.,..

~---------------------------IL Ter.•ps, - A c atalunya en general, el cel apareix oobert
per
tot el pals.
S'obsene 1 algunes boires matinals pel Pla de Lleida, Conca de
Tremp, el P a!l~ rs 1 Urgellet Elt. vents són fluixos o encalmats de dl·
reccions varlah!es.
Durant les ~~ r rcres 24 bores S'han registrat lleugeres precipita·
~) Ions per la regió plrenenca.

()
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! PANYS

VUIT HORES DE CRISI

Prèvia 1aprovació dèls decrets de pròrroga de pressupostos
•
• • •
I dissolució de Corts, el senyor Portela provoca la cr1s1
I,
11
11
ratificada la confian~a, forma un Govern ·net de bloquisleS
1

La sortida del sol
Tots els Jeu po.tttc.:s Que s'ouunctaven per al dia d'ahir, van produirrealm<'nt, ; c.mb esc.:reix. D'J,;uests fets n'hi ha un de culminant: la
crist tota! del Govern Portela.
Fins aci eh mofetes eren r:ategòrics, i ho han encertat. L'encert, però,
no tenia gaire mt!rit. Només cali'L llegir la Premsa per a veure ventr, tndejectíb!e, la criSt de tt d'anll.
,
Els dubtes començaven en tractar-se de si el senyor Portela ·rebria o
no la ratificació de la confiança presidencial. I bé: aqttest segon punt ja
tstà aclarit. Sense t ràmits t sense consultes, ha estat COll/lat al matei.c
t enll<>r !'encàrrec de formar ez nou Ministeri.
-1-ra els dies són curts, i el S'>l es pon molt d'hora. Ahir, en ter...se tosc,
ez sen11or Portela començà les set•es gestions. I en avançar la 11ft, es velé
que Portela ha aconseguit un 7l< >U Govern.
Dissabte passat, e! president del Consell féu una trase. Ccmtestant
f ls periodistes que li preguntaven si ia fugien els núvols, ell digué que
Ira segur que fugirien i que sortiria e¡ sol. «El que no sé -ajeg!- és en
quines mans anirà !'astre.>>
L'astre, és clar, és el decret af' dissolució de les Corts. Si no passen
j ets extraordinaris, després de la ràpida crist d'avui, l'astre anirà a mans
del senllor Portela Valladares, que st fins acl 110 ha mostrat encara graru
ccmdicions de polttic, almenys ha demostrat condicions de meteoròleg.
D'un moment a l'altre deurà ésser signat el decret de dissolució. serà,
~olittcament, la sortida del sol.

•e

.

~

EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

Desp~és del despatx ordinari, el cap del

EL NOU GOVERN PORTELA

govern desféu, amb frases fortes, la maniobra que havia calculat la Ceda

Presidència i Governació
Estat •.•••• u .. . . . . . . . . .
Guerra
.
Marina
.....
Hisenda ........ .
Instrucció Pública
.
Obres Públiques ... ..... .
Agricultura .. . .. . •.. .. .
Treball, Justicia I Sanitat ..•

CRISI TOTAL

Madrid, 30. - A les 12'25 ba acabat el Consell de ministres.
El ministre de Justlcia i Treball,
senyor Martínez, ha. dit als periodistes:
-Què voleu que us digui? S'ba
produït la crisi total. La crisi ha sor.
git en el Consell -ba seguit dient-,
sense arribar a reunir-se el Govern
amb el cap de l'Estat.
El senyor De Pablo Blanco ha manifestat:

.

Tentr1~ sota els ulls la llista del nou Govern, del Govern que serà, si
no hi ha destorbs, l 'encarregat •le ter les eleccions. Comptant-hi el senyor
Portela, queden quatre dels ministres anteriors i n'ht ha cinc de nou~.
No es parla, en aquesta llista que ens arriba, del senyor Rahola. ¡Quins
plors ht haurà a la Lliga si el brau mariner de Roses ha naufragat totalment!
Per l'alçada dc les persones, ez segon Ministeri Portela 110 és pitjor
que el primer. Potser encara ha millorat u11a mica. Per la composició polftica és indubtablement millor, encara que no arribi de bor~ tros a allò
que hauria d'ésser.
E! Bloc trencat ia 110 té cap boci dins e! Govern. Aquest pren un car àcter més centrista. Per a unes eleccions sinceres ojeretx més possibilitats que el Govern desfet. Peró l'opinió r epublicana no en té prou amb
possibilitats. Cal que vinguin seguretats. l sobretot que vinguin els actes.
01 Les esquerres no demanaran res per a 11lles a aquest ni a cap altre
Govem. No volen tavors nt en necessiten. Volen legalitat, 1ustícia, llibertat, respecte a la voluntat del poble. I si tot atxó ve les esquerres ho
reconeixeran lleialment i obraran en conseqüència.
•

Q

•

PORTELA

Llegiu cada dia LA HUM ANIT AT
Ara, a esperar que surti el sol en les mans descarnades i bellugadisses

COMENTARI INTERNACIONAl

del senvor Portela. La conjura en les t enebres ha estat contraproduent.

El poble republícà, segur de la seva torça, segueix en actitud expectant,
decidit a anar pels camins democràttcs -si aquests són oberts- a la reconquista de !a República, que per als catalans ~s també la reconquista
de !'Autonomia.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

anten.a
La solució de la crisi ofereix el
cas insòlit de 110 camptar amb un
ministre lligaire. «S'explica - es
devien dir els «illustres» - que
passem pe, damunt de la voluntat de! poble :atalà, que acceptem
la Uei del 2 de gene:- i que ens
oposem a la reposició dels Ajuntaments, però... quan es tracta, com
S'esdevenia ara, de posar...se francament ::ontra Gil R<>bles, compte/l/» I ha11 traït el propi partit

centrista.
eLa. VeU» ja no parlarà dels Pedrenys, de la Ceda. Han d'acostumar...se al tractament de companys
de candidatura.

Ens consta que els lltgaires a la
vista de l'activitat de Gil i Quiñones acordaren replicar-li truc per
truc. De moment acordaren que
l'acte anunciat per ahir tingués
una modalitat nova en els annals
de l'Escola de !a Lliga.
Es posaran altaveus a totes les
dependències del Palau de la Música Regionalista, però Cambó suspendrà el discurs cada quart d'hora per tal de desplaçar-se t contínuar-lo en les diferents taules esbargides per la casa. L'organització és tan perfecta que àdhuc han
pensat de co1loca;· a cada taula la
bandera catalana, un vas d'aigua
i bolado i pastilles contra la tos.
Sl la crist no obstaculitza el discurs - cosa que ¡x tser alegraria
d'allò més Cambó - tindrem els
procediments gilroblians traduïts
al català.

• ••
El Cirera castellà va desenrotllar el diumenge passat les seves
dot tapistes, tot el matt va córrer
d'un escenari a un altre acampa-~
nyat dels Pedren11s catalans. Les
¡;elles missaire3 el contemplave7!
embadalides: «¡Ese niño, ege nf1Io, st 110 se pusiera de acuerdo
con Cambó!» Perquè el cas Jou que
la gent que acudí a sentir Gil i
Quit!ones 111 anava amb la Intenció que tos trinxada la Lliga
Catalana. L'orador, com esperàt'em, va , ~minar damunt del tema
com un gat damunt les brases.
Els japs, però, no volgueren perdre la diada t repartiren com a
hòsties uns paperets que deien:
«Espatioles, votar a la Lliga es votar a gentes stn escrúpulos li sln
conclencia, traïdores a España li
a ca talutia.:t

•••
; 1 quin trdjec hi va haver en els
sectors de Sant Vicenç de Paül,
HennaniLas, Padres Jesuïtes t recambres de agristía/ EZ noranta
t'er cen t de parròquies oïren les
mtsses com qui se11t ploure, abstrets per complet a tot el que no
los movimen t d'escenari t circ. No
ens cstrat1yaria que, un cop apait.agat l'entusiasme crilitiano-matar
el que es pugui, Sa IUustrtssima
local acordés un Trisagi de desgreuge I r eprilie de la missa de
dlumeng.; passat.

-

• ••
Aquell redactor de teLa Veu» que
més S'ha distingit per la seva febre demoledora contra els homes
de !'Esquerra, aquell redactor que
no ha trobat-del 6 d'octubre ençà - cap fita infranquejable, ara
diu que subscriu, de dalt a batx,
tm article que demana una mesura del llenguatge periodfstic. Atxf S'escri, la història period!stica.

•••
«Per haver solllcitat - llegim a
el carnet electoral,
algunes personeS que no apareixen
a les llli.tes electorals amb el nom
1 domicili que es citen en les corre3ponents lnstàncles ... J
¿Qut! diran ara els de eLa VeU»
la premsa -

que parlaven de !'escrupolós control que es seguia en totes les

«Churrerias»?
1 que constí que el que hem ,-opiat és ema nota de la Jw1ta Municipal del c ens.
Les esquerres, una vegada més,
han demostrat tenir la ra~ en les
seves critiques.

•• •
El diumenge passat t:drem veure
reproduïdes escenes qu~ ja tenfem
completament oblidades. Durant
unes hores vàrem tenir la sensaci6 que estàvem 10ta un estat de
guerra d'allà l'an¡, 1923.

,

~~e~liment Jro~r~~
~iu ~e la JD~i[ió

-La crisi s'ba produït no per
les causes politiques de tots conegudes, sinó per altres causes.
Un altre deis ministres que ba
parlat amb els informadors ha estat el d'Obres públiques, c;enyor Cirilo del R1o, el qual ba manifestat
el que segueix:
-Ni tan sols no hem arribat a passar a presència del cap de l'Estat.
La crisi s'ha produït en el cConsellet»; el president del Consell ba
cregut que havia de plantejar la ertsl total 1 aquesta ba quedat oberta.

Madrid, 30. - • El• Consell de Ministres d'aquest mati, del qual hn. sortit dimitit el Govern Porteta vanadares, ha estat mojt violent. Els ministres s'han eonstituït en consellet
al Palau Nacional poc després de dos
quarts d'onze del mati. Cada un del.;
membres del Gabinet ha anat llegint
les disposicions de tràmit dels seus
respectius departaments.
Quan tots els assumptes de despatx s'han acabat, el President del
Consell ha llegit ais ministres el decret que dissol les Corts. Ha dit que
13. part dispositiva ha estat redactada del seu puny 1 lletra pel President de la República. Ha preguntat
a continuació si algun ministre ha,.
via de fer alguna observació sobre
le~ raons que el cap d'Estat té per
a prendre la resolució ae dlswld.od
el Parlament i cap ministre de Go
vern no ha tingu~ r~ pe¡ a oposar
El senyor Ciril del Rio ba dit que
com a membre del Govern que navia dissolt les Corts Constituents b!,ivia de dir que les raons que el cap
de l'Estat adduïa per a la dissolució
de Ja Cambra actual eren molt semblants a les que tingué per a decretar la fi del Parlament eomtituent
Acabada la lectura del decret, millor dit de Ja part dispositiva del
decret, puix que, segons les nostres
noticies ha estat sobre el que ha tractat el Consell de Ministres. El senyor Portela Valladares ba Iniciat
un dJscurs de tipus politic en el
qual ha ret P""'"ndes conslderncions.

italiana

L'intent prematur de posar en marxa les sancions del petroli, havia de
portar per torça els sancionis tes a una
ensopegada. En conjunt, aquesta ensopegada pot rebre el nom de «Pla
Laval-Hoare», ta que aquest pla semblava exigit per la reacció italiana
contra una immediat.L suspensió de
les trameses de petroli a I tàlia. Durant els dies que el Pla l aval-Hoare
estava damunt la taula, la posició
diplomàtica :ie Mussolini aparegué
com a millorada. D'aquest pertode
n'hem sortit liquidant e! P!a i ajor. r-11t les sancions del petroli, fins i
tant que pug:dn ésser imposades
amb seguretai i eficàcia. 1 ens adonem, en sortiJ"-nt., que no solament
aquella millora de la posició diplomàtica italiana no S'ha. mantingut,
sinó que, des d'abans del Pla LavalH-.are fins ara, aquesta posició ha
marcat un afebliment sensible.
En efecte, el Govem auglès h.a
substituït
Hoar~
pel sanctonista
Eden; la Cambra dels Comuns ha
deliberat sobre l'amenaça militar
d'Itàlia, 1 ha. mostrat poca emoció
per ella,· ?bertament S'ha negociat
un ajut naval entre totes les potències de la ~fediterrà11ia, dat'ant
d'una eventual escomesa italiana,·
Lava!, a la cambra francesa, ha repetit públicar•tent l'adhesió de Fran.
ça a aque!t ajut a la flota anglesa;
part de! centre moderat del Parlament ¡rarwès ha e¡;olucionat, seguint
Reynaud, ~:ers el Pacte de Giltebra;
i, per primer cop, Lat·al, parlant del
Pla fracassat, ha tet caure personalment damunt c;el Duce-, pel seu
discurs inhàbil de Pontinia- la responsabilitat de la situació difícil en
la qual es troba Itàlia.
La s. de N. que, co1n vàreu! dir al
seu temps, no tingué torça per a impedir o tallar e11 sec la guerra, quan
encara no estava llançada, no pot
esperançar ara de liquidar !a per
procediments ràpids f lmprot•isats.
Li cal una acció perseverant, contínua. t pacient, per tal d'afeblir orogressivament :agressor. Els jets
rr:ostrert que aquest afebliment d'Itàlta continua, .: tratés de les vicissituds naturals e11 u11 conflicte tall
comp!u.
N I COLAU M .• RUBió

I

ot::

dialogar amb ell (amb el senyor Portela).
El senyor de Pablo Blanco s'aixecà
violentament del seient 1 colpejant
la taula digué que, ni com a borne
ni com a ministre no estava disposat
a consentir ni tolerar que el cap del
Govern tractés d'una manera tan
dura el senyor Chapaprieta, ni a ell
ni a cap altre.

...
.. ... ... ...
t I t
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Portela Valladares.
Joaquin Urzàiz
General Molera
Contraalmirall Aza~ola
Rico Avello
Filiberto Villalobos
Cirila del Río
Alvarez Mendizàbat
Becerra

S. E. raona amb cinc punts
la ratificació de confiança a
Portela
El cap del gabinet de Premsa del President de la República ha
facilitat la següent nota:
«Esta crisis, como la de octubre último, se ha resuelto sin con.
sulta. Para seguir este precedente en el transito y para decidir en el
!ondo, ha tenido en cuenta el Presidente de la República los slgu.Ientes motivos:
Primer<>. Estan muy recientes los pareceres emitidos del 9 al 14
del mes actual, enlocado ya el problema capital de la disolución f
los demas con él relacionados.
Segundo. Apremian las circunstancias bacla la prontitud de
resoluciones y prórrogas constituclonales para no hacer de la estrechez del plazo desfiladero que cohiba el ejercicio obligado de prerrogativas legitimas.
Tercero. Al producirse la crisis predican tanto las facultades,
que excluyen de la duda acerca de la composición de un Goblerno
con menos intereses electorales, ponderación e imparcialldad electoral, ¡arantias de todas las tendencias, sean cuales fueren los progra,.
mas de éstas, y los propósitos que anuncien o les guien, para el uso
de su victorta.
Cuarto. Subsisten los mot1vos que llevaran a la formación de
un ministerio que sm perjuicio de someter su propio signlfl.cado a 1e.
decisión del sufragio, tienda no en el a!én de obtener una mayona.
sino el de que ésta responda. en cuanto lo permita el sistema electoral vigente, a la voluntad expresada por el pa1s.
Quinto. Los aludidos motivos refuérzanse, enlazando estas dos
consideraciones: la propensión mostrada bacia una lucha de intcnso
apasionamiento entre dos tendencias contrapuestas y extremas. El
origen de los Gobiernos que al disolver las Cortes, sin apoyo posible
de éstas, emanan de la autoridad presidencial, con la consiguiente
responsabilidad de ésta. Y en condiciones tales, sl el Ministerio como entidad se colocara resueltamente de un lacto y frente a otro,
a.parecerla todo el poder, sin excepción ni limites, como beligerante
y 'borrarla con ello la expresión de unidad por encima de las luchas
mas necesaria en éstas que en la tregua, para mantenerla con sereno
arbitraje dentro del campo y de las normas del derecho.
Por tO<los los motivos indicados se ratlfl.ca la confianza al presi·
dente dimisionario para que lo reorganlce lnmcdiatamente con el
caracter de un ministerio centro.»

VILLALOBOS

EL DALTA BAI X

Insisteix el senyor Portela en els
seus punts de vista i arriba a dir al
senyor Cbaparieta que és un dels
homes al qual no 11 surten mal els
colors a la cara.
El to de la discussió és tan agre,
que alguns eonsellers es mostren disposats a abandonar el saló.
Valmlrall Salas llegeix una carta,
dirigida al senyor Portela, amb data
del dissabte en la qual li presentava
la dimissió del càrrec de mlnlstre de
Marina.
Després ba fet ús de la paraula el Sr. Martinez de Velasco lia
d1t que els ministres que estaven disconformes amb l'actuliCic del senyor
Porteta Valladares havien pres l'acord de no plantejar la crisi fa tres
dies, i en aquesta ocasió la discrepància es féu més aguda. El motiu
d'ajornar el plantejament de les dimissions no ba estat cap altre sinó
la nota del Sr. Gil Rebles. Pel fet
d'ésser aquesta comminatòria per als
ministres dretist.es s'ba cregut per
part dels ministres discrepants del
criteri del Sr. Portela, que no resultava digne plantejar la crisi després de l.a publicació de la nota.
El Sr. Martinez de Velasco ba fet
saber al Sr. Portela i al Consell de
MiniStre~ que, en VISta de les actituds, ell estava dls;Josa·. a abandonar el seu càrrec Immediatament 1
que, com a coru:eqüència, cap con-

sideració no podia detenir-lo per a 1 d1u que no hauria de don~se al
plantejar la crisi.
pais la nota terrible d'un desacord
En darrer terme ba parlat el setan enorme. Ha volgut portar a la
nyor CirUo del Rio. Ha fet unes serenitat els ànims però no
ho ha aconsideracions de tiPUS cordial als
ministres i e.l president del Consell
(Vegeu Informació a la pàgina 7)

RlO

Ha recordat als mmistres que Ja po
lltica de l'Estat la dirigeix el cap
d'aquest 1 no cap membre d'ell.
Ha al:ludit a les entreViStes ruan
tingudes per alguns mlnlstres amb
personatges dc: l'oposició, 1 ha dit
que no estava dJsposat que mlmstles
del seu Govern iniciessin acords 1
que Unguessin converses amb homes
que fan oposició a la pollUca del
Gabinet que dirigia. Ha recordat als
ministres que no ban de parlar en
públic més que d'assumptes rt-lati•J;;
als seus departamentsEl senyor ~lart.inez ha ret u.s de
1!\ paraula per tal de parlar de la
visita que recentment ba fet al :;e.
nyo, Gil Robles. Ha dit que l'havia
efectuat en un taxi per 1.1\1 de rf!·
marcar el seu caràcter oa·.11cular

,,
i
)
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MES UR AR EN DIGNITATS I
ALTU RES ESPl RITUALS

Hn. areÍ,tlt c.. u~: l:iOJament ~ h'l\'111 wu·
pat de qüestions polltiques relathes
a Astúries 1 ha fet saber al cap .!et
Govern que en tot cas ta seva •n
tencló ba\1a estat la de llimar as
pertses. El ~nyor Portela lla tnsis
t1t en els seus punts de Vista 1 s·ha
dirtg¡t al senyor Chapapr.eta, per ai
qual ha tingut fra..~ durJ.SSime~ Res
no tindria à'estrany que arribés "
dir-li que era un home sense digni·
tat 1 sense altura e.;piritual per a
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la humanitat

T.EATRES
GRAN TEATRE DEL LICEU

DIMARTS, S1

•

El TEATRE

•

Dema., tarda, ONTCA repreaen•
T O S C A
pels cèlebres aniates CAMPIRA CORTIS • BASIOLA OijOUI,

tactó de l'òpera :·

presentació de la célebre Com.

pBnvta txecoslovaca amb l'òpera
LA liUVIA VENUDA -

Dissabte,

TEATRE ROMEA

lra. del ¡rran divo LAIJRI VOLPI.
Extraordinàr ia. representaci ó de
RI GOl ETTO pels divos Ca.psir.
Lauri, Volpi, Basiola - Es de&-

TEATRE POLIORAMA
Companyia de M FERNANDA
LADRON OE GUfVARA
.

comèdia sense complicacio ns
pslcològique s, que té com a base una.
AvUl. tarda. a les 6 l olt. a
intriga amorosa 1 que dóna. excellenW
lN 1016:
motius de lluïment a la companyia.
argentina que actua al teatre Romea, i molt especialmen t a la. gende Valverde 1 Leon: tHusu-acton.e
mus1càls del mestro Quiroga
til primera :::ctriu Paulina SingerDecorats de H.. AMIUHATIO
ma.n, això és, «Anoche me casé con
Obra de Gran èxit
usted, doctor».
Franz Molnar, que domina la. tèc-.
nlca teatral de manera. admirable, no
necessita complicacio ns de cap mena
per a fer moure a. l'escenari els perGRAN COMPANYIA LIRICA
sonatges de la seva creació. I diem
Divo barlton PAU HERTOGS
de la seva creació perquè malgrat de
tenir un tons hurnanísstm responen
Avui, dU:na.rts, tarda, a. les 4'30.
¡ sempre a una visió purament per,so..
' actes, 4. - Primer: LOS CLAa
VELES. per Matilde Martln 1 ~o~oan
nal i parlen 1 es belluguen com oArnó - 2on.: LA DOLORU::iA,
belnt l'impuls d'un creador. Això no
per Matilde Martln i An lon& Mivol dir pas que els personatges de
ras - 3er.: LOS DE ARAGON,
Molnar siguin autòmates, car a desper F Suriñacn i ..Joan Arnó NIT, Q Jea 10. ler.: LA QçNERA•
pit del seu tallat caricaturesc no delLA. per Emili Vendrell - 2on.
I xen mai de produir-se, en el tons,
1 o representaci ó de l'extt sense
precea.ents del mestre Tomaa: LA I. com es .\)reduiria l'home més
vulgar.
MESONERA DEL t.t.ANO, .creació
r Tampoc hem de cercar en Molnar
de Glòria Alcaraz i Pa,u Herto¡-s,
etc. - Dl!;MA, dimecres. taraa:
complicacio ns de forma, puix que el
BOHEMIOS MOLINOS DE
seu
major èxit cal cercar-lo en les
VIEN1"0 J LA MESONERA Dt;.L
velles formes teatrals adaptades, aiLLANO - NIT: DONA FRANCJI>..
QUITA, per E. Vendrell 1 LA M~·
xò si, a la modernitat que exigeixen
SONERA DEL t.LANO, per Glòna
. .els. nos~ res temps,
Alcaraz 1 Pau Herto&e.

MARIA DE LA O

TEAT RE NOU

I

I

Ml HERMAN A CONCHA

TEATRE NOVETATS
tliATRi i

CAJALA

Companyia NICOLAUaMARl ORI

---

Avui, dimarts, a Iol 5. L'éxit
d'Ignasi As:ustl:
BENAVENTURATS ELS LLADRES
Nlt, & lea 10 en punt. Programa doble. ler.. L 'èxit d'h;:naal
A&U5tl:

iiENAVENTURATS
ELS LLADRES

Avui i demA, darreres representacton.t

En «Anoche me casé con usted,
doctor», Fra.nz Molnar ens presenta.
un tema. sense transcendèn cia, llis,
malgrat la part lntrigapt de raccló
1 el resol amablemen t, passivamen t,
fins arribar a. la conclusió que la vida té les solucions més imprevistes
als problemes que, en continua cade-l na. de fet3, se 11 presenten cada dia.
I quan un autor aconsegueix el
que s'ha proposat, sense emparar-se
en transcenden ta.lismea enlluerna-

I

76 representaci ó dèl grandiós êz:lt
d.e Llule Elies:

TEATRE TIVOLI

ANOCHE ME CASE CON USTED, DOCTOR, tres actes i un epíleg de Franz
Avui nit, gran festival de
Molnar
(J A r
D ' A. N y
Una

po.txa a comptadurla .

AMALIA. AMELI A I EMILI A
(La butaca. més cara. 4 pessetes)
Demà, dtmecres a. dos quarts
de quatre:
ELS PASTORETS o
L'ADVENIM ENT DE L'INFANT .!E
sus - A tres Q.uarts de sis 1 nit,
a un quart d'onze:
AMALIA, AMELIA I EMILIA

Cas a Joa n

TEATRE ROMEA

Ela a.flciona.t8 al bon menJar, celebraran el sopar de Fi d'Any a

Telêtcn 2'20'211
Darrera setmana d'actua.ció de

CASA JOAN

ELS PROPIETAR IS D'AQUESX
ACREDITAT RESTAURAN T
DESITGEN ALB SEUS CLIENTS

dors, s'han de reconèixer en ell qua..I: ts positives: aquest és el cas de
Fra.nz Molnar. autor hongarès que
sense ésser transcende nt aconsegueix
interessar sempre, perquè sempre és
interessant.
Paulina Singerman interpreta. l'obra, no m~a fàcil per cert. amb una
extraordinà ria ductilitat 1 una adaptació temperame ntal exemplar. La.
seva gràcia., posada. de manilest durant tota la temporada, és un allcient més que aquesta actriu posa. a
contribució d~ l'obra de Molnar. ¿I
què no hem de dir de la resta de la
seva disciplinad a companyia?

M. V.
Veseu CARl\IE DIAZ en

T EAT RE
AMATEUR
CASAL

Per

*

la Company ia Argentina da Co·
mèd ia d• PAULINA SINCERMAN

OBRER.\
a avtú, a les deu de la nit,

la Penya. Escènica Pitarra (Santa

Ageta> ha organitzat el tradicional

Ball del Ra.ün, per tal de celebrar
l'entrada de l'Any Nou.
A les dotze en punt, un original
aparell de radiotelevis ió donarà la

senyal per a menjar els dotze grana

de raïm congelats, cerimònia la qual
tindrà tota la solemnitat adequada
Avut i demà, dtada. de Cap d"An:y, da.rre- a l'acte 1 tot seguit donarà començ
"!!''!!!!'!!!!'!!!!rc'!!!!•!!rc'!!!!pre'!!!!ee!!n'!ta!!c!!lo!!n.o'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!e!!l!!ll'!!!!ui!!
.t'!!!!b!!all!!,'!!!!a'!!!!cà!!rr'!!!!e!!c!!d!!e'!!!!l!!'o!!rq!!u!!e!!s!!tr'!!!l·
-

Els nostres músics treballen
trenar la darrera obra meva 1 no he
deixat de treballar. La cordialitat
amb què taren acollides pel públic
leo meves obres «Nazar» 1 «Noies
bercelonines », m'ha- encoratjat per
treballar amb més d•entusiasm e 1 he
pensat sempre a aportar la meva collaboració al teatre líric català, que
sembla que aviat serà un fet.
Tinc a punt d'estrenar una obra
en dos actes, «Ultimo cantor» el llibre de la qual ha. escrtt Miquel Sànchlz; una altra. obra, en dos actes
també. o:Mari-Glòri a», dels coneguts
autora Anselm C. Carreño 1 Pere
Llabres, 1 cPor mi Alteza», d'Eugeni
G. Caldeón l Antoni Prada.
Per al teatre Uric català tinc enllestida una obra en dos actes. 1 en
projecte en tinc una altm que e,s...
pero acabar avtat.
Heus aci tota. la meva labor artfs..
MIQUEL VILA
tica en la qual he posat un gran
Fa ba5tlnt de temps que valg es- • desig d'enaltir el teatre.

A les 5'30 1 lO'lQ: , AHOCHE ME
CASE CON VD., DOCTOR. portentosa creacló 'd.e •PAULlNA SINGERMAN. DemA. a. les 3'30.
darrera represent~¡~oc16 de CANA·
LLITA Ml O. A les 6i 10'16: ANOa
CHE ME CASE CON VD., DOCTOR Dijous, .nlt, FUNClO A
HONOR Qe Paulina Sinserman.
Estrena de la comèdia. en 3 actes
de Pen E. Pico : 1CARAY. LO

•! f!

Telèfons 11692 1 15759
-.=:;i.&....

Especialit ats de la casa 1

A les 12, sonaran les campanes de la Catedral i ••
menjara el clàssic raïm regalat per l'Empresa a toto.

I

QUE SAlE ESTA CHICAI

PRINCIPAL PALACE

TEATRE BARCELONA

SAV OY

Companyia de CAAM& OIAZ

Pa&Seia de Grloia. 88. Tel. 76181

Rambla del Centre, 4. Tel. 11882
Companyia dramàtica de la genial actriu MARGARIDA XIRCU

Avui, tarda., a le& 6'15 1 n1t, a
les 10'15, l'obra de sra.nd16a éxtt,
de Qulntero i Culllén:

Lee darreres noves del món
BUTACA. 1 PI'A.

Avui, tarda, a les 5'15 l nit.

Ml HERMANA CONCHA

NOTICIARIS FOX MOVIETONE
I FRANCE ACTUALITE S EN

a. Jes 10'15. Fortnldable éxJ.t de
la comèdia en tres actes en proaa. 1 vers de Frederic Garcia Lor·
ca: DOAA ROSITA LA SOLTERA
o EL LENGUA.JE DE LAS FLO•
RES. Magistral crea.cló de Ma,..
prida Xirsu - Demà., tarda, a
les 6'I5 1 nit, a Iee 10'16. El gra.D.a
d16s èz:lt:
DONA ROSITA LA
SOLTERA o EL LENCUAdE DE
LAS FLORES. Darrera setmana.

TEATRE

COM lC

creacióde OARMB

DIAZ

Llurta, tiL Tel•ton 11221

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companvla de oomèdtes vallncla·
ne" diruuda oer PE li I A L B A
Avui, tarda, a lea 5. Entrada
i butaca, 1 pta.:

EL

A les 10'15.
ADEU A L'ANY
1935. Les dues ¡ra.ns obrea de la
temporada;
ELS ESTUDIANTS

A LES

RE'iiSl A

1~

l'any 1936.

EN PUNT. salutació

a

Comoanrta dlrl&lda
oer !loseo Santoere
MAPY

f!)

MORENO

Nlt.
El

a

lea

10'18:

meruellós
oectac:le

es-

MüJEHU DE fUffiD
M.apy CORTES
-rereset.a MORENO
Lsa.Qelct.a NAJERA

t!lva ROY
TRIO ZIGANI
SPASSOWI
SANT PERE
t.EON
ALARES

NJY

36 beltrsslmes alfil

A POL -LO
Celetons: U!JtS •

TEATRE

TIVOLI

AVUI. tarda, a. le.t 6'16. NIT,

a. les 10'15. GRANDIOSA FON-

CIO DE COMIAT DE L'ANY
L'EMPRESA
OBSEQUIAR A
A
TOTS ELS ESPECTADORS AMB
ELS cRAIM.S TRADICIONALS».
Exit formidable dels grans espec.

taeles SUGRA:RES I de l'opereta.

a.rrevlstada. d'Obradors I R. de
Castro:

EL RANC HO AZUL
revlsta cte te. famllles). L'es-pectacle per a. tothom. amb InetaHaclò del ¡ran
(La

ESCENARI

GIRATORI

Actl.len els ¡enlals b&Ileta 10tez'..
nacionals 8 GOLDEN BALLETS ~
10 DAYELMA GIRLS. Són loterprets d1vos: Tlno Folaar. Emllia
Aliaga. Neus Aliua, Liana Gra•
cian a 14 TIVOLI BOYS • 40
nvOLI GIRLS · GRAN ORQUES·
TRA JAZZ. MagDlUC8 decorat.l
d"Asensi I Morales • sumptuosoe
vestua.rts - DemA, DIADA D 'ANY
NOU. Tarda 1 nit:

E L

R A N C H O A Z U L
Exit sorollós!

lZl~

Selecta Comoanyia Llrico • An·
dalusa d'A. Alcoriza, procedent
del Teatre Ideal , de Madrid
Avui, tarda, a. lea 5 1 nlt, a
les 10:

SOLERA GITANA
Derut\, tarda, 3"30. ter. acte de
SOLERA GITANA i l'obra. en tres
netes l ft quadros: UNA ESTRE·
LLA Y UN LUCERO, - Nit, a
les JO: SOLERA GITANA, crea.cions d'aquesta. Compa.oyta 1 de
la VEDETTE 1 divos de l'Art Andallts: Estrel ita Castro • Nino
de Utrera • Pena tfU1) i Nino
S3bicas

CINE MES
COL ISEU M
Avul, tarda, a lea 4. Nit, a
les lO :MELODIA EH UN RASCA•
CIELOS (Varietat musical): PA~
RAMOUNT NEWS i'h;m. 17 (Re·
vista): EL CANTO U:! LOS PA..
JAROS (Dibuix en color), 1

ALAS

Avul, tarda,

lea 10:

a. lea 4 1 nit, a

EPISOD IO
per Paula Weulr:
LA VIUDA ALEGRE
per M. Chevalier i danett• Mao
Donald - PREU UNIO. 1'60 pte,

AMBI ENT

TOT PER UN XIQUET

PALAU OE LA

MET RO POL

EN

LA NOCHE

Myrna Loy I Cary Grant
{Són films PARAMO UNT)

URQUINAONA
Avui, tarda., a lea te. TERCERA
SETMANA d 'éxlt:
LA HI..IA DE JUAN SIMON
per Ansélillo I Pilar Munoz NIT, a les 10. ESTRENA:
LA SIMPATICA HUERFANITA
per Shirley Temo!•
Demà, matinal, a lea 11 Tarda, sessió numerada. a. lea 6.

Et. PAlS DE LOS PAdAROS, dibuix de Terry Toon; EN BUSCA
DE LOS EXPLORADORES, aventures d'un cameraman: RESUM
GRAFIC 1835, recop1la.c1ó dela
auccessoe més 1mportante de l'any
passat - DIMEC.R.ES, 1er. D'ANY.
Mattnal, a les 11. Butaca, 1 pta.
Infantil, a ls. 3'30. Butaca. 1'60.
Ea rlfart un cinema RAl: & Dl•
BUIXOS - NOTICIARIS 1 A BRA·
ZO PARTIDO, per Buk donu. •
ESPECIAL, a. lea 6. Butaca, ~·60:
LA CASA DE ROTHSCHIL D. Q, Arlln I L. Youns.

PATHE

PALACE
AVUI:

ENCADENAD A
("oan Crawford I Cl&rk Cable,
en espanyol, 8 '20)
POR UNO& 0~08 NEGROI

(Dolorea del Rfo, 9'35).
LA OIOSA DEL FUECO
(Helen Cahann, 11)
Setmana de REIS:
LA VIUDA ALEGRE

LA PEQUEAA CORONELA

-- -·-- ----.
[êf: ·Dli ·l4

CINEMA CATAL UNYA
Fo&ar del Cinema Naolonal
Avui: hit rotWld de 1& mag.

na producció de Benlt o PeroJol

Avu1, sessió continua. de 4 a.
1:;!'30: EL HORROR EN EL CUARa
TO HEGRO, per .borla K.a.rlort·
CARNE OE ESCANDALO. per Faj
Wra.J 1 V1ctor Jory.

La Verbena de la Paloma

r+:íêf#/JlZ·Z.1

tea e.

per Miqu•l Li&ero. Raquel R..,
driao 1 Robert Rey
Ee deapatx:en loea.U tats per a la
numerada. de dlmecrea, tarda.y a

Avui, sessl.ó continua de 4 a

1~'30 :

xos.

Wo; VIVAMOS
Frederic Marc.b
TODOS SOMOS
Bra.dy I DIBUI·

rer·z; «sz.z•

Avui, sessió continua de 3"46 a
12'30: PAYASO DE CIRCO, per
Joe Brown (Bocazas); DON QUIN
TIN EL AMARGAO, en espanyol,
per Alfons Mufioz l Ana. M. Cua-.
tod.lo; EL BAlLE OEL SAVOY. per
Oltta Alpar I DIBUIXOS.

l~'Zll,tl:Uil

Avu1, sessJ.ó continua, de 4 a
CAO, en espanyol. per Allon.& Mutioz 1 Anna Ma. Custodlo; UNA
NOCHE DE AMOR, per Orace
Moore; LA MU..IEA TRIUHFA, en
espanyol, per Joan Blondell J
DIBUIX OS.
12"30: DON QUINTIN EL AMAR•

EL SOMNI D'UNA NIT
D'ESTIU
PREUS: Tarda, 3'30. Nl~.J 4'40
ptes. Impoetos compre806. .NOTA:
Ea despatxen locallta,ta per a 1N
sesslou d'avui 1 demà.

FAN TAS IO
Avui, tarda, a les 4. N1t, a
les 10. Extraordina ri èx.tt de s..
mone Slmon en el grau tUm:
NEORO I

DemA, sessió MATINAL

Tel•ton 14644
SEMPRE EL PROGRAMA MEl

ATRACTIU DE BARCELONA
TARDA, 4"30. NIT, Q'ü:
Cla:udette Colbert en el seu fUm

premiat:

MUNDOS

PRIVADOS

amb Charlea Boyer I .Joan Bena
net - Maurice Chevalier - dean•
nette Mac Donald en lA .ra.moea
opereta de FRANZ LEB.AR:

LA VIUDA ALEGRE
versió orlg1nal - DemA, DI:MJt..
ORES, MATINAL, 10'15. Det•

oatx de localitat. numeradea per
a la num.erada dt demt, dlmea
oree, tarda. a lea B.

ORANDIOS EXIT:
LIY

DEL

FEM I NA
NOTA: En la &eS&l.ó de la n1i
a'obseQuta.rà el pú.bllo amb ell
ratrna tra.dtclona.la.
DIVENDRES , NIT;

Qreta Garbo • Frederio March en
A N A KAREH IHA
La mb aran produccló <le

REVISTA PARAMOUN T

VARI ETAT S

Tercer:
Dl BUIXOl
Quart:
AB DUL
Olnqu~:

HAMI D

tJoan Crawford I Clark Cable en

I NC AOEHADA

Dtmi., matln•l. a 1ee 10'Jfl

LA

LEY D a L OI & Ta
EN CADBN A DA

~

RESTAURANT DEL PARC
REVEILLON 1936
Sopar amb xampany «Codor nlu•

25 ..... Ball ••• ònvòtacò6 ....
prés dtl sopar.

Frontó Principal Palace
Aro!, dlmarta, tarda: ORIA llBASABB: contra OUIBASOLA ELOLA ll. NLt:
AR.GARATB GUTIERREZ contra OUROCEA..
OA - CAZALIS ll - URRESTAa

RAZU.

ROYAL

formidables orQuestres 1 atrac-.
clona - Prese.r;ta - ObseqUia

ESPE CTAC LES
PER A AVUI
TEAT RES

L'autor ens diu ...
Feia. dos anys que no havia. tingut ocasió d'assistir a l'estrena d'una. obra meva. a Barcelona 1 l'estre-

na. de

ñ.a Dorotea» m'interessa va
per molta conceptes.

Dol contacte amb el públic en
tretem. sempre els autors una. protitosa lllçó. A concUc16, però, no cohl·
bil n1 coaccionar la lllure opinió del
públic amb els mU procedimen ts
a.ra de moda.

APOL-LO. - Tarda. 1 nlt:
cBoteh\
¡ita.na:t,
BAH.C.t!;LONA. -Tarda. 1 nit: cMt herma.na Conchs.:t.
COMIC. - Nit: UfUJerea de fuego:t .
ESPANYOL. - 'l'luda: cEl ambient»,
Nit: «Ela estudianta» 1 cTot per
un xiquet..
LICEU. DemA, tarda: rTosca:t.
NOVETATS. Tarda.: aBena.ventu~
rats els Uadres». Nit: «Bena.vena
turat& els llBdres:t 1 cAmAUa., Am6lla. 1 Emílla.».
•
NOU.- Tarda.: cLos c1aveles:t, eLa. DCa
lorosa:t, o:Los de Ara¡òn». Nit: eLa i'&o
nerala.» 1 «La mesonera del Llana».
OLYMPIA. - Tarda 1 nlt: Gran p~
grama. de CIRC.
PRINCIPAL PALACE. - Tarda I nit:
c.Dofta Rosita la soltera».
POLIORAMA. - Tarda t nlt: &Marta
de la O:t.
ROMEA. - Tarda 1 nit: cAnoehe me
easé con Vd., docton.
TIVOLl. - Tarda 1 nit: cEl rançho
azul.t.

CINEM ES
AMERICA. -

cProntera.a del amort,
cA.segure a au muJen 1 eOorazonN
rotos:t.
ARENES. - c.Oro J plata.:t, cMercaderea de 1& muertn 1 «A las doce en
punto».
De l'estrena. de «La Dorotea» al
ACTUALITA
TS. - Curiositats, noti..
teatre Barcelona serve.ré se-mpre un
clarie, dibUixos.
dels records que més ha pugut ln· ARNAU . - &La leJ del Oeste», cAbo
duJ Ham.ld:t 1 cEs mt hombre».
fluir en el meu cor 1 en el meu art
ASTORIA. - cRoberta:t.
durant tota la meva vida.
AVINGUDA. - Revista., Dlbulxoa i eLa
Subsisteix vlu encara. a Barcelona
dlosa del tue¡o» .
un públic t1 I lntel!igent per al qual BARCELONA. - c.Don Quintin el
amargao:t, eLa. muJer trlunta.J 1
sempre serà una. honra. escriure.
cSucedló en Nueva York».
El dia. de l'estrena. de eLa Doro- BOHEME. - cOn breve Jnstante», «Bl
remol.loo»
1 c.Nobleza ba.turra.».
teu valg trobar-me amb aquest pú- BOSC. - cTodos
som08 unoe» t ú.a
bUc I alxb no puc oblidar,ho mal
viuda. aleare».
BOHEMIA. - cCora.zones rotos», cAal
méa.
ama. la mujer» 1 eLa novia de
Frankenstel ln.
EDUARD MARQUIN A
BROADWAY. - eLa ley del Oeste1,
aAbduJ. Ham.id:t 1 tEs m1 hombre•.
CAPlTOL. cCarne . de escànda.lo»,
cHorror en el cuarto negra».
CATALUNYA. eLa verbena de la
Pa.loma:t.
CENTRlC. - cNacJoo para peJear:t.
«Mi debllldad:t 1 t:Mú&ica y muj&o
CA.SANOVA. 1- J .. TELEJ'. 33111
res:t.
COLISEU!-1. ..- cAlaa en la noc.he».
COMTAL. cPa.yaso de clrco», ell.
baile del Savon 1 cDon Qutntta.
el ama.rgao:t .
DIANA . - cEl enetnlgo públlco núm&ro l:t, «Loe Jlnetes del desJ.erto:t
i cHombres s1n mtedo».
ESPLAI. - cAlta escue1a1, d..oa dlGo
ses se d.1v1erten» 1 cNido de agut.
las».
EXCELSIOR . - &Por uno& ojoe n ...
gros», «VIvamos de nuevo• 1 1TGo
dos somoa unoe:t.

G'R AN PRIC EI

[][]

B AL L D E
CONCURS OS CASQUETa

RAIM DÈ LA SORt
PLUJA DE GLOBUS
SOLEMNIAL ENTRADA
ANY NOU
5 • ORCHESTRES
5

OLY MPI A
e 1Re EQUES TRE
AVUI, tarda, a. lea 4'30. NIT, a.
lea 10. OR.A.NDIOS EXlTl
10
GRANS ATRACCIONS. WO ARTIJ3..
TES. MLLE. AUR~. ROSA DB
CA..8'1'1LLA. TONI CAPRANl, LES
TaDIS BELL.&YS, LOS CABALL08

LILlPUTlEN SES, de M. Rambal;
LOS CARTAGINESES;
LOI I ZAVATTA • ZOUPPE

extraordlna rt. exercicll eqüestre.
LES CROTOB
1

TOMELLER IS • POMPOFP

THEDY
amb ell Aua 5 descendent.

L'home granota
sensacional 1 ori¡:lnsJ. atracçtO;
LOS FEROCES LEONE& DB ABl•

SINJA. ¡uuentata pel vrJent dom&·
dor W. Rosud.. AUGUSTOS DB

SOIREB COKIADEU L'ANY
VELL I REBEU EL 1936 AMB
L'ALEGRIA DEL CIRCI ~
mA, tarda 1 nit. Crane funciona.

Despatx de locaJJtata a ComP~
duria 1 Centrea do Localitat&.

ORii:'I'A 0ARB0

OKITa

cava.llieta., per Randoloh 8oot I
,Jackfe Coo&an
Segon:

~~

"'" BA.B.TON'S.

Primer;

LA

~-~/

CINEMA PAR I S

SEQU OIA
Avda. Mietral • CalabriL f . 3i302
11 wottre ett~em•
al woetre Dro•ra mt

I

-~

REV EILL ON

AVUI, EL POEMA DE LA SILVA

POR UNOS OJOS NEGROS,

Dolares dei
DE HUEVO, per
1 Anoe Stern;
UHOS, per Allce
per

&esona setmana d'bit del nou
espectacle oinematont flo'

El looal dele crane programes

LA HUM ANIT AT

CAPIT OL

Pl. Uraulnaona. 6. Tel•ton 11811

0~08

ANUNCIEU A

EMPRESA

MAR YLA ND

I •

ATENEU EMPORDANES .• PI
Avui, nit. a le_s 10'30. GRAN JÍE~~I•
LLON. aS•boneys Orçhe¡tru

~

PELS ESCENARIS

ea posarà avUi dlma.rte t demt. c11lnecre.,
Diada de Cap d'Any, en darreres representacions.

-

Tarda, de 4 & 8. NATI
.MA
RICHU contra. ARRATE 1 •
•
OELITA. Nit, a. lea 10'15· Lo~·
AURORA contra SAGRARÏO _TO:
NI. Tard& 1 nit, abans deia J>&r..
tita anunciata se'n jugaran d"altrea 1 dlversea QUinleUea amerta
canes. - DemA, a les 11'30 Sen
sactonal partit de desa!t&.meni
entre CHICURI - LASA • ECliA
NIZ - ffiURETA. Entrada únlcaa
dues pessetes.
•

SOPAR DE FI D'ANY

••

MI HERMAN A CONCHA

Salonets independe nts

ltal

AVUI. NIT:

Ml HERMAN A CONCHA

La brillant. actuació de la. Companyia Catalana de Drama l Comèdia
per terres catalanes. - Tant tost comença. a funcionar aquesta excellent formació de comediants encapçalada pels prestigiosos artistes Enriqueta Torres, Enric Lluelle.s 1 Josep Clapera. es guanyà la simpatia.
del públic, ja. que els elements que
integren l'elenc de la. COmpanyia
Catalana de Drama 1 Comèdia es
fan mereixedors dels efectes que ela
prodiguen arreu per la seva. reconeguda tasca efectuada. pela nostre&
escenaris.
Sota. els millors auspicis actua la.
Companyia. Catalana de Drama. 1 Comèdia per terres catalanes representant la interessant comèdia de Pag·
nol 1 Nivoix «Mercaders de Glòria»,
magnifica. producció teatral on es
posa. de ma.nifest la falsa. polltica
recolzada. en un punyent drama ta.mlllar llatzarada per lea conseqüències de la Gran Guerra.
A les localitats on és representad a
assoleix una gran aooll1da.
Moltes són les deme.ndes 1 lea dadea que té compromes es la COmpa,.a
nyia. Catalana de Drama 1 Colllè-dia. per tal de representar «Mercaders de Glòria», a f1 de complaure
les poblacions que solliclten presenMIUesta. producció de l'autor de «MàriUS> 1 «F'annY». La dlreccló ha deixat establerta. una oficina (Se.nt Vicenç, 3, Barcelona) per a lllgar ela
compromiso s de contracte.

DEL

niKI • ALA1

GRANJA

Avui 1 demà, darreres representaclo ne

La gracioaa eomi:d.l& de
QUINTERO 1 GUILLEN

POLLAST RE A L'AST i
PAELLA VALENCIANA

FRONTO

Despre' s de l'estrena

reperesenta rà el poema en tres actes
o:La filla del carmesi», de Josep Ma..ria de Sagarra, la interpretaci ó
del qual anirà a cà.rrec de l'esmentat
quadre escènic que tina ara ha representat totes les obres anteriors.
«La filla del carmesi» només serà
representad a. una vegada. per ta.l
d'aixi poder acomplir tot el progra-ma anunciat per a la. present temporada.

D ESEMBRE

Plaça Bonsuods, 1. Telèfon
131..,

Per al vinent•••
diumenge, cUa 8,
a les cinc en punt de Ja. tarda., es

MI HERMAN A CONCHA

Rambla de Sta. Mònica, 21

EL RAN (HQ AZ UL

na
<Music Genlus Ja=>. L& sala
estarà
vistosamen t guarnid&.

NACIONAL ISTA

FELIÇ ANY NOU

El meravellós espedaclel - Amb sensaciona:s números

DE

FRONTO NO VET ATS
Avui, tarda, a lea 4. A pa.la:
NARRO II - L&70NA contra. :f'ER..
NANDEZ - ELORRlO. Nit, a. les
10'16. A pala. Grandiosa funcló
de coml&t d'a.nJ, Am.anJtza.ri l'espectacle una acreditada banda. 1
elll concurrente seran obsequl&ta
amb els trad.lctonals raJ.m.s de la

eort. Partlt: IZAGUIRRB 1 - PE-REA contra ZARRAOA - cmQ.
OALLARTA. DeWll per car·

ulla.

EDEN. -

ca.ls.

Revistes, esport1ves I mwl-

ENTENÇA. -

c.Cuando el dla.blo a.somat, •El JJilder060 Barnum» J dA
novia ale¡re1.
FANTASIO. cOJoa ne¡ros:t.
FLORIDA. - d.a. ley del Oeste:t, cAb-dl.tl Hamid» 1 cEs mi hombret.
FEMlNA. - .:Sequoia..
FOC NOU. - c.Gente de arrlba.t, ciA.
hlJa de nac:Hn 1 c..Fronteraa del
a. mon.
OOYA - sLa venua de oro1 1 cLu
cruza.da.a».
miS. - «El derecho a la fellc1da.dJ
«El balle del Sa.vo:v» 1 cOontra el
1mperlo del crlmen:t.
XURSAAL. - cPor unes ojo. ne¡l"'OP
1 &La viuda. aJeare1.
LAIErANA. - cOente alegre1, cCallee
de la. ciudad» 1 cCharlle Ohan en
Londres».
MAJESTIC. - cEe ml hombre», «A~
dul Bamidl I cEl eterno en..sucfto».
MARINA. - &La. pradera roJa», ca
don de la. ba.bhu 1 1La. alegre dJ..
voretada».
MARYLAND. - cEl somni d."unl nU
d'estiU».
METROPOL. - cEp.lsodloa 1 d.a vtu.da.. alegre» .
MISTRAL. - cAbdul Hamld» 1 cBnCIden&da».
MONUMENT AL. .-El d'a que m•
quteraa». cCora.zonee rotoea 1 ,pe.
cador a medtaaa.
MUNDIAL. - cBucedió una vez». ~
unoe oj08 negros1 i ~to cortljeru.
NURlA. - eLa venus de oro», cEl mal•
va.do CarabelJ 1 IPa.yo.so de clroot.
PARIS. - &La vtuda a.le¡re1 1 d4UOa
doe prtvaclos».
PATHE PALACE. - «La dlosa c:1el
tuegoa 1 cPor unos oJos negroeN•·
PRINCiPAL . - cEl cuarto 30h, l 1~
do de &&ullau 1 •Pa..yaso de clrOOJ.
PUBLI CINEMA. - Curiositats mundials, NoUcl:lrl.!J 1 la parada. de WalS
ots.ney.
RAJ,{BLES. - d4uchach08 de bOJJ 1
SA

Los

~~Y •00~f::c;i:l~r~:~Ïnlormacto.o.e
i DtbuLzoe.

SELECT CINEKA. -

.sucedJó una
ven, cPor unoe oJoe necron 1 úlOsarlo la cortlJera».
,
SMART. - «.EE amante escrupu1010 1
«Las cruzadaa».
SPLENDID. - cEl caeique», 1L~ atea
¡Te d.ivorclada» 1 cN!do de qultas».
TALlA. cEl cua.rto núm. 3001 I
c.Corazones rotos».
tBl
TETUAN. _ cEl payaso de cdlrdco!.:..,_ ee
11
delator» 1 1Bl ca.balero
& u
Ber¡ere».
TRIOMP - eLa pradera roJ••· .n
don cie la babta.t 1 eLa aleKI"9 dl\·otcladu.

URQUINAONA. - &La htja. de J~
Stmón». Nit . &&trena: alA &imv--ttca huerfanlu.t.
,_...,..,.,
VOLGA. - eLa lsla del .......-- • cEPl·
eod.lo» 1 &La viuda alelfi"P-U1 unfa:t,
WALKYRIA.. - eLa mujer
Qulnc.Una noche de amou 1 c.Don
tln el am.arga.o». c1e bterro• 1 dl
XJLE. «El dUQUe
»
cabalera del Folles Beraere .Uertel.
VERDI. - &HaJ hOitlb res,.C:::.nda.1o~.
cMt vida ent.('ra» 1 e
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«¿Se le ratificarà. la confinn7n. al

Les famoses maniobres «cent:-istes»
D'El Librral 86 •• aq1tcstes parau-

señor Porte la? Hny qulen pll'nsa que
si, e incluso esta noche sc arrlesga
~"
a asegurarlo algun periódiCO de Madrid. En tal caso, la crisis seria
tm acontecimiento relàmpago, que
quedaria resuelto en tres o cu!lrro
horas. Pcro lli las cosas tomasen otro
rumbo ~- el &>ñor Portela !uese dcsca.rtado, vaticinar la solución ya
no es pos1ble. Sc habla de la poslbilldad de que tuesen el se11or Maura o el seflor Chapaprleta los encargados de formar tm Gobierno
anàlogo al actual, pcro sin la hostilidad de lo. Ceda, el qual dlso!vena las Cortes lnmeamtnmente.
Pero entonces los lrntados y hostl<1LA BIBLI A POLITICA
serian los sectores de lzqulerda,
EL ANGEL (Herrera). - Detente, les
que hoy, st no complacidos, estàn
Abraham I»
por to menos encalmados y no obs<De «El Liberal»)
taculizan al Gobit?rno. Sc cambmrla sencillamcntc una llOStllldad
por otra, pero la paz de los cspintus, tan anhelada, no saldria ganando nada.»

,:;.------------11 1_!

Calllffic.;u 1uea1

ESTUFA J. M. B.
'fALtN CIA 348 :: TELt-FON 73016

Més p lanetes
i alguna i·•tertoritat be¡¡ interes-

sant ens

d~scobrei:r

e' correspon-

les:

«De sobra. saben que la contra·
es la revoluclón mlsma,
y prefteren que no haya lo uno nl
lo otro, nl !asclo n1 soviet; Repúbllca democràtica y parlamentana.
comp~ttible con todos los dercchos,
con tooos los intereses legitlmos,
con t~jas las ideas; República constituida en el ampllo ~'1uce de la
Constttución de 9 de o.c1embre del
afio 1931; República consolidada,
después de recuperada, con el sentido de centro que pennita real!zar
asp!raclones de la derecha y de la.
lzqulerda. a. medida que las oscllaclones del péndulo de la opm1òn
las va~·a lmpontendo; República que
sea garantia de la paz social; por
e: imperlo de 11\ ley J.gual para todos; por la mejor distribuclón de
la just1cla. en todos los órdenes; por
la mayor austerldad y rectitud en
la gestión pública.
¿Qué màs puedcn desear las derechas?
¡En fin de cuentas es eso mismo
l' que qUleren las lzquterdas!
Un Gobierno de centro con esa
o··ier. tación formada, tlene muchas
voluntades que captar en la derecha y no pocas asperezas que llrnar
en las tzqulerdas. F.s por falta de
centro por lo que sc da el extre·
mismo en una y en otra. banda.
Pero Gil Roblcs, como nombre
sefiera del derechismo, es de lo màs
descentrado que puede haber. Ha·
bando de contrarrevoluclón, urras·
tra a la revolución a los elementos
mus conservadores del pals y produce el ambiente en que mejor pucden ferr>1entar las aluclnaclones y
las aberrac10nes màs subversivas
del orden social establecldo.•
¡Eso es senclllamente la mayor
y la neor de las locuras!»
rr~>volución

Heus-se'ls c..::t, segons Heraldo de
Madrid:
«No hay que Inventar \m centro
ya. eXlstente. Y basta cabria decil'
que algunas fuerzas polltlcas que
fonnan en la coalición de izqulerdas son de sensibilidad y mentalidad centrista, aunque el bloque
reaccionarlo 1 'S obligue a un fren te
común con las izqulerdas.
Desgracladamente
parece
que
trlunfa la maniobra de los cpatrlotas», para los cuales no es atentar
contra la patr1a negarle mlnlmos
recursos económicos para atender
a. sus necesldades, nl provocar crl·
sis cada mes en beneficio de un
partido, n1 oponerse sistemàticamente a todo mtento de paclftcaclón y convlvencia entre los españnles...
Clara que el pueblo sabe ya a qué
atenerse y tiene muy blen deflnldos
a los verdaderes revotuclonarlos y
militantes de la autèntica. ant!patria.»
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parlaven d'«enxufisme»» ...
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Els << enxufistes » de la Ceda
maniobren a l'I. C. A. F.
Què farà el gestor de Treball?

Altres vegades hem posat de manifest la. nefasta actuació dels cectistes que es varen apoderar de l'hlStitut contra l'Atur Forçós de la Generalltat de Catalunya, acompanyats d'alguns radicals 1 lligau E'S,
quan els va facilitar l'accés l'cst~
perllsta» P1c 1 Pon Ens pensàvem, però, que la seva actuació ha.urla acabat quan d'una manera o altra, la
Ceda 1 els radicals haurien abandu·
nat el govern. D'aquesta manera ho
han fet en molts llocs. Però a 11.
o. A. F. no ha estat alxi 1 això ens
ta. su}losar que tal vegada no se'n
van perquè esperen que se'ls tregui.
Dc qulna manera? Les circumstàncies Ja ho diran.
El que es realment vergonyós 1
Indignant és que no en tlnguln prou
amb detentar un càrrec, sinó que fan
les mU maniobres per a quedar-hi
fixament. Va ésser l'ex-gestor l conPer a trtomtar - dtu La LI- seqüent cedlsta, senyor Torrents, el
que va nomenar el Ple de l'I. C. A.
be; tt.d - cal ¡¡aber esperar.
F. 1 el seu alt personal.
«Pero todo es tnutil.
Fou nomenat Vlce-president-dlrecEspafia espera. Una de nuestras tor, el senyor Maristany, cedista fervlrtudes raclales es la de saber es- vent i monàrquic entusiasta, com l'li
perar. La realidad se i.mpone Y mateix no s'amaga de dir. Es Interborra todos los artificlos de esa po- ventor un tal Vallespl, al qual no
litlca de Vlejo estilo, que es la únl· coneixem altre mèrit que el d'agitaca que poseen esas bandas tndesea- dor ced1sta per la comarca del Maresme. I es nomenà secretari genebies de explotadores del pueblo ... un
sen:~-:>r Sanjuan que, segons teSl ahora no se resuelve la situa- nim entès, no reuneix les condicions
clón en el sentido liberal, demo- establertes pel Reglament lnterlor dc
cràtlco y republicano -el únlco l'I. c. A. F. per a. ocupar l'esmentat
que puede, si no pacificar, tran- càrrec, el qual va obtenir com a bon
quilizar temporalmente los espiri- amic de Pic l Pon.
Segons la més elemental ètica potus-, el pueblo todavia sabrà marcar un nuevo compàs dc espera. lftlca quan el gestor Torrents sorti
del seu lloc, els que ell haVIa nomeBreve y definltivo...
nat per als càrrecs de conf1ança haMientras tanto, presenclemrs la vien
de seguir-lo. Lluny (l'aL'tò, el
dlsgregación, la desorlentaclón. la. mateix dia en què Torrents sori.mpotencla y el miedo de las gentes tia de la Generalitat, ells en reunió
de Ple, en la qual varen concórrer
de derecha....»
mitja dotzena escassa d'assistents,
REVEILLON CAP D'ANY
prenien l'acord de reformar el Reglament per a encabir-hi l'articulat
al
adient que els permetés quedar-se
Majestic
els càrrecs com a personal fix.
BARALLA. - RObATORI. - FUT•
Una altra maniobra, potser més
Hotel • Restaurant
BOL 11 ALTRES NOTICIES
greu encara, és la que estan traSOPAR, BALL l COTILLON
Ueida, 30 (per telèfon>. - A la mant els cedtstes esmentats. L'I. C.
1
Reserveu taules
F. avui no té diners l cal procucantina. d'obr~~ de la carretera de1 A.
rar-ne.
S'està fent el necessari per a
'
túnel de Viella es barallaren els o- unlflcar l'I. c. A. F. amb el «Comlsbrers Josep Segura, de 42 anys, de sarla.t de la Casa Obrera», orgaotsJaén; Camil Venarde, de 26 anys, de mes dlflclls d'harmonitzar, perquè
Lugo, 1 l'agressor Lluis Gonzàlez, de cada un d'ells té una missió diferent
38 anys.
1 perquè mentre el darrer està creat
Després d'ésser assistits per les fe- per decret, l'I. C. A. F. ho està per
1 de P.:>lltlca són aquestes que rldes que s'havien produït, els tres una Llel del Parlament Catala. Pt>rò
, .
.
'
foren detinguts per la Guàrdia. civll això no vol dir res. La part essenesta?~ en l dmm de tots.
1 posats a disposició d Jutjat de 1 c1al és que l'I. C. A. F., per acord
uint~ntarà la Ceda todas las es- guàrdia.
del Consell executiu de la Generatratagemas lmaginables para. que 1 -Ens comuniquen del poble d'~- litat, va constrUir la casa-bloc en
sus turbias y torpes combmaciones baterrec, que el vel Ramon Garriga terrenys prc•pletat dPl «Comissariat
1 fou vtctima J'un robatori per valor de la Casa Obrera»; ara, segons les
no sean descubiertas. Ya ha em- de 600 pessetes en bitllets 1 un vestit. nostres noticie.'>, s'ha Intentat obtepezado ese juego despl_stador, dando
La benemèrita està pract1rant ac- nir diners hipotecant la «c~tsa-bloc»,
cada dia. santo Y sena distlnto a. tlves gestions per tal de capturar els tot 1 que no està acabada. 1 encara
sus órganos en la Prensa.
-Ahir es va celebrar al camp d'es- s'han de convocar alguns concursos
Pero lo indudablc es que la Ceda ports els anunciats encontres del per a acabar-la. La hipoteca serà
no se atreve a mostrar claramente campionat de Ulga entre el Besturra poss1ble fusionant I. C. A. F. I ucoau pensamlento y su actitud. S1gue c. C. l El Club dels Calaveres. El re- missarlat». I aquesta és una manioslo.>ndo anfibla y calculadora; pero sultat fou favorable per a aquests bra que no es pot consentir.
id
al
b bllld d
e
darrers per 5 a 2.
Nosaltres preguntem ara, sl el nou
m e m sus pro a
a es. ua-A Tarragona jugaren el titular gestor de Treball, senyor Gallart, eslesqUlera que sean el rostro Y .a d'aquella capital contra el Lleida Es- tà assabentat de totes les maniobres
mascara que elija., el pueblo lden- po-t Club, 1 va vèncer el primer per dels cedistes de l'I. C. A. F. Nosaltlficarà en él al enemlgo màs da. 4 a 1.
tres sabem que el senyor Gallart for·
fl.lno del Estado republlcano, al que
- A la casa de Beniftcèncla foren mava part del Ple d'aquest organtsno volverà, ocurra lo que ocurra, a aux 1liats l'obrer Soterra Diaz 1 el me i sabem també que no havia astener acceso.>>
nen de 7 nys Josep Poc Rosselló.
s1Stlt mat o assistia rarament a les

sal de La Pub:icita. a Madnà:
LES ELECCIONS
«La Ceda ha aconseguit pro\'Ocat·
- Brorbrorbrorbrrr ... lll I quina por
una crisi més, que tal vegada esttnen Ics esquerres!»
tigui ja plantejada a aquestes hores,
<De «La Publicitat»)
però que segtu·ament no tindl'à. declaració publlca tlns dllluns, La ca-pacitat creadora de la Cecta no arriba mes enllà de produir crisis,
però cal reconeixer que en aquesta
maténa dòna proves d'una gran
actiVItat. tVensura>.
Totes les males arts han estat
posades en joc a fi d'aconseguir una
vtrada radlcal en la marxa de lo.
polltica.
Els que nagm segu1t el fil de les
Informacions que venim recollint en
aquestes darreres Impressions no
«EL SANTO DE HOY
podran
estranyar-sc de la Situació
-Papà, cuéntame algo de los lno•
que reflectim en la d'avu1. L'única
eentes.
-Pues... que estàn todos en la cosa sabuda és que, segons sembla,
la conjura ha vençut o està a punt
eàrccl•>·
de vèncer el senyor Portela, el qual
(De «La Llbcrtad»)
solament en aq~e3t mon:ent podria
obtenir un ajut decisiu, que no estem segurs que el pogués aconseguir.
Durnut tot el dia d'ahir l'ambient
fou la crisi. Descoberta la conjura,
que ha estat feta publica pels mateiXos interessats, l sotmesa a les
polèmiques perlodistlques, no ha estat possible d'amagar les seves derivacions. S'ha confirmat que als
tres ministres conjurats Interessats
e 1 la maruobra ccdist.a. s'ha wut
resoludament el senyor dc Pablo
Blanco, 1 a l'actitud d'aquest es
concedeix gran Importància, per la.
seva significació especial en el Go«UNA INOC ENTA DA
vern. També es mostra conforme
amb ells l'almirall Salas; en total,
In un dia como hoy se puede creer doncs,
són cinc el m.uustrcs, l cal
· todo, hasta que los peces vuelann
afegir que entre els restants n'hl
haVia alguns d'indecisos.
«De «El Sol»>
El senyor Portela na tractat, amb
els escassos elements que queden al
seu abast, de plantar cara a la. situació, però les impressions de darrera hora són que ha de declarar-se
vençut. Ahir a .t. tarda confiava cl
senyor Portcla enrara. poder donar
la batalla als conjurats en el Consell de dilluns, en el qual es tractaria de la. qüestió pol1t1ca, esperant,
tal vegada, liquidar la cnsl rrutjançant una reorgarutzacló del Mimsten, donant sortida a alguns dels
d l DE DICIEMBRE
ministres de la. conjura t retcnmt
EL CAVERNICOLA AL CARICA- els altres a la viSta del decret de
'l'ORISTA. - ¿supongo que no ten• dissolució. Però és molt possible que
llrt usted repares en deolr que nues- tot hagl canviat després de l'entretro trlunro en las eleoolones va a Vista del cap del Govern amb el
"r lmponente?
de l'Estat, en az·rlbar aquest de
EL CARICATURISTA. - Sobre to• València. Creiem versemblant que
do en el dia de hoy no hay lncon· el pruner hag! donat compte al
-.nlente, don Llcopodlo. El utrlun• president de la Repübllca de la
fo» va a ser de estupefacclón.»
situació polltlca, I no tindna res
<De «Hemldo de Madrid»)
C:e particular que en lloc de rebre
una ratlficacló de les prometences
que jusUfl.caven fins ara la creença
que no U mancaria el decret de dlsrolttcló abans del dla. primer de
gener, hag¡ escoltat paraules que
aconsellin esperar fins dilluns, la
qual cosa permetria veure e1 tomb
que prenguin eis esdeveniments.
S'ha. treballat molt aquests darrers dles amb el t1 d'aconseguir a·
quest canvi polltic, 1 en aquests treballs ha pres una part molt prtn- ,
c1pal el senyor Angel Hen·era, el
qual ba aconseguit del senyor GU
Robles que posés sordina. a les se-.
ves frenètiques campanyes contra
(lfESTEJEMOS LA FECHA
els alts poders de la República; tamLos santos lnocentes de este afto» bé hi ba tntervlngut el senyor Llu1s
Lucta, el qual haurà pogut trans<El «Socialista»)
metre certes prometences molt temptadores. Es tracta, en efecte, d'ofenr el bloc reconstruït amb IStra.perllstes l colonials, disposats tots
plegats a anar a les elccc1ons sense
monàrquics 1 sota un govern blo'!tústa presidit probablement per
Chapapriet.a. Tractnntr.se de poUIJcs
de la qualitat d'aquest darrer no
ofereelx cap diftcult.at retirar In seva famosa nota dc dimissió.
Cons~1tU1t aquest l.>O·t:•u, es pensaria que el millor fóra no anar a
les eleccions, I en posse.•1s16 d'una
•A LA CONQUISTA DEL PODER
majorla en aquestes Corts, Ja molt
.. o la verdadera lnocentada»
atrotinades, el Govern s'ofertrla per
ajornar les eleccions, amb l'auto<De «Polltlc.'l»)
dlssolucló del Parlament per a més
endavant. (Censura>.
Això constitwri:l una burla cruel 1
a l'opinió republicana, que havia
vist ja propera la sortida legal 1
normal a la caòtlca situació dretista, però la not1c1a és versemblant,
1 no hem d'amagar l'amenaça llDlb
què e" tan~ nquestn setmnnn.»
<~ DAVANT

Els veritables
revolucionaris
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reunions. Nosaltres ens crèiem que
la manca d'assistència era deguda
a la seva disConformitat amb la manera dc procedlr dels cedistcs l radicals de l'I. c. A. F ., però ara, segons ens diuen, els ha. ratificat la seva confiança l, d'ésser això cert, al
seu temps ell tindrà també la seva
part de responsabilitat sobre l'actuaCió dels elements esmentats.
Es cert que tres viatges a Madrid
han costat 15.000 pessetes del fons
destinat a la lluita contra. l'atur forçós? Es cert que el Viatge a Barcelona del Secretari dc la «Junta Na~
clonal contra el Paro» va costar unes
2.300 pessetes, inclòs el gran sopar a
l'Hotel Colon? Era realment necessari fer tots els viatges que hem dit,
especialment el darrer que feren a
Madrid, els senyors Manstany 1 Vallespi quan el govern del Bloc estava j~ en crisi? Què ha fet l'I. C. A.
F. per a combatre l'atur forçós? Per

MATERIALS
PER A ARXIU
MOBLES • FITXES • CARPETES
PARIS • CLAl-US, 39 • TELEFON 12 719

A l'opinió pública i d'una ma·
nera particular als obrers del
gènere de punt de Terrassa
Per causes aUenes a la nostra voluntat l que el lect.or comprendrà fàcilment, no ena fou possible publicar, ahir, la nota següent del Comitè
Regional dels Sindicats d'oposició de
Catalunya, que han pogut publicar
altres dlarls:
«Per mitjà de lo. premsa dlàrla coneixem el conflicte que per a reivlndlcer un dret injustament escamotejat pet• la Patronal del Gènere de
Punt, sostenen els obrers de Terrassa des de fa quatre setmanes.
Lo. negativa sistemàtica de l'esmentada Patronal per al reconeixement
d'unes bases de treball degudament
conquerides e naltrc temps pels seus
obrers, sols pot obeir t\ Intencions m·
confessables, les quals no són pas
alienes a la Federació Patronal de
Catalunya. Intenlar una usurpació
d'aquesta naturalesa solament és
possible quan hom frueix de tota Impunitat aprofitant un tracte de fa.
vor, gràcies a la sltuacló excepcional que, de llarg temps, estem patint.
No pot tenlr altra explicació la perllongació mteressado. d'aquest ~on
fiictc pulX que, malgrat reconèU<er
tot! Òm la raó que assisteix als obrers, es consent a la soberga Pat~o
nal el que, amb els seus propòsits,
mantingui una situació de pertorbació a la ciutat de Terrassa, de la
qual no dubtem que es voldrà responsabll1tazar els obrers per a intentar
desmoralitzar-los.
Davant del que precedeix, nosaltres representants d'tm sector de la
clasSe obrera organitzada, no podrtem mal desentendre'ns dels neguits d'altres obrers que, al marge
de la nostra organització, senten les
mateixes necessitats l lluiten per una
causa que ens és comuna.. .
Es per això, doncs, companys del

NUllCIARI

PER LA UNITAT SINDI•
CA i.

La. Federucló

lA;ai de Stndicats
d'Indústua.. composta pels Slndlcats
n'Industries Gràf1qu~ l SlmUars;
Sindll;QÇ Mercantil de Barcelona;
Sindicat Obrer d~: la .Ir.dústrta del
Transport, Sindicat Obrer dt: la In·
a u 'l t r la MetaHúrglca; Assoclac16
Obrera del Ram del <vestir; Slndlcat
de Ferrov1arls de Sarr1ll 1 Ferrocarrlls de Catalunya, 1 Slr.dlcat Regle>
nal de le. Indústria. Fabril t Tèxtll
de Catalunya, anuncia la pròXlma
publicació d'Un manifest en els segUen~ termes:
«El sentiment d'Unitat stndlcal que
no~ament es nota entre la classe
treballadora 1 qae comença a terur
purtldtlr1s entre els organismes slndlctus que més l'ban comoatuda, ra
que la nostra organltzaclò, qu~: sempre ba pr.,pugnat l treballat perquè
es portés a la Pràctica fi\Ci també
tots elb possibles perquè aquesta unttat slgul un .et ben aviat.
Cal, però. que aql.leS!.a unitat es
faci d'una forma lleia. • sense maniobres abSOrclonistc:~ "
SINDICAT OE CAMBRERS
DE BARCELONA
Aquest t:ilndlcat ens prega la publirucló de les segUents notes:
El Sindicat de Camhren. dc Barcelona convoca tots els seus &SS!'
ciats a l'Assemblea gen<!ml extraordmarla. que tlnd"t\ lloc el dia 3 del
vtnent mes de gener, a les 15'30 hores, de primera convocatòria I mlt1o hnr" <i·•~nrj\q dP <:Po"nn

Huu: ccculua a ' ~ '" .:w cambrers
, aju<1ants i en general a tots els
()brers 1 pe.trons de la lndústrta botelera • cafetera de Barcelona que
¡>t:r manament de les Bases de Treball vigent." I per relkrats acords
del JW'Ilt M1xt, no podt:n ésser contractats obrers que no tlngu111 1 exhlht:!tx•n la carta de treball lliurada
pel dlt Jurat, ben entèo~ que de no
fer-ho atxl, Obrers . patrons lncorrPn en tes responsabilitats dc la llel,
I aque.<;ts clarrers seran severament
sancionats amb les penyores correspt>nents. Alxi metelx es recordci que
la Borsa de contractació de cambrers 1 aj.tdants. única oficial. raòlca a In R.nmblR del r..ertre. 30.

Notícia confirmada

què no s'acaba la casa-bloc, ni el
convoquen els concursos qu( ma.n.
quen? Amb què s'han mvi!J'tn ~ta
els cabals de què disposava
11.
c . A. F .? Finalment, és que el ¡ ..stor
de Treball senyor Oallart es CI'f'U
que els elements que són a l'L c. A.
F. d'uno. manera completament circumstancial, posats alU per partltl
que no representen n!ngu, 1 per un
conseller-GESTOR, poden posar una
h1pòteca damtmt de 11\ casa-bloc 1.
reformar el Reglament per tal crear•
s'hi uns càrrecs fixos?
Els homes de l'Esquerra ens bem
hagut de sentir aplicat el quallf1ca·
tlu d'«enxuflsUU, però mentre ela
homes de confiança dels governJJ
d'esquerra estaven a l'I. O. A. F., •
les seves otlctnes no bl haVIa 51llolll
encoixinats, no telen viatges a MBit
drid -s'aprofitaven els viatges qut
normalment h1 feien dlputats 1 .,.
mies, per a fer les gestions que cal·
gués-, no es feien sopars amb xa~
pany a l'Hotel olon, perquè aquellt
homes consideraven una lm.morall•
tat monstruosa aprofitar-se dels dl·
ners destinats als treballadors en a..
tur forçós. Calla que arribessin ell
enxwistes de les dretes 1 especialment els catòlics de la CEDA per tal
que això fos possible. Però, es veu
que encara no en tenen prou l, te.
ment que se'ls acabi, cerquen la ma..
nera de restar-hi fixament.
Què farà el gestor de Treball s&o
nyor Gallart? Els cedlstes 1 radicall
de l'I. o. A. F. sortiran amb la sevat

gènere de punt de Terrassa, que, da..
vant l'ofensiva patronal mantinguda
amb el propòslt d'humiliar-vos, establint un precedent per tal d'imposar
arreu la seva arbitrària voluntat en
de~.:tment del dret Inalienable de
la classe treballadora que, des de ltW
colurru1es hospitalàries d'aquest pe.
rlòdic, amb el major desinterès UI
oferim 11\ nostra solidaritat amb to*
allò que calgui per tal que no pr~
peti la. raó de la força que s'inten~
oposar,
Pel Comitè Regional de Sindica¡,
d'Oposició, El Secretariat.
Mataró, 28 de desembre del 1935.1

AJUNTAMENT
EL CONStml DE LA CIUTAT DURANT LES FESTES

NADALENQUES
La ciutat de Barcelona durant lea
festes de Nadal, féu un gran consum
do queviures. Com a nota cUriosa_
publlquem a continuació les dades
que facillta el Negociat d'Estadistlca
i Politlca de Proveïments, amb let
quals hom tindrà una idea de les
quantitats consumides: Peix, 103,641
quilos. Carns; bou, 15 caps; vaqu~
148 caps; vedelles, 1,774 caps; moLo
tons, 272 caps; crestats, 4 caps; xal.!.
8,465 caps; cabrits, 1,757 caps; ov&o
lles, 256 caps; cabres, 55 caps; por~
1,751 caps; cavalls, 64 caps. Fruitee_
900,750 quilos: pinyes d'Amèrica.
7.000 unitats. Verdures, 449.700 qullJS, Galls d'Indis, 21,115 caps; titet.
i capons, 10,531 caps; galls, galllnee_
etcètera etc., 350,117 caps, Torrons,
148,320
quilos. VIns escumosoe.
' 289 litres.
CRIDA DE CIUTADANS
Els ciutadans que a continuació ea
detallen ban de passar per les on.
cines de Plus-Vàlua, carrer de la Ciutat, 6, segon, des de les dotze a doe
quarts d'una, qualsevol dia feiner,
com més aVIat millor per tal d'assa..
bentar-los d'un afer que els lntere.
sa: Joaquim Aguilar 1 Mollà, Callxút
d'Arecuela. 1 Alvarez, Carme Barba. I
Vlla; Lluis Calleja 1 Lòpez, Jaume
Casas 1 Cebrià., Maria. Ohassot 1 Larraya, Dolors Ferret 1 Albareda, ElvJ..
r!l Fontana 1 Segalà. Industrlas Dolo
ghe Itallane, Antònia Mas 1 Aixel6,
Agusti Mas 1 Folch, Joaquim Merofio 1 Manza.na.res, Josep Pad.rosa l
Gil!, Joan Pagès i Barba, Francesa
Pagès 1 Barba, Mart.1 Rlbas 1 Case&,
Teresa Riera i Punti, Pere Sardà 1
Vergés, Societat Civil d'Urbanitza•
clons 1 Millores.
ADQUISICIO DE TRES 11\ll\IOBLES
L'alcalde, senyor Coll 1 R.odés, ha

signat aquest migdia l'escriptura
d'adquisició dc tres cases del carrer
de les Muralles Romanes, baixada
del Bisbe Cassador 1 carrer del BLsbc Cassador, expropiades per tal de
procedir a l'obertura d'Un carrer
d'enllaç entre la Plaça dc Sant Juat
i la Via Laietana.
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El CINEMA
FIGURES DE HOLLYWOOD

lo ·

VALVULA
METAL·LICA

LES ESTRENES

1A tenent

«SEQUOIA»
•
al c1nema Fèmina

el prec
ae nombrosos
espectadors

ês la creació genial de .

GENERAL ELECTRIC

presenten

A LES DEU DE LA NIT
La pelircula més simpà·
t ica de la més simpàtica
estrella

·MAT IN E E
INFANTIL
a Iee 3 tarda
al costat de Maunce Cbevalier i Jeanette Mac Donald
amb la música de F ranz

En la prodUCCió d'A!exander Korda, eLa Plmpinela Ji:scarlata», "13
i Reis
pnncipals lnterprets de. la quai són
Lehar en l'opereta immortal
Leslle Howard I Merle Obe.ron. w ll&
nombrosos atractius, lnterpntac¡ó,
dc.corats, extenors etc., pero mduotablement m11;or que tot &lXò és
l'argument. basat en la formosisiima
r..oveHa de la baronessa d'Orczy. Robert Sh... rwood t Arthur Wtmpens
en coHaborac1ó amb l'autora del '11·
bre, han adartat al Uenç aquesta
interes:;antlssima narració.
En ella hi són relatades les aventures de Sir rercy Blll!teney, el va.lt'nt cavaller anglès, que fingelX ésser un petimetre. pretenclós I neci,
Els millors comJ)Ot'itors de l:io1Jy.
per a millor amagar les seves acttwood es disputen l'honor d'escnure
vitats com a cap de Ulga de va,..
cançons p~r a Shlrley Temple, de·
lents que salvaven de la gulllotma
lr\1t 8 l'èXIt SeliSli.ClOOal que han ll·
innombrables aJistòcrates frarA:eSO'S
consegu1t. totes lt.: cançons que ba.
No atrevint-se tan sols a confiarse a la seva rormosíssima muller
cantat la meravellosa estrelleta en
Margarita Saint Just, la bellfsslnla
lesp seves ~
noUohUJ~ anteriOrs
(vers'lO• ongm
' • al) , t' arn b
, ,., ula
francefa, Slr Percy Blakeney perer a 1a • va Pc=C
de Sturley,
met que les seves actltvitats vagm
eLa ¡¡¡mp.ltica huerfamta:. que &cbJiot entre els dos un abL'Ime cada
'VW s'estrena a Urqllinaona, s'elft(i
d.ia més fons, fills que ella, tnnocen~
Ra) l:iendersoo e' cèlebre composlment. el traïclona a Chauvelin, el
tor, perque escnvis la música de tomalvat embaixador francès Però en
ks les cançons.
en MUNDOS PRIVADOS
1assabentar-se que el seu espòs ls
Per a .a lletra, naturalment, \!S · - - - - - - - - - - - - - · '· t 18
«Pimplneln Escarlata» corre per
!-.---~'!!!!~~~~~-I!!!!!!!!R:=a~!!'!'!!!~"'!!.-~~~~!!!"!'!!!"!'!!!!! 8 prevenir-lo, però arriba massa
C
ta~m QLe Sir Blakeney es lliura de
Chauvelin quan aquest anava a aJu.
Paramount presenta sE'llar-lo i com que toma a r.orlr l'li·
mor entre els dos esposos, quan res
a.Jil
èXit clamorÓS
no ho feia suposar, formen l'emoclo.
nant final d'aquesta superba peHf·
cula.
Harold Young dlrlgl «La Pim;.~lnPla Escarlata», qu~ ha estat produTd a per London Films. t la seva dlstribució és a càrrec d'Artistes Associats Que Ja presentarà al Collseum

MATINAL
INFANTIL

CINC CANÇONS PER A LA .......
PEL-UCULA DE SHIRLEY

CLAUDETTE
COLBERT
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La sessió municipal d'ahir.

«El secreto de Ana María», la merave- Discursos i més discursos sense que
lla cinematogràfica espanyola del 1935 els nostres consellers gestors facin cap
feina de profit

AVUI, DIMARTS,
REVETLLA
DE CAP D'ANY

Demà. d imecres. diumenge

. I. C. E

1

i Hispano F oxïilin, S. A. E.

o o o

que ha fet lo
ràdio perfecta

Intèrprets¡ Jean Parker, Rus- salvatges. entre ela sell5 habitants
sen Hardle, Samuel s. naturals. els animals el destf deia
Klndl 11 M allbú, el cert. qual3 és matar o morir per viure.
Gatho, el puma
L'anècdota que hom lli ha lnt.ercSequola:. és un poema de la Na.- c:~.Hat es dellciosa. Es d'un sentunen..
tura. Un formosisslm poema d'lmat- tallsme, d'una noblesa admirable.
ges palpitants de vida 1 d'emoció. 1:..1 Una dona vol fer conviure un cerf
realitzador ha compost. un !llm de i un puma que ha recoll1t de petits.
gran bellesa pletòrica amb un ele- Això dóna lloc a una sèrie d'lncivadisslm sentit artlstlc 1 un~ com- dències torça Interessants que doprensió admirable del cinema.
nen unitat al que en el fUm vol és«Sequola» és la vida a l'aire lllu· ser, en conjunt. un arborat cant a
re als intrincats boscoa call!ornian.s, la Naturalesa. que ll5 ofereix estam.
entre arbres mll:lenaris 1 paisatges pes d'inaudita bellesa,
d~ radiant bellesa. «Sequoia» és el
Una. producdó artfst!ca. en fl
drama de la vida a aquelà boscos
JOSEP SAORB

que reclamaven per a la
seus familiars un espec•
tade a propiat per a les
festes d'Any Nou i Reis
la Gran Empresa Saga·
rra del Cinema

DEL,._

b

••111!1!1•

JUSTI CIA
MILITAR
*

ha estat encarregat d'inat.ruir dlli·
gènCies amb motiu del robatori d'una
p¡stola. del despatx d'un deia ju~ges.
UN CAPORAL D'ARTILLEIUA S'HA SUIClDAT

El jutge captta senyor ttamon Mola ha començat a mstrwr dlligen.
c1es amb motiu d'haver-se su1c1dat
cl.umenge, a la rut, davant del Palau
Nacional de Montjuïc el caporal de
la Brigada d' Al't11Je.ria de Munta.~ya, Ramon Gómez i Espinosa, que
s engegà un tret al cor. Portat en
g~eu estat a l'Hospital Cllnic, deixà
d existir er1 aquell benèfic establl·
ment.

L'ARRIBADA D'UN NOU
AUDITOR
t'er a avw, al mati, té anunciada
la seva arnbada a Barcelona, l'audi·
tor de D1vlsl6, coronel senyor Josep
Pérez V!Uamil Laperance, que actuarà de vocal ponent en els Consells de Guerra d'of1Cl81S generals
que hi ha pendenta de celebració.
DesltJ~ a t.ots els seqs clients ¡ amics
un !ell; i pròsper any nou
LA NOVA TONGADA DE
CONSLLLS DE GUERRA
Amb motiu de l'arrlbada del nou
vocal ponent, en la tongada de ConPER AGRESSIO A LA
sells de guerra d'o!ICI.als generals
GUARDIA CIVlL
que s'han de veure aquests propers
El capità jutge senyor Mola condies es celebramn les cauus lnstruides amb motiu dels fets d'octubre tinuà atur les dllJ¡encies en la causa
que segueix contra Pere Soler 1 ca.a les 0segllent.a poblacions:
1
sanovas, l~úmero 483, per haver agrede Grt'o b~~g:-¿~~~~~~~ [!: ~~~ rut la guard.ia CIVil el dia 14 <1e JU·
bai. Sant Pere de Rlbes, Torroella llol daiTer a la Torrassa.
de Montgri, Reus, Tarrn¡ona 1 Benarges.
EL GENERAL DE LA DlAquestes causes estan . ja enllesVISIO CONI'ERI:;NCIA A.'IB
tldes I a Part d'aquestes en resten
L'AUDITOR
en curs d'Instrucció.
A .. ,_
<Ull.~, al Dllgdia, el general de la
DEL ROilA1.081 A UNA DlvlSló s~yor Sànchez de Ocaiia
CATL'UIA
1CO!llerencta amb l'auditor senyor
El jutge senyor Orrutia 1Dstru1 ~~au. Després a.ssJ.s~i a la Junta
I ahir diligències amb motiu del ro- quarterament.
baton d'uns c!ectes de robe d'uns
soldats de la bat.erul de BonaV1Stll.
Declararen tres ~l'gents que estan
de guamjcJO en aquella bateria I
el jutge té el propòslt de inteiTogar
alguns veïns de Ics bar1'aques que
hi ba per aquclls 1ru1reta.

fntferrocs BA LA QUE

A U P&ESO
Ha passat a la presó Pèlix Canyes
1 López, processat en la causa de
Manresa, que estava en llibertat p~
visiona!

AL~

DECORA CIO

DEI<'E.~~O R'

LA CAUSA CONTRA IDf
CARBABL'IER
Al jutjat número 1 continuaren
ahir les dlllgêncres en la causa numern 4M per desobedlênCJa contra
un carn.bJ.ner, haveDt prestat declaració doa lodlvldu.s del mateb

Director: J AMES FLOOD

LA COMEDIA MES cos..

FILMAT

t1n<1r1a cap inconvenient en anar a
l'estudi que proposa el senyor Frí·
gola. 1 dlu I senyor Bauslll que no
e..~ pretè cap competència en d!r Catxa d'Estalvi, &nó de Prevl.s16, pel
que a!ect.n al Mumclpl 1 les lnstltu·
clona municipals.
El senyor BAUSILI s'oposa a la
proposta del senyor TORR.AS. I méS
ara. diu, en què ht ha en discUSSió
Wl contracte de tresorena. D1u que
a1:r6 es cnten de SOCIRlltzacló que
no pot acceptar la Lliga. El senyor

CONSTRUCCIONS EN Gf.t\IE.RAL

QUE S'HA

I

A UN JUTGE LI &OB&.'f
L.\. PISTOlA
El Jutge, comnndant senyor Galan

D'INTERIORS

FUSTERIA

Ha passat als defensors la causa
número 93 de l'any en curs conlra
l"adYOCat senyor XllDmlllr.

BELLA

competència.
El senyor TOR.RAS diu que no

JA U lli E ll O Y

U3 OFEIU::IX
LA PRODUCCIO
CIM DE L'ANY

El més bell poema que e' ba filma t entorn de l'aviació civil

Avui començarem amb puntuaU·
tat, delero els tèc:ll<:$ eflc1enta de la
Lliga, I, en efecte, la sessió estava
anunclada. per a dos quarts de aLs
1 començà a trea quarts de set.
Són aprovades diverses propostes
de nnances sense discussió I comen·
Ç la lnterpel:lació del senyor Mateu
sobre les facultats dels delegats de
districte. Com que ell ho és, defensa
les seves prerrogatives que li ha trepitjat el senyor Bauslli, quan encara era conseller-regidor de Polit1ca
Social. El senyor Bausill defensa la
seva gestió al departament 1 exposa
el seu criteri sobre el que significa
política social. El debat dóna motiu
a una intervenció del senyor Sagar. que, per cert, no !a massa tra,..
gèdia.
Ara que el bon senyor té la virtut
d'embolicar-ho tot, 1 el senyor Ma·
te•J U passa que tampoc no enten
l'embolic que U fan els dos conseu~rs-re¡ldora de la Lliga.
Com que ei s.~tyor Sagarra s'enfada, el senyor Frigola 11 crida: Quan
s'és al Govern s'ha de tenir pe.c!ència. myor Sagarra.
Espassa a la reorganització de
les Comissions.
Amb lleugeres esmenes és aproV!lt una llarga relació de les atribuc1ons que corresponen al Prestdent
de l'Assemblea Murilcipal. En jerarqula, el President de l'Assemblea
ocupa el primer lloc després de l'al·
calde.
Es aprovada una proposlcló del
senyor Fr'gola en la qual s'adapta
el Reglament de Funcionans a la
Lle1 Muruc1pal Catalana. A precs del
senyor Frlgala, torna a la Comissió
un dels extrems de 1a proposta.
El senyor TORRAS defensa una
propos¡c16 que tendeix a la represa d'amorutzació de Utols del
Deute Murucipal des del primer de
març del 1930.
El senyor VIZA diu que la situa.cló de les fmances muructpals no
permet restablu aquest retorn a ¡:a,.
mortitzable Promet que la CollllSS!ó
de F.lnances estudiarà el problema
per be que la fórmula del senyo;
Torres produiria un deseqwhorl a
la cot1tzac16 dels tltols mumcJpals
El senyor BA USILl en nom de 1à
Lliga, diu que accepta la proposta
del senyor Viza, Ja que ells sempre
han volgut restablir l'amortització.
El senyor TORR.AS il1SJteix en
detensa de la seva proposta, tol. 1
acceptant que slgul estudiat l'assumpte amb més atenció, però ro,.
p¡dament.
El senyor f'RJ.UOLA inl.erve, 1 cuu
a la Comissió que haVia d'haver dit
al senyor Torras que no podia fer-se,
ja que l'amorutzacJó, segon;¡ vol el
senyor Torras, haur1a de ter-se amb
un Pressupost extraordman, pwx
que aquesta nomes pot. ter-se en el
Pressupost ordinari. Amb el temps,
acaba, veuran les vostres senyones
la precipitació amb què fou aprovat
el Pressupost ordinan de l'any 1936.
Després d'una nova int.e.rvenc16
del senyor VIZA, 1 una altra del
senyor TORR.AS, pa.ssa a la. Comissió.
El senyor FRIGOLA prega al senyor Torras que retiri la propos1ció,
en la qual proposa fer un Banc 1
CalX& d'Estalvi Muruc1pal. Accepta
la. Idea del senyor Torras per coosl·
derar-la molt interessant, puiX que
creu que podna unir-se els esforços
amb la Generalitat i crear un Banc
de Crédlt Comunal.
El senyor BAUSlLI, en una lnt.errupciO, d.lu que es vol establir Wl&

MECANlCA

Bausill diu que un Banc alxf
trobaria cap crèdiL dels c:apitau...~
El senyor FlGOLS: No el .:'..~
sttem.
...............
El senyor BAOSILI s
d
· ·
: ense crèdit&
e mngu que no sigui el nostre mu
nlcdlripi, llavors no cal Banc. lns!s~
a
que cal, sobretot, no ter ca
concurrencla als organismes de c::l.
dit particulars 1 al de la Generatu.at.
Diu que votaran en contra, sobretot
sl no es. resol abans el Contracte de
Tresorena.
El senyor DOMENEC Intervé 1 no
sap ben bé el que vol Nomes ent&
nem clar que un Banc és com un so.
nyor que de1xa un paraigües 1, tan
bon punt cauen quatre gotes. et d~
mana que 11 tornis el para1gües.
El Sr. TORRAS defensa la sevt.
proposta.
El senyor FRIGOLA defensa la s..
va posició t tmdelx a la creació de
l'organisme en la seva més gran amplltud.
El senyor BAUSILI rectifica 1 dóna a entendre que sl la Lliga no &
a l'Ajuntament no h1 ha crèdit posstble.
El senyor VIZA diu que no sap
ben bé st sena o no partidari del
Banc I, per tant, proposa que es pa&si a la Comlss16 per a estudiar-ho.
El senyor TORRAS replica al senyor Bauslll, al qual diu que l'AJun·
tament té moltes més garanties qu•
cap particular.El senyor Baus11l a·esvera de la manera com ha parlat del
crèdit murlicipal I insisteiX a dir, de
una. manera indirecta. que sl l'A•
juntament fos d 'esquerra no hi bau·
na confiança. Passa a la Co!IllSSió.
S'acotda que torni a la Comi.ssl6
de Govern una proposta d'ordenació
d 'obertura d'establiments.
S'apro.,.en d.iversos dictamens d'El,.
xampla i d'urbarútzació 1 reforma.
El Sr. SOLER I JANER prega qua
es fnCl d'una vegada la eon~ó del
transport de carns. El senyor Sagat'o
ra d_lu que està a. mans d'una eo.
missió.
El senyor ROVIRALTA demana
que es vagi a renovar, a la re.<cisl6
del contracte de neteja; pUJ.X qu~
aquesta. porta m.olt malament servet
a més es benehc1a de matèries que
s'emporta. de l'e3COrxador sense pagar. res.
S aixeca 1~ sessió a uru quart et.
deu .
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ELS LLOCS VAC~~TS Dl
LES COiiUSSIONS
Per a. ocupar les vacants són DOmenats:
Conw.sió de Cultura: senyor aa.
té, senyora sena 1 senyor Roldós.
CotnJSSiÓ d'Eixampla: senyors cardona 1 Gmest.a.
ComisSió d.H.1senda: senyors Soler
1 Janer, Ulled, Dorca 1 Amat.
COmiSSIÓ de Pollt1ca SOCJal, E'-'tad.lstica 1 Cens: senyora serra 1 senyors Oriola. Cortada 1 Guarner.
Comissió de .Foment: senyora Do
pona, Ginesta, Guarner 1 FUster ~
bra.
.
Com.i.ssló de CircUlació 1 Policlto
Orbaua: senyors Farreras 1 Don·a.
Comissió de Prove1ments: senyort
Cardona, Codolà, Esque.rdo 1 Olnetta.
Comi'>Sió de Governació: senyors
Domenec, Andreu, Guarne.r 1 Ortollo
Cortada.
CO.~llSSlONS ESPECIALS:
•
Corrussió CODSlStonal de turisnle l
festes: senyors Baste, AndreU. Guat•
ner 1 Oriola Cortada.
ComiSSió d·avaluaCló de la riques&!
senyors Culilla 1 Vendrell.
Cotll.ISsló mlxta de tresoreria I reforma : senyor BaUSlll.
......._
Comitè de la Llengua de la U'l7
neralltat de Catalunya, senyor Solet
l Janer..

reix
J:nic
ren

DELlWACIO~S:

Consorci del Port Franc: seJl10%S
Ollcd, Blanc 1 Dorca.
Junta de l'Asll de nenes de&ellli»'
rades: 1:enyora Serra.
.. _,
Delegació per a.1 Consell d' Aw~..•
n1Strac16 del Ferroca.rril Metropoti~
de Barceiona, s. A.: senyors V~
Saltor, dei t:onutè 1 senyors aov
ta 1 Matutano.
Junta Ad.llUD1Strativa d8 l'llosPl·
tal t-uruc: sen}or Andreu.
or
Junta de la Sèqwa Comtal: senY
Gmesta.
Patronat de I'Asll Duran: senror
Guarner.
Patronat Massann: senyor gqstl).
Patronat de l'Habitació: senyor A·
mat.
Patronat del premJ ouran l ,....,
senyor .ünsté.
•
Patronru. del ltuseu d'Arqu~·
senyor Espona.
Com..lss!ó d'Enllaçcw. sensor oursn.

a···

O&G .~ 'IS:\11:::;

o

o mf
to
men

Mn"TTS:
Juntil de Cíéneles Naturols de
talunya: senyors DarrerBS i Andre
Junta de Museus: senyor Saltor.
Junta Mwucipa.l d'~poslctons: ~
nyor Ba.sté.
1
Patronar. Domtnee: senyor soter
Janer.
u·
eomtte pro-d.ignificadó del LlCC •
senyor Culilla.
Cozz1ilÉÓ c'.e

0:

eompres: senyor

sa-

gnrro.
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LES L LETRES
UN BELL ARTICLE DE M. JOSEP BIDEZ

L'HISTORIADOR BELGA
HENRI PIRENNE
u n dels professors de màxima ca¡egoria. a Ja Universitat de Gant, és
~- Josep Bldez. D'ell són els conceptes que reproduïm, relatius a la
vigorosa personalitat d'Henrt Pirenne. historiador del reialme dels belgues.
«Renovant, dintre el nostre pals escriu Bldez, - la. remembrança del
aeu passat, Henrl Pirenne no ha servit pas solament la seva pàtria: per
a fer remarcar la importància de la
eeva obra, podem conSiderar horitzons més extensos. Privada dels mitjans d'unificació que fan aparèixer
¡es fronteres com sl es tracessin elles
mateixes damunt la carta geogràfica,
en lloc d'ésser un fet de la Natura.,
la nostra. nació té el valor d'una
creació de l'esperit 1 de la voluntat

tre~? Durant llargs anys, a Gant, especialment, ¿quin és l'agrupament
d'investigadors que ell no hagi curullat amb les 11làximes atencions? En
particular, pels membres d'un cercle
intim, al qual cada setmana, reservava llargues hores de conversa, en
la seva freqüentació continua, ¡quina
empenta, quants models, quantes lliçons! Lucidesa penetrant, sinceritat,
sentiment del deure 1 de l'honor,
menyspreu dels èxits fàcils, activitat
tan desbordant que, enmig de l'abundor dels lliures coHoquis lles tertúlies seguides, hom vela reaparèixer
eu ell el do d'observar 1 de notar el
tret suggestiu per tal d'anar més endavant en la recerca d'apreciacions
reveladores. En un mot, ha prodigat
als que el coneixien exemples fets
per a habituar-los a viure amb ell 1
gràcies a ell, en perpetual vibració
del treball aferrissat de pensar.
Per a acabar. Sigui permesa a un
dels seus antics companys de viatge
una semi-indiscreció, si és que hom
pot parlar d'indiscrecions quan es
tracta. de mots d'un home, el cor del
qual és sense replecs, ¡com és de
franc el seu llenguatge! Un vespre,
doncs, després de curses afeixugants
per una capital, va dir-nos que, a la
!4 d'una. jornada com aquella, per
tal de treure's el cansament, més
aviat que pensar en les coses fetes i
els resultats obtinguts, 11 era pl:lent
representar-se les tasques de l'endemà. Revelant tan bé el seu temperament 1 la seva extraordinària. capacitat de treball, aquest mot va revenir-me .a l'esperit quan vaig llegir

6

?!!I

Després d'unes declaracions

HAN DE PASIUNSSAR COMPTES
A lA JUNTA UNIVER-

•

la pàgina on s'acomiadava dels lectors de la seva. «Història de Bèlgica».
Després d'haver-los mostrats, al revolt de la carretera, els horitzons indistints que tenen davant, declara.
que, acabada la seva obra, té el dret
de reposar. De repòs, ben segur, ningú no tenia tant de dret a prendrese'n. Hom pot preguntar-se, tanmateix, 61 al mateix moment que s'expressava aixi, estava. gaire segur
d'immobilitzar-se gaire temps al punt
de parada. Ja, de tot costats, hom
esperava d'ell un nou retorn envers
el passat, no pas de la Bèlgica sola,
sinó de la humanitat.

• • •

als periodistes, aquests tingueren
ocasió d'interrogar-lo respecte unes
declaracions fetes pel ministre d~
truccló Pública arran d'uns comptes
presentats per la Unive~ltat de Barcelona.
El senyor Casadesús, que és el qul
fa de rector accidental, mentre el
Dr. Mur està descansant, manifestà. als r epresentants de la Prem5a.
que havia. rebut un ofici del Minister! d'Instrucció, en el qual es retornen els comptes presentats per la
Universitat de Barcelona.
-¿I ara -intervingué un reporter - què en caldrà fer d'aquesta
comptes?
-Això -contestà el senyor Casadesús- haurà de passar a la Junta
Universitària, per tal que se'n faci
ressò.
El rector accidental interí, en ésser interrogat també sobre altres
a!ers universitaris, manifestà que ell
no sabia res.
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Visiteu la nostra
Gran Exposició de

LA PROVEEDORA

Llibres per a infants
CATALANS - CASTELLANS • FRANCESOS
I ANGLESOS
o

Gran assortiment en:
t.APSES PINTURA - llAPIS COLORS
:V.ECCANOS - NIC - ESFERES - ESTILLOGRAFlQUES, etc., etc.
o

o

LO CIO
COLON lA
POLVORS
ROIG LLAVIS

•

l

o

t:XTRACTE

Homicida condemnat
a dotze anys de
presó

'' L ' A \f .I ''

o

junqla

SITARIA
En rebre, ahir, el rector accidental

Va ésser de tot el vell món que va
aplicar-se a refer la història 1, tornant als albors de l'Edat Mitjana, va
posar-se a explicar la gran malaventura que va posar fi a la. civilització
antiga. Va demostrar que l'edHtci va.
ensulciar-se a causa de l'esquerda
produïda al mig mateix de la seva
estructura, per un estrall de l'Islam.
Sobre aquest tema, a1x1 renovellat
tan feliçment, el mestre ha tlnllut
temps d'enllestir una primera redacció. El manuscrit roman damunt la
seva taula. Rom sap com vivia encerclat d'afectes, per estat-ne segurs.
Davant del Tribunal d'urgència
I veurem aparèixer, ben aviat, una
nova obra. cabdal, on Henri Pirenne comparegué Ferran Garcia Garcia.
acusat que el dia. 29 de desembre d~
es sobreviurà.»
l'any passat estava. en una taverna
del carrer del Migdia. 1 en sortir en
• •
companyia d'Eduard López, U claEl traductor d'aquesta nota decla- và una. bofetada a conseqüència de
ra que per bé que les condicions la qual va morir, dos dies després,
d'historiador d'un petit gran poble, a l'Hospital Cl'nic.
El processat, a preguntes del tl.sque palesa Henrl Pirenne, li ban
evocat el nostre Rovira 1 Virgill 1 cal rugué que aquell dia estava comel nostre Ferran Soldevila, certes pletament embriac 1 només recorda
qualitats de Pirenne, que raporta que va sentir que li pegaven una boBidez, o sigui l'activitat infatigable fetada 1 va veure com queia el seu
1 la. suggestió personal, l'han fet pen- company a terra.
Va. desmentir ésser l'autor de la.
sar en Francesc Macià, que, en certa
manera, ha deixat escrits, amb l'ac- mort de la qual se l'acusava per no
tenir el ganivet que es trobà al lloc
ció, brillants ca.pitols d'Història.
del succés.
Els testimonis no veieren el moment de l'agressió puix que arribaEL MILLOR LUBRE PER A INFANTS
ren moments després al lloc del fet.
El fiscal ha mantingut les seves
HENRY PIRENNE
conclusions 1 demanà per al procesper
sat la pena de 21 anys de presó 1 la
o més aviat- per a pular com l'hisJOAN COMORERA
indemnització de 25.000 pessetes a la
toriador, que n'ha explicat, genialEn rústica: 5 pessetes
En cartró: 6 pessetes
famllia de la vfctlma.
ment, la formació, - té la dignitat
El defensor senyor Llorenç Alier,
Administració: WBRERIA CATALO NIA
d'una comunitat espiritual deguda a
en un informe molt fonamentat, dela participació en els mateixos remanà l'absolució del seu patrocinat.
cords, les mateixes Idees, les mateiMISCEL LANIA
La sentència del Tribunal fou de
xes ~spiraclons....
•
dotze anys de presó 1 25.000 pessetes
»D un cap a 1 altre, 1 obra de Pi.
El •\Parlament de Scipló 1 Anibal11. d'indemnització.
renne presenta un meravellós reelQuan va començar de funcwnar -Aquesta notable producció de l'huX;imen~ de les intuïcions de la intel- el «Normcr,die», la casa consignatà- manista valencià Antoni Canals, una
ligèncta, desvetllada. per la . desco- ria, a Ncn;a ·or·,,, va installar a la de les manifestacions més cuactertsberta de .documents; arreu, 1expres- seva vitrina una reeixida reproduo- tiques del petrarquisme en la llteramó serveiX el pensament amb una. ck del an vaixell
·
plenitud real· tant com davant l'esfi!
·
tura. catalana., f1gura, amb altres del
.
•
.
I .Ara dtuen que els que tenen al mateix autor, al volum 49 de la colui d~s nostres grans escnptors, _hom seu • àrrec el «Queen MaTl/» han po- lecció «Els nostres clàssics», aparegut
es wu, a cada mstant, en llegu'-la, sat a l'aparador un rètol que diu, darrerament.
que no tan sols la idea. és ju~a, aproxim.1dament:
Llibres d'estrenes: Els <llocs d'in:~.~~~ n!a~:a. pogut enunclar- cCom Sigui que les dimensions del tantsn, de 1\laspons. - En aquests
»Pel que fa a l'acció de M. Henrl «Que~n. Ma~Y» per molt que hom les temps de l'any, cal recordar que hom
Pirenne, als medis internacionals, redt..~, ~'~ se:npre colossals, ens trobarà. per als infants una mina
pot donar-nos un curiós exemple la :,bstemm d ~xp ·::.ar-ne ce.p per tal de passatemps en els «Jocs d'infeliç reconstitució, cabada. la. guerra, com no cabna. a casa. nostra.»
fants», de Maspons 1 Labrós, vol. 39
de l'antiga Associació Internacional
• • •
de la. «CoHecció Barcino».
de les Acadèmies. Al mes de maig
Arriba un telegrama de Parls i ens
Edicions Mediterrània. - Aquesta
del 1919, a Ics reunions preliminars assaber.ta 1ue Laval ha assolit una novella empresa. ha fet un vaitot, 1:~!!!!!
convocades per l'Institut de França, 1najoria molt migrada en certa vo- davant les diades que s'aveïnen. Ra.
&ota la. proposició d' Homolle, el pa- • tació d~ ·tsiva.
publicat, simultàniament, tres llibres
per de Pirenne va ésser preponde-Nois _ s::ntencia Llacló i Ftgue- per a joves, «L'espasa trencada», de
rant; després, la Institució de Coope- res _ estic veient com Laval... la Pineda i Verdaguer; «Slgfriru>, de
racJó InteHectual, totjust projectada, balla.
Dalmau 1 Ferreres, i «Aventures de
va. confiar-li el tenir cura dels seus
• .. •
Marcel», d'Antoni J aume, totes elles
destins, certa que anava a reeixlr,
Dialoguen dos ciutadans. un d'ells exceHentment iHustrades per Altimlsota. una. tal presidència, a perfeccio- perfectament normal. L'altra tocat ra i Martl Bas.
nar la seva organització. En afirmar, del microbi de l'Economia.
També ha editat unes magistrals
al començ dels seus estatuts, que vo-Esttc redactant _ diu aquest _ «Visions de Catalunya». de Joan
lla fer obra de confraternitat amical, un report, relutiu al cost mig de la vi- Santama.ria, amb pròleg de Manuel
conf1ad.a 1 lliure, la Unió Acadèmica da. Em porta molt atrafegat.
de Montoliu.
es preparava un Ideal: n'hi ha prou
-Peró si això és molt senzilli _
Cal creure que els quatre llibres
de recordar l'expressió per a evocar
obtindran l'acolliment que mereix
l'esperit del qual va tenir la fortuna respon el f>. imer-. Es tracta només l'esforç de «Mediterrània».
de merèixer l'incessant concurs. Sl la. d'afegir un trenta 0 ur~ quaranta per
Historia de los Papas ,. de los Re- Secció provincial de la Fe·
Untó ha pogut perseguir, dintre un cent a aUó que la ger¡t guan¡¡a de yes, de Maurice de Chartre, conti- deració de Treballadors de
progrés no interromput, les seves em- jornal.
• • •
nuada. per Pey Ordeix. L'Eàitonal
l'Ensenyança de Lleida
preses de coHaboració internacional,
Maucci ba. tingut una oportunissima
La Junta. Provincial d'aquesta Secbo deu en bona part a la. mera.veReunió de cre~;eillorm. U11a dama, pensada en llençar al mercat, editallosa combinació de virtuts que va. entrada en ¡¡n¡¡s f en carns destroça da a. tot luxe, aquesta. documentada ció convoca tots els companys afirrear sempre 1 pertot, a l'entorn de una peça de concert al piano.
crònica. que arrenca dels temps be- llats, a la reunió general ordinària
Pirenne, una mena de camp magEls oients ILO suporten resignats. ròics dels cristianisme 1 acaba als que tindrà lloc a Lleida el dia 6 de
gener pròxim, a dos quarts d'onze
nètlc, dominat per la 1Humlna.ció de En acabar, la pianista els diu:
nostres dies.
la seva. mirada 1 pel seu irresistible
-Ara tindré el gust d'executar
Tenim noticies que la venda. de del mat! l al seu domicili social, Cavallers, 13, 2.on 1.•, per tal de disascendent. Les individualitats dota- una «fuga»...
l'obra supera totes les prevlslons.
cutir d següent ordre del dia:
des d'una energia. tan benfactora
-Mai no ha estat tan justificad.a
1.er Memòria del secretari.
8ón rares. Quan una d'elles desapa- com ara la llet de jugues - dtu bai:1.on Estat de comptes.
reïx, l'angoixa se'ns arrapa. Però, per :r('t un dels presents a l'orella d'un
3.er Casal del mestre.
lltica que ho volguem, l'acció, en apa- altre.
4.rt Front Unic d'A:;sociaclons.
rença deturada, va a perllongar-se... »
•••
6.è Comarcals.
Uns pacifil.9 ciutadans sopen. Del
•••
6.è Creació d'una biblioteca.
pi.! del costat els arriben crits esgar~H.OV EU l!:L NOU
7.è Precs 1 preguntes.
Com un belga. podria somniar amb rifosos. Algú l'alarma:
Hom prega l'assistència de tots doPa
de
Gluten
«PERFECTE»
aquesta influència universal de P1-No patiu. - aconsella sorneguer
nada la importància dels assumptes
renne, sense afegir a aquesta pensa- el cap de casa.-. Es el matrimoni El MES AGH.AUABLE UE fO'l'S a. tractar.
da el record de tot el que el nostre vet, que deu èt.~ttr un pacte de no
ELS FlNl:> t..H.A UONEUUTl:>
lliustre compatriota ba fet per nosal- agressió.
O ~ MAN E U MOSTR ES - Secció d'estudis UniversitaPA I PROOUCTES OE GLUTEN
· d l'A E p

E e os

.Df~fUM

o

LLIBRERIA CATALO NIA
3, Ronda de Sant Pere, 3

JOAQUIM COST A, U, I DIPOSIT8
f ELEF ON t:l9l3

FEOERACIO DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA
•hs per la
Degut. a les gestions fe ...,
Federació de Mutualitats de Catalunya, per tal d'atOnsegulr un ajornament perquè totes les mutualitat.'!
ct.talanes PU&111 acolllr-se a.ls preceptes que obliga les Lleis de Bases
de la Cooperació 1 de Mutualitats,
es posa a coneixement. de totes les
mutualitats, montepios o germandats de catalunva que, com a sa"
tisfaceió a la nostra petiCió ba aparegut al ButlleU Oficial de la. Generalitat de Catalunya del dia. 29
del corrent mes, la concessió d'una
~•~ nesos 1
"~'-'
p ròrroga de .....,
.•a qua1 ...

u....

. • •

Després de la. darrera Assemblea
General ordinàr1a. celebrada per la
Secció d~tudis Universitaris de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, ens plaLl
fer avinent que la nova Junta elegida de dita secció ha quedat constituida de la següent forma:
P rest·dent, Alexandre Blas ¡·, v1ceprestdent, Joan Viñoles; llecl'etarl,
Lluis Amigó; vice-secretari, Lleonard
Dolader; tresorer, Gregori Yago;
comptador, Manuel Cort.és; vocals,
Eusebi Mas, ~ere VUarrubla l Joan
Sala.
Aquesta Junta. fent-se re.ssó de
tots aquells problemes que d'una ~
nera. wtarccteta pribvenelsl'obrer d'cnt.rart
en
con e
am
grans ccn res
d'ensenyamen
t , reemprendrà t ot seguit una actha campanya. que tlndrt.. com a objectiu la consecució
d'un:\ Universitat Obrera. Com que
h
é
aquest projecte no a d' sser fruit
de determinats noms, sinó de la classe treballadora en general, la Seccló agrairà totes aquelles suggerèneles que a dit objecte li siguin fetes
•~•
per ta1 d •ésser est u dlades am b """

NOTICIARI
El «Casal lcà.ria» assabenta als
seus associats que ba rebut de l'«Associació Universitària Obrera» un
nombre limitat de matricules per als
cursos que començaran el dia 7 del
propvinent mes de gener, 1 prega a
aquells associats als quals puguin interessar els referits estudiS, que cursin la lnscrlpc!ó fins a les deu de la.
vetlla del dia 3 de gener, en el qual
dia, cas que les inscripcions depassin
el llmlt fixat, es procedirà. al corresponent sorteig.

•

LA MUSICA·
GRAN TEATRE DEL UGEU

«La Princesa Margarida»,
del mestre Jaume Pahissa
MOBLES

8/DRINAS
DIAGONAL, 480 -

Telèfo n, 73963

c<Accló Educativan, per ràdio. Avui, dimarts, dia 31, el senyor
Jaume Bertran, director del Grup
Benèfic de la Junta. de «Protecció
e. la Infància», donarà una conferència., e. un quart de nou del vespre, des del micròfon de «Ràdio
Barcelona», sobre el tema: «Els infants 1 le.! joguines».

NOTES POLITIQUES
Sorteig d'una butaca per al viatge
a Pamplona. - L'Ateneu Republicà
de Gràcia es complau a posar a
coneixement de tots els posseïdors
de números del sorteig d'una plaça.
al pullmann amb què s'efectuarà
el viatge a Pamplona els propers
dies 4, 6 1 6 de gener, que, efectuat
el sorteig, ha resultat premiat d
número 1.139 (mil cent trenta nou).
El posseüior d'aquest número pot
passar per l'estatge de l'Ateneu, on
U serà lliurat el tiquet sortejat.

DEULOFEU
Darreres novetats en:
CAMISERIA, CORBATER !A,
GENERES DE PUNT, IM·
PERMEABLES BATES I
BATINS

Preus limitadíssims
Call, .tO¡ plaça de la Repl)o
bllca, 3, I Rambla de les
Flors, 4 1•1 BARCELONA

El Vestit de quatre pessetes
Haventrse fixat. definitlvament la
data del 12 del proper gener, per a la
celebració del concurs del «Vestit

~t~~~tr:a. ~=t ~tr~: n~

tres modistes, cridem l'atenció d'aquelles que desitgin prendre part
1 no hpgín emplenat el requisit indispensable de l'inscripció, que s'apresurln a fer-ho ja que, reglamentàriament s'apropa. el dia de
tancar-se la llista.
Fins avui, són vint-1-dues les seliYOretes concursants i VUlt els grans
premis r ebuts d'importants cornerços. que afegits als vint que dóna.
la. Comissió Organitzadora, ofere!xen una possibilitat d'obtenció.
T an t l'Em
presa. de l'Olympla, com
l~ro Comissió Organitzadora 1 el Jurat
estan compostos per t~ersonalita!.'!
ben reconegudes al camp de la modlsterin, de l'art, del comerç 1 de
1a p remsa. Amb a.lxò està "'"""'Ud la .....
---..
rd a
DCJ•OSitat 1 eqUitat del veredicte.
Ja bo aaben, doncs; les no.stres
j
tes
d
ovene
que eSltgin Provar les
qualitats e.rUstico- econòmiques del
vestir, tots els dies de set a nou,
dl'l vespre, poden inscriure's a les
oficines del Teatre Olytnpla, on rebran una eò pta
· de 1es baacs del con-

No és la primera. vegada. que «La
Princesa Marguerida» apueix als
cartells del nostre primer teatre
llric. S'ho mereix, puix que el seu
brlllant historial Ja ve de lluny. La
coneguérem ja fa un grapat d'anys
als famosos cEspecta.cles Audicions
Graner», que a l'antic rea:re Principal feren sensació i causaren la
ruïna del seu director 1 empresari.
«La Presó de Lleicia», era. una
obreta de modestes dimensions però
d'una beutat encisadora. Assoli l'è·
xit formidable que es mereiXia, èxit
que s'ha reproduït d'ençà que ampliada a. l'òpera 1 amb la. denomlnacl61 de «La Princesa Margarida»,
s'ha representat al Gran Teatre del
Liceu, en temporades repetides.
El que ja no ens sembla tan bé
és que una obra catalana 1 cantada
en català slgul repartida exclusivament a un quadre d'artistes tota
ells estrangers 1 encara alguns mancats de tota experiència. No és natural que es canti en un català de
la. manxa una obra que hauria pogut ésser interpretada per artistes
nostres coneixedors de llur idioma
1 possiblement més coneixedors de
l'escena.
Això 1 haver triat per a posar-la
r - dia dels Innocents, ens sembla
un xic irreverent 1 sembla ensems
com si es volgués matar un èxit
.segur premeditadament.

«Lad'un
Princesa.
Margarida», ésdotat
l'obra
músic absolutament

mestre Pahissa, especialment, al
qual desitgem que la &eva obra ltgui posada. en altres successlvea

.JAUME PAHI88A

temporades 11mb l'estima i el r •
pecte que es mereix 1 que tambf
es mereix ell.
CAMIL OLlVERAS

ANUNCIS OFICIALS

1 coneixedor de tots els elemens. El

«BANCO HISPANO COLONlALll
mestre Pahissa. és un compositor que
Des del dia 2 de gener pròxim,
ja. ha. assolit prestigui i que ja ha
tots
els dies !ein~. aquest Bano
passat amb èxit les fronteres. En pagarà
els cupons del Deute MueLa Princesa. Margarida», es ma- nicipal de l'Interior, venciment 31 de
r.1festa verament esplèndid 1 hauria desembre del 1935, emissions del
pogut aconseguir un triomf de.tlnl- 1903, 1904 1 1905; A. B. 1 C. de l'•
tlu.. L'aconsegui plenament, sl bé missió del 1906; sèries D. del 1907 1
la interpretació donada no ajudà lillO; sèries E. i F. del 1912; sèris
gaire a fer arribar al públic el seu B. del 1912, 1913, 1916, 1917, 1918,
1919 1 1920; emissions del 1921 <<»indiscutible mèrit.
sena.), 1921, 1925, 1925 (Fc. Sarrià),
De tots els artistes que interpre- 1926, 1928 <Port Franc), 1928 <amtaren l'obra del mestre Pahissa. cal pliació del Fc. Sarrià) 6 ~; erru.
destacar, en primer terme, la figura sions del 1928 5 %; 1929, 1933 6 ~.
preeminent, ún!ca de poSitiu valer i 1934 6 % lliure d'impostos. AID
com també els cupons de les obliga,.
d'ApoHo Gran!orte, el gran barlto~ clons de l'Exposició d'Indústries Elèoque sempre és al seu lloc 1 qu& triques, emissió del 1922, Sarrià del
sempre es manté a l'alçària. del per- 1911 1 Bons de la Reforma, em~
fecte. No podem dir el mateix de sió del 1908.
Barcelona, 31 de desembre del 1931
la senyoreta Bergmann, a la qual
. EL DffiECTOR GENERAL
no podem demanar-li més del que
Eduard M.• Buxaderas
va fer, Que no féu, però, e1 que la
importància de l'obra 1 de l'escecCO MPAÑ IA TELEFONICA
narl del Uccu eXigeixen. Tampoo
NACIONAL DE ESPAÑA»
pOdem elogiar sincerament el tenor (CAPITAL DESEMBORSAT: ~
senyor Barrosa. No b av1em
·
t
MILIONS
DE PESSETES)
pogu
El Consell
d'Administració
d'aqu•
treure una veritable impressió de ta. Societat acordà repartir a les aola seva dissortada int~rvenció en clons ordinàries, amb càrrec als ~
«Madame Buttcrfly». Ara ja és altra ne!icis de l'actual exercici, un dincosa. El tenor Barrosa no ha. de- dend equivalent al 3 % del valor
mostrat Ja categoria que el nostre nominal d'aquestes accions, que amb
el repartit el mes d j l 10l
~a•
primer teatre llric requereix, 1 Ja
el 6 "'e u
pas_..,
seva in'n-retació
de
eLa Princesa. represen......
"'
anual
a
favor
deia
..... l '
esmentats tltols.
Margarida», fou deficlentfssima.
El pagament d'aquest dividecd s'e.A1x1 aquesta magnifica òpera ca- fectuarà a partir del dia. 31 de l'actalana, cant.a"da per dos 1-talians, una tual en els Bancs, Sucursals 1 Agènpolonesa. 1 un basc, ha resultat una e1es que a cont1nuacló s'indica. conrò I d la
tra el cupó núm. 13, per pessetet
cosa P P ll e
diada en què fou 13'49 corresponents a cadascunll dt
~'l>r~ntadad ltacsort que . és obra en les accions, deduïts els imposto~;.
qua es es a especialment l'orHispano Americana, Urquljo. BU..
questra. 1 sota. la batuta del seu bao, Internacional Bankink corpoautor Jaume Pahlssa, es condul sò- ration, Espanyol de Crèdit, RISJ)ano
brta, justa 1 perfecta. Els cors ja C~lontal, Mnrsa.~s S. A., s. A. Arforen un xic més insurgents i el n~ Gari. Urqutjo .català, Herrero,
públic que no asslst1 al Liceu en- JGutpusçoà. Mercantil l Pastor.
'
de desembregeneral
del 1938.
cara m és Insurgent. El que va anarJ Madrid,El 27vice-secretari
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El conflicte italo-etiòpic

Els etiòpics han pres als .ita lians vint tancs i cinquanta metralladores

Mussolini diu que haurà de portar cent mil homes més a 1Africa
1

El dèficit italià ha augmentat de dos mil milions sense comptar despeses de guerra

o~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~!~~~~~~~~
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LA RECONQUISTA D' AK·
XUM ES CONSIDERA RE·
LATIVAMENT FACIL
Addls Abeba, 30.-Les noticies que
es reben del front Nord donen compt e que les tropes abissínies segueixen desplegant enorme activitat, la
qual es prodiga especialment a la
nit. Ningú nu dubta a Addis Abeba
que aquests combats constitueixen
r accló preliminar de la !r'an ofensiva etíop que perseguelX com a
principal objectiu la reconquista del
territori del Tlgré, l, sobretot, de la
ciutat sagrada d'Akxum.
:.:.:; deelara que quan els etiops abandonaren lentament aquests territoris a poder de l'enemic, els exèrcit:: del Nord no comptaven amb els
mitjans adequats per a fer front a
l'invasor. Ara les coses han canviat,
! els proveïments en armes, muntclons. queviures i fins i tot els servels sanitaris són molt complets dins
dc les possibilitats d'Etiopia.
Hom creu que Ja reconquista d'Ak·
xum resultarà relativament fàcil a
les armes etiops, com aixl mateix
podrà després garantir-se la possessió de la plaça 1. sobretot, dels
t errenys immediats, davant d'un eventual contraatac italià.
A Addis Abeba es creu que l'ofensiva general podrà desenrotllar-se
d'acord amb les previsions de l'Alt
Comandament etiop.

.... reflectors de les posicions italianes.
Durant els primers combats al Takazze els etiops sofriren nombroses
b:lixes en veure's descoberts durant
llurs atacs nocturns pels reflectors
i bombardeigs dels avions i pels canons de les posicions italianes. Ara.
ja han trobat el mitjà d'evitar aquesta acció enemiga. Per tal d'assolir-ho, avancen alguns homes amagats darrera petits taulers recoberts
amb altes herbes. S'acosten a les posiclons italianes i llancen bombes de
mà les quals destrueixen els reflectors. Sovint aquests homes sacrifi·
quen llur vida, però després el gr os
de les forces pot atacar gairebé iln·
púnement, perquè els cohets que usen els italians per tal d'assenyalar
els blancs a l'artilleria són d'eficàcia
nuH.a amb els abisslnls, que s'han
convertit en veritables mestres en
l'art del «camouflage».

EL TRENCAMENT DE RELACIONS
ENTRE URUGUAI I LA U. R. S. S.

LA NOTA DEL GOVERN
DE ;I'IONTEVIDEO
MonteVldeo, 30. - En relació amb
la ruptura de relacions diplomàtiques entre l'Uruguai i la Unió SoúÚ1liiila
viètica, resulta interessant reproduir
els paràgrafs més inteteressants del
document que fou lliurat al ministre soviètic a Montevideo, senyor
Nlilkm, en fer-li la comunicació ofl·
ela!. Heus-los aci:
«S'ha comprovat de manera indubtable que el Govern soviètic ha exclEL QUE DIU EL COMUNI·
L'ACTIVITAT DE L'AVIA· tat el mov1ment revolucionari del
CAT ITALIA DEL COMBAT
CIO ITALIANA
l:Jraslll que a més a mes els ha aju·
D'ADDI·ABBI
Dessie. 30. _ L'avlaClú italiana es- dat eficaçment per mitJa de la Ie1«
30 El
1d
russa a
ma, .- Mm'pt
~er e Prem- tà desplagant gran activitat damunt gació
El ministre dMontevideo.»
'Afers Estrangers del
sa i Propaganda ha fac1litat el co- a(iuesta. regió, 1 es creu que aquesta Brasil ha pogut declarar davant el
municat oficial núm. 83 referent les VIgilànCia tan inus1tada. es degut a Consell de miniStres que el Brasil
c.peracions militars a Africa Orlen. l'anunciada sortida del Negus cap al s'ha hagut de de1ensar contra un
tal, que diu:
front Nord. Amb tot, però gairebé atac d'una potènc1a estrangera.
L'esmentat del
document
afege¡x
que
~<El marisca l B a doglio t e¡egra fla n< han bombardejat, possiblement l'ambaixador
Brasil hav
lnlor1a de
que ahir, una. columna de forces in- perquè fins ara els e f e et e s mat al Govern de l'Uruguai
la
dígenes al servei d'It.àUa assoliren han estat contrariS al que es propo- importància del movunent revolucloarribar a Warieu, a la reg1ó de Tem- s:>ven els italians.
narl, aixi com de les probables rabien, establint aixi contacte amb
Els vols de reconeixement són en mlficacwns d~l moviment comunlS·
una altra Column"' A
ta a l'Uruguai,
1 que aquestes
... ques ta co1um- g1.an nombre. 1 lloLl assenyala par- maclons
del Govern
brasilenyintorhan
na sostingué un greu combat a Ad- ticularment els efectuaLs damunt les 1 quedat confirmades per les investi·
dis Abbi el PaJSat dia 22, 1 proctui poblacions de Tselo, Adlrement 1 Ke- gacions de les autoritats de l'Urupèrdues greus a l'enemic. Les pér- betia, a la regió de Uol-Kait.
gual.
dues italianes foren 44 peninsulars 1 Altres '>,!:Jarells han volat per daAfegeix que es tenen les proves
8 askar~ mots, 12 peninsulars 1 dos munt Quoram, a la ruta de Dessie 1 documentals segon~ les quals t?ts els
askaris ferits.
altres damunt la '"ó 1mmed.1 t 1 oradors del Congres .del Kuommtern
.
re.,.
a a a del 1935 han ¡¡recomtzat la realitzaAl front Sud, les forces del solda mont Amba Alagi, al sud de MaKale. ció de la idea del bolxevisme revode Schiavelll, que s'han sotmès als
També es creu que els italians da- 1 lucionari, i a més a més, que la Lettallans, ha efectuat un reconeixe- vant l'anunttada ofensiva etiòpica, I gació de MonteVIdeo ha facilitat xecs
ment a. la. regió de Sblbelll, 1 ha li.•.enten estudiar les posicions a bis- al portador, l'ús dels quals no ha
trobat grans nuclis d'enemics a Gab- sínlP"
pogut comprovar-se. però que, segu·
~
rament, estan relacwnats amb d
!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'! discurs pronunciat en la ela usura de
dit Congrés pel delegat holandès, el
qual demostrà clarament les intencions bolxeVlcs en relació amb Amèrica del Sud.

ht ha n'hi un sol tet que JustUlqui
la defmició del ministre de Relacions Exteriors de l'Uruguai».
En el document del min1stre soviètic es nega que hi hagi cap relació entre el Govern de Ja Unió Soviètica i la Ili Internacional comunista.
ELS ESTATS UNITS SERAN
EL S ENCARREGATS DE
LES Q U E S T I O N S UR U·
GUAl ES
MonteVIdeo, 30. - El ministre de
l'Uruguai a. la u. R. S. S. senyor Ma·
sanes, gaudeix actualment dt: les seves vacances a Montevideo, per la
qual cosa correspon la. direcció dels
assumptes d'aquella Legació al fill
del senyor Masanes, el qui té en ella
el carrec de secretan. El Govern de
Montevideo ba. dirigit una petició
ofici~! al Govern de Washington per
tal que prengui a. càrrec seu la proteccio de la Legació uruguala a la
ca:-: ~al soviètica.

I

LA TASCA DELS PERIO·
DISTES ES DIFICIL
Addls Abeba. 30. - La labor per
aL'> informadors estmngers ês molt
àrdua i complicada, perquè constantment arnben notlck3 del front Nord
sobre nous èxits dels etlops en llur
lluita per a reconquistar el territori
del Tlgré que venien ocupant els italians.
EL :'II INISTRE SOVI ETIC
Les noticies rebudes durant el maNEGA QUE LA TERCERA
ti del diumenge eren unànimes en
I N T ERNACIONAL I EL
considerar la situació dels Italians
GOVER N SO VIETIC TIN·
com bastant critica, fins l'extrem QUil
GUIN RES DE COMU
els presoners han declarat que l'atac
Montevideo, ~0. - El ministre de
"abissini els sorprengué i que d'havert<ambla Cana1etes, núm 3 {xamfrà Tallers) la Unió soviètica senyor Alexandre
se efectuat dintre d'alguns dies el
•
Minkm, contestant als aHegats exresultat hauria estat distlnt, perquè !!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ posats
al document uel ministre de
s'estan esperant al front Nord els reRetacwns l!:xteriors de l'Uruguai per
forços d'homes I material que s'han
el periòdic fa refrèncla a 23 atacs a raonar la decisió de trencar les redemanat urgentment a Asmara.
contra representants consulars lta· la~~ons diplomàtiques entre els dos
lians, 15 atacs a mà armada contra paiSos. ha escr .t oficialment que «no
HOM ES I MES HOMES CAP
ciutadans Italians 1 51 violac10ns de I
COM ES PORTA A CAP LA
A L'A FRICA
l TALIA VOL QUE ES RE- les fronteres d'Abissinla amb Eritrea
CONQUISTA D'ADDI·ABBI
VISI L'ACORD DE LA S. i la Somalla itailana, per a treure la
Londres. 30. - En el curs de l'úl·
DE N., QUE LA QUALU<'.lCA conclusió que Gmebra cal que recAddls Abeba. 30. - Oficialment tima setmana els transports de tros'anuncia que el Negus ha sostingut pes italianes pel canal de Suez augDE uNACIO AGRESSORAJ1 tifiqui el qualificatiu d'«agressora»,
.
Roma, 30. - Els cercles romans atribuït a Itàlia.
una conferència telefònica amb el mentaren considerablement.
Ras Seyum, el qual ll ba confirmat Segons lntormacló rebuda de Port ben informats creuen saber que el
que les seves tropes han reconquls· Said, els transports comprengueren Govern ltalà etectua gest1ons per tal
VOLEN FER ITALIA JN.
tat la ciutat d'Addi·Abbl. situada a 10.346 soldats, 2.966 obrers, 17.416 to- d'aconseguir que s1gui reVIsat l'acora
DEPENDENT
l'Oest de Makallé, a mig carni entre nes de material, 388 tones d'essència, de la S. de N. que declara Itàlla «na
Roma, au. - La corporació Naci~ El discurs que ha pronunciat
ció agressora». en el con!llcte !taloa questa ciutat I Actua.
5.750 tones de ciment 1 22 muls.
etiòpiC. Es vol arribar a aquesta re· nal del Vidre i de la Ceràmica, reu- Mussolini
Reconeix les
El Ras Seyum ha comunicat que
:Addl-Abbl rou reconquistada per les
NACIBU TE 75.000 SOLDATS visió pU1X que d'esser o no agressora nida a Roma sota la presidencia de
difiCUltatS de la SitUaCiÓ
torces comandades personalment pel Londres. 30.-Un corresponsal que Itàlia, se'n deriven els greus pro· Mussolini, ha iniciat la dlscussló deJ.S
problemes ingerents a 1a recerca de
a I'Afr·lca
~dedjazmatch»
Hailu Kebbede, les ha passat una. setmana prop de rEs- blemes que travessa, sobretot l'apu. matèries
pnmes nacionals per tal
quals, després d'afiançar-se a la pos- tat Major llel Naclbu, al Sud d'Etio- cació de les sancions.
d'arribar
a
la
independència
absoluAquesta creença que circula des de
sessió de la plaça, iniciaren acarnis· pia, calcula que el nombre de soldats
Roma, 3J. - S'ht reunit el Gafa alguns dies pels cercles romans, ta de l'estranger.
sadament la persecució dels italians, de Nacibu és de 75.000.
binet, i en ell el senyor Mussolini
ha estat confirmada avu1 per un arals quals empaitaren sense donar-los
!\lES SANCIONS AVIAT? ha pronuncLt un discurs sobre podescans. Els Italians que es retira ven Cada soldat sembla que té un mà- ticle editonal que publica l'òrgan oficiós de Mussolini «Popolo d'Italia»,
Londres, 30. - L'«Observer» es· lltlca internaciona! i lr. situació de
d'Addi-Abbi arribaren a una posició xiln de 40 carregadors.
la campany•. a Africa.
de reraguarda en la qual tractaren L'esmentat corresponsal calcula en el qual es declara categòricament criu que Itàlia interpreta les contesEl Duce, en retem-se al tracàs
de fer-se forts; però abans que ha· que la co. mtrac1ó prmc1pal de l'e- que «ltàlia no acceptarà mai el ju- taciOns de les potències med.lterrà- de les proposicions fete... a Itàlia, ha
xèrcit
de
Nacibu
es
troba
vers
el
riu
mes
com
dici
el
senyal
erroni
d'un
de
Ginebra.»
mteres
puraguessin pogut descansar de la penoque no s'apropaven ni de lluny
En l'article esmentat es diu prlncl- ment platònic en el desenvolupament di\,
sa marxa. es veieren atacats nova- Fafan, entre Dagabur i Sassabaneb.
a les soliicituds minilnes d'Itàlia.
Les
tropes
italianes
sembla
que
palment:
ulterior
de
la
quüestló.
ment pels etiops, I s'entaulà un fort
t~peclalment en lt. quest1ó de la seJ a des del començament del mes guretat
«Sl Gmebra creu que ja ba arran·combat, durant el qual entraren en s'han replegat sobre la lmia que ode les fronteres i diu que
acció els nius de metralladores de la cupaven al començament de les b os- jat aquest assumpte per sempre, Ità· d'octubre els navil:l.is italians s'ban 1es causes del fracas han d'esser colla considera, pel contrari, que aquest. obligat estnctament a evitar tot m- negudes fora dt. les fronteres ltallaposició italiana, mentre els defensors tihtats.
Nac1bu ha declarat Que és optilnis· afer roman irresolt, mentre hagi ob- cident, fins 1 tot tractant-se de vai- nes 1 que el fet va essent acceptat
d'aquesta empraven sovlnt les bombc.; de mà, de les quals també ana- ta quant al resultat de la guerra. tingut el convenciment de la lmposSl· xells britànics transportadors de ma- r
tots els be11 pensats.
bilitat de contmuar essent membre terial de guerra per a. Abissinia.
ven proveïts els etíops.
refem-se a !a questló mllltar
Els governs de Parts 1 Londres ara. ~ En
«E LS METODES INHUMANS d'una orgamtzac1ó de la qual resulta
La lluita rou acarnissada 1 es perAtrica
del Sud, el Duce ha d1t que
impoSSlble
obterur
justicla.»
tracten
de
saber
quant
de
temps
ha
DELS
ITALIANS
..
.
»
llongà per espai de més de tres boal tront d Eritlea, s'ban etectuat
de
transcórrer
El
«Popolo
abans
no
d'Italla»
es
pugul
sosté
10que
des
res, 1 acabà amb la victòria dels a· AddiS Abeba, ~o. - L'emperador de l'any
è~ tropes, que nau
1928 «Itàlia La vmgut inten- tentar un nou esforç de reconcll¡a- concentracions
bissinis que arrabassaren a l'invasor d'Ab1ssima ha env1at una nova nota
co:l5011dat supo.'31Cions, que en alguns
ció.
En
aquest.s
tant
un
moments,
generós
esforç
la
tenden·
de
cooperala. posició de referència, que es troba a la S. de N. en la qual protesta con- ció amb
Abissínia, mentre que, en cia és de procedir el més lentament llocs es troben .>ituades a. més de
situada al Nordest d'Addi-Abbl.
tra «els mètodes mnumans de guer- tot aquest temps, Ablssinia ha desa- possible 1 plantejar la qüestió de les cent milles de distanc1a de les an·
En la posició ocupada trobaren els ra empleats pels italians».
t1gues fronteres. Ategeix que aquest
flat Itàlia almenys en noranta-una sancions ulteriors solament en el ayanç
a bissinis enorme quantitat de mate:;'ha efectuat en trenta <11es;
La nota o.llc1a1 en la que es publl·
I!loment en el qual ja no es pugui pe10 que
rial de guerra, sobretot metrallado- ca el que precedeix, ategeix que Ja ocasions.»
ara eXlStelX Ja necess1tat
Quan enumera aquestes ocasions, esperar més.
r es I dipòsits de municions i bombes comunlcaclO del Negus conte també
u adopc16 d'altres mesures per a l'orde mà.
L
mtzrtció
1 tacU!ta. del treball de
una quetXd. del fet que «els Italians,
L'ocupació d'aquesta posició supo- en llur retuada, contmuen
transpon. 1 tramesa de relorços, la
wtrmgint
sa lm gran avantatge per als abissi- les disposicions de les lleis lnternaqua! cosa origwa1 • un moVIment de
pis, que d'aquesta manera podran cionals».
nlés d'un centena.: de milers de
soldats 1 obrers.
defensar fàcilment Addi-Abbl, i, a
La nota del Negus protesta del fet
El Duce diu que una època de
m~~.
assoleixen progressar en llur que a. les regwns de Shire i Tembien
qUietud es produelX, a vegades, a
tàctica. d'amenaçar les comunicacions les tropes italianes han lncendlat estotes les guerres, espeCialment en
ent~e Makallé 1 la reraguarda.
g;esies i «han maltractat SIStemàti¡e:; colonials, quan és necessari orcament la poblac1ó ClVillt. El Negus
~arutzar
l'avanç amb gran dlliCul·
LES TACTIQU ES COMBA· d1u que el :!3 del corrent mes els lta·
CORTS CATALANES, 636
tats a reg¡ons muntanyoses, tals com
TIV ES DELS ABtSSINIS
lians empraren gasos verlnosos a
1" del .1..gré, que té una extens1ó
Addis A~eba, 30. lD'un correspon- la regió de Takazze.
1gual a una setena part d'Itàlia 1
La nota del .Ne¡us acaba amb una
sal particular.) - Els indígenes als
ql• es troba a 251) milles de la base
quals he preguntPt, conten i mal no emocionant crida a la S. de N. en
dt: Massaua.
acaben de les victòries etiòpiques al contra dels metodes cruels que emPer últim el senyor Mussolini na
pren els italians.
front Nord.
posat de relleu rentus1asme que
Em diuen que després d'algunes
ex1ste1X al poble Italià per a contisetmanes ~ desorientació, produïda
LA LLUITA CONTINUA AFER·
Londlt:S, illl. - La familia MorS'afegeix qu~ .! Liandav s'ha es- nuar la llwta contra el setge ecoper Ja presèr.c1a en la lluita dels aRI SSADAM ENT
gan,
de
Ll.l!lda'.',
amb
la
qual
es
tablert una severlssima vigllàncta uòrmc, llWta q1..) continuara sistevions i els tancs, els abissinis han
AddlS
Abeba,
30.
Noticies
que
del
serà. permane.1t mentre duri l'es- maticarr.ent a tot el pais, amb la
proposa
passar
una
llarga
tempora·
perdut per complet el respecte a les
front Nord declaren que contlnua a-l dl4 el matnmonl Llndbergh ha de- tada de la familia Llndbergh a dlt cooperacL> de la Industria i el comortíferes maqumes de guerra, i co- carniSsada
merç 1 que l'esperi• que existeix a
la llUita en aquella re- clarat ígnora.· totes les afirmacions lL..
sa astoradora: arnben a dir que els gió 1 que els
!.. nac1ó decostr que no és necesttallans env1en precipl- que fa la premsa 1 af~rma que lgavions «són aparells inútils 1 molt
S'anuncia que a l'arribada del pa- sàna l'adopció d ~ mesures legislatadament llurs reserves al front per n~ra en absolut els projectes de quebot
CO!>toSOS».
«<mporter» en el qual ve a tives espec1ais. Les grans orgamtzade reforçar les seves posicions, Charles ~mdberg el qual no els ha Anglaterra
Per a lluitar contra els tancs els tal
el famós aviador acom- Clons i 13 Comitè.; tècmcs -diu el
actualm.en
en
molt
de
perill.
fet
la.
mes
petit:~.
ind.lcació
~er
tal
ind1genes han descobert nombrosos
panyat de la sev~ esposa 1 del seu Duce- estudlen 1 reahtzen, en el
de
res1dir
ell
la
seva
company1a
com
mitjans, el prmc1pal dels quals és
«babY» sols serat:. admeses a bord m~>jur grau possible, l'explotacló de
MAKALE NO HA ESTAT asseguren els periòdics.
el d'establir arbustos clavats en una
del vaixell les personalitats oficials to~ els recursos nacionals 1 la inPRESA PELS ETIOPICS,
placa de fusta, al darrera de la qual
els m...mbres de la famllia del ma- dustria quimic~. itahana. per mitjà
VIGILANCIA ENTORN DE trimoni.
PEHO, EN CANVI, HAN
s'l.'maga un etíop proveit de bombes
El plibllc haurà de roman- dels seus técnícs, buscara substituLINDBERGH
PRES
ALS
ITALIANS
20
d . mà. Quan el tanc ba creuat dadre a bona distància del \-'llixell.
t!us per a colt< primeres matèries.
TA
NCS
I
50
M~
TR
ALLADO·I Londre:;, 30 - De font ben lntorvant el suposat matoll surt l'mdigeRES
I
HAN
FET
200
PRE·
.
mada
s'assegura
que
Charles
Llnd·
na que et bombardeja I sovintment
l'mutilitza.
SON ERS
bergh I la seva tamllia, tan av1at
Per tal d'evitar els efectes de l'ar- Addis Ab~ba, 30. - En les recents com ambln a Liverpool demà. dl·
BLENORRAGIA AIOUDA I CRONICA,
marts, sortiran en automòbil amo
ma aèna, .; abissiniS segueixen ln·
GUARIMENT TOTAL. SIFILIS,
operac1ons
al
front
del
Ti.gré,
els a- di:ecció a Lla.nda,·, prop de Cardlv.
variablement la tàctica d'atacar de
nit. Els italians han intentat con- lnssinls s'han apoderat de 20 cer- 01. establiran la seva residència a
e
PELL, LLAGUES DE LES CAM ES
trarestar-la mitjançant els bombar- ros d'assalt, 50 metralladores i 200 casa del cunyat de mlstrcss LlndTIUtn, 111. enlr8101 D'11 1 1 I de 5 I I - t' R E U 6 E C O N O M I C 1J
bergh Aubrey Morgan.
~"'11(:; noctums en comblnació amb presoners.
Makaló no h a estat encara pres.
però l'exèrcit del cdedjazJt Ka.ssa
Sebhat, al sud de Makalé, 1 el del
ras .:::eyum, a l'Oest, desenvolupen
Als se115 salons de la P lanta &.ua
lentament un ampli movunent de
setge.
BAR GRILL i OSHlMA
Llogo màquines per a calculat 1 au mar 011 tota els m m ls: Mogudes a
v• .crsos grups guerrer.. que no poSUMPTUOSA FESTA
ma &lèctr ! q~.~« I oompletament aülomàtlquea D~Wr.an eu detalla a
guilren travessar el Takazzé a cauDE FI D'ANY
sa de les recents topades a. les ribes
A. PI , Mat&all. 11
Sopar, Cotillón, Obsequis,
Rda UOIVIInltal S1
d'aquest nu, es dediquer atacar lf3
MADRIO
BAR ~E LONA
Sorpreses
poSiClOOS Isolades itallane_, a la fib&.
ra del nord.
rrttot
rpr
E
•
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A MOSCOU NEGUEN LES
ACUSACIONS DE MONTE•
VIDEO
Moscou ~0. - Es declara de font
competent, sobre la ruptura c.te les
relacions diplomàtiques per part de
l'Urugual1 que les acusacions d'a-quest pa1s estan mancades de tot
fonament.
El Govern soviètic considera possible demanar amb l'ajut de la Societat de Naclo:.s, que l'Uruguai presenti les proves en les quals es fonamenti en les acusacions que ha fet
contra Rússia.
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UN BO ... FELIÇ ANY NOU
DESITGEM A CLIENTS I
AMICS

. . I Roma. 3o. EL
NOU PR ESSUPOST
-- Al eonse11 de mlnlsde miniS·
tres celebrat avui s'ha ded1cat una

tres d'Itàlia

SASTRERIA

CAMISERS

I

•
Les Sancions

el
del
de

ri~

aml

ba, oJs quals dispersà.. L'acció del
Els etiòpics confessen que no han pres Makalé. però el soldA
Oló Dlnies fm. ajudada per
l'aviació italiana.
consideren gairebé en poder seu
Consideren fàcil prenA ROMA PE NSEN QUE NO
POT ESSER VERITAT QUE
dre Akxum --- Tots els corresponsals estrangers reconeixen
HAGIN PERDUT ADDIS·
ABBI
t
30.-Al Minis eri de Prem1a retirada italiana --- El Duce vol que la S. de N. revisi l'a- sa..n~""ma,
1 Propaganda s'ha deolarat no
posseir la mes
noticia reiacord que declara Itàlia nació agressora
El Negus pro~ tiva.
a. la reconquesta d'Addi Abbi
pels abl.SSl.IllS.
testa dels mitjans inhumans que utilitzen els italians en la creença
En aquest cenLre s'b_. expressat Ja
•ue es tracta d'un «bluf/
..
lluita --- El viatge del rei Leopold continua essent un misteri il.ventats
pels t:tiòp1cs, segons tenen
per costum.»

ELS ITALIANS LLUITEN
EN R"::TIRADA ...
Londres, 30. - Els enviats t:SPeci:-.ls dels periòdics anglesos comcldelxen en llurs afirmacions en comunicar que els italians es baten
lentament en retirada al front Nord
' n espera de l'arribada de reforços
emanats urgentment al cuarter geJ_leral d 'Asmara.

~e

·=

Ut

~~ò:!O: lmport~t al~ problemes
En la reunió s'han aprovat

dlver~

acords concertat amb Austr1a,
Alemanya i SulSSa, per a la reglamentació del pagament dels deutes
mutus.
Ha estat aprovat pel Consell de
mllllStres el projecte de pressupost
general per al pròxun exercici. Ascendeix a 20.20•. milions de lires, de
despeses i 20.301 mtlions d'mgressos.
Resulta interessant cons1gnar que
a. prop1 c:>mun1cat facilitat després
del Consell s'especifica qtre en les
anteriors xifres no es troben meloses les despese;; que ocasiona la
campanya a l'Africa Oriental.
Segons càlculs del mmlstre d'Hl·
senda, en expirar l'exercici 1934·
~~·2.g~d~~~sqct~dlli~~entat en

~~

El temporal a. l~s costes de
Portugal, es Imponent

Lisboa, ~O. - El mal temporal que
regna. des de fa rues a Portugal na
pres proporcions desconegudes Són
molts els nus que han sortit déJ seu
curs normal. El Duero, per exempte,
i el Tajo a l'entrada dels ports de
Porto i Lisboa, estan imponents i
les embarcac10ns tenen moltes dlfi·
cuitats per a. remuntar-los
Els na Vllils de guerra ancorats al
port ban hagut d 'entrar als dics per
a no ésser arrancats de les seves
an.arres. A Esplnho, a la barriada
dels pescadors, han estat destru1des
unes cinquanta modestes
habitaclons.

HA MORT LORD READING
Londres, 30. - A consequèncta d
un coliapse cardiac ha mort aqu e
tarda en la seva residència de ~:
dres. Lord Reading, que es trobav~
malalt d'un pulmonia.
La. carrera polltlca de Lord Rea.
ding havia estat molt brillant 1 s'havia distmglt en ella com també en la
de llelS.
L'any 1910 fou nomenat Llscai general, 1 fou el pnmer a ocupar el
càrrec esmentat amb assentament al
Gabinet al qual ent1·à l'any 1912 A
l'any segllent, fou nomenat Pnmer
Lord de Justlcla i ocupà aquest alt
lloc durant la guerra, fins a ran
111:11. En aquest penode, Lord Rel.
ding vls1tà tres vegades els Estats
Uwts, encarregat de missions espe.
cials, tals com cap de la delegac1ó
anglo-francesa per a emprest1ts
L'any 1916 torna als Estats Unita
com a enviat especial 1 l'any 1918
com a Ambaixaaor espec1a1.
Lord Readlng fo:¡ nomenat Virrei
1 Governador general de la Indla
l'any 1921 1 retornà d 'aquell païs
l'any 1926 per l'abril. AsSlStl a tea
Conterenc1es de la Taula Rodona
l'any 1930 i prengué part en tots els
treballs que es derivaren d'aquestes
conferènc1es, tals com la. nova Constitució de la India, etc.
En la cnsi de l'any 1931, Lord
Read¡ng formà part del Govern naclonal, com a mlnlstre de Negocia
Estrangers. El darrer càrrec que ex.::rci Lord Rcadlng va ésser l'any
1934, que va ésser nomenat Lord.
Guardià de «Els cinc ports».
El flnat, que tenia 75 anys, pertanyia al partit liberal.
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LES ELECCIONS GREGUES
GRAN QUANTITAT DE FERITS EN
LES TOPADES ENTRE 1\lONAft.
QUICS .l REPUBLICANS
Atenes. 30. - Ahir començà a to~
el tenitori hellènic la lluita electoral en el qual es registrà alguns
l• c1dents sobret<>t a Tràcia, on tingué lloc sagnants topades entre u¡.onàrqulcs 1 republicans. Han resul·
tat v~t ferits greus dels bandols
contendents i quntre gendarmes fer!ts.
Aquests Incidents tan preveure que
in lluita electoral result6rà molt moguda.
El Partit H.epubllcà s'ba dirlglt. al
cap del Govern senyor Demerzis
demanant-li que la data per a la
celebractó de les eleccions fixada
per al dia 26 de gener s1gm ajornada
fins el " de febrer pel tet que l'esmentat partit no tindrà temps pet a
organitzar la campanya electoral en
un termini tan apremiant.
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Els aviadors francesos Pha·
· que f e1
·en e1
rabOd I· Kl em,
viatge París • Madagascar,
han mort a Audi - Halfa
Paris 30. Un telegrama dEl
Calle a.nuncla que el raid Paris-Madagascar, que efectuaven els aVIadors francesos Pbarabo<:l 1 Klein. b&
estat interromput tràgicament amb
la mort d'ambdós aviadors.
Quan l'apareC anava a, aixecar·~;
a Uadi·Ha!Ia, a causa d anar mo
carregat, capotà violenta~ent 1, s'i[!·
cendià. Pharabod va mortr ~ 1acell
mentre Kleln fou retirat de 1aparaamb leS dUeS Cames trencadeS i gr a
Vlsslmes cremades. Fou traslladatréa
E! Caire 1 mori poc, tem.~?S desp
d haver ingressat a 1 Hosp1tal

o

UN BON LL i BRE ES
EL MILLOR PRESENT

gu del Pacte que signU!ca raflan·
çament de la seguretat a l'est d'EU·
ropa S'invità Alemanya. a lncorporar-se en el Conven. i ella no v~
voler Es tracta, doncs, d'un acor
bipartit, però la ctJpa no és ~fFrança fl no s'hi compten més P
ses. A m~s. core que l'acord ~o1ament es refereix a la hipòtesi Jh~~
ogress1ó no provocada., no va
contra nlngu. Polòrurt també expd~
sa algunes reserves, per.) més tar
declarà complaguda gràcies a les se~uretat'l que li donàrem.•

-------
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Roma, 30. - S'ba pogut saber,
encara que no ofiCialment. que l'excampió mundial de boxa, Primo Carnera, ha estat mobilitzat amb el seu
regiment d'artilleria de muntanya.
Segons una versi(,, el famós gegant romandrà solament dus mesos
&ota les banderes en període d'instrucció, mentre altres asseguren que
es veurè. en l'obligació de marxar
cap al teatre de la guerra ltalo-etlop.

El viatge del rei Leopold de Bèlgic~
a Londres continua rodejat de misteri
Londres, 30 - El «Dally Muron dc tal mJsten que ha resultat de tot
recull també la versio que el mis- punt; ¡mposstble obtenir la ~és J:.
teriós v1atge del rei Levpold de Bel- t1ta md1cació sobre la se\a r
g¡ca a Anglaterra es troba relacionat amb e¡ confhcte itlllo-ablSSLnl I
afegelX que la ¡nctuct01 a del desplaçament del mona.r ca belga ha
estat la seva germana h• pnncesa
Mana José d ~ Bèlgica, e.~posa del
prlncep del P1amont, hereu d 'Itaha.
El dit periòd.ll. insisteix que el
1e1 de Bèlglca celebrara. un11 entreVlSta IUilb el rei d'Angiaten \ a n
ae servir de mitjancer entre \quest
pals 1 !talla.
Podria esser - afegeiX- que ~I rel
aels belgues fes valer al sobirà anglès les raons que acow;ellen un
nullorameLt dc les relaciOns 1ta obritàmques 1 una modiucac1ó fav,>rable de la politica de les sanc10n:.
Unic categòric respecte al Vlatgt
de Leopold l i é3 que ha estat voltat

da

ta
el

Primo Carnera mobilitzat

El tractat franco-soviètic espera el mo·
ment d,ésser discutit --- diu Henry Torres
Parts. 30. -- El seuyor Henry Túr·
res, ponent del projecte de Tractat
d'asslStència entre l<'rança 1 la Umó
SoVIellca, en una eutrevlSW. que na.
conced.lt al «Petit Journal» ha declarat:
«Fa massr. temps que el tractat
tranco-suv1èlic espt:ra. el moment
d esser diScutit a. plen~ llum a .' a
Cambra dels Diputar.:;. Els nostres
am1cs russos acabaran per creU!e
que no tenim la mtJ:; lleu pressa ~
sancionar aquest impcortant; acord.
No es pot di.r que s'hagi separat nin·

rna

dencla a Anglaterra.
. A la pròpia Ambaixada de .Bé~~
ca regna la major desonentacl~ tel
que pr1mer e:; d.!gue als per10diS a
que el sob1ru belga havia valing~p
Anglaterra per a de..cansar
e es
en companyia. d'uns am1cs I ara &I
declara Jgnorrr tot el relattu
viPtge reial.
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Porte la ha format un govern centrista

7

11
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sense la Lliga

o ~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El president del Consell ha medi- derón, el qual hr. conferenciat dulògicament actuen els mlnlstres, no hl havia per qu '1 trencar a quella tura. a disposició del senyor prest- que poso a. mans del senyor Portela
com a cap del Govern, la carrera tat uns moments l després s'ha ex- t ant vint minuts amb el President
sempre ha estat nonna de tots línia de conducta. Diversos ministres dent.
del Consell. A la sortida, el Cap de
pressat alxi:
consegult, 1 en a(!uestes clrcumstàn- 11 cada un dels ministres oplnar 1 que feren present al senyor Portela que
«VOS, C HA PA PR I ET A, d'Estat.
- He tingut un canvi d'impressions la minoria Independent, contestant
El senyor Clrilo del Rlo ha InterM'ESTEU ENGANYANT))
c,1es s'h a acabat la reunió. Després el President escolti. El que no po- no coincidien amb ell 1 al voltant
Novament ha fet ús de la paraula vingut aleshores, procurant d'n.ss&- amb el senyor Calderon sobre la si- a preguntes dels petiodistes, ha dit
el :ap del Govern ha passat des diem admetre era que es mantingués d'aquesta disparitat de criteri hl hadel CCJnsellet a la Cambra pres!- el criteri del senyor Portela que la gué diàleg.¡ molt v1u.s, dels quals el senyor Portela Valladares per d i- renar els ànims l h~ tractat de fer tuació polltica. El senyor Calderoll que havia celebrat una conferència.
unes explicacions que podrien do- te un grup molt interessant a la amb el cap del Govern.
deuclal
direcció de la polltlca havia d'ésser sort{ el plantejament de la crisi to- rigir-se al ministre d'Hisenda, senyor nar-se en aquell moment i pogues- cambra, no sols pel seu nombre, slnó
- A quilla. cartera aneu?
Chapaprieta, en termes de tanta
EN EL CONSELL NO S'ES· as>umida. completamen~ per ell, car tal
-Jo no tinc més cartera que la
vehemència i violència que els altres sin arranjar totes les diferències que perquè la seva Independència 11 dóna
COLLIREN LES FRA S E s essent aquest un govern de coalició
ministres no han pogut amagar el s'hav1en prodUït 1 suav1tzar barreres més serenitat de judici, i anreposen meva particular - ha contestat el
NI S'A'IIALITZAREN EL S
seu astorament. El diàleg que han o millor enet.ra, tenir per no dites els interessos d'Espanya 1 de la Re- senyor Oalderón.
MOTS
sostingut els senyors Portela 1 Cha.· algt.:nes dure paraules que s'hav1en pública a tota altra cosa, sense cap
-Us ha d.m1anat el S~;". Portela la
Acabada. la nota. oficio~. els periodistes han sostingut un diàleg
paprieta ha estat molt dur i violen- pronunciat. En bé de la República mena de passió que s'engendra pe. ¡,eva collaborac!ó persone.l en el nou
e.mb el senyor Rahola. Aquest na
tissim I en una de les ocasions el i davant la gravetat del moment po- mat~ix fervor amb què hom judlC8 Govern?
manifestat que havia estat aprovacap del Govern ha dit al mlnlstre Ut!c - h a ~cabat dient el ministre les coses. Amb aquesta serenitat hem
- He tingut un canvi d'lmpres·
da la pròrroga dels pressupostos I
d'Hisenda que l'enganyava, tal com d'Obres Públiques - crec que no de- parlat del moment actual i hem colo. sions amb ei Cap del Govern i ell
tlllllbe que el president havia llegit
hav1a pogu~ comprovar, 1 que no vem plantejar la qüestió de confian- cldit en molts punts.
us donarà la referència.
el decret de dissolució de Corts.
mereixia en absolut la seva con· ça davant s. E. i que sacrtfican~
En veure que eLs periodistes 11
Un periodista ha preguntat:
-I en les deliberacions - ha confiança.
nos tots podem continuar formant
tinuat el senyor Rahola - s'ha plan- L'EXPLICACIO DELS
-Berà ministre el senyor Calde- feien noves preguntes. el Sr. Caldetejat la crisi no precisament pel deSENY ORS no he de consentir n! tolerar que
El senyor De Pablo Blanco ha part del Govern i acomplir l'honrós, ron?
rón ht>. con!.estat:
eret, slnó perquè, com és natural, el DE PABLO BLANCO I MARTINEZ contmuin aquestes conferències po- Intervingut un altre cop en la dis- ensems
-No em pregunteu perquè no vull
-Això -ha respost el t'resident
lítiques ni que els ministres facln m"" cussió per dlr que els termes amb què confer! que diffcll encàrrec, que ens
president ha fet aHusió a la direcARGUELLES
el President de la República. del Consell- no es pot s&ber fi.rul ésser Indiscret. Ja us ho dirà el
ció del Gabinet per a les futures
-sense la lntempesttva nota oel nifestacions pollttques a la Prem:Jd. parlava el cap del Govern eren ln·
senyor De Pablo Blanco s'hi que no digui la seva darrera parau.W Pr esident.
eleccions, 1 s'han manifestat les dis· senyor Gil Rebles -ens han uit
El ministre del Treball i Justictu tolerables 1 que n1 com a ministre haEloposat,
dient que no es podia ar· el President de la República..
crepàncies ideològiques I polltiques. aquest mati els senyors De Hlanco 1 demana la vènia del Govern 1 diu.
ni com a par ticular no podia adme- ranjar després de les mantiestaclons
L'ACTITUD DE MAURA Dl ·
El president s'ha referit als concilià- Martinez Argüelles- la crlSl queda-HI haurà Govern avui?
No
com
a
ministre,
slnó
com
a
t
re'ls.
«No
som
secretaris
de
despatx,
FI CULTA LA TASCA DE
buls, ViSites 1 contactes d'aquests
t j
-Què més voldria jo, que b.i ha- 1
dies, 1 els ha qualificats severament. ria P1all e a~a en el Consell d'aquest. diputat per Astúries, vaig fer una Vl- som polltics i ministres amb tota Ja del senyor Portela. Valladares 1 que
PORTE LA
I 1lleshores l'aHudit ha reaccionat mat1, però 1 acte del senyor Gt! Ro- sita al senyor Gil Robles. Tant és dignitat, anexa a l'autoritat del Go- ell no continuaria formant part del gués Govern I
Madrid, 30. - Segurament el nou
A altres preguntes dels periodls· Gabinet Portela, sl és que di!lculsegons el seu temperament, 1 això ble3 els ho impedia. Altra cosa sem- aud. que per tal de treure tot .¡spN;- vern. Si el cap del Govern no està Gabinet.
PORTELA AVISA A S. E. tes, ei senyor Portela Valla.dares ha tats que ara no es preveuen no bo
ba donat ocasió a una topada de · blaria tant rom que els nostres par- te oficial a aquesta visita, va1g ha· d'acord amb els ministres, en tot
QUE EL CONSELL ~HA dit que anava a Governació, on rocarà.cter personal, la qual s'ha con- t1ts I nosaltres matelXos esttgues.slffi ver de dirigir-me al domtcill del ca~ moment té llibertat per a plantejar
impedeixen, estarà constituït a les
S US PES
mandria. uns cloc minuts i que des- prlffieres llores de la nit. La tònica
vertlt en una dlscussl~ aspra, que no supeditats a les ordres del cabdill de la Ceda utilitzant un taxi i pres- la qüestió de confiança, però mai no
LJavors el senyor Portela Vallada- prés anirà al Palau Nacional.
era precisament pròp1a de. Versalles. d'Acción Popular
del nou Govern, sl com es creu es
cindint del cotxe oficial i de l'e.;· tindrà dret a tractar els seus minis· res· ha fet dir pel secretar! de la
Ja s'ha manifestat, amb atxò, un es·
res de la manera com Ilo la el se- Presidència. de l;.> República, senyor
forma, serà un centrisme allunyat
t e.t d'incomoditat 1 de desplaença que
UNA CARTA DEL MINIS· corta. En Ja meva entrevista amt tnyor
EL SENYOR CALDERON per igual de les actituds extremes
Portela amb el ministre d'HI- Sànchez Guerra, a S. E. que el Goel senyor Gil Robles solament tr..~
demostrava la descomposició del GaTRE DE MARINA
VOL LES DRETES
binet.
tàrem de la qüestió electoral respec~ senda.
dels parti+.s entorn dels quals es povern havia acordat suspendre el Con-¿Però s'ha aprovat el decret de
Una altra nota d 'mter~:... El senyJr te Astlirles. Sóc diputat
Madrid,
30. - Aquesta tarda ba laritza l'opinió. El senyor Portela ha
per
aque,!a
Ha
intervingut
després
el
senyor
se!
que
poca
estona
després
pensadissolució?
Portela Valladares, en arribar a •'aa rribat a la Presidència del Conse~l sortit, naturalment, enfortit de la
-No s'ha fet sinó donar-ne comp. lau no pod1a amagar el gest c.e C<J•l- provmc1a 1 considera un deure r~ Martínez de Velasco, el qual ha dit: va celebrar sota la prestdencia del
senyor calderón, el qual en éss;!r
te, 1 en la seva discussió ha estat trattetat 1 de disgust que emplenaven collir les aspiracions i els des!r,s - A aquest petit Consell b.i hem senyor Alcalà Zamora, perquè lli h&o el
lnterrogat pels periodistes ha dit crisi; però els obstacles amb què toquan ha esdevingut aquest incident et seu ànim ¿Cansa d'aquest males- dt:ls meus electors. Aquests e:ecto;s acudit els senyors De Pablo Blan- via crisi totaL
que
havia estat cridat pel senyor pa per portar a terme el mandat
HA PORTAT PORTELA A POitela per tal de demanar-U la
del qual us dono compte.
tar del cap de; Govern? Una ca.La desitgeu avUI que davant la pr.>XU"a co, Martínez Argüelles, Chapaprieta
seva presidencial, no són pocs, i el més
LA FIRMA EL DECRET DE collaboracló perquè fonnés part del ¡mportant, donat el caràcter repu- ¿La. crisi ha estat per allò que que 24 hores abans havia rebut dlei llutta electoral les forces de aret.:!o 1 jo amb la ferma prometença d'es!liSSOLUCIO
ja tots sabfem, o per quelcom dife- mmistre de Marln~. almtrall senyor d aquella provt.lcia s'uneixin 1 tormm qUivar tota qüestió
nou Govern. El senyor Portela V?- blicà que es vol donar al nou Gaque pogués planrent? Puix que el senyor De Pablo
Madrid, :JO. - Des de la presldèn·
Blanco ha declarat que la crisi s'ha· Sa las. Què dtla aquesta carta? ~ un front poderós per a oposar a •a tejar l'esdeveniment politlc, per tal cia del Consell el senyor Portela Va- lla confiar-U la cartera d'Hisenda.. binet, l'actitud en què s'ha collocat
-Jo-ha afegit-U he dlt que havia produït per quelcom lnconcebl· ministre de Marma es refena en 1a coalició revolucionària que ja es pt'c que no es cregués que aquest es pro· lladares ha anat al ministeri de la
via de consultar amb la. meva mi- el senyor Mlguel Maura.
ble.
seva missiva .l uns rurr.ors segons els cep a Astúries. Tenint en com¡Jte duïa davant la nota. Irreflexiva 1 ln·
Es consideren com a probables
noria. He conversat al Congrés amb
-Es que, realment, és inconcebible quals el cap del Govern e:. proposa.tt aquests desigs dels electors d AsL1- oportuna del senyor Gil Robles. Pe- Governació, on ha estat una estona, ella.,
nous ministres els senyors Villal().
1
donades
les
aflnitat.s
Ideològi1
després
ha
marxat
cap
al
Palau
que s'arribi a aquests extrems. De provocar en el Consell d'avui u.l6 rles, he visitat el senyor Gil Rob.es
ques del nostre grup amb certs par
vegades les paraules es recullen com crisi parcial per tal de substituir per tal de parlar-li de la convenl~r. rò el desenrotllament del petit Con- Nacwnal. on ha arribat a les cl..lJ.c tits que no formen part del Govern, bos, Abillo Calderón, Clrilo del Rio,
Hidalgo, general Masquelet i tal vesell
que
estem
celebrant
ba
estat
de
la
tarda.
El
cap
del
Govern
dl·
en una conversa particular. Cadas- Ull 0 dos ministres, i l'alm1ra1l s a cta 1 necessitat que les forces que ell
amb la Ceda prlncipalment, s'ha gada els senyors Benayas i Zabala.
cú té el seu temperament, 1 segons
d'una v1olència tan Inacostumada missionari ha dit als periodistes:
comanda
i
que
que
jo
acordat
perbnyo
no
acceptar
u
el
requeriment
ell respon, i, naturalment, no s'es- las feia saber al President ael c . m.
-La primera cosa, la signatura
que jo no recordo, 1 crec que jamaJ
Ens lnteressa ter constar que la procullen les frases. no s'analitzen els sell que ell havia acceptat la uu~ gin unides eu les 9ròximes elecclo.ts no s'ha desenrotllat un CorlSell de dels decrets que ha aprovat el Con- del senyor Portela si en el nou G~ babilitat d'aquests noms és molt re·
binet
no
tenen
entrada
també
remots.
m de Marina com a tècnic 1 solli. deixant a part totes les dlscrepànde mtnlstres d'aquest mati.
lativa. referent al nomenament de
presentants de la dreta.
Avui el Consell no ha resultat pas ment per a exercir-lo en aqJest Uo- ciea polítiques que poguessiD sepa1ar miDlStres en els termes en què s'es- sell
Hom suposa lògicament que entre
carteres 1 lo..dhuc quant a l'elecció de
gaire semblant a Versalles. Són co- vern tal 1 com fou constituït 1 amb aquestès forces de la Ceda. 1 liber'lis tà celebraut. Després de les manifestac·ions que han !et el cap del els decrets a què s'ha refrit el seDIU EL SENYOR CALDE· persones, puix que sonen els noms
ses que fereixen I provoquen una
f
resposta que encara fe reL't més. En el onamental propòsit de ce1l'b. .u demòcrates en aqJest moment per al Govern 1 alguns ministres, sols he nyor Portela h1 ha el de dissolució
RON
d'aquestes personalltats per la. indobé
d'Astúries,
de
l'ordre
púulic
1
de
n. quelcom molt desagradable.
unes eleccions honrades t imparc ade dir que em considero dimitit 1 de Corts.
A
la
presidència del Consell ha le moderada de la seva actuació pola
prosperitat
d'aquella
regió.
Pe::ò
Quan m'ha tocat el tom de par- llssimes en les quals hom recollls PI~>
estat aqt,esta tarda el Sr Abillo Cal- litlca.
lar, he manifestat que em semblava anhels del país, expressat-5 davaut les he de fer consta1 que la meva co;l·
Inútil, perquè la descomposició del urnes amb tota llibertat I amb t<,,a versa va qued..r circumscrita als ter.
Govern era manifesta. I aqui ha que- garantia per a aquesta lllt).~ttat.
mes que ja he esn1entat. Amb el s~
da_:El sen or Portela, doncs -ha Però-af~gia el senyor Salas-amb nyor GU Rebles no vaig canv1ar tJ
dit un perfodlsta -, ha dit quelcom , sols un m1nlstre que surti del Ge- una sola paraula ni per a examina¡·
Madrid, 30. - A tres quarts de sis unanimitat 1 en blanc 1 sense data.
més, perquè després ha anat a veu- vern n? entendré que han variat els la. situació politica de la resta d'E-s·
x:e S. E. I aquest 11 ha ratificat Ja propòsits que foren causa de Ja seva panya ni sobre la conveniéno::la de ha abandonat la cambra presiden- Cal tenir en compte que les Corts
confiança per a confeccionar un (}(). constitució, 1 en aquest cas no ro- fer tal o qual aliança amb' excepc::ó cial el senyor Portela Valladores i han estat suspeses fins 1'1 de gener
1 que, per tant, el decret pot aparèiha dit als periodistes:
vern de centre.
mandré al ministeri ni un minut d'Astúries.
PORTELA VISITA S. E. secretaris ha vien rebut ordre sobre
-D'això -lla respost - , no en sé més
-Només porto la firma dels de· xer el dia 2 o bé es pot ampliar el
-No crec -ha acabat dient el .!'eMadrid, 30. - Des del Palau el que demà, al mati, ea possessionava
res. He sortit abans perquè, com ja
·
nyor Martlnez Argüelles- que aque~'" erets aprovats al Consell d'aquest tenne de suspensió per tot el mes senyor Portela Valll.dares ba mar- el
senyor Rico Avello de la cartera
dl~ plantejada la crisi en el Con1
LA SORTIDA DEL PETir fet pugui é~r prea en consideracJó mati. Ara continuaré les conferèn- de gener, d'acord amb la prerroga- xat cap a la Presidència, on ha ro- de Finances.
seuet,
no hl ha hagut ocasió pertiva
presidencial.
cies
per
tal
d'acabar-les
aquesta
nit.
pel
President
de!
Consell,
al
qual
CONSELL
màs fins a un quart de vuit del
què acudis a presidir-nos el cap de
Ara vaig al ministeri de la Go- vespre. En sortir ha dit que anava
Amb aques~ ambient d'expectació, jd anticipadament 11 dono aquestc:;
-Entre els decrets firmats hi ha
A l'hora en què el secretari del
l 'Estat.
vernació,
on
celebraré
algunes
con·
a casa del president de la República. senyor Rico Avello parlava amb els
d!tnterès politic, ha començat a un explicacions i 11 prego que no vegi el de dissolució de Corts?
Hom
li
ha
preguntat
sl
ja.
portavd
L'APROVACIO DEL DECRET quart d'onze del mati el petit Con· en aquesta entrevista cap més pro·
periodistes, no hav1a rebut cap con-No. Aquest ha estat aprovat per rerències, i després tornaré a. Palau.
la llista de Govern, i ha contesta~: traordre.
DE DISSOLUCIO ES TOT UN sell que els ministres havien de ce- pò&it ni més mòbil que el que amb
Crec
que
porto
la
lllsta.
DUBTE
:Madrid. 30. - A dos quarts òe lebrar prèviament ab:m'l de passar tota sinceritat i lleialtat acabo d'exA VEUR E 81 S'ACLAR E! )(
traslladat al seu despat~ del Minis·
PORTELA FACILITA LA
tres de la tarda ba sortit del seu des- a reunir-se amb el Prcs!dent de la posar al Consell.
Madrid,
30. - Alguns periodistes
teri de la Governaci6.
LLISTA Di-.L NOU GO·
patx de la Presidència del consell República. A les ..2'20 ha sortit el
han parlat, a l'Hotel on s'hostatja
PARLA DE PABLO BLAN ·
VERN
el mtmstre sense cartera, senyor Ra- senyor Ma.-tlnez 1 a le.; preguntes
el president del Consell. Ho~
co
LA VISITA A ALBA
Madrid, 30. - A les 8'15 de la. nit amb
hQla. Ha parlat amb els periodistes dels in!ormaaor.> s'ha linútat a dlr :
11 ha {>regu.vta.t a quina cartera en
El mlnlStre d'Agricultura senyo1
ha
sortit
el
senyor
Portela
del
:ioDes
del
Palau
Nacional
él
Sr.
Pòr-Res,
senyors;
que
s'ha
plantejat
de com havia sorgit la crist en · el
anava el senyor Rico AveDe Pablo Blanco, ha intervingut 1
ES REFERMA LA CON• tela s'ha trasllarlat a l Ministeri de mlclll particular del senyor Alcalà definitlVa
la ~:ris!.
Consell de ministres.
lo, ! el senyor Porte4. ha contestat.'
ha dit:
Zamora.
Els
periodistes
U
han
preFIANÇA
A
PORTELA
P
ER
la
Governticló,
on
ha
romà:;
fins
a
-Total?
- El sell,)'or Rico Avello és mi:
-El president del Consell - na
-Jo també ne parlat amb el cap
A FORMAR UN GOVERN la una 1 >int minuts, a la qual hora guntat:
-'fetal.
nlstre de Finances. Es tracta d'una
a fegit un informador - ens ha dlt
- Hl ba llista?
CENTRISTA
de
la
Ceda
de
cliVPt·sos
assumptes
que
s'ha
adreçat
al
domicil'
particular
confusió
de la presona que a la PreUn minut més tard ha abandoque ha quedat aprovat el decret de
- Si, senyors. Es la següent:
El Sr. Pvrtela. Valladares ha estat
considero de veritable interes nacioas ha donat les noticies de
dissolució de Corts, 1, no obstant, no nat el Palau ~ senyor De Pablo nal. Crec que és un greu desencert conferenciant arr.b el President de del Sr. Santiago Alba.
Presidència 1 Governació: Portela sidència
darrel'll. hora. El senyor Urzatz priLa conferència del Sr. Portela amb Valladares.
t tgura en la nota oficiosa facUltada Blanco, que, visiblement emocionat, que algúo pog'Jé.:: tenir el propòsit la República al Palau Nacional fins
merament fou requerit perquè exerel Preslclent de les Corts s'ha proEstat: Rico Avello.
ha dit als lnformadors:
per vós.
cfs la cartera de Finances, però m~
de persegUir aquestes forces republl- a Ja una de la tarda. En sortir ha longat fins a les dues menys deu.
Guerra:
General
Molero.
-No
pels
mot!oo
politlc.s
prev1s-Si- ha contestat el senyor Ratard tn fer l'ncoulament definitiu. 1
canes de dretes. Al contrari, tinc 1a manifestat als periodistes el que se- El Sr. Portela Valladares ha dit als
MariDa: Contraalmirall Azarola..
tenint en compte la seva edat avanh ola. - S'ha aprovat el decret de tos, sinó per altres d'Inconcebibles certesa que es farà un gran favor ul gueix:
Flnances:
Joaquim
Urzaiz
Cadaper1odlst.es:
çada, ha estat designat per a exercir
dissolució. Millor dit. El president que segurament no ha presenciat pals I a la República mantenint re-Els acords del Consell de Minisval.
-Ha
estat
una
visita
obligada.
I,
d'Estat. En definitiva.: el Govern
ens l'ha llegit, i a nosaltres ens na mai cap ministre, s'ha plantejat la lació amistosa amb aquestes torces. tres, suposo que us hauran estat fa·
Instrucció Pública: FUlberto Vill&· la
està completament constituït. El senaturalment, s'ha. desenrotllat en el lobos.
IICIDblat bé. Però, ls clar, com qua crisi total.
Tan convenç:.;t n'estic d'això que he cilitats pel Sr. Rahola.
nyor
Rico Avello anirà al Ministeri
to d'amistat i d'alt sentit republl·
Obres Públiques: ClrU del Rlo.
el Govern ha quedat després mort,
-Ens ha dit -h&. dit un perio- cà I del deure que té el Sr. Presiarribat a proposar al senyor GU Rede Finances 1 el senyor Urzalz &l
Agricultura:
Alvarez
Mendlzàbal.
és a dir, no exiSteix, es tracta d'un
EL QUE HA PASSAT bles que sl la meva presència al Po- dista- que ens els transmetria a la
dent de les Corts. He escoltat la
Trtball, Justicla I Sanitat: Be- departament d'Estat.
acord que pot tornar a ésser motiu
¿Què passà en el petit Consell per der pogués ésser un destorb per a presidència.
cerra..
seva
oplnió.
No
m'ha
ocaltnt
els
seus
de deliberació pel nou Govern. Vlr- a obligar al senyor Portela Vallada- establlr mtelllg~ncies entre les tor-Bé, doncs aneu allà a recollir· pensaments 1 els he de donar la ImEl senyor Clrilo del Rlo s'encartualment, el decret de dissolució úJl res a plantejar la qüestió de con- ce.> d' Acción Popular 1 el Govern, ¡o los.
lnterlnament de la cartera de
portància que per l'autoritat del se- rega
CLINICA MENTAL
quedat aprovat, per•, com que 11 fai- fiança? Els nostres Informes arn- estava disposat en tot moment a saMariDa.
- I ara -ha afegit-, això. s'ha
ta la signatura del President de la plissims 1 ver!dic.s ens permeten do- crificar-me i a abandonar el Govern. plantejat la qüestió poUtlca després nyor Alba té tot el que diu. A més,
(Torre de campdera)
Ha llfegit el president que els deRepública, jo no l'be volgut Inclou- nar una detallada referència del pe- 1 és més -ha afegit-. St ros pre- ò.·aprovat pel Gover.1 el decret de per les raons del càrrec que exer- crets de nomeru.ment havien estat
A
LLOH.ET
UE MAH. GIRQ.
signats per S. E. i que ara anava a
re en la nota oficiosa.
NA · TELEFON 10
tlt Consell celebrat a Palau. Ha cc- cls, seria jo qui m'abstindria en la dissolució de Corts, 1 al seu enta-n ceix.
-Penseu
fer
ara
alguna
visita?
la
Presidència
del
Consell.
Després, el senyor Rahola s'ha ta- mençat aquest petit Consell despat- pròxuna lluita electoral qUi retlrari:l han sorgit algunes dlscr~pàncles, les
Per a i'asslstencla dels malalts
-sJ. La primera serà al Sr. Mimentat que les crisis siguin tan a- xant-se uns a'JS..mptes de tràmit de la meva candidatura, i ho faria COll· quals nan donat m.:~t!u al plantejanerviosos, mentals t toxicòmans
JA
ESTA
SIGNADA
L~
quel
Maure.,
encara
que
em
temo
d'ambdós sexes
blmdoses, 1 ba dit que, en ferm, uo cap interès politlc, 1 lmmedlata~ent vençut que amb això presto un gran ment de la crlsl La. tramitació 1 les
PRORROGA DE PRESSU·
molt
que
em
dirà
que
no.
se sap si el decret de dissolució està després el senyor Chapaprleta ha servei a la República.
Metge Uirector H.esldeot
actituds que s'han man1festat en el
POSTO& EL DECRET DE
Doctor Bernat Carreraa
DISSOLUCIO NO
o no aprovat.
llegit el dec.-et que tenia redactat
-Però -ha seguit dient el minis· Govern a propòsit de la qUest!O poPORTELA VISITA EL SE•
per a prorrogar la LJe¡ Econònuca tre d'Agricultura- he de recollir al- litice. que ha motiva; la crisi, se us
Madrid, 30. - En sortir el senyor
NYOR ABILlO
PORTELA DIU QUE EL per al primer trimestre de l'any 36 gunes mamfestaclons fetes pel pre- comunicaran en notes que s'estan
Madri<l, 30. - Portela Valladares Portela aquesta tarda del Palau, 1
DECRET
DE DISSOLUCIO
després de facilitar als periodistes
FOU
APROVAT
PER UNAImmediatament després, el senyor sident del Consell. El senyor Portela traduint en aquests moments. El se- ha visitat el Sr. Abllio Calderón amb la
primitiva llista del Govern, els In· Una altra maniobra contra
N1M ITAT
Portela. Valladares ha pres la. pa- diu que ell, com a cap del Govern, nyor President de la República m'ha el t1 de recabar la seva ajuda per formadors
11 han preguntat sl s'haMadrid, 30. - Des de les deu 1 dè•l raula I, davant l'estupefae<:ió dels és l'encarregat de dirigir la politica atorgat la seva confiança per re- a. la formació del nou Govern.
Porte!a
via signat també el decret de disminuts fins a dos quarts 1 cinc m1- l ministres, s'ha expressat en aquests dei Mlnisterl. Efectivament, el cap construir un Govern de centre 1
solució de les Corts, I el senyor PorMadrid,
30.
- En alguns cercles
del Govern n'ha de dirigir la poll- prarticar les oportunes gestions amb
DUES CON FERENCI ES DES tela ha contestat:
nuts de tres de la tarda, el senyor o semblants tennes:
polltlcs
s'assegurava
avul que el$
DE
LA
PRESIDENCIA
tica,
però
aquesta.
polltica
ha
d'ésaquest
n.
I
a
això
m'encamlno,
1
No.
B.
E.
ha
signat
solament
P ortela ha romtis al seu despatx ue
-~ aig a llegir al Consell el deM.adrtd, 30. - A les quatre menys els decrets nomenant els mlnlstres. grups d'esquerra republicana. pensala Presidència, 1 en dirigir-se a l'ho- eret. di! dlssolucl.o per tal que el cc- ser acordada en Consell de ministres per a aprofitar tot.> els moments,
- ¿I el decret de pròrroga dels ven fer pública. una nota en la qual
tel ha dit als periodistes:
negUi tot el Govern 1 cadascú ex- I mal no pot ésser la politlca perso- ü'aqui marxo cap al Congrés, com vint ha sortit de l'Hotel Palace el pressupostos?
anunciarien els seus propòsits d'absnal d'un president 1 aquoota és la és obligat en aquest règim, per tal President del Consell 1 ha parlat un
-Res no he de comunicar-vos. Ara post la seva oplnló.
- Te.mbé, i es publicarà en la tenció electoral 1 que no ea publicabona doctrina polltica, no la que die visitar el Sr. President de les moment amb els Informadors, als
valg a esmorzar, l a dos quarts èe j Efectivament, el President del Con- exposa
«Gaceta el dia primer de gener.
el senyor Portela.
quals lla dit:
ria ara a causa de les gestions que
corts.
cinc de Ja tarda reprendré les meves se!l ha llegit el decret dissolent les
-Ara
valg
a
la
Presidència.
Des
gestions.
actuals Corts, el preambul del qual
DE PABLO DIMITEIX
-El ::;r. De Pa:>lo Blanco -ha dlt
RECTIFICACIO DE LA ha !et prop de determinades personalitats republicanes d'esquerra, el
LLISTA
-Vós beu dit - ha manifestat 1és Jntert-ssantissim 1 d'una extens16
Vull dir més -ha acabat dient-. un periodista-- ens ha manttestat d'alll celebraré diverses conferències
Ull penod!sta - que s'havia aprovat' d'una mitja columna de periòdic. Ji:l J o, sempre que cregui que amb les que la crisi s'ha produït per motius telefòniques després marxaré al doMadrid, 30. - A dos quarts de senyor Portela Valladares. Això és
mlclli particular del senyor Presl· deu de la. nit el senyor Portela hi\ absolutament inexacte. Amb tot no
el decret de dissolució de Corts.
decret té en blanc la data de disso- meves actituds puc realitzar un ser- Inconcebibles mai no concebuts
-Està bé. El Sr. De Pablo Blan· dent de la República. En tot mo- rebut els periOdistes al seu despat.."'t seria. estrany que, per alguna perso- Per unanimitat - ha contestat lluc1ó i no va aco. mpanyaL del de vet al meu pals, sostindré les confe' nalitat de l'anterior Govern s'hagués
ràpid~ment el senyor Port~la.
convocatòna a noves elecc1ons. Els rències 1 les entrevistes que cregUi co té dret a fer tots ell judlcl.:o que ment jo us tlndr¿ al corrent del l els t.a dit:
- He completat la. llista del (}(). fet una invitació als prohoms de l'es- L ba s_)gnat el senyor President ministres han elog1at la. redacció del conven1ents, sense haver de demanar vulgUi. I jo a contestar-li i a ne- que hi bagl.
vern amb aquests dos noms: Joade In Republ!ca?
de~ret, 1 un, el senyor De Pablo permis a cap cap de Govern, sense ~:;a,·-los.. Ja fa dies que va utilitzar el
quim Urzals Cada val, mlnlstre da querra per tal de donar a la. publiciMAURA TORNA A NEGAR Finances 1 Manuel Rico Avello mi- tat la nota. en qüestió, que no haurla
-Està pendent de signatura, igual Blanco, ha preguntat la data en què haver de consultar-lo abam de ¡;or· Sr. De Pablo Blanco aquesta maL'AJUT A PORTELA
que tots els altres decrets aprovats 1 el cap del Govern es proposava pu- tar a tenne aquestes visites. I com telxa paraula «lnconceblble11, però
nistre d'Estat.
'
trobat el més petit ressò en els dl·
Madrid, 30. - Després de rebre
Ara - ha afegit - s. descansar, dlgents dels partits republicans d'es·
en el Consell.
blicar-lo a la «Gaceta». El senyor que com!dero que existeix ja una repetel..'tO que serà contestat No
seu despatx
visita del senyor 1 demà, a les deu, es farà la presa
-Es que a la ;eferèncie que eru lla Portela Valladares, en lloc de con- diferèncta Irreductible de criteri amb p::engueu nota d'això -ha afegit- al
Portela Valladares, el senyor Mi- de possessió dels no:~s ministres. A querra.
facilitat el senyor Rahola - ha In· te3tar al minlStre s encarà amb tot el cap del Govern. des d'aquest mo- perquè serà lnútU. La censura ho quel
Maura
ba parlat amb els pe- dos quarts de deu es celebrarà Conment em considero dlmitit 1 poso el tatxarà.
sistlt el per,iodlsta - es diu simple- el Govern per a cUr-li:
riodistes els ha dit:
~;ell aci.
ment que l esmentat decret fou llemeu càrrec de mlnlstre d'Agrtcul·
Seguidament el President s'ha
-He comunicat al president 'del
git.
Consell que lt mateixes raons que
PIJRTELA DEMANA t iC·
RICO AVELLO A FINAN·
- I aprovat. Es llegl I fou aprovat
CES
tenia fa vint dies per a negar-me a.
PLICACION ~ ALS MINIS- ha acabat dient el senyor Portela.
coHaborar en un Govern presidit pel
TRES
Madrid, 30. - A dos quarts d'onze
seny<!r Portela subsisteixen encara de la nit ha començat a circular el
-senyors ministres: Crec que lla
Madrid, 30. - La Cambra ha estat
DIU EN QU E ES UN CAS arribat l'hora de plantejar forço..a..
avui, augmentades per 1a tasca del rumor que en definitiva anava al bastant animada tina a darrera hora de
INSOLI.,..
Govern
durant
els
dies
de
1a
seva
Ministeri
de
Flnances
el senyor RI· la nlt. S'han fet comentaria sobre ela
Madrid, :lO. - Comentant els ter- ment la qüestio polltica. I òibans de
actuació. Està clar? Doncs res més co Avello.
darrers auccesaoa pollttca escaiguts abir.
mes en què es deia que havia estat passar endavar.t, h e de fer consta.r
A
les
onze
de
PORTELA
la
nit
els periOdisVISITA
ABILl
O
Davant un. nombrós grup de diputats
el
profund
disgust
que
m'ban
pt().
CAL.DERON
p:anlejada la trtsi, es posaven en
tes han telefonat a la secretaria d..l mont.rQu1ca l de la Ceda un lntormador
duït
les
actlvltats
de
qu~ ea vén:v
Madrid. 30. - Poc després de dos senyor Rico Avello. Han manifestat ha llegit 1& nota del President e1e la Reboca d'un mmlstre les següents madonant proves en alguns Inlniste' la.
quarts de quatre ha abandonat Ja que l'ex-alt Comissari era absent pública que ha estat &collida amb mal·
t-.lfestacions:
assabentat 1 coPresidència el senyor Portela Va- del seu domiclll, però que els seus humor.
-Efectivament, com ba dit el se- E:;ticalperfectament
SELECTE BALL DE COTILLON
detall aquestes visites 1 eoolladares, el qual ha i1t als periodl$nyor de Pablo Blanco, es tractà d'un nec
feréncies polit!ques que alguns coutes:
cas insòlit en la forma en què Ideo- sellers
han sostingut amb algw\us
-He tingut un canvi d'Imprespersonalitats que per cert estan en
sions amb el senyor Abillo Caldeuna poolc1ó francament contrària a
róu 1 :n'atinc a la referència que
SALO DE FESTES
la del Govern Jo be d'assentar la
us hagi pogut donar.
veritable doctrina polltica 1 ctoctrtn~
-El senyor Calderón - ha dit
és que In politica del Govern so a
un periodista - ens ha dit que no
ADVOCAT
'"mani la seva ta ula pe-r al
ment la dlrlgelX el President del
Boniques atraccions actuaran durant el sopar
volia ésser Indiscret.
t radiciona l
Consell,
que
sóc
jo.
Que
resti
d'uu11
EJ president del CorlSell ha pr&REVEILLON
RESERVEU LA VOSTRA TAULA
Rambla Caialunya, 67 ·Telèfon 70623- BARCELONA
vegada i per a sempre ben compre..
guntat:
PORTE-BONHEUR
atXò; Tota la politica d'aquest J\.1inl.s1
creieu
vosaltres
que
he
d'*
SOPAR, COTJLLON, OB- ter1 ba d'ésser dirigida per ml co;r
ser-ho jo? Poseu-vos en el meu caa
Desitja ala aeus amics i clients bon Any Nou
SEQU IS, SORPRESES
. cap del Govern. t a més, que quei digueu-me Què farieu.
'
tiJ fÍXat, 1 també per sempre. • qu ..
- Nosaltret ho dlriem tot.
(Ve de ta primera pàgina.)
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que és un criat dels !ranc-maçons.

56

(Crònica del nostre corresponsal a Ma·
drld, Alard Prats.)
Madrid, 31. 1 20 matinada. (Per
telèfon). - Quan aquest mati han
comparegut els ministres al pati
del P alau nacional per a concórrer
al Consell de ministres, estava. força
estesa la creença que el problema
politlc que de ta.· estranya manem
dur ant l.l pa.::sadJ. setmana s'hav1a
Ieflcctit en e}:pressions irregulars 1
fins Inconcebibles, que no Eeria a·
frontat a fort> almenys durant ei
termini de vint-:-quatre hores. Els
ministrf.; conjurats en l'ahança amb
la Ceda s'havirn reunit diumenge al
domiclli del ser.yor Martínez de
Vcla.:co per n ultimar els detalls
del seu cop definitiu contra ln per~:-ona polltíca del ~enyor Porteta Vanadares. Gil Robles els anomenats
regionalistes catalans 1 tots els com·
plicats en aques• brut afer, havien
pres totes les previsions poSSibles
per tal que el cap del Govern no
sor Us viu politicamen. de l'emboscada tan curosament preparada. El
consellet que acostuma a procedtr
la r eunió que presideix el cap de
1Estat començà en un ambient de
r ecel que no aco.-1segul esbon a r l'ent rada. a fons en l'aprovació d'assumptes de tràmit ordinari com sl
en realitat no passés r es. S'aprovaren nom .rosos a!:Sumptes que figuren a la nota oficiosa. Seguidament
e l cap del Govern prega al sen yor
Chapapr ieta, ministro d 'Hisenda., que
donés lectura al decret de la pròrroga dels pressur>ost<>S. Fou aprovat
per unanimitat. Els recels s'ana ven
desfent. Els ministres cregueren que
tot quedaria ajornat per a l:l. ulterior
r esolució en altres Consells. J a en
aquesta situació pSicològica el senyor Portela començà a confiar-se
i es parlà i es discuti sobre el decret de dissolució de Corts. Era un
tema ordinari j a. en els darrers
Consells. Es llegí el text redactat de
m anera Impecable capaç de satisfer
1 esperit més exigent. S'aprovà? S'aprovà i per unanimitat.
1 aqui comença el senyor Portela
a plantejar la situació politica. En
ràpida explicació feta pel senyor
Portela e~ passa a debatre l'estranya 1 deslleial 1 inconcebible actitud
duns r. inistres que intriguen contra el seu president, pertanyent a
un Govern, del qual no se n'han
sortit abans, 1 q·1e es dedicaven a
confabular-se amb els enemics del
seu president a.1 qual devien una
minlma. lleialtat o almenys una aparença de gua:dr.: les formes que
no s'ha. vist per enlloc. El senyor
Porteta s'expressi~ en termes molt
durs. ¿Com s'atrevien a prodUir-se
com uns vulgars traïdors i com una
genteta que havi:t perdut la vergonya 1 el decòrum? Les paraules
<iel cap del Govern causaren primer
estupor l despr és entre els més audaciosos i inclina~ : a la desvergonya,
t.na reacció de rebellia. Es podia atacar a1x1 a uns ministres? Sí, els
podia tractar aixi i s'ho tenien ben
merescut, tota vegada que tots callaven àdhuc el senyor Chapaprieta,
que aquests darrer;; dies ha afegit
a la gepa física. que té, una altra
molt més monstruosa. de tipus moral. Sols el senyor de Pablo Blanco,
e1 més irresporu:ablc i «memo» dels
consellers, ministre per casualitat,
intenta contestar el senyor Porteta,
pcerò aquest per la seva actuació
11 iai 1 neta que s'havia imposat.
Fou tot molt violent. El senyor de
Pablo Blanca t ret de la. més negra foscor per a tornar a sumergirse en l'obscuritat, amb la. insignificànc1a que porta. amb ell com un

ruc carregat de relfquies, !ou r eduït al reconeixemen t de la seva des••• •
lleialtat 1 del seu procedir p oc correcte. En el Consell hi hagué un exA les cinc <1e la tar<1a d'ahlr, el con- un <1ecret determlnnnt que cessi' el 31
cés de bona volun tat p er part del sell gestor de la Gen eralitat celebrà l !!. de desembnl tot
personal nomosenyor P orteta. Els ministr es veien reUnió anunciada. Presidi el senyor Es· nat després del 6 aquell
<1'octubre del 1934 por
ja el cel obert. El senyor Por tela co- cales 1 b.1 mancava el gestor de Cultura comesos concrets de
caràcter provisional,
mença. a d eclinar la seva actitud de senyor Duran, que estava lndlllposat. La
cessantia deia quals ve obllgada per
J upiter tonant i j ustament indigna- reunió fou suspesa a les vutt <1el vespre la
tal de percebre sous sense haver en els
da. Obertamen t s'estengué sobre els 1 reempresa a les deu.
càrrecs de la partida global, la vlgènr.la
intransigents absoluts 1 encaminat
A dos quarts d'una <1e la matinada, es <1els quals acaba en l'esmenta<1n c!Ata.
cap a la benevolència i el perdó de donà per acabada la broma.
greuges. Es torna a parlar del deNI el govema<1or ni els gestora !eren
S 'ACCEPTE..~ DIMISSIONS...
cret de dissolució. T ots estaven con· mnnltestacló
de cap mena als pertodllltee.
lotlalgrat tot, a'estlma que ela gestora
formes amb el text redactat. S'a- El aenyor Gallart
i
Folch,
únicament
<1e la Generalitat ea reuniren en aeMió
prova.
I aleshores ocorregué que el - tor - mant.restà que el aenyor Bosch, lnter- nocturna per tal <1e seguir <1e prop ~la
nem a nomenar-lo perquè segura- \"entor, els donaria compte <1ela assump- es<1eventments que es <1esenrotllaven a
ment ja no h1 haurà. mai més oca- tes de caràcter admtnl.&tratlu que s'ha- Madrid.
La no partlclpacló de la Lliga nl nou
sió de fer-bo - senyor Pablo B lan- vien tractat.
ca qualifica indignat aquell decret.
El senyor Bosch, digué que en la re- Govern Portela, ta preveure que aquest
El senyor Porteta anuncia. aleshores Unió a'havla. ncordat els termes <1el ne- mati passaran coses a la Generalitat. El
que anava a presentar la qüestió de eret de prorroga <1els Prtasupostoa pel disgust ha. estat molt gran, ~ro éa mlconfiança davant el Cap de l'Estat. primer trimestre <1el1935 el text <1e1 qual llor que hom marxi que no paa que el
treguin.
Els acomiadava com a servents. serà publicat oportunament.
Aquesta era exactament la situació.
s·acorciiL també concedir una gratltlcaCal recorciar que tots els ¡estors de la
No passa a deliberar amb el Pre- ció als funcionaria de carlcter admlnla· Generalitat pertanyen a la Ll!¡;a.
sident de la República el Consell. He tratlu 1 subaltern el aou 1nlclal <1el qual
De con!lrmar-¡;e el aentlt <1e les Pf'riiO•
féu sol el senyor Portela. Tot això Í n<> algul superior a clno mll pessetes nea i la resolució que elll cal prend.re, és
fou r àpid. A tres quarts d'Ulla ei 1 u1ua1s.
imminent també que a l'AJuntament hi
cap del Govern dimissionari . ~mm-! ~n o. Jrr.ent, el Co118ell BCordà re<1actnr passin coses...
ciava que li h avia estat ratif1cada ¡
la con fiança per a for mar nou Go- ¡
vern.
Els t ermes a què h avia d'ajustar·
S" l'encàrrec els marcaria una nota
de la Presidència, segons costum.
El senyor Por tela va fer diverse::: ].
consultes. Visita el President de la
A •
11 L.
J
~.1.
~
ll,l
cambra, després el senyor Maun,
el qual, cec o totxo una vegada més, e
ha demostrat el seu escassissim sentit politic. No volgué coHaborar &mb
el senyor Porteta. Va fer de«prN
altres gestions més o menys infruc. ,
tuoses. A mitja tarda aparegué amb :
la nota. del President de la Rep!}
bhca. Era terminnnt. El senyor pgr 1
tela podia forma r el Govern quo •· ,
t.imés oportú. Tenia totes les tio41h '
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questa hora se sabia que molt a.'F\&.\~: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
h1 hauria nou Govern. El senyor •
Porteta, poc més tard, donà la Jll&·
fE:S» mereixe!l moltes consideracions.
ta dels nous consellers la coneguda
Més que el fet singular d'haver ooor·
Igual que si el cap de la Ceda haregut això, és evident que no t~
Madrid, 30. - El Comitè Nacional gués hagut de travessar una cè.bila.
menys importància encara una altra pro-amnistia ha repartit entre les orPerò deixem-nos de comentaris, i
que ha determinat el fracàs de la ganitzacions adherides a la. campa- veiem el que d'interessant
va dir el
maniobra urdida a través de quinze nya un projecte d'amnistia que serà
dies, no solament contra el senyor sotmès a les futures Corts per tal senyor Gil Robles.
El cap de la Ceda, començà dient
Porteta Valladares, sinó contra els d'aconseguir l'amnistia dels presos
una mica de mal de tothom, fent
deSlgnis dei Cap de l'Estat. Les Corts polítics 1 socials.
j~. es poden considerar com a dissolconstar, però que no vibrava en les
tes. El senyor Portela Valladares,
seves paraules el dolor d'una poslctó
en algunes de les seves manifestaperduda. No, [ixò no. Volia únicaClons que es publiquen en la in.forment que 11 r econeixesstn la seva
maeió general, ha assenyalat la pospolftica de sacrifici 1 d'abnegació.
sibilitat que el Cap de l'Estat, fent
(Molt bé).
ús de Je:- sc\'es prerrogatives suspenMadrid, 30. - La nota oficiosa. del
Digué dtsprés que ells, en la dargui per un mes les sessions de Corts,
Consell de ministres conté, entre
sense que les Corts sigUin dissoltes, altres,
rera. crisi, van demostrar un sentit
les següents disposicions:
com s'havia previst, el dia dos.
Un decret autoritzant el Gover- governamental 1 de re3ponsnbilltat,
No creiem que això pugui ocórrer nador
general i President de la que no tenen els vell:. partits cataaixi. Es podrà a jornar alguns dies Generalitat per a l'aprovació de la lans plens d 'experièncir. 1 d 'homes
més la dissolució fulminant de les pròrroga dels pressupostos munici- tècnics 1 prudents de la politica è.e
Corts amb relació a la data previs- pals 1 cobrances d'arbitris, concedits balanci, que es gronxen segons la
ta, però les Corts no poden quedar als Ajuntaments pel Parlament de politica oscilla. (Molt bé.) <Muera ia
Catalunya.
e:-. peu.
Lliga).
ma Comissió integraRespecte de la Significació del Go- daNomenant
De::prés de tractar el Pais dc coper representants de l'Estat 1 de
vern no hem de modificar en abso- la. Gener::.litat, per a completar la lònia es posà amb el Govern, dientlut la nostra posició j:. formulada val:>ració dels serveis estatals tras- ne fàstics. El :..enyor Portela, diu
quan el Gabin~~ que aoo.ba d'ésser passats i formar 1 aprovar l'invenrcí"ormat es constitut La posició de tru·i de béns l drets que es refereix
totes les esquerres davant l'actual a l'article únic àe la disposició tranGovern és una posició de recel. En- sitòria C:.e la. llei de 15 de setembre
cara que se li torna a concedir un del 1935, per a tramitar el traspàs
i valoració
serveis que no estan
crèdit, no de confie.nça nl molt afectats perC:els
b llei del 2 de gener
menys, sinó d'expectació davant de darrer. Concedint a més a la dita
l'obra que aquest nou Govern pot Comissil'> la missió d'informar el
Govern en tots aquells casos de
r-*\lltzar.
Malgrat que quan es produeix a
colllsió o conflict~ entre la. Generalitat o algun organisme de l'admi- Espauya una crisi ministerial quenistració central.
den automàticament suspesos tots
Concessió d'un crèdit d'1 milió 1 els actes rnitings 1 conferències pomi¿ de pessetes per a primes a l'ex- l.ftiques, ahir hi hagué una excepció.
purtació del suro i de 640.000 pessete:; per a l'exportació tèxtil coto- La conferència u.nunciada pel se' ESCUDILLE!RS, 3 1
nyor Cambó al Palau de la Música
nera.
Catalana, per tal de replicar els conD ESITJA UN FEU Ç I PROSPE R A NY
ceptes que en contra d'ell havia expo.sat, i analitzar el moment polftic
NOU ALS SEU S C LIE NTS I AMICS
actual, no fou suspesa. El tenir influència, val alguna vegada, també
per passar per damunt de les disAmb caracterlstlques molt iguals posic.ons més concretament establera l'acte monàrquic que tingué lloc tes. La ràdio, e. la tarda deia a tots
Feliciten el s seus amics i clie n ts, i els d e- darrerament al Teatre Bosc, de vents que malg:at la crisi, 1 contra
Gràcia, varen celebrar-se el passat tot, hi h::..urJa conferència. I ~ixl
si tgen m oltes prosp eritats e n l'Any Nou
diumenge uns mltings que organit- fou.
Naturalment que el Palau del carzà Acció Popular Catalana, amb la
~ONSELL DE CENT, 141
participació del cJefe» senyor Gll rer Alt de Sant Pere, costa poc d'emRobi es.
plenar, però la gent de la Lliga ahir
Els senyors de la Lliga que vol- s'hi posà de punt, i volgué demostrar
gueren batxlllejar al Gran Price, que ells tt.mbé compten amb una
Olimpia 1 Teatre Bosc, s'esborrona- «massa».
PRODUCTES LACTIS
Era de remarcar que h1 havia tal
ren en veure que, efectivament els
senyors Cireres, havien aconseguit vt-gada més dones que no pas homes
CA.~ANUVAS
reunir un nombrós públic. Aviat pe- a escoltar la cavernosa veu del proScipió, 5
BARCELONA
Telèfon 74373 rò, trobaren excuses: cOh! Es que hom major de la Lliga.
h1 havia els monàrquics de GoicoeA la presidència h1 havia aquells
Desitja als seus amics i clients bon Any Nou
chea, els Tradicionalistes del «Cor- respectables homes, que sembla que
rea Catalàn», els Agraris de Velasco, es fi8.SSin tot l'any asseguts darrera.
1 un gran nombre de curiosos 1 co- d'aquella ta\.:la, esperan' que el semarcals». Però el mal és que també nyor Cambó pronunciï discursos. Ah. havia nombrosos lllgaires que badal, Puig 1 Caoo!alc, Maluquer 1
s'entusiasmaren fàcilment amb els v..adot, etc.
pinyols de Gll Robles.
Apareix a e~na el senyor CamLA MES RAPIDA I PERFECCIONADA
I la veritat és també, que sl no h1 bó, aplaudiments... 1 expectació. Les
Roger d e Flor , 269- T el. 54736- Atlàn tida, 31 • T el. 19 754
anaren tots els caps di.r igents de la con!erènci~ de la Lliga, són el seP asseig d el Born, 17, i Sants, 5 7 - BARCELONA
Lliga fou per u;.a. mica de conside- gon espectacle d'Espanya que comenDesitja als seus amics i clients bon Any Nou
n.ció que encara els mereix el se- ça puntualment. A dos quarts de
nyor Cambó. Algun, però hi calgué. vult en punt.
Comença. per dir, que les Corts en
Amb tot això no serà di!icil endevinar que l'aspecte dels públics suspens són les millors que pot teque s'installare. còmodament da- nir Espanya, 1 que la monarquia no
vant de Oli Robles, tingués les ma- n'havia tingut unes de millors.
Vin s, Olis, X ampanys i Licors d e to tes marques
Diu que la Ceda va fer santament
teixes caracteri3tiques que el públic
Se serveix a domicili
ana escoltar la setn:.ana passa- d'ajudar els radicals. Però afegeix
Caldes, 8 i Esparteria, 14 - BARCELONA • Telèfon 17656 que
da Goicoechea. Tambe el diumenge, que sl bé va reprimir els !ets d'ocDesitja al$ seus amics i c:lients bon Any Nou
hi hagué luxosos automòbils, senyo- tubre no va saber continuar la seva
res massa luxoses, xofers negre3, obligació, que era destruir l'esperit
pells, oreus al trau de les solapes, i revolucionari.
nois i noies cgòtlques:t.
Entén el ~enyor cambó, que el que
També l'organització dels locals ha\1a de fer el Govern, era associar
(SERVEI ACURAT)
an.ava e. càrrec de les joventuts de vencedors ! vençuts 1 cercar una
Corts Catalanes, 351, i Bordeta, 1 - Telèfon 32761 la JAP, 1 de «Renovación Española» fórmula de pactncadó, tenint en
amb le:; creus de Santiago 1 tot. oompte - diu - que dels revolucioDesitja als seus amics i clients bon Any Nou
To~ ells, quan els semblava. que nans n 'hl ha un 99 per cent que són
podia fer efecte cridaven: Je!e!. .. homes de bona. voluntat. Diu que
Je!e! ... Je!e! ... Quan els semblade la repressió hJ havia d'llll-PER A CARTERES COL·LEGIAL, MONEDERS, MALETES va bé cridaven i donaren \'ISQues de3prés
ver clamènda, amrustia l generOSique gairebé ma• no tenia res a -reu- tat. Afegeix que mentre a Espanya
I ALTRES ARTICLt:S PELL, ANEU A
re amb la República precisament.
El ciutadà C:.te s'havJa llevat ahir il!J~ JÍIIl cada dia nous oonsells de
per a prendre el sol, es trobava des- guerra i processos pels !ets d'octuagradablement sorpr~ pel fet que bre, a Grècia ha estaL oblidada la
MENENDEZ P ELAYO, 51 • BARCELONA • TELEF. 72330 gran
nombre de carrers de la nostra revolta 1 ha pa.ssat; a la hist.òrla, desSaluda la seva clientela i els desitja un bon Any Nou
ciutat havier. estat p1esas per 1a prés de concedir amnistia a tots.
(El públic que escoltava el senyor
civil 1 de seguretat. Eren
---------------------~~~ guàrdia
tots els carrers pels quals hnvia de Cambó, no sap què fer, es remou
Agència Internacional de Wagons Capitonnes
passar el senyor Gil Robles. Els «Je- damunt les cadires sense determinarse a prendre partit. Tanmateix no
Cadres i Auto-Capitonnes
és el mateiX Cambó que havien senTra!lsports de 1\lobles, amb embaJatge i senM, dJntre i tora de la
Ut fa uns mesos, quan demanava el
<'aiHI..ll, aso.egurant el TRANSPORT - Guardamobles Modern Wllc en
cap dels ctraïd\.liS» dels crevoluc!ola_..eva. cl~se - L'amo Viu al ~~ elx loc:U • Aisegurat d.'lNé ENnlS •
D1pòsit. 110.\POLS, 272 - ~SlDRE BO~'NJo;VIC, representant a Barcelonarisll 1 dels «destructors de Cataluna de les cao;es de l'tb.drid - Com binació amb les A¡ènclu d'Espan ya.. Què ha passat? Cap aplaudinya 1 de 1' Eo.t~tr
ment. Expectació ... )
PLAÇA NOVA, 10
BARCELONA
TELEFON 11225 cPANCRELINE•. Unic especlllc cien ~lllc Després diu que el Govern no ha
que recomanen ela eenyDnl lotetga. per fet. res en política. econòmiro, n1 en
a la <1eeapancl6 total d.e la GI~.
Bnvlem g:ratUlt tractat l cura Dlabetea. financera, ni en social, n1 en cUltut..borator!B cUDAt. Sec. ePancnllileo, ral, n1 en... et.c.
OOpuna. 7.
Barcelona
Diu que ha fet el possible per tal

fl PROJECTE D'AMNISTIA

Els decrets que afecten Catalunya

1

1

bles ja no es recorda. que ell ha collaborat amb tots aquests senyors
que li h an fet de germà).
Es torna a posar amb el senyor
Portela, i af-.>geiX de:.prés: cYo no
sé si al final, somos vallac\\r contra
la revoluCiión, y pi .o a Dí<$ que as!
sea.. Quedarà alguien en el seno del
Gc!:llerno... tal vez algun ministro
nAufrago, que ha arrlbado a las playas de los Mi.nisterios sin cartera.
(Ovación) (Abajo Rahola! I). Lo
grav~ es (iue la. polftica, que el pals
no se gobierna con 1deas geniales,
facllitadas cada quinze dias desde
Barcelona» (Ovació) (Crits de Jefel
Je!e! J efe!).
Parla. després una mica del partit de Centre que es vol formar, 1
el qualifica de còrnic. l..ssegura que
no arribarà a formar-se perquè el
volen fer servir per a recolzar una
presidència que no lé justificació
per cep banda.
El «jefe» es torna a posar amb la
Lliga, i diu que ja é3 hora que tothom es descari, que es digui què volen, què pensen 1 què són, però que
ho diguin amb la mateixa cara aci
que a Madrid. (Olé!!!)
Acabà el discurs pronunciat al
Gran Pr1ce dient qu~ han estat trets
del Govern, però que hi tornaran
dintre de ~X>CS mesos, 1 que imposaran un programa contra tot 1 tothom, i faran saltar a qui els convingui, sigui qui sigui, per alt que
estigui. <Ovació gran 1 sortida)
A l'Olimpia, Gil Robles digué galrebé el mateix, i assegura que ells
no coHaboraran al Govern, Si no
se'ls dóna c::.rta blanca.
El senyor Bosc Marin, ex-sots-secr~tari d'Ob1es Públiques, que vingué a :.-ellevar el s enyor Lucia, digué que el traspàs dels serveis d'Obres Públiques a la Generalitat, que
vol atribuir-se . ..1. Lliga, el va fer el
senyor Gil Robles.
El senyor over Nonell, ex-separatista, invocà Santa Teresa, Santa Rita i altres sa.nts. Demanà una Espanya única, 1 digué que els homes
èt.l sis d'o.::tubre, per quedar perdonats, han de confessar-se 1 penedir-se..

El senyor Cirera, digué que ells
no són un partit d'importació, sinó
eminentment catalarw, com tots els
dirigents. S'ofert per tal que sigui
e.nalitzada la sang de tots, i veuran
com no contene:.... llurs venes n1 una.
gota de sang jueva.
La. veritat és qu;, els senyors que
assistiren ahir als miti.!:1gs d'Acció
Popular passaren una mala estona.
Però deien en sortir que el senyor
Cambó es rescabalaria a la conferència del Palau de la Música Catalana,
A la tarda e. senyor Gil Robles,
ma.rxà amb autorr.òbil cap a Saragossa, .,scoltat per diversos automòbils de la policia. Les precaucions a
!:-. ciutat oontii:l.are\ fins a les vuit
del ,-espre.

Els deutes de l'~tat no han fet
més que sostenir canvis, sense variaclons importants.
Les obligacions Municipals, Diputacions, Provincials i Tresoreria èe
la Generalitat, només sostingudes.
En obllgac;ons ferr oviàries es notà c1uelcom més de sosteniment, en·
cara. que amb certa desiguaitat en
les coti~acinns. Les obligacions Industrials, amb poc negoci, 1 am'l
prou feineò sostingudes.
En el fi de mes hem de fer notar
que les dobles foren més aviat baixes, la qual cosa vol dir que les
poslcion~ no són pas mol~ importants, i que ensems hi ha sobrant
de dmer per eoHocar.
En general les cotitzacions -.s
mostraren quelcom retretes, degut al
malestar polític i a no saber-se dd
quina manera es resoldria la crisi.
Les accions que assoliren quelco;n
més de sosteniment foren les Explosius; les altres es limitaren a sostenir canvis o bé a perdre la diferència de la doble.

Borsí del matí

Canvis reguladors de dobles:
Nords, 36, 0'1625; Alacant, 32,
0'1375; Andalusos, 7, 0'075; Orenses,
16, 0'10; Transversal-Metro Barcelona, 18, 0'125; Tramvies Barcelona
ordinàries, ::!8, 0'15; Funicular Aeri
de Mon~rrat, 25, 0'15; Tramvle~
de Barcelo~a. 7 per 100 pref., fiO,
0'225; Filipines, 395, 1'6125; Sucres
ordinàries, 35, 0'175; Aigües de Barcelona, 186, 0'75; Banc Hispano Collnlal, 36, 0'175; Banc Riu Plata
15, 0'10; Crèdit i Docks, 16, 0'10; O•/
ro-~elguere, :t8, 0'175; C. H. A. d'E.
Sèrtes A B i O, 432, 1'60; C. H. A.
d'E. Sèrie D, 85, 0'325; C. H. A. d'E.
Sèrie E, 85, 0'325; Gas E . ordinàries, 115, 0'~75; Explosius, 122. 0'45;
Mines dt>l Rtf!, 61, 0'275; Hullera ~
panyola, 48, 0'2125; Companyia Espanyola de Petrolis, 6, 0'05; Ford
Motor Ibèrica, 278, 1'125; Asfalts i
Portland «Asland», 66, 0'30.
Nord, 35'70, 35'60; Alacant, 31''>0,
31'70; Fclgueres, 38'00, 37'75; Expl(}.
sius, 122'50, 121'75, 123'00; Rif, 61'25
61'00; AlgUes, 18f, 185'75; Ford, 278.
278'50.
.

Borsa de la tarda
Nord, 35'70, 35'75, 35'60; Alacant
31'65, 31'60; Ri!, 61'25, 61'00; Expl~
sius, 124, 122'50, 122'75; Ford, 218
277'50; AlgUes, 186, 185'25 Gas E ,
115; Colonial, 36'75; Petrolets, 5'80.

Dobles de fi de mes concertades
prèvaiment:
Interior 4 per 100, 81, 0'25; Amortitzable 3 per 100 1928, 85, 0'25;
Nords, 175, 0'30; Atacants, 155, 0'70'
Andalusos, 6, 0'075; Orenses, Hi,
1\'125; Metro Transversal, 16, 0'125;
Tramvies ordinàries, 26, 0'20; Tramvies 7 per 100 pref., 48, 0'25; Colonial, 175, 0'80; Riu Plata, 70, 0'50·
Docks, 150, 1; Accions Gas E., ni,
0'50; Chades A, B, O, 4.22, 1'25; Ch~V
des Sèrie D, 415, 1"25; Chades Sèrie E, 415, 1'25; Algüea, 180, 0'70; Filíp~es, 375, 1; Hulleres, 45, 0'25; Explostus, 600, 2; Mine;, Ri! (portador), 300, l'lO; SucrtlS O., 33, 0'20;
Espanyola Petrolis, 28, 0'25; Ford,
1,250, 4'50; Asland, 6&, 0'30; Indústries Agricoles, 240, 1; Accions Cros,
160, 0'70: Accions Telefònica ordinàries, 125, 0'50; Aeri de Montserrat,
d'evitar la dissolució de Corts, 1 que 120, 0'75; Foment d'Obres, 170, 0'70.
les noves, sigui com sigui, seran més
avantatjoses per a les esquerres. Les
Borsa oficial
esquerres tindran més diputats, els
monàrquics també en tindran més
Operacions efectu~:~des a fi de geles dretes perdran posicions. En re- ner proper:
sum: perdran vots les dretes i elò
Nord, 35'80; Gas li:., 114'75; Cha.guanyaran les esquerres i els socia- de, 423, paritat; ChLde D, 83'60, pa·
listes.
ritat; Chade E, 83'60, paritat; Fili<El públic s'esborrona. Plana a la pines, 391, darrera paritat; Explosala un gran aclaparament. Encara sius, 122'50.
no han aplaudit I ja són gairebé a
mlg discurs.)
Destaca després l'orador la pugna
entre el cap de la Ceda 1 el president
de la República, 1 diu que amb els
discursos que va pronunciar el seLliures
36'20
aa·ao
Franca
nyor Gil P..obles, ho ha espatllat tot.
48"J5
48'46
Dòlars
7'34
7'36
De totes maneres, destaca que
Marca
la1l411
la 11M
quan es forma un front d'esquerres,
SUÏSSOS
239'00
239'25
fatalment cal formar-ne un altre que
Belgues
124'00
l:a4 60
el combati.
Florins
4118
500
Escuts
Protesta que s'uneixin Sànchez Ro32'70
83'10
Cor.
Praga
30'60
ao·8o
man, Martinez Barrios, Azaña, MarCor. sueques
1'86
l AA
celli Domingo i les esquerres catalacor. noruegues
1'81
l'SS
nes, i diu que cal deixar aquest tema
Cor. daneses
U ll
1'63
de polftic!l. nacional per passar a resExtra·of lclal
Llres
pondre les aHusions del cap de la
611"10
611'30
Ceda.
Diu que Gil Robles no ha estat amable amb ell, i que no té dret a aELS ORADORS DETINGUTS
tacar-los, si és que vol :fer un front
antirevolucionari, perquè ells són antirevolucionaris des d'abans que nas- Tomàs Herrero ha estat
qués Gil Robles.
alliberat
creu que si bé ells han facilitat
un mmistre al senyor Portela, que
El
Jutjat
núm.
13 ha deixat sense
diuen que és maçó, en canvi, el senyor Gil Robles ha collaborat amb efecte la detenció de Tomàs Herre.-0
dos maçons: Rocha 1 Portela. Ah!, Miegui, el q-Jal !ou det!ugut per les
i que en tot cas tenia l'obligació d 'ha- paraules que se suposaven injuriover-los-hi dit abans. <Molt bé. Aplau- ses per a l'auto:itat en el discurs
diments. El públic ja ha trobat una del mitlng contra la pena de mort
ocasió de descarregar-se.)
celebrat al Teatre Olympia e1 dia 22
Cam_bó .u, després, que accepta d'aquest mes.
que Gtl Robles no hagi estudiat polltica, ni economia, ni finances, n1
cultura catalana, però creu que Gil
Robles té l'obligació de conèixer el
programa de Lliga Catalana, i no dir
que no en tenen 1 que tenen dues
cares. (Satisfacció a la sala.)
SYRA
Es torna a posar amb Gil Robles
i diu que la Lliga no ha volgut con- Dlputacló, 262 • Tel. 18710.• Art I o~na
viure mai amb els separatistes, 1, mentaci6 - ObJectes per a presents. •
J. Alde, pintura. - Shum, dtbutxos.-oben canvt, els senyors de la Ceda quan Jectes
propis per o. Rels. Del ~8 desemels ha convingut a les Corts s'han
bre al 10 gener.
posat d'acord amb els nacionalistes
vascos. <Ara va bé.)
LA PINACOTECA
Insisteix amb el senyor GU Robles una vegada. i una altra. fins a Paaselg <1e Gràcia, 84. - Alexandre dc
dir que Sl ell tambe hagués nascut Cabanyes, pintura. Del 28 desembre a1
10 gener
a Salamanca com el cap de la Cedn,
procuraria que la Universitat, esgléSies 1 monuments que té, no fossin
monuments dei passat, en lloc de fer
politlca d 'aquesta mena.
Qua_, ja es cansa de dir mal dc
Gil Robles, I els del public ja començaven a trobar-s'hi bé, el conferenciant revi.I'à en sec, per dir que no
voha ofendre el cap de la Ceaa, al
qu:!.l, malgrat tot, considerava llll
hom
d admirable dinamiSme, de
comprens1ó rapidíssima, I un parlamentari de primer ordre, al qual es
precis guiar, puix que és molt jove.
tEI públic ja torna a est ~ r desorientat. Les senyores ja ho aplaudeixen
tot. Tal vegada són més galants que
els homes.)
Cambó acabà dient que és precl· que Gil Robles del'<i d'ésser un
agitador 1 es converteai en home de
govern. El dia que sigui alxf, ens entendrem amb Gil Rob!es.
(OVació final. Els correlig10nans
resplfen satisfets. Almenys hJ ha posslbUita.t de fer bloc electoral amb
Accló PopUlar. D'altre manera es
veien perduts. Ara. -diuen to~ serà.
que G ll Robles ens vulgui.)

A Cambó, li sap greu, pero'
ataca Gil Rob¡es

DROGUER·IA MORA

Monli or Ge r mans
G RAN JA

1

Gil Robles parla
a Barcelona

ROUA

M.

TINTORERIA HOLANDESA
FRANCESC TARRASCO

Bar Cassi net de Ramon Sabater • Petit

«CASA IGLESIAS»
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Llegiu cada dia LA HUMANITAT

CANVI DE MONEDES

de França
TARDIEU ES DONA D
BAIXA DEL GRUP cr,..ll
TRE
......

Paris, 30. - L'ex-cap del
Mr. Andre Tardieu, s'ha sepa 0 overn,
del grup republicà de centr~~a vut
Cambra al qual pertan¡ia. ~ e la
sió de Mr. Tardleu ha estat ad dec!.
da cot~ a protesta contra. e1 ~I>ta..
que divendres passat pronun 1àUl'8
la Cambra el diputat del seue a
1\fr. Reynaud, en el qual criticà~P
rament la polftica exterior de U·
val•. que qt•alificà de favo"""le:t.a..
Itàha.
~ .....
a
Mr. Tardieu, en una carta
dirigit a Mr. Reynaud 11 diQUe ba
la situació polftlca exterior ~o q~~
solament una qüestió d'escarn
...,
Itàlia, que violà. el Pacte der
bra, 1 Anglaterra, que protege!Jt ~
Covenant. Diu Mr. Tardleu que
confusió existent és deguda a. ha Ja
se aplicat les sancions sense :
deg-Jdament organitzades la quJ
cosa ha fet que les dites mesur
hagin r esultat, no solament inefi ea
ces sinó que s'han tornat per¡}f'ses. Mr. Tardieu afegeix que la Gr~
Bretanya és r esponsa ble d'aqu......
desordre produït per les sancions .....
Mr. Tardieu acaba el seu llllssàt
dient que l'amenaça de les saneJO::
prèviament organitzades de manera
comprensiva., podien h aver detura•
la guerra, mentre que la seva apli
cació parcial i progressiva pot ~
tarle.- cosa que el Gabinet La-•
tracta d 'evitar.
•..

;r:;re

LA CAMBRA APROVA 1II'Y
PRESSUPOST
~
Paris, 30. - La. Cambra ha ap~

vat en segona lectura el pressullOitl
que presenta lleugeres mOdificacions,
per 400 vots contra 170. El Pressupoet
tomarà novament al Senat i es creu
que serà aprovat sense cap difJcuJ.
tat.

Demanant canvi de juris·
dicció
Francesc Det•ell, que es troba pro.
cessat per l'autoritat militar pe1 su·
posat delicte d~ suborn en intentar
convèncer els guàrdies per tal que
el deixessin en llibertat quan aque~
era custodiat des del Consell de
guerra que l'haviP. condemnat a. la
Pr~só Model, h.l presentat un eaer!; al jutjat per tal que sigui l'au.
toritat civil la que entengui en ,...
quest sumari ja que ha d'ésser comp~tència de la. jurisdicció ordinària
en lloc de la jurisdicció de guerra.

Home greument ferit pe~
atropelament d'auto
Anit !ou aux111at al Dispensari
del carrer de Sepúlveda, Salvador
Pujol, de 32 any d'edat, de feridea
a la cara de caràcter greu. Una vagada guarit de primera intenció fou
traslladat en una ambulància a
1Hospital Clfnlc.
Les ferides 11 !oren causades en
ésser atropellat '\1 carrer de Balmes, xamfrà Diputació, per l'auto
29.064 mentre ell anava muntat en
una bicicleta.

Ultima Hora
VILALLONGA SALUDA EFUSf·
VAMENT El DIPUTAT SE·
NYOR 'TRABAL
:Madrid, 30. - Aquesta nit han arrlblot
a Madrid, procedents de Puerto santa
Maria, on &'han ~ntrevtatat amb l'ex•
Preal<1ent <1e ls Generalitat, aenyor Llul8
Companya l els consellera que allà •
troben empresonats, el director <1e LA
ROMANITAT, aenyor J011ep Wasalp, el
diputat aenyor J. A. Trabal 1 altr•
amlca. Amb motiu de la eeva estada a
Madrid, es reuniren en un céntrlc n~e
torant en un sopar fntlm, al qual aaslltlren el corresponsal. <1el citat dlart a
Madrid, senyor Alard Prata, la eeva dlltlnglda esposa, el perlodlsta senyor Oorblnos i al tres.
Quan es trobaven aopant pa68à per
aquell lloc el senyor VWalonga, ex-governador general de Catalunya, el qual
ealu<1t. e!ualvnment el ~enyor Trabal.
Aquest !et pro<1u1 vlvlss1mB comentam.
molt especialment entre ela capital~
de la LUga, que sopaven al mateiX HItarant.
Aquest mati, el nostre director l ell
lleWI acompanyants hauran .ortlt de lladrld cap a Barcelona en automOb11, OD
pensen arribar aqueata Dit.

Míting de la Ceda suspès

GuadalaJara, 30. - El oovern ha prohibit un mlt!.ng de la Ceda anunciat pt/1
a demiL, dtmarte, 1 en el qual haVIa dl
!er u. <1e la paraula el aen:ror au Robl...

Gu1AD'Ex Po s1er oN s 1 Rico

Avello, a Finances,
Urzàiz, a Estat

!14a<1rld, 31 (2 matinada). - El .otisecretari <1e Governació ha manifestat dl
matlnnd.a, que havia ciA ratl!lcar la n~te•
rèncla dona<1a pel aenyor Portela Valia~
dares referent a la designació <1el senY
Rlco Avello per a la cartera d'Bl.senda 1
del aenyor UrdJz. per a la d'Estat.
Dtgué, també, que el eenyor VUialO~
.ortlrla cap a !14adrld, a Iee <1ues dereo
maUnada per a posaesatonar-61! del c:t.r
demà, al maU.

VISITEU

:H~l[ll( V(HJA~ tA.
OCASIONS

en tota mena d'articles

LA HUMANITAT Uujta p_els_ideals_catalanS~_Lrepublicans

la humanitat

DIMMTS, 31 DE. DESEMBRE DEL 1131

a

ELS ESPORTS
El

CAM~Im~AT

9
l'eqUip del Bar celon» l el de 1'0&aassurut..
L 'encontre, tal com eu de pre\fe\l•

•

DE CATALU- EL TROFEU ANTONI SABATA AL C. N. B.

NYA DE BASQUETBOL

.\quest Troteu ea disputa anual- 28, Massagué, 1 m. 66 11. 6-10; 29,
ment entre socls nedadors del C. N. A. Nubiola, l m. 67 a.; 30, MangulPILlAU:RA. CATEGORIA
B ., en tr~s jornades, 1 comprenen ca- llot I, 1 m. 68 a.; 31, MolleV1, 2 m.
c. D. Espanyol-A. B. Junlor Csus- da una, respectivament, 100 metres 10 a. 4-10; 32, Robem, 2 m. 1 a.; 33,
pèS).
• braça, 100 metre! dors 1 100 metres GU1, 2 m . 3 s. 9-10; 34, Sànchez. 2
F. O. Barcelona, 34-lntendèncta, a5 Wure.
m. 4 s.; 35, Planells, 2 m . ~ 11. 3-10;
Stè. Patrle. 4J-Uuro E. C., 19,
Els resultats de la primera Jorna- 36, Perrier, 2 m. 6 s.; 37, V!Uanueva,
~eana.. 7-La!età, 15.
da foren ells següent~:
2 m. 8 s.; 33, Ma.sdeu, 2m. 8 a. 2-10;
TEIWi:ltA CATEGOIUA
39, Ex-equo Batlle 1 Cuardans, 2 m.
Pr.mer ~P
Primera jomadas 108 m. braoa
9 s.; Manqulllot, 2 m. 22 s. 4-10; 42,
JOYentut, 34-A. Condal, 18.
Borrull, 2 m. 27 s.; (8, Saló, 2 m. 33
c . E. Santjoancnc, 2-B. P. Mont- • Categoria infantil. 1, Rovlra, 1 m . s. 5-10; 49, Latorre, 2 m. 43 a.
¡ at, i!.
35 s.; 2, Ex-equo Cabrejas lli 1 CasCategoria juniors. l, Lafuente, 1
O. AgWló, 22-U. E. Rubl, 1~.
"tiilo, 1 m. 42 1. 4-10; 3, Matesans, 1 m. 34 s.; 2, CaJ.ero, 1 m. 34 1. 6-10;
::;qon crup
m. 51 s. 2-10; ~. Cortés, 2 m. 2 s.; 5, 3, lúartl Il, 1 m. 35 s. 8-10; 4, AbraB. c. Sabadell, 1t-C. E. Ripollet, 10 Matesanz II, 2 m. 2 s. 1-10; 6, Juan- bam. 1 m. 39 s. 8-10; 5, M. HendenPrat d& le. Rl))a, 11-A. C. Mollet, 13 dó, 2 m. U s. 4-10; 7, Cardona, 3 m. reich, 1 m. {0 s.; 6, Alel.li:andre, 1 m.
Dese uava Esbart Magda.
17 s., 5-10
41 s. 5-10; 7, Trullenque. 1 m. 42 a.
•••
I categoria infantil femenina. 1, 4-10; a. Ollé n, 1 m~ 4.9 s.: 12. R. JlEI part:l.t Esp_nyol-Junlor fou sus- Ponsatl, 1 m. 58 s. 8-10; 2, Artal 11. ménez, 1 m. ~ s. 2-10; 13, Parés, 1
pès per no llaver-hl força pública al 1 m. b9 s.: 3, c. Juaodó, 2 m. 25 s.; m. 39 s.
terreny cie joc a l'hora de començar 4, Miquel, ~ m. 30 a.; 5, Boada, 2 m
Categoria. femenina. 1, E. Sorlael partlt.
145 s. tl-10.
no, 1 m. 40 a. 4-10; 2, C. Soriana,
El BucelDna-!ntendência feren un
Categoria aebutants. 1, Aynó, 1 1 m. 41 s.; 3, Masstlllella, 1 m. 64 a.
partit eu el qual tu llague moments Im. :&~ s. 'HO; 2 ManyUt 1, 1 m. 34 s. 3-10; 4, Granlcher, 2 m. 4 s.; 5, Ferforçt~ emoc1uu::.ota, sobretot al llt!gon 7-10; 3, Rocha, 1 m. 31 a. 2-lU; 4, nandez, :1 m. 2:$ s. 4-10; 6, Rublo, 2
temps 1 des cteJ moment en que t·e· 1Manyik li, 1 m. i'l a. 4-10; 6, Vila!- m. 23 s. 8-10; 7, Nadal, 2 m. 2S a.
qwp mtllc.ar arr1bA a llf\UI.lar el re- ta, 1 m. S'l a. 7·10; 11, Bernal, 1 m.
Cate~ona seniers. 1, c . Navarro,
.Wtat.
s.; 7, Mosàs, 1 m. 38 s. 2-10; 8.. 1 m. 27 s. 2-10; :1, Muñoz, 1 m. 27 •·
El prlmer tt:mps s'acabA amb un c. rorres, 1 m. 39 s.; D, Moya, 1 m 4-10; 3, Can..lla, 1 m. 30 a. 9-10; '.
t.vantatge de vult punts per aJ.s blau. : s. 2-10; 10, RoseU, 1 m. 40 a.; 11. Brull, 1 m. 36 s. ó-10; 5, Borras, 1 m.
çana, 1 va.rlln poder manterur-la Mur1edas, 1 m. 40 s. 2-10; 12, M. 39 s. 1-10; 6, Cairol, 1 m. 41 a.; 'l,
ami) lle~lll.:.S VIU'lac1ons fins que Tey 1. 1 m. 41 a.; 13, Mancada, 1 m. Bonacasa, 1 m. 41 s. 5-10; 8, Cabr&tatect.ua e.l canv1 de VUà per tier- 43 1 .; 14, Manso, 1 m. 43 s. 9-10; 15. Ja, n. 1 m. ~1 a. '7-10; a. Lepa¡e,
nàndez. que al no:;tre entendre 100 Ex-equo Fernàodez 1 Masslp, 1 m. 1 m. 43 a. 4-1G; Ex-cquo Lecha 1 Triuna eqwvocaClO, Ja que Rernàndez 44 s.; l'l, Cabot, 1 m. « a. 2-10; go, 1 m. 44 s.; 12, Gamper, 2 m. 7
demosua c¡u.e ca donava t.ot. el ren· U'. !YL Tey, 1 m. 45 s. 8-10; 111, Ex- . s.; 13, Sànchez, 2 m. 13 s. 'l-10; 14,
cUment aco.\'umat en ell, no per equo Brugada l Pumarola, 1 m. 48 s.' G . Jiménez, 2 m. H s.
manca Qe yoJun~ 81n6 perquè 00 2-10; 21, Cas¡¡,s J.l, 1 m. 49 s.; 22, F.
Categoria veters. 1, M. Trlgo, 1
estava. en tes condietons fl.Slques ne- Nubiola, 1 m. 49 s. 8-10; 23, Ex-equo m. 51 s. 8-10; :1, Canut, 2 m. 10 s.; 3,
cessanes per a jugar.
Hombraveila 1 Aguilar, 1 m. 51 a.; Duran, 2 t,, 15 a.; 4, Mancada, 2 m.
El Barce!ona df:senrotilà. m~s quan- 25, Anglada, 1 m. 51 a. 2-10; 26, Fort, 17 s.; 5, Ponset1, 2 m. 67 a. 8-10; 6, .
Utat de joc l de més qualitat que 1 m. 53 s.; 27, Fnroux, 1 m. 64 a.; Parés, 2 m. 56 s.
els inLcnaents, dels quals nomes es
=----~----~
desacaren SStop 1 Martinez.
Carbonell 1 Tarré a la. defensa
actuarea bé. El pruner pel' les oporWnlsstmts mLervenciom que serviren per remarcar, una ve~ada més,
les seves qualllats. Vilà, al rrug, complint tot. el temps que jugà. Aques~
jugador, per Ja seva. compleltló da- .
Yant l'un mig raptd, de poc pes l
facilitat de a.esplaçament, podrà no
donar rendíment, però ahir, davant
d'.t:.stop cOillpll 1 a¡¡uanta moltes vepdes l'empent.a. del mig de l'eqwp
mllltar, 1 es per au:ò que no comprenem el canvi. Tomàs tingué un
bon dla. no preciSament. pela punts
que max·cà, sinó pel joc que portà
a cap. Fou un dels dies que el velérem ju¡tar amb més efectivitat l
c¡ue amb méls preciSió llançava la
pUota a l'anella. Mallart es comportà amb 1a rapidesa en ell acostumada, 1 al segon temps marcà dos
basquets. que són de remarcar per
la prec1S1ó amb què foren executats
l per la naturalltat de les jugades. •
Hernàndez llem dit que no es trobaya en c:oudlcions per a jugar t no
W elll a culpa per tant de la mi·
tradesa de la se\·a actuació.
D'Intendència els mlllors Estop l
Ma.ttln~. Pujol assoli una actuació
d.!Screta. i dels davanters el mll!or
Catariaeu. Vilaldach, completament
desencertat. L'actuació global de l'e-

Un moment oompromèl davant la porta de l'AthlètLo. La defensa madrilenya lnte~~~~b ~~~)
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El CAMPIONAT DE LLIGA
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RESULTATI

-..

8
8
Betls
8
Bart::elonn. 8
Ràcing S. 8
Hercu1es
8
OVledo
8
Espar.yol
8
Osasuna
8
València
8
At. Madrid 8
Sevllla
8
~dr1d

1 1
o 2
1 2
O 3
O 3
1 2
2 3
O 5
;j o 5
2 o 6
2 O 6
1 1 6

29
2a
15
17
22
10
2a
H
16
13
9
8

10 13
13 12
14 11
13 10
19 10
12 9
23 8
21 6
17 6
20 •
21 4
22 3

' RESULTATS
2-1

· Stadtum-Sant.llltbl&
Deporti vo- Valladolld
Celt.a-N~ciona.

2-1
6-2

::>portmg-U. de VIgo

8-0

CL.ASSIFICACIO

Celta
Sporting
Saragossa.
Corunya
Valladolid
N. Madr!l
Avilés
Vigo

8 5 1

1

8
8
8
8
8
8
8

2 24
2 18
2 12
3 14
4 20
4 12
6 17

4
3
3
2
3
3

2
3
3
3
1
1

o

~

27 17 11
15
8
14
18
18
24
30

10
9
9
'f

7
7
~

SEGON GRUP

EQUIPS·
ESPAN'X,OL: Martorell, Moreno,
Pérez. Espuda, Sole, Lecuona, Prat,
Costa Edelmlro ManO!J.D i Boscb.
ATinzrrc DE MADRID: Pacneco Mesa Alejanclro Gabllondo lpl·
nya, MalcuJeta, Marln. Buiria, Aren·
cibta, Estomba 1 Lazcano.
Arbitre: Jàuregul.

•••
Per fi, després de la victòria aconsegutda el passat diumenge al camp
d.., la carretera de Sarrià, ells madrilenys han pogut allunyar-se, encara
que per la núnima diferència, del seu
lloc de cu!sta.
¿Representarà per a ells un!l futura l definitiva recuperació? Seria
molt ctiflcll contestar equesta preguDta, tota vegada que per una banda
els madrllenys no alinearen el seu
equip complet. pUix que no act•taren Eltcegul, Cbacho
Arocha.
Per l'altra, l'Espanyol, en el putlt
del dltunenge, forni una Rctuacl6
bastant discreta. Es per això que
es fa ctiflcil de poder jutjar les posslbilltats de l'equip blanc-vermell.
Una modificació lla presentat enguany l'Athletlc, la qual l's la varia.
1 c!ó que ba sofert la llnia nútJa, on
¡ Marculeta I !pinya han permutat
llur lloc. Quan a aquest punt, I degut a la baixa forma en què es troba
aYUl dia Marculeta, creiem molt encertat el eeu canvi. D'aquesta ml\nera, també la tasca d'lpln.ya resulta
més brillant l més efectiva.
Com diem. però, l'Espanyol, 1 prlnclp~>'ment la se,·a Unia. m!t1ana no

RESULTATS
Arenes-Donèstia.
Júpiter-Sabadell
Badalona-Baracald<'
Irun-Girona

del c . N. b ..... dl)na .>:.ra 1t lA at!.¡:.uta rJels
metres braça, pel Troteu Angel òabata
<Foto. Centelles)

t'l~ .. a.. ~~>

Madrid, 5
Oviedo, 4

.----~~~--~~'""!"---"C-------:--r-;-""77"-"l

2-0
3-2
6-2

'l'axis lten:ault

Arenes
Girona
S¡.badell
Jupi ter
Badalona.
Baracaldo
Donòstl3

7
8
8
8
8

5
3
3
3
3
2

Irur

8

2

a

1
1
1
1

2
3
4
4
o 5
2 4

1-3

o •

19
12
14
16
12
14
12

11
7

9
11
21
20
19
17
16

'f

7

s
6

~

..t'ERCER GRUP

Re-SULTATS

v~

excfutíva

~r

a

cnt~

-

I

I

Giumuttc
Matar1tà
J..Jevant
Elx

s

MLnlildilJa

Grent:loda

pro\.18 d.e

PRIMl-RA

targeters 1 monedera de c::o00<1rU, a
preus redult.a.

(Abans l'ernaadoJ

o del

Clà.SSIIIC.Oió
3 .. u 11 11
Mawres1&.
Calella
3 !: o 111
::¡ 2 o 1 11
Europa
3 ;,¡ o 1 8
Graua
GranollE-rs 3 1 1 1 '7
St.. And.re-..t 3 1 1 1 8
3 1 1 113
Terrassa
Vic
3 1 o 2 11
Sants
3 1 o 2 8
2 g
Horta
3 1
Sant-bOIA
3 1 o 2 8
Martlnt'nc 3
1 2 1

nyanC. per 2 a O a Ul Penya
111. qual oomma.nt tot e! partit

I

--

D em òcrates!
..

DIVISIO

P.es¡¡ltata
Manresa--Ter111ò>:i.t
!)ant Andre~t-G:àcia
Vic-Calella
Europa Horu..
Sa11tboià-Sants
MartmeolC-Gra noUera

VISITEU LA CASA QUE
VEN MES BARAT
FIVELLER, 26

diumenge passat, ~
Agfa,
no va
aabe. apruutar diverses ocas1ou ~
a emportar-se els tres punts. Dels
vençuts cal destacar la labor del
' .. f
'
.- r mer grup
seu extrem Carratalà, el qual creà.
11.1 t.g t
2 :.1
87 14
moltes Jut,adu de pstill
A:~lóa
~ 21
2 2
L'Intrèpuis guanya per la mJ.nimD.
Jov~ntut
2 1
46
1
43
dúerencJ.a. al Retorma. darrer ctuC<JmtaJ
2 1
1 32 4.5
Súlcat; la qual cosa U permet coo.Ru!JJ
2 O
2 26 36
twuu capdavanter a la class1U<:ac10.
SantJooncnc 2 O
2 8 122
El Terras;,a en el seu desplaçament.
Se¡;on grup
a saoadell solament aconsegw emC. E. Rspollet 2 1
1 31 33
patar en un parut en el quiU terua
A. C. Mollet 2 1
l 23 31
&otes les probaOillt.at.s d 'éSSer el guaS. Magda
1 1
O 20 10
nyador. El Polo va sortlr ben paSab.1.dell
1 1
O 19 lO 2
En els llegOn! equips, el Comtal ra~ cie la ~>eva vis.ita a la J . A. C. de
P . del n Riba 2 O
2 2S 34 o 1 al seu camp ee va treure l'espi.Da Terrassa 1 pe:x no esser menys, ac~
segut un altre ma¡re resultat.
Resulta ta
Associactó Compta - P. A¡ta
2-0
J A. c. Tanassa - Polo H C.
1-2
Sabadell H. c. - Terrassa P. c. 1-1
l.lltrepidli Club- Reforma P. C. l-O
Claulfle&oló
DEMA, DIMECRES. DIADA DE CAP D'ANY
Intrepld4
s 6 o o 10 1 16
a dos quarts d'onze del matí i a les quatre de la tarda
Polo
e fi 1 O 33 I l'l
Terrassa
1 2 1 1 12 & J3
Junior
& 3 1 1 8 a 12
Agfa
S 2 1 I I 'f 11
Sabadell
e 1 2 3 4 13 10
Comptal
6 2 O I I U 11
JA.O.
1 1 0 4 f l 'l
. .,_
Rerorma
'l o o 'I s 21 'l

dll41112el2
8 5 1 2 1'7 10 11
8 3 I :1 11 8 9
8 4 o 4 1~ 12 •
8 3 1 4 23 1'7 7
8 3 1 4 13 22 7
8 3 o 6 10 17 e
8 1 2 6 '7 13 '

GAMPIOftAT DE lliGA DE
CATALUNYA

Immens e.asortlt en joca de petaca,

deia 8 a

2-1

Múr·~:S.

LIQUWACIO de les últimes noveta'-S en .l:lol&òell, Carteres, MonPdere 1
alU'e8
de
Gran awc& eu aaneres per
ooUe-

Ahir al mati al camp del. Sabadell
1 es va ju¡ar aque:;t partit suspes
I cJ diumenge passat. Els onze de Barcelona t:S varen tmposar en tot momen~ sobretot a la primera part ~:o
¡ la qual acutl:;eg!.liren els tres gols {>'r
nutja. de 84. Coll, L. Coll 1 Planells.
Els propietaris del camp varen del·
xai acabar el partit amb el resultat
d1: 3 a O.
Sota l'ub!trat¡e del senyor Pale~
es vart-n anen~lerar aix.l:
IntrEpids Club: Massaua, CabOt,
Noblon, rawe~ Cabot, Coll. Tcrmdes, Planells 1.;. I M. Coll 1 Gtspert.
saoadell H. C.: Escuder, Balceils,
1 Arb6 v lls v
s. a , a4 Lloverns. J. Aurel ,
lero,
Llonc,
Aureli, Arroyo I Duran.
4
Cla&5tfkaclo
2
2 Junlor
7 4 2 1 18 3 17
' Polo
6 5 O 1 21 6 •6
O 'l'erras¡a.
11 6 o 1 :11 6 16
O Int.ré!plds
'l 3 1 3 10 6 H
Ctnu:W
s 2 2 9 9 12
2 SantfeUuenc
'l O 1 6 1 29 8
2 Sabadell
6 O 1 ~ o 11 s
2
.. • •

Malacltà-X~reç

Xereç

EN LA PHIMERA CATEGORIA,
L'UNC PARTIT, SABADELL- I CASA RUIZ
Yentla a
INTREPIOS, ES RESOL A
arUCleB
peU.
a
FAVOR DElS VISITANTS I
gla.Aa a preu. mal vlaco..
Prcssog u&l..l< la

..1
2-4
2-1

CLASSIFICACIO

G A R A T Ge CU B A N O - \.orts, 51 7

HOQUEI

Gimnàstic-Granada
Elx -Murcla
Mlrandilla-Llevalll

o

•

' •e
••
I
7
6

7 3
6 3
7 s

7
11
12
14
11

f

Santtellueno-P<J:tpteno
Colomenca-a.s a.r.tlleu

3-3
3-2

Reus-Amposta
Mora d'Ebre-Tlrre¡r.
A. S. Lldd&-Dertus&
Sant Sadurn1-l\4altorell
Tan'agoca.-l.Jelda 8 O.

•••

Ala cinc minuta da començat el
part.lt, Arenclbia marcava el primer

¡ol en rematar un centre de Lazca-

no.

El gol de l'empat tou obtingut per
Prat en unn jugada ràptda 1 oportuna al& vtnt--1-&et. minuts.
Quan
mancavtn pou IDlnut.s per a fin1.r el
pnmer tèmps, Matin, després de rebre una passada de BUina, aconsegui internar-sc 1 baté Martorell d'un
xut a curta dlstància.
Al segon ten1ps 1 als tretze minuts,
Arenc1b1a marcà el tercer gol aprofitant una centrada de Marino
El darrer gol de l'Espanyol tou obtingut per Edelmlro en reco111r una
passada de Bosch amb al cap.

qual cosa ha fet que s'e\'aporês el
pesombre de l'empat. Però l'empa~
havia d'arribar. 1 lla arribat amb
dos nous golS ovetencs que han del·
xat astorats ells madritlstes. Faltava.
molt pw temps; els de Buenavista.
Cll contormen amb l'empat. I tot t'I
llançar pUotes fora. Es prects eu lea
files del Madrid ter un Ultun esforç.
El Madrid veu cmonat l'èxit en una.
rematada de Sañudo a un «còrner»
d'Em!lm. D'aqu~sta forma l'equip
madrileny s'ha adjudicat un triomf
que pr1merament l'ha tingut molt
segur, 1 despres ha vist com se ll
escapava de Je& mans.
Als vint mmuts, després d 'una jugada de Ja davantera blanca, Soladrero cooeix un «còrner». El t&ra
Eugenlo, 1 Lecue, d'una capcinada,
aconsegueix el primer gol. .El segon
¡oJ u degut a una preciosa juga,..
da. Lecue cedeiX molt llarg a Enulln
1 aqu~t se·n dUIA Ja pllota amb el
cap. Sorte.)a <;aJlcbe 1 i'lorença t'n
la seva sort1da 1 deiXa el cuir aa
peua de Sailudo, que el porta a. I~
xarxa. El tercer gol ea un glfll
tret, de llun,v, de LlUla RegueU'o.
Al primer quan d 'llora cie 1a segontt pan, Oallar~ nombeja el cutz sobre Ja porta, 1 Làngara remata admirablement amb el cap 1 a~
¡uelx eJ prlmer gol de l'Ov1edo.
Ala vmt--Hrea mlnuts, Casuco eacapa, s•mterna l tt.ra flulx a gol, sense que Alberty encerti aturar ta pt.
lot.a, Do& nunul.a més tard, Emilln
cedel.x a 5añudo l aquest a RegueU'O
q\:e, de bolea, marca et 4t. gol del
Madnd. AbanS de Ja mitja hora Sino oombeJa sobre la porta; Cll'iac1 l
Qnlncocea ev1t.en ta rematada de
La.ngara, però la pilota va a Herr&ra lli QWU. amo e. cap. la el t.t:rcer
¡oL El Madrld JUia amb entusiasme
per tal d·asse¡urar·se el mat.L Un
n<N t.ret cie Sanudo ai pal 1 <:te seglúda l'empat a quatre ¡olS. Ea en un
ct·Orueu cedit. pel Quwcoces, que
torna Casuco 1 remata Heuera. L'OVIedo llauça pilo\.eli a ton. I el Macind es delensa amb eutuslasme 1
furta. f'alten aos nunuts per acabar
EmUin t1.ra llarg un «còrner» que
remat& Regueu-~~, torna un detensa.
de I'OVlcdo-, 1 ciettnltiV!unent. re~
t.l l:)auudu, l aconseguel.x eJ ¡or de
la VlCtolta.

A Pamplona
EQUIPS!

S-2
4-0
3-1

Cl\ta.lullya-Glmuil.st1o

pecte Marculeta, ja dèiem anteriorment. que no sembla pas troba.r-se en
mol' bona forma.
A la davantera, els mlllors tonm
Marln 1 Estomoa; aquest darrer un
xtcot molt jove QUe sembla que na
de donar gran resultat. Els altres,
compliren.

Ossassuna, O-· Barcelona, 1

Arenys~amjooLeno

SEGON GRUP
Resultats

va. poder contenir en ela momenl.a
decisius la davantera contrària.
Després. quan act.uaren mé& encertadame.nt, tou alesllores la davantera, o mtllor dit, part d'ella, la que
resultà gaU'ebé DWI.L
En pJ pruner temps, els de l'Athl~
tic ja aconsegwren l'avantatge d un
gol, 1 es va Jugar indistintament davant d'ambdues portes, mal.¡rat el
joc fos de poca qualitat, l, en poeral, molt avorrit.
•
En el segon temps i després d'ba'er marcat l'At.hlétic el seu ten-er
¡ol, tl Joc va l.enU' moments d1n~
gable interèS l comen~ a fer-se mteressant el partit. Aconsegu! domi·
nar amb mteDSltat l'Espanyol, pt> ~ò
eL'! madrilenys saberen ofl't'lr una
tenaç rcststéncta.
Malgrat. això 1 despróa d'unes encertades intervencions dels extrê:'!I'..S
espanyolistes, pogueren aq~<ells posar
el tantejador a un sol gol de dU•
réncia.
Aquesta continuaren l'atac, però a
mesura que avançava el partit ana-

2

PRIMElt GRUP

Ma.IJTBt-Sant OUpt,

IFoto. Sagarra)

2
2
2
1

SEGONA OIVISID

t1ecultata
Mollet-Figueres

Ur· Xt.l •ranc, ma¡niflo, del uavanter oentnt de l'Atlètic, Antnoibl&. que
no va ésser gol per miracle. La pilota va rebotar al pal. Vegeu en la foto
Martontll de cara al ¡ol, mentnt la pilota H 'n tor-na al camp

I

A Madrid

ren perdent eficàCia els seua Intents,
1 el madrtlenys. amb una encerwta
delensa 1 rm~ 1 tot atacant en al¡¡una. oeas1ó. pogueren aguantar el r&ault.at nns a1 tinal de l'encontre.
A part que . l'Espanyol no juguéa
un cran parttt, bem de convenir,
Madria, 30. - L'afició madrllenya.
però. que la sort no els va ésser molt ha previst que el part1t Madrtd-Ovieprop1c1a; lnf1rutat de cent~es .ie Prat do bav1a de r~ultat mteressantlsstm.
1 de Boscb no trobaren ma1 un opor- No s'ha eqmvocat. Sobre el terrenJ
tü remat per tal de traduu-lo en , de ChamarUn, madridiStes l ovegol; per altra banda, en dues O<'IV tencb han tet un partit magn!flc, for.
&Ions. el pal tmgue cura de retornar mtdaole, sense que remoc¡(, nagt deal terreny de joc, quen el gol P<>dla ca 1gut uns que s'ha arribat al rt.
ja donar·te per segur.
naJ ae la lluita. Quelcom realmen)
p
l'Espanyol sols Prat 1 Bosch lnd~cnptinle.
er • d
t' ~t l'encontre amb
L'Ov1edo. que ba començat el 1oO
actuaren uran
amb gran velocitat. ba donat moagl'!lll encert; el prtmer, amb els seus
e
etr un
u1 pertll061Sa\•anços sempre perillOSOS 1 el Sl'gon. ~= ~ ~ conjun~ o~ na pogut.,
molt oportu t decidit en el remat.
pei desencert en les rematades. mDe la resta de ia davantera l'lli augurar el marcador, 1 ~ba VISt ebUseguiren en m.êrlts Costa, Edelmira gat a cedl.I d.a vant el bOD joc del
1 Manolln, bastant discrets. sobr~\01:. l\iadnd, el qual l'ba domUlat pet
aquest. darrer.
complet, 1 amb el bun fuoctonameo~
A ta l1D1a mitjana, Solé, sense ft>r de la seva davantera l1 ba marcat
re.s d'extraordinari fou el més re¡ u- fins a tres "oil:., amb el qual res 1ltat
lar. A la defensa, Moreno superà bll finit la p. 1era part.
lleugerament el seu company 1 Marsemotava talm~ut qut et part!~ estorell, malgrat 1 que no es mostrà tava totalment decidit. En el segon
del tot declctit er el segon gol que U temps, el Madnd. en pla de domi·
varen marcar, efectuà exceHents ~ nador. però sense fer altres coses que
rades en el transcurs del partit, I es un joc lluït. na deixat passar el
d1stingt principalment en una d'e- temps mentre que I'OVledo, conven·
lles en deturar un fort. 1 r apid xut çut que Ja superioritat madrldlsta
d'Estomba.
era mes aparent que no real, ua
Per als madrHenys, el' tercet d&- començat a lltlposar-se, sobretot per
feoslu, sense excedir-se actuà amb Ja perillositat de la seva davantera.
bastant d'encert: a la Urua mltjL\Da, 1 ban arribat dos gols pe~ a I'Ovledo. Aleshores call& augmentar la miel més regular tou també el mig Cl'n- nlma di1erèucUl. El l.\1adrld ho b&
t re Iptnya, seguit de Gabllondo. ree- aconseguit per mitjà de RegueU'O, lll

CLASSI FICACIO
'l ·¡ u o 23 9 14

El Laietà es desplaçà a Manresa
l a'adjucilcè els doa primers punts
d'aquest ca.rapíonat..
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Segona divisió

El Pat.rie vencé per crescut marge
a l'Iluro,

A la tercera categona es regiStrà
tl rPSUltat COPIÓS obtlDgUt pel B.
r·. Montgat en el partit que celebrà amb el :Santjoanenc. Aquest lla
estat la nota mes destacada d'a·
questa cate~una. Els altres partits
aoruren venceaors els que ja algú
ha VIa prono~mcat, però tot 1 &Jxò
cretem que a la tercera catPgona
1.... sern una excepc1l) l algun dia h1
haurà sorpreses 1 els pronòstics sortira¡: fallits.
EqUIPS 1 arbltrel:
('lUIUEHA CATEüOIUA
F. C. Barcelona: Carbonell 3, Furni 1, Vila, Tomas ~. Heroànd~.
Mallart fi. •
lnt<':ldencla: Pujol 5, Martlnez 6,
Estop 8. Catarineu 12, Vilaldac 4.
Arbitre. Domm&CJ.
Sté. Patrle: :\Iannler 2. Borrel,
Arnaud 12. Font 14, Henry 15.
lluro: Baró 1, Moutasell, Cordon
4, Xí•·ille 10 López 4.
Patrie
6 4 1 1 204 138 9
Intendé!ncb 6 4 1 1 169 148 9
J:spanyol
s 4 o 1 141 102 8
Juntors
6 3 1 1 148 108 7
Duro
6 3 o 3 91 125 6
Bart-elona
6 2 1 3 143 111 5
Latetfl
6 1 o 5 108 1S9 2
:Manresana s o o 6 sa 141 0
TI!RCERA CATf'GOHlA

1-0

G-1
6-1

CLASSIFICACIO

--.....

una v1sta de Ja

lkt.Li-8t::~
HerC\.11~ v alencla

At. Bilbao

qwp no rou do cap tranacendénCla,

1 creiem que de no haver-se efectuat
el canv1 e:1 l'equip del Barcelona
no haur~en guanyat el partit, perqué .,.,artmea 1 Esto¡l no eren prou
per a decldlr-lo al seu favor, ja que
no els acompanyav¡¡. l'encert dells
seua com panys.

~

Espati,YOl-At. dt: Madrid

I

1"""""

Espanyol, 2 ...M. de Madrid, 3

Primera divisió
Madrtd-Oviedu
Osasuna-Barcelvna
At. dl! Bilbao-Racing

..

A Can Ràbia

re. resultà en extrem ccompetlt 1 In·
teressant; en el pr1mei temps el! forans es mostraren netament superiors als locals. i aconseguiren dominar gairebé sempre durant la prl·
mera part; únlcame:1t en els dar·
rers qUlnze minuts els pamplonesos
aconseguiren inquietar l'eq:llp campió de Catalunya
En el segon temps aconseguiren
tmposar-se en més d'una ocnsló però
la magnltíca tasca duta a terme pel
tercet defensiu barcelonista féu que
li!. davantera vennelll\ no P'ISUés
marcar.
Malgrat que el dCAuinl fos altern.
els forans 159bert>n treu··. més prof1t
de llurs jugades 1 Barceló. en un
moment oportur.isaun
aconsegu(
marcar l'dnlc rol per al seu bàndoL
De l'Ossassuna destacaren en pnmer terme Zarraonnindl' 1 Ara na a
la defensa.; a la davantera Blenzobas 1 Vergara; a. la Unia mitjana el
mHlor 1 més re¡ular fou el ml¡ centre CuqUl.
Del Barcelona, per damunt dt: tot1
destacà el tercet defensiu; a la Unia
mitjana Atgl'mJ es DHlSt.rà sempre el
més efectiu 1 el ~ei\<1 en mêrtt.l
Balma>~ và Berl!:essy estigué basta.n'
desencertat.
A la rta.-antera RalcL fou l'bome
tnês persllós, l el ..ecundaren amb
encert ells dos interiors . elt. mé.\. discreta Wtt>n els elo.trems.
L'únic ¡ol que obttn¡ué el Barcelona tou marcat. qua~ mancaven
pocs mlnuta pe¡ acaba. l'encootre.

toln\ Barceló, Rato. Pernàndes 1
Ossassun&: Zarraoaainr\ia, Ilun- Torredeflot.
Arbltre: B!l.lague¡,
dain. Arana, ~ CU;¡ul Urdiroe.
Insaustt Jullo, Ver¡ara, BI.CnZObu 1
CQtal'hús.
Pamplona, 29
uran nombre de
Barcelona: Iborra ZabalD. Areao. pCblle ass\stl a1 camp de Sant Joon
Ar¡emi, .BeltcsaJ, ~ Ven- per \al de preser.ctar e. partit entre

....

RE IsBI:IC~.E:t:

I ECONOI\UQUES
t{o.a. Cataluny... IC9 ·U 70641 ·Aribau, 109 · Barcelona

Ma0r1d. Albcrty; Ctnaco, Quincoces, L..eOu, Bon~¡., Souto; l!.'Ugenlo, ~~
gue~.ro, 6ailucio, Lecue 1 Emllln.
~
Ovtedo: Flurença, CaliCbe, Pena:
oir1o, l:>olndrero. Castro; Co.suco, Gallan, Ulngam Herrera 1 EraUin.

A Sevilla

Betis, 1
S evilla~ O
SevUla, 30. - Està vist que el Betts 1 el SevUla reservt!n llurs mUlora
tècniques per als cnl'ontres entre
ells. Un 1 altre trac.assen a fora o
poo menys. 1 quan el tradicional
combat es repetel.%, hi l>OSCll nllò que
se'n cllu el coll t ran gaudir l'aflc1ó
da tota. la ctèll'ia 1 brlllantcsa. dels
seus lllstòrlcs partits. Allir \'a passar
igual El Se\'!Ua po~e nlintar, per

•

I

.

LA

•tMARTI, tt Dl DEIEMBWI DI!L

SEGONA DIVISIO

primera vegada en aquesta tempora- r
AL POBLE HOU
da, la seva ratlla mitjana completa.
1 els t res Jugadors que la componen
es bateren a rons. No tingué tanta
Júpiter I una Selecció Bar·
sort l'e<¡wp blanc amb la seva a van t..
Al
Poble
Nou
celona-Sabadell
A
Irun
guarda, la qual actuà desballestada
¡ únicament encertà 1 dona. rendJ·
Per a. dem à, dlmecr••S, dia primer
ment el n ovell element procedent de
d 'any, es prepara un gr.m esdevenim ent al Poble Nou, pulX que jugar:à
l'amateur, Sanchez.
el primer eqUip complet del c . D. J u·
En canvi, en t>l Bells la davantera
piter , que tant brillant r eacció ha
fou la millor Unia, a mb tot I estar
experimentat en aquebtS da1rers po.rAhir, al SeU Camp, el J úpiter t.riomm n¡¡cadl\ deJ ja tndlSCUt lble «aS»
tits, contra una selecció de jugadors
"'
fà merescudament sobre el eabaIrun. SO.-El Gtrona féu un m ag· dels clubs Barcelona I Sabadell. En
Pa qutrn. En el seu lloc sort! un mt- del! i !ou superior gairebé sempre.
nific en contre 1 obtingué una bn· aquest partit es disputaran el famós
n,yo anomenat H.osa!es. procedent.
La primera part fou molt lnteres- llant victòria sobre l'l nm, per tres trofeu «La Bala nguera».
Aquest partit ba causat enorme
com ~>QUell rle 1 amateur, que compll. sant i la segona s'esgavellà per cul· gols a un.
~erò e! pes del ma tx, tant en el Pa de l'àrbitre Armengol que bo va La superiori~at deis catalans fou expectació a la lndu~tr iosa barriada.
Bct!S com en el 8eVIJla, el portaren permetre t{)t, L'equip am o del camp manifesta des que s'tnlclà el joc. Els
els porters. AlKó tou una cousequeu· del Poble Nou dominà des del
for asters r ealitzaren Jugades de g ran
'
el de Jo. jus .sa del pa rtt. Es jugà mençàment 1 aconsegul dos gols, tot brillantor 1 la seva actuació en conamb rnptdesa 1 :a Ptlnta canvl8 con- 1 que en arribar al descans ja esta· ¡· junt agradà en gra n manera els no
r
tinuam ent de lloc. Tan a v1at era Ur- ven empatats.
molt nom brosos espectadors que preAh
ti
queaga com EiZagutrre que es ve1en
Madrid,
- de regularitat
Marcaren pel J úpiter Diego I Gal· senclarcn el partit.
tr a1 ma que
es
disputà
la 30.
prova
1
pPrsegwts
vany 1 el Sabadell empat:\ per mitjà
Pel que nem dit llom pot deduir actualmtnt celebra en aquestes da•"'onant avantatge el Betis en el dc Gual 1 EsWve.
que el triomf tou j11St1Ss1m.
te& el Moto C'ub d'E:;psnya titulada
primer temps, quan ja n'bav¡a transAl segon temps el Sabadell va !er
·
1 A les ordres del senyor Hule! for- «Copa de Nadal»
corregut ta met~at, Ptr Wl wt~ cu:udl unes j ugades pe;llloses. Però el J ú- maren els equips:
1 S'Inscrigueren molts parti<'lpants
de Rejóu, que ~·croat.'\ una passada piter aconsegul imposar-se. A núg
Irun : EgUia, Lerchtmdi, Arzac, d urant la setmana. passada, amb
d 'Unamuno, et oevilla feu tot el
temps d'aquesta par t, Diego, d'un Linazasoro, Arana, Querejeta, Qw- ànim de
aqut'sta prova,
pogue o. la. segona _part_ per ta l da- ttet des de llun y, marcà el gol de la roga, F a njul. Urtlzberca, Oyaneder però el d ubLós del temps en aq uests
conseguu 1 empat. Canviaren els res- victòria.
11 Sànchez Atana.
últims dies motivà que r etiressin l a
pectms Lloc:; López 1 Tejacta, PUIX
EqUips:
Girona: F rancà3, Bere, Tari, Carn- seva Inscripció molts d'nquclls 1, per
que en ~:ls habituals cap d'ells no do·
J úpiter: P ovedano; Colomer, Ibà- pa, Ca.stillo, Madem, J ust, Ramon, això ha resultat una mica deslluïda
nava rendunem . f>ero
resultat no ñez; F ont , Solé, P eiró; Diego, G al- Burillo, Trujillo 1 Fen·é.
li\ cursa. Amb tot 1 a ixò, els que
fou pas més sat1stacton.
vany, G nrcia, Perpinyà 1 Mora les.
• • •
participaren donaren sobrada antEn els uurn:r:. Clt!u m u1uts el j oc
Sabadell: Florensa; Morra l, Blanc;
El marcador no funciona. fins a mació la prova l'ot·ganltzacló del
8
1
va decaure.
Uns bons trets de Cnm- Leon, Gràcia, Mota; Flor, Sol, Gu~l. lc:. Cl::ll.cnc;:, e1e1 prtuulc wmvs eu Moto Club
d'Espanya
fou, com en
1
pana!
Rejòu u.aun eu pogut a1r.e- Esteve 1 Parera.
què una. combma.cló entre l'ruJtllu ell és hal.ltual, exeeHent.
rar el resultat. Pero no !ou atxl, l
J .t usL la C111etx aquest amb una boEl recorregut de 162 quilòmetres
acaoa el matx amb la vtctòna del
A Sant Adrià
na rematada que bat Eguta. oegu1- tou el següent: carretera de Va!ènBctL'> per w1 ¡ol n a:ro.
dament d aconsegUir aquest punt, ela, Arganda, Colmenar, Aranjuez,
Arbttrll. <Ja:.terlenus, 1 els jutges
Arzac lesiona el g¡ronl Ramon. Al Esquivias, carretera de Toledo, Parct·en ~:ataluns Els equips foren els
segon temp3 aquest actua d't:Xtrem la Geta!e, per tal d'arribar al xalet
~gucm.s:
.
'
esquena.
del M. c. E., a la Costa de les
Hctts: u rqueaga, <JorneJO,
Aredo,
Als pocs mtnut8 d'Iniciar-se el se- social
Perwus.

Júpiter, 3
Sabadell, 2

Irun, 1
Girona, 3

lA COPA DE NADAL DE
MOTORISME A MADRID

co- j

q~~

I

I

di~utar-se

e!

BadaI0 na1 6
BaracaldOt 2

l'eral, Uomet., Lllrr iuoa, .Kt:JOD, <Jabau~:ro, lJ nanlUllo, .t:tosales 1 ::;aro.
::>cvJlla: .I!.I<~U~uure, .tuaquu1, ueva,
AJcruo.ar, .:se~uru, l''edè, LOpe.G, 'leJa·
ela, , ;a mpanal, Tache 1 Sàncllez.

A Alacant

Hèrcules, 2
València, O
Alacant, ;;o, - L'Hercwes es va
dest!mpellegar .1 diumenge del València en el se parttt de Lllga, ven·
cent per dos a zero.
Alxi com l'\ pnmera mettat fou
de Joc thgnt, Interessant 1 precis a
càrrec ae 1 rP•rcules, el segon temps
tou un lan.entable espectacle de ioc
violent a càrrec del València, 1 que
rarbttre :.t:nyor 1\'leiCou nu tou capaç
de tallar. .En tota aquesta segona
part no es veie !utbOl 1 s1 únicament
una sene continua de vtolenetes que
originaren una bronca constant que
puja de grau quan, a tes ac~o balles
del parttt, el deJensa vaJeucta Melenchon s·encara amo el pubJtc.
Els dos gols marcats per l'Hereules ho toren abans del descans.
Als vlnt mmuts, Blazquez va rebre una pilota avançada de MendJzàiJal 1 d'un fortlssim tret afuseHa.
SIS mmu~s mt:. tard l'Hercwes a:;segura la vtctòrta amb un segon gol
obtlngut en una jugada per::;onal
d'AparlciO, el qual rebe ta pilota de
Blàzquez.
Pel Valèncta. destacaren Golburu,
Itmraspe 1 <;ano.
Sooresurtiren per l'Hèrcules Morera Blazquez, Orriois 1 Rosalenc.
L'E:>laa' Hardm es veie ple d'espectadors. El senyor Melcon, Sl be
es~1gue mancat d ·energia, actuà imparcialment.
¡.;qwps.-tiè¡·culcs: Pérez, Orriois,
Macu\, Salas, Rosalenc, Macià, Mendizabal, Morera, Blazquez, Tatono
Apartcio.
Vatenc1a: Cano, Melenchon, Villn.·
gra, f'etrenrs, Hurraspe, Bertoli. u omèncc, Gotburu, Vilanova, Pele
Conde.

A BI'lbao

·

gon temps, Llnazasoro desaprofna
L'eqUip de la rosta sabé triomfar una bona oca.s1ó; però després, en
merescudament sobre el Baracaldo una pilota qul.l se 11 escapa al porer. el seu terreny. Fou superior en ter català, é3 l'autor de l'úntc gol
tot momeut 1 assegurà la seva vic- de l'Irun A la meitat del temps
tòria Ja en la primera part, que es Trujwo tira u 1 xut, rebota la pilova acabar amb tres gols a. un.
1 ta en Eguia 1 es desfà l'empat, 1,
La davantera de l'equip català va per últim. T rujtllo, en rematar una
fer un magnífic pm'tiL. El Badalona. combmació entre Burlllo 1 Just. marno marcà fms al mig temps de la · ca J'ú!tim g.>l de la. tarda.
primera part per nútjà d'Escrich i,
Continua el dominl de:s catalans
Wl minut després, Betancourt, acon- fins al flJlaJ del partit. Per l'Irun,
segut marcar un altre gol. Un error LerchundJ t la linla mitjana Del
dl! la defensa Baracaldesa. va ésser Girona, tots bé, però especialment
aprofitat per Cambra per a marcar Just 1 Trujillo.
el tercer gol. Poc temps després, Pérez marcava el gol del &racaldo.
Al segon temps, Serra, en desviar uno. passada de Marialles, marca va el
El matx Castella •
qua1t gol. Cambra a una centre de
Torres marcava el cinquè 1 novament Serra amb un xut des dc llur.y
feia el sisè i darrer gol del Badalona.
Zàrraga va marcar el segon gol per
al Baracaldo.
El senyor Sànchez Orduún arbitrà
Ja és un ret. El matx de tenls
un encontra fàcil.
Els equips foren: Na.vé; Borràs, entre eis equips d:'l Castella 1 CataForgas; Cristià, Maria lles, Scbll; lunya, tindrà lloc a Barcelona. en
curs de la segona quinzena de
Betencourt, Cambra, Escric, Serra 1 el
gener.
Tones.
L'equip d~ Castella el formaran
Baracaldo : Antolln; Pablito, Rey ;
Ortúzar, J ulàn, Ramón, Prat; Pérez, Manuel Alonso, el seu get·mà LinaCblsu, Cachelo, Zàrraga y Lanazà- re.;; Jose;>a .Jràvarr' i Eduard F iaquer, sl és a.dmesn. per l'Associabal.

Les mesures estat.lertes pels organltzadors para tal de cobrir el
recorr~ foren des dc 40 1 60 qu1lòmetres p. b. segons els lloes.
La elasslficaclo rou la següent:
Motos: 1. Manuel Cantó, zero
punts. 2 m. 28 s.
2. x. x., tres punts, 4 m. 56 s.
3. Angel Montt>ro, quatre punts,
6 m. 38 s.
Cotxes: 1. J osep A . de Olano, t res
punts, 2 m. ac s.
2. Adel'>rd QUintana, quatre punts,
3 m. 8 s. No hi hagué més elass111cats.

Catalunya de tenis

Serà requalificat Eduard Flaquer per a
jugar amb l'equip de Castella?
ció de Ten1s d'Esra11ya, la proposta
de requal1flcacló q ue ba presentat
la Federació Castellana.
Què passarà? ¿QUina serà la declslo que prendrà la F ederació Espa·
nyola?
Serà cUriós de veme què acordarà.
No és de creure que adopti una resolució sense ahans obrir tma Informació.

COMPRO

Els Jocs Olímpics, l'actuació
de Montañez i la desqualifica·
ció de Joe Louis

• •

~

I rom que tota l'atenció esportiva
es decanta vers els pròxims J ocs
Olimplcs, ens cal dir ara que des
d c l'estiu en
passat
enç;,
es treballa
activament
unes
petitt>s
drassanes
situades als voltnnts de Berlin en
1
la construcció de trenta barques. es
quals pr endran part. en les regates
olfmplques l'estiu vL1en~. Sis dels
més capacitats constructors de barques treball"!n sense parar. pet tal
que le.> t>mbarcarlons quedin acabade~: al seu t-emps.
• ~
El portorriqueny Montañés, l'home
de la guàrdia canviada que tants
triomfs aconsegtt' a les nostres terr es va decidit a. la conquestà del
tftÓl mundial. Ara precisament acaba. de trlorr·far a N•1Va York, en la
clnquenr represa, sobrt Jlmmy Murr ay victòria esplènd1da que procla.ma la seva classe Indiscutible.
Montañés, que no és cap revelacló del moment. té molt eaml per
endavant, malgrat e! seu color I
malgrat les males pe.ssades QUf' de
tant en tant acostumen a proporctonar-11 els tanquis.
Encara. que el seu resultat ens afavoreix no deixa de tenir Interès per
a comentar-lo en aquest.a secció:
L!l. comissió de boxa ha suspès el
púgU negre Joe Louis · el promotor
Mike Jacobs per sis mesos. La d&l'lsló hR estat trames..t. a la Comissió
Ce Boxa de l'Estat de Nova York,
a la qual es demana que adopt. una.
determinació sembla,lt. Tacobs lla estat penyorat a ml>s en 60<' dòlars per
la seva «condurta difamatòria l
mancada de ser1•1Sltah .
Per la seva banda Isidor Oastatl.aga percebrà Uilli Indemnització de
17.017 dòlars en cor.cepte de despeses d 'entr.mnment.
Tot això està molt bé. Sembla que
ara els Ianquis reconeixen les estratagemes de què en molt~ ocasions

EXCEL.LENT DEPURATIU• • PAQUET, 60 CENTIMS

OR

Pago m~s qu~ ni'ngú p~,. ·

!rossos dt~ cocknes. fopes~

rellotge, denf-.1. medalles
anells ,joies, monllcles.ef~

5185 a 11 ptes. gram

han estat vtetlmes els púgils espo.nyois Però ens «es.:amaJ> que sigui
r:reclsament .m púg .: negre 1, sobre-..
tot de la vàlua de J oe Louis a l qual
~·apliquin les sancions. Perquè 111 en
Hospital, 65 I 69
tots el& casos cbressin d'idèntica.
manera...
Però ens temeiil QUI' no. Caldrà, ta eis ba faltat temps per
per tam, ot.rlr un nou capítol a la llir-lo.
a reco.
h istòria de la persecució de Ja raça.
L'empresa del Txikl-Ala i que sa
negra.
• , •
el gust amb què sempre ban esta~
vlsto~ aquesta elas.~ de P"'- lts
I cont:nuem <1mb la boxa:
Pel
nostre públic s'ha apressat- n· donar
o Tant Carnera corn_ Schmeliug ha'l
aquest sensacions! part1t de des
f t seugles declaracton~ respecte a l !lament dE'mà mateix, <lla Prim:
negre Joe Lonls. Les je. sabudes. les d'any al matJ
tradicionals declaracions de: «( J o
venceré!»
tó p · ·
p
Lo. qual cosa ens fa pensar q~e •
ron
rtnCipa a ace
111
discutlblement
lll Scbmellng ni car- 1 L'anunci del partit entre 1• pa.
t
ta
1 1
.. ....
nera •lO ornaran ~ osten r e1 t • rella Argnrate 1 Celaya I, 1 el te¡V
tol de campió.
J cet format per Eguzcue n
Tcoo
Que é.c; el que procedel'll. després
Urrestaro"'', féu q ue el' ,.,..ft, ~
db
'n
t d
11
11
......
"'-"! 1
1
av~r-se a na. ,.e
engumo
la plaça del Teatre s'omplis de gODl
Ningú com el~· lauquis per
fer 1 a gom, la tarda del d1umcnge pas.
8
«figures» en la boxa.
sat.
Ara resulta que SpeltJ· és consid&- 1 L'actua<.1ó de Cclaya excell!, Si 61
rat com a una de les principals «Ve· po&.Jble, sobre totes les anteri
011
1dettes» dintre la divisió dels lleu- del voltmtarlós pilotari. Davant del
¡era
¡«trio» molt ben COhesionat d urant
sa-la. convenient les tres primeres desenes de la par.
1 natur.llment
saber per què 1 ftns quan dnraril el t1da, fou el , Jptüar saguer el qu
joc
féu front amb mé .. ardlment les lll1t.1
·
I ge3 pnrct8 d'Egozcue, al reves inten.
clonat dc T r xioro 1 la seguretat en
~
'¡ tomar )('S diticlls pilotes que arrib"'
~
ren a la jurl..c:dlcctó d 'Urrestarazu.
La lluita va ésser força disputada l
per la vost ra salut compreu indccis el seu resultat fins el eomenels alim ent s garan tits de la
çament de la darrera desena, a PIUItlr del qual moment la superioritat
[
del joc desenvolupat per la parella
es veié reflectida en el tanteJad~
d'une manera definitiva Arribà r..
qt.esta al 40 final quo.n el «trlot
1entre cnnseu d~
s'bavin apuntat el 30 Nomes elog!t
J
Cent I AragO)
meresqué Celay .\, veritable art!fe:r
Salmeròn. 222
de la victòria assol1dn pel seu co.
tdavant de1
Ior Molt bé, també el seu compiUlf
Mercat)
Argarate, que en algunes ocasiona
Allmeota especlau per a aeucar..
l'aj udà. mitjançant les seves clàsside l'apareU• ctmestln, tnrancta etc
ques sortides. Quant al.:i contrari.\
el més fluix, va ésser Teodoro qUI
donava eV1dcnts ~cnyala
Demà, matinal al Txiki· flnalmt-ut
d'esgotamf'nt.
Ala i
Abans, es jugà una partida i)ntrt
Tal com ja em de presumir, ha Rlcaxdo 1 Elola. li, vermells, i Gt!o
sorgit entre els manistes professio- tlerrcz II 1 .3gozcuc 1, blancs, la
nals que vénen actuant amb èxit qual mancà. d'Interès, pel continuat
creixent en aquest nou frontó el domini dels segons que sortiren a!.,
clàssic pa1 t1t de desafiament, però vorits an1b lo. prcwleccló de la ~
no Individual, slró per parelles. Cbl- tedm 1 triomfaren per la respect•
eurt 1 Lasa han estat els qUi han ble dlferènc·la d, quinze punts.
llançat el repte, 1 a Ecbanlz l lrureRIUS

'-'OIERIES
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LA ACTIVA
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HERBES AMARGUES, "MARCEliNO"

D I A B TI e s
~- ~ll

I

~~HRIII~

Llúria 62

Manso, 72

fbarra '1vt aS. eu f.
~

~... ~... u. t'nsselït 12e la Castcllb!la. 14 · HAHCEl ONA. Vta IAll'tana. ~ I
LINIA RAPIDA O l- G RA~ LUXE BARCEl ONA
CAOI Z CANARIES
l:lorthle!l ~Lill•lflatl~ 1118 o.IISSabttoS 11 te;, 1:.1 l!:le•·tuarw• 1!1 .,¡ervel lett WoL.,naut
uCIUOAO Ot '\E"ILLA » 1 uYILLA DE MADRID»
1
LINIA RAPIDA DE GRAh LU XE BARCELONA PALMA DE MALLORCA I
Sortiries caaa dia f llevat et• d1umengea 1 ae tlarcclnna f Palma a lett
<!J nort:a ~-ttll tes mutuu a utt
«VIUUA&.l DE BARCFI ONA • 1 •CI UDAD Lli: PALMA •
SE HYEili REGULARtl ENl RE I ARRACONA YAlENC IA ALACANl 1 PALMA I
Dt MA LLOP.CA BARCF.I ONA
MAO 1 BARCELCNA
EIV ISSA
LJNIA CuMt.:aCIAl AM~ El:lCALEI:l A l'O U:! EU! POHTI:l UI!; I...A Ml!:Ul·
l'l!;ktktAN IA NUHU U AFHJ(; -\
CA NAttlEI:!
Sul'tl0e8 QUIUJ't!llll18 ut: tlar- I
celoua ela QIJOUi WNlA CUMEtWJAL tHLtiAu
CA!JJ~
CANAHit:l:! AMti
E::>CALA A roTI:! El 8 l'OHl 'l:i UI!;J NUlUJ U l!.l:!t'AN 'l' A
l:!urtldes ~~e tu, a,. 1
Dalli de tillbll1..o ets diJOUS Uto. IA Mt'JUI\ tiEUULAH I!:Nfttl!. El:II-'AN'VA
l l'l!:ttHll"llHIS UE W\ lilllNEA IS::il"AN'I'ULA ll'EHNANUU POu i
tlur.
t1aes e' dia l l de ca•ls wes ame eiiC81eS a Valéucla CACI!¿ Lll8 Palmas :sauta
Cru:z de l'enartre ::3ants 1saoe1 de Feruauao Poo Bata Koeo t Rlo Bentt.o

Soler i Torra G.ns

I

• d· - B'lb 6
èt
1i",..uu "00.11
Athl lC e I ao, I LINIA REGULAR I:NTuOOMI!iE.~u-.;~~~
tu: iJAKt:ELONA
AlACANT
ORAN
.. 01·ng santander ' 1 l:!ortiOBb tlatcelnn11
,,LLA ALHU CEMAS ct:u•• , YICE· VtRs•
Ra
caoa Jlumeuae a 18b
nurea. CI Alacant

Rambla dels Estudia, 11 i 13 i Bonsuccéa, 1 i 3

Negociem e ls cupons
i les obligacions, bons
i cédules amortitzades
el pagame nt de ls
quals s'efectuarà el
1.er de gener del 19 36

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA - VENDA · CANVI

JOIES - BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

Llegiu cada dia

e

o

---Q~-

SEHVEJ KA!'llJ OA.I:' Al. l:IH.A::W.. I t'U .l'A
per cno~tl'lWSUUaulilca correue es¡¡anrolt
Sortlaea CLics cada :n <11ea
Oap a IANTOS, MUNTkYIOtO 1 8UEN08 AIRES eot·ttrt t l dla l'I
lt ll'ener del 1935, a ma¡nlllca motonau

«CABO SAN ANT ON IQ))
que ll<1motra P868:\t11'er11 1 mercaaerlee
~ ctrr~a ea rep une Iol vetlla dei <Uo. a e eortJCia. aJ ttnelaao níJm
del MoU de tiaJeare Telèfon 18274
UUN ~I U N4 .1&W:S:

COMl'iU 1 VKNUA UB VAWHt:l
HI:OOOlACIO UB OUl'ONtS 1 fll'OLB AMOlU'I'l';¿A"IS · AOREOAClO

DJ. NOUt:l PULLa C.B OUPON::i
ESfA MPILLA TGES 1 PERMUTES.
CAJ'lVJ UB MUNEUF.S I Sln..LBI"':: · CAH"IES UB CREUIT 1 O~
SOBRE BSPAN'i A l ~'l'RA NOER • ORUKES DE SOHSA • 8 UB8-

CR1PCIUNS A I MPK.ES1 1T8 PH&S'l ECS f:!OSRE VALOHS • COMP·
l'ES CORRENTS · CAIXA O'IS1ALV18
PAOlUTEM OR PER A
PAGAMENTS A DUANES

ADMtTfM DIPOSilS DE VAlORS lN CUSlODIA
Dreta de euat OCSia

A

VALORS DE L' ESTAT
Pet cace titol ae ooo pt.u. ooml.llLia o t raccto ..... 10 c:tDttm.
Wlnl!Dum per caelo Requard ... "· ... ... .., m
2 Peuetee
ELS ALT RU

VALORI

Per caaa tlt.ol a e 600 pt.u. nomlllala o tracdo ...
t.Untmum oer cada Rea¡ruard •• •••• "' ...... " '

CAM9RA CUIRASSADA
0 ., ,

16 « n tl.aUI
2 PII&Htll

CAIXES DE LLO CUER

auardar "''" " · documenta. folu t artru obJtotu dt
Comoartlmtnta dtA de 22 oaasetaa a nuala
Pot vl•ltar-se durant ••• horu d'ollo1na

--.--... CASA SUBIROS -___- ,.................

ACADMI1A A~I~~~ICANA

l'a n~r

walor

VENDA

d' Automobilisme
Consell de Cent. 324
(jnt. P . de O ràr.l&J 'r. 20961
LA MES BEN MUNl AVA
LA MES 1MPOR1 ANT
LA MES SARA TA

CLIN ICA

D'l!l~ OENJ!:UOHS

Hospital, 42· T. 13651

DE IOfES

Acreditada d 1\Ily:; ença com la
mWor . per ht seva sert06ltat t
pel ..eu s~Stt:ma esrt!cJ.al 1'eusen.vameut. la qut: éS el mes r&
pld 1 PUtectl de tots
Conduc:cl6 Jftglament Meoa
nlca Document{ d4l Penats
Plànols I Titol. tol comprliS

FARRE PIJUAN
ME 1' U .t.

ll8 PitU 1A L JS r &

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

COMPRA-VENDA I ADMINISTRACIO DE FI NQUES

87 Ptes.

R AJ,IIBlA O f C ANAL E T ES 11. Uf
ae I? • ' , Clt • e • g!l

.en conaenaClO; oorel I revarac.tona· cooramenç ae Uoauera;
reviS10 de con~rac:tea; aesnonamenu; pa¡¡ament. de contrlbuctona
I!Dpo6t.OII I r.rbl~rle. e~c .. etc.

Tl1 OLS O E. 1 OTES
CLASSES

Alfred Sanahu¡a

la

AQENTI Di PRESTECS PER AL BANC HIPOTECARI D·tSPANYA

LA HUMANI TA T ~~-===========:..:

Re·p ubli.c~ò_,. él .d iari

:\lt.ernant.-Be 1es "sua¡cs oe
1 tiuelva caao Clues ~etu,an u
l'erraJ caao dues setmanes
'$EHVEJ COHl:ti!;Nï l!:N l'Hl!i tiAt<CI!:LONI\ I ~lU!AO
uae~a duea ietwanea
Sort10e6 eJB DIYENURES a 18 tUt. CAIJ 11 t·arra¡vua ::!ant Uar1ea
Vlna.roc. VweuCla Cullera Atncanli Uartu¡ena. Agullas. Atwer¡p. Me.
Ulla Mo~r11. Mataga l;euta. Cllàlz. l:levtUa. Huetva. Vl¡o. Mar¡n Vl·
Ua~~rare1a. Ferro¡ corunya Aviles Muse1 ::!antanoer l:lllbal• 1 t'&6aJes
En tes u me~~ rlll)ld 1 4-'0rrent 'aamet cil.rre¡a per a l'ànger Lo.rra.u:.
Cuablanca IIWO transbordament a Mllla¡¡a. 1 tamoè per a I'Itla
Orlatlna • Ava.montc a.mb transbordament a Huetva
I:Sl!:HVEJ ISN1l:tlS tiA lWI!:UJNA l:IJ::'l'.l!; J M.\Kt:II!:J.L.A
Sortlde! qu1uo~:euatl! t:UI .llJuUll cap u t:Set.e 1 Maraeua
BerveJ QWnt.cnal cap a UBNOVA
~ ot.rrep es retl al rtn¡lê.CI• a~: 111 Uompaoyla Mnll oet Rebaix
relfltoo l8686

Principals operaci ons

APARELLS

FOTOGRAFICS

que es detallen

l:lb:KVE.J tCAPW ::$IDI MANAL !SN 1'K&; tM,P.I...l!a..ONA I l:IJLHAO
Sortlaes caao OIMECREii u 18 Uit uap 11 II1Uene1a. Alacant, MAlaga
eovUla. Vuro VUIII~d.J·cta Ouruuya Musc¡ l:lant:mder 1 Bllbao

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

TOT D'OCASIO
414

Unies regulars de grans vapors per als destins

l'llrt'llguua l;euta
~ant Carles ·

BANQ UER S

MELILLA

e110
11
el.e Cllll uua;
Bilbao, liO -- i!:J terreny de San d'Oran ell dlm!U'I.8: a ·o ran .:&r.. ll Atacant e1a dlmart.e I d 'A iacan~ cap e
8aroe10na
ela
dimecres
Mames ¡·eg¡stt·a anlr lJ. millor entrada de la temporada amb mot1u \<¿l
partit Atlètic de Blu>'\O · Racmg de
Santander .... contra el que es podta
deduir del destavorabh: resultat assoht p<Jl clU.J ca.lté.l...ric, rou aquest
P• rUt el willOl' jugat .:n la present
temporad1. a h ca¡,nta. de B1sea1a.
El H.actng è .. Santander tou un ma~
nitlc contrincant. l ant que ma1~ 1·at
q ue l'Atlètic d8 troba en una de I ~
seves bones t rd.es, no acon begu¡ ma1 1
Oi. MOHL l!:l:!, t>lANW, tf.AUlO~ OA~ UE
veure ctara Ja llUita quant a doOAüA~. MA~llllllla:l U'&l:;L.H.IUH!. J UE ()().
mtm. En realltat aquest punt es va 1
sw.. MALET~ u~. etc
resoldre en el segon temps. El prl·
mer una.tt ava amb Ull nunorabte
j ust 2 a 1 Havia estat l'eqwp santander! el prlme1 a 11arcar. 1\lltjanÇII.t el primer ..em, . , Larrwaga va
batre Blasoo. H.eacc10na ni.ptda.ment
CORTS CATALANES,
l'Atlèuc 1 en dos minut-s s·navta Ja
RPuntat do::; got:. per DlltJ!\ de varate.
Segui el joc altern t amb ell s'arrJba al descans. Aquesta primera part
1elèfon 304?.2
va reswtar magr.Ulca.
BARC E LONA
Tambe la segona part fou molt
disputada. Bat tornava a marcar
per a l'Atlètic quan anaven uns 10
nnnuts dc Joc. Els del Haclllg segUiren tJatçnt-se ardorosament. M itjançada aquel>ta segona part, torna
a marcar l'eqwp local per mitjà
e, •llt.<~~urrt, él o.~ua1 remata una ..scapactn de Hata. Un nunut de:;prcs,
e1 Hacmg mcwna en penal per una
falta d JJardla a Lraragorn Aquest
mateix tlan~ el cast1g 1 aconseguJ
PRISMATICS BINOCLES CINEMES
t " crnquc gol per alS ..eu:. Pero tot
P EL· LI CU LES
PA TH l: 8 A8 Y
MAQ UIN ES
1 nlxo no t:S va
rrndlr els del J:W.·
fO NOGHAFS DE TO lES MENES DUUi 0 8 , Ilo.
cilo¡¡ El ,)artlt COUtllluà. a tm tren
famo snc 1 al:tuaren ers torasters amo
RELLOlGES
OBJECTES DE PLATA
e· matetx coratg. t entusiasme que
a1 prlnclpt. Se'ls veta amb l'afany
dcJ trJumt • •4•~ <tiOIJ C.Spt:rcUict:l>
<ft:mpatur, malgrat qu-. els separaveo
qu11trc gols ae• seus rwals. El parttt
flnallt?.nm quan Bata, en tma ju¡;arta pcrsonnl, marcava per sisena
''cgnún.
Eqmps:
Atlettc: BIII:,;;<J, L:abn!a, Oceja, Cal·
Carrer de Sant Pau, 6
w
::-.tug~rerza, Zubleta, Oorost174\
(prop Ramnl81)
fllèlor. I42Jl
lrnragorrt Lata, vàrate, Elices.
Ra-. tng llC Santander: Pedrosa. Ce8 A R
E L
N A
tm!los, r:nrdln, R!oja, Garcia, Oerman, Cuca, M.llucho, Chas, LRnina.
ga, Pombo

:

!!!!s

L'actualitat Internacional

Hom anun cia que les arribades a
l'Oiimpfada de Berl1.1 seran admirablement registrade~. Per a portar
a1xò a terme el Comitè organitzador
compta amb la collaboració de l'Insutut Ffslco-tècnlc del Rt>icb, per a
l'obt-<'nció del control de· temps vis·
tes cinematogràfiques a la me~ amb
la major precisió possible. L'esmcnt.at Institut ba aconseguit construir
tres nombrosos 1 detinguts assaigs
P ràctics realitzats en collaboracló
amb dues grans empreses de I ram
clnE'matogràfie.

,
111

I'raspassus. c•lle:. Ha..-ces d AU·
tos I Patent N<lCltm;;l C&nv S
de cantet.s. aoo'.unt!ttt.:;. ~:te. l'!.c

RAPIDESA I ECONOMIA

A dvocat

'

Ul VUH.()ll:). l'L::. H> vA u :::;•R:J' ·~
1ar•ma IU ora I t d~ " ~ 8)

=:J

.

I

·de la nlt: ULTI_MA. ~HORA

....

]

...
la humanltal

,tiARTI, 11 DE DESEMBRE DEL U SI

s

PASSEI G DE GRACIA, 18

Gran Bosar de Sastreria, Camiseria
Sistema · Nordamerica

On vestireu elegantment
i amb pocs d iners

:.:i des de llavors que
cada Any Nou ha sigut rebut amb alegres
rialles de plaer f amb
daurades besades de
Xampany
....

ÉS L'ESPUMÓS PREDILECTE DELS RECORDS
Bar Petit Miramar

Camiseria

Cua ncomanable pel seu peix tresc

\

Ferrer Batlles

1 menjars d'en càrrec

DINAR DEL DIA
PRIMER D'ANY

SECCIO D' IMPERMEABLEI
Plomu. trlnxeru 1 aohecos» des de 11 pessetes.
Gran assortiment cl'abrloa oulr 1 almll oulr, dea da H peuetea.

36, Boqueria, 38

1

SECCIO CAMISERIA I GENEAEI Dll PUNT
C&miHI oontecclonad-. du de 4 pessetes.
C&miHI oontaooaonadea, ctuae superaor. dea de I p&~Mtea.
PIJ&met oontecoaonata, dea de 8 pessetea.
Batana 1 batea, dea de 16 pessetes.
Calçoteta, des de a pellttea.
MltJona de tantasaa, dll d'1 pesseta.
Suetera, 1mmena asaortlt, des de 1 pessetea.
onuqu1em amb se¡ella d 'Estalvi Popular da la catxa de Pensiona per a 11 Velleaa 1 d'Estalvi 1 altru presenta, 1 proporclcl
amb l'Import de aa compra.
AVIS.-Eis que de tora dt Barcelona vulguin aervlr-ae de ta nostra oua, poden escriure, a adJuntant 0'60 pessetea en s..
sens. rebran Ugurana, mostru 1 un sistema especial per a prendre'• lea mldea amb lea lnstruoolont per a rebre l'enoàrreo abana
deli 111 dl81o

C orbates • Camisea • Guants

ARROS AMB PEIX O CANALONS.
LLAGOSTINS O LLENGUADO, PO-

Bufandes • Mitges FERRQ

LLAS'l'RB DEL PRAT O PILET,
DOLÇ I FRUITA, UNA COPA DJ:

(de garantia)

XAMPANY
T OT PE R S':iO .PTES,

Preus baratíssima

PASSEI G NACIONAL, NVM. U
narc:eloua - Telèfon 19235
el mlllor Uoe per a passu
la revetllA 1 menJar-hi ell
clàBBica grana de ralln.

LA

Llegiu

CLINICA GALLEGO

-· .VIES

URINARIES

Consulta, 11 a 1, • •30 a 8. f, 10 'l 1
Carrer Nou de la Rambla, 11 PELL · SANO VENERI PROSTATA
MATRIU ' IMPOT ENCIA
DIATERMIA
Directora Dr. RIU Porta -

HUMANITAT

LLEST A LA TARDA

ESCOLLIT AL MATI

Amb ocu1o dt tormldablea çompres amb balleu dt preua 11 permeten oterl~voa aquesta temporaaa grana avantatges en VE&TITI I ABRICS.
Ell nostrea aparadol'lt ell mea grana 1 mes Den presentats de tot Barcelona•• d'Indumentària maaounna, UI donaran reflex
exacte de la mocsa 1 anareu Den guaata per escollir l'elegància que UI convingut.
Amb 1a c au BASTIDA no na poden res els seua oompetadora. Es l'llnloa oau que oada any au¡menta la xifra dt ne¡oola
dat dt 1a seva tuncsacao, graoaea a adoptar ell gustos m.. moderna ala sorprenenta p,_ aegüentaa
Aoraos oontecc1onau, olaue eoonomloa, de 26 a 60 peuetea.
Abrloa oonreocaonats, olaue bona, de 60 a Jl pea¡etea.
Abraoa oontsooaonats, o1a111 luxosa, de de 11 a 10G peuatea.
veauta conteooaonats, c1aue economlca, dt 21 a 60 pesset-.
VestiU oonteocaonats, olaue bona, de 60 a 71 pessetes.
Panulona oontecoaonats. olasu economlca, de 11 a 10 pessetea.
Pantalons contecclonats, oluse bona, de 12 a 20 pessetea.
SECCIO A MIDA
Tenim una orpnllzaoló que ens permet, en oas de QUIIHvol o ompromll. 11111 neoeultant un veatlt dt carrer. dol o etiQUeta,
esoolllnt•lo al mau, el pugueu tenir llest a ta tarda.
veatlta 1 &briOl eoonomlos, a la miGa, dea de 60 pessetu.
vesull 1 abrloa de gran luxe, a la mida, dea ..., 11 peuetu.
Pantalons dl gran luxe, a ta mida, dea dl 20 peuetee.
veauu etiqueta, traus. Jaques 1 smokangs. dea de tOG peaaet..,
seocto da vesllll 1 abrloa de nen per a totea 1111 edata I totu e., fonnta, amb telu de sran ohlo, estil anglb, oonfeoclonate
l a mida, dee de 30 peuet...

1t
'l

SE CC/O D*ANUNC IS PER PARAULE S
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'.30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
OFERTES
I DEMANDES

MATRIMONI
de
a:.t
anys d esitJa porteria.
Doll8l'1 bons ln!ormea 1
trasJ,Jàs o Clança metMH-

ca. Escriure al núm. 408.

f01àr1a rt:lót:U ~& u

arren·

dar. rarw aceutlc.:
coH~
liat Eacr1ure a La Hu.
Dllnlta t. Num ! Oli
•o ~ ~ <1 u...auurn... IWIO
boo1 • reterenCiea 1 pre.oUo. c:le81~Jarla aam1w•
SrN UnQuee a1 • •¡, ll:sc

L• Human1tat. Num

¡oa

oiOYENEl II.WO W1WJ.
Uorabl88 reterénctee a ·~
fwe11 uer w. bOtiga o Qflpt.url. Cscrlure a la
Humanitat. Num UI
«< AI ALA

V<Jtr~O .! ~

p rovea a tm·
ll:IUl 1 onogr,..
1

Ptuma.a.
fJa t>reua mò<11ca

.t;a..

cnwe a la Human1tat

liuw

lOb

!S'OFER EIX

~r

Con el.l

Ulu&lll# ~ac.

oe l'OU·

Cl lúlu :,tO anys EscriU·
~t LI Humanitat, Nwn

Ruta Catalunya
viatJMt 18 anys prè.ctlcal
d csttJa un sol mostrar
a com., per Merceries,

Drog., Bas. 1 Perfum.
Bona informes. Escriure
La Humanitat. Num. 40V

plaa a
el8lrll a 1.- carta. pa, vi
t pus~.rea,
tot au perlor.
Qonc~ a St. Pere 11 oral
uo~tUIAen ta

NOI. lb anva saL> \la&&1& t r&nc.;ea I <lae~UI..

n>terela ve1 a mern.ora.
. ..,&<.: vre te uatoua
&sc
La Human1tat Nuw 47'1
• Ori:Ht.IA
ileJ

UCI

•

a

vtu··
luna II.VI.ól 81cnuns 11 La
tluman u a t nuw <100

~

l't:N:iiO Ull I l W P'tlll~
tlltOS Oe& c:le l 60 f.)tea. W t

Pl. Macià.

18.

junt

llabitac16
10la
dormir.

PREU MODJC,

panicular

PetrltltOI, 11. 3r.. 4.• .

·s

a 8.

HABITACIO dormir U
Ptea. rer. : Villarroel, 10,

3er., 1ra.

ADVOCATS
fel

~Ull.

I UMAl oiO RDl 8LANO,
Prucuraaor Oela

acn uca~.

Tribuoaa. Plj d l or._
o'a. t 'I, 11r. 1.a r eletan

Barcelona

Pi:H$10 LAIETANA;

DAbiÇ&\liOQ.I,
aigua correo\ 1 caJe l ac>

alo. PreWI redu l t.a a , ..

mwea VIa Laletanr.. 2a
Pl. üereniuer, ~
'

una o duee peno.

DlputacJo. 86 , ent.
lra.

PENSIO • LI Munc:liah

thllla.>lt.al. L'.!ó. pral. VIa¡;.

gera

1

Cioll.JJ

telP.IOn

oostee
JLI.reJadea

Babltaban,

BAR MUNDIAL. C>la¡ro-

nal,

d~

;$13,

f'lor.

u.mtr~

Roger
Dema, <11a :so,

lnau¡uracto d ' un acurat
»ervel de meDJars molt.

ecn'll'lmtcs

Borrell, 73, 4.t, 2.•
Magoutca babltacló amb
toeJco

mò<llc

al

carrer.

oreu

BOTIGA l~ duroe junt
Plaça bt. Jaume, amb
haottacló. Raó : Montsió,
18, ler., :¡na.
LLOGO pisoa a Santa,
3 baoa aciona 10 1 11 dur os, aigua compresa. B. :
Melclor d e l'alau, 1.21,
porteria.

I'KAtt~a.~~~

VENC motor 6 .BP. 220
volta, alterna, 1 aparell
ràdio 160 volta, contmua.,
to~
baratl.&sim. Jaume
F a bra, ló, entreeol, 2na .
(Poble Sec) .

uKu:a

~ umeran

PARERA.
teroa

al oona~uctor
Muntaner, 611, Jl.
(AOana Paloma. :10)

de

ae l 'h c.m. AJunta-

ment 0 1 .tiarcetona . Espe.
ClauBta e n m atattlea I.DternllL COtllwta de • a
(1. Ar8.ir0. ~~.

10161i

f..

oral..

T el

.r..

tlllCial. ur. Llule Cueata.
un~eu. ~ pral.. conaw.
ta de 8 1 s.

MAGATZEM J un~ PL
d a l'AJl&el, 90 pta• .R&ó:
Rostch. a, rwLerl.a. d ' ll

COMPRO w ta meoa d "
r1111ta, embalatte. Uenya,
etc. Sant Andreu. 360...
r,leton 6:NJa

a 1.

COSIR

Lloauer

PAEU8

Des de 8 pts. hora

ue.
muoÇ&tge
M untatge •
TramltaclO • Pennla. ca..
11& RQJa.l.a. Campo 8a¡¡ra.
do. :n . T . s~.
•

P ISOS A 70 I 76 PTU,

Noua, comi)08toe ae 6
grana I IW:O&ea llaOl taClona. water. tava!XJ, au"'"
a:a. cw na econoauca. aa.raretg. aecen.or 1 te.tcltoD,
eo et carrer de Parla. otlmeroe ~o. ~ 1 ~ (entre

el de rarraao oa. l pa.
ca d 'Emeat Veo tól, au~
bua llet.ra & 1

PER

A

MARISTANY
Lluna, 1. Teleton

INDUSTRIA;

Uaspaao. lU.O:
da l'AIIIIalt , 68.
IMPORTANT! CWn~
crtdlta o antlctpo diner
per elll. Cua London •
Auz1Aa M&rcb. 7, l er., de
6 a 8.

tul~

Oomwtea ,ra.

P'10r1d&OI.a.nc&,

entl tta. Tel. 8ó7t1 .

118.

fERUA .LURITA. ~
' aoOl'a Parta. 1.8. 'hL

863ill

CONCEPCIO • OFRA Da

CARBO. L.U"aoura

CirUI'-

DESPATX amb teltron,
llocuer econòmic. Plaça
Ca talunJa. 3, lar~ :ma.

gl.ana. 84& S'- 4Dtoo1.
~· 181 ~l

PIS n ou, ascenaor, caleracctó centnl.l, bii.DJ'.
Cl&rla, &8

cora clruriJIAlla. coa.wta gratulta l'allera 7e

HIQ I NIA RU l L U.t'....

b la

'I'8I

21846

Com'-

~-

RECS, bOmbea 1 motora
cSupremt a 0...011. A.
!.1Uià. J:Satllta, 8. (I:S. li..)

MOBLES FLORES
PER A OFICINA

GRACIA ÇARC IA. U.

fauora.

2~ 13

Espardenyeria

J4aan1Ilc. l ocaJ.a amb torça elèctrica. P ere 1 V, ltl2.

llEVADORES

BARATfli11ü

~NDES

del te.brtcaot 11.1 comprador. Preua aeDM com pe.
ténCia. Oor't.a. 612.

VENC
ootip de pa,
per 3.000 pte., 100 qui·
loe d1a. t.racie dlrecie.
Parla, 9'7.

ABR IC «VI.sollt ¡aoga,
SlíOO Ptee.
Balm.ea, ll4o,
l er ~ bla. 2na.

I MPREMTA venc a boll
preu. Raó : Lepanto, 178,

CAIXA cab&la Cul.rusada. 145 x 6ll x IH, ba.
rata. T el. 24'130.

RIQISTRADORA eNa.
tlonab , amb Uqu.t l cin-

CARTELL ccanvl d 'a.
m ot, venc mol~ barat.
.Metroi)Olltana . Canuda.
núm. Sl.

en~eeol,

lra.

ta, barata..
no.m.
j6,

Porta Nova,

¿_

w

t

.

'-

R.ep u_b~lic:all~sJ - ·L1 e~gi IJ
\..t..

>~

]

~

APRENEU A 8ALLAI
OJ.a.B&ea partlcu.lllrl Ptl -"

pro1easor Josep Oaróú.
l'aloma, :lli, eo ~IIIIOL

a~e

liENYORt t'W Vell que

llgül

el

Y<le~l

fMU\

UI

ouu. repara~ a
H&meUerea. i. l er la..

q u~

PALOMA,

CAÇADORS

~:::.::::.
lQJI

COMPRES

•

~

CAIXES RADIO

Pere. ~

rnuera. s:a

l e!ICU'1ctta~ Oua
Sal.:nero. <.;arrer V IU, 'lO
, .. l ... tntrancs.

raàora Mercaoera.

Ul UOli
wurerSJt,..
tia, uueo t&OIO l prel)l.o
raCIO on cao. u. Plot. &U.

muntanra.

g~ES

s.

aei tenr1canc al P Ubllu.

ADat M , IIIII.>&I'UIU..oyea f.)eJ

Kt:I'AKAlltONii " '" P.

Independ6ne1&, liSO, d'l

a

.a.:

ttiCANOR SERRAHO
t'intura 1 a~IM.:lo. . .liL
l'eL 764111

Oatat uOJ& IHI
~Cói!OJll..

ftUUUI I lliQUliTQ
111 Wtee Uleuu. L>lll .r. a¡¡,..

no poder-lo atendre.

A. LEBRUN
Portaferrlua. 3~

~t.

UCW¡)8(1lQUell 801

laal

a~aua.

DIVERSOS

Vestits a terminis
Ronaa

L'ESCOCEIA. hWII

CU ~IUIIII

Pltal

URGEIX
uaapaaaar
.Sar, gran looal propi r..
part. tot illmonada, per

feco¡'C1eu: Alun t.aner, 611 ,
a. 1A bana Palom a. :ao'

DR. BATTESTINI

teri&.

C1l

116:t:1 Humanitat.
Revenedors Ràdio

BOTIGA amb bablt ..
ciO 17 duroe mea. Roe
da Ol.ano, 20, Junt Sal·
meron.

------

a. preu

tàbrioa
RADIADORS
«PHOEBUS»

El VENEN ela moble.
c1'un pla per W p tea.
ganga.. Raó: Viladomat,
221, baaoe.

~~a

MALAI.
&-w.wu.u.a.
Oor, Aole Qlctna gen a.r&l.
buwa, K&JP
tiOl &r•

N.aO: Corts, 010 . 1er..

DESPATX per a lloPl' tocaut a la Plaça
uatalunya, preu
mol~
interessant . lntormaran:
Ronda bt. Pera , u . por-

ESTUFES

ORQUESfRINEI I ; ; ;
aaxo I e-baix. Adreceu·

LLOGO b0n88 .aàQu1·
ne. d "eacrlura d88 d e 10
p te&. mea. CON , 600.

llOGUERS
Au~auctor88

DR oiOAN MIRANDA.
M.D.laltlea deia neDa. · P.
de UraCIL • - r e l . 1lU88.
barcelona

lra . Sr. Ollva.

,jO SEP RIERA, aavoca~
Casanova. 88, n.ml~ o.
Oon& 660.

CODluCL&Uie&

tanc.

6a.

•. r AULER PALOMA•
RES Ac:l vucat Sant Pau ,

7t

LLOGO local per a .magatzem o petita 1nduat rla. Raó: AveUà, ..4o, .._

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

METGES
ur.

PIS rerorm", • llabl.tacwna, bauy, espléllc:Ud
meDJdOor. A ua1àa ll4a.rc.ll,

oiO:if:P Ml t:liPANYA•
Ad vnc,u ti.Osselló. :.lliS

SRA; otereu P9ll·
e10 a tot estar a

.

Ro.mbia.

'161 ~

Ua r we 1:1 & ..

Lanet, 160 (PA•

raHeU. Teleton 30001

:us duros, m . contort !:St .

Pau. :.lli, ler., lra..

t'ENIUO DEL CARME,
p rop WWJotea. AJ.a, corrt.
t . est&r dea de l bO Ptea.

, ,.....

1ra.ncea

I e8Vlll• ''" "' cata 1a

l

IDEAL l't:N:,IO, Ut wea
CftU.rtca 1 contortable.
e&c. meoJar. pen610 com·
1.1leta d ea d e l:.lli p~
rues <Uarla aee d e b Pt88.
Escudlllera, 6. pral. prop
Ramblee Escala estanc.

pr&.t

DISPESES a tot estar

rentar. Bacla.l, 96, 2on..
lra. (Santa). Vlai))le d e

COBftU S a l'lit, eo-

MUDANCES
AUTO · RECLAM
F ran~liO

SENYORA, lloga h&bl ·
tac16 a Jove, dormir 1

UISPESES

ount~

~U OCJuwo

Ser .. :.tna. Dam un ' Granj a RoJal

F AR MAClA

rlillll!.l.l

PENSIO NICA Sl!palo-

teleton,
bany. calefacc16. Preua
cooveoctonaa. P e lai, :;e.

see uabltactOWI

Eltu les llam.. oliVI
« RO VALl
ge.ran ttaea s e u • .,

tortor w

rum

Soldadora • Culnea
Tranatom11n aual·
sevol foao o oulna
a oetroll o benzina.
Dar uur-la amb Ou
Oli

toma :.10.

4o'l

INli I AL.LAI.HUHI

paraCiuoa;

BRONQUITIS
~ w ta mana CI l'oe, ea
guAreU rapwamen\ amb

11 l.&l'OP

TUTUSAUS

t I ~to

ataua.

pa
V11&.

elecçr¡CIÇ&5, JOiieP
Co.labrla. 180 1'el. 116tli:.l
.JAUM~

QU~RA.

~

Gructor d 'uorea. ProJec\811
pn:oaupoe¡,oe. Meneudez
P OlaJO, 117. Tal. 7'670
8Ucel0D&.

&I Vell arreu . Ulpullltan1

(P11868tae de¿
Ortd.l'- 4o)..

relll a pe troU, ben.
1

OAS OIL
Orao
w;oorUmeo\
ea Recanva.a Qep,..
ractOD.I

CASA PHOUU8
Muntaner, 110, u.m·
hil Malloroa

MORENU, l' a.atw• . Llaogues, t;aemea, f'urOnOOla
. &tt r• malattlea da la
pell. t.a guuel&en amb el
proau C'- veael.&l qua ea
ven &I carrer ~tel.la, ._
l:ieroora.alo8rla. Tub, o'SO
pta.

t renet&

CUll

ounea 1 tortell

:ii<IW¡)rl

la

rort.ellà 1O lrOil&J .

GANGA. Veno taller
d • metalla amb m aQuinària molt treball, 18.000
P t ea Dagueria, 7.
TINTORERIA;
4.000
Ptea. EJ.D.mpl.a, bene!lci
600 ptea. al m ea. Sepúl·
veda, 10'7, pr al.
OLII I SABONI. 350
c1uroe, nesocl per a viu·
re una !amU!a. Sep úlv•
da, 107, pral.
MERCERIA l conleoctona ..mb habltac16, Junt
Mercat. bar:ltl.sslma. v..

t8t l

we~IIJquee

POBTU

V'.lat. A.1a.rla ~UllO
1 etetun 637o:i
t.;AUIKkl

I

68

l AULQ

tlv,;uer. Catlel.lu.

~

t:lt. S:uaebl . S (8 0 .}. T el
7t6\il ~

oiOIU' MOR~Y . w u
il¡ oatan Ce VaiSall.I.-PI&-

Q

liALO po¡ w. JiDJura
AUUia PUJol. t'erm...

n eJl ta f.)8ñ ectea 1:1 P tea

TeL 'l116a,

ts&rce!Ul>&.

Ut, prt.l

l er

MOBLU ALT ABA. tJJ.e.

a•octa,

d IU'I(I&, ~ aua

cumpreu !I8.WIO ~lal ~
aqueata caaa. JoveU&t.oe
u wn :t
No

LLIIIRU UUU.UtV, <Íe
Wta We!Ul I OlbUO!.eqUea
Lllt.rena Mwu1lat le161
7BU08 8a.tmarun . ~
H~l AUKANl
Dit tu.
MAR u ruc a Uatl;èlon.
per 11 seva temperaturt
aaraaa bl.- Que Ull gau·

<1eao t::ia.lona eapectaJ.e

DeJ

ta. t · T el 188ae Batt»-

a bOCiee 1 OllllQueta

li~ Y OR : Per veu q ue
eat.liUI eJ ' oe""' , ,...ut ut

P&fln..ent.8 1 tot.a ela d&o

lo o&.

CIU~

pa.gat a

ler. lra

com

I

DOU.

Ramel.leree

ra..

DESPATX JURIOIG ..
Plets

TestamentariA
Dlvorell

COBRAMENT
DE CREDITS
a comiSBtó 1 Setl$e <1•

oesea

per

..

'"'~"a ~· • ..tiJ·
UCl&J Ql loi()IP ta I WUIIIIJ ca

n vata 111 a conatru ccto
f ranct'SC tl.Orreua u ava
i7 ' • 11 11•1"1'" ' 't!IR7Il

al client

Matramonaa OIVIII Natude 11111 • P..
aamenta Cl'amoostoa •
dulea Passaoorta
T'IIIti&OIÓ

e•

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, J3
. Telèfon, 23489
Tall

~eron.

E~PARDENYU

tiiltlióiU

léncla., 340.

UONinRUCTOB ràc:Uo.
caaee us de 8 ptea. Pa.

S. A.la1na

Llums cSTANDARTa
Oremaaora
1n<1u.
t rlaJ.e I at ~ea apa..
'lJna

mea.

oral.

10

HIPU l EQUU r &¡,¡IOC.
IUbra cali8l cenaa, pre.
teca IObre ~erTeD JI l IlD·
quea ruatlqu• . Notaria'
7. ent«lliiL

A cae16al..l&,

Confecció
dWIO#U71WUIDS

rà pJc:J 1 ecuoóm.lc. ~ ta.uen J>atro11.1 Martl Jg.
Ut.. •• :I.Qil a.I I PI'OII
La1et..ana )

LES MILLORS

ouuucaclun¡, sou pw

~

u.

ml.Uora ai um.nea del
oeu Dalmau.
Vaieoctt
~tb l:ial'Celona l'el 7836 •

OINeR. LlllllO

we¡¡ QUI

ela tll ~rea per • Papetetea
Mooteplot . 101ea ataQuloea etc La casa mea &o•
ttga
P'llndaaa el 1888
OniO ~:.! o raJ

AOiN CIA r RANSPORTI
J oaep f tgua.-as e&-terrn.
llan Ft.ctui'I>Ciuna 1 , .
10Ulc:la de tnero.:.aaenea pec
1errocarru racuaera t caculo na tororru!* terrovta.
n • m&rltlm.a 1 B~rl.t I.Dto.rruaclO iOtlra 9lat¡ree
aotl~~Ct.lu t Of'r ren •lr.llrnl
" UttMlal . Pa11 r¡;¡ 'l!lliu
'lt> fet • llt~
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LA NOSTRA SUBSCRIPCIO

SOBRE LA CARTA MILITAR D'ABISSINIA

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

"la [ai~n~a ~e Ma~alé en ~o~er ~!li

Ptes.
Suma. anterior ...

fdua Vallès ...
. Vallès ........... .
t. Vallès .......... ..
. B. C............... .

;uimeta Vllaró, a la mcmòria de Layret ...
J n aragonesista ... .. .
.'aume CreSSi Giró ...
fen Daniel Contreras
J n figuerenc .. . .. . ...
. a mUla Schiofflno ...
• ordi Forcades, a la memòria de Macià .. . .. . . ..
• :"amilia Forcades, a la.
memòria de Macià ..... .
."amilia, de Sants .. . ...
.)os taxistes ............. ..
>, Carre ras .. . .. . .. . .. . . ..
I. Carreras ........... . . ..
;rnest Marti . .. .. . ... .. .
J . R. F ................ ..
l-1iquel Mur ............. ..
I. M. M ............... .

Un andalús... . .. .. . .. . . ..
"amilia Jaume Roig ......
Jn dc Sarreal .. . .. . .. . .. .
Tosep lila Munné ........ .
mtoni Santandreu ... .. .
)os esquerrans poUaires.
Jna navarresa... ... .. . ...
3alvador Sànchcz Gil ...
Joaquim Mulet Mascarós
Dues germanes empordaneses ................ ..
Per Catalunya, Pilar Jaume Mora .......... ..
:osep Salort ....... ..
tU"tur Salort .. , .. . .. .
Cinta Papasel .. . .. . .. .
.tosa Polo .......... ..
' aula Sala ........... .
\iercè Genis... .. • .. . . .. .. .
.rosep Marzo ... .. . .. . ...
Uns amics del carrer Girona, a la memòria del
President Macià ...
..llquel Casanovas .. . . ..
rer la victòria de les esquerres .............. .
rtosa Munné. Per Catalunya ............ ... .... ..
Jn nen de 8 anys, ve de
la tomba de F. Macià.
c•.rme, de 6 mesos, pels
presos ......... ........ .
.'amilia Juncosa, a la memòria de l'Avi ....... ..
Jlises Farreras Vergés ...
' 1¡muel Cortès .. . .. . .. . . ..

Tejero ... ... .............. .
Calata.yud ... ... ... ... .. .
Queraltó ..... , . .. .. ...... ,
Palatlno .:-: .............. .
Feo .....••. . •.• •..•....•
Gabriel ..................
R. Serra ... .. . ........... .
Rojals .................. . ..
J ordi Bordera ... ... .. . .. .
Dues germanes... .. . .. . .. •
J . S. P., de 8. {mes de-sembre) .............. .
Agust1 Abós .. . .. • .. • .. . .. •
Antoni Tondo . .. . .. •.. . ..
Isabel Fossas .. . ... •.. .. •
Amàlia Escoda .......... ..
Assumpció Barrios... . ..
Ant-oni Ventura ... .. .
Antoni Escoda. ........ .
Un azañlsta català .. .
Familia Guinnrt .. . . ..
Roselles humils 1 espigues
daurades (35 vegada) ...
Ginesta. flairosa. (35 veg.) .
Branquilló de llaurer teixit de pensaments (35
vegada) .. . . .. . .. .. . . ..
Conxita. Guàrdia (setmanal) .. . ................ .
Pepet 1 Maria. VInyes, de
Gironella. ... ....... ... ..
Salvador Sagués 1 muller
Un grup d'empleats del
Teatre Romea (4.• Yeg.)
Una manresana, a la memòria d'en Selves .. . . ..
Josep Barrera (11.• veg.).
Anna Quintana. (11.• vegada> ................ ..
Josep Barrera (11.• veg.).
Mercè Senús..... .

183,149'80

2'5'5'li'-

5'-

5'5'2'5'2'-

1'60
li'5'2'2'1'5'10'10'5'1'-

15'2'5'1'50
2'2'2'-

2'3'-

25'1'50
2'50
1'50
2'50
2'60
6'2'-

I

C. B. B ................. ..

«Trio», de Sabadell .. . .. .

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

C<Jmorera . .. ... .. . .. . .. .
Verdulaire... ... ... ... .. •
Bosch .................... .

J. A ................... "'

8'Domènec Llor .. . .. . .. .
5'- Una. subscriptora de LA
HUMANITAT ........ ,
2'- J . F .... ............... . ..
M. T .... ................. .

0'60

C. Querol .............. .
Casal d'Esquerra Republicana del districte primer, recaptat a l'Assemblea de l'E. C. R. de B.
Unes esquerranes <quota
setmanal) ............. ..
Un que no té cap nom ...
Carolina Fuentes .. . .. . .. .
Mar .................... .
Un grup de dones d'Esquerra del cal'l'er Pallars (quota mensual) ...
Joan Sabater ... .. . ... . ..
Famllla Pujol .. . .. . .. . .. .
Les nenes Victòria, Antonieta i Nurl ... .. . .. . . ..
Uns funcionaris del Departament de Treball..,
La nena de !'«Uruguai» ...
Ferran Ranella .. . .. . .. . . ..
Un aragonés ... . .. . ..
Josep Nicolàs ... ... ...
Jep de Sa.1t Gervasi
Genoveva Sam cran ...
Dolors Huguet... ... .. .
Anloni Closet .. . .. . .. .
Quatre mo1'sos de mc.gatzem ....... ..
E.M............ .
Manuel Coch .. . .. . .. .
Ot Serra .......... ..
Joan Gual ........... .
A. E. G .............. .
Els mateixos de cada. setmana .............. ..
A. S. A. E. C41 I 42 \'egada) ........... ..
Deure setmanal d'uns amics ................ ..
Grup d'aspu·ants a «serenos» exclosos .......... ..

4'l'-

2'-

25'2'-

~ECAPTAT

A LA CARNISSERIA DE GLORIA VIVES (Galileo,
níun. 256) :
llòria Vives .. . .. . .. .
'rancesc Farret .. . . ..
·.ntoni i Rosa Cros ...
"resina Solé .. . .. . .. .
osa. Beltran ....... ..
ngel Garcia .. . . .. .. .
.!arina Casamitjana .. .
:onxita Amat ....... ..
icenta Barreda .. . . ..
epeta Gómez... .. . . ..
1ontserrat Hernàndez
ermà Forés . .. .. . .. .
?sepa Colomer........... .
'ina Marti ... ... ..... .
faria Pallicer .. . .. . .. . . ..
raria Turriburi ... ... . ..
rancesca Anbaric... .. . .. .
'('peta Ha!ser .. . .. . . .. .. ,
•epeta Ponsar . .. .. . .. . . ..
eus Bellr ............
uan Llort ........... .
resina Tarragonina.. .
.ngelina Jordà....... ..
.>sep Salvat ... ... .. . .. •
rarina Prats . .. .. .
-sep Cole tas .. . . .. .. .
•rtur Cardó .. . .. . . ..
osep Ferran . .. .. . .. .
ictòria Ira eheta .. . ...
mpar Abat ........ .
;lomena Esteba ..... .

. c . .................. .. .

'on xa Longas . .. .. . .. . .. .
Miró .......... ..

~arme

'{, x ......................
'oan Roig ............. ..
.raria Sànchez . .. . .. .. . . ..
.,;arme Ballvé . .. . .. .. . . ..
\ lexandre Bergés .. . .. . .. .
J. P ..................... .

' lercè Reñé . .. .. . . .. .. . .. .
~~duard Aulés .. . .. . .. . .. .
~>nblna Farran ... .. . . . . . ..
JRUP D'OBRERS DE LA
CASA A. CANTI (quota setmanal) :
:osep Monterde ... .. .
Esteve Muns .. . . .. .. .
lr.poleó Cortinas ... .. .
Ventura. Artigas ... .. .
Toan Sl bina.......... ..
.:>ere Falcon . .. .. . .. .
LI. Q.................. .
Jaume Marti .. . . .. .. ,
Manuel Isart ... .. ..
Domènec Boyé ... ..... .
Joaquim Ricardo .. . .. .
Joan Molins... . .. . .. .. .
Elionor Cabot .. . .. . . ..
Francesc Herman . .. .. . . ..
Maria Scrdà ... . .. .. .
Antoni Cabot . .. .. . ...
Isidre Monterde . .. . ..
Pere Serra ....... ..
Miquel Mayol ........ .
Francesc Solà .. . .. . .. .
Josep Estil-les .. . ... .. .
Pepeta Cos: a
EL GRUP D'AMICS DE
CADA SETMANA:
J. Solé ..... . .......... ..
A. Ollvé ... .............. .
Pola ..... .......... ..... .
Silveira ..................
:Miquel .................. . ..
1.1adurell . .. ... .. ........ ..
Sangenls ................. .
Fllnch ............ ..... .
Salvador M............. ...
L. Borràs ................. .
J . Artau ................. .

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

L . F ..................... .

Snlut ... ..................
~fnssana ................. .
'Ticenç J.................. .
T.òpt>Z ............... .. .
... !"

5'6'5'2'-

0'50
0'50
0'25

0'25
1'-

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

0'30
0'25
0'25
0'25
o·~

0'25
0'25
0'25
1'0'30
3'-

0'50
1'l'1'-

0'50
0'25

1'- TREI'ZE DE BONA FE
<quota setmanal):
1'1'- Noi de Pontons ... .. .

0'25
0'25
0•50
0'25
2'-

0'25
0.50
0•5o

2'l '-

Manuel Ri ehart .. . .. .
Angel R!suenyo .. . .. .. .
Daniel Casals .. . .. .
J oan Bta. Ripoll ..... .
Manuel Pons ....... ..
Josep Llagostera .... ..
Un de F. N. R. ... ...... ...
Josep Massó ... . .. .. .
Antoni Giralt ... . .. .. . . ..
Josep Giralt .. . .. . .. . . ..
Màxim Iga! .............. .
CARRER GARROTXA
(Guinardó). LliSta 7a., a
la memòria de Ferran
Muratona:
Un pollaire . .. .. . .. . .. . . ..
'S. P .................... ..

0•50
0•50
0'50
0'30 A. hil. ................... ..
0'50 C. B ................. ..

1'-1
0'25

M. B ................... "'
F. M .................... ..

0'25 M C................... ..
0'25 A. C..................... .
0'50 Roig ................... ..
0'25 1J. M.................... ..
0'50 R. B ............. '" ... "'
0'25 1J . C. B .................. ,
0'25 C. B ....... ... "' ... "' " '
0 •25 Sabaté . .. .. . .. . .. . .. . . ..
0,50 P~legri .. . .. . ... ... ... •..

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

s•-

1'1'1'1'-

1'1'1'1'-

1'1'-

1'1' 1'1'1'-

per SERVAND MEANA, ~i ~ans del període de pluges
oapttà d'Aviació.
tmdi'an més remei que retirar no
Adua, Adigrat 1 Makallé les posicions prlmltives, ¿tto é~&e

Axum,
són els objectius dels abissinis en l'ofensiva que han començat. Des d'Enda Sllasi, l'ala. esquerra de l'exèrcit
del Negus intentarà la. conquista de
la ciutat santa.. El centre de la linla.
atacarà Adua, 1 l'ala. dreta, en dues
columnes convergents, una des d'Abbi -A.ddi, i l'altra, que partirà. del
Wombcrta, rodejaran Makallé 1 establiran el contacte a. reraguarda
d 'aquesta. plaça.
¿Però serà PV:.>tble que les tropes
feixistes no facin fracassar els plans
de l'emperador d 'Etiopla?
Poden, però no deuen. La raó és
ben senzilla. La defensa, sigui com
sigui, de la línia. de les posicions italianes, motiu d 'aquestes operacions,
costaria als soldats de Mussolini
molts milers de baixes.
L'èxit relatiu dels italians (em refereixo a la. qüestió tècnica. militar)
consisteix precisament a. desgastar
les forces de l'adversari i salvar les
pròpies. ¿Què assoleixen en resistir?

M. O.................... ..

Marian vacarisses ...

1'- Salvador Prat ....... ..
1'- Jaume Bugatell .. . .. .

1'- Josep Andreu ......
5'- Josep Sellarés . .. . .. .. .
15'Francesc Casanovas ...
0'50 Pasqual Juvenl .. . . ..
2'- Joaquim Espina ... . ..
3'- Anselm Bonsoms . .. .. •
3'- Joan Benet ............. ..
25'- Un forner ...... ........ .
10'- Vicenç Rovira .. . ... .. .
Manuel Pons .. .
10'- Miquel Casas .. .
3'- Un pagès ..... .
1'- Ramon Pons ...
1'- Miquel Pons .. .
Jaume Pons ............. ..
Llufs Pons ... .......... ..
Joan Caballé ............. ..
75'- Jaume Dagà ............. ..
Gabriel Tort . .. .. . . .. . ..
3'- Miquel Bacila P. .. . .. . .. .
5'- Rafael Riba .. . .. . ... ......
5'- Francesc Al ert .. . . .. .. . .. .
a·- Joan Obradors ........ .
Josep Lòpez ....... ..
Sebastià Ra,·entós ... . ..
9'- Joan Asma rat .. . .. . .. .
5'- Miquel Vila .. . . .. .. . .. .
1'50 Jaume Perals .. . .. . .. .
Fpancesc Permanyer .. .
3'- Joan Raventós . .. .. ... .
Josep Font ........... .
2'- Joan Parellada .. . .. .
2'- Manuel Casanovas ...
2'- Francesc Mestres . .. .. .
2'- Joan Gil .............. .
2'- Salvador Gi berga . .. .. .
2'- Miquel Artés . .. . .. .. .
1'- M. F .... .............. .
1'- Tomàs Pla ... ....... ..
1'- Jaume Pla (fill) .... ..

Vicenç Roig . .. .. . .. . . .... .
Manuel Roger .. . ... .. .
Romà Alemany .. . .. . .. .
10'- Jaume Castellví ... ... .. .
3'- Ta Petit ................. .
J~:~ p Cenés .............. .
1'1'- Vicenç Castellví . .. ... .. .
J aume Font ... ... .. . . ..
x. x .................. .
8'Jaume Riera ....... ..
Pere Coc .............. .
14'Josep BoscaU ... ... .. .
Lluís Peralta .. . . .. ...
'1'El nen Rebulà i Arol as ...
Timoteu Cobero . . . .. .
5'Ricart Vilà ... .. . ... .. .
Francesc Rovira .. .
Jaun1e Sitjà . .. ... ...
0'50 Domènec Burón .. . . ..
0'50 Jaume Gallart .. . .. . .. .
0'50 Josep Gibernau ... .. .
0'50 Romà Cardona ........ .
Ri!Ja .. . ... .. .
0'50 Francesc
Un d'esquerra .. • .. . .. •
0'50
0'50 Josep Bonells . .. .. . . ..
Onofre Bordas . .. .. . .. .
0'50 Sadurni
Muunio .. . .. . ..
o·5o Mtquel Buixoms
. .. .. .
0'50
Esteve Campmany .. .
0'50
Josep Amat .......... ..
1'Josep Cassà .. . .. . .. ... .
Joaquim Galceràn ..... .
Lluis Ponce . .. .. . ... . .. . ..
Gabriel Rubi .. . .. . .. . ...
Manuel Casanova ......
5'3'50

6'1'1'2'4' -

0'25
0'50
0'25
0'50
0'50
0'60
0'50
1' 1'-

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

0'50
0'25
0'50
0'50
0'50
0'30
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'50

I '

...

1'1'-

0'30
0'25
0'50 La vida al rar «Arena Roj&ll, al mar del Nord, a cinc hores lluny de
0'50 Bremer haven, només és animada una vegada cada cinc setmanes, o ala
0'25
quan arriba el guardià a r ellevar
0'25
(Foto. Keystone)
1'1'0'50 Pere Mart! ............
1'- Joan Escalas ... ... ... •..
1'0'50 Eudald Moleras . .. .. .
1'- Antoni Guasch ..... . ..... .
2'0'30 J oaquim Robulau... •..
0'25 Joan !\filà................. .
1'0'50 Enric Ollveras .. . .. . .. .
0'50 Josep Verdura 1 Col, na·
0'25 Esteve Raventós .. . ...
0'50
tural de Sabadell . .. . ..
1'0'25 Climent Riu . .. . .. .. ,
0'50
Llucià
Vinyes .. . .. . .. , .. .
0'60
0'25 Antoni Prió ... .. . . .. .. . ...
0'50 J. Vendrell ... ... ... .. ....
0'50
0'25 Baldiri Romeu ......... .. .
0'50 Maurici Marcer ..... .
1'0'50 Adrià Pujol .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 Ramon Martí .. . .. . .. . .. .
r .....
0'50 x. x. x ................. ..
0'25 Gaietà Vendrell F. ... .. .
0'50
1'- Josep Pastor .......... ..
0'25 Ramon Ma1ti T. . .. .. . .. .
0'60
0'25 Joan Anglès ............. ..
0'25 Jaume Marcè i Parellada
2'0'25
Florenci Esteva. ... .. . .. ,
1'1'- BEGUES. ATENEU DE·
Josep Badeli ... ... .. . .. .
0'50
1'MOCRATIC REPUBLI·
Pere Mol.iné ............. ..
1'0'25
CA:
Un ex auxiliar .. . .. , .. ,
1'0'25 Concepció EsteYe . .. ... . ..
0'60 Josep Sardà .............. .
1'0'25 Joan Esteve ............. ..
0'50 Jaume Ventura ...... ..... .
1'0'25 Josep Ventura . .. .. .
1'- Josep Ollé ............. ..
0'60
0'25 xx.................. .
0'30 Joan Ventura 1 Vendrell
1'0'50 Julià. Ventura ....... ..
1'- Mercè Mollà i Mart!nez ...
1'0'50 Jaume Marcè ........ .
0'50
l ' - Joan Ventura 1 BadeU
0'50 MONTGAT, CATALANS
0'50
D'ESQUERRA:
..
1'50
,_
A.
Plantada ............ , ..
o·5o
0'50 Jcsep Sadunú ........ .
1
1'- F. Jutje ................. .
0'2!1
0'50 Josep Escofet ... ... .. .
1'- A. Mulero .. . ... .. ...... .
1'0'25 Zoil Pasquals .. . .. . .. .
1'- M Pulgvrrt .......... ..
2'0'25 Un desconegut .. . .. . .. ... .
1'l ' - Emili Vendrell ........... .
5,_ J. Maria. Garcia ........ .
1'0'50 Lluls Surribas ... ... .. . . ..
1,_ F. Fernàndez ... ... ... . ..
1'- J. Tenas ................ ..
1'0'25 J C3ep Marcè ........ ..... ..
1'0'50 Pere Parellada .. .
2._ J. Rius ................. .
1'0'50 x. x .... ........ .
0•50 J. Rovira . .. .. . . .. .. . .. .. ..
1'0'50 X. X ............ .
0•20 J. Argemí . .. .. . .. . .. . .. .
0'50
l'- Josep Lluis ..... .
1._ . A. Font ................. .
1'0'25 x. x ............. .........
0•40 I F. Bernabeu .............. .
1'0'25 Josep Escofet M ..... ..
2._ A. L:1torre ... ......... ..... .
1'- J. Rarnía. ................. .
1'1'- X. X ..................... .
1'- s. Argemi ..... ....... .... ..
0'50
2'- Josep Ventura X ......... .
1'- J. Gregori . .. .. . .. . ... .. .
1'1'- Llorenç Marcé . .. .. . .. ... .
1'- F Vilanova ...... ........ .
1'1'- Joan Capellades ... ... . ..
l'- P. Munné ...... ........... .
0'50 Vinyet i Vendrell ........ .
1'l'
J. Sibis ...... .............
2'- x. x. ................... ..
1'O'So 1 Un carter... .. . .. . .. .... .. .
0'25 Marian Fañanàs .. . .. . . ..
1'0'60 I J Romeu ... ... ... ... .. .
0'25 Josep Clavé .......... , . .. .
1'J. Tarragó .............. .
0'50 El nen Joan Marcer 1 Pe1'J. Gayetano ......... ..... .
l'tit, a la memòria de F.
1'0'25 · Macià .. . .. . .. . . ..
2'- Carme Argemi ........... .
1'0'25 Jaume Tutusaus . .. ...
Suma i segueix ... -18-4-,0-1-9-'1-0
0'25 Tres separatistes ... .. .

~:~~ ~~i~à v~~ct;~Ii ...::· :::

o·5o x. x .................. .

0'50
0'75
0'25
0'25
0'50

Vicenç Mart i .. . .. . .. .

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

Joan Roma gosa ... .. .
Joan Vendrell ........ .
Francesc Vendrell... . ..
1' - Cristòfor J acas .. , ...
1'- Antoni Ollé .. . . .. .. . .. .
1'- Un nacionalista ... .. .
0'25 R. O ...................... .
l'-

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

0'50 Joan Ventura 1 Esteve .. .
1'- Maria Marcè i Romagosa
0'25 .Miquel Jacas .. . . .. ... ...
1'- Familia. Batalla .. . ... . ..
2'- Josep Marti ............. ..

I
~:60 I

1'-

0'60
1'1'1'1'-

1'-

Detinguts a disposició
del jutjat
Han estat posats a. disposició del

1'- Jutjat númerd'"l6, MarceHi Pelegrfn
1'- Garrido (a) «La. Fldeos» 1 Ernest

0'50 Bustamante, acusats d'hayer parti·
0'50 clpat en la sostracció d'una joia va1'lorada en 600 pessetes al senyor Fe1'- · liu Muñoz; per aquest mateix dellcte
0'40 també ha estat detinguda Dolors Escobar.
2'0'40 Els detinguts han passat a la presó.

PUERTO SANTA MARIA

Puerto Sta. Maria, .a (Del nostre corresponsal). - Les visites al
president i coasellers continuen essent nombrosfssimes. Durant aquests
darrera dies els han visitat els S&nyors segUents:
Magl Solé Fuiguerola, Francesc
Muntané Mijans, Viñas, Puig Vila,
Plata, Ramos Vallec!llo, Serra Moret; Escofet, acompanyat de la senyora d'Escofet, fUl, 1 altres; Fernàndez Moro, 1 altres molts els noms
dels quals desconec.
La senyora de Comorera, acompanyada de la. seva. filleta. arribà
amb el vaixell correu el dia. 23 d 'a·
quest mes.
De tots els pobles de Catalunya i
des d'altres regions, continuen rebent obsequis i adhesions.

El present de Nadal de Reus
Els dies de Nadal, el Grup Fe-minal del «Foment Nacionalista. Republicà!>, de Reus, trameté als penals de Puerto de Santa. Maria,
Cartagena. 1 Pamplona, unes caixes
plenes de turrons 1 dolços. Alxi mateix obsequià els reclosos politics de
les presons de Reus 1 Tarragona,
amb esplèndids presents de turrons
1 llaminadures. Als empressonats de
T arragona els lliurà també una remarcable quantitat de robes, com
són, flassades, espardenyes, peces interiors, etc.

1,

1' 1'0'50

Entre els telegrames que s'han tramès darrerament al:; nostres amics,
consignem els següents:
cPuerto de Santa Maria. Lluis
Companys. - Honorable senyor, Reorganització Esquerra Balsareny es
complau trametent la més ferma. ad·
besló a vós i resta. companys, Visqueu molts anys pel bé de Catalunya.. - President, F. Corbella, i
secretari, Joan Pujol.>>

•••

cVentura Gassol. Penal Cartagena. - Casal Català d'Esquerra Sabadell, en reprendre activitats després llarga clausura, tramet. salutacions 1 adhesió consellers Generalitat empresonats. - Singla prestdent.»

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

0'50
0'25

• ••

«Liuis Companys. Puerto Santa.
Maria. - Círcol Republicà Democràtic Federal Santa. Perpètua Moguda reunit Assembles. acordà reiterar-vos fervorosa. adhesió. - Jan~.
president, 1 Banús, secretari.»

0'50

0'25
0'25
0'25
0'25
0'25

•••

0'50
0'2.)

0'25

Els paradls dels astraper listes el trobam a l'escola que f unciona a Paris per a ensenyar tota mena de Joos.
Només " un petit Inconvenient: no a'admeten dl ners de veritat

CFoto. Keystone)

CASAL REPUBLICA
CATALANA
ARBUCI ES

~ E SQUERRA

Demà, primer de gener, a les
quatre de la taJ.da., conferència
a. càrrec de
JAUM E M 1 RAVI TLLE8

Tema:
L'ESQUER RA REPUBLI CANA
I L A SITUACIO ACTUAL
GERMANOR CAT ALANA
I REPUBL I CANA

(Menéndez Pela.yo, 167)
Dijous, dia 2 de gener, a les deu
de la nit, conferència a càrrec
d'En
MARIA RUBI~
TU DU RI

Tema:
MOMENlS ACTUALS DE LA
POLITICA

Una detenció a la qual es
dóna molta importància

Per agents afectes a la. brigada de
investigació social ha estat detingui
Cristòfol' Cabella Fernàndez que ha
ingressat rigorosament incomunica'
als calabossos de la Direcció de Polf.
ela.
Hom dóna importància a aquesta
detenció.
AQUELL

SET~IANARI

FEIXISTA .. ,

Ha tornat a ésser denunciat

2000 ANYS

Més adhesions

•••

0'25

ESQUERRES

Focs
de Bengru.a

cLluls Companys. Penal Puerto
Santa Maria. - Casal Català d'Es·
querra Sabadell, en reprendre actiVitats després llarga. clausura, tramet salutacions 1 adhesió President
Catalunya 1 consellers Generalitat
empresona~s. Singla, president.»

0'50
0'25

DE LES--

Pel fiscal de guàrdia s'ha denunciAt
l'últim número del setmanari eP~
sente» per suposades injúries al Cili
L'adhesió de la Comarcal deEll'Estat.
jutjat ha començat la ï.ns<:UGde Balaguer
ció del sumari pel procediment d'ur·
Amb motiu de la. reunió a Bala- gència 1 s'ba donat ordre de detecguer de les entitats d'Esquerra. d 'a- ció contra. l'autor de l'article.
quell districte judicial, fou tramès
el següent afectuós telegrama :
«Llufs Companys. -Penal Puerto
Santa Maria. - Reunida. assemblea.
pobles districte Balaguer, acordaren
saludar-vos 1 expressar-vos tervent
adhesió mantenint fidelitat postulats
nostre partit. - Cassové, president, 1
Planella, secretarLll

«Cartagena. Penal de Cartagena.
Ventura. Qassol. - Honorable senyor, Reorganització Esquerra Balsareny es complau trametent la més
ferma adhe¡¡ió a vós
resta. com¡>anys. Visqueu molts anys pel
bé de Catalunya. - President, F.
Corbella, i secretari, Joan Pujols.»

1'-

0'25
0'25

Els nostres amics empr eso·
nats ns preguen que f em públic
et seu més pregon agralment a
la Inf initat de ciutadans que
el s han felicitat 1 obsequiat durant aquestes festes, I demanen
que vulguin tenir en oompte que
no els és possible contestar-tos
un per un oom seria el aeu fervorós desig.

•••

1'2'2' 1'-

0'25

r

llor evitar les pèrdues que SUJlOsan} •
inútil defensa ? JAh!I a m~
a
els ha estat fàcil d'aPoderar-~~.Sl
questes c:·•tats, és molt dllicu coa.
servar-~es e!-1 el cas que els abissin~
es dectdeixm rescatar-les.
Tot fa suposar que tenint en
compte les raons apuntades, Bado.
glio, que és un cap intelligent es decidirà a deixar lliure el te~reny
procurarà treure el millor partit POS-1
sible de la situació.
En el front de l'Ogaden s'ha. COllo
firmat que els Italians ocupen j
després de la seva retirada la lirii~
primitiva. inicial. Més clar:' que han
perdut tot el terreny que amb tant
de treball pogueren conquerir
La premsa italiana reflectebc a
seves planes un gran pessimisme
no cap esperança de viCtòria en el
con!licte !talo-etiòpic, 1 amb dese&o
peració amenaça. amb guerres mun,
dials 1 perills que, afortunadament.
estan cada vegada més llunyans.

ELS ACTES

'.

2'-

0'50
0'50

1'2'1'-

etiò~iu e~ imminent"

.. .

2'- 11,111 ................. .
1'- Jaume Tetes .. . .. . .. .

0 .50

0.50

0'25
0'25
0'25
0'25

.. .

A la memòria de Macià ...
Pilar Font ............. ..
8'- Tereseta Marti .. . . .. . .. . ..
5'Dolors Sellarès ........ .
5'1'- SECCIO D'HOMES:
1' - Isidre Torelló .. . . ..
1' - Josep Miquel... .. . ... . .. .. .
1'- Ignasi Soler .. . .. . . .. .. .
1'- Joaquim Colomina .. .
l'lO Josep Grau .......... ..
8'- Joan Grau .......... ..
Joaquim Cid .. . ... . ..
7'25 Joan Ferrés .......... ..
2'Jaume Pasqual ... . ..
Miquel Vila . .. .. . . .. .. .
Delfí Batet .. . .. . .. . .. .
1'- Joan Vaquer ... .. . .. .
Agustí Castellví .. . .. .
1'- Joan Font ........... .
Miquel Pagès (Pelut>
10'- Miquel Vallès ...
1'Jaume Papiol .. . .. . .. .
Josep Segura ... .. . . ..
-~o·- Fèlix Escala . .. ... .. .
Josep Cardona. ........ .

o·5o A. c .................... ..

PENYA PELUTS. (Secció
dones):
Magdalena Salvador ... .,;
Dolors Torra ... .. . ... •
Trinitat Marti ... ........ .
Anneto. Grau .. . ... ... .. .
Maria Grau .............. .
Rosa. P;1iggròs .... .. ..... ;
María. Campmany ... .~ .Rosa Sellarès .. . . .. .. .
María Borràs .. . .. . .. .
Mont.scnat Permanyer
Carme Nomen ....... ..
Pepet a Bartoli .. . .. . . .. ...
Pepeta Tu set .. . . .. . .. •..
Lourdes Canyadell ... .. .
Jacinta Canyadell ........ .
R. Rebulà i Arolas ... .. ,
Angela. Rebulà 1 Arolas ...
Espernnça. Rebulà .. . .. .
Una filla de Molins de Rei
Maria Tres ........... .
Teresina Pastor ..... .
Célia• Past<~r .. . .. . .. .
Remei Pastor .. . .. .
Enrlca. Pastor ... ... ...

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

1'-

0'50
1'-

0.50
0.50
0•25

Rosa Pasqual .. . .. . .. .
Rosa. Clanxet .. . .. , .. .
Carme Clanxet . .. .. . . ..
Mercè Prats .. . . .. .. . .. .
Margarida Costal .. . .. ,
Amàlla Masdeu ... .. .
Mercè Nlcolàs .. . .. . •..
J. v...................

cVentura Gassol. Cartagena. Clrcol Republicà Democràtic Fede-ral Santa Perpètua Moguda, adre-~ cordial salutació vós i altres companyS causa. - Jané, president, I
Banús, secretariJ

Si bé no hen~ arribat a l'An1
2.000 de les novelles futuristes, i.elll
arribat a l' any dos mil del nai:::t•
me11t d'Horaci, poetc, llatl dels qUI
amb més ;ustícia és recordada i'obra. Amb aquest motiu S'li~ _v~a,.
tejat un curiós debat numer:c.
Horaci va néixer 65 an11s abc~
del Crist i tots els que eng~:~r:ll
n'han commemorat el mil-/enan i ncloent-hi l'Estat italià-COm~!c:
atri: 65 + 1935 2.000. S'CSCOIÇ11 •
doncs, el 8 de l'actual la importa'~
tíssima efemèrides.
. ~ ,
1
Però els especialistes ert ~~-~d.
cro11ològics M hi esta11 da~
Cal afegir una unitat a la :tfrO
abans dita-o treur~la segons cor.l
ho mireu-. Entre el 8 de dc.~ :1·
bre del 65 a. J., i el 8 de descmb:~
darrer no harl passat pas do~ ··te
an11s, ' sinó 1.999. Etectí¡;amer~¡
L'any 65 a. J., ;a era escroston
en néixer Horaci. Manca¡;e~ ~
an¡JJ i 23 dies per a l'adr:enlmtll
ojfcial de Jesús. No pas 65 an117. 1
el 8 de l'actual mancave11 '23
per a ac.omplir-se els 1935 a1111S ~·
rics. La suma bona cal fer-lc a
64 an11s f 23 dies + 1934 all~'S
342 dies: totcrl, 1.999 an11s.
onil('
Es doncs astronòmicament r lallt: el 8 de desembre de. l:anv ~
nent que correspon glorlfJCO.T.
1
Els .ttalla~_'
1¡ai.rença d'Horaci.
compatriotes del Poeta, s lla t ll
vançat d'un an11 i amb ells to s u.1
erudits i llatinistes del mó:!n~-l·
varert glor•/i( ar Horaci ta
ur1 dies.
dU·
Els a.stròriO'IIIS, per a 110 q:>6
1
comptar-se aaomener1 anv O a
,
14
' el Natal'tCI· del FU!ICf·
¡;4 precedir
l'Horne. Però els erudits .tene;ue ell
ror als zeros, sense. meditar com 111
zeros sórt impreSCJnd_ables, n ;:eto
.rovalla. Per bandeJar nu;ar. dol
s'hall errat d'un an¡¡ i e

=

al:

¡

f

mil en tòolna. J . M." FR!.SCtS

