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ABONAMENTS
Palsos comen) postal, td.
Mires paisos. td.
..t
Barcelona, mes
catainnya terrnoris tia la stemlblica,
trimestre
Arnerfra nanna 1 Portugal, trimestre ...

EL TEMPS

Encara que domina el cal amo mona
nebuteslitt, esta sera o aseaba sera
neboloillat, uta sera o galrebé 'ere al Camp de Tarragona, a la rones de Barbera, a la Segarra 1 a la
Ctatlenya. /Fabear/en 1)We» 1 pa de tiesa, a la do mares de Bates 1 a la torea de Trame. ala vente son
en calma o mazos 5, direce16 variable; nones a
tempotet sao modenass
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EL MOMENT POLITIC

LA PLN3LICITAT reprän avui les sa yos tasques Interrom
pudcs
iurant tres mesos. Les repren dIntre les limitacions de la ccensura \
I de l'estat de guerra. No
ve de nou. Dala dotze anys que ea0
publica en llengua catalana, set ele ha viscut sota la dIctadura;\0- • ,
«if
No foren pas ni els de menor delit n1 els de menor efIcäisia.
l; •
Tres mesos, han estat ben felxues per a Catalunya. L'arbre
' • II • P •
de la nostra Incipient autonomla, sacsejat per totes les ventades
/ha perdut •
•
•'0, • ••••' 3,
les fullee, se li han esquelxat
les branques I duu fina
al trono les Vendes. Enmig, però, d'aquesta ruina, l'esperlt que
l'aguantava es viu,—és immortal.
Una tasca de restauracid s'imposa avui a tots els catalana.
-..---_--i..--..;- Iler-,
Restaurad() de la legalitat política restaurad() de la consciencia
catalana. Cal revigoritzar aquesta consciencia, evIdentment ateblida en els darrers temps. El nostre poble, endut massa de
-: -..Z_í'
'"5-/'---l'entusiasme, altrament ben legitim, d'haver adquirit un réogim -,...
'----n/
:..) WP-- ..,.9'
_ ,../ 's....Y
AL.,
politic propi, potser oblidava que la Justificad(' d'aquell règim
es de servir d'estructuració a una personalitat, conscient de les
sesos característiques I ben gelosa de conservar-les I de millo,>"."
'
,n-•
...) .."--:,..3'-----3-A
"<1,7
1„....~••• ...Z.T..--e.L.„
rar-les.
\''',...-.." i.Z......,1'.Cal ami matelx revlgoritzar l'esperIt democràtic. Europa tra- \:.--,' b4Z.',• r--. %
Ya.-:._-.
n__
vessa un període, hereu de les violencias de la guerra, en qué
-- . e --"-Z------;4..~
l'apel.laci6 a la l'orca s'ha convertit en argument de Huila politica. \------' ----•_;',...;-.-'. ^-7,e % _--_--s,ii
Els partits es transformen en milícies, i l'Estat, cada coa mes ' ."-_;-,/
'e,...,,,,,
absorbent, esdevé monopoll dels qui vesteixen camisa de tal o \,..._./ as.....-- • --- '
' e,„...-/
tal color. L'home, résser Intelligent, davalla del seu lloc de
.....--9
ezi
"mesura de totes les coses" a no esser més que una volva dins
la polseguera aleada per la inconsciencia deis instints primaria.
Conquerir el poder per la force, romandre-hi per la Urania, sortir-ne per la catàstrofe: aquest es el comí al qual empeny l'antldemocräcla. Apenad() a la força immoral en els forts, suicida
en els febles.
Els vells canons d'artillerla, obres d'art, decorats amb relleus
I amb Inscripcions, sollen dur aquesta: i'd110 regiS . La
"suprema raó del rei", la force armada, però, no pot ésser-ho
rallo populi es el vot dipositat a l'urna
1-ami:le del poble.
electoral.
Fidels a l'ideari de sempre, els homes d'Acció Catalana que
l'any 1922 catalanitzaven LA PUBLICITAT, segueixen avui, de les
nenes columnes estant, la Iluita per Catalunya i per la República.
Som dels qul m6s han propugnat porqué el catalanisme no
..•
es confongués amb un partit polític; estem segurs d'haver contrIbuit eficaçment, abrí, a eixamplar el seu cama fins a fer-lo
coincidir, pràcticament, amb tota l'àrea del nostre poble. Volem
que tot català trobi dins els partits catalans un que satifaci le
seva ideología politice i social i les seves concepoions quant a
procediments de govern. Cal, però, que ningú, en posar-se al
servei d'un partit. no oblidi que els partits estan al servei del
país 1 que, si moltes coses els separen, una de mes alta els uneix —
una sense la qual n1 tan sois no exlstIrien: Catalunya.
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latent

Els senyors Lerroux i Gil Robles han celebrat
una ¡larga conferincia en la qual no han arribat
9; a posar-se d'acord. De mi. se celebrari Consell
de ministres, al qual es concedeix gran importància política
(CONFERENCIA TELEFONICA I
'Y .
DEL NOSTRE REDACTOR
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Enti san a l'any 1935
en situació de crisi
e

,

al

A MADRID)
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El problema 'oficie plante fot pels mi- i
nistres de la CEDA os el Cansen ex- l -..........,
_,..:,• traordi nari de dissabte, segueix sen se re- .os.--- ,o
sola'''. Depenia la seva saludó de l'en-.--.‘ -.5 . 31-,
trrznsta que botica de celebrar avui elsZ:Z.1--: , 0..
scayo rs Lerraux i Gil Rabies. L'entreZ...
- - ,+ i
vista s'ha celebrat aquest molí, i ha du- z.------ , . ral sana hora i Initja.
. -......- ;,-, .. . ....
;

El :mor Teodomir
Menéndez nega que
hagi intentat
suicidar-se
Oviedo, al. - El reconeixement midic que es practica al diputat socialista Teodomiro Menéndez dura mis d'una hora. Quan torné al coneixement, el
ferit donava crits 'de dolor.
Durant l'estada del jutge militar a
l'Hospital, els periodistes parlaren amb
eh,¡ manifestà que per part del Jutjat
no hi hacia cap dificultat porqué fos
risitat el ferit, sempre que els metges
ho permetessin. Indica que aquest fet
d'intent de suicidi correspon a la jurisdicció civil, i així ho havia manifestat ja al jutge d'instrucció, que havia comencat a realitzar les diligencies de rigor.
El comarulant metge senyor Melo
manifesta que creia que Menéndez tenia
la fractura de la columna vertebral,
després es confirma en ell aquest diag-

'

A la U. R. S. S.

L ' assassinat
de Kirov
L'assassinat
Kirov, dictador 44
Leningrad, a penes ha estat Comentat
la nostra premsa.
Però rassassina t de Kirov té sa
importància considerable, <lince la
política internacional. Per a qui conüix
una mica la Ritssia dels Soviets,
aquest assassinat representa quelcom
mes que l'enterrament - anS sota la
pompa necessäria- d'un borne que
formava part del famós "Polítkuro",
del grup d'homes que - dirigents del
partit comunista rus - dirigeixen per
abra mateix no solament la socialització de Rússia sine, la boIxevitzac:ó
del món.
Res més cändid que les informacions que l'agencia Tass enviara
arreu del món. De primer, Nicolaev,
assassí de Kirov, era un home en
contacte amb els "guardies blanco"
que - segons sembla - nombrosos
viven a Polónia, FinlandiaManxucuo.
Després l'agencia Tass va rectificar.
No es tractava de "guàrdies blanca"
sinó de "feixistes". I aquests feixistes
no eren altres que Kamenev i Zinoviev, la història dels quals és, tanmateix, ben irregular, car ambdós larmaven part d'aquella "troika" que
amb Stalin apartaren del poder
Trotsgy, massa preocupat de mirar a
través del forat del pany del "Capital",
de Marx.
Se'ns acut que l'assassinat de
Kirov té importancia per dos aspectes.
El primer és que, interiorment, la
U. R. S. S. té moho treballa. Aquest
assassinat és un nou pas cap a l'afermoment de la dictadura impecable de
Stalin i rexercit. Perqué sembla que
en realitat, el tret a la nuca contra
Kirov - criatura de Stalin- era de
pur estil "Tchekista", era una demostrack) de s-enjanea de la G. P. U. conIra els /tornes que han controlat i

miLa
nimG
itz. aP.
t clseUed
u. te. una
Perhistòria massa
lusa perpe els dirigents de la R.
S. S. no s'adonin que en aquest monóstic. De la .mateixa impressió era el ment que el pais
dels Soviets necessita
metge de guärdia a l'Hospital, senyor emprèstits, la seva permanenca els ja
Melquiades Cabal.
un flac servei. El juny d'enguany
Els periodisies, segons les dades que procedí a una reorganització de la G. P.
recolliren de les autoritats de l a . presó U., la qual cosa - en realitat - sigi els informes coneguts a Oviedo, on, nificava pausar a segon pla. Per6 la
corn és sabut, la figura de Teodomi- història del bolxevisme governant haro Menéndez és popular, pogueren com- via estat la histäria de la G. P. U., i era
provar que des de fa algun temps, i aquesta policia la que continuava l'obra
arran de la incomunicaciä que sofria a de realització del socialisme, tots
la presó d'Oviedo, l'estat de salut de els fronts, a Orient com a Oce'dent.
Teodomiro Menéndez no era satisfacto- G. P. U. treballava amb ardor, f les
ri. El seu temperament nereida sofri seves gestes emplenen ¡libres enters.
notable depressió. Algunes persones
Controlar i revisar la sena obra sigque pogueren visitar-lo advertiren una nificava una revolució. Era una prosa
alteració torea accentuada en el seu es- més que el "stalinisme" significas-a en
tat d'exaltació nerviosa.
realitat racomodació al món burges. Els
S'atribuia aquest estat d'ànim a la qui sortien guanyant - en aquesta deresponsabilitat que li podien atribuir
puració de la G. P. U. - eren els troisjutges instructors dels processos in- kistes, que veien coniirmades llora decoats amb motiu del moviment revolu- núncies contra Eaburgesament del, Socionari d'actubre, ja que, fugitiu el se- veis. G. P. U. i trotskistes han format
nyor Gonález Peña, el pes d'aquelles un front cornil? Qui sap. Perä el que
havia de recaure forcosament sobre és cert és que la dictadura de StalinTeodomiro Menéndez, que era la figu- que fino ara hayia recolzat en la G. P.
ra socialista mis destacada de la re- U. - recolzari dad endavant en regida asturiana.
xercit. Són conegudes les diferencies
No obstant, malgrat la detenció del entre Stalin i Vorochilot (aquest
acopar Gonzalez Pchs, les declaracions tim, general en cap de fexercit, va dir
del
a:Id:Iza ou e esa f apvroordi ru i e
T
n apeodz
un dia a Stalin: "Si jo desapareixo, tu
ostro es
també desapareixeràs), pecó ara els dos
llora en aquest, i la depressió nervio- han conclòs un pacte, de mútua ajada,
sa s'accentuà en els darrers dies con- i les amenaces d'abans slan convertit
siderablement, fins a l'extrem que es en confiança
pot . dir que des de fa tres dies no
Mentrestant, quan entre passadissos
menjava.
s'esdeyenen aquests pactes, cent-sis perDurant tot el dia del diumenge con- nones -han estat afusellades. Continua el
tinua la gravetat del ferit, que catana en terror roig. Dones be : se macat (pe
un estat d'inconsciència gairebé total. ningú, en el nostre país, sobretot els
Els metges feren repettdes proves, sense qui coneixen la història del boIxevism.,
que el fet demostrés experimentar cap supasaran que Trotsky, Karnenev i Zisensació, la qual cosa confirma la sos- Canje/ siguin "elements de la contrapita que té fracturada la columna verrevolució al servei dels russos blanca".
tebral i la pelvis.
Es tracta d'una acusació per a tapar resEn la sena visita s'ha disposa t robedient dels roti alusellaments sense
tenció d'una radiografia, per tal de
ausa. En el nostre pais hi ha moltes
determinar l'extensió d'aquestes fracpersones que s'han horroritzat contra
tures.
El ferit ha perdut rúa de la paraula. es execucions i les barbaritats dels hitHorn deia que quaranta- yuit hores erians alemanys. Jo he estat una daabano de l'intent de suicidi Teodomiro uestes persones i he fet el que he poMenéndez requerí I dvisita d'un parent UI porqué a Catalunya es toneguess o
seu a la presti, i durant la conversa que Is mètodes expeditius del règim hitsostingue amb ell demostra gran excita- eriä. Aquesta campanya no l'he fett
d& i a crits deia que volien matar-lo, Per cap partit pro, sine únicament per
pesb que si ell tingués una pistola sperit de solideritat internacional. Daant d'aquestes execucions a la U. O.
abans, es malaria.
. S., qué slia dir ? Jo cree que cl
(Continua a la pàg. 3)
om de la solidaritat internacional .e
'ha de protestar i, a rexemple
014441 1+04444+1444444444444
omites Tählaman i d'altres, se n'ha n le
er un protestant de la dictadura prDLLEGIU:
tária del senyor Stalin.
Perit encara que no es faci aque-t
LES ART8 I LES LLETRES,
omite, em sembla cunvenient de t•r
a la pàg. 4. emarcar les coses que sesdevenen t
INPORMACIO DE MADRID, ússia. Corn que els homo st5n desmeoriats, qualsevol dia que ens curte na la pàg. 8.
ui dir el nostre pensament esta 1:0INFORMACIO DE CATALUNYA ariem davant de les boires i el hm, de
a la pkg. 8. evangeli comunista. I com que d'hitunitaria ¡
del treballadors teas en
INFORMACIO D'ESTRANGER, uni, cao n sé,amics
(In scadascil assenyali de a
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El plet de l'Ajuntatrient de Madrid

El senyor Salazar Alonso s'es-

força a treure a la qüestió
tot caràcter pohtic
Madrid, 31. - L'alcalde de Madrld,
parlant aml, els pericdistes, Ita di t que
feia constar que havia rebut tota mena
de facilitats dels gestora agraria en
abandonar aquests el canee. En les tinences d'alcaldia dels districtes del . Palau i del Congrés els batía substituit
interinament pela senyors Serrano, Corufta j Castro.
El senyor Salazar Alonso celebraria que aquest plet es resolgués favorablement, i ro cal dir que esté disposat a discutir públicament l'assumpte
des de qualsevol tribuna amb el senyor
Martinez de Velasco.
Tumbé fa constar que si l'ex-romte
de Vallellano defensa a les Corta la
sena proposició relativa a la destitució
de l'anterior Ajuntament. trenearA el
silencia per tal de mantenir els seus
punts de vista sobre aquest assumpte.
Els actuals gestora considerem afegeix - que la Comissió ha d'estar
revestida de tota l'autoritat en rexer-

qué haurà estat tot això?
-"La venganza de Den M ende".

cici deis seus cárrecs. l'er altra banda,
diu que en rassunipte dels comiats hi
ha dades incertes; malta dels obrers
que Izan cessa t tornar a Ilurs I loco quan
sigui equitati ti en aquelis que hi ha hagut vacant. Avui he de defensar amb
totes les lacres forces les credencials
deis que van retre un esforç en els
dics de plena revolució.
Com veureu vosaltres - ha afegit
jo no guardaré més temps silenci. Si
sóc atacat, sabré contestar. Avui ja
amb motiu d'un assurnpte que surt de
l'órbita municipal, la mena elecció per
gran majaría del president del Circol
de Mies Arts, he d'anar al . dit :entre
per a sostenir la veritat de la IlleVa
elecci ó , puix que es diu per diverses
persones que reglamentàriament no puc
és‘er president. Aniré al Cirial per tal
dr demostrar a aquests senyors que tot
segueix igual.

-

Tia 'l egas senynr Lenrou.s les dific ul t as que traba, si bé les presenta com
tot fenomen natural ea la política. El cap
del Govern semzeix j'arietar de sargits
el m e nsas, pera ce ks soves converses
otab els periodistes ha anal Pralelant
una mira de llum sobre /a siluncia.
per exemple, ha parla! que ti Sbn donades teta :nena de facililals, per tal (lc
trabar uno soluciö, encaro que no per
part deis direetios dels partits; que cal
que hom l'ajudi en aquests manzents.
que hom no es posi a parlar de crisi
aguda, sizza de crisi latent.
Despris de confereneinr telephice.
ment amb S. E., el senyor Lerrnii.v
ha anuncias que denla dedicara el dia
a CSSIIM pies personals, i que dimecres se
celebrara C6nsell de 31inistres, sota la
presidéacia del cap de l'Erial. Ais-3 ya/
dir que la qüestió política, en tata la
cena mago¡tud, sera portada a aqucst
Consell, en el qual tindra el sea des-

71..!r•
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El dia d'ahir
la Generalitat

El coronel Jiménez
Arenas visita el senyor
Portela

Es clar que malgrat anunciar-se que
el dia de denla sera, Per la sera festicom U15 parbnesi en la vida Politica, ir dt suposar que sera aprafitat
Per a intentar de !robar una saludó a
alfa que atad sembla no tenir-zze.

Ahir al ntigdia ela periodistes que
tan informaci,S a la Generalitat foren
inv:tats a la Residencia pel coronel senyor Jiménez Arenas.
Com es recordará, ahir era el segon
dia que els informadora tornaven a la
Presidencia després d'alguns dies d'ab(Continua a la pdo. 5) sència, i previa una entrevista entre el
coronel Jiménez Arenas i el president
de l'Associació de Periodistes, senyor
em»,
Costa i Déu.
Mentre els repórters i el comandant
Gabarrón es dirigien a la Residencia
aquello li preguntaren:
-I quan us n'aneu? N'hi haurä encara per sis mesos?-comentá un periodista.
-Cal NO ho cregueu. No seré tan
llarg...
-I de la crisi de Madrid?
-Res d'això, hontel No passa res a
Madrid-digué el comandant-. S'han
aprovat sense dificultat els dos decreta
relatius a Catalunya, i demä pasma nosabres ens n'anem dad,
A cohtinuació els repérteis entraren
a la Residencia, on foren invitats amb
un lonx pel coronel Jiménez Arenas.
Aquest no va fet-los manifestations. Va
dir-los únicament que havia visitat el
senyor Portals, i que a la tarda hi tornarla.
Entre els repòrters es comentara que
ahir ja se'ls permetés "arces a l'antiga
secretaria de la Presidencia, tal com es
feia abans dels fets d'octubre. També
comentaven els repòrters que de l'esLA PUBLICITAT
mentada Presidencia han estat trets els
retrats . del primer 1 llegan • presidente de &oil' un bao
alt mas 'mote stinpadtsanto savia uns aucaizada
el»
la Generalitat.
cordial ala amka promete 1 abwaia

w

a la pág.

7.

ELE ESPORT8, a la pag. 8.
EL

Pernil VEROf

IIION DELE EIPECTACLE8
a la pág. 10. 4011EST NUMERO HA
D ASSAT PER LA CENSURA
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Pels Centres Ofiefa

r

_te

thuieri,e, t ce gestar
3-

aotafa, aterarla( 1 vagabede
acates Lluls elare, Manuel (lar-

f er

eia 1 Josep Torruttle, teapecliVeMent.
'Meció DOs orals
per dan» i furt contra Josep Ma.._1.11baelat •revIalenal. — Pel ria Zamora Josep Bernat, res-

engallados. No lo fueron
' l'amper. Parq ue ese que seria un conLes eones mixtenjulge senyar Bibiano ha estat peclivament.
flicto serio.
por su simpleza. Si lo fueron porque
Secnia
Tercera.
—
Divorci:
eancedida la Itibertat provisional
Rovira i Vielül. a LA cwriir..fd
He aquí una reflexión ue se hacen nadie podía suponer razonablemente que
per deu diee,sper
que pugui Rosa lbern opl na fticaçd,Cueliet. rencilla, ente el. Afecte mis gres del los gubernamentales gpara tranqui- guiares afirmaban con tanta rotundidad
GENERAL 1ZAT Traneeueregue dintre de la posar al currenr PIStalI libres
Dos
orate
Serena
Quarta.
—
passal
regint
catatutari
vii
ésser
el
de
lizarse. Pase lo que pase, la solución que tales y cuales hombres habían code la
niajor notinalitat; bi
alcament de b‘lis 1 estafa leo toses n'irles. Per ofertes del re- seii siinnpre un acuerdo de la Ceda con metido tales y cuales desafueros lo hiButlleta Oficial de la Generall- 450 %olants i s'elegiren els se- etiAn on esta empleat, el proces- per
contra Teresa .vineta i Morfi O ate 47 Cfl3r5IiJ5 Im, Mamen/ r dimió el partido radica/. o mejor dicho, de cieran con plena conciencia
•
Alexandre
Hipen.
de la vileza
tat. — En el seu numero de diu-' güente . earrees: Un sindie i un
•
Eleve.
11/1 m'Irix ordre d'afers en la legislació
Lerroux con Gil Robles.
que cometían. Se necesita en verbi,
menge publica, entre arrees, la suplent, per a Santa Colonia de
Causes sobresegudes. — Ha
Divorci: Salvador Vidal contra atribuida a l'Esla i en l'execnció a ha: No hay otra salida con estas Cortes." conocer muy a fondo
la capacidad de
següent ordre:
Cervelló; (res sindica 1 tres ausobreseguda la causa iris- Ernest Pahul.
Generalilnt, ans encara breit establerles,
•
maldad de cierta gente para resistirse
Presidencia. — Orden dispo- plente, per a Sant Bol del Llo- tru'ida pele successos de Portera
e
•
tn les facultats de /a . Genera/U«, iota La llibertat del Sr. Azafia a creer acusaciones que se
ofrecen con
niendo que todos los Inepectoree bregar; quatre eindice i quarre (Lleida). També ha estat sobrese, rir dinterrencimis per-mancara o evenlas seguridades de los hechos públic a IIER.4LDO DE 31.4DRID
Sanitarios de Medicina de Distri- au l dents , per al Prat del Liebre- seguda la causa contra Josep Fi- ANUNCIS JUDICIALS taals de l'Estai:
mente croocidos y comprobados."
gel; qualm jurnts proplelaris 1 glera in.
to entreguen, a la mayor breveRetarda que fa reaccid esean n•ala
"En
el
regir',
sesee;
eren mixtos, en
dad, al Colegio Oficial le Médi- quatre suplente, per a tela la zoE •DICTE
LA NACION
La causa dels rabaasalres
proporciona diverses, l'idioma oficial, calumnia, el senyor Aaimña amb les Orttcos, O a sus Secciones Comarca- ilo del canal. Presidi la reunió ei vade a plenari. —
éo
Es /rastra de fraudada. Relaciona N.
Ha vean eleEN JOSEP alARIA SALLENT I l 'ordre pillaje, In Justicia. el Dret l'en- suic"rrr
infamants'
les, los libros registro de Titules senyor Temas de Rivera, engt- vada a plenari la cansa seguida
Ov.i.hp"dat
RIERA, Jutge Municipal-Lletrat de la iseutely,amlee:legiliaetsic,a a ieas k.ob lreess
c"I'''si, :g401::io
' de la ma- Ifiberament d'Azatia ce les derlaracions
y toda la documentación oficial t l Yel' cap d'Obres Painiquee.
centra els rabassaires,
del senyor Largo Caballero, assett.reant
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tes manifestia als periodistes que alarce1-11 Con Salvatella i Herdistinguien•
rran Soler Cn bit ilo
ril il 1 rp -- REIR! IR ntHIii . •0444e1 una por este o por attnel motivo
s'havien celebrat al ()veril civil nitutlez, ele gneis preetaven SermäquIne WIRTNEINI me U ~He dese pea su ruar humor el de Justicia.
Matices
lberiques.
S.
A.
Ntrui.
les eleccions per als canees di. ve( a l'Auditoria. iii queden els
Rnhles
tenga
mismo
Sr.
Gil
V
que
el
I brodar
einnlla: Paulina Itiolleii,.e.tuelssi
Ja Junla del Sindical de Regente senyors Peflaseo. Ribelle g i
el aire preosuparlo. no ofrece nada de
Salguero.
RONDA DE SANT PE PE. 3
de la Dret del Canal del Molare- lee. Abone de manear visil,tren
Particular en circunstancias tan difict.
NONL..tfl RADRINAS tes
AUDIENCIA PRCVINCIAL
gal, elecció que feta nou anys l'auditor per a oferir-ae en tot
come las presentes. De todos modo,
•
Secció Primera. — Tres orate
que Da be celebrava.
bIAOCWA I. , 440
i per tot.
la alianza radical-cedista nn se rUede.

si

hilad de los

Jutjats

Antoni Torneo

1

1

L'ACTUACIO SOCIAL

VIDA CORPORATIVA

1

RIA

SOLTES

libres

per a

infants

DiMaete, 1 de gener de 1035

LA PUIPLIOITAT

fi ca
MEDITACIO DliNt1011 hteundeatracament,
Comença l'any 5935. Cont tete els co- y flanes en tots els principia econdmies
rnenearnents, aquest és gravid de poi- i socials, i, al eapdavall, hom ha volaibilitats i d'averanys, i cadasce s'es- gut resoldre un problema que era esmerea a fer ele més sincere propetsite trictament de manca de sentit coorded'estnena, de rectificacie, de perseve- nador, a base de tancar-se cada Estar
ranea. Any nou, vida nova. La vella en la muralla xinesa de l'autarquia,
dita, tanmateix, denicstra que la sa- retern ale rempe medievals que cusviesa anónima pretérIta no sempre ren - cara hom no pot endeviner fin, a quin
certava. Si l'any és nou, la vida es te punt seré menat per la tenia humane
mateixa, i iguale eón ele bornes que, Hem vis'. apareieer. Niel l mai vist,
amb gateara o en recollida ineditacid, al (mal cap deis llegendaris, ni els
'dan el traspes asensible i solemne del set eEgipte, no poden comparar-se,
darrer minut del dia de Sant Silvestre malaltia niundlal dele cense-feina, el
al primer del dia de Cap d'Any. Les reitere del filón modem, amb ele seise
dotze batallades carregedes de trucan- efettes eorrosine damunt el coratge
iniciatit a Individual.
denzia no tenen cap eiicecia renavadura damunt les vides dele bornee, de le
I. mertrestant, hem contempla/ la viomateixa manera que els dctze grane de iència enfilar-se fine a ocepar ele blocs
talen que les punteen no tenen cap mis elevase del Poder. Hem reir a Resmena d'influencia damunt la sen dele sis. i a Alentenya i a Italia, i a Auseue s'aranye.n a cumplir el ritus imper- tria. i a lueeelevia. i a teme de !loes,
tret de Franca.
eom la Pei del blis fort substituía tAta
e Si no vida so ya una vida modifica- altea lettelitat, toro la 11e:serrar iediyi
da no sere possible? El nostre Segle XX dual era menyspreada í suprimida. gens
entra ja a la maduresae Set; pasear els delictes d'opinie eren reprimes anda
la major pan dels seus primers tetina. una severitat agn5nt. molt eunerior a
guatee anys en un seguir de torito la que perea ele delinee comuns i elf
que feien apareixer com a extreoreina- fets criminals. Erro vist entrenitzar,
riament assenyat el set eredecessor, amh una Impudicia tete vista en la hisaquel! que Leen Daudet anemena teria, eb dret superinr ele l'Estas ensegle XIX .. . La joventut front del de i com aquest
diquest mil nou-cents seta perllonga; dret era administres per tina hita emmaese. Quan pensara a iniciar una se- pareda en la violencia oficial, 1 hern
riosa maduresa? Trenta-quatre anys vist cem la intelligencla entigrece en
disbauxa, de contrasentits, de crisis massa d'aquests paises o be renunciava
d'insensateses zno podran trobar una a fereeli sentir,
digna esmena, en tombar els trenzaA Catalunya hem viscut els as anees
einc?
del Catalanisme i hern vist com equesti
Els que hem anat pele volts del trenta-quatre anys convertien el bare e
mil nou - cents en te a-teigmpc:dl
ps oucents, i que hem assistit a tot el
trasbalsament de valore que ha caray- voluntat i una acné. Pelee tumbé liest
teritzat els a:1 3s pausare, sentim su- vi5t la supervivencia malastruga del nosdint, a desgrat de les premiositate del tre anarquisme ingenia del nostre Memoment i de l'enlluernament de la ilui- dre de disceirdia i d'auto-destrucció, del
ea per l'existencia, el meravellament desrivell constant entre el sentiment dcsSe tot el que ha paseas, i provem de bordat que ens empelly a hatzegaile, desMesurar-ne labast. Hi ha hagut una iguale i la intelligencia (me no arriba
guerra sagnant, experiment doloriís a controlar-les. Hem vist com era neCO/T1 mal s'havia assajat, i tothom, gligida, fine ara. la imponencia cabdal
itdhuc ele que n'havien ronces al niar- de la cultura nacional. i hem yist la jege, com eis catalans, hem sentir en l'es- ventot catalana renunciar, per manca
perit els electes (liquen absurd des- <i . ambici6 i dentelligencia, a eurullar de
incadenament de imites tenebroses sentit aqueste tete (lacere an3 . 5 i a red
que rhome s'havia fet la illusió de litzar l'autenti c a res-caleció catalänida
bandejar i extirpar del món civititeat. que ha de fer retrehar al nostre Pelee
el seu cami i la sera inissió. 1 arä, ale
violencia km conjurada i atiada
'consciencia durant guatee Sargs anys; inicie del 1935, tots ele catalans, del
aprer.ents de bruixot maltraeurs, mis alt al mes anònim. emiten la ne
aquells que la invocaven i desferma- cessitat d'una meditacie, d'una resisiä
ven la ¡tea puixança no salieren Ili- d'idees i de condueles.
cenciar-la i fermar-la quan bague es.
Ba y al» lv l'espera desata de Cata.
Sestil la seca feina lamentable. El :un, a, clavan( del nu'ul, aquetta medinión, salvar ass estrany i curtiesen pe- tad/e indefugible de cap «any pos ésser
dude d'il4usi6, que podria simbolitzar fruitosa. Es un mornent de reflexid: la
la figura de Wilson, profeta feaceseat, s ida coi/liuda Pere n'Aser d'aquesta
ha viscut d'aleshores anee sota el sig- breo eogitacid piigui surtir l'impuls que
ne de la violencia.
ha d'heder aquesta rectiffeacie del celiem assistit, lambe, amb una hat- gle XX C0/10111pIlt i CITIITlet2111.1I per la
rea de satisfacció i d'esverament, al violemei e , fatigar per la dishauxa i el
progrés extraordinari de la técnica i deeardre. que neceseita, deepres il'aa la hipertrefia del maquinisme, i pa- (peste trenta guatee anys d'estupideses i
rallelament Item vist ecim la imprevi- de crines, l'ajut dele heme de bona vneie i la manca de serttit pràctic de la !untar que vulguitt retornar-li eoptihumanitat permetien la crisi més es- misme. el sentit come i eelegencia litepeetacular i sensacional que el m'in ral que tan esca s ees vegades lun single.
ha patit. despees del gran trasbals psic ui r de eany mil. Ha trontollat !a conRafel TASIS I MARCA

n-•-••••nnn

El, COILdella cie Guerra
Un peixater del Galvany que tenia una
pistola rovellada
Joan Ferrer i Vila és isst comerciant
que té una parada de peix al mercat
del Galvany. En virtut d'una demencia,
el dia O d'octubre, dos agents de porefe practicaren un escorcoll al seu
pis del carrer de Molins de Rei. cercant un dipòsit d'armes. Els agente
no trabaren altra arma que una pistola que va Iliurar-losi el mateix interessat. marca "Campeen", calibre
765, fabricada l'any dinou, sense muMeioes i amb senyals evidente de no
haver servil de temes, puix que era
rovellada del cene. Joan Ferrer fou
detingut i el jutge Manuel elire i
Simón instruí sumare
Ahir el processat va compareixer
davant d'un Consell de guerra, que
presidia el tinent coronel d'artillería
Rafel Jaime Medina, acuses d'auxili a
:a rebellid del 6 d'octubre.
La lectura de l'apuntionent densostra que la nit del sis d'octubre el processat elormia tranquiPainen t a casa
seva: que la pistola feia tres anys
que la tenia per hacer-la trabada i
que mai no havia tingut municione i
que no té antecedents penaba de can
mena i que tots ele retina/Me disten
que és un ciutadà sie be.
Frt fiscal, que era el tinent auditor
senyor Francesc Corbella, reconeix
que l'acusat no ti res a veure amb
el passat movinient, ni por dit e se que
tingués cap dipetsit d'armes. Considera, pene, d'acord amb un Menee
que si l'arma feia temes que no havia
estat usada, era utilitzable, i que, com
que l'acusat nä tenia permrs ni guia.
demana que sigui condertenat a guatee
meses i un dia de preste per tinenea
n'irisa d'armes.
El defensor era el senyor Angel
S amblancat. Opina que el que hauria
de com parèixer davant del ju:ge de el
m i serable que va denunciar-lo. Die
<l ee una arma de foc lente municlons
na es Pos dir que sigui una arma, i
que no es pm condemner una perj
sana per aquest fet, quan és demostrae que Es un Ven almete dedicat
exclusivament al seu petit r.egoci
liendre Peix i a pujar ele filie. Demana l'absolucie.
Encara que l'acord no es fan
fins que l'aprovi l'auditor, sembla
que el Tribunal ha acordar abeoldre
el processat, Cl qual va 'ratee 47 dita
empressonr..

El Conste va durar vuit minuts
eiscassoe.
PER UNA ALTRA PISTOLA
INSERVIBLE
Alee maltee ce celebre 'un altre
Censen de guerra. lambe per tinença
ubicua d'armes. L'acusas, Josep Garcis i grite, víctima d'una denúncia,
va trobar . se atub la P olicia a casa Per
a fer un recorten.. Li trobaren una
mstola i une carregadors.
Cont que posteriorment un informe
tecnic demostrava que la pistola era
inservible, el Ceneell dicte sentencia
a lisoluttniu.
CONSELLS DE GUERRA

PROX1MS

e

A l s deu d e l rna,i de denle. a la Sala
dictes de l'edifici de Dependencie

Militare, seré celebras el Consell de
guerr a de plaça e lle ha de veure i
resoldre q causa instruida pet comandent da eavalleria, jutge permanent
de la Diviele, senyor Josep
i Huerta, contra el datada' Josep
Roca i Soler, hiel defiere 1:e rebelliCi
gl <ha tres, a les deu, serie celebrar
el Consell que ha de veure i resoldre
la causa instruida contra el ciutade
Pere l'idal i Congost i tres In és, Pel
capotan de.liete de rebellid militar.
El mateix dia, a les tres de la tarda.
altre Consell contra ele ciutadans
Rafe! Acrover i Jorda n i Salvador
Gonzelez i Albadaleje, pel suposat
delicte de rebellió militar.
• 444444+.4440

FONDA DEL LINCE
Sheet al* ¡lec mes cèntric
de Barcelona
Local nou u ventilet. Totes lee
habitecions amb eigua eorrent
baleaos al Caere,. Insiatleció de
bany i ralefacei6 central. relee
cholla completes, de lo j U otee.
Cobeas a 3, 4 i 5 ptes.
zr
Telefon 16514
BARCELONA
Desitja ale sitie cliente i ande
un feliç i pròsper Any Nou

Santa A
No es posa en clar si el
processat era culpable
Ahíte davant la Seccie Segona, y
comparèixer lanas' Vianer Sarta, lea
se t que el mea de juliol de l'any 1933
intanti atracar un cobrador en el Inotnent que aquest paseata per un caos,'
del carece de Galilea, de la barriada
de Sants. Hi va intervenir el pelee,.
el que' ya perseguir l' antat. Fe Cal,
ciaren rece. Resulte ell ferit i
guerdia civil.
El fiscal, despee de lee provee, en
el transcurs de les m'ale sem!da 11'C
no arribe a posar-se en clar si el pro •
cessat era o no l'individu que intente
atracar el cobrado-. An4 ici`i del Tri.
bunal que li fne a p l ic ada 1 4 Pena ile
sie enye, vuit meses i un din de Peeee
pci delicte de robatori a me armada
La defensa eollicite

Se nacida pequé li mancaren 75 pessetes per
a pegar un deute
El Jutjat de guàrdia procedi a
secament del cadàver de Manuel Gar
cia, de trenta-tine anys, ei qual ce
suicide ¡Residid-se d'una cerda , en ir
pis del curte del Carme. Va deixer
una carta en la quel deia que no podia liquidar tan compre que !savia co•
bisar yergue li maneas en se.tanta-zinc
pessetes. les quals s'incia judas al
Frente Principal Pelare.
Per aquest ntotiu se suicidé.

La

visita dinspecció
a l'Audiencia

Continuen declarant
els jutges
Es

inaghtrats del ' 1 ribunal Supren,

que e troben a Barcelona en vieita
d'inspeceiii van rebre declarecie din
enge als jutgee dvlu jutjats númei
i te. senyors Espinosa j Díaz.
La declaració d'aquest darrer fou
inolt extensa, i nu ya poder acabable per la serie cje dades interessants
que facilita als inspectors.
Alti!' el senyor Díaz acabe de pres.
tar la deelaraeie eenteneada diumenge.

Els senyors Casares
Quiroga i Belio
a Madrid
Afile el cestero surtreen cap a

Madrid Cl s senyors Casares Quiroga i Bello,

BEIS

Casa Casones
llanta Anna, 4, Barcelona

Que havia intervingut en la mejor part d'atracaments comesos a Barcelona
Ahir al metí la poiicia va detente, a d'intervenir en un altre de plariejet a tut
amere de la plaea de Tatuan. El qut
-red!nla,úmo29ehr• hacia de seguir en la tanda era un proriada del Poble Nou, quatre ex -obrer›, pietari acabalas, que vitt a la Granele.
els quals foren acotniadats perqué sr el qual, sesione les noticies que tenien eis
sospitava que eren els autors di e o- de la banda es dedicava a deixar dinere
batoris de generes ocorreguts a la fi- a préstec, a un interés eleve.
lírica cementada.
En tercer lloc Oletea assenvalat
La policía, aleshores, va recetar pare industrial de la plage de la Univerditer,
Seis geiteres robes ale domicilie d'e- el qual, en Sanear el seu eetaellment
(melle.
de begudes a altes bores de la matin.:En el moment d'éseer de:Metete pre- da, Ii donarien un cop lord , amb san ohtenlen que els los donat treball. per jecte contundent, per tal de no lee
força.
soroll. i Ii prendrien els diners de la
S'anontenen Antoni Parrado Méndez, recaptació del die. Per a fer-ho emede 34 anys: Josep Figuerola Besemos: rumien un dia de recartació extreorcliefenuet Valver Mart cez, Francesc Su- neria. pite: que ja eetasen a l'arrulla
nabuja Serfont i Rosa Paredes Vida?,
Ene vegada en P o S s e5 s W, del e diners
La deteneió mee importont is la de d'aqueste tres atracamems, podrien die'
la drusa.
pisar «un rotxe i d'armes borles. per te!
Els hornee eän coneguts toril e atra- de ten/erre altres atrecaments mes imcadors. I.a dona is la famosa "tiene portante.
rossa" que ha intervingut en la mejor
Aquest detingut. igual que tata els alpart dele atracaments comeos a Barce- tres, Un posas ahir a la disposició de
lona.
l'autoritat militer.
Actualenent té trenta anys. Viui al
mateix dotnicili de Sanahuja.
Segons sembla, fou amiga de ' leise',
el qual ya morir en un tireteig °corregut al bar "Brusselles". I ho fose, tina
be, del cap de la banda d'atracadors.
que era conegut amb el sobrenom del
La citada de Cap-d'any no sol u"Centim", el qual va morir, igualment
que Teixer, en un tiroteig ueorregut san!' l'eepiendoe de la de Nadal. lee
entre la Miela i sm gen d'atraca- certa manera ve a ésser -ne la t'ale
-ve:Lad.
dors, la nit del 14 d'abril de l'any Pas
Tanibe lio es la vigiles. 1 aquesta.
al Paralice.
-tar,
També isembia que Rosa. acompanya- igualment, no sol prendre les proporda de Sanahuja, va intervenir en l'in- cecine de la festa nadalenca.
Tot i diXÖ, durant in nit d'ahir, hi
tent d'atratament al Banc de Credit de
llague molla animació pels caneys
Mataró, ocorregut el dia t8 de
principals de le ciutat, sobretot a les
de l'any paseas.
Arra» de la derencie de la F317/03h Remedes, un va circuear continua"delta rossa", la pellej a espera poder litem la gent en gran nombre, gairebe
fins que va contener a Clarejar.
practicar une memores detencions
tetes elles importante, d'elements eigniHi ha entre la cliada nadalenca
!a de Cap-d'any. una diferencia senficadissinie com a atrecadore
elite. La primera bat el set, ele des
de pritnerre llore de la sa r da de la
UN ALTRE ATRACADOR
DETINGUT
no acaba fine l'endeuld La
In Cep-clatty, ett canee i ' ef C012, tranTREBALLAVA A LA SASTRERIA quilla, amb un ritme lent, des que
QUE HI HA DAVANT DE LA es ta lose fine que toquen les dotze.
SASTRERIA MALERAS
Aleshores, lis (esta adquireix el den
A mesura que les gestione de la pe• esplendor inaN isus. El, els dotze grane
!teje avance,, en l'afer de la banda «a- de raint e:n.11)61k, que pereonifiquen,
tracadors. van posant - se en ciar les re- alhora, eacebarnent deIs dutle metes
lacions que tenien amb tota mena d'e- que han transcorregut, probablemeso
amb penes i trehalls, pece ter/maree
l:inicie.
Darrerarnent ya ésser detingut un ir• ja depassete, S ' lli enclouen també (lotdisido, dependent «una sastreria, rtel ee grane d'esperança, a fi que el nos,
cace de ellespitel, del da y ant de la any sigui Més belligne que 110 pas el
i una tepeque )10111 intente d' a tracar e/ )3 del pr e pasear. Sen una
mes, i que era un aloe dels (CM'-sent reina sempre renovades.
Ahir, a tal hora com les dotze
plicals en els robatoris a me armada.
Ageret. que fue detinget a cens e - tolitone ale establiments públics, aimierda de les declaracions dels altres, xece la seca copa i els dotze grane,
done detalle de l'organitzacie, aixi oarn accaniadant eany que se n'anava i eadele atracamente que es proposaven res- ludant amb alegria el q ue acabase
«arribar. Als teatres s en alguns cilitzar.
Aquest detingut, deseres de prendre nemes, en tocar l'hora, circularen propart en l'atracament que s'llavia d'e- fusament també ele dotze grane.
L'any que ahir acabe seré recordar
fectuar a la buttga on tteballe, llavín
amb dolor per molts catalana; que el
que aval centellea porti l'alegria que
absenta a multes liare i doni seily
Gran Joieria Rellotgeria ésenergia
a tothom per esperar die
Argenteria
mes venturoece.

la fehrica Miguel Rius, situzda al reir

I reprime de stralic ße blanquea, corr o"
cirde MenerS t pornografia
La Delegacee del Patronat de Protecció a la Dota, ele ,seveis de la qual
DelegactO han estaf traspassats de l'Estat a la Generalitat de Cataienya, 'twist
la seva iniesió social el prevenir i reprimir el tráfic de dones, la pornegraha i molt especialmem la conmine de
menor% dedat, encarregant-se enema de
la vigilencia, tractament i tutela de noles extraviades o en perill de corrupció, lee miele ingressa en ref.:in/latees
eded uare , ha realitzat, durant el finit
en e 1 934, la ieguent tasca sozial:

CAP D'ANY

LA BELGICA

Et preve% nicle' 11 1 , e13 hufs m e es en
aparen totograrle
numnioratilv mol nment des de 10 Pies

ee orereix

-

campanya de ProteieWii la -ton a

Ahir va ésser detinguda Ia famosa
"dona rossa",/

DOMENEC GUASCH
GRAN ASSORTIMENT E'N JOIES
1 RELLOTGES DE TOTES MAR
QUES, PROPIS PER A REIS

Hospital, 106 - Telefon 23213

Dr. Pede de Gaona
METO g OCULISTA
Carrer d'Ausias March, 31
d G11'0E/U

Telèfon 23548

BARCELONA

Ha 204 expedients de proteccid a metiors extrav;ades o en peral de
corruptela i neta ingressat 85 als refor-

maron; per a reeducació í rehabilitacie
Trepe causant, en unió de les joves
internades co anys 'anteriors i subjectes a returma, 30.11u estarles abs diserents cocee/orla
'palmen: ha ingressat en Hospitals
t Cases ee Materneat diver ges mees.
i han rontret matrimoni, grecies a latut del Patronat, quinze menors, havent paeat a situació de Iliberrat vigilada o reglen de prova 196 menees. la
niajozia ingressades en anee anteriors
i que ja retan reformades, a les quals
edie . procura trubar Otea]] i eón diri•
gides j vigilades per expertes delegades.
L'edat de lee menees tutelades
entre els setze i vint-i-tres ames, essent
el 40 per nao :iaturals de Catalunya; el
38, de la resta d'Espainya, i el 3 Per soie
restant, eetrangerea
Les reteridee menees han estar posades a disposició i tutela del Patronas,
unes pele secas eropis pares o familiars;
atoes per la Direcció de Policia, Jutjats d'Instrucció, Ajuntaments i Tribunals Tutelars de Menors, i les menys
¡han presentar esponteniament.
Amb referencia als antecedente familiare de les menee recollides hi ha un
crescut percentatge d'artes de paree, altres solament de pare o mere; ahnen.
fines de pares eepaeats, divorciats, en
ignoras parador, o que viuen en continua desavinenea conjuga!. o be de pares i mares vidu e o divorciats, que han
contret segones nores,
En et transcurs de l'any 1934, el Patrullar ha presenta: al Jutjat de guardia 3z clenúnciee per corrupcie de menees, abusos deshonestos, violad& rapte,
estupre i evocar/sena motivadt la elettucció de les cteresponents ceitees crimetate i el processanient vetó de
secrete dels denunciase.
Les causes de la proetitució jovenivola, la qua) este augmentant eecandalosament, eón: la minina, aguditzada per
l'actual crisi económica, l'afany ittimoderat de luxe, plaers i couroditats, seoS o reparar en la licitud dele tnitjaus
emprats per aconseguir-lo, les divereluns modernes (Acadernies de ball, cabarets, dancings, tutee frivol, meteeles
i eetablimeats similars), l'abandonament
manca d'autoritat dele pares, ineptes
'norte d'ells, per orientar èticament i
professionalment els filie; l'ernantipació
de fer de moltes menors, la gandulerie,
la suggestió criminal d'hornee cense
consciencia, el punible Ilibertinatge dele
guate és la causa de la perdici6 de moltes joves, la manca de respecte a la
dona en tallers, despareoe i febriques o
com a serventes en cases particular', i
per damunt de tot, la materialització de
la vida moderna, sense espiritual:tät, per
ntaiica de principis erice.
Per rae de professió, el servei ricemestie, les entrenadores de ball, models,
tanguistes i acierte. donen un dolores
i crescut percentatge a la prostitució.
Parallel' al sercei de protecció a menees, el Patronas s'ettcarrega, en col-

laborazió amb la Policía, de la repetiste')
del vele de blanquee i penografia, al
qual electa ha instruir tea expediente a
pereones dedicades al trific de dones,
prostitucin clandestina i pornegrafia.
Conserlitencia d'hl/testa actuació ha
estat el tancament de suposats cónsulCofia de massatge i de belksa, veritables centres de prestitució clandestina,
cases de mida nota, music-halls i imposicei de multes per l'autoritat governativa, a petició del Patronas, a diversos
cinemes, per tolerar abusos &Morelos,
agencies niatrimonials 1 de collocacie
cabarets i academjes de ball, harem
presentar, demée, en la majoria dele catos, les corresponents denúncies al Jutjat de guàrdia.
El Patronas collabera a recele de
l'Ajuntement de Barcelona, amb l'objene de dolar compliment a la llei
sobre collocació obrera i clausurar les
agencies privades. Lt majoria d'elles
centres de tràfic de dones, i s'ocupa aetivament de prevenir i reprimir el träfic de blanquee i de reduir als eme limite la tara de la prostitucie.
Finalment, el Patronat de Protemiet
a la Dona, despee d'exterioritzar el
seu reconeixement a la Direcció de
Policia i Junats d'Instrucció de Barcelona. per l'activa i entusiástica collaboració que li vénen prestant, invita el
blic a denunciar tose els casos de que
tinguin ccneixement de corrupció de
menors. trille de blanquee i admissió
de menees en establinmns de vid anab
In finalitat d'emparar les víctimes i
perseguir criminalment els corruptors
traficante.
Denúncies i eubectipcions: Brut, 3r,
primer. primera.

Sagona campanya del
liS
egeil pro-infancia"
"El gran nombre de persones
que diariament desfilen pel pavelid que et Segell Pro Infancia
Id emplaçat al Passeig dz Caricia (davant del carrer Si Gas?).
es poden donar compte de k. importancia de l'obra del Segell Pro
Infancia. jo que CO l'al l udit payen() on estan exposades totes
les fotografies de les diferente
Inslitucions benetiques que sos1, poden constatar els gr-ins benifets que aquesta hUmandaria
obra realitza prop dele tntants,
de tot el que es porta a cap minb
la ese:apta de la venda
segells

171 primera
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Deliciós licor per a famílies
Dernaneu - lo ab vostre adroguer
Si no el te, el trobareu a les
entes ; Vi eenç Ferrer, Torredeflor, Fortuny, Santacana, Simd,
'El Siglo", Establiments Dalmau
()Uveros, V j ulnsl I Ilibes 1 d'altres

innloristes
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Pat ri a de l'est6mae i deis intestinos?
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Guariment radical del dolor, acidesa, pes, ardor, males digestions, úlcera, vòmits biliosos, de sang, colitis, restrenyiment, diarrea, mareigs, etc., etc.... Es, per tant, un poders regeneradot de les parets de l'est6rnac i deis intestins.
Seguim rebent diàriament noves alees i certificats de guariment, que sempre oferim al públic, amb tots els detalls de procedencia,
a l'objecte de facilitar Hur comprovació.
Aquest senyor va pulir dur a n( vuil ameos una gastritis i neural g ia anib ela con8egüenle More i inulbstiea.
Mitjançant IsIs del postre produrte aconsegui combatre In sera penosa mutante times amb tres mesos de tractament, i sincerarnent agrait pels exoellents resultats obtinsrute, ens ha tea mes el present certificat amb la legada autorltiici6 Per a publioar-se a la premsa, 1, enaems, pernub eerveixi d'orientaciO als ronialts.
Signatura del malalt guarit: EUSTA01.310 °MIMA.
Nota: Insistim a repetir que totes lee cartee 1 eertificate de guarlment que rebern ele tenlm sempre a
de %role 011er, número 4, tots els dios tolmera.
públic ale nestres Laboratoris del

la

dispottleitt del

-Exilan el Ilegitimo SERVIICTINAL 1 me atime•ten eideatitucions
lastereigsaden d'emita o mal resultad
DE VENDA: 5'80 PTES. (timbre ;ncli-s) A TOTES LES FARMAC1ES
••••••1•••••1•••••••••••44••44~4~41.•»44~4444•0•144«
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Dimarts, 1 de gener de 1935

PUOLÍCITAT

EL - CORREU D'AVUI
Mafia de
* Les dues-centes
la !lengua catalana. - La poesia
i la poesía humorística catalanes compten amb dues antologies exceHents: Les
too »linees pOf Sifj
tría de J ono es fa perdedor. La sàtira contra la seis Capdevila ("CoHecció Popular
policia que Es L'Elefant blanc, robat; Barcino", vol. 70), 1 Les IDO milite,
les històries sentimentals en el bon cc- toesies hutoortitiques, tria de 31. Olivar
T. Gimes. ("Els Nostrea Canica",
cii, com Els amors d'Alonso Clavolumn lora de serie).
sesee Rosanna Et hellos, i El bitliet
PAU VILA de banci d't.000.000
Arto. - Tres números porta pu*
de lijares esterlines,
blicats la revista "Art", corresponents
Per tal de remarcas. com . al [tostes i els petits sketchs cómics que comple- al segon volum començat el mes d'ocAutor i editor han fet una bona obra
ten el volar') no perden mai Ilur l'arca
oferint-nos un primer manual de Fisio- país el manteniment d'aquest Serme per
humoristica i, encara que aquest humcr tubre, sobre tres temes. El P rimer 15 05
grafía de la nostra tersa. El Prof. Che- a indicar el quadre fisiogräfic iormat sigui molt socint d'una qualitat una mica extensissim reportatge de Rafel Benet,
titulas "Tossa, la Babel de les Arta".
valier, que en les secta tasques docents pela terrenys secundaris i terciaria real
mes:asolea i exempt de la tendresa que ple d'interès anecdótic i documental. amb
DE GRACIA, 18
s'ha pogut adonar de la manca de base çats, produiria confusió, assenyalarem
de
Dicfa
esdevenir
genial
el
Piekzoick
una quantitat extraordinäria de reprogeográfica en els nostres estudia ele- els noma de Serres de Marina o Serres
que
és
ben
kens,
per
exemple,
cal
dir
duccions.
Aquest
número
ha
estas
espementals, ha procurat en el seu Ilibre, de Llevant, aplicats al muntanyam del
divertit i que Mark Twain continua, i cialment comentas en la prernsa estranabans de presentar cada aspecte lisio . Maresme, del qual, per tractar-se d'ancontinuara encara per molts anys, fent gera. El segon número és enterament
rafic de Catalunya, de fer una expo- tigues muntanyes hercinianes, el Prorime els lectors ansb el sen enginy ma- dedicas al "Museu d'Art de Catalunya",
sició de les idees generals del tema. Aixi fessor Checalier en fa, molt encestada- liciós pub sense ved, que li inspira his- i constitueix una gula excellent i una
aquesta obra noca ofereix un resum de ment, un quadro fisiogräfic a part.
referencia d'inapreciable qualitat per al
Encara dins el camp de les denomitia- tóries com la de La crean revolucid de visitant del Museo i per al qui vol guarGeografia física general, per tal que
Pitcairn , autèntic tractat de política re- dar un document de la considerable
cions,
volem
fer
una
altea
remarca
al
hom comprengui millor els fets lisiovolucionäria, que sempre es útil i agra- quantitat de valors que conté. EI tercer
gräfics que presenta. Una abundor de !libre substanciós del nostre coNega. La dable de rellegir.
número, darrer publicas fins ara. Es decanes, diagrames i esquemes dibuixats seca denominació deis, venta potser de
Ja he dit primeransent tot el bé que dicas a la natura morsa, especialitat picAl costat de la joia de gran
per Fautor i de fotografies presea tam- vegades s'aparta del contente popular penco de la traducció. El fet que aques- tórica en la qual han exceNit els mes
be per en, iHustra les dues-centes qua- catalä mis corrent, possiblensent a cau- ta hagi resistit tan feliçment el pas célebres pintors de tos, els temps. Les
preu, el joiell discret de gran to
ranta planes del volum, i aclareix els sa que les dades que huirá recollit d'aquests anys decisius per a l'evolució obres d'alguns dele artistes catalans, des
d'ara,
són
donades
conceptes exposats, bo i ajudant a des- seran casos especials d'una comarca deMartí
Altina
i
d'execució impecable.
als
de
.del català literari, permet de indicar en
triar i a fixar les idees que el lector terminada. Cal tenir en compte que el tot el seu valor la feina de Josep Car- al costal de les d'alguns mestres antics
i
moderns
estrangers.
La
impressió
gent
té
matisacions
sovint
treu d'aqueas Ilibre, que es fa interes- parlar de la
nes, humorista i traductor benemerit.
l'arrenglerament no ens és pas contrisant sota tots els punta de vista geo- desorientadores, adhsec per als qui son,
ría. el qual ha de servir d'estimul als
fills del país. Per a nosaltres la tragräfics.
artistes i Ita d'afermar la sonfianca delt
Les màquines de més qualitat
muntana és un vent del nord: el ProMarcel Chevalier aferma o llança
Subscriviu-vos a
110siteS amateurs.
Cinc nous ¡libres per a
nou en aquesta obra denominacions ge- fessor Chevalier el suposa del nordi
els models inimitables de
° Art" i recomaneu-la a tothom. Es un
nerals per a la classificació de fets i de oest; tumbé ens parla de la "maesforç. un dels mes reeixits i exeminfants
Patek, Longines. Cyma, Zenith,
1en6mens. Aquestes denominacions hau- rinada" com un vent d'estiu, calent, huplars d'aquest moment a casa nostra,
cae cal recobrar de la manera mes efiran d'Esser tingudes en compte per a mit, que sol portar nuvolades; pers's pei
Vulcain, Movado. Liema, Haas
clent.
fixar un dia definitivament una nomen- a tot català de les terres baixes i
la qual devem
Editorial
!mentor,
a
Central
la
"marinada"
As
Neveux, etc.
clatura ordenadora. La necessitat d'es- la Depressió
Sofriera.
AcaLoto
/tapiada
i
*
aportacions tan precioses a la nostra
tablir una terminologia és bisia; cal te- un vent de mar, refrescados. que en literatura per a infants (recordeu no- ba de publicar el llibre "Contes d'Arvalls
els
mesos
de
calor
remonta
les
la
qual
alhora
nir en compte només que els estudia cienmes les traduccions d'"AFcia en terra gent". edició de Fautora,
tifics de la nostra terra ja comencen de deis rius i tempera l'ardor de l 'air e Per de rneravelles". "La rosa i rustir. es ¡Ilustradora de la seva pròpia litepassa.
albis
on
tot
per
la
qual
"Contes d'Andersen". de Josep ('ar- ratura. Bellíssima edició. per obra i
constituir una bibliografia,
Ultra les creacions präpies, les
Ja que vorn a parlar d'un element nee i el Lan". de Carlea Soldevila), gracia de la impremta sahadellenca de
cosa convé evitar confusions de temes
er a Joan Sallen t. l'elogi de la qual no cal
darreres
troballes de l'orfebreria
als estudiosos i al públic. Al mateix climätic. cnbern dir la nostra estranyesa acaba de publicar cinc nous !libres u
repetir. La Llibreria V erdaguer adm i
en català.
temps tumbé s'evitaria que els geòlegs que Marcel Cites-alíen cregui que Cata- i st fanta.
n
i
s
t
r
a
q
u
e
b
l
'
L
o
A
n
g
a
La
nostra
literatura
infantil
no
és
ennacional
i estrangera, on el gust
i geógrafa estrangers, dedicats general- lunya. pel re& pluciometric. hagi de cara pros, copiosa. per no haver de sub- da ha fet per a aquests "Costes d'Armeza a estudia parcials, haguessin d'in- classificar-se com a "regló de pluges ratllar com es mereix aqueas esfiirc edi- g ens" copiosa illustració en lämines didepurat
s'alia amb l'execumés
troduir noms nous - sovint poc ajus- d'estiu". Només cal tenir present Fas- torial. Es tracta de cinc Ilibres editats buixades al Ilapis i decorarle) molt copecte
de
sequedat
que
pren
la
Catalunya
ció
més
perfecta.
queta,
dibuixada
a
la
ploma.
Tots
tas o incorrectes - per no trobar deamb tosa la dignitat i zanje - cal dirnominacions ja fixades pels geógrafa continental i gran part de la Catalu- Ito - amb sota la gracia. traduits a un aquests dibuixos són molt bonics, petó
nya
mediterränia
durant
Festinada,
per
catalä impecable i amls unes illustra- els de la decoració sem narticulartnen1
del país.
graciosos i ben entesos. La mateixa ilEntre les denominacions - la justesa a sorprendre's d'aquella classificació. cions titules de vivacitat i ifintenció.
Ens ofereix Editorial forestal la pri- lustradora ho deu creme aixi, ja que
de les quals caldrä escatir - hi ha "el Creiem que aquell concepte ha d'ésser
mera elide, catalana de l'autentic "En- no ha nblidat cap colofó. cluaei cap rle!
serme "les Serres", englobadora del re- degut a una confusió de redacció o de
nosro", la famosa creació de C. Collodi. capliesres , i en canvi ha deixat de g le/leu aleapremat pels moviments pirenencs traducció. Nosaltres hem escrit que es que ha estas traduit a diverses llen- nas- algunes lamines - Tothom voldrà.
i alpins, format de terrenys secundaris tracia d'un règim d'estació fresca, puix gües, i més d'una cegada deformas la- per a la diada dele Reis els "Comes
I terciaris. El mot "serra", en la seca que, a excepció del Pireneu, el mitici- mentablement. Es tracta de la vida i d'Argent". de l'eixerida i intelligent con_
sista-dibuixanta.
forma castellana "sierra", s'ha estesbas- mum de pluviositat s'escau a la tardos peripècies d'un minyó. nat d'un bocí
fusta. i que acaba essent finalment
tant en la nomenclatura geográfica in- i a la primas-era.
Llibres • per a infanta. - Cada dia
Aquestes observacions nostres, degut noi com cal. La prodigiosa fantasia 'le is nils abundant a tot arreu la literaternacional per a indicar un relleu de
incals
un
exCollodi
ha
trobat
en
J.
‘7
a
l'extensió
que
han
ores,
podrien
%en,retallament acusat. Aquesta significaadules¡Ilustrador. i en Maria Sandia- tura dstinada als infanta i als
ció, al nostre entendre, té el seu origen blar un desmèrit per a l'obra que ens ceNentuna
cents. En Mengua catalana la productraductora pulcra.
menge
en una interpretació de la paraula cas- ocupa. Alisó fóra ben al contrari del
3fariá Manent al qual hem d'agrair ció Ps molt migrada. Folch i Torres
tellana, estahlerta sense coneixer prou nostre pensament. L'interes substancial tatues traduccions inoblidables, ens dóna segueix essent gairebe l'únic productor
exemples del cas que en fan els nobles del llibre i l'e stima que tenis], per l'au- en una vertió deliciosa la história
que s'Id ha especialitzat A despit de núm. 5, Barcelona) I a la impremta
Amortització de bons i oblide la Península. El Prof. Baulig, d'Es- tor, a manca de no poder-ne dir altra "Bibi”. la noieta danesa nue ens cosita, l'èxit que lii ha obtin g ut no ha tingut Camps Calmes, de 'l'artesa.
gacions de l'Ateneu Barcetrasburg, fa alguna anys que - després cosa, ja que litern trobat excellent. ens en un Ilenguatge ele de sorpresa i diii- seguidors, o els que ha tingut i té san
* Bierolle3 de cotillos' illustres.d'una serie de constatacions - j a nos ha mogut a fer unes remarques sobre geitaitat im %latee meravellós Pel seu de curta alenada. No obstant si volem
lonés
qüestions de nomenclatura, per tal de te- país. Dinamarca va desfilant als ulls
Ileus ad algunes biografies popularsnava en dubte que el mot "serra" en el
d'un film. entre captar lector% per a les Iletres cata- altament resannanables-de persoratges
cont
a
través
del
lector
per
a
parlar-ne
amb
l'extensia
peu
nir
concepte popular signifiques "una aresDes del dia 3 de gener, tots els
aventura i aventura de la protagonista. lanes, no queda altre remei que fer cminents de la riostra història 'JanTalment com s'havia anuncias, s'es- dies ieiners, de quatre a set de la
ta muntanyosa allargassada, de dm re- que ea mereix.
Les illustracions a color. siniplement hen fecunda aquesta branca de la nosNo
ens
sembla
tan
be
la
traducció,
on
tan
celebrant
les
converses
de'
Tername
I",
per
Vedan
Soldevila;
"Guitallat" i es decantava a creure que d'utarda, es faca electiu, previa deduce,s
prodigioses.
tra literatura. Només aquella que de
na manera general aquel l terme orogrä- hi ha moltes imprecisions de Ilenguatroo
Artur Racklunan, el gra n ¡ilustrador rnoment s'han habituat a llegir en ea- iré I", per A. Rovira i Virgili; "Ra- mar amb assistència del farnós filó- deis impostos legals, l'import del
iel Casanova", per J. M. Casasses; sol Conste de Keyserling.
cupó núm. 51 de les obligacions hific designa "una muntanya , i mis par- i alguns aspectes de la presenfació edi- de Costes dAnderses. publicats per
tal esdevindran naturalment lectora "Sant Vicenç Ferrer", per F. AlmeAmb gran èxit han tingut Iloc ja potecaries de l'Ateneu Barcelonès,
ticularment una muntanya allargada, tant torial. Aquesta última es ressent d'una aquesta mateixa editorial l'an y passat,
adulta.
als
de
no
hacer
cor.
de
la
producció
destinada
illustra també aqueas magie Vibre de les
la ("Colleccies Popular Barcino"), "Ra- diles primeres converses. Un bon COM també el del cupé núm. 27 deis
si el din As estret i encrestallat com si correcció poc sagaç i
Els altres seguiran essent en les seves ;non Llull", per I.lorene Ruhen ; "Pau nombre d'elements de la nostra in- bons de reforma de primera serie, i
Es perfectament pla". ("Annalen de regit el trilingüisme dels dibuixos, que. fades, que acaba de sortir. Es tracta
.
arnb
iHustracions
noves.
El
s
contes
celt
preferenc;es
absolutament
provinciano
per
altra
part,
sota
el
post
de
vista
geoClaris", per A. Rovira i Virgili; " Ja- tellectualitat lii assisteix i el fet de el del cupó núm. 23 dels bona de reGeographie", 1929, pagines 171-173).
mis famós dibuixant de l'època en
Ara, amb motiu d'aquestes festes, cint Verdaguer", per V. Serra i Boldís; prendre-hi part diverses personalitats forma de segona serie.
Creiem que la mateixa constatació es po- gräfic. eón ben correctes i expressius.
reproduit
en
aquest
Confiera, perb, que en una segona edi- anuest genere éj
l'editorial Joventut ha publicas tres l'a- "Mili i Fontanals", per A. Rubió
presta Un viu inters als ternes que
dria fer a Catalunya ni hom aplegues les
Ers sorteig, amb intervenció del
l'ere amb tota la perfeceió tipográfica,
notari senyor Josep M. Aguirre, d'adiferents denominacions de "serres", vi- ció, a no trigar gaire, aquestes tares ti- per fer arribar als petits lectors tan 150- bres destinats a infanta ¡ adolescents, Lluch (Associació Protectora de l'En- s'hi tracten.
pogräfiques
podran
ésser
esmenades.
per
tractar
durant
S'assenyalen
que
encara
que
no
siguin
originäriarnent
senyanea Catalana). "Sant Jordi, pacord amb les respectives bases deres com sortien de les seres mans les
vents en el llenguatge popular.
escrits co cata% cal tenis ben en comp- ila!) de Catalunya", per R. d'ARA (" Col- els dies d'aquesta setmana els temes missió, s'han eiectuat les segnents
seces imatgla.
La reedició en catalä de La illa del te, pel bon i bell catalanesc en que leed() Sant Jordi", Editorial Barcino). següents: Avui, dimarts, "Marta i re- amortitzacions:
de Robert L. Stevenson, alle aca- són traduits.
naixences"; densa, dimecres, "La re27 obligacions hipotedries, que han
nous "L'Elefant blanc, robat" tresnr.
ba d'oferir-nos la mateixa editorial, al
* "NowtIrtes exemplars". - Es ei
Un d'ella eón les conegudes aven- títol del volum 48 de la Collecció A venja de les torees tellúriques i els correspost als números: 29, 55, 164,
per .1f4RK TIVAIN
moment que aqueas llibre classic d'aveninteHectuals"; dijous, dia 3, "Pacifisme
tures marineres es utilitzat per al ci- tures que narra Robert L. Stevenson de "Els Nostres Clàssics" (Editorial pau"; divendres, dia "liumanisme 168, 212, 330, 3 6 3, 3 89, 398 , 4 01 , 488,
Trad. JOSEP CARNER
4,
325, 3.15, 581, 621, 629, 637, 677, 706,
nema, vol dir q ue el nostre núblic no és en La del Tresor, í que han jet Barcino), aparegut aquests darrers dies.
"L'Espanya de Caries III"
i
creenga".
Biblioteca Univers
722, 770, 810, 820, 833, 929, 936, 966.
insensible a la traducció al ratalä de somniar tants adolescents. Un altre,
CaJ.
Les
converses
se
celebren
cada
dia
les obres mes famoses de la literatura les aventures del famós Pistola-o, posa30 bons de reforma de primera serie.
Extret de les Memòries de J.
* Poesies.-Tenim al davant una
de
set
a
nou
del
vespre,
al
Salo
de
universal. Traduida ser Joan Asna. i des per primer cop en catalä : un deis noca producció poética de fra Xavier
que han correspost als números: 131
sanova de Seingalt
Festes
de
Terrainar
Palace
(Sitges).
ben
illustrada,
La
illa
fresar
té
enIba estat una bona obra la que ha
a 140, 201 a 210, 1 831 a 84o.
!libres que pel seu humor, pel sets 6i- d'Olot, caputxi: "Al marge", ProbleTraducci6 de Carlee Capdevila
fet la Llibreria Catalsinia en reeditar i tre els nostres !libres Der a estrenes. namistne, pel sets imprevist és suscep- mes pregona s'amaguen sovint amb sua- Es pot assistir-hi anant a passar
fa bons de reforma de segona sèun
dele
blocs
primera
(Biblioteca Univers, voL 32)
aquests
dies
al
Terramar
Palace
maincloure en ji seca Biblioteca Univers
rie, que han correspost als números: 29.
vitat sota un ve: magnífic i pur d'ausEn la mateixa sèrie acaba d'ésser tible de pisare la mainada.
teix
o
be
anant-hi
cada
tarda
i
torla magnifica traducció que, fa una quin- publicas el "Viatge al mía!) en vuitanta
56, 69, ii3, 158, 163, 225, 268, 283,
Finalment, e) tercer, és el "Bibi", de teritat cliissica.
nant Vendetta de mati. Tumbé es pot 293, 3 1 3, 332, 35 2 i 394.
zena d'anys, Josep Carnet feo d'una dies". de Juli Verne, obra tue va alear
Karin èiichaeiis, Llibre deliciós I Llibre,
anar a Terramar nomes per a sentir
Fa uns tres anys, Rostend Llates, selecció de contes del famós linmorista un gran estrèpit arras de la seca nuTant les obligacions hipotecäries
dirtem, no solament adreçat a captivar
en una bellissima conferencia, va fer americà Samuel Langhorne Clemens,
les conferencies torna-nt la mateixa nit com els bona de reforma que s'amori que té encara un interès inadonar al públic barceloní de l'intela
fantasia
dels
adolescents,
ans
a
educar
ne gable.
EXPOSICIONS D'ART a Barcelona.
titzen, es reintegraran a les oiicines
res que tenen cesta capitols de les altrament dit Mark Twain. La primera
Ens plan de comptar entre els !li- la seca sensibilitat, a in iciar-los discretaPer anar-hi hi ha un tren que surt de l'Ateneu Barcelonés, contra la
"Nfemóries" de Casanova de Sein- edició d'aquests contes ja fou un e:sis, bres catalans amb aq uest tipos que. seis- ment en el sentit poetic de la vida. Cal
cap
a Sitges a les dues de la tarda presentació de les lamines correspogalt per a l'Espanya del segle XVIII, pesque l'humor de Mark Twain oren ne deixar d'esser llibre de Present, són advertir, altrament. que Mariä Manent
LA PINACOTECA del Baixador del Passeig de Gracia. nents, el mateix dia 3 de gener i sur
i més important a nosaltres, per a la una qualitat gairebé poética a traces de prou assequibles per a ohtenir tota la
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traducció:
una
traducDI
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a
N'hi
ha un altre que surt del Baixador
Catalunya d'aquella época. La "Bi- la prosa catalana de Josep Carnes, i cap
-cesiulabor,hesinddifusió que es mereixen entre els Pe- ció de pacta. 1 ningú potser per a enALEXANDRE DE CII/1 88888 Pintura
a les sis en punt de la tarda i que cadcs.
blioteca Univers" que ja havia pu- dels efectes cómics dels contes triats tisa lectors.
Flne l'I I de 'tener. arriba just per al començament de les
tendre's amb els infanta com els venblicat "La nieva fugida
'
dels ploms",
traduida per Just Cabot, extreta d'asables pactes. Si potser el que fa alconverses a les set. A l'estaciä de
questes mateixes memóries, ha donat
guna homes poetes Es el conservar la
Sitges hi ha taxis per anar al Tetra'
ara la versió de Carlea Capdevila dels 1154.44,
ingenuitat, la frescor, el do de saber memar Falsee.
capitols a que ens referíem.
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Per a tonrnar, després de les conCasanova, cal tenir-ho ben present,
la
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tenen els infanta, Mariä Manent ha fet,
verses, a la nit, hi ha per a Barcelona
no era literat mes que per accident.
Abel» e•I•ote• enea
dones, una versió fresca, viva, que
En le3 seves "fermaries" no intenel räpid de Madrid que passa per FERROS I METALLS VELLS
EXPOINCIO D'ART VIENEN
tava pas de huir-se com a escriptor,
imita en les seves expressions arnb una
Sitges a les 930. Per als que roInauguracle aval
sinó de relatar la seca vida, una de les
manin a Terramar hi ha un tren Sant Gil, 1 1 Telèfon 2295G
gran naturalitat, arnb una gran frescor,
mis formidables que s'han donat. I
que
surt de Sitges cap a Barcelona,
el
llenguatge
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deleinfants,
i
que
l'estil
de
això
és precisament per
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que deixa, no obstant, o per això maa les 9'13 del matí,
Casanova, planer i directe, té un enPlatea
JOAN JOSA
teix, una impressió poètica.-D. G.
cis inimitable i arravatador, tense cap
Inauguracle,
Per quaranta-cinc pcssetes poden adquirir un carácter de Hetra que
te.1.1114
floritura i narrador de les coses es* Das bella 'libres per a estrenes,devingudes sense cap comentari for- sigui signe de distinció i que inspiri respecte i simpatia.
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Entre
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de
llibres
per a SALA GASPAR
mulas expressament . Alocó fa que el
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JIB 1E
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Carlea III - tingui un gran interés resultas definitiu. Pesó, com a garantia, el LICEU DALMAU no us tut" (recordem "Alicia en tersa de me- Coneell
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per a prudente
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INFORMACIa D'ESPANYA
plet de l'Ajuntament
El senyor Teodomir Menéndez nega
El
moment
polític
de Madrid
que hagi intentat suicidar-se

EI

(l'e de lo primera piigina)

Madrid, 31.::•—.1:1 senyor Salazar
(Almas ha fet a un' redactor de "Hoja
Oficial del Lunes" les segaients manifestacions:
—He de contestar amb dades concretes i amb una nota que ha d'ésser consultada amb els :siembres de la Comissió
gestora alludits en la dele distingits
companys als quals sha obligas a dimitir per la qüestió del personal. Poden assegurar cine és una aflsetat que ens proputero readmetre personal vaguista. i
que per a aleó hagi acomiadat o acomiadem els qui amb risc de Ihn vida
treballaren aquells dies.
Aquest plet dels obrers excedents dificultara la solució i suposava una
caneca per a l'erari municipal. Quan es
pretengui convertir-le en plet poOtic,
vaig hacer d'irnposar la mera autoritat
d'ordenador de pagaments, pesque no
cortinues el sacrifica Tinc molt present
el record d'aquells primers mornents de
la República i del que succeí per a
tenir ocupats milers d'obrers. Es lastima que a l'hora de la mejor dificultat.
quan es pot neme& a la seletció del
personal dintre de les plantilles. es resirio ele gestors agraris. Com fea Ilas.
tima que el senyor Martínez de Velasco cessés en el seu comès, breu i
brillant, tense deixar cessants els obrers
raguistes; més aviat resolent el cas
de la impremta que vagó totalment, amb
unes heut sancions; prometent als de
l'Escorxador que no hi hauria represalies si reingressaven i deixant-nos els
serreis restablerts. en efecte, pera amb
els vaguistes en Pues llocs i amb una
considerable quantitat de credencials, la
possessió de les quals vaig suspendre, i
bastants obrers collocats sobre les plan-

només han de discutir els cape, i aixl
ho vaig dir a la Comissió quan ele
agraris atribulen a un altre grup politice no sé quinte intencions contra
ells. Que resolguin els politics les seres diferencies on tingui iloe la politice. A l'Ajuntament, no.
—Es que sembla que alguns d'aquests obrers pertanyen a partits p
lit ics...
—Es clar; i iban enfadat obren redicals que han cessat i obrers d'Acci.'
Popular. Pelo:, jo no sé que significa
aixfb. Hem vingut a l'Ajuntament en•
viats pels partits per tal d'actuar arad)
independencia dels partits. No faltara
mes. Una altra cosa seria retrocedir
a temps que ja passaren per no tornar mes.
—Hacen dit que no penseu dimitir..
—No. No dimitim. La dimissió significaria deixar als nostree successors,
com a nosaltres ene deixaren, plets
tense resoidre, conflictcs dificils, etc.
Seda donar l'exit a la maniobra política. Complirern el nostre deure a costa de tots els disgustos i de totes les
impopularitats. Que hu fa?
—Esperen trobar alguna frirmula7
—Confio que el bon sentit s'imposarà,
i que si aquest bon sentit arriba a les
altura de la política, es rectificara factitud adoptada, i la Cornislió Gestora
sigui reflex del Gover11. No es pot
apareixer co una obra de Govern units,
i després mostrar discrepàncies fonamentals amb els partits, que ',.er designació governamental, realitzen labor
tan delicada com la gestió a l'Ajuares
ment de Madrid. No dimiteix ningú. Almenys tina l'obligació d'impedir l'espeetacle que uns bornes indeaendents
regio trencada Ilur tasca per qüestions
politiquee. Així penso. Si molesto el
meu parta, sean destitueix í en pau.

La Comissió ha respectat els qui
aubstituiren els vaguistes, àdhuc atase reunir condicions legals. Perú a fi
d'igualar les plantilles, ha hagut d'ordenar el cessarnent en raó a la data
del seu ingrés; és a dir, respecte als
qui no treballaren en els dies älgids
del moviment.
No hi ha cap motiu per a l'alarma
molt menys per al soroll politic. I d2
politice no vaig a discutir amb tan
ilustre cap de partit com el senyor
Martínez de Velasco. Amb els caos

BREUS MANIFESTACIONS DEL
SENYOR MARTfNEZ DE
VELASCO
Els periodistes sisan entrevista/ arras
el senyor Martínez de Velasco, al (mal
han preguntas si coneixia les declaracaros que havia fet el senyor Salazar
Alonso er. el full oficial de
El cap agrari ha contesta t que les
desconeixia, .i els periodistes Ii han dit
que en elles es defensava el principi
d'autoritat, a la qual cosa ha respost:
—A mi em sernbla be aquest propäsil si es concreta en fets.

DECLARACIONS DEL SENYOR
SALAZAR ALONSO A "HOJA
OFICIAL DEL LUNES"

sease-e-e

Una quartilla
del senyor lerroux
Parla dels prJbleines Inés
aguts que te plantejats

Espanya
Madrid, 3t. — "La Hoja Oficial del
Lunes", de Madrid, publica la següent
quartilla del cap del Coreen:
- España. tiene planteados en estos momentos dos agudos problemas que son
loa mismos que preocupan e inquietan
a todos los Estados del mundo: el económico y el social.
Ellos reclaman nuestra atenciaa
ferente y exigen para 1 935 una Pnliti
-cadeinmtsrlzo.De'a
atinada solución de esos dos problemas,
que en el fondo no son sino pobreza e
injusticia, depende la paz y el progreso de nuestra República. ,:Tendré necesidad de decir, después de esta afirmación, que para mi ningunas atenciones políticas pueden ser mas urgentes
en el próximo año que aquellas que
contribuyan con eficacia nacional a la
desaparición del paro?
En realidad, de la solución del primero de los problemas, el económico, depende la del segundo. Con nna economía ordenada y próspera, las dificultades mis graves de orden social desaparecen. En todo caso, ante el :2a: 5 etente panorama mundial y la propia situación de Espata conviene presc l udir de
logomaquia> y olvidarse un poso de los
programas partidistas para desarrollar
un programa común que correspanda
las necesidades fundamentales del País.
Hay que crear riqueza y movilizada,
y hay que crear justicia y practicarla.
Esta es la politica urgente que nos imponen los dos problemas que ano el
año 1935 preocupan e inquietan a t'aloe
los Estados del mundo: el ecun'an i co y
Cl social."

EL TIPUS D'INTERES
DELS VALORS
Madrid. 31. — La "Gaceta" publia
una estire del rninieteri de Finances fas
xant el tipus de 6.5o per roo d'interes
not Per a valore estrangers i valore im
dustrial s i comercials espanyols, com a
Papal mixim de renda líquida aclimatable per a inversió en els mateixos valore de reserves legale de les compas
nyies d'assegurances; mantenint la ;lis.
ta oficial de valore actual', amb exclusió dels que sindiquen, ¡ disposant que
ara el justipreu de carteen de valses
de es companyies j niutualitats d'assegurances inscrites es tinguin en compte
en el balanç de 1934 le' reales que es
publiquen,

Quan ee repreadraa
les 'misione de Corte
—
Madrid, 31.— El periòdic "A B C"
insinua la possibilitat que fins el dia
primer de febrer no es reprendran !es
sessions de Corts. Indica que pot
molt bé fer-se això, però segons l'article 18 de la Constitució no és preceptiva la presentació del Govern al
Parlament fins a la dita data.
El periódic assegura que hi ha una
cosa que podria impedir que es retardes la reobertura de Corts, i és
el decret de prórroga de l'estat de
guerra, la vigencia legal del qual acaba
el dia 8, perfil assegura que el president del Consell ja ha (lit que .aquest
decret sera portas a la Diputació Permanent sie les Corts, resultant per
tant innecessari que el Parlament es
reuneixi en sessió el dia 8 per a traelar de la prórroga d'aquest decret.

(Ve de la Minera Pdgina)

CONFERENCIEN ELS SENYORS
LERROUX I GIL ROBLES
Tal com estaca anunciat, aqueas mati. a les deu, el cap de la CEDA iba
desliadas al domicili particular del tenyor Lerroux.
La conferencia entre ambdues personslitats ha durat mis d'una hora i
mitja.
En abandonar el despatx del cap del
Gotero, el senyor Gil Robles ha estat
interrogar pels periodistes, els guate li
han fet observar com ha estat de prolongada la seca estada al despatx del
senyor Lerroux.
—Efectivament, la conversa ha estat
extensa, i ha tingut, *mi i4 de suposar,
un marcat carácter Politic.
heu parlas de la reorganitzseig
del Gabinet ministerial?
—No. Ha girat únicament al voltant
dels punts de vista de cada un en el
moment actual.
—I hi ha hagut coincidencia entre el
senyor Alexandre i ves?
—Es d'esperar que hi sigui al final.
De mamen no puc ésser mis explicit.
El senyor Lerroux teguramet que tul
donara una referencia de la riostra conversa.
Moments després el cap del Govern
abandonara el seu domicili particular,
i es dirigia directament al ministeri de
la Guerra.

"ELS QUI VULGUIN SERVIR
LA PATRIA HAN D'AJUDAR-ME
EN AQUESTS MOMENTS"—DIU
EL SENYOR LERROUX
El cap del Govern ha rebut, al mi nisten de la Guerra, els senyors Carbó i Calvez, de Barcelona; el senyor
Chicharro, i Ila conversar amb els senyors Martínez de Velasco i Villalo•
bus.
En sortir l'ex-ministre d'Instrusció
Pública, ha manifestar que havia acudit a acomiadar-se del senyor Lerroux
per marsar a Salamanca.
En abandonar el ministeri el President del Consell, i apreciar el nombre
' crescut d'informadors, ha dit:
Que pasea, senyors?
—Valera conèixer l'abast de les vostres conferencies amb els senyors Gil
Robles i Martínez de Velasco.
—El mateix l'un que l'altre salan posas a la mera disposició per colaborar
en aquesta tasca que per costum denomino: brodar sobre l'ordit. Les diiicultats que sorgeixen sön per lee coses,
i no per !es persones.
— Quan quedara acabada la reorganitzaciú ministerial?
—Espero que en, aguases Pasciaes
quedara acatada.
—I després? Continua endavant?
—Despees anirem marxant, que bona falta fa després d'aquest atur.
fi , sortirem endavant arnb la reorganitnació ministerial que jo propuso.
--s Sera mes amplia del que es digné en ui principi?
—Res d'aixia Per a servir la Patria
han d'anidar-me en aquests inmensa
No és que ein cregui una xitra completa
i insubstituible, peró ara els que valguin servir la Patria tenen el deure
d'ajudar-me en aquests moments.
e."

MORT D'UN VELL
Saragossa, 31.— A Pedrola ha mort
urs dels mes antics republicans espanyols, senyor Mar:a Algara. Era el
(lega del partit federal, al que va pertànyer des de la sera joventut. Va
prendre pan en les conspiracions que
van precedir a la revolució del 68 en
companyia de Serail A s encio, Joan
P. Barcelona i altres federals aragones,,•
Malgrat la seva edad avançada, passava deis 90 anys, va fer vida política
fins dics abans de morir.

LA SITUACIÓ
DEL SENYOR CASANOVES
Madrid, 31. — L'escrit del defensor
del Presiden: del Parlament Catalä, senyor Casanoves, en el qua l es demana
que aquest senyor sigui jutjat pel Tribunal de Garanties Constitucionals, ha
paises a coneixement del fiscal general
de la República, el qual ha d'emetre el
sea informe.
n.
.10^1.1110.
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Da van t el jutge militar ha declarat el
senyor Teodomiro Menéndez, el qual
ha manifestat que no és cert que hagi
intentar suicidar-se, sinó que hacia demanat permls per visitar un mes, i que
trobant-se malalt mareara recolzat a
la barana i Ii sobrevingué un deliraneixement i caigue al pati.
Ha arribas l'ex-ministre senyor Fernando de los Ríos, pera no ha pogut ertrevistar-se amb el ferit per prescripció facultativa.
Teoclomiro Menéndez continua en
greu estat. Se Ii ha fet la radiografia,
i s'ha comprovat que note fractura.
estat quasi comatos,
Ha entrat en
per la cual cosa
t. .
prnili. efs, rneges,
.
bit tota Visita.

,

•

•

r
se sap <pe el ..enfor Le-rroux ha telegrafies als ministres radicale, espeeialment al senycer Rocha, pesque es
presentin a Madrid i no manquin a la
Pro pera reunió ministerial.
A les cinc de la tarda ha arribas a
la Presidencia el cap del Govern,
mediatament ha toral voltat Pele P e
-riodste.
El senyor Lerroux els ha dit:
—No pie donar-vos mes noticies que
:es que us he facilitas aquest matf.
resano, continua latent e) problema pm
lisie plantejat. No és el rnateix un problema d'aquesta mena quan és plantejat
entre els cape de mi nori es que talan
ho és en l'estat pta. El, caos dele partits politici representes al Govern m'han
donat tota mena de facilitase. El setlyor
Martínez de Velasco ha estat esperant
que acabes la mes-a conferencia amb el
senyor Gil Rabies, i despees quan sala
entrevistas amb nil tulla expressat la teva conformitat per a moldee. Jo cree
que s'arribarà a trobar una fórmula per
a resoldre el problema.
El proper Consell que se celebri sera
presidit riel Cap de l'Estas, i no erra
mis tard que el dia 2 ó 3 de gener.

Madrid, 35, — El cap del Govern ha
somas a la Presidencia fina a dos
quarts de nou del vespre. Ha rebut la
visita del ministre de Governació, senyor
Vaquero.
El senyor Lerroux, en abandonar la
Presidencia, ha dir als periodistes:
—Tinc molt peques noticies per comunicar-vos. He tingm el gust de saludar per telefon la S. E. el President de
la República, al qual he manifestat que,
com que no cal celebrar Consell de
ministres abaste de dimecres, podriern
celebrar-lo aquest dia, i alisi hem convingut a celebrar-lo a Paleta, sota la
seca Presidincia. Abans hi batirá un
petit Consell.
Un periodista li ha preguntas si Sobre /a visita del ministre de la Governaci6 podios dir quelcom, i ha contestas que no havia tingut cap importancia. El senyor Vaquero— ha dita la seva tornada d'un passeig pel
camp ha vingut a saludar-me i hem
parlat un xic. No us cregueu que hagi
vio ltut a presentar-me la dimissió.
—Passareu el dia de demi a Madrid?
—SI, ahir el vaig pamr a Sant Rafael i demi el dedicaré a la familia.
absolutament apartat de teta cosa po
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Han estas moltes les persones que
han acudit a l'Hoipital per assabentarse de l'estat del ferit. A la sala on esta
hospitalitsat presten servel de vienencia diversos números d'infantería.
A la capital han circular amb insietencia uns rumors segons eis guata e/
defensor del senyor Menéndez, comandant d'infanteria i advocat, senyor Aureli Masilla, ha rebut ordre de marear
a Madrid, seguros sembla a conseqüència d'has.« recaigut sobre ell una sanció. Es diu que l'origen d'aquesta és una
entrevista que tingue el senyor Masilla
a la caserna de Pelayo amb el (arribé
diputat socialista senyor Gonzelez Perla.
El senyor Masilla baria intentas Murar al diputas Gonzalez Perla, mitjançant l'estratagema de deixar-lo cause a
terra, un paper, que fou recollit per
l'oficial que assistia a l'entrevista. Segons sembla, el paper na contenia era
important, car solament es lela constar
al senyor González Perla que no Ii pastaria res de greu. Sembla que l a no
-ticad'xorbles Mrendez, i donat el Seta estar nerv!ositat va acure que amb aló s'intentava perjudicar-lo i va creme també
que recauria sobre ell una sentencia
graviseima.
Els metges, que han practican un non
reconeixement al (erit, han insistit en
que te les dues fractures assenyalades,
puix que l'estat del ferit is d'incompleta insensibilitat.
EL SENYOR MENENDEZ DECLARA DAVAN —EL JUTGE
MILITAR

MANIFESTACIONS DEL SENYOR LERROUX EN SORTIR
DE LA PRESIDENCIA

REPUBLICA

-

• laico. La resta del die ea dedicaré a
preparar Coses.
—Araren a Guerra al matIP
—No. Com que el que he de resoldre eón coses absolutament personals,
ho fare a casa. Sera aque -1 un dita
de mis a sute dedicat al d escant que
bona falta em fa. Es clar que seria
millor anamme'n a un altre ambient,
per exemple Valencia, al atigdia.
Muceta sí que seria una forma magnifica de descansar, sobretot a la magnífica barqueta del Zeppelin, sota el
cel 1 la terra.
(N periodista Ii ha dit que sanas-a
a complir la seva promesa que entre
crisi i crisi aniria a Sevilla per a
volar al Zeppelin.
Per ara —ha afegit tut a:tre P erio
-dista—noherl.
—Per ara no Id ha crisf — ha contestas el cap del Govern—. E) que hi
ha, ée crisi latent. Ja sabeu que en
tots els gasee/me de coalició, cada cha
es vigilia de crisi, peró ja h a ureu Vist
cono em dono rnanya per al sargit.
El que fa falta es que toses aquestes
coses repercuteixin a benefici del país,
adhue quan aquestes cose ' saben mal
ale uns i a altres no.
El preeident del Consell s'ha acomiadat dele periodistes desitjant-los
feife entrada d'any nou i aquests, al
sen torn, han tornat la felicitacid
al ca n del Govern.

W
.

DESMENTIMENT DE LA VERSUS REFERENT AL COMANDANT SENYOR MATILLA
Madrid, 31.— Aquest =tí s'ha rebid la noticia d'Oviedo en la qual
es de:a que el comandant Masilla. defensor de Tcodomir Menéndez esteva
arrestas, i al mateix ternos s'afegia
q ue ho havia motivas l'hacer fet lliurament a González Pella d'un escrit
de Teodomir Menéndez.
Els periadistes s'han entrevistat

DEMANEU

ALS REIS
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.
NINETS CEL.LULOIDE (color torrat) des cie
"
CONSTRUCCIONS "FETT" 14 cotxes)
...
CONSTRUCCIONS "FETT" 18 cotxes)
CONSTRUCCIONS "FETT" Ff9 colees)
CONSTRUCCIONS "FETT" (4 avions)

13eo pies.
b'— pies.
5'— ptes.
12'— raes.
25'— pies.
pies.

CLINICA DE BEBES Tapineria, 6 (Via Laietana)
EL CAP-D'ANY
A MADRID

L'asiseurança ()kn

id. 3 — Anin inoliti de
l'entrnela de l'any non, l'animacid pela carrers ha esta extra-

atòria per a acei•
deuda del treball
Una ordre de la Gaceta

ordinäria. El bullid As gran i
la Puerta del Sol Ola eslacionat una gren gentada que s'ha
menjut els dotze gratis de raim
en locar les dolze al reilolge del
ministert de la Governació.
La treta ira lransenrregut amb
tranetillitat, sense que s'hagi
registrat cap incident digne des rient,

emb el senyor Manilla, el qual loa fet
les següents manifestacions:
—Aquesta noticia is completament
inexacta. Jo vaig estar a Oviedo visaran el senyer Teodomir Menéndez
per haver-me designas el partit socialista defensor del dit diputat. Em ran
ter saber que Teodomir ja tenia cd.
vocal. No obstant em vaig entrevistar
amb ell ; quan Ii vaig Iliurar el recusa
de sapls a davant el Tribunal de Garantice pedirle e/ firmes, un oficial de
la presó em va dir que Teodomir
no podia firmar el document ominar
jo no era el seo defensot. No va pes-,
sar res mes.
L'intent de suicidi del senyor Menéndez és degut a que, a conseqüència
dels emanada dies clancomuracació, va
contraure el que s'anomena en termes
vulgars, una psicosis carcereria, que
es una malaltia mental que determina
la manía persecutória.
Afegeix el senyor Masilla, que TeaSentir, el 3 d'octubre era a Madrid;
va sortie cap a Oviedo en rebre
telegrama de trobar-se malalta de gravetat la sera eeposa per uns vamits
de sang. Va romandre ansb la seva
esposa fine el dia el que van acudir
els revolucionaris a demanar-li que
sorbís a arengar les masses, i els va
contestar: "A bona hor.a No he arengas els meus i ho vaig a for amb els
vostres!"
Deepris ei va assabentar que ele
tribunals revolucionaris estaven jutjant i re sorda- cap al loe on se celebraven justicie. Es va seure al costat
del Tribunal. El, reus estaven distribuits en tres grups: seglars, fefxistes
i sacerdots. Per la sera actuació va
salvar la vida del president del Tribunal Industrial, d'un magistrat i
aixi fino dotze persones, ädlsise' el pare
.Minn,
s marista. Aieó va donar motiu
perque els seus correligionaris el perseguissin titllant-lo de protector de
les dretes. Quan va esser detingut, els
revolucionaris van tractar de linear-lo.
El fiscal dernanava per a Teodomir
pena de mort.
Tambe ha declat el s'enyese Gonzilez Peña negant que ni ell ni Teodomir Menéndez fossin els directius del
moviment revolucionar:.
L'ESTAT DEL SENYOR MENENDEZ NO OFEREIX PERILL
Oviedo, 3s, — Et senyor Menéndez,
en la • sei-a decIaracf6, seques la qua l
va sofríe una basca i va cauce des de
la baraca al pati, digné tambo que eis
l'accident no intervingué cap altra personai.
E 5 doctoro Urda° i Olay, una vegada feta la radiografia, han manifestat que el ferit no soireix cap fractura. EI que sofreix és una greu commoció visceral, si be creuen que, malgrat la gravetat, el sen estat no ofereix cap perita L'estat cernatól en
que es troba és degut a la reacció natural produida a conseqüencia de lea
injeccions que se li van hacer de donar urgentrnent,
que com a dades veritables de sinistres no poden considerar-se /71é5 que
eis ocorreguts durant els nou primera
mesos de la implantació de l'esmentada assegurança, i no poden coniixer-se les referents a l'any actual perque la majoria de les entitats ensogoradares tanquen els seus exercicis a
iinals d'any amb un nombre crescut
d'accidents per a la sera resolució en
el futur, desconeixent-se, per tant, les
conseqnencies que poden anar
des a les incapacitats i a les seres
indemnitzacions totals.
La Caixa Nacional expuse altres
fonamenta sobre lisseguranea
tária en general, molt dignes d'éssser
presos en consideració per al vinent
exercici de 1935.
Per tot això, d'acord amb la proposta elevada pel'director de la Caixa
Nacional i el que ha informat sobre et
particular l'Assessoria d'Assegurances
contra Accidents del Treball, aquest
Ministeri ha tingut a be disposar e;
segitent:
Primer. — Vist el result at general
de la informació pública oberta en
compliment del que disposä l'ordre
ministerial del dia 15 de desembre
de 1933, es prorroga per al vinent
an?, 1935 les tarifes de primes *provades per disposició d'aquest Ministeri de data ti de mate ;de 1933.
Segon. — Que durant el primer semestre de 1933 la Cales Nacional,
amb els assessoraments i colaboracions que cregui conveniente, estudii
prorrogui:
a) Les alteracions que hagin
troduir-se en els epígrafs i en algunes
de les primes de les ditee tarifes.
b) L'adaptació de les tariies en
%airar a la modalitat especial del tre -

Madrid, 31. — La -Gaceta - 113 publican la •segnent ordre sobre l'asseguranea obligatòria d'accidents del
treball:
"Vist l'escrit elevat a a q u e st Mi niscert pel director de n 3. Caixa N:•
cional d'Assrguranea d'Accidents del
Treball donant connote del resultat sic
la informarló pública oberta a la dita
Causa Nacional sobre la revisió
tarifes vigente en l'assegurança obligatória ordenada per disposició miCONCESSIÓ D'UN INDULT Miseria/ del dia ts de desembre de
l'any 1933.
A la informació pública de referenMadrid, 31. La "Gaceta" publica cia han aportas els seus informes tres
un decret de la Presidencia del Cense)) ensilara de carácter tècnic, quinze
cl• Ministres concedint al mariner Hu- companyies d'assegurancee, vint-i-set
so rato Atienza Moreno indult de la pe• mittualtats 1 vuit particulars. Predona de mort que li fou imposada per un mina el criteri de considerar premaConsell de guerra celebras a Cartagefia, tura la revisió de les tarifes, donada
cbmmuntant-la-hi per la de tr-titt anys la poca experiencia que ha pogut re•
• rechistó major. amb els accessoris unir-se des de la implantació de rassostesponents.
seguranea obligatbria d'accidents,
•••• • .
lIett ebria das de
half
de (railes.
so pes. u Ronda de
c) L'adaptació de les mateixes ta—
SASTRE Sent
Pele 54 : Tu,19813
rifes sobre la base de superficie explotada quan es tracti de l'agriculUITa.
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SUIZA DE RELOJERIÁ

Be RAMBLA DE CATALIJNYA-17
D UN/VADO
CAP

SUCURSA

AUTE DE PROCESSAMENT
CONTRA UN PERIODISTA
Madrei, 32. — Slta dictat aute de
Processament contra el periodista sensor Lizaro Semana Silba, que és a la
Tlet36, per considerar-se'l autor d'un arliele de caricter extremista.
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LLEIDA
Guardia% d'Atufe :: Repartiment de
joguines :: El camp d'aviació de Vimlazó :: El Museu Morera :: Els detinguts
Altres noves

Aprovar el Proje ete i pressupost de • " Pinto", de Maraella; "Lipari", de
Tajea !abre el rec Gornku per a exe- Palertn. Sortits: "Plut6" i "Canacuajó per la brigada municipal.
dian", cap a Valencia; "La Guarda",
Reparar el cartil del carrer de San- cap a Sete.
ta Eugknia al pla de Girona, posant
el material els %reina interessats i la
TORTOSA•
'isla d'obra eh Ajuntaments.
Nonienar conservador honorari de No queden mis detinguts d'aquista
la Biblioteca ' el , senyor Artur a'inar- comarca :: Subscripció per • pagar
dell, manifeatint l'agraiment pels neun una penyora
Troballa de bitllets
serveis i rellevant-lo d'aquesta, que
de Banc
Altres naves
Passen a carree , del senyor Lluis Bus.fortosa, 31. Dissabtc a la tarda,
quets.
NOtnenar platter inserí del Grup en el tren sevillá, arrdsä alliberat el
Escolar "JOan Bruguera" 12unte Al Pedani de Reguer, senyor Pece An-mar,ifcultpesdnar treu, Aquest era el darrer detingut
al vaixell "Manuel Arnús", diquesta
a nomenament d'un temores.
- En el mercar setmanal cele- comarCa.
- Per tal de pagar ja penyora
brat avui han entra! 522 caps de besimposada al director del diara local
tias ho y ', i sito recamar per arbitrio
"El Pueblo", aquest diari ha obert
municipals la • guantitat de Itt pesatta subscripció que engrosseix rápisemi.
- Ha estar denunciar a l'enginyer da rnent.
- L'industrial senyor :Francesc
cap d'Obres Pabliques el rel de Figueres Miguel Pallach Terrades, el Fan-eres, despees d • liaver obtingut
l'autoritzaci6 corresponent, construiqual va ésser sorpres coaduna un
anrocarnió de la Seva propietat sense rá a la :ruina de les carreteres de
el corresponent perrnís de circulació. Valencia, Gandesa i 'Zoquetes tin
Al mas Can Mastiti,. del ter- fici destinar a auto-estacia. Aquesta
minora ha estat molt ben acollida.
me municipal • de Cistella. ha estat
per enser necessari un tal servei.
trobat penjat en una olive la. a mis
- Al catres de Pan Iglesias ha
300 mimes de la casa. Joan Pedre- estas collocada una pancarta
anungós Peíró, solter, de 27 anys.
ciar], la negrita canipanya del segell
El Jutjat,ordenä el trasliat del caPro-Infancia.
dáver al dipbsit.
Al Justas 1' lis ha estat
Es descotteixen les cireuinstancies precitada una denúncia per Joan
del fea
Morales Vidal contra els veins de
Per dificultats sorgidcs a dar- l'Enveja Frederic Grinyó i Ricard
rera hora, no es yogui inaugurar, tal Filaverde, els quals r feren signar
com estava anunciat, el . cali -bar "Sa- tres Iletres per valor de 4
.000 P es voy ". La inauguració será efectuada

Lleida, 31. - Per tal d'inspeccionar les forces d'Ordre Públic, d'aquesta ciutat, ha vingut el cap del
grup d'assalt de la Direcció Genera!
de Seguretat. Sembla que aquest viatge obeeix a bares descollir un local
per a l'eneasernament d'una compa•
ziyia de guárdies d'assalt, que ens enviaran de Madrid perque estiguem
quiets.
- L'alcalde gestor ha disposat
que s'organitzi un festival infantil al
teatre dels Catnps Elisis per a la (hada dels Reis, on es repartiran les joguinea que es recullin durant aquests
dies per als infants de tamiliea necessitades.
El dia de Cap-d'Any se celebrara a la Paheria una mena de revista de les forces de " Accra Ciudadana", havent-se de presentar els
seus afiliats amb arma !larga.
- Per tal de fer-se arree de l'actuacid desenrotllada per l'Aeri Club
durant el que va d'any, han vingut
el president i el secretari de les Federacions d'aeronáutica catalana i
panyola. Han aprofitat el viatge per
assabentar-se de con, estä el futur
carnp diviació tIc Virniari'a que
va adquirir l'Ajuntaincnt popular.
Com és costum en aquestes visites,
els forasters semportaren una grata
impressió del ramo i prometeren interessar-se per tal que financessin les avui, dilluns, a irs set de la tarda.
obres necessàries per a poder-lo llt;No obstant, el propietari dcl "Salitzar. .
voy" convidará la premsa a un "cockLa
policía
ha
detingut
Erantail", per a celebrar, d'una manera
cese Ruiz Lozano i Pese Reinoso intima, el "vernissage" del distingit
Alvarez, els quals, ultra enser indoca fe-bar.
•
cumentats, han promogut escandol
Dissabte vam saludar Tex-alla via pública.
ealde de Santa Colonia de Farners,
, - El Municipi d'Artesa de Se- senyor Franéesc Roure, junt amh elm
gre ha demanat a la Comissaria
ex-regidors i altres ciutadans daques
la Generalitat que Ii sigui trames un I la ciutat, que fosen empresonats pels
enginyer afecte a la Secció d'Obres fets revolucionaris, als quals el irrt Públiques, per tal que inspeccioni i ge militar acabava de comunicar la
proposi la forma de minorar el ser- seva definaiva• llibertat per sobrevei daigües potables d'aquella P o seiment de la causa que seas seguia.
•.
-blació., Lenhorabona a tots.
- Ahir, com ja hem vingut anunHa essat nomenat inspector
ciant, tingué lloc la inaugurada del provincial de Primera Ensens-anca el
Museu Morera. Amenitza l'acte la senyor Gaietá Gómez Espanya.
banda de música de la Casa de MiL'Assbciació de Mestres del
sericnrdia.
Partit de Girona, en la reunió cele- El nombre de detinguts que es brada darrerament, va nomenar
troben a la presó daquesta ciutat, Junta següent: President, Miquei Viarnb "motiu dels passats sticcessos, és dal; vice-president, Joaquim Navarde 109, figurant entre aquests l'al- ro; tresorer, Albert Gomis; vo.cals,
c al d e. S enyor Antoni Vives Estores. Segismon Tibau i Joan Pi.
Tumbé s'acordä que es consideres- Una senyoreta Ileitadana resident a Barcelona ha anuncias a l'al- sin socis de •Tentitat tots els mestres
calde la tramesa de Laxa joguines per nacionals del Partit de Girona, a
als nens dels obrers parats i els filo menys que Manifestin el contrari al
senyoli habilitas.
de les iamilies pobres.
En el sorteig celebrar a les
Cases Consistorial; han resultat amorGIRONA
titzats els següents titols dels emAcords de l'Ajuntament :: El mercat prèstits municipals: Emissió t921,
i mig per roo, números 3, 73, 243,
Suicidi :: Causa sobresetmanal
seguida contra l'ex-Ajuntament de 257, 754, 921 i 943; emissió de 1928,
Santa Colonia de Farners
Noticies 6 per roo, números 140, 24 2, 439, 737,
1 877, 1.975, 2.010 i 3.324.
vàries
Girona, 31. - L'Ajuntament de Girona, en sessió de Comissió de Govern celebrada el dia 21, entre altres assumptes d'escasea importància,
acordä:
Aprovar l'acta de l'anterior i el
compte general de despeses de l'ares
i Festes de Sant Narcis amb un impon de 13.56557 pessetes.
Passar a les aespectives Ponències
escrits del director de l'Escola Graduada i del Mestre, senyor Jaure
Ministral, sobre trasllat d'aquest i
Guarderia de nens; del Comise d'una
Exposició hlstarico-fotografica de Catalunya, sobre remissió de fotografies: d'Esteve Carnpassol, sobre permis de parada de taxis; de Josep Puig.
sobre tallada d'un arbre; de Narcis
Plaja, sobre dessecació de terrenys,
de Josep Cervera i de _T o a r' Portaba,,
sobre exempció d'arbitri de solars.
Concedir permisos a Rafel Masó
per obres en el número 28 de la Pujada de Sant Feliu; a Francesc Cola
en el sarrer de Jaume Maragall;
Antoni Cruz, en el número 3 del caries del Progrés, i a Ricard Danés,
per instaHació de motor en la Ronda
de Figuerola.
Oferir la quantitat de 7.000 pestetes per expropiació de parcella amb
destinació a via pública al carrer de
Sant Joan B. de La Salte.
Denegar condonació d'un trimestre darrendament del Teatre que demanava Eduard Turon, i fabonainent
de matricules i ililtres que (Imanara
Salvador Duran.

TARRAGONA
Les obres de la futura Casa de CorInaugurada del telifon autoreus
Altres noves
mätic
Tarragona, 3/. - L'alcalde ha, rebut un telegrama de Madrid donant-lt
cumple que en la subhasta celebrada
per a l'adjudicaciö de les obres de la
nova Casa de Cot reus i Telègrafs han
estat adjudictscles aquestes al Foment
d • Obres i Construccions, de Barcelona, per 470.342'18 pessetes.
- Amb assisténcia de les autoritats i representants de les corporacions, dissabte a la tarda tingué lloc
la inauguraci6 oficial del servei de
telefc,ns automätics. Feren ús de la
paraula el director de la Telefónica.
sensor Alcaraz, el comandan! militar i l'alcalde gestor. Després de l'acte dinauguräció, els convidats fosen
obsequiats amb un lonx.
Ha estat a Tarragona, per tal
d'inspeccionar els serveis de la Companyia que representa, el senyor afárius Víane, enginyer cap de Materials i Tracció de la Companyia del

set es

SOI,SON A
Alliberaments :: La cria de bestiar
porqul
Pcr l'amoritai militar han estat posats en llibertat 35 habita Ms d'aques
-tacomr,deingusbtl
moviment de l'octubre passat.
El sots-delegat de Medicina d' a .
quest partit, senyor Emir Rovira
Cala l la efectuai una visita d • inspeccin sanitaria a diversos locals
Havent-se queixal alguns veis
sobre les molesties ocasionarles per
la recria de porcs a finteriar de la
població, l'inspector municipal le Sa-

nitat, senyor Rovira, ha dirigit una
comunicació al senyor aitalde interessant-li la conveniencia que es cony oqui la Junta local de Sanitat, a l'abjecte d'adoptar les mesures procedents.

MANRESA
Teatre

Sessió necrológica :: Assumpte de lleves

El quadre artistic del grup "Jacint
Verdaguer" i "Amics de la Bella
Caneo", de la F. J. C., han obsequiat
els asilats del Sanaturi de Sant 3 o.o1
de Déu amb una selecta vetllada teatral.
Per un assurnpte de lleves si:ni
cridats a presentar-se a l'Ajuntament
Ramon Carbó Collado, Josep Cardona Cantallops, Antoni Enric Governa, Antoni Gutiérrez Gabaldá, Manuel González Pujol, David Huertas
Martínez, Josep Nolla Torroella, Josep Solans Martínez, Rarnon Trulläs
Sant-afarti i Ramon Coma Orriols.
Per a molt aviat se celebrarà a
l'Associació de la Premsa una sessió
necrológica dedicada a la rnemória
dels malaguanyats consocia Antoni
Busquets i Punset i Blai Pedró i
Obiols, morts en el present any.
La dissertació será a särres del
vice-president de l'entitat, reverend
Josep Llcdó, prev ere.

FIGUERES
El secretad de Cabanes :: El segell
Pro-Infäncia
Noves diverses
lla efectuat una excursió cultural
un nombró; grup dalumnes de sego-

na ensenyança.
- Al sei poble de Cabanes ha
mort el secretari d'aquel! Ajuntarnent
senyor Josep Gimbernat. la seva
n'oil ha estas molt sentida.
- Les feste, de Nadal han transcorregut m'id' gran artimacin, i es
Nord.
veieren aconcorreguts eis actea reli- El mes tIc gener vinent, sota giosos i les testes profanes. No es
14 direcció d'una important casa de registris cap incident.
Barcelona, sera imjaressionat un film
Seguint el tradicional ciosturn,
dels principals monurnents arqueoló- la Junta de Protecció a- la Mendicigica tarragonins, film que és destinat tat ha procedit al repartiment, entre
a ésser rodat er; els més importants els. necessitats de la població, de dicentres de cultura de la Península i verses peces de roba i viandcs.
de l'estranger.
- Aqueas any, amb motín tle la
- Moviment del port. - Vaixells segona cantpanya • del segcll Pro.
entrats: "Pintó", "La Guardia" i Infancia, les empreses de cinemes
teatres han secundat les gestions del
44444444.14444444444444444444444446144044.4404444•44. Corniti• local, haverit organitzat la
venda de segells en llar; respectius
locals.

RAMON QUERALT
Casa fundada I :d'y 1000
Agent

de reclamacions

als

ferrocarrils

MATAR()

Corts Catalanes, 521, primer, primera - Telefon 32801

Autoritració
Jutge instructor que
cesta :: Cursa d'hivern
Varia

BARCELONA

'Mataró, 31. - Han estar autor:U
zata per al canvi dels segells de 30
centints amb l'efigie de Pau Iglesias
els estancs números 1, 2, 5 i 8.
Ha cesta( com a jutge instructor del sumad pels fets de primers
d'octubre en aquesta ciutat el Mamandant d'infanteria de Barcelona, havent-le encarregat de la causa el comandant del regiment d'artilleria
que s ta localitat, senyor Carranza.
Actuara de secretad dad endavant
ei tinent d'artilleria senyor Echevarría. Divendres tingué lloc el traspas
del sumar' d'un jutge militar a l'altre.
- El Centre Natació Matara ce-

FABRICA DE MOBLES

A. GUARCH

' Mobles

de tots els estils i per a tottels gustos

30 7o d'economia comprant-loe a a metales reacios

Lafont, 17 (darrera Teatre Apolió) - Tel. 1 7175
BARCELONA

elltle••n•n•

• tatesIXCA DE VIGOR 518XUAL)
De ID sieeulecs1 ~atare N'ardual semulaw, da l a Fablesa 1 mol(
'tices per a combate. le nisurestenia en toles ies seves mandestacions
Es el mis poixent estimulan? de denota' neurompino-mdcluto-genitel.
Slnergic i homo-eatImulease de les glandules intersiiclols Producte
plutlgiandular, compleiament inofensiu. alai p e rjudtca, ni lesiona cap
orgue, ni el funclonament dels maieisos
No conté ni estricnina, ntfosluesnl cantarldes. st cap enre medica •
meni excitan).
PRODUCTE MAONE E INSUSTITUIBLE PR A neCOBIZAR
LA PERDUDA PELICITAT CONJUGAL. Prospectes grenis
Leborstoris Fsrmacologics de W. 011 TREN

*MI el dia de Nadal la primera CUT.
ea dhivern de zoo metrea mar. Es
elassifieä ' en primer lloc Roi 1, del
C. N. Mataró, seguir a pocs metres
per Pone, de la Penya Oratant. L'organització de la cursa va ésser excel .
lent.
Ha deixat la direcció de la Secció :e Basquetbol de I'lluro el senyor
jaume Mas, encarregant-se'n des
d'ara elconegut ex-jugador del Llerast i mes tard de l'Iris senyor Josep alaettu, al qual desitgent molt
dencert en b é del basquetbol malato/1i. - C.

- Aquest any Somanta a surtir la
cavalcada dels Reis, de la qual, entre
tota, iba • im una bandera política.
Hem acabat rany, i la Comissió
Gestora ha deixat mmir d'es/languiinent la magnifica obra . contra fatur
(orees, minada per l'Ajuntament popular, dea de la Comissió d'Assistencia
Social. Cert que no testen l'obligació
Je seguir el rann i tracas però tenien el
deute de tracar-ne un altre si aquell no
els agradava. Creiem que. dintre la Comissi6 Gestora, hi ha qui es dol, semi
nosaltres, ,l'aquesta manea de sentiment.
Perú els partits d'esquerra saben aprofitar et Poder per a imposar-lo, aquest
sentiment. Els partíts de dreta no poden fer-ho, perquè representen la masTORE LLO
sa "cristiana" del nostre noble. Es una
paradoxa que fa pena i que. ben ana- Durant aquestes lestes de Nadal litzada, explica talones coses que alguns
es projecta al nostre cinema "Cleo- voleo creure inexplicables.
parra'. A la Cooperativa "La Casa del
tenen contractada rorquestrina
"Els Verds " de Mataria, per balls i
concerts.
- Aquest any Torelló ha etaz de
pega en el que es refereix a la sort
loe ha tingiet en la rifa de Nadal.
seguns els entesos en la materia, Varen marxar 5 51 000 pe,,seles, xifra Mas
no assolida fitts ata, i senibla que
en tornaran t'en ¡toques, a l'inr evés de
lany passat, qne en varen venir nieS
de les que havien niaraat.

LI partir de hubo! Mgat el diumenee passat al nostre rainp entre el
titular i el V iiitregä E. C. va acabar-se
amb un ernpat a un gal.
A la Colirtia Lacambra ¡tercie el Lacambra I'. C. pel resultat de dos gois
a tres el all partit • ¡ igat Contra la Jovean.; Toncitea. le Tona.
l'cr la hilada de Sant Esteve, al canip
del P. C. 'fin ella, tindreni l' E. C. Campdevano! Contra el nostre primer equip.

- Al Centre Caiblic, durant les presents festes, els aficionats de la casa
posaran en escena "Els Pastorets", d'En
Josep Maria Folch i Torres.

SALLENT
En Pere Dén, el ve( mes vell de

Sallent. és mort :: El s e gell ProInfancia :: Furbo'
tia Muta rhonorable sallenti l'ere ve,
'1 rixidur. als noranta-tres any, Eta
el ines ven de la vila. Ers un home
' eme enernics i dunänimes simpaties.
l'orta sempre una vida exemplar , resveta republicii, taray 1873 de la primera
Iteptiblica,. planta l'abre de la Llibertal. i fou obligat a arrencar-lo. sota
anienaca de [non. L'acre del seu caerrament ha COlistittlit ;;;:a gran ni-atufestach; de dol, a la ;mal s ' ha sumat sol
el puLle, i ainb tiodridtS agt ppacipab
locals i sectors del comen; i de la indnstria. Al sea fill Gabriel car ama
Ilustre, lada atraía i altres familiar,.
[ramera, in, sincer t'sentit condul..
- La citada tic Nadal km dcdtcatla
al "Segell Pro-larancia" en tras eh
rspectasles. S'adjunta un segell • cada
localitat despatxada,
bell gest.
- El nostie onze futbsilistic es desplacitra diumenge a Sain %is.eimt, et;
enmare de ramo j o:hit. - C.

IGUALADA
Obres rnunicipals
Troballa d'eaplosaus
Alliberaments
Esport
(?)
Assistencia Social :: Els Reis
Noves diverses
Igualada, 28. - Deculidantent es va
a l'encierro,: de antic edifici de la Presó, propietat de l'Ajuntarneut. l.ts Cotnissió Gestora la fer bé de Cuna ertir
en realitat aquel propi.sit de l'Ajuntalitem popular. Ara cal encertar la destinaciO que e> Juni al gran solar que
quedará l'Une a la lana de Galän i
García flema:idea Sembla que en Cl
Consell destituía lson i advocava per a
emplaçar-hi un gran etlifici, ori s'encabissin rieren-Mitades depentléncies
Onctpas i de l'Estat: Correus, Telegrafs,
Jutjats, Dispensara Cuntribucions, etc.,
etc. Es indubtalde que aquest ediiiici
dunaria un to ile inuilernitat a l'esmentada placa, i si l tons destinava part dels
baixos per a inagatzenis i botieues, la
placa s'aiiimaria, i esdevindria seguranient un muli cèntric, que be es mereja per la sdir situació. Altrameut,
aix6 pernietria de ilesocupar l'actual
illot de cases de la plaa del t y ¡ 18
de julio!, tanibé propietat del Municipi, Aquesta placa, amb alguna reforma
mes. poilria tal segada convertir-se co
el 'loe ideal per a emplaçament de la
ki-an placa-rnercat que Igualada necessita. Sabern que aquest projecte ha estar di,erses vegades acaronat per lee
II, stres classes niercantils. Ara, encara
que no es faci, es hora de pensar-hi, ¡a
que. com es ven, el projecte de pla(amercat pot anar relacionat amb la destinaci,S que es doni al solar q ue suara
ocupa la Presea
•- Ha estat verificat el sorteig per
a . l'amortització d'obligacions dels Emptestits Municipals. Correspon arnortitzar-ne disset de l'emprFsait de l'any
[9[9, i 31 del de l()20. A les oficines
ruunicipals donaran detall, a qui ho solliciti.
Dies eitrera un cacador de !a
nostra ciutat sa trotar, en uns forat
practicat en un marge prop del Pont
Gran, 24 cartutaos de dinamita i un
malle de inetxa. El fct es posi a coneixement de la guardia civil.
- Han sortit de l'"Uruguay", amb
!libertar provisional, els velas diquesla ciutat •Antoni Valls, foses.) Espinagosa, Josep •Morera, Josep Pmquer i Salradar Adset. Reaten encara detinguts
els ¡o y es Clarea Martí i 'forres.
- A profit del Segell Pro-Infancia
1; han celebrat aquestes feates tres pan:
tits de futbol al camp de Sant Asusta
En dos d'ells hi ha liagut fets reprovables. Creiem que en cap dele partits
no hi !savia de mancar una parella de
lat guardia civil, pulas que ja estä vist
que els nostres "esportius" na poden
pensar sense.
- FI dia 3 1 d'aquest me, acaba el
terptini legal per a l'adquisla de cediles personals.
Preus del mercar d'ivirani: Das,
de 3 25 a 3'50 la dotzena; galainet, de
14 a 21 pe a' rtes parell; pollastres, de
8 a 13 pessetes paren; acanala de a a
lt pessetes parell; anees, de la a 17
persetes parell; oques, de ta a 28 pessets parell.

Preu 2175 pies.
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Notidarl

LA CASA DELS MONEDERS

•
LSEsposició inaugurada a Granoque restará obertu tins al dia
o del vinent genes, en temr un nueves , local ha fet que eis Ilinasencs la
visitin i aplaudeixin la tasca - de la
Comissió Pro atusen-Aran% de tiranollers i del Valles Oriental.'
A més de fäntfora romana .trobada
a Can Collet d'Alcor', daquesta vila,
hom exhilmx un altre e%einplar, el
tercer a CatalUitya, de forma ring esfCrica, nubada pel publicista settyor
Emili Codina a la badia d'Ah:adía, la
qual esta plena d'incrustaciOns de
lIssils inaritinis que la fan mes interessant; ell mateix exhibeix també
branques de coral], peces de nunnsmatica i objectes de petrologia.
Dijous començaren les obres
deixamplament de la riera Giola, •en
el iras que passa per l'interior de la
vila.
La terca sobrera hom la llenca ptop
tie pestació del carril jier a eixamplar
els molls de y :ruega i descarrega,
quals, amb motín de la installaciO de
la via doble, ser al% 11101I engrandits.

OBSEQUIS PROPIS PER A REIS

Fabrica d'Articles per a Viatge
PELAY13, 6 - PI, 13 - RIERA ALTA, 18. -- BARCELONA t
Desitja als saus clients I amics un bon Any Nou
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BIBERÓ

LACTAN

PRODUCCIO NACIONAL
Premia t FI toles les Exposicions i Congressos de Medicine
on ha concorregut

Productor PERE BROS
JOC8 FLORALS. 178
BARCELONA
IDEAL - p riA(:'ric - PEIIFECTE

AMPOSTA
Notes d'espiar/

Musicals

FINQUES

E l . dia ss roca jugar el seu partit
curresponeut al Canipronat

Cl)
. M F lA - t'EN DA.

ciaade Euthol Amateur al E. C. Ventiren i al P. C. Amposta al camp del
darrer. El resultar del pattit loa de
quatre gols a un a favor de l'etpap
ampoati.
En rl desenrornament del parto els

J-

1, 1, O 1-2 1 BARBA
Diputar/10, 266, segon, primera U'. de Gracia j Chirla)

1

BARCELONA

vendrellenus demostraren en diverses
jugades posseir una tecnica de joc
molt perfecta, pecó l'equip local s'en-

carrega danullar-la encert. 'Ajan
feu que es disputes un p artit com
pocs.
El cha ab se celebra en el mateix
ca tip de l'equip local el partir corresponent lambe al mateix campionat
entre el C.. E. Ulldecona i el E. C.
Aniposta. La victòria correspongué
als .ampuOtins, els quals gnanyaren
Irr un gol a cap. Ajan ve a , consolidar la tradició que l'A:a:posta es -un
cquip invencible al sea cattip.
La vigilia de Nadal, la Societat Cmii Eilharmänica volgué obsequiar els seas socis amb un (armas
concert a càrrec de la banda de música d'aquella entitat.
Coits a final de concert es tocä la
tanda de valsos completa del mestre
Strauss "t'ora el bell 'Jamad blau".
Seguirlas/1cm tingué 'loe un ball. que
Mira fins a les primeres llores de la
n'atinada.

PRESTECS IIIPOTECAMS

FELICI l'A ELS SETS CLIENTS I AMICS
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1

RADIO AFICIONAT
PERE PEREZ SAINZ

deS11 ja a la SeVa d i Stingl t ht 1 11 n . 1511/l' o >a Clie Zt lüla

PROAPER ANY SOU
Rambla de les

Flors, 30

Telefon

11349
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I MOBLES * TALLERS CAR.RI.SO .

ST. BOI DE LLOBREGAT
Alliberaments :: Rugby internacional
Espectacles
Sant Boi, 29. - Aquesta darrers
dies han estar alliberats, mitjançant
fiança personal, cinc santboians que
estaven reclusos a 1-Argentina".
Resten encara presos . vuit mes al
vaixell "Uruguay", els quals hom diu
que sets obrirà proces. També &hl
ha dos mes, de reclosos, al sala de
stssions de l'Ajuntament de 'Ho;p-

DIreccló artistica

E. CLIMENT i

Sepúlveda, 21, Interior - Teléfon 30978 - BARCELONA
[besa> ala seus cliente 1 anales un prosper Any Nou

Ronda de Sant Antonl, 94, principal, segona - Tel. 15235
t'ores de visita: de 5 a 7 [atila,
i divendres

FRANCESC BLANCH SOLER
ADMINISTIlADDR

VINatLES

Llobregat. 15 (Sagreral - BARCELONA - Telèfon 60749
Despalx de 3 a a larda i Ir tt a O ni!. dies feiners

lalei-

- El d:a de Nadal se celebra el
partit internacional de rugby entre
l 'Stade Port-Vendres, campiö del
Rosselló, segona divisió. i la U. S.
Santbolana, campió de Catalunya.
quinze local, efectuant un bon partit,
guanyä els francesos per 34 punts a 3.
Els progressos que vénen palesant
els "rugbymen" santboians demostren que tenim un equip de pr'ire-a
categoria.
- Duran! les ¡cites passades han
passat pels cinernes locals "Sor Angélica", ai Familiar, i "Mascarada",
st Santboil.
•

SANT ADRIA DE BESOS I
Una queixa

Cinema :: Varia

Josep Pareerisas
GRANJA
DIPUTACIO, 352

TELEFON 51239
BARCELONA

1

Ihetor Sammarini
Compra d'autos vells per a fer ferro vell
BARCELONA •-• TELEFON

NAPOLS , 294 --

52688

DESITJA ALS SEI:S CLIENTS í AMICS
UN FELIC I PROSPER ANY NOU

Sant .Adriá, 2d. — Son] pregats de
len arribar a les autorltats una quelva que per endavant nosaltres qualliiquern de justissima.
Es tracta que a l'Avinguda de Pi
i Margall, el) la voravia on hi ha un
saló de cinema, bona bi Ira deixat ins1
tallar una parada de bunyols. Aquesta barraca, la concessió de la qual
OLIS
I
SAISONS
*
Servel
acurat
domicill
a
no discutim, quasi no s'obre mai, la
Colomlnes, 6 - Tel. 21432 - Placa Sant Agusti Vell, 9 9:
qual cosa pennet que persones Metates s'aprofitin per a evacuar-11i neTELEFON 14946
BARCELONA 1
cessitats personals, donant ma) aspecte al lloc.
sm-)4+.4.44+44444444444~~-4444eete1 8 1 8 S s-regeseer
i. Podria ter-se canviar de loe /a
barraca per tal d'acabar amb a:x6? ralse•X ; '..40+041/44+4•»044.04.14b.+11444+1144.11441
b bé altres mesures en el mateix
sentit?
En un saló de Cinema local,
els dies 31 i t pastaran .el film "Las
R epresentaclons - Propaganda medios
cuatro hermanitas'', i pels Reis "Cleopatra", ambdues de recent exit a
Especlalltats farmacèutiques
Barcelona.
VALENCIA, 198
TELEFON 72:031
- En les passader festes nadalenMita projectart-se la pellicia,a 'Sor 8.0444444.0.444.444.04.0.044444
Angélica" en un local, e; públic que
esperava poder entrar a veure-la come n ç a a esbatussar-se entre en, fins
al pamt de- lee precisa . la inteevencia
11 0LI DE DOLONIALS
dels mossos d'esquadra per aw 'vagar els ànims. No hi hagueren lesioComen de Cent, 817 . _ It ARCELO N E . yelifien Mina
nats ni ietencions„

Josep Salvador Porta

Francesc Pagès Gili
JOAN SUBILS SERRA

ESTRANGER
La denúncia del Tractat de Washington
per part del Japó
Intercanvi de notes entre
els governs dels Estats
Units I japonès

Washington, 31. — (Servei
Fabra.) — La nota que l'ambaixador del Jalad en aquesta capital lliurà ahir al Secretari d'Estat senyor Hull, es una simple
notificad() de la intenció del Govern japonés de posar fi al Traetat naval el 31 de desembre de
1936.
El senyor M'II ha enviat, per la
seva part. al Govern de Toquio,
una nota donant-se per assabentat notificant-li que envía
Apia de la nota japonesa a tots
els altres paisos si g nants del
Tractat naval.

El

viatge de Laval La situació
a Roma

París, 31 (Servei Fabra). — Mentre
dissabte erä molt probable que el senyor
Laval sortis cap a Roma el dia 2 de
gener, és ara poc probable que faci el
viatge en aquest dia.
L'Agència Reuter crea saber que les
negociacions franca-italianes prossegveixen en uqa atmosfera de cordialitat
molt favorable a l'èxit final, perit probablement les negociacions no prendran
una direcció definitiva fins després del
plebiscit del Sarre.
El ministre d'Afers estrangers comunica, amb mutis de cenes informacions
de premsa, que en els centres autoritzats s'asseguraya aquest matí que daraus les negociacions franco-italianes
relatives a la situació de l'Europa central no s'ha parlat de revisionismes, sinó
que sempre ha estat respectada la integritat ¡ independencia dels patios intzressats.

Comentarla anglesos
Londres, 31. — (Servei FaIra.) — La denúncia del Trae- El que es diu a Roma...
tat naval de M'asttingtun és ja un
Ruina. 31. — Les negociacions
Ist realitzat.
Sense desconèixer la legalitat franco-iba llanes han continuat
del gest japonés, el Gabinet de ovn i regularment.
El senyor de Chambrun, amLondres ha vingut multipiicant
les seves lemplatives, tant par a baixador de Franya, ha celebrat
prevenir la dita denúnr,a cont una 'larga conferència amb el
per a disminuir, almenys, les secrelari d'Estat d'Afers Estranseves conseqüències, i sanse ne- gers, senyor Suvitch, 1 s'ha desgar el Iracas de les sevos ges- cabdellat la conversa en una altions conciliadores, conoolra que litosfera de gran cordialitat i
confiança.
en un terreny, d'ara en enclavara
aclarit. pot j ha d'esser elaborat,
...1 a Viena
sense trisar, un nou mètode
Viena, 31. — El "Weltbattlimitado dels armaments nodiu saber de fon ben informada
vals.
que
Austria no és considerada
La impressió que es reecll ais
receles ben informats, esta tan com a part infegrant en les conallnyada de l'optimisine Casi del verses que estan celebrant-se entre París i Roma, si be hi collapessimisme.
Als ulls dels anglesos, n . -. es t in bora d'una manera oficiosa, al
sistema el que s'enfonsa, sin'', un qual fi el ministre d'Austria a
Parts, està en contacte directo
capitol el que es lance.
La prenisa londinenca opina
que es put trobar una solució
abans que expivi el Tractat, expiració que esdevindrà dintre de
dos anys.
El "Daity Telegraph" creu que
la denúncia del Tractat de
Washington no és en si una cosa sorprenent, encara que els
seus efectes siguin extremadaBelgrad, 31. — Dos-cents cinquanta
'neta seriosos. Afegeix que cal
d Orient, que han vingut per
no perdre l'esperança que post,. a"poilus"
visitar la tomba del Rei Alexandre,
reunir-se una nova Conferencia han arribat aquesta nit a Belgrad, i
abans de l'expirad° del Tractal. han estat rebuts per una enorme genEl "limes diu ,que la diplomacia japonesa ten aparèixer lada, que els va aclamar amb entusiasme.
l'abrogacid com una simple forUna companyia d'infanteria amb
malitat, però que no es pot negar la demolició del noble edi- bandera i música els va retre honors
fid de l'acord internacional. 'No a l'estació a l'arribada del tren.
Entre les personalitats que es tra
obstant, l'esperança del Japó d'e-basenl'tcióhfgurvedificar un nou Tractat sobre les
romanalles de l'antic, no seinbla neral Tornith, comandant de la plaga
senyor
Stefanovich,
i
el
de Belgrad,
irrealitzable.
president de l'Associació d'ex-combaLa rectificació del ministenis iugoslaus.
tre de Marina francas
Aquest difirn i el president dels
París, 31. — El ministre de "poilus" d'Orient van canviar paraules
d'afecte a l'arribada del conboi, i
Marina senyor Pietri, referintvan posar de manifest que la peregrise a la denúncia del tractat
Washington, ha manifestat que nació dels ex-combatents francesas
si Fraga no s'ha adherit a l'ac- constitueix una nava afirmació de la
titud del Japó, ha estat per no fraternitat franco-iugoseslava.
Precedits per la música, que tocadonar lloc a males interpretay a els hinmes francés i iugoeslau, els
cions.
Parlant de la política naval 250 — 1)011115 " Van sortir de l'estació,
d'Italia digne que aquest país ha enmig de l'aclamació de la gentada,

Estrangers.
Austria segueix amb ineres les
converses franco-alianes que tenen el seu origen en la declarad° de les tres potencies de 27
de setetnbre de 1934, en les quals
es garantitztava la ndependencia

-

tservei Fabral. — Aquesta nit se celebra al teatre de l'Opera
de París la 2.000 representació del
"Faust", de Gounod.
Amb motiu diquest aniversari de
la mes popular i — con, diu "Le Fi
gato" — tal vegada la millor de les
Operes franceses, ala organitzat una
representació de gala, a la qual assistirb el president de la República, senyor Lebrun, i un homenatge a Gounod, en el qual prendran part tots els
artistes de 1.0Pera.
Tots els periòdics dediquen molt
d'espai a aquest aniversari. Recorden
que la primera representació de l'bpera, celebrada el dia 19 de mare ch
18 59, tingué un acolliment molt desfavorable.
Després citen els nonas dels principals artistes que successivament han
exercit els diversos papers de l'opera.
i terminen dient que el "Fausto", que
porta la marca del geni del seu autor.
romandrà setnpre al repertori de tot;
els teatres d'Opera del rttem.
Pací;, 31

J. Pallar° s

DE PORTAR T. S. F. TOTS
ELS VAIXELLS
ATERRATGE FOROS DEL
CORREU D'AMERICA
Casablanca, 31. — (Servei Fabra).—
El corren aeri d'Amèrica del Sud ha
comunicat per ràdio que a la 1'45 ha
aterrat entre Villa Cisneros i Port
Etienne, a uns 20 quilinneters de Mont
Adrar.
Se suposa que aquest aterratge ha
estat degut a la manca dessincia.

•

t

Sarrebruck, 31 (servej Fabra). —

La Comissió de Govern, d'acord amb
la del Plebiscit, ha prohibit les manífestacions que poguessin intentar-se

amb rnotiu de l'arribada de trens especials conduint els electors que vénen a prendre part en el plebiscit.
d'Austria.
Per la seva part, la Direcció de
EI viatge de 1-aval ajornat
Policia ha prohibit durant la nit
per dIvergencies sobre po31 de l'actual al primer de gener que
lítica centro - europea
es disrexzin petards ni coets.
Els cafés podran romandre oberts,
Parte, 31. — Amb respecte a
les negociadons franco-B.4a.- excepcionalment, durant tota la nit,
nes que vénen celebrant-se, s'ad- però seran tancats immediatament aixi
mata aquesta tarda als cercles que es produeixi el més petit incident.
política, la possibilitat que el senyor Laval hagi d'ajumar els Pera hi ha I noldents
seus anunciats viatges a Roma
Segons els informes de la policia,
i Ginebra a eonsequencia de di- els incidents que van tenir lloc an:t
vergències que sembla que han a Sarrebruck, es van descabdellar de
sorgit a darrera hora sobre la la següent forma:
política franco-italiana a l'EuPoc després de mitja nit, al carrer
ropa central.
de Jenneweg, un grup de cinc o sis
Aquest mati fou facilitat al homes, es va apropar a 'un café haMinisteri d'Afers Estrangers un bitualment freqüentat per nacionalcomunicat dient que les negocia- socialistes. En aquest moment es van
cions no versaran sobre el revi- sentir diversos dispara que es van
sionisme, sin° sobre el respecte barrejar al soroll dels vidres trencats.
de la independencia 1 integritat El grup va fugir immediatament i els
dele paisos interessats, i a aquest parroquians que es trobaven al café
respecte es fa observar que l'es- van fugir tumbé posseits de palde.
t'ore deis negociadors va encami- Un cambrer va resultar ferit al
nat a evitar la revisió de fronte- genull. Les bales van ésser disparates
res de l'Europa central, a la qual de dalt a baix, j algunes es van incosa, com se sap, han estat seni- crustar al sostre, i d'altres van trenpre oposades França 1 els seus car diversos vidres. Els projectils
a mies.
trobats aún del calibre 765 i 9 in/in.
De lotes metieres no es consiEs van disparar aprOximadament
dera impossible que a darrera 30 treta.
hora es produeixi per la par!
La policia i la gendarmería acudiren
italiana un canvi, que permeti rapidament i despees de recollir un feportar a bon fi les negociaeions rit, feren esbrinaments per tal de deteque amb tanta adivitat porten el nir els autors de l'agressió, tense obtesenyor Chambrun els dirigente nir cap resultat.
feix.i si es.

Denla els expedicionaris dipositavingut observant correctament
el tractat, afegint que ha estat ran una corona a la muntama Avala,
tot el conjunt d'aquest, el que ha dansant la tomba del soldat desconegut iugoseslau, i després aniran a col- EL GOVERN CANADENC
fet impossible conservar-lo.
locar una palma a la tornba del Rei
PROPOSA L'OBLIGACIÓ
Alexandre.

Brussel:es, 31. — El semor Theunia
aquesta nit ha pronunciat un discurs
exhortant el noble belga a tenir confiança en el Goteen i demostrant-li que
ea l'espai de sis setnianes ha adoptat
importants mesures per a lluitar contra
la crisi económica, i ha afegit que el
problema rnonetari no es planteja actualmnet a Bélgica, puix que el franc
belga és una de les monedes mes sanes del món enter, "i seguiri essenthe".

Sarre

al/lb el ministre francés d'Afers Beeuree de prevencld

"Poilus" la 2.000 representació de "Faust" a l'Oa Belgrad pera de París

UN DISCURS DE THEUN1S
AL POBLE BELGA

al

•
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Montreal , 31 (Servei Fabra) — Es té
la intenció de modificar la Ile; internacional a fi que tots els navilis estiguin obligats a portar aparells de telegratia sense fils.
El primer ministre de Newbrunsaizk
ha proposat que el C anad á arenes' la
iniciativa de portar a cap aquesta mesura. El ministre de Marina te la intenció de sounetre aquesta proposició
al Govern del Canadà.

EXPOSICIO: Passeig de Gràcia, 44. -- BARCELONA
OBJECTES PER A PRESENTS I REIS

MODIFICACIONS A L'APAUN SOROLLOS ATRACA- RELL DE CODOS I ROSSI
MENT A BUDAPEST
París, 31. — (Servei Fabra). — LaBudapest, 31 (Servei Fabra).—Aquest
davant del Banc Comercial d'Hoigris s'ha aturat un auto ocupat per tres
atracadora.
Un ha romas al cotxe; els altres das
han entrat al liarte, pistola en tila. Han
disparat contra el caixer. Al soroil
dels trets hi han acudit diversos empiema i clients del baste. S'han creuat
mis de vint trets, ¡ aprofitant la confusió els atracadors han sortit del Banc.
L'autoniòbil que els esperava tenia el
motor er, marxa, i aixi que han estat
dalt els atracadors , l'auto ha desaparegut a gran velocitat. Hl ha dues persones ferides de gravetat. Han estat
posats an moviment mis de dos-cents detedias encarregats de capturar els malfactors.

parell "Joseph Lebrix", dels aviadora
Rossi i Codos, amb el qual aguces voten intentar de batee Ilur propi record
tel món de distäncia en linia recta, ha
quedat acabat, despees dels treballa de
reforma de qué ha estat objecte a l'hangar de Bite.
Stuart introduit nombroses modificacions en aquest aparell, que data ja de
quatre anys, i que té en el MI aCtill
quasi 1.000 hoces de vol.
Dintre d'una quants dies. Bossotrrtrot,
pilm cap de la casa Bleriot, i Rossi,
procediran a realitzar els Primera assaigs de l'aparell, despees d'haver estat

Hong . leung, 31 (Ser y ei F ab ra). —
Consell, senyor Jevtitx, donará lectura a
Un representant dels propietaria del:
la declaració governamental.
vaixells de cabotatge xinesos ha declarat que es proposen acabar amb la vaga d'oficials, ocupant oficials alemanys,
DESPRES DE LES EXECU- r ussos i feraces, i matriculant els vaixells a Canton.
CIONS DE MOSCOU
Entre tant l'Associacid d'oficials es
proposa estendre la vaga demi immoafoscan, 31 (Servei Fabra).—Amb la bilitzant quaranta vaixells si no és acsentencia dictada ahir condemnant a ceptada la petició de reintegració dels
mort catorze acusats per l'assassinat de cficials vaguistes. El conflicte principal
Karo y , no sembh, que hagi quedat t.tr- mr o és ja la qüestiö de salaria, sinó la
minat aquest assutnpte.
readtuissió dels oficials.
Segurament tindrä lloc a Moscou un
altre procés, en el qual figuraran caen
a processats membres d'una organistaEL CONGRES INTERNAcid que acaba d'ésser descoberta.
A mis, ala parlat molt de la persaCIONAL D'ESTUDIANTS
nalitat d'un dmsol estranger, però sobre
Bordeas, 31 (Servei Fabra). — Aval
aquest últim punt es guar da una aran
sima celebrat la segona jornada del Conreserva en els &cola oficials.
gris internacional d'Estudiants.
Els delegats han estat a Arcachon, i
a la tarda s'ha reunit el Subcomite esCOMBAT ENTRE TROPES
encarregat d'organitzar els Jocs
universitaria internacionals deslía, que
GOVERNAMENTALS
tindran bloc a Budapest e mes d'agost
de 1935.
I COMUNISTES

A RUSSIA

Mobiliaris complets, compostos de DORMITORI, MENJADOR, SALO i REBEDOR

per 3.000, 5.000, 10.000 fins a 50.000 pessetes
Estudi artístic per a l'execució de projectes, mobles d'encàrrec i installacions
MAXIMA QUALITAT-- PREU MINIM

Los Angeles, 31 (Servei Fabra)..—
Al llarg de la costa del Pacífic, des
de Mèxic a l'Estat de Washington,
s'han sentit fortes sacudides sísmiques, els efectes de les <mala han tingut bloc especialment a Los Angeles, dors,
Brawley (CalifOrnia) i Phonix (Arizona).
Se sap que són diverses les embarPROPOSTA PER A ESTEcacions que han naufragat, pe-8 fins
ara no es tenen noticies que s'hagin RILITZAR ELS CRIMINAL;
de lamentar desgracies personals.

ALCOHOLICS

•
ie •
„,pe

LA REOBERTURA DEL OFICIALS DE LA MARINA
PARLAMENT IUGOSLAU MERCANT RUSSOS I ALEMANYS SUPURAN ELS
Belgrad, 31 (Servei Fabra).—E1 Parlament es reunirá el dia 3 de gener el- VAGUISTES DE HONGnent.
KONG
En aquesta sessió el president del

DUCCCIÓ PETROLERA

LAMPAR'

NOVA LLEI DE LOTERIES
A ANGLATRRA
Londres, 31, — (Servei Fabra).
nova Hei d.e loteries, que entra en vigor
demä, prohibeix, entre altres coses,
publicació del resultat de les loteries
els noms o ¡seudónima dels mole

AL PACIFIC

Rawnas, 3/ (Servei
Congrés de Medicina que se celebra*
MOR EL CARDENAL a aquesta Mutat ha estat aprovade,
reformar.
una resolució demanant al Govern que
Probablement sortiran de l'Aerédrom
BOURNE
promulgui una bei introduint a Li;
d'Istres per tal d'intentar el seu vol,
Londres,
3t
(Servei
Fabra).
—
Ha
enhila
l'esterilització per als
portam el correu de la Companyia Air
mort aquesta tarda el cardenal Bourne. alcohdifcs.
France.

Xang-Hai, 31 (Servei Fabra).—L'Agecia Central ' Ne* anuncia que les forNOTICIES ESPORTIVES
ces governamentals i les tropes comuParis, 31. (Servei Fabra.) —
nistes han tingut un combat bastant fort
a l'est de la provincia de Kuei Tsov. En una cursa ciclista celebrada
Fins ara, però, no s'han rebut detalla al Velòdrom d'Hivern, l'italià
Camo ha vençut el francés Ridel resultat del combat.
chard.
Lid, 31. — En un matx de
futbol que s'ha jugat avui" en
AUGMENT DE LA PRO- ,iquesta capital, l'equip de Lid
n'ha derrotat un d'italiä per sis

GRANDIOSA EXPOSICIO DE NOBLES I

MOVIMENTS SISMICS

Moscou, 31 (Servei Fabra). — Segons infortnacions de boa origen, els
camps petrolifers d'Azerbaidjan han cobea el cupus d'extracci6 que s'havia
previst, abans d'haver transcorregut el
termini fixat, obtenint-se 19 milions de
tones de petroli, la qual cosa representa un augment de quatre milions respecte a l'any passat.
Abans de la revolució eta campa petrolifers de Bakou proporcionaven, en
els minora anys, uns deu milions de
ones.

gola a cap.
Pan, 31. — En un parlit de
rgby, per al Campionat de Fran
ça, l'equip de Pau ha vençut
l'equip català per 24 a 7.
Parle, 31. — Avui alta celebrat un partit de futbol entre
l'equip de Sete 1 el Red Star

Olimpique.
El partit ha resultat molt interessant, car tole dos equipa
han palesat un gran entusiasme
i l'Iteres per assolir la viciarla,
la qua) al final s'ha decida a
favor del Set per quatre gola a

tres.
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AIGÜES DE CALDES DE BOHI I
Beveu sigue de la Font del Bou, el voleu salut
Babó "NIEVES" del Plreneu. s el salid de tota I per a
Iota ele usos belänlos

CENTRIC

HOTEL:

Hi trobareu economia i bon paladar en els menjars
Administració i despatx: Rambla Illetudle. 8 - Tel. 17441

BARCELONA
•n•.••••n••••••nn••••••••
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Les estrenes
Cantor explica alguns deCinema amateur
talls de la ida del seu 'pare
"El Signo de la Muerte" Avui, al KURSAAL

Marjorie

y

cions, treballa intensament en l'obra.
No obstant, encara que ara, que
esta ja a Europa i que ens separa una
distancia de c;nc quilòmetres, segueix
essent al nostre costal. Ens escriu
caries bellissimes. Totes plenes de
savis consells, i redactades en el inateix to amb qué cus parla. De vegades m'entren desigs de colleccionar-les, per a publicar-lea algun dia.
Tothorn hi trotaría el tnateix gaudi
que per a nosaltres coutenen. Si arribo a publicar aquest libre portara el
titol de "Pulirlo".
Té quelcom de cómic, veritat?
Perú es un nom pie de sentiment per
a la familia Cantor. Es el nostrc motiu per al nostre pare. Va ésser la
nostra mere que li done. Fa alguns
anye, quan el nostre pare treballava
en varietats, figure per algun temps
en el mateix programa un número de
gossos ensinistrats. En el grup hi hacia un dirninut gos de presa tnexica.
darrer és molt important. car reque- Es deia Punillo. Tenia una cara llarreix cert coneixement dalló que fa
molt prima, i uns graos ulls neque un acudís pugui ésser mundial- gres. S'assemblava força al meu pare.
ment popular.
1 des d'aleshores li diem "Punillo".
Cada correu ens porta un nou assor'timent de cançons arguments de
pellicules, que envien al mes] pare
tota mena de novells compositora i
autora. tia deixarien admirats saber
els pretextos que de vegades empren
genes persones per a aconseguir que
el meu pare usi les seves creacions.
Jn dia estaca jo teclejant en la maquineta quan entrà a l'oficina un jove
al qual mai no hacia vist abans.
Acorralant l'apoderas del meu pare.
fescriptori del qual está prop del
mete traca de fer-li acceptar un manuscrit.

"No perquè jo sigui la Ella
idie Cantor — explica Marjorie Cantor, jove de 1 9 anys d'edat, la Mea
Eran de les cinc iilles de Cantor, i
klue és la secretaria del seu pare —
lhagiu de creure que l'esser la seva
Secretaria és treball fàcil. Té les so!ves estones divertides, no ho nego,
ver ò es siniplement echan, i de y ejgades bastant dur. Jo m'encarrego de
Nes seves cites, concertant les que són
istrib persones que ell vol veure, i dopant excuses a aquelles de qui no
eiol saber res. En això és en el. que
despunto mes. puix que se /mis bé,
admenys millor que podria saber-ho
tqualsecol altra noia, les persones en
gcs quals el meu pare está interessat.
Tosa la seva correspondencia passa
per les nieves mans, tant la privada
com la de negocia o admiradors seus.
90 curo darxivar les orquestracions
de les seres cançons. També porto
ato arxiu d'acudits i anècdotes. Abre

"La tragedia de un torero", "En
el lago Repensee". Noticiar' ii. "Eavuela FUrna", "Un viaje por Flanda", • lei mundo en que vIrlmoe“,
Notielari Ron mundial. tealt Rece.
...altuieel6 dale eadetenlmenta de ilan4.....
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film

CANCION DE CUNA

L'astre teatral i cinematografíe
mes popular d'Anglaterra, Sydney
Howard. viatja mes de 9.000 quitó/sierras per airar a Hollywood a representar el paper d'un borras», i el
bo del cas és que en sota la seca vida
no ha testas una beguda alcohólica.
Aguces actor, que per a =lona do
persones a tot l'Imperi Britànic
el compendi de Charles Chaplin, Harold Lloyd i Eddie Cantor, mai no
ha pres una copa de licor, i no obstant en la película Reliance "Transatlantic Merry-Go-Round" se'l veta
en un perenne estat d'alegre embriaguesa.
Howard Ita interpretat el papes
d'embriac alises vegades, moltes vegades, tant al llenç com a les taules;
ha fe un detingut estudi de subjectes addictes a l'alcohol; però aquesta
és la primera vegada que es veu
gat a fingir-se embriac durant tot el
temps que apareix al llenç.
—Hornes de tremp delicat, tímida,
les vides dels quals són del més seels que escriuen moltes de les històrics
mis sagnants, esborronadores i plagades d'ardides aventures; escriptors que
sern b la ho vulguin matar tot i amb cara de pocs amics són autors de les mes
romántiques històries d'amor i poemes
d'exquisida tendresa; actora d'alts
sentiments i shlida cultura encarnen
carácters violents i tipus odiosos; per
tant, cmcree en perfecte dret per a
representar el paper d'un borratxo
perdut — ens digné Howard—. Estic

nuera nit de proJeecte de a.
y eestö espanyola
A partir de denla, tardes Infantils:

ALICIA EN EL PALS
DE LAS MARAVILLAS
_ _
CANCION DE CUNA
I

ambdues en meneo/

Nena' entrada, 2 pies. Is la TM, 1
lotee lea rin g , CANCION DE CUNA
en yermó anatema

sese444~44/440~~»4»
—Tino la seguretat que el senyor
Cantor li donaria almenys una ullada —insistí el persistent visitant
seva filla Marjorie i jo som intima amical, i sola per consideració
a ajoté, es prestará a llegir-lo .
No vaig tenir cor de dir a ratresvit minyó que la Marjorie de qui tan
audaçment es deia amic, era allí, a
dues passes d'ell. Hauria estat massa
cruel.

Després hi ha els fanàtics per adquirir alguna penyora o record de
Eidol de la seva devoció. Alguns volen un botó, alises prefereixen una
corbata vella, altres una senzilla impressió dactilar. Nhi ha que s'acontensen amb un simple autógraf. El
mett pare dedica una hora tots els
dies a firmar retrate. Una vegada,
essent ell fora de la ciutat, em vaig
prendre la llibertat d'imitar la seva
firma en un retrat que li demanaca
una nena. Poc temps després la nena
carric( donant les gricies, i dient que
la seca mestressa de caligrafia li havia dit que la firma del retrat denotava que el seu autor era un home
afectu6s, d'excellent carácter i famaha nombrosa.
Es molt interessant observar el
rneu pare ocupas en el seu treball.
En aquests dies actua en la ja quasi
acabada "Kid Millions", la seva nova
produeció per a Samuel Goldwyn. El
tnett pare s'eneaparri molt al començament pel títol de la película. Setnpre sol ésser ell qui suggereix mes
titoLs per a les seves produccions.
Aquesta resultava quelcom dificil de
titular perquè facció passa en una
:nfinitat de lloes. Algú suggerí el titol "El Hijo del Jeque", perb no fres
acceptat perque podia violar la mcmbria de Rodolf Valentino. Per fi ta
decidí anomenar la nova cinta "Kid
Millions", i des d'aleshores el zneu
pare, oblidades ja les seres preocupa-

del protagonista un ripue antipitic. en cena moments es serveix de la
Film franas litidat en l'origino; "Le
Aixf, eil va, purament i eintplernent a cansera cem si el film fos mut; tus
Grand !en'', dirigit per Jaspes Reyla Legió p orque aguaita condició
der i interpretar per Alarie Beli, Pier- Ira estad iMpOtada pel len ami 1 uns dóna, per exemple, diversos aspecto,
sovint amb un efecte 4 n imultaneitat
&urges
Piras,
Richard
Willra,
re
cunyitte per pagar-li mili° sis-cense frapant, deis personatges en diversos
Francofse Rosay, Charles ¡',tel i
mil franca que l'ha fet malbe aidlt plans durant un dialeg. Això, de ved'altas.
un a dona. La Legiä Es el castig, gades, t'ea a donar mes intensitat a
el cistig que, en l'escena; d'a/tres, en eanvi, l'alenteix
La Legió estrangera del Marroc com si diguissim,
comptes de reditnis-fo lógicament tot diluint-la la que dóna mis imfrancés i la boira misteriosa que volta
portancia a la fotografia com 5 art
els seus membres, fa molt de temps rhaure d'enfonsar,
Peró en el cinema s'In fet molta que no pas corn a llenguatge, ja que
que tempra el; directora cinematograiics. El seu ambient proporciona, com propaganda de la Legió Francesa i apuesta missió. que en el cinema mut
en aquells films fets a base d'ombres se l'ha presentada ,eenigre amb uns corresponia precisament a aquesta moespesses, un clarobscur psicològic da- co:ors molt poético i el nostre heroi bilitat excessiva de cansera (en els
munt del qual destaca amb treta mis lii trobará l'amor, l'amistar i una pila grossos plan; especialment) amb el
com a insacusats raventura que l'autor ens ex- de coses que no havia trobat en el sonor té la paraula i et
tant, prinplica, ja que pot colocar-la davant nnin de les persones decente Es aixi truniens més lógic i
d'un fons d'altres aventures de les corn s'enamorarä d'una art i sta de calé cipal.
quals l'espectador no en veu mes que coticen d'últitna classe, pesqué t'asAquesta tecnica ti cont a resultas
caps seas. i encara barrejats i confu- sembla a aquella dona que r1 0 Por inevitable alentir laccto, que es dessos que formen una massa en la qual, oblidar que va desee causa de la seca dobla constantment en cerca d'amcom en aquella arabescos complicats desgracia i que li va fer entendre que bient que, en compres de donar aire
de certs teixits, hom creu endevinar, tant se fi en donava, i agotara artista a/ drama mes aviar sembla que
bi figures misterioses que tot sovint restimarä amb tot l'ardor d'una anima fegui.
no existeixen més que co la iruagi- pura, 1 trobara una propietaria de
I, de mis a mes, aquesta (rondonació del que distretament els con- taverna-fonda que serf l'abnegació sitas cinematografica que cobreix lar-

l'o-

madura argumenta), no As prou densa
per suggerir la solidesa de racció en
c!, indrets inés crítica, quan caldria motivar, d'una manera precisa,
les reacciona psicològiques del protagonista que determinen les seves decisius supremes, per exemple, (luan
decideix entrar a la Legió i, sobretot
quan decideix tornar-hi en veure's
oblidat d'aquella dona caueant de totes les sei-es desgracies i oblidant el
aquella altea que fins aleohonn Ii hacia fet suportable la vida.
Pub, malgrat tot Jaulue,
Feyler ens dóna uns fragmenta de
cinema =enfiles i especialment un
final duna gran força dramatica.

i representa el paper de

Coliseum
AYOS

Capitolio ttn el. !tomes a la Li S podría ier mitjana d'expressió eón hibricli. Aixi,

templa— si hi existeixen.
mateixa i uns astiles fidels i una vida,
La Legió ve a ésser, caín si digués- dintre de la duresa de l'ofici, plena
sin), un netas d'aventures, del qual de compensacions espirituals. I així,
hom en tren una, de casos, dels quals roan tornará a veure 12 dona que
hom n'explica un; els altres, no cal es cansa de tots el; seas mals i li resitié indicar-los sense precisar-los; trobara l'antic amor, es conformará
formen el fons del quadre i com mes tan: que fins abandonara aquella altea
esbossats siguin M'Ion
que l'esperava amb tota la illušió i
"El signo de la muerte" ("Le grantl es tornará a enrolar a la Legió en la
jeu"), és un d'aquests films, En ell qual haurá de morir.
seguiría l'aventura d'un personatge
Jacques Feyler, el gran director
La marca de les grans que viu damunt dun tou d'altres francés
que tant de temps feia que no
pellieules espanyoles
aventures que no cal explicar i que Ii haciern vist cap film, sembla llaves
444444•4444•044444.44444+ Jacques Feyder no ens exp:ica l'cr al entras amb "Le grand en e l ci
sonor. La seca técnica (lisiéis-nema
nostre heroi el cas es banal; la Ilees troba en el punt d'unió de
Sydney Howard és aiguader geoda truculent Ic les causes que por-lesque
dues modalitats quan encara els

borratxo en el seu darrer
Separa setmana de

Capitol

segur que si traeres de donar majos
realisme a la mey a caracterització alxecant un xic el eolze abans de sortir

a l'escena, els meus esforços resultarien molt poc convincents i graciosos.

Aclamat com el mis gran mestre
de la mímica, Howard és un cómic
que sao valer-se dels seus braços,
carnes i ulls per a recalcar la comicitat de la seva actuació. Compartint
els primero honors amb rastre angles.
al cap del repartiment de "Transarlantic Merey - Go - Round", figuren
Nancy Carroll i Gene Raymond.

M. de Miguel ha inaugurat

una nova sala de proves

El conegut cinernatografista senyor
M. de Miguel, les deferències i atendono del qual envera la Premsa són
6444444444444444+«4444444 proverbials, reuní ahir al seu despatx
tots els representants cinematogrifics
de la Premsa barcelonina, i els oferí un
vermut amb motiu de la inauguració de
Una comèdia de finíla noca tela de provea de casa sera, i
ia excellent la moderna decoració de les oficines.
sima grac
En resurn fou un acte
humor
El nostre amic De Miguel, en una
breu conversa que hem tingut, ens ha
dit que dintre por visitará la nostra
ciutat l'animador del film "Fetiche",
que actualment es projecta amb èxit al
Publi-Cinema. Ene ha comunicas, també,
que hacia adquirit la representació per
&USTAV Magia/
Catalunya del film nacional "La DoC411/12.4 YORlf
lorosa",
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Fe quiero y no sé quién eres
EST REN A
AVUI DIMARTS

\\\1,1\ND Jean Murat
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LA UNIO DE LES FORCES REPUBLICANES
Al local de "La Libertad" s'ha celebrat un
acte de marcat interès polític. -- El senyor
Villalobos apadrinarit la unió dels republicana
de Salamanca
Madrid. 3t. — El senyor Villa.
lobos sembla que, accedint a diversos

els moments actuals són dificils per
a la República. Per això cal la coopenació de tots els republicans. Ele prin.

requeriments que se li han fet. té
propòsit d'apadrinar la unió de tots cipals factors del desconcert actual
els republicans de la provincia de Sa- de les dretes són els emes de cinc
segles de monarquia. Han de conslamanca.
El senyor Villalobos, apartat ja de tituir-se partits anda graos =ases
les tasques ministerials, es dedicará a per a fer una obra eficaç. Les esquerSalamanca a una intensa labor de P ro res, millor dit, els seus bornes, han
estat objecte d'atacs de carácter po-pagnd.
lític, perra han hagut d'esser respecPer ara el senyor Villalobos es ne.
tats en respecte moral. Considera
ga en absolut fer manifestacions poron, un defecte ingenit del nostre
litigues; però sembla n n e está nioli poble el personalisme, i aiscó ha de
satisfet de la conducta dele seus cor- desapareixer. Urgeix defensar i serreligionaria, els liberals-demòcrates.
vir millor la República i impedir que
es formin altra vegada onze candiL'ACTE CELEBRAT
datures. Aireó és un delicte de lesa
" A "LA LIBERTAD"
patria.
Al domicili del perihdic "La LiberDesertes ha parlat el senyor Martad" s'Ira efectuat aquesta tarda l'ac- tínez Barrío. Ha propugnas aixi mate d'obsequiar el gerent, senyor Hern•ngr.
mosilla, diverses personalitats politiquea i periodistes.
L'acte ha tingut un marcar carácter
polític.
Hi han assistit el eenyor Martinez
Barrio, Barnés, Arauz, August Bar.
eia, Mayral, Albornoz, Botella Asensi,
Estelles, Franchy Roca, Ortega i Gasset í Juli Carabias. Ha enviat la seva
adhesió el senyor liliquel elaura, que
no ha pogut assistir-hi per la mort
d'un parent seu, el senyor Gerard Valenti Gamazo,
Els senyors Rodriguez Pérez, Girald,
Cirdo del Río i Roberto de Castrovido
han trames tumbé la seta adhesió, lamentant no poder assistir a racte.
PER A TOTES LES ONES
Després el senyor Hermosilla ha lle16 o 2069 matees
git unes quartilles que ah dit eren el
feria del periódic que es pubicarä deen••• • • •0p• • 5 nn••••

RADI01935

WELLS.GARDNER

MAXIMA QUALITAI

A continuacie el eenyor Alvaro de
Albornoz ha Ilegit un enfiele publicat
per ell en el peritidic de Badajoz "La
Vanguardia", en el qual anide propugna la unió de les esquerres republicanes j es pany de ratomització dels
partits ressublicane Cal aquella unió
pesque les dretes han fracassat, i tota
la seca actuació d'aquests dies és ocasionada per la deLilitat que els ha afeetat. Es nota la remeció a favor de les

esquerres. Es compleix una vetada mis
que ele vencedora 41Ó3 eh a ventura Ca)
que el, republicana .'uneixin per a rea'Usar una labor fecunda a fi d'acabar
amb l'actual disperid &lelo pacata
1-la parlar., a continuaci6 el tonyor
August Barcia, el qual ha dit que no
ho fria en represe e taeió de mitigó,
per?) que si es desitgés que parlé);
com un republica estafas a ratear,

a(eshores al que ho feia. Es mostea
d'acord amb les manifestadora del
senyor Albornoz, i ha Manisestat que
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tex la unió de tots els republicana.
Els que sentim el deure de la responsabilitat, no podem romandre aliens
al que pausa. Oblidem les coses petites que hagin motivas la separació.
S'ha mostrat conforme amb el senyer
Albornoz en qué ets partits republic ans estan atonitzats. Hem d'oferir
un nou instrument de Govern a Espanya i a la República. En l'obra a
realitzar no han d'haver-hi obstacles.
A continuació ha parlat el senyor
Botella Asensi. Pedem apreciar ha
dit—la descomposició de les dretes,
que són equivocadatnent republicanes
o que aixi es denominen. S'ha de tenis en compre que s'acosta una reaccid ciutadana amb mis energia que
el 14 d'abril, i hem d'estar preparare
i no consentir que es frustrin els desigs del país.
Heut d'examinar les amb gae
~litem, que són poques, desgraciadament, i per a recolzar-nos hem de comprar amb les forres obreres, perquè 3i no
no és possible que es recobri la República, i hem de fer trisa tasca fecunda i
beneficiosa, atraient sial les masses
obreres que veuran plasmades en la
nostra obra Ilurs reivindicacions. Mentrestant, hem de constituir un front
d' esquerres q ue ha de començar d'actuar
immediatament. No podem solicitar el
poder per a noaaltres senee comprar
amb la força suficient. Cal actual els
partir, buscant les masses obrere s. presentant al país un programa Realitrada aquesta propaganda i comptant
amb force!, será quan rodeen presentar
una petició de poder.
A continuació ha parlat el senyor
Franchy Roca, el qual ha començat dient
que en estava conveneut de la necessitat
d'una inteligencia entre totes les esquerres. S'ha d'anar a una associació
dels partits. Nosaltres renunciem als postulats de Pi i Margen. Estem disposats
a sacrificar tot el que calgui en interés
de la República.
Després el senyor Ortega i Gasset ha
demanat que es dediques un record al
mayor Anea, i s'ha aplaudit la idea
El senyor Albornoz ha recollit la idea,
i sha tramés un telegrama als seryors
Anea i Bello. També s'ha suggerit la
idea que les personalitats assistents a
lacte visitessin els presos de Madrid i
Barcelona.
Sisa facultat el senyor Albornoz perqué presideixi una Comissió a fi que
estudii la fussió dels partits o unid, i el
senyor Albornoz ha mostrat la lleva conformitat
El senyor Gemet Hidalgo ha ensenyat als presenta un retrat del President
de la Generalitat, recentment les.
En acabar riere e:s uneurren t s han
cridat vista la Repúbli

Si l'exit de la sessió solament fos mesurable Per les- rialles del nombró, auditor) celebrare les ag ud"
alrtvide3

obsercacions ,Jeroni Moragues, bes-lacia per a . dir que bu esdarant. Alegim-hi encara el gran ple registras i
La caída de un Imperio rassistincia de gran nombre de destacedes personalitats del nostre rrihn in(Juro« y Maximilianoi
telectual i artistic que el feiicitavee
Episodi històric de, Mèxic,
anlb entusiasme. En fer-ho nosaltres,
parlat en espanyol, i
he fem extensiu als organitzadors
quest cicle de conferencies i projeccions
que es ve desenvolupans amb en hit
tan esclatant. La prexima sessi6 tindrä
lec el dijous dia lo de gener, i unirá
a carrec del prestigien d i bnixanc i huI marista Valenti Castanys. Assegurem,
eutnediu musical de, g 1 . ,, ,,
dones, una altra sessió plena d'humor
acció
i un altre Seis. Es projectaran tambe
film del pros conegut i destacat éltitula a m a teu r Delmir de Caralt.
El dijous passat tingué Ilvc al Centre Excursionista de Catalunya aquesla esperada conferencia de Muní Moragues, tercera d n l. cicle orgaaitzat ver
la Secció ‚Jr Cinema. De con/ era esperada ho demusträ rexit de publie
de co i,i lau d'intcressant l' uvaciG que
Estrena d'un doble progransa
C. 1. y. E. S. A.

TIVOLI

sanca la magnifica sea.
Jeroni Moragues colmar:a protestant
del subtitol de lisió humorística anib
que s'anunciava la conferencia — Mugir

no se'l cregué i explica que el na,tiu que l'hacia impulsar a donar-la era
de venjanea. "Ja de mente — digué
liana jurat venjar-me de les hores d'avorritnent que ni'ltacien fet passar els
meus pares assegut precisament
aquesta sala darles del "Centre - , tot
semita parlar d'arqueología i veure
projectar iragments i mes tragments de
cerámica i de capitells. As ui sóc jo que
projectaré exemplars arqueológica...,
pesó aquests seran de cinema. Per a
aleó ens caldrà traslladar-nos dos mil
anys endavant". I invita l'auditori a
fer-ho, enmig de sorolls i vent.
En la noca condició darqueóleg, Jeroni Mangues ens dona una visió humorística de com es s'arria el cinema
cap allá l'ami 4.000, amb una agudesa
d'observació remarcable. Res no deixà
per verd. Disten ä el cinema, tot rient,
len destacar les característiques que ha
tingut durant el sen desenvolupament i
les que té actualment amb el sonor.
Fou un curs complet de la història del
cinema explicada en grans síntesis, síntesis, encara, agudarnent iriMiques i recolzades en la projecció de gran nombre de fotograbes que volien representar, a través de la visió de l'autor, frag?licita de films de diverses èpoques del
cinema. Dedica tumbé una part al cinema amateur, i una altra a la critica cinematografica, fent desfilar gel llenç, i
ressaltant-ne humoristicament els principals treta caratteristics de cadascun,
als critics catalans mes coneguts.

Está. a punt d'arribar!
FRANZISKA GAAL
en el seu film monstre

‘'a ""%%4 44%.
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NOTICIES CURTES
* Erik Rhodes, el debut del qual al
cinema succeeix en la pellícula musical "LaS delicias de) continental" —
en les quals escenes fa el papel d'v,n
Italia-11 va ésser ofert Immediatament un contracte per una empresa
peliculera italiana, pero que va hacer
de refusar, puix que no sap ni una
paraula de l'idioma del Dant.
* John Beal, el nou artista galan jove de rencisadora Katharine
Hepburn en la pellicula per estrenarse, "The Little Minister", toca el
piano d'oida sense saber res de música.
*
* Ni Anne Shirley, ni Tom
Brown, interpreta del film "Anne of
Green Gables". apareixen amb maqui.
llatge a les escenes; la primera pergue les seves provea fotogèniques les
va fer sense maquillatge, i segon
pague mai risa usat davant robjectiu.

EI cinema al servei de la técnica pianística
L'un huna registra aproximadament de setze a vint imatges per
segon, i china dels moviments una
idea aproximada i sovint falsa. Horn
es recorda de les sorpreses dels
pintors quan foren publicades les
primeres fotografies preses arnh un
aparell einernatografic mostrant-nos
un cavan al galop. Executava osocimento que ningú no hacia mai sospitat, a excepció dels habitants de
les cavernes en l'època neolítica.
Això explica que els mis illustres
pedagogs del piano, els Dussek, els
Czerny, els Kaikbrenne no s'hagin donat mai compre dels moviments de
llurs rnans sobre el teclas, aixi curtí
de contradiccions increíbles que es
poden revelar en els diversos mètodes
L'un vol que els dits es moguin sense
rnoure la me ni el monyó; d'altres
eón partidaria que la Ina quedi aplanada, el rnonyó una mica enlairat, etcétera...., I finalment n'hi ha encara
uns altres que volen precisament tot
a l'inrevés d'aquests. Horn podria pensar, despees d'hacer Ilegit tantes controversics, que hi ha mil maneres de
tocar be el piano, i que els grans virtuosos tenen cadascun una manera
pròpia de tocar els arpegis. Ella mateixos estan també concençuts d'a=
Pub el cinema al ralenti ha vingut
(grades a la senyora Louta Nounebersz, que n'ha fet la base del seu ensenyament) a desenmascarar totes
aquestes falsea nocions. Els seus flirts
demostren que tots els virtuosos quan
es tracta de Cortos, o d'Horowitz, de
Backhans o de Borowsky coloquen
llurs mano de manera idèntica per
executar els mateixos passatges.
senyora Nouneberg ha tret la conclusió d'aquestes observacions i ha
formular un metode en el qual harbi
bandejas i en canvi el racional-mané
es justificat per fotografies obtingudes amb cl sistema que herir assenyalat. Es veu com la me ha crésser
recollida en la posició que pren naturalment al repòs per a executar tota
nota conjuntament i que nomes ha
d'apartar-se per a l'execució dele intervals per tornar tot seguit a la seva
posició anterior, etc....
Nosaltres desitjariem, per la nostra
part, cense les conclusions que la se--

nyora Nouneberg ha tret de restudi
de filma discutits pels virtuosos els
grana professors d'aquest temps. De
totes maneres, no deixa crisser Mterestant per als pianistes de conèixer
el titol d'aquest libre: "Les secrets
de la Technique du piano réceles par
le film".
El film permet sena dable descobrin eis detectes de la técnica, i la cau-

sa de les rampes i de la fatiga mus-

talara. Aquesta obra cinematogräfica
pot reportar a la pedagogia pianística els sereeis que la radiografía ha
prestat a la medicina.
L'aplicació d'aquest merode. que ti
per tendencia erigir en Ilei el que la

naturalesa ordena, condueix, segons
sembla, a resultase sorprenents anal,
els infanta; i Ira experiències tetes en
algunes escales franceses sota el control de Roger-Ducasse són certament
eloqüents. Tal infant que des de deu
anys socava sempre mateix tros
insignificant, s'ha revelar capee en algimes setmanes, d'interpretar ansh
propietat secase:. classics. Es en efecte
tota una revolucio en la técnica i -a
pedagogia del piano wie ens aporra
el cinema.
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Aigua de Rocallaura
LA DIN Ute RICA bit MON
URICA (MAL OU PSORAI, r.Retel.
SI aettu d'ALINUMINURIA,
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Aigua de Roeallaura
DIpeelterie ventral' FORTUNY, 5 . A.
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Notes sobre el jazz

Les dirrerei estrenes teatrals
París
la música negra de les
'

El blues i

ciutats, naixement i esdevenidor del jazz
EI

jazz i la música europeas readevenidor

Abans de tractar aquesta Mustió cal
posar en clar un punt capital, la importancia del qual sembla haver escapat d'una manera general a la majoria
d'aquells que l'han tractat. Malgrat la
sera popularitat a Europa i a tots els
paisos de raga blanca, cal no oblidar que
el jazz és per a nosaltres un producte
exòtic, que es diferencia de la nostra
música, sobretot de la nostra música
actual, per la seva mateixa naturalesa,
com també per la sera técnica i
inspiració, i que per conseguent, per
apreciar-la bé i a fortiori per a COM.
pondré boa jazz, cal una farmacia es.
pedal. La música de jazz pot ésser Inferior en tots els punts a la nostra, per ú
en tot cas és ben diferent. El jazz no es
de cap manera un fenomen intern en
el desenvolupament de la música occidental; és la manifestació artistica d'una
raça diferent de la nostra, que ha adoptat en diversos punts els avantatges que
ella podía treure del nostre art, perú
els arrels de la qual queden n'entres-

POMPOFF I TEDDY

al
Rossy Poover, que debata amb exit
del
..

CIRC BARCELONES

el diumenge' paasat al Oran Teatre I
Liceu

1

tant estrangers. El fet que Gershwin o
Tod Lewis siguin blancs no prosa res:
tenen una formació de jazz, i sine/ és
el que compta.

va meréixer el primer premi en ef conEs dificil d'analitzar tot el que pereurs de l'Ateneu Igualar'''. "Don Joan
de Terrassa" és una fina comedia plena tany a l'esperit del jazz: 'Joto ano put
tota ella d'una comicitat de bou' ?ust, pas agafar-lo per les aparences noadhuc . pujada•de to, però sempre dintre terials. Es sers que l'esperit del miA un quart d'onze de la nit, et ses- el més acurat asSenyament. Podriem nué ha penetrat en les altes esferes de
sió patrocinada per l'“Assuciació de dir que 'Don Joan de Terrassa" és la música. L'esperit veritable del jazz
Teatre Selecte", s'estrenará demà, di- un autèntic patrú del teatre remite tran- no entrara mai en la música europea,
mecres, l'agradable comedia en quatre ces.
d'inspiració estética una mica alta. Tot
actes, original de J. Navarro Costa- • L'empresa del Coliseu Pompe.
asta- el que nosaltres coneixem de jazz eurobella. "Don Joan de Terrassa",
bentada que els directius d — ATS" co- peu no ofereix cap interés real. 1 és
Aquesta nora producció escénica de neixien la comedia que ens ocupa, ha que no hi ha res ni,s natural saben(
l'afortunat autor de "Samuel" es una tingut a be oierir a la repetida entitat l'origen i la naturalesa del jazz. El
obra completament oposada a la que de teatre l'estrena d'aquesta obr., te- minuet, per a Mozart o Ilaydn, era alnint present . que les sessions d'Associa. guna Cosa certament prbpia, la g oal es
ció de Teatre Selecte reuneixen un
teNigent públic d'intellectuals, arietes i

Demà s'estrena "Don Joan

de Terrassa", al Coliseu
Pompeia

IOLYMPIAi
CIRC EQUESTRE

Aval , larda, a les 430: Repatic16 de
matee programa de la verbena d'ahir
LA PIRA DE SEVILLA A OLYMPIA
Funció momIre. Tat ei proguarna de

/lIRC EQUESTIIE
Quadre flamenc de Miguel Borran,
Tocadors, cantador,. baAailns

CMARLOT
:'sulerdic cómic tauri, arnb a /leva

La interpretació promet ésser felicisI sima, car la' notable companyia titular,
de la qual formen part: Euriqueta Torres, Elvira Joire, Clara Torres, Caribe
Perdió,. Teresa Torrents, Francesca

divertida quadrilla, rana les oencies
del púb:/e en /a "lidia" d'un

FORMOS "NOVILLO"

Ce( per l'Empresa Balanyt
Nit , a les den
Grandiós axil de les formidable.
Encelen,

OSCAR

ELEFANTEN
REVUE!
ELS ELEFANTS SAVIS
ELS ELEFANTS MUsICALS
ELS ELEFANTS MERAVELLOSOS
ELS ELEFANTS EQUILIBRISTES
ELS ELEFANTS CALCULADOR;
Eta p aquoderrn, que reun I a p laudui lot Barcelona, Jura artiO
el •egdont

COLOSSAL PROGRAMA

sincera amadora de la nostra escena, e:
fallament dels quals,. favorable o -des',
vorable, és scmpre tingut en compte per

Pompeia.

EDMON DE BRIES
al cinc EIARCELONE8

I

4 PERCELLIS

HAMILTONS

The Great Helmanos

THE 4 OLWARS

la revenda clandestina.

tampoc mis sincer que un minué d'una
simfonia del segle VIII. El ritme d'a-

ral.

*

;

'

1 ara que parlem de rutisca, solem fr' ' esment de la que es fa a la
Granja Royal. Uns concerts qu e s'hi
donen cada nit liaurien de merèixer
l'atenció idhtic deis nostres critics.
El mestre Toldii, aquest valor per
tota reeouegut,. realitza una tasca dig-

al

CIRC BARCELONES
I I,

NOTES CURTES

ALEX I FILIP

I

sellen naturalment, sense cap esforç de

curiositat: era en ells. No tu ha res

POMPOFF I TEDDY I

THE NESLEY

Mote L'Empresa de l'Otympla
u,
-4leuntella que
LA
LOCALITAT ami) anlI MIlmci0
Ir'
al
lerun
1
sanan. enrinitadorli d,.
leatre,non
u als centres
de 10ealifille
D'a q uesta
evitaren les
lesnes ne manera
II "coa" 1 el« ahitaosmode

CIRC BARCELONES

ha assajat 'Don: Joan de Terrassa" exactament el contrari. No hi ha quasi

9 FALUDY'S

,

al

amb el major interés, optimisme i entu- be res de comú entre ell i la música
europea. Es perquè, malgrat el, assiasme, i tot fa esperar un altre encert de l'actual temporada del Coliseu

ele ml llora saltadora del món

,emä, larda I nit. Trans programes.

I

sortiiegis".
No solament is

quasi mipossible a
in escriptor europeo escriure jazz, sind
que si l'escrivís no es trobaria persona
capaç d'interpretar-lo. Cap orquest-a
simfònica no posseeix encara el Nio
suficient i la necessaria espontaneitat
per a tonan al jazz el "swing" carasteristic. Ja el vals vienés tocat per una

orquestra simbinica seno presenta SOvira tendre i placid. El jazz és. dones,

encara mis estranger a la sensibilitat
musical d'una semblant orquestra.
Tant per a compondre'l com Per a
executar-lo, el jazz pròpiament digne
d'aquest nom cal haver-lo practicat dos
llarg ternos assiduament i de conéi..

saigs de cumpositors (lo formació cISssica, cap no ha reeixit encara en ter
alguna cosa que s'acosti al reritabls
jazz: min plagis purament técnics que

no arriben a donar-nos l'esperit i l ' at
del seu model, per no dir que-mosfera
sempre t'as han donas jaz z dolent. Nosaltres evitaron d'estnentar noms, però
l'exemple que anem a explicar es proa
eloqiient i mostrara lié el que rolen'
dir. Kurt \N'OIL autor de diverses obres
teatrals, ; en particular de la música de
l'excellent film de J. W. Fahrt "L'6Pera de Quat'Sous" ¡ d'un ballet i;ue
recentment s'ha presentat a Pari s, P as
en general coni a introductor en la-sa
sera música de rnotius de ja z z. El
eferte, f5 fácil veure casan ha adoptat
el ritme i l'aire del contrapunt sincopat. No és que vulguem ara jutjar an l
el valor estétic de la seca música: Pcd)
defensors ri t som del jazz, ataquem
Kurt IVeill, quan les critiques de la
majo ria dels d'Ice no aprecien acialesta müsica—i val a dir que saín en nombre respectable—afegeixen de passarla
algunes censures al jazz, i en aquest
cas ells s'equivoquen. Les obres europees que s'acosten mis a l'esperit del

na dell , puix que ha sabut elevar la
música del café a una alçaria prOpia
del seu prestigi.
*
Hi ha qui assegura que "Las
golondrinas", suprimint el que el director d'escena surti a rebre els a pl audiments deis qui no el demanen, hi
guanyarien molt.
Per() poseer ho fa en noni de la familia de l'autor traspassat.
*
Després d'haver estat tancat uns
quants dies, per ordre de l'autoritat i
per ataco a la moral, ha obert novament les aeves portes el "Bataclin".
Semhla que arnb el ta • neament ce
perjudica va en gran manera els casinos radicals, ja que tot sovint aquests
ofereixen atraccions més o menys honestes cedides gratultament pel senyor
Serrano, empresari del musie - ha ll en
qüestió.
•

sense atxá, les atencions de la poputernas és a dir, lea necessitats financeres , canpenyert per a elevar-se a sobre del mediocre accessible a la gran
multitud Nosaltres 110 lulo d'esperar
que Dulée Etlington faci només que
jazz be, perú podem esperar que farà
alguns &oreas per a escapar-se alguna cegada de la sera tasca de cap
d'orquestra ami) gran popularitat per
a crear, per a la seca glòria personal
i la de la seca raca, algunes obres mes.
tres del jazz, que sens Inhile nOrnés
ell. o ‚In conjunt mult semblant al
seu, .tiodran interpretar. Georges
Gershwin ja ha donat algunos proves
del seu talent. ¡ podem nimbé esperar
que ens en donara d'altres.
Quant a la forma particular que
prendran aquestes obres, és mis dificil de preveure quina seré, si bé personalmcnt eins inclinen' a creure que
s'assemblaran infinitament mis a la
nostra música de -camera que no a les
orq uestres sintfóniques d'Europa.
En efecte, en el jazz veietn reprendre a cada Instrument la seva personalitat una mica perduda en el proletarjar orquestral del segle XIX, per
la virtut del contrapunt. Igualment
que en Mozart. vejen' com una frase
és repetida i cantada per diversos tons
successivament, que li comuniquen
una part de la seca personalitat; aci
veiern els acaba:tiente de tenia expo-

ver lo mult a funs. Es un veritable estat d'esperit exAtic, una nava estética
musical a assimilar; no basta arnh comprendre'l, cal sentir-lo i penetrat-lo:
aixfs cap C0111 90 , i tOr entonen no ho ha
fet encara o bé no ha sabut mostrarnos el fruit del sen talent.
L'esdevenidor del jazz no está de
cap manera en la música europea; la
qüestiA de la influencia que ha pogut 1 TEATRE BARCELONA
Campanea Ola: de Amigas - Collado
exercir és interessant per l'estudi
m'esta música. Si el iazz (Vana algvnes
A,
obres d'alta valor —.l'ha donat ja — I
larda
aquestes vindran d'un Instile de jazz
MARIQU1LLA TERREMOTO
tll,

que haura compos t rota /a seva vida
i no seran tras d'un borne que fará a

la millor un o dos assaigs en un genere dificil i allunyat de la seva atentablar; o be. malgrat que ' ami ens
setnbli mis inversemblant, d'un europeo que liagi consagrat a l'estudi del
jazz alguns anys. I els intèrprets seran fills del jazz que toquin els seus
instruments tal con' respiren, per
als quals les dificultats térniques no
existeixin i que posaran en el seu cant
tot el foc del seu cos i de la seca
ánima endimoniada. La llàstima és
que 'a práctica prolongada d'un art
tan material i comercial destrueix la

joaquint Torrents, Pere Gener, questa dama, el sea caräcter, els insRamon Banyeres, Llorenç Adrià, Eran- truments que emprava habitualment per •••••nn••n•n••nn•••Maye...........,.•nnnn••nerki..
a interpretar-la, tot això no es difeCCS C X. Singla, L'oís Nolla, Modest
rencia per res dels elements habituals
TEATRE VICTORIA
Robrefio, Joan Vinyallonga, Angel RoGRAN COMPANYIA LIRICA
dríguez, Ricard Llopis i Joan Periquet, de la música simfánica. Per al jazz e

L'autor catala de moda, no cal esmentar a Lluis Vives, 1.a escrit una
sarsuela a la 'qual posa música un autor
LEOPOLDO
catalä, que, S i encara rto está de moda
Sensacional acta leri
en aquests moments, ho estará aixi
1 La màxima atraed('
que hagi estrellat al Liceu. Ens referim
Exit segur
el mestre -Gaiig.
* Ha estat a punt de produir-se
OSCAR ELEFANTEN
un gros conflicte entre la Radio Associació de Catalunya i l'ernpresari del
REVUE
teatte . Apolo. Sembla que quant la
ELS ELEFANTS SAVIS
Companyia de l'Apollu ja era a l'estudr per a radbar un acte de "Le; verexcentrica ceecadere
ges caigucles", no ho va poder portar
A MUNE! A ASURE DE PLE!
a cap perque In hacia qui tenia inAME LA GRACIA I L'ART DE
terés que no es radies.
En; ' asseguren que, tot plegat. Ion
ele superclowns excentrice musical,
un malentes.i que sita arraajat a satisfacció dun e i altres.
EL CABALLERO
* El 'dia 9 van "Els llames forts",
MARAVILLA
premi Ignasi Iglesies, al Ploiurarna.
alta cscOla moderna
L'espectac:ó esta a l'alilária dels
GRANDIOS EXIT DE LES NOVES
ATRACCIONS
ajo-naments, que ja es expeclaciól
*
I el "Don Joan de Terrassa"
va dimecres al Coliseu Pompeia. Laels celehres equilibi,leis de l'A:hamo, 1
jornament Ita sud per a arranjar mide Londres
llar lohn.'
LES BAHEMONDES
* A glitt del públic, comedia o
stinnasies meravellosos
drama, Vetaci el oitol d'una obra que
'a -entena el mes de frcbrer, patrocinaels Mcbsetnib'es reta de/ pan
da pels dél Teatre Selecte. L'autor?
nona que.serprendr:a i que no estem autorltzats a revelar. Potser Shasensarion zieble" ene'll t leemnamitea
kespeare? No es pot dir.
or
tic Rabinstein, el gran pianista, ve
LES LLANOS
a Barcelona. Donari • un rol recital i
será, pillines Ha fet bé; no sempre la
bona música ha d'estar reservada als
eIs mll/ors trapezisies al "Portor"
socia _de la 'Cimera", Associació
B UTAQUES A TM POBRETES
Obrera de Concerti e be de la Cultu-

LES

EDMON DE BRIES

jazz han d'ésser cercades entre les que
no rolen cercar la imitació, perú la inspireció de les quals s'esdee una den
que sil, acosta una nuca. El mes bell
es sm n le es el "Bolero", de Maurice Hevel: una música de dansa d'origen popular que tecnicament s'assembla al
jazz. "Bolero" és una comix+sició del
millar jazz. Naturalment, de cercar entre les isnitacions el nes agradable i altes imeressant, i en l'obra de
Ravel hauricm aiesmentar encara:
"Five O'cluck Tea", de I — Infant
eis

I

Avul tarda
LOS CLAVELES
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Planes

majoiia de les veritahles ambicions
artistiques; perú es precisament el que
esperem, una excepciú, en Gershuxin,
en Ellington pot ésser, en un desconegut futur. Puix que no és precie
de creure que el jazz improvisat dels
negres d'America morirá perquè suecessivament toles les grans orques.
tres siin martes: els anhels vius musical; de la raça negra srS,r profunds
i s'alimentaran encara per llarg temps
de la inspiracia i del gust del jazz i
de la dansa. Solament que per o (er
obra eterna és necessari de superar

limit de la improvisació; a partir
del nionient que el talent individual
campan i dirigeix és quan nosaltres
entren) en el domini de la música. Fins
avui totes les orquestres que han arribat a aquest limit han acabat per
perdre la partida. No hacia d'ésser al.
Ira cosa. I és perque no ha d'ésser una
orquestra la que hi ha d'arribar, sima
que Ira d'ésser un home independent
i que escrigui per a una orquestra;

TEATRE APOL•LÖ
(Nava empresa)
Campanea catalana de

grana
efflotaclee CASALS - CLAPIRA
le cap d'Any ,
a tres quarls de filian- e:

Soli, (liada

misma en un arte
JA HA ARRIIIAT L'ONCLM
O L'ret mét gran de teatro catea.
1. Le

L'obra mil ovacionada.
L'Obra out no oblIdareu:

Les

verges

calgudes

tres amas P/1 Set quadres, de
Miguel Poal-Ar•dell
>II, a les deu
cg

VERGES CAIGUDES

D r ITIS, larda: grandlds esdevenlment
hlt I E . Inpic. Loe vera*, otliguMm

n••••••••••••••

El grundlóa axil Ge Navarru 1 lorrad0
rtlt, a ley des

/

!LOS CAIMANES

* Al teatre "Notiveautes" ha es-uns personatges agradables, dels quals
tat estrenada l'opereta -Vacantes", no en velero a l'escena mes de dos
en tres actes, original de Duvernoas a la segada. Se succeeixen en un orBarde. el !libre; música de Maurice dre establert, de la qua( cosa en reIvan.
sulta una monotonia i un paraHelisine.
Es una obra fina, espirimat i ben Perú aquest desenrotllament el madesenrotllada. La sera intriga comen- teix autor l'ha advertit. "Considereu,
ta d'una nisnera inesperada i ski se- ha dit, que els meus quatre personatgueixen les situacions. senns r e inte ges en realitat no eón més que dos,
baile.
-resanti puix que el conflicto sentimental que
*
S'ha estrenat l'obra "La dame serveix de base a la me y a obra prede Vittel", original de Roger Ferdi- senta una dona desdoblada i un home
nand i Georges Dolley, al teatre Pa- desdoblat també."
lais Ro; al.
* A la Comedie des Champs ElyL'assumpte és picaresc i segueix la sées ha estat estrenada la comedia
Unja del conflicte d'airosa.
"Un roi, deux dames et un valet",
Els aficionats als genere compten de Franeois Porche, inspiras en un
per a llur diversid amb una bonica conte de Mme. Simone.
obra mes, amb detalls graciosos i
Es una obra bonica, plena de cualegres.
rioses históries, i comença en una
* Al teatre Paris, parisenc, s'ha n'atinada en qué torna Mme. Mainestrenat t'obra "Slaiie Galante", de tesela, arnb tot el seu esplendor, de
Jacques Deval. en tres artes, dividits Saint-Cyr; segueix una disputa , amli
en deu quadres.
la Montespan, i acaba atub els entuEl Seo assumpte esta ores d'una siasmes trionifals, on veiern Ilaucats
novena del mateix autor, publicada fa al carrer els mobles de la Montespais
tres anys, i de la qual filmat pele suissos de Bontemps.
tumbé una peala:uta.
El drama és simple, feroç i huna,
Cal convenir que aquesta obra és i escrit amb profund coneixement
una invitació al viatge al voltant del l'ambient de l'época.
filón, conseqüent al rapid canvi de
* Al teatre Antoine ha estas ve.
quadres que en ella s'opera i que ens sentada l'obra "L'homme n.' 15",
recorda el dinamisme del cinema.
procés sensacional en tres audiincies,
"Marie Galante" és la trista his- inspirat en "Libel", d'Edward
töria d'una jove i bonica bordellera, Adaptació de Max Dearly.
¡capilla de l'Assistència pública. proEls tres acres l'oren acollits aml:f
cedent del camp i des dels setze anys aplaudiments calorosos.
d'edat Inunda a la prostitució. Un
Aquesta obra és d'indiscutible oris
dia és víctima del capita d'un petit ginalitat, no tan sols pel que es re.
vaixell de Nantes, qui la porta a Ve- fereix a la seca presentad& sind tanta •
nezuela i allí l'abandona.
be, i molt especialment, per la sev4
A partir d'aquel l momean, ella sola in triga.
treballa per tal d'estalviar alguns &aL'acció esta molt ben conduidal
tare, que Ii 5,51 1 necessaris per a poder l'interés augmenta progressivament,
tornar a Europa i veure el seu volgut el misteri continua ocult iins a la fi, 1
Bordeus, que no ha oblidat mai. Perú el seu segon acte Es notable pels seus
quan ha reunit els diners es troba, per incidente a l'audiència, pels seus efes.
la imprudencia que ha comes d'inter- tes teatrals, dignes del millor Grand.
venir en un contraban d'alcohol, en Guignol.
una emboscada, en la qual troba la
* Al Trianon-Lyrique sItz estremort.
nat l'opereta "Les jolies viennoises",
L'obra es ressent de procedir de la en tres actes, d'André Mauprey, insnovena.
pirada en Victor Léon ¡ Léon Stein,
* Ha estat estrenada l'obra "Do, música de Johann Strauss.
Es tracta de la rivalitat de tres
mi, sol, do" al teatre de la Michanoies, seduides pel comte Badouirs,
diere, de París.
Es una comedia analítica. Paul Ge- Conté el Ilibret molts equfvocs graraldy ha realitzat l'esforç d'ocupar ciosos, i quant a la música, és digna
durant unes tres hores l'escenari a del seu 'compositor.

La Música

hern equivocat en comprar: aquests
sin els mateixos que toquen el sacofon i ch clarinet per una banda, banjo

CONCERT DE L'ORFEC,
CATALA
concert extraordinari que l'Orfeó Catala donará al seu Palau de la Música
Catalana avui, diada de cap d'any, a

Avul restivitat de Cap d'Any. Tarda,
a lea 330, el manante espectacle
na Iosep 14. 5 Folch 1 Torres

[LA PASTORETS O L'ADVENIMENT
DE L'INFANT at•Ua
snob assistencia de SS, SIR. els Beis
n'orient, qua obsequiaran els tntants
unta caramelo 1 els recolltran les cartes que els tinguln escotes
A les 6, 1 nit, a les 1010, darreres
representaelons en dla festlu de Peana; de Llufs Ellos
EL FILL MIL PINTOR COLO
Es despena a Compledurls 1 al Centre
1 de localltals de la Maca calaiunya, 9

les cinc de la tarda:
°AFEO CATALA
"El cant de la senyera", Millet;
"Ala, carnpatter, prou mandrejar", Pujol; "Espines", Montserrat Crespo nes", Pujol (a) La porqueirola. b) Els
(soprano aol, senyoreta Salvador; cor tres segadors, c) Molestes muntanyes.
de noies); "Quin fred!", Pérez Moya; d) La ploma de perdin); "Marinada",
sardana, Pérez Moya.

PALAY Off L'EMMICTACLZ
~paella de revista
MARGARITA CARRMAL
Aval, tarda I nit, la tuperrovIsta
do gran axIt

El dijous vinent, dia 3, al Saló del
Rectoras de la Universitat, aquesta
Associació donan una audició dedicada a "La tonadilla escénica",

qual precedirb una conierncia a
carrec del conegut musiceleg Josep
Subirá, actualment hoste de Barcelona. En aquest concert, que promet
éster força interessant, hi prendran
part les senyores Carme Gombau, soprano; Conce1acia5 Mc. Crory, soprano, i Maria Carratalá, pianista.
El programa d'aquest concert és
el següent:
la

Las de los ojos
en blanco
La mIlloe rosada e a. T 'Al Cal
• 'Rallen.
"Caneó de l'amor primera", Marimon; "Balada", sardana, Marimon
(tenor sol, senyor Torra); "Nit sense
Roberton; "Jo entinto l'amor",
Holst; "El cant del ferrer", Holst;
"Cansó dels pastors", poemet nadalene, Pérez Moya (solistes: senyora
Fornells, senyoretes Salvador, Roca
i Palet, i senyor Torra).

"Canción de la gitana habilidosa"
(de "La gitanilla en el Coliseo", any
1776), de Josep Castel. "Seguidillas
del oficial cortejante" (de "Vagabundos y ciegos fingidos", any 1770), de.
Ventura Galvän. "Canción de las madamitas gorgoriteadoras" (de "El recitado", any 1775), d'Antoni Rosales.
"Minuete, en alabanza de la ntúsica
seria" (de "La consulta", any 17751,
de Ferran Ferandiere. "El juicio MI
aan", an Y 1 779, de Pau Esteve. "Una
mesonera y un arriero", any 1757, de
Lluis Mison, i "El majo i la italiana
fingida", any 1778, de Blai de La,
soma.
Aquest concert comencara a les del
en punt de la nit,

Tungsram Ràdio

tual, i que la forma superior del jazz
no és la improrisaci6, sind la coniposició. En fi, havent ja assaborit peliten obres mestrea d'así i d'ala en el
jazz, esperern amb paciencia i sonríeció algunes obres de merit poeitiu que
estem autoritzats a exigir,

1

ASSOCIACIO DE MOSICA
ANTIGA

PRINCIPAL PALACE

COBLA BARCELONA
Sardanes
'Bon aus. !" (estrena), Pére z Maya;
"Els tres tarnbors" (estrella), ComeIla; "Ofrena", Joaquirn Serra; "A En
Pau Casals", Garreta; "Joan, Manuel
per a la inchisib de robra triestra que
i Maria" (estrella), Toldra; "La haesperem ; el pfiblic que sera capaç d'a- llada deis pastors" (estrena), Pujol.
preciar-la es ben poc nombréis: d'una
OREE() CATALA I COBLA
banda, els fervents del jazz, que t. 12
BARCELONA
cap manera no rolen anar mee enlla
"Quatre cançons populars catalade la improvisació; d'altra banda, el
fanatice d'obediencia classica, que
menyspreen completament el jazz ,
manquen de la formada) necessaria per
a comprendrel. En resum: nosaltres
creiem que la forma superior del geni
musical negre és el jazz, i no l'espiri-

i guitarra per altra part, i aquests instruments no són pas necessàriament
ernprats al inateix temps.)
fli ha encara una ultra dificultat

112 - Talaron 73331

COMPARTIR

NOTICIAR!

Heus ad el programa integre del
vals per dos o tres instruments. Perú
en temps dels classics la cura de la
música i del conjunt conservava setnpre la priniacia sobre l'instrurnent individual: ara, en canvi, succeeix molt
sovint que pren nicalt ate lloc perque
puguent apreciar la música, si bé es
veritat que moltes vegadeß no hi ha
res a apreciar.
Es pot dir que una orq uestra de jazz
de des persones és un equip de deu
solistes pel valor personal animats del
que mont ditt en esport esperit d'equip,
mentre que una orquestra simia:mica
revela sovint la disciplina militar. D'aquesta manera el cap interpreta el pa
per de capita esportiu; indica l'avanç
i la tàctica, pecó durant l'execució té
gairehé un Une igual al dels sena can/ara/1es, i s'acontenta de tant en tan
amb una breu indicada.
En efecte: el jazz del dia, el que ha
abandonat la pista de ball per una
sala de concert, és música da camera.
El quartet i el quintes han restat fins
avui en el domini del contrapunt, i allí
els instruments conserven sota la sera
personalitat, com en el jazz. No és
possible de reunir cinquanta o cent
músics de reconegut valor per a fer
hon jazz, peri) si que és possible de
reunir-ne sis o set, ¿Quin gran mestre ens escriurà un sextet per a dos
saxofons, dos clarinete, dure trompetee, guitarra, banjo i piano? (No ens

COLISEU POMPEIA

desitja a la seva nombrosa 1 distingida clientela, un próper i
teliç Any Nou

iffliumrnfflimmnr
BLENORRAGIA (MIS)

CURA GARANTIDA EN DOTZE* DIES
CLINIQUE PARIBIENNE
POI - MOMIO« de la dina, • R. AL Anteal, 115, Ir.,

TI, 31.17
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NATACIÓ

El

Kvtactó

Teruel* da filiales ale Entapo'

El Club Nataeiti Barcelona ala frena humee

En una reacció briliant, a la segona part, el Bar- Una solució sorprenent per a
Aquest matí, Alvar Berdernäs rela crisi aeronáutica
alena
aconseguí
batre
::
A
Madrid
collirà el fruit de vint-i•cinc anys
Un remei tan efiene que pot iendelar inl'Espanyoi
va
resultar
abundosament
batut
oreible
de laboriós treball en profit
g

del club
Avui avenes linies s'apartaran un
xic dels termes generals de semen;
avui no parlaren, de cap medidor ni
de cap neu record i de cap nova piscina. Avui parlarem d'un heme que,
sense Ente nedader, ha estat un dels

TALLERS M. 1. D. A.
desitja als seus abonats
UN FELIÇ I PROSPER
ANY NOU
qui mis ha treballat per la meció catalana. Permeteu-nos que en fern la presentació: te un Os reduje, però fort,
una cara coleada pel sol i ratllada per
les arrugues dels aus,, amb una expressió de bondat i energia a la vegada.
Aquesta és la figura d'Alear Berdemäs,
l'home que per espai de vint•i-cinc anys
ha estat el qui ha tingut cura material
del Club de Natació Barcelona, i que
avui, en compliment a record unánime
pres en la darrera Junta general, ha estat jubilat amb les mäximes consideradone.
En la seva joventut fou mariner a
les set mars, i un cop ja gran quan
va instalar-se el Club de Natació Barcelona, als banys de Sant Sebastiä, ell
va ésser qui s'encarregà de treure-li la
primera pols, de cobrar el primer rebut i de vigilar que ter anés com cal.
Aquesta feina, que la comenei el primer
de gener del mil nou-cents deu. l'acabe
ahir. Per espai de vint-i-cinc anys ha
treballa: sempre amb aquella bona fe i
entusiasme que hom treballa per una
cosa prémia. I si tenim en comete que
el Club de Natació Barcelona ha estar
el que ha iniciat i desenrotllat l'esport
de la natació a Catalttnya i a la Peoanula, hem de considerar que tate els
hoteles com Alvar Berdemäs, que tant
han fet pel Club de Natació Barcelona, són dignes del nostre rni S gran res
-pectiagrmn.
Jo vaig coneixer Alear Berdemi5 en
els seus minore temps. El club ja havia
donas en ferm les primeres pasees i ja
tenia un parell de centenars de 50ei5.
Aleshores Alear Berdemis era l'amo i
senyor d'aquella casa pairal, perquè aixi
es podia anomenar el Club de Natació
Barcelona d'aleshores. Una can pair31
on vivien completement agermanats ene
colla de companys, guíate per un mateix
ideal. En aquell reduit nión, "l'Alvaro",
nom pel qual ha esta: corlen sempre
Alvar Berdemis, bellugava com
peix a l'aigua. Amb el seu bon uniforme que consistia en una samarreta,
uns calçotets tallats sota genoll unes
espardenyes, corria tot el dia d'un cent)
a l'altre, vigilant-ho tot, arranjant-tm
tot i procurant sempre pel Ve del Club.
Era temut i respectat per tothom. Era
el "papu" per als participante a les
continues guerree d leepardenyee i gibrells. tan en yoga en els bons ternos
del club, i, en canvi, era tingut en gran
estima per la gent de pau, perquè moltes vegades suplia amb el seu enginy
les deficiències deis serveis.
Més leed. 011211 el club va fer- se gran
i caigué anar canviant o engrandint l'estatge, I'" Alvaro" fou sempre el ferm
animador de tot el que significa" M ugres. encara que ell en surtís °cijo<Pret.
Quan en les jornades decisives pel
club, en aquell temps que sanava a
construir la piscina, ell deixà mollee
vegades l'uniforme de batalla per a
posar-se el vestit de les festes i anar
a trucar a moltes portes per tal d'ajudar a cobrir l'emprestit necessart per
a aixecar la nova casa.
I la nova casa ion alxecada, i aleshoces ja comermi la vida esplendorosa
del club. Es torra un club gran, un
club de senyors, peró perdé aquell
ambient de casa pairal. Ja no hi hagueren guerree deßpardenyes, ni dutxes improvisades, i tot va anant-se organitzant d'acord amb les exigéncie,
del soci que paga y a i volia ésser
Actualment, el Club de Natació Barcelona ja no el formen aquelles guatee
pareta que acollien e una colla de veritables companys. Ara ja és el club
conegut arreu del món pe la seva imponencia i da, també, orgull de tots
els barcelonins. Que e; millar? Mentes vegades nihe fet aquesta pregunta
i mai he trobat /a resposta, perque jo
soc barceloni, per() també soc un dels
socis d'aquel' ternos.
Alvaro també va tocar-ne les conseqüencies, el reemplaçaren de la direcció general dels serveis del club per a
instaliar-hi una magnífica secretaria i
el colocaren duren una guixeta que
N ha a l'entrada, amb un uniforme tot
blanc (pantalon, jersey i gorra) molt
adient a la imponencia del club i aixi
amb aqueas flamant uniforme, el tro-

El Sabadell i el Júpiter, empataren, i el Badalona

Un, en el sea darrer dia de trebell
obligatori, sempre sonerient, temple
vígilant i sempre atent a tot el que
representa un benefici pel club.
Salar, hon vell! Ent dol ineltlysim
que el grapat d'anys que porteu en
la vide, res obliguin a desertar d'un
lime que. morahnent, no hi ha ningú
que el pugui reemplaw. Attib la rastra marca s'enderroca una altea de les
peques pares que queden "d'aquell"
Club de Natació Barcelro, Salut!
Antoni TRIGO

vena el Saragossa
NOTES CURTES
JJ he»!
•11 n 10/1
1,'Omeda
ent ha semblat mes ea forma que l'any
anterior, ha le t tris parrit
la Primera par,
quasi insuperable.
Des pres la lesib d'Herrerita
ahdel lu terrible reunió del Ourcelona i
ter a is c.1 S l ha acShist trd (*out le ¿O

•••

La visita de l'Oviedo ha persrds de
EL PROGRAMA DEL FEST! VAL constatar que la treta es llanca ti te.1
Atnb tal motiu es celebrarán diver- Corte ti se li ofereix la pereeCtiVa d'un
ses provee esportives en el Frontó i mar dispulat. De tales metieres, i nu's
concretament, el poiblic nueva a errare
•
ruta. a Lángara, que a casa 'lo g ra té
Calmes, relevai en cl seo llac per
AUTOMOBILISTES!
mates simpatirs. El piiblic na tu sor- Pesoh, no va trabar ahir u set llar
tir 4fraldat, pereme rentar material Juni han avancoda la partida. Con: a ininteressa tenir senere el
vostre cotxe a pul?
de In grew desfeta d'flongria a Madrid terior rfo en., in canvheer. tot i que
tu :Mar force i molt
Eta TALLERS M. 1. D. A.
la sera hona volu ntat fi ¡atia fet
•••
la seva por habitual, substionint-la per
us ho desolen asnal desposee
Pera ahir Llagara tenia dad a oie
chi jor una tutea masas dar.
amb el voetre ahonarnent soto fer ombra toto la tarda, puix que
bre reparacions 1 engrafte
• ••
Escala va prodiga, el xot. i amb
Amb aquest partir el Barcelona Sr
Piscina de l'Escullera, sota el següent
situa excellentonent per a peder fer vahorari:
ler el JetI nom en el Campionat de LliTALLERS M. 1. D. A. ga.
A dos quarts d'onze, partir de pilota
a mi entre els empleats del club:
Amb fónica nota lamentable que el'
posa a la vostra dispos¡eio
Soler-Sorribas (cerinelle), contra Oripanls que necessita mol, - tris del dinel servei rapid senas despebe-lfolinas (blaus).
menor t'Olmo els /nutra de disputar
e« de teta el de l'automòbil.
A les onze s'efectuari un interessanal camp de rEspanyol, eqn119 que fan,Servei exclusin per a /111Xe,4
tiesim partit, al qua) prendran part el
be' 'retes:de el., das r111111 tJel ti pa
perita salare
reconegudissim jugador professional
que ea ~je.
1
• • •
Simon, junt amb els mes destacats ele ments i campions del C. N. B.
Simon - Rosith (vermells), contra
Nadal, l'enana i Almela (blaue).
L'Oviedo fou un adversari
A les done es donan començament
difícil per al Barcelona
molt
a la piscina, de les provee de natació
AUTOMOBILISTES! I
Water-Polo, on prendran part tots
El resultat dc cinc gois a dos a famiijançont ahonament d'u,'
els nedadors en actiu i àdhuc els re- vor del Barcelona arnb que va avahar
cost reduit
tirats. aixi com el5 empleats del club, aquest partit, sembla que sigui contraque s'apresten a coHaborar a tan sirn- posas amb el tito( que encapçala aquest
TALLERS M. I. D. A.
pifie festival.
comentari. Aparentinent, per a tots
ronservarh el 'sastre erdie
Entre ele citats es fea lliurament aquells a iicionate que no veieren
en toles les seveS parto
a l'homenatjat de rensenpa d'or que el partir i que tampoc no s'assabentaree
el club dedica als socis al cumplir les de les seves incidències per l'altaveu de
Resultats de diumenge
noces d'argent amb lientitat.
la ridio, si que podrien trobar aquest
titol un xic desplaçat per acceptar que
l'Oviedo fou, malgrat la desteta per
FRONTÓ NOVETATS tres gols, un adversari difieilíssim del
Torneig de Lligues
Avui, dimarts, tarda, e lea 4:
club campió de Catalunya.
Primera Divisió
Anticipem-nos, dones, a ratificar que
AMOREBIETA - URZAY
contra
l'Orledo fou un adversari molt difícil
Barcelona-Oviedo, 5-2.
del Barcelona. i slauran esvait els
GALLARTA HI - JAUREGUI
Madrid-Espanyol, 7-1.
dubtes que In poguessin hacer. Limuip
3111, a loe 10.15z
Betis-Donóstia, t-o.
asturiä, és cert que finalment va ésser
SOLOZABAL-Ch. GALLARTA
mora
dominat pel Barcelona. però abans haArenas-Ath. Madrid. 3-t.
ZARRAGA - QUINTANA I
via demostrar, durant una bona part
Racing-Ath. Bilbao, 6-o.
Detall* pe/ eart4111
del partit, que es mereixia també la
Valencia-Sevilla, 2-1.
Quan això succeia, l'Oviedo
•

va palesar l'excellent conjunt que posseria, especialment la seva davantera.
En aqueas aspecte, el quintet atacant Os,
dirnarls. Tarda, 415
indlecutiblement. un dels minore de la
Península, per no dir el millor. Els seus
OURUCEAGA 001TIA
Cinc integrants, ultra ¿asee cinc notacontra
bles Agadors, posseeixen entre elle un
AGARATE - TEODORO
punt d'en114, o sigui que tors saben juNit. • ID 112.18:
gar en un mareja nivell , la qual coea.
ITUARTE - OAZALIS II
en definitiva. equival a reconeixer que
°entre
l'Oviedo posseen una Un ja davantera
completa.
JUARISTI I - CELAYA I
El Barcelona va ésser dominat a la
primera part del partir. Tumbé en el
euniengarnent de la segona, l'Oviedo encara va afermar aquesta superioritat en
RESULTATS DE LA TERCERA esser ell qui va desfer l'empat. En els
JORNADA DEL CAMPIONAT DE primers quaranta-cine minute la davantera de l'equip asturie es va permetre
LA FEDERACIO DE JOVES C. el luxe de portar la iniciativa de l'atar.
DE CATALUNYA
No solament el seu domini era produit
yergue els setas elements portaven la
bala
endavant, sitió que les avançades
PRIM ERA CATEGOR IA
una conseqüència de la compeneSaha Nova, 23 -Santa Madrona, te. eres
tració técnica de tots cinc jugadors. Si
Esportiva - New Catalónia (aUSPee).
l'exterior dreta casuco es tela remarBadalona, 34 - Conquesta, 6.
car per la rapiden amb ,ue avançava
si Gallard ens demostrava novament la
SEGONA CATEGORIA
precisió en qué pasea la bala i el seu
Sant jusep Oriol, 13 - Centre Soconeixement de joc, en canse Längara,
cial, 17.
inmetirbs. decidit. i amb ele seus trete
Mataró - Poble Nou (su-pee).
executats des de twalsevc1 posiciO, i
Unió Local,
- Sant Martí, o.
ande una rapiden vertiglnosa. ens permetia
de posar de manifest la clame
CLASS1F1CACI0 ACTUAL
netabilissima de Noguee, el qual va fer
parades de positiu miele Herrieits. al
PRIMERA CATEGORIA
seu costar. de loe afiligranar, feia una
J. G. E. P. P. F. C. excellent parella amb el científic Emilin.
el qual es pot apuntar en el sets hacer
Badalona
6 82 46 el de tenir ¿chalo, • la primera part.
33Esponje.
1
/ 2 53 35 un xic desplaett del sea joc habitual.
Sabe Novo
3 2- t 4 67 53
Si la resta de l'Oviedo llagues acNew Cataleinia
2 1 - 1 2 44 40 tuat com a davantera, el resultar del
Santa Madrona
3
Partit
tal cegada hauria estat un altre.
ag
Conquesta
3 - - 3 0 40 84 Per roen que un equip, no solarnent es
compon de la davantera, binó que lee
SEGONA CATE GORJA
altres linies també 36.1 tant o mis imJ. G. E. e. P. F. C portante, a la segona part no van P oder resistir la rapidesa i entusiasme
Unió Local
3 3 - - 610221 amb qué e; desplaçava el Barcelona, Si
roble Nou
2 2 - -- 4 46 18 al primer temo' ele eimintitzants barSant Josep Oriol 3 4 48 67 celonistes pasearen estones de neguit,
Mataró
2 3t 33 en veme que el seu 'de no actual»
Sant Martí
3 - 3 0 70 38 eMb molla regulatitat, en canvi, en
Centre Social
o
34 66 reprandre's el ¡ce, va gaudir de romo3 eee - 3

Frontó Principal Palace

Illesquetbol

1-2
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EL ANCORA DE ORO
TRENES ELEGIMOS

e n,eri que 110 pos fastu ria - De eonii
ner cris', el duzünfer castre bias - gra--n
na, no triyoril a isser el perforador 00/loe que honor; tingut mai Catalunya.
• • •
¿Per qui el Barcelona ya legar as
'Surtir fiju Irregolor durant la primera
part? Per qui.l va estar excessiva,n oit .4 esajortoonart No ho ,abriens l'Os
dir. Van fallar a ~es n•lements tan
segur: com G n:unio n i Zabalo, i t'in)
II0 poi ateibuir-se a tes censurable, perque; desPres ton actuar auch lucir!, seo:te decaure mai en el seo entusiasme
limirat. L'oínic que no te bada, asen vo
éseer A'aqués.

JUGUETES

.CORTES,

645

pm( CHA tIC ChTHCCIØtS RUECAS non
eisTerm-

181111 11111

II Isatis

y etnia

Nedi ,tu. 310

•

La puntuació
Barcelona

Madrid
Ath. Bilbao
Sevilla
Espanyol
Oviedo
Racing (S.)
Arenas
Valencie
Donästia
Ath. Madrid

o o lo t
5
5 4(1 t 17 3
5
0 1 14 4
3 30 2 ti 8
5 20 3 in 7
5 2 0 3 II 18
5 20 3 9 15
2 o 3 12 11
5 2 O 3 7 12
3 2 0 3 59
5 10 4 S 11
0 4 5 ,3
5

Segona Divisió
I Grup

11.

Valladolid
Sporting

5 o o 13 4 lo
5 3 o 2566
5 3 o 2 14 10
2 10 7
5 2
2 176
4
o 34 8
36 9 3
te
5
4 2 14

En virtut de l'art. 383 del Regla4 ment de la F. E. F., la ctasoiricació
4 del II Grup resta establerta talment
2 com si el club Logroito (retirat) no
2 hagués pres participació a la com.
petició, i per consegüent, es resten
al Sabadell, Saragossa i Irún el,
punts dele partits que can guanyar
al club retirar.

4

CLASSIFICACIO
5 4 0 1 19 7 8
3 1 1 lo It 7
5 3 o 2 50 7 6
9 86
5 22
5 2 1 2 13 13 6
o 2 3 4 13 2
4
o 3 2 7 2
4 ri 3 3 1
2
II Grup
Sabadell - Jnpiter, 2-3

1 ruin - Osesuna, 0-1.
Badalona • Saragossa. 2-1.
Logroño - Girona (suspee).

tiv:tat que prenia la Iluita, uns a l'exque es pogués ad:tedie que aquest
partit havia estat el mis interessant de
la temporada actual. Una vegada
Barcelona hacia aconseguit l'empat, lee
fans de la bita s'animaren autorniticarneas, i l'entusiasme del Barcelona va
fer possible que al cap d'un minut sois'
tingués un nou punt. Aquest gol era el
que mes tard hiede de donar una t ictenia mis crescuda al Barcelona, Puix
que, a partir d'aquest moment, el estrcelona va assetjar continuament la perla defensada per Florença. Lev -porter
badaloni no sat:a com fe r-ho per to nnur ele trets que ti trametia la devcnten harceloniste, especialment Escoli
Raid,. els (mole. ershrelot -I primer, var
demostrar que tetan en camf d'imitar el
propi 1.41444VD.
Sobre la tasca d'Eecolä. xutador. haurem de remarcar que va rnillorant a caniel

MERC'DES-BENZ

Eix
Llevant
6
Granada
lstalacitä
4 La Plana

Sporting - Celta, 2-1.
Ferrol - Valladolid. 1-2,
Nacional 1-y.

Nacional
A viles
Ferro!
Baracaldo
Coruña

•

El resulta de l'Espanyol a 31adrid
tambo, el fraseos desceratjador. Sha
noolts gola per una sola torda. El mal
montenl del nono, graso Club semblo
celecidir areb sus momont mol, ho del
3fadrid, el qua!, malyral hato. ensof-egel una regada. es diria que tensa quedar - se amb el Compiffirel en Encara vit unir' Píclimut confiança opte
si el, minore el nits lrarassen (Athletic. Oviedo. ele.), el Parrrloii Ii elcla milite, coma causes general,. Si s'inrord Une mira de (rina.
ribessin a resoldre aquests punta, i aisb
s. el °cesible
i lema de ton, pedrem tenir l segtrretat que la nostra 2V.12C10
41444.1144461,4414.41.0.144444W s'encarrilaria. bo 1 fugint del present
carreró sense eortiela.. Altrament. lotee
les subvencione oficials Que el mes
sionat optimismo deferí esperar secan
nräetirament infructuoeee ei préviament
ne tIets establert un ordre. una coreedinació i un programa de reahrats Massa la tenim l'experiincia dele clubs beneficiats per . lee fan esreradee eubvenSigne
de
bon
gust
I
cions, els quals per desorientació o una
altea causa han malbaratat uns efectias
no pas gaire extraordinaris. leen:, -uficients per a portar a terme qualsevol
labor que deixis rastre. De subvencione
CLASS/FICACIO
que en vinguin d'abundants i amb freOnsuns
5 5 o o 14 4 lo qüencia dainunt de les agrupacions ben
2 o 9 8 6 preparades a utilitzar-les, ruin si ets
Sabadell
4
león
4 1 2 1 8 p 4 tempe no eón propicie a l'ajuda oficiel
la subvenció no té 1 10C. 1 11e les agroJúpiter
2 2 7 8 4
5
Saragossa
1 o 3 8 13 2 oaeions tinguin una vida premia i una
orientació
que ele permeti de treballar,
Girona
4 1 o 3 2 6 2
eer modestament que sigui, amb mes
Badalona
4 1 0 3 3 7 2 efectivirat que fins ara.
Per una feliç coincidencia es areII/ Grup
secta en els actuals montents una 50Hércules Elx, 2-1.
lució candal q ue. de tan perfecta, horn
se 5ent meravellat.
Llevant - Graneda 5sa4,e5)•
tracta d'una solució que particulars i agrupaments naden realiteiii- asid,
la garantia mes absoluta en el resulTALLERS M. L D. A. tar i que abrirla a la nresent crisi tul
periede de curacid rápida i gairehé deAbonsnl-vos-hi lindreu grafinitiva. El cas es tan clar i tan evi •
dent neue ens temen/ no sigui comprés
tia rengreix i el remoleale
de bell astuti. Fine a aauest pedem
riel vostre colee en Che
dir-ne esdeveniment tot el qui desitnaces ett ri
iava volar sovint i atu fe independimcia
hacia d'ésser piles i ponen un avió.
Ceses tote, duce que exigien unes posManche - Gimenetic, 3-0.
sibilitats ecnrämiques ooderoses. ben
por freqüents. En conßeqüencia, aquell
Murcia - La Plana, 4-1.
desig de velar queda insatisfet per a la
CLASSIFICACIO
,411144/1~~

Hércules
G. E. P. F. C. P.
G. Valencia
10
Múrcia
8

Bttis

Celta

¿Qué ha primal ot can' ', del Retina
de Sontooder? No pedem comprendre
r a m l'Athlesic ha pogut perdre per sis
gol: a eap daten, del Racista, ja que
heno vis) els dos equipa al camp de la
carretera de Sarria. i eni ha tened:
que hi lluvia una orca diferhcia a
faso. deis buscos, i gire els muermo:clics
porfien. ni al tel cate, momyor dos
P IMIS als cantrions.

En el nostre artiele anterior exponvern unes reflexions gens encoratjadoen sobre la situatii, actual de l'avisa:16
relatarte, la q ual
dejen,
sent
eiectes d'una profunda cris', principalment interna. Davant d'un out de coses preocupador i inquietant és natural
que hom n'examini les cama i amb la
millor bona volunnt suggereixi en possibles ble In ha Subte que en
la majoria de eaeos ein que une situarió meré cormromesa is Mata que
l'eficieia de les soluciono pendes en in,:
ir°. enorme i vinguis d'un embient
deróe i exterior a la mateixa aviació
civil, circurnstinein gairebé impossibles
en el moment actual.
Aquesta constatació la general i dóad
COI% a resultat que molla Dart de la
gent de l'aviad° s'abandonin 4 un mesimisme abeohn en fer-se arree ente el
reme' herolc per ara és inabastable.
Noultres, conteiriement a aqueas act i tud, no Poders abandonar totes les esperances d'un radrecament i d'una por.
malització. Per un cantó. caen ja dèiem
en l'ocasie, esmentada mes amunt. estem
convençuts que les C411441 Prineißels de
la erial aeronàutica catalana 'en interne, l fan &t 'inda 4 celordiollei6 de*
feetuon d'esforees, manca de marames consistente i a una inadaptació a

Campionat de Catalunya
Primera categoría

B

Martinenc - fluro, 3-2.
T ärrega Calella, 0-2.
Sant Andreu- Granollers,
Sante • Europa, 1-2.
Terrassa - Hurra, 3-1.
CLASSIFICACIO
Sant Andreu
3 3 o o ro
3fartinenc
107
3
Calella
o 6
3
Europa
o
6
3
Terrassa
O
16
3
Granollers
0
2
6
3
Iluro
0 3 6
3
Horta
o 2 4
3
Sants
3 o o 33
Tärrega
3 o o 34

46
SS
33

44
44
8
6 2
6
70
9 o

da artuaeió. Aeuell Escolä tintid,
cíe, per Ilanear-se a rematar, va desapareixent. L'Escolä actual ja no es
aquel jugador reservat que xutdva unan
el defensa no era prop sea, sind que,
nel que veierern ahir, Escolà actua tambe amb més decisió, i els seus treta eón
un perill constant eer al Poner adver
va ésa« cam--sari.Rch,leuot
pe el jugador perillós ¡ que passa la
hala anda precisió. L'imic punt flac de
la davantera bu Falineació de Gabanes, d'interior, la qual novetat va ter
que la davantera blau-grana trigues una
bona mona a compenetrar-se. Ventoldin va estar mis valent que de costum,
I pel que fa referencia a Pagés, encara
no acaba de posar-se a to. L'intent de
trovar d'allane Lecuona de mig-centre
no va reeixir. Aquest jugador és lent,
i mis si te davant una davantera rápida i científica n'in la de l'Oviedo. La

TALLERS M. 1. D. A.
Anta el .seu nbonament f intiren se:19re disposat el vostre colee per al voslre servei.

sense cap despesa
majeria, que nornie ;malean trobar sati“
faccin quan sigui possible d'adquirir UO
aviñ reonómic i segur per un mete de
cmo eouivalent a una moto. i (luan aquest
aparell nes exigeixi. per a ene,: trinolat, la possessió del titel dv Mlut
viaci6. Dones aquest Pro grama. Per
molt ambiciós nue sigui. des d'ara ja por
ésser reselt. I no cm a una solució
experimental sind d'una manera definitiva. Toril( que tot el br dode de nri)ea
assaiz ha Petat acomelert anib elificienele Ens referim a l'avió de liaiicionat,
concebut i construit pel francés Ffenri
Mignet i batejat amb el nom de "Poudir-ciel", del quel en diverses ocasione
ja hem parlat des d'aquestes matetxes
collonnes.
L'avi6 d'Henri Mignet no és un ati6
•
beneficiat d'algunes minores mis
o menee importante, El "Pou-du-Ciel"
ee un a paren dietint de l'avió elissic. que
respon al programa de la nova Aviacie
que esperen tot, els aficionats.
La nova Aviació ie distinta de l'altea. i pot viure ainb absoluta independencia. De mootent, e9 iorma
possible de l'avieció enortiva popuetr
arnh motor és a dir. Ca tr aC d'isser Prac
-ticadmhlesrnxfcitarnitacione que l'esoort motociclista. L'adquisició d'una moto not representar en
certs moments sacrifici, pecó no esta
reservada als potentats solament. El
"Pou-du-Ciel" r • eresenta el matriz esfort adquisitiu d'une moto i pot ésser
condoit sense necessitat d'ésser pilot
d'avió. O siech i nue l'avió Micnet realitza tun programa out molts np ir reacció del Barcelon, fou d euda a
dos motius: l'un, degut a la baixa
d'Herrenta, durant tota la segn113 pan;
Falte a qué Gueman va actuar ni:Ilor
que al temps anterior, i tarnbé Item de
remarcar que la defensiva, especialnient
Zabaol, va actuar amb mes seguretat.
Tots aguan factor, donaren malta
mes confiança a la davantera, la qual
va moure's amb mis facilitat i rapides,. De la lnia defensiva, Zabalo va
tenir una part bona, u una altra de
regular. Nogués fou el millar jugador
sobre el terreny.
De l'Oviedo el tercet defensiu fou el
mis feble de l'equip. Florença. no molt
segur en blocar les bales, i de la de-

repten de tan sorgrenent : igualar el motorisme aeri al recaorisme terrestre, i aix6
en ton els aszectes.
Hem dit eue el -Pou-du-Ciel" no era

un avió cerrent. ein un a parell nouPer no estendre'ns en descripcions tecniques. gua ja hem explana: en altres
ocasione ac , mateix, direm: que el
°Pou-du - 05 incomparablement
snet Steat que un avió oedinari, 1 en!)
queda demostrar en compaovar que no
tal ener pilot aziador r er a conduir-lo;
que excepte el motor pot alter totalment construir selik dificultats. oer
qtralsevol aficionar. arr.b un cost accessible a les bresee m MCOeSteS u que
les seres dimensions. una maxima de oir
metros. el permeten d'emma h atzemar en
el ecioert o cantee mes reduït ; que el
seu pes loo qqilos, i el Plegat sIe :er
ales fan comodissim el remoleament !ser
carretera darrera d'un ctmxe des del seo
hangar a ciutat. p
er exernele, al canto
de vol que seves qualitats de vol
eón superiors a les de tot altre 5 e3 6 de
potencia equivalent i tina superior, fent
possible l'enlairament en campe on
avió trobaria dificultare: Que els 'cut
zoo quilbmetres per hora. amb una despesa de 8 litres de carburant. un sastre
d'uns arco mette3 d'aleiria i un radi
d'ac-:r6 de 200 a 300 quilbmetres satisfan l'esportin mis exigen!, i, en el
cas de Catalunva, brinden un turisme
complet: que i'ne d'un motor de dos
'Miss dos cilindres assegura una gran
regularitat i potencie constant, i a la
cegada un capitol de denote de reparacions molt recluir, puix que l'absincia de vilvules , ressorts, distribució,
etcetera. elimina la mejor palo de 0r0habilitar, d'avarks. Encara podriem
allareer la llista d'avantatees del "Poudu-ciel", parir sobre el perill de fatig,r
e ) l ecto r, cre i em que les exposades mes
amurn eón de sobres convinpents i eatisfactóries. Nornés a fegirem que Mitener. amb la seva campanea pro-Aeiació Nova ha orevist tots els aspeete; i
en oferir el re5ultat deis seus treballs
als aficionets de tot el món els ha facilitat la manera pràctica de ronetruir,
ells mateixes. els res pectius " Pou-duCid". que. d'acord amb el nom, han
d'infestar l'aire. Ha editat un volum.
que pot trobar-se a Barcelona: Pourquoi
et comment
Construit le
on ultra els esquemes i indicacions
completes de la construcció, Clii exposen una relació de tetes les secas exPerienciee i tuna infinitat de COOSid2racions btiis i i:neortants de debo. irte
fan del !libre no un treball iìcnk. einó
una hicieralia i un estudi apaSSiOn217t i
°intentes° i que recomanem amb aren
ineistincia als nostres lectora
Però si abran dubte existís davent
de les afirmacions i argumente de part,
obre ave representa la illnölr aCP5
del "Pou-du-Ciel", ens referim a uta
la premsa francesa, que ha comentat
amb elogi exeraordinari els vol.; da
l'apare! l i al festival públic del ditrmetoe dia O de l'actual mes, celebrat 3
l'Aerbdrom d'Orly, amb autorització eS•
necia] del ministre de l'Aire franc23 i a
conseqüència del qual Mignet fou passejat en triomf després de demostrar
en vol les qualitats extraordinärics del
"Pou-du-ciel".
Altrament, en un reportane cinematogräfic. projectat durant aquesta se:mana en un local barcelOnf, hom
comprovar le valor reel de la petita
avioneta de 20 c. v. de Mignet.
Per aixñ. davant d'aquesta solucids ele
l'Aviacid Noca. vejen un cerní räpii
i eficacissim de sortir-nos de l'acole/
marasme. Partictrlars i agru paments poden trinar en la cqnstrucció i ( 5 da!
"Pou- do -Ciel" una ampliació sorprenent
i impensada de llurs activitats aeromiatiquee. per ara en erisi. Potser acure3ta
Aviació noca no satisfará plenament
1

TALLERS M. 1. D. A.
En el por, lemps que aclua
pol, donar lios a de 100 reteuhtrites d'abeinale, ealiefets.
Villarroel, 102 - Passatga
Aragó, a - Tolófon 31306

molts que einen l'amhient de l'aviació
catalana, i que si no es tracte d'avi-na
ele tipus cläseic i de molts cavalls i
poden exercir con, a nasse liar titel
de pilen consideren senee importäticia
i intoracticabie ITY:4 manitestacv3
fórmula rova com va P ascar amb el
srl a vela. que els clubs de I111! •,e
mes im portants no ¡han decidit nre -t i rar filie a darrera han. Cal cine en
raviació de oetita potencia no SUccevixi
igualment i odre els discrenants de la
lleva tendencia reducida Ilerr dis,:onformitat a una actitud henèvola i discreta.
Si p racedeixen aisri auguren que in
nassarä molt de temes abates cl *cremar
, colaborar en una tasca que aviat
de p roduir efectes benef'n a t..ea l'aN iaci ó catalana.
M. FC
(enea, Caliche va Enes et m i s (.11Cesta•.
De la linia mitjaz a, tense oap mena de
Subtes, Sirto fou el més encertat, encara que hagués po gut pastar molt
sense cametre cap incorreccid. De la
davantera, els minora, Lingara,
¡ Gallard.
L'arbitratge del senyor Ostaler, terca encertat. A les seres °relees els
equipe es formaren de la manera k•

gent:

Oviedo: Fi erenea. Caliche, Jeausin,
Sirio, Soladrero, atas, Casuco, GaIlard, Lángara, Herrerita i Emilin.
Barcelona: Nogués, Zabalo Arana,
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SPECTACLE

dreta, de.pronbstic reaervet,.cau-.
sada en intentar • pujiir a un
tratnvla en mama itl..earrer
átuntatter, a la 'eruta& cla .
vinguda del 14 d'Abril. Fuu leas,
Cartu.tutya
tladat; a l'Hospital. Chille.
m'U: «lea. seafitons: 334 14 tarda:
— Ditnnenge a la tarda, al
"El mi g re que tenla el shas blanca"
Pare, diseulien-..dus
(en espanyol, Aulthia Coromerl
ACTUALIT471
anomenats Antoni liernandez
Mali
1 3'2.0 Inda aesslons IntantlIs:
II
Fernändez, de 37 anys, i Indaleci GRAN TEATRE DEL LICEU Piase Ursoinaona • SattRoo 2 566
6 tarde) "Lna aventura de Sherlock leal.
<Jarcia 1 CasUlla, conegMl. per -El
me!. .1 partir de le nlf: aoliCtOrle I re.
Sessions Ter a. test '•
Avul, O.. de propietat abonament a D
portIngeS Fon
viajante.
. .
ea, a lea 1'30. Lo grandiosa noma en matinal, a les 11: tarda. 341 1 6 (DU'
EURIAAL
La discusslú 'dégeneit .ti ba- goal?. ae.es AIDA, pela celebres arIlsles
merada, s nit) LA CUCARACHA •
i larda 930 nit. "La chica de las man•
Marletta, saie g acY. In fa llleel . Al.
ralla, j el segur!, atub una 4,1111u- ¿acebo
tallas" (530 larda I 930 n(I);
sina. alestre Pedevanl. DIJoUt 1. • ne
Las
cuatro
hermanitas
y maximittano" (hieden : de Aovara, 4 1
Ila quet portava a la tria, dona TOSCA riel celebre tenor Josep Lieclen1,
Tarda 1 n11:
840 tarda, 10'50 n11)
1 la eälebre soprano Clara ¿acolo crisol
un cop al seu contrincant, i
Dis 10, primer festival Wasner,
PATHII PALACE
LIC.-CUCARACHA
causa una tenida inciso-tallatil, primera representaeló de LA INALKYRIx.
TE QUIERO NO NI QUIEN ERES
10 . 30 mail u rontInua 330 larda: "De
Es despataa a comptadoria
de vuit centímetres d'extens10, a
Eva para ata" lett esp-an y 01). "Carottaa"
Glenet Gemoin
la regio plaulcular, do pyOnue
EXCELSIOR
111.1 reservar.
ld'ad niatl I continua 030 larda: "De

Cursos i Conferucies ,
D'ADMINISTRA- AL CENTRE 'EXCURSIONISTA
CID PCBLICA
DE CATALUNYA • '
• CLUB ALPI CATALA
"TU subjecte públic i la vida
econarnica", conferencia per
Coniertacia de • P., Candes .
£ISCOLA ;

Manuel Rabentós

A la sala d'actes de l'Escola d'Ad-

ministració Pública, amb el local atapeit de públic, i prèvies unes paraules
de presentació del president de l'Associació de Llicenciats, senyor Martí
Segarra, tingué lloc la segona de les
conferencies del cicle anunciat, a
càrrec de Manuel Rabentós, ex-director general de Comerç.
El conferenciant assenyala primerantent la delimitació de les rones
c:act:vitat pública i privada, mandessant que el subjecte públic intervé en
la zona de les activitats privades mil;anean/ els òrgans legislatius i executms, tracant l'ària dintre la qual
es mouen aquests ordres d'activitats.
Indica la indeterminació de la linia
iivisória de la zona d'activitat ecoaómica privada i la pública per presentar punts de coincidencia en els
quals el subjecte públic intervi. coreegint-lo, en el camp de l'economia
Qrivada.

Referint-se al poder legislatiu, que
..4s el que dóna l'ordenació jurídica,
assenyala el fet que la propietat és
conseqüència de la Llei i no anterior
a la Llei. El subjecte públic es el que
cura d'aplicar coactivament l'ordenació jurídica i de la tasca executiva
d'aquesta ordenació. Aquesta intervenció del subjecte pUblic en la vida
económica té per finalitat corregir
racció de la competencia, estimulantla o evitant-la, segons convingui als
interessos superiors de la collectivitat. •Una de les formes corrents de
mitigar els efectes de la competencia, la constitueix la protecció per
part del subjecte núblic de categories modestes d'activitats, petites indústries que tenen assenyalades limitacions en el lliure exercici d'aquestes
o bi posant al marge de la lliure concurrencia indústries que pel neu carácter tenen un marcas interés per a
la defensa nacional. El carnp mis
vast on pot exercir-se aquesta influencia directa del subjecte palie
en la vida económica és el que es
refereix a l'organització social de les
condicions del treball i a la unificació de salaris. La competencia sovint
causa danys als interessos superiors
de carácter general, intervenint el
subjecte públic per contenir la seva
acció i àdhuc paralitzar-la. Cita el
cas d'Alemanya, que durant la Gran
Guerra fabrica substitutius de productes naturals que reunien gairebé
idèntiques condicions nutritives, de
gust i color que els imitats, a un preu
molt mes baix, i després de la guerra
l'Estat va influir perquè els productes naturals substituits no quedessin
definitivament desplaçats del Con5u/n,
fent restringir la producció dels artificials.
El subjecte públic sovint estimula
precisament la competencia personal
en industries que per la seva natura'esa tenen una marcada tendencia a
;a trustificació i al rnonopoli de fet,
• ni són companyies de ferrocarrils,
:Nes d'energia eléctrica. Assenyala
.:nstència a Noruega de Tribunals
:ecials per a controlar i fiscalitzar
'utfus d'aquesta naturalesa. Altres
vegades, per resultar perjudicial la
competencia procurant la fusió en
una sola de diverses empreses, quan
queda demostrat, com en la darrera
vaga minera anglesa, que la causa
que les mines de carbó alemanyes
tinguessin una mis avantatjosa producció era degut a que llur explotació no estava tan dividida com a Anglaterra, resultant, per tant, un preu
de cost mis avantatjós per la reducció de les despenes generals. El camp
mis difús de la intervenció del subjecte públic en la vida económica es
dóna en les reformes agráries.
Assenyala també el conferenciant
l'exemple de Rússia, que significa
l'estatificació de tota la vida económica, i el cas del feixisme italiá, que
segons els seus teòrics orienta en el
sentit de supeditar d'una manera absoluta els interessos individuals a la
solidaritat nacional, orientació anomenada per Botai "economia
plinada".
Finalment el conferenciant acaba
manifestant que si be el liberalisme
capitalista no es compagina amb la
tendencia creixent d'anar envaint el
subjecte econòmic el camp de les activitats privades, expressa la necessitat que persisteixin aquestes activitats individuals, citant els socialistes Bernstein i Dea, que creuen indispensable l'existencia, més o menys
condicionada, de la propietat privada,
afegint el senyor Rabentós que amb
la creació de consorcis i cornites d'indústria els Estats tracten de constituir closos allunyats de les crisis que
sorgeixen de la iliure concurrencia de
le' activitats privades, i que cona
l'Estat no es omnipotent ni infallible
en matas dels qui diuen servir única Orient l'interés general. anullant la
lliure concurrencia del conjunt de les
activitats privades deriven infaliblement cap a la dictadura o a l'autoritarisme que degrada.
Manuel Rabentós fou efusivament
aplaudit i felicitas en acabar la seva
interessant dissertació.

i Gramtuxes

Lt.

PLUt".6;11>A1*
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Sobre el tema ''Les esglesiei mossaräbigues de Catalunya", donä 'una
conferencia el president de la Secció
d'Arqueologia i Història, del C. E.
de C., senyor Pelegri Casades i Gramatxes. Comença la seva dissertació
traçant una idea general del que representa a Espanya la cultura mossaribiga, en els segles IX al XI, durant els quals irradia per tota la Peaínsula la civilització aun ten a ei sea
seient en la Cort cordovesa. Feu una
breu indicació dels monuments eme
d'aquell periode Cu conserven a Astúries, Lleó i Castella, citant les seves interessantissimes eaglisies. Segons l'obra de l'arqueóleg Gómez
Moreno, resulta evident que el nostre genuí art es forma en renéixer
les antigues nacionalitat,; hispaniques.
com ho testimonien els monuments,
salvats de l'antiga i de la moderna
barbarie, els quals demostren que no
tot eren aquestes tenebres medievals
i mísera existincia, com pretenen els
pseudo-savis en tractor de l'interessant període viaigatic i mosSarab; coni
no és menys cert que la intolerancia
i la lluita continua convertissin els
hispans en insuportables; molt al
contrari. una convivincia i rnútua
comprensió feren poisibles la coopenació amistosa dernostrats especialment en els monuments arquitectónics i en diversos aspectes de la vida
civil.
A Catalunya recorda el senyor Casedes, que si lié la influencia de la
civilització árab no bou, de molt, tan
intensa com en altres regions Inspanes, és el cert que irradia fina a l'extrem de la Península, degut a la influencia dels fugitius d'Andalusia.
que en migrar en terra de gods, segons ea pretén, significa el nom de
la nostra regló, tal vegada intentarico' restaurar la patria envaida. cmparant-se. per a major seguretat, al
domini dels velos monarques carolingis. Aquest fet va tenir positiva influencia, produint-se un corrcnt cap
a nous modes artístics, fino a deixar
fora d'as el que procedia del Migdia
d'Espanya, preferint el que estava en
plena existència a la França dels
Capets, i desprès el que les relacions
comercials portaren d'Italia, ¡ tal vegada de l'Imperi Bizanti. Tot això
dona motiu a un nou ordre en el que
a l'art concernia, per a donar lliure
pas, i als seus dies, al ron-lame, que
ha pogut qualificar-se del nostre art
nacional. No obstant i això, continua
a Catalunya, entre els medis
tuals. representats pels monestirs
escotes de les catedrals, les relacions
cultural; amb els cordovesos, puix
que es cultivaren en els "scriptoria"
monacals i en les escoles diocesanes
les ciencies i les arts, en les quals
sobresortien les ärabs del Califat, no
essent tampoc estranyes len aportacions dels dominadors rneridionals
la Península cap a les terres sementrionals.
Com a element arquitectänic tiple
de l'época mossanbiga en les estasses construccions que subsisteixen a
Catalunya, assenyalà el conferenciant
lace de ferradura, usat en el període
visigòtic, recordant el seu ús en les
esglésies d'Olirdola, Pedret, Buacla
(segle X), i especialment en les de
Terrassa i de Sant Pere de les Puelles
de Barcelona, en algun dels seus elements, continguts en les restauracions
Posteriors de les seves fabriques.
Explica les característiques mès notables de les construccions primitives
del periode mOssarab, dominant en
elles la senzillesa, quasi pobresa , que
les distingeixen de les monumentals
del període subsegüent, citant les esglésies dels monestirs de Sant Pere
de Roda, Cardona, Casserres, Canigó,
Ripoll, etc., monuments en els quals
es nota l'ernancipació dels canons
constructius del període anterior, coincidint la decadència de la cultura cordovesa amb el floreixement de les
escoles narboneses, i tal vegada
genuinament catalana.

i

Y

L'agressor es féusisealio12.E1

TEATRE NOVETATS

refflriarim

DON GIL DE ALCALÁ

A dos quarts
qualre u a los
'apoda/ all, a les Jet:.
REVISTA AAAAA OUNT. PARAMOUNT
GRAFICO. ELLA LE DIO SU AMOR
tal/bullo!). I

ferit, després d'auxiliat je priMera intenció a la Cada de Sucurs del districte, tau traslladat
t'lliispital
— A l'estudió del Nord, dos
desconeguts vais estafar, poi procedinient de les misses, 500
francs a Francesc Vinyes i Rebull. L'estafa( acabava d'arribar
de Frunva j es disposava a riadrxar sl seu puble.
— En una torre de learrer
Padua, prupielat de Peltii Trislany, entraren Iladres, els quals
s'emportaren 55.000 peSnelen ell
joies. De passada, destroçareis
els 'noble
— Ferran Feritäntlez ha denunciat que al sea do niejli del
citrrer de Sant Pere Més All entraren !ladres espanyallt la porta j s'apoderaren de diverses ro-

i

bes per valor de mil pessetes.
— Novainent a l'estaciö del
Nord ins Iladres s'apoderaren
d'una importara pulula de mer...ideries, sense poder esser detinguls.

Companyia Itrio. LLUIII entro
Avul. tesis ne Cap d'Any. Tarda. 3'30:
Cartel! monstre, 2 obres de grandkao tan:

Al Dispensari d'Hostafrancs
bou auxiliada Pilar ainz i Díaz,
de trenta-dos anys, d'erosions a
la cara i contusions al cap i genoll, de pronòstic heu, que Ii foren causades al carrer de Galt leu, per Zulla Violeta i Rodríguez,
de vint-i-vuit anys, i Remigi CIIrnent j Ferrer, de trenta-cinc, en
agredr-la per qüestions intimes.
Després d'auxiliada fou trasIladada, juntament amb els
agressors, a la Delegaci6 de Policia del districte.
— Al Dispensari del carrer de
Sepúlveda va ésser auxiliat Enric Vidal Salabarnedo, de quaranta-quatre anys, de fractura de
la libia i peronné de la canta

Eva para ara". "Carollna", Jancl

Palau Música Catalana
AVUI

CANCION DE CUNA

protagonista Joan !Iba

amb Busen, Espin. Trini Mena Mallas
Ferren. Ruiz Parls, Guitarrea, Lopelegui.
Sane, ele.

per Dotothea wiee g , l'obra mestra

DIADA DE CAP-D'ANY

de Mariblei 'Sierra
(S411 films Paramounit
NOTA: Avul a la nit es projectara
CANCIO' DE CUNA amb la seva
simio anima

CURRO GALLARDO
Idartagurilala Pau Hertode
Llanos,
amb liiciuieiero. Al
Segare, Bula Parl, Amen,u. n.11 ni,. ele.
Dia a les I u. Buz...cu•s des dar 9'50 pres.
ME ROBASTE EL CORAZON:
I veAlt deltratu

A lea cinc: do la tarda

CONCERT
per l'ORFEO CATALA
anda la cooperacid de la Cobla Barcelona
Programes I localitafs, a :anilina

CURRO GALLARDO
Pe% ra y o Kertoue i antes antste). di• ti tarda. nema tarda. punitier:EL PO3RE VALBUENA, LA DOLOROSA I FUERA DE
CONCURSO, all, FUERA DE CONCURSO
I CURRO GALLARDO. in) OUS.
en honor n proflt del gran divo Pau Her.
tose. Tarda: LUISA FERNA NDA, LA CANCIO,' DEL OLVIDO. all: LAS GOLONDRINAS i LA VERBENA DE LA PALOMA,
Miel pretant ia "vota Una" la minera
Opte Emisor Reuno, guiarla de la /plca
neepatx a Comptadoi la

— Diumenge a la nit, l'auto
d'aquesta matrícula 43.308, que
anava a gran refocila t i amb els
fanals apagats, atropella al Passeig de (tracia el vigilant Enric
Monlroig, i Ii ocusionä diverses

lesons i contusions a respallta.
Fou assistit al Dispensari del
correr de Sepúlveda, i el sOfer
pasSh delingut a la Delegació de
Pulirla del districte.
— Antoni Navarro Sünetlez,
que te una casa de dispeses a la
Rambla del Centre, 35, ha de1111aClat que fa digna lempo va

GRAWPRIC

Aaul matinal. a les 1 t. Terna. de Tan
a S'45: e les a. numetada. 111, a les 10:
g ran San de Guatas Frotlieb en la diu.u, i ruta comed1a POR UN MILLON, ami%
Camila Hora

•
!raleen 35651
Maitude la Densa u do l'Andan
tarda 1 un: Pauses stlefle%

Orquestrina PRICE JAll
CINEMA

L A PAPIRUSA

Tarda 1 tilt. Continua des

Los caimanes

es

eit chpuity01 per Marlene Dieteten

SUCEDIO UNA NOCHE
per Ciare Gane I Claudelte Colbert
Dibulaos

Mariquilla Terremoto
a im (pian flamee: L'ealt Im.
mena dv NaVile1- 0 I Torrado

liS ni

de

CAPRICHO IMPERIAL

rEATRE ftAltCELOPIA
Companyla Diez de Mitigad • Collado
Avui. dlinarts Tarda, a un duart
de Als: HOPOSICIO ESPElialaa de
Is comedia deis Quintero

••••nnn••n•n•n••n•••••n•nn•n••nn•••n•n•••••n•••

CAPRICHO IMPERIAL
Un hombrecito valiente

ROMEA. Carrera *emana de

SALÓ VICTORIA

loma. d i rrieures Tardo: LOS CAIMANES. NII: MARIQUILIA TERREMOTO
iiimpfirl
Josefina Dual
111Vend1
de Anises Tarda: CANCION DE
CUNA I LOLA, LOLITA y LOL6.
Nil. Estrena de MELO tlelodralivti
une Bernetain

Valénela, 2119 - 291 si Tméfon 72936
Aval, Entuerta. fesilvlial de la Cluum.
cialó de/ $enyor. Tarda, a les 4'45, sesStó
nunca numerada, /un. a les 930. HA131..
TANTEO CAL MAR (documental), MIKET
TROVADOR (dibitioos anlmais),

Str

alinitro Parla

WALKYRIA

Matinal, a dos Quarts d'onze:

lenir cuni ii dispesers inri inalvi- e+.44+64444444-4+.44.44»•4%
n'out que desparegue quedant-li
a deure 1.397 pesaKes.
ROMCA. Dama,. flema. de
Recenlinent el denunciant s' lla

UNICO PECADO
Frnahriegu2.

Una noche en e/ Gran Hotel

1

Joan Fabré
COrredut 1 administrador de flnquei.
le de Catanya,
40, 2.n, 0.•
u
(unible
De 8 • 8. - Telefen 12444
()estafa als seus ellen:5 I amista/5
un (ene I preaer any 1935'

Programes d'a vu i
'IEATRES
Apolo/. — larda. "la ha arribat l 'suele"
"I.es surges calgudes".
Barcelona. — Tarda a dos Quarts de qua.
He, - Pipo y Pipa y los piratas de Arrhipaii". A dos quails de sus I a un quart
d'orne, -Los caimanes".
Cernía. — Tarda. primer acht de "Las pe_
panas i -Los maridos de Lidia".
Coli ges Pompala. — Tarda, a dos quart'
de qualre, -Els pastorels"; a les sis 1
a 1111 tallad d'unze, 'El 1111 del senyOr
Gold".
Ispanyot. -- Tarda 1 nit, "AQuesta nIt 1
mal més".
Novetat*. — Tarda. "El pobre valbuena",
Los rodetes ute la reina" 1 "Curro Gallardo".
Mau rmia primer I segon Retes de
1.011a Fernanda" 1 "La bella burlada";
nit, "La dolorosa" I "La talla burlada".
Olympia. — Cit e eallestre.
Policroma. — Tarda, a doS q ua rts de qua.
Ire, "Els pastorets"; a les ola I nit, a

la,

1

ve kItS:.,:r

"Ese sinvergüenza de NO.
ran", - aeropuerto centrar 1 "Cierna
de angel'.
de bastidores", "Gra-Madres
—
894nie.
neo Paramount", -mino en e/ Cairo"
1 "Bolero", en espantan.
180bImie.. — "MI pasado", "Abnegar/6n'.
1 "El mundo cambia", en espanyol.
— -El ne g ro que terina el alma Manea", en espanyol.
Capitel. — -Secreto de una noche"
Citntrio Cinema. — "Los seis misiellos",
"Amor. Canee y Camandulea" I "Cl altar
de la moda".
— -Ella e dld su amor 1
-cancidn de cuna".
"Yo eren en
Cem1.1. — -COntrabando".
ti" 1 "La garra del galo", en aspanyol.
Inc
preso", - Eh
Coto,,. — "Se ha fugado
gran bluff" 1 -El difunto CristOlee
Real!".
de amor", "PeCorta Cinema. —
imedwa r". —

re;rinos" 1 «Oro".

Cerner/1a. — "La Consentida". "Aves sha
rumbo" 1 "El conde se divierte".
Diorama. — -La ta q uimeca se casa", "TO%
111/Imea 20 afina", en espanyol, 1 'LH
breve Instante".
Estatal. — -fJob1e sacrificio". "Se Ire robado un notable" I "El lago de las damas"
Itacalelor. — - p odre e halo" 01nIcament
tarda). "Aprendió de ha s marin0a"
"010. solteros" en papanyoa
Pansalio, -Dems•tadas 111/13ereS". "I.e•
penda de Pascua" I "Noches museovitns"
Earnine. . — "El princine de medianoehe".
Retan:ni. — "Aims de bailarina". en esnenenl. "1.5 romedla de la vida" I "Adorab le embualero".
Fea Roa. — "Pian:neme de anua dutre",
"E r ra v t1P 13 suerte" I "Ladrones"
e peltimilem Mea.
Roya. — -Pa g o a le plventlid-. "Cana.
rnento ealvale" I « Em beso de la muerte'.
Irle. — "Piso a la juventud" "Car ga110010 illa•Jje" 1 "IluyenClo de la que.
Ideal. — "E! pacifisia" I " g rulla verde".
"Un Is.
Intim. — "Todo por ei amor".
ileso en la alcoba" I « Bolero", en eh.
:tema/ — "00los de buzo", "El hl» Gel
carnaval" I "Cl fiscal vengador".
Laietana. — "Yo. In y ella", "El hnmbre
del anlifaz Mauro". "La maquina Inter.
nal" I Ca rgaMen I o salvaje".
relajwitic. — :alto Se tos roles" en
espanvol. "cagrarIo", en espanydl, 1
"Un truco {rentar
blandead. — -Las ruin ro berrnanitas".
Martes. — "E; dletador". "Casanova" I
"1 n marido en &Puros".
Matropol. — •• 21 maestro detective" 1 "El
rrncern Emden".
Mundial. — - s or Angélica", en maneo',
1 "Mina' Annv"
Mirla. — "El nare del risc" InnIcarnen1
larda). "Yeti' eren en 11" 1 "La garra
Sei g alo', en espanyol
Maten — "El trurn genial". "Mino ea
el Caten" 1 "Careamen t o salvaje".
Monumental. — -Deuda ele eanere". "Me.
da Luisa" 1 . La casa de Rothachjld".
en espanvol
Noii. — "Eskimo". en es p anro t. 1 'n
detre la puerta ablela", en espanyol.
"requiero torteMno".
ROM.. — "La nandilla". "Canario de.conlen io" "Paso a la juventud" 1 s
peflicute%
Pene. — -Nnebes en In s b0Selltel de rte.
no" I "Viva la Idda"
Pathe Palees. — "E/ /entente de los t•••
ans - . "a p rendld de los marinos" 1 "OJO,
‘niteros"
Pedes. — "interna amivoit", "abnege•
eldn" 1 "El mundn rambla" en papan/un
Pulan cinema. — Ilenormires d'aeflpri/g•
Princleal. — "abnegaeldn" 1 "Tararan y
att compotera".
Rambles. — "Ana atarla" 1 « Taren y su
romnatera"
Recree. — "Medio mIllAn Y una novia"
1 "El arrabal", en espanvol.
sieso. _ nestiladere de la muerte",
"Vaina Luisa" 1 "La casa de Roths•
Phlid", en espanyol
Saln S'atine. — "El fantasma de oro-ron 1., rämlra en p i fondo del mar"
I "FI nito de ber coles", en espapyro.
rofrp mrssertoso",
Baba Comtal. —
"El primer amor", en e5ninrni.
%test Cinema — "Annv Anny" 1 .5M
AnreNra" an rt esnartvol
limen Cinamt. — "Sor Angelca", en el.
nen cni, i "Annv annv".
Spiendld — ".• Por qua trabajar" f "El
Danubio azul".
Talla. — "Por alié trabajar". 'Vuela
nocturno" 1 "Bolero"
Trienon. — "Alma de bailarina", en eemn y ol. "La romedia de la vida" 1 "Alls01h10 embustero".
Tatuen. — -nombre de leyes", °E/ poder y la /leuda".
Trían/f. — "El Metedor". 'Casanova" 1
..I'n marido en apuros".
T' y ola — "El rey de los cantro• En hens"
Urninnaona. — "Juventud triunfante" !
" airad /as TI/Meres".
Walk yrle. — "Una mmer Para des " 1
"nonnuris de infierno".
no co vida" I "Bollero". en mitayo:.
Volea. — "Forasteros en Hondnrs e " 01n1.
t'amen, tarda). "Campaneros de niel,
ea" I . VIva In vida".
XII.. — "nos norhes". en espanyol, 1
"Sor Angéllea" en eSPI03'01.

opereta, versha alemanya.
assabentat que l'aprofilat matri- L A PAPIRUSA deliciosa
melada per la gentil estrella Mana Eg•
moni habita al correr de Minigerin I ['frien Beige
Crees. sessid Mitra toltuuei ritu pesSetes,
( a rt e n i que àdhuc el marit té
estima!, 1010 pies , I prof. pesaela
liii
muntat un despatx.
— Quan es dirigia a S'unta Corateron 1989/
lonia de Gramenet, dos descone- Companyla LOPEZ HEREDIA•ASQUERINO.
guts sortiren al pus de Josep Da
semana alurnee en dla feesiu.
A lea Tan. e, i tela) LA PAPIRUSA.
Ruiz, i mentre l'un el subjecia- L'exit
CMF,IVIA F.SPLAI
me% gran d'alineara ten/pocada.
les den. "Madame".
va, retire li robé la cartera, en TrIond de Torrado tt
Itenta. I tols
Prineipai Palios, — Tarda. "atubecIllas de
!out. NOTICIAR/ HACIA LA PAZ
verano" I "Las de los ojos en blanco";
Mes; larda I 1111: LA PAPIRUSA. Pl.
UNA EXTRAÑA ASEN;
la qual portava tres-eentes pes- els
Amaine/Mal).
notan del
nit, "Las de ion 0105 en blanco".
vendres, sil. rep,,,ehurt(.
TUR4, en espanyol. per auno CIlde.
Romos. — Tarda 1 nit. "La papirusa".
setes.
primer actor Marleno AeQuerino, creador
SAGRARIO, en e g paffl l . Pel Pum./
Ineteria.
— Tarda. "La dolorosa", "Los
M uta "Atildo Eatirldo": LA PAPIRUI
Parada ¿sil VIII
— Esperança Izquierdo Re- del ' Set/1731Kr
claveles" t "La mentira mayor".
mar:oil: Presentaran de la
quena i Josefa Rey Pumes es ba- SA.
EL FAVORITO
Tilidat n'armen Team re. de In dual miCINEMES
Antònia Hm,
rallaren al carrer de Balines i es men part la phentra attrlu
DE LA EMPERATRIZ Actuantes. — Reportatges d'actualtrai 1
I el primer aclor Retal Bardem,
produ(ren lesions, de les quals raro
Joeep Balaouer, Elles Sarquen, Loja 5,
"Mas iOtImé todavIa" 1 -La Mudad de
opei eta niel Merced lailtriech u Marta
cartön".
foren cundes al Dlspensari de, Torrecilla, Carmen C101/111, Mara), CueBeilins
DIVERSOS
iba, etc., etc.
Amarica. — "Pistoleros de agua aulee". Casa Llibre. — Avul 1 cada Ala, Iba dan.
districte.
0434141.4444+244444.6941444.64911
"El rey de la suerte" 1 "Ladrones" 1
sant.
Al
carrer
de
Margarit,
51,
pellIcules
mes.
sis
—
'les I metida de teatret
Royal,
Arnau. — "Madame Dubarry" I "Capri- Granja
Hotel falte. — avu) 1 Cada dia. the dar:
domicili d'Arma Tur Pujol, peROMEA. l'errara eliterlana de
cho Imperial".
sant.
Arenes. — "El rey de la plata". "Las sornetraren Iladres i robaren pepresas del coche cama" 1 "Tenores 1 la.
MUSIC-HALLS
L A PAPIRUSA SPLENDID CINEMA drenes".
ces de roba de gran valor.
Coneell de Cent, 217 • Tetiton 80015 AvInglida. — Son y , anny" I "Turnan Y Auca& — Var/etals 1 mercedes Cm.
— Al carrer de l'Hospital un
Ba-Ta-Cian. — liarietals u Conchila Mar•
su companera".
avul estupend programa
lineo
desconegut que fugt, agredt inAcorna — - Anny Anny" 1 "Tarzan y su
$0mecy.
Tarda: sessI6 c011linni de 330 a 8
varletats 1 m.ry Contreras
campanera".
opinadament a cops d'ampalla POLIOR
Barcreona. — "Dos seres hilo", "El bu. Exceistor. — Vanemts h imalla Pena
AVES SIN RUMBO
que de los misterios" 1 . Yo no Quiero [dan Conceet. — Ver/Mata 1 John Bu-r
Juliä Mur Sänchez, i lt ocasiona
Com panyi a Catalana
I Celeste Gral°.
Irme a /a cama".
gran peillcula en eSpatt )01. P er irli!la• Rosa
(,otnpauyia Catalana atioP11
y su Hollywood. — TrlOmf ds la terminar t
diverses ferides de gravelat al
"Abnegacinn" 1
Fugazot I bernare
min. diana de Cap d'Any. a !es 330.
Dernees'a
compatera".
cap, de les quals fou assistit a 11.5
PASTORITS: L'ADVENIMENT DE
l'Hospital CHI*, on quedé hos- L'INFANT .MS103. A les 6, especial, u DE MUTUO ACUERDO
estupenda comedia Ortmetlea. per
nit, a les 10, ItIADAME. Demi, larda. a
pitalitzat.
GIOria h/anson I Laurence 011vier
103 5'15. MAD A MA. NII, descans de la
3

ROMEA

n

u

i

AMA

"Tarzan

Companyia. Molt usual. estrena Ele RONES FORTS

LES SARDANES

FETS DIVERSOS

st .

u

AAAAA •

ROMEA. Darrera Ilumina de

DIBUIX05 SONORS
bit: a mea, la magnifica opereta

VIES URINARIES PELL

EN LA BOCA, NO
per Dirolati Dennske

L A PAPIRUSA

/mil, a les unze del mati, al
Parc de la Ciutadella, se celebrarä una audició de sardanes a TEATRE
Gran companyla de revisto*
cauce de la cobla Popular.
Cap d'Any. Tarda. a les 4 .
A la tarda, a les quatre, a l'A- Avui, dimarts, t0'15.
L'obra del dia. La
I
nIt,
a lea
leneu Democràtic Regionalista
revIsla ion per ino
Wad-Rass, 208, P. N.), una alIra audició extraordinäria a carrec de les cobles Popu'ar j La
Prinripal de Banyoles.
Aruhdues audicions han estat Ligero, Montalvän, Poza., Guasch, Garete.
Gómez, Posen, Tomas
organitzades per l'Avenç Sarda- alargu e s. Pedrin.
1 les 30 belUssimes vice•nples. peroran
nista del Poble Nou.
veatuari esplend1ds. La rumió de tarda

-

MATR1U

IMPOTENCIA: altor sexual reta
Elactroterepla
Olatärmle
ICl i n i ca Guerau d'Arenan°
Rolo. del Centre, 15 (davant Unid) De 12 a / de 4 a 830. Fesnus, 12 a 1

i ROPOL

COMIC traCE r
L
Llama, 115 . relatan 51222

Los maridos
de Lidia

AEMIIMI111111111111.
I. N. C. A.I
Vol, 121, Muntanya, 1. TI. 54015
BICICLATES, aoto, OGUINES
Sondee al comptät 1 • t'ami'''.

comencari amb Pacte primer de LAS PEPONA8. flema, tarda, popular •EL DUENDE
LOS MARIDOS
.
I LAS 1/OACI
DE LIDIA

Aval, tarda, a les 3'30, numerada a les 6
Ntt, a les 10:
EL FAKIR DEL HOTEL
Irre armand Bernard

El Rosario

Adaplació de la fanaosa nenetta de Florence Serolay
F reas: Die' (entere. tarda 1 ni i ii pesseles. Mes restlos, tarda, 3 pies, MI, O pies

;

CINEMA RAMBLAS
Ramal. del Centre, 38 • Telf. 18972
!out: DIBUIXOS
LA ISLA DEL DESEO

ROMEA. 'Meren 't'Urna de

L A PAPIRUSA

RAPTEME USTED
deliciosa comedia

tEATRE:NOU
Companyla MARCOS REDONDO.ANTONIO
PALACIOS. Astil, (limaría, festivitat d'Any
Nou. Tarda, 33 5 : VIVA EL MATRIMONIO!,
LA DOLOROSA, e/rho/Sal creacha de Velan neo{ tenor Vlaienp 111men, I el Mamona%
axIt LA LLLLL AURLADA, per l'eminent
tiarlion Marco Redondo. Ni!, a les deu:
LOS CADETES DE LA REINA, pel popular
reIebrat barnon Iduard Delta, 1 LA BELLA BURLADA, per Marc INdondo

CUESTA ABAJO
en espenyol, per CatIO: Gardel,
Marta 1 Anima Campillo
Sesild continua

Mena

Fábrica de

Marroquineria de iuxe

CASA OSTIZ
Passeig de Gràcia, 28

Telefon 2186

SALONS C1NAES
1144

Ciaemes

OLONIAL

41.4.

rEMI ER S OM
/5
Placea

644.14•4144444444.4444.Mens4

Totes les notes pregades
han •d'ésser trames.' en
català 1 abans de les non
del veepre, a la Redacció:
Corta Catalanes, 589, 1,1."
Les d'esports, a Barbarä, 11

TIATIIII TIVOLI
Matinal. 10 . 30, Tarda. 1. • sestil& 315 a
numersda a lee e. Nit, 515: El
programa mes miggestlit de harremn,
SlIvla INdney amb CI set triOnlf SOLA
CON SU AMOR, anda Deneld roo*, Ney
Franela, Dolo« del Rio, Ololt Paul. Al
, en el film capee
»Ion I Rloard C
tacular de Pany

WONDER BAB

Es

140144444•041444.4.11041.6.4%

despinta a taquilla per a la MINIO
enumerada d'aval larda, a les ala

I t mart: dlle11 SeaMODA 330 1 6 111.0!
10 1111. "El rey de lOs Campos guseos"
(Blister KM«)
I I Mili, Anea Semlons) 330 I A tarda;
El príncipe de inedia tiOtbe)
tli 1111.
"
(Ilenry Dora%)
CAPITOL
11 Malí, dUes senatoria: 3'2,5 I 4 ittrrla,
10 411. "El lituo de 1a Muelle" .PlerJi 11: %%l'en)

