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CRONICA

COMENÇA EL REGIM TRANSITORI

La unió dels republicans

Ahir, a tres quarts d'onze del matí,
arribà de Madrid el Sr. Portela
Valladares, i a la una prenia possessió del càrrec de Governador
general de Catalunya, a la
Generalitat

Com mes va mita peremptòria es fa la necessitat d'articular
les forces que dintre la política general espanyola actuen amb
esperit republicà fora de l'òrbita del republicanismo que m'u)
governa. El resultat de les alecciona de novembre de 1933 era
la conseqüäncia de la disgregacló I de les IncompatibIlltate
suicides produïdes entre ele que havlen portat la República
i havien tingut la responsabIlltat de regir-la I orlentar-la en
els seus primera pasaos. Nosaltres no ene haviern cansat
d'advertir la conveniencia de sacrificar punta de vista particulars per tal de mantenIr la cohesió necessària a l'obra
de consolidad(' republicana. Ni crälem oportuna la dissolual6 de
les Constituents, ni podíem mirar amb confiança la dIspersió
que fatalment la seguirla. Tot fou en va; la pressló del conglomerat dretista, reaccionari I monarquitzant trobà punta Millas
vulnerables per a no aprofltar-los 1 es produi la desteta, molt más
aparent que real, posat que si la unió haguda estat mantinguda
els resultats d'aquella consulta popular haurien estat ben dit.renta I, per tant, la realltat política present seria moit distinta.
Allò que no pogué inspirar la prudencia n1 les prevlsions
desinteressades, ara ho Inspira la realitat, cada dla mäs inquietadora. Es la pressió de les circumstäncles que empeny a la unió
sembla que tothom s'hi mostra ben disposat. A Catalunya el
moviment segueix el mateix ritmo, potser aneara mes accelerat per
l'extravagäncla de la situaoló 1 pel desengany que la política de
la codició Lerroux-011 Robles ha produit en molts catalanistes que
crelen de bona fe trobar en les dretes espanyoles una oomprens16
que mal no han tingut n1 podran tenlr. Es natural, dones, que el
republicanismo català que coNaborä a l'advenlment de la República vegi amb satisfacció la convergencia que s'Inicia I que no
regategi ni la voluntat ni l'esforç per a activar-la.
Cal dir, paré', que per als catalanistes republicana hl ha un
punt delicadissim que eis republicana espanyols no poden oblIdar
si volen comptar amb l'assistència dala seus afina de Catalunya.
D'ernik que ha estat iniciada la ~eral(' reformista, uns I abres
acceoten com a condició Indeclinable el "reajuste" constitucional
pel que toca al règim estatutari. Parlem-ne, d'aqueßt "reajuste",
deixem les coses ben aclarides. Per a nosaltres no hl ha altre
reajustament possible que el que Implicarla un complot reconeixement de l'Estatut de Núria amb tot el seu vigor 1 amplitud, tal com
toa plebiscitat pel noble de Catalunya el 2 d'agost de 1931. Aguat
es el veritable Estatut de la Catalunya autonomista, I al b4 sostenim aquest punt de vista com una premiosa indefugible per al
catalanisme, poguérem admetre, per esperit de transigencia, lee
modificaclons 1 les minves que hi t'oren Introduides en sotmetre'l
al Parlament de la República. Per a nosaltres, l'únic "reajuste"
satisfactori només podria ésser aquest: rehabilitar l'Estatut de
Catalunya en la forma que fou aprovat per les Constituante.
S'enganyaria qui cregués que podrà oomptar amb la ooliaboraol6
del catalanisme republicà senas satisfer aquesta legitima pretensió.
Que ho pensin bé els republicana espanyols; tots desitgen
veure coordinadas les torees que avui malden disperses, perquè
de la seva unió depèn que la República reprengui l'equilibri I la
significació que 11 correspon. Catalunya, els catalanistes, no poden
oblidar que la primera concreció real de les sa y as asplraclons han
estat els republicana els qul ele l'han facilitada, per(' seria lamentable i funest per a tots, si ara aquests mateixos republicana es
rectificaven 1 amb l'excusa d'un "reajuste" negaven allò que doe
anys enrera reconeixlen.

Extracte deis discursos pronunciats
pel President de la República reterents a la reforma de la Constitucid

L'ARRIBADA
Ahir, prop de tres quarts d'onze
del matí, va arribar a la nostra ciutat,
procedent de Madrid, el governador
general. El senyor Portela Valladares va fer el viatge en l'exprés de
Madrid que té assenyalada la seva
arribada a un quart de deu del mati;
l'exprés, dones, portava una hora i
znitja de retard.
Amb tot , a l'hora oficial ja hi ha.

Lluna; Joventut Radical Gratienta,
Grup Casino Radical de la Barreloncta, Club Republicà, etc. Hl havia
també el senyor Torrents, delegat
de Treball.
Una vegada el senyor Portela Valladares hagué descendit del tren, fou
saludat per les autoritats i el públic
que havia acudit a rebre'l. El general
Batet, abraçant-lo, va dir-li que en
nom del ministre saludava el nou

Com que l'exprés en el qual venia el senyor Portela duia una hora i mitja
de retard, el públic que s'esperava a l'andana sos-ti al carrer a prendre
el sol
tia al Baixador del Passeig de Gräcia una quarantena de persones que
esperaven l'arribada. del governador.
També hi hacia una companyia d'infanterii amb bandera i música, que es
retirà en tenir coneixement del retard amb que arribada el tren. La
dita companyia ja no tornà al Baixador.
Poca estona abans d'entrar el tren
en agulles arribaren al Baixador les
autoritats. Entre elles hi baria el ge-

governador general de Catalunya. Seguidament el governador general,
acompanyat de les autoritats i amics
polítics, abandoni l'andana. Abano de
pujar al cotxe oficial que li hacia estat preparat, els fotògrafs retrataren
un grup en el qual apareixia el senyor
Portela, el general Batet, el coronel
Jiménez i el tinent coronel Martínez
Herrera.
A continuació, el senyor Pos-tela
Valladares va dirigir-se al seu domi.

Cervantes, en el seu llibre de tanta
anomenada, atribueix a Barcelona el
mis noble geni hospitalari. Tot amb
tot, convé no refiar-se massa d'un
certificat: una virtut mai no és ben
segurament . assolida. Amics meus estrangers que viven a Barcelona la
troben poc sociable, amb els estatges
massa emmarletats. Però ni quan, al
bo de la joventut, parlävem uns
quants amics d'aquell curiós limit de
la nostra hospitalitat burgesa (avui
potser començat a superar) que consistia en el convit a prendre cafè, jo
no atribula en cap manera aquesta
parsimònia al loas mateix de la mea,
sisó més aviat a circumstincies eventuals, així com abséncia de qui grandegés pròpiament en el cim de la
societat (el petit gran món no era
sinó provinciä i xavacä), i una mancanea d'apta organitzaci6, de la qual
potser començaven per ésser responsables els arquitectes. Tanmateix encara ara hi ha una part considerable
de jovent que no sembla pas educat
en el tracte de les dones honestes,
dones honestes que no arriben a bailar sinó amb una mena de "gigolos"
i llars sense calefacció a la sala: perú
algun remei comença d'ésser visible.
I, en tot cas, el penjament que no
podran pas acumular-nos será el de
braus o ferrenys contra els estranys
que puguin venir a augmentar el doll
de la nostra vitalitat, atrets pel nostre clima, en tants de sentits benigne.
Si no prou hospitaläria, Barcelona
és oberta. Alzó li ve de lluny, i
aquesta virtut o descuranca ha ajudat
a fer-la així com és. No pas que
un tal estat de coses no tingui la
seva trtilitat. Per certes incapacitats
nostres ben conegudes, hi ha papers
que no ens abelliria de fer. Ara, en
cap avinentesa no hem de patir, perque, nostre o alié, aci tenim de tot.
Honorern sempre els hostes. Ells
han de trobar no solament la cintas
oberta, sinó, de bat a bat, la generosa
disposició dels cors. Es ja insuficient
i inadequada la vella combinació d'una tímida rudesa i una ingenvitat
sense exemple. La gran cortesía él
mes defensiva. Ho ofereix gairebé tot,
peri, en una atmosfera On subsisteixen misterioses influencies d'una pan
armada. Siguem cortesos, que ens
convé, amb els nostres hostes: 1 sobretot no ens estiguem quan ella
podran fer valer el detall de que verament nosaltres els hauriem convidat

Estimar Catalunya
S'avi sempre a la verilat qui afirma
que el CatalantSme ha nascut i pro gresset a causa de l'amor dels caldas: a
Catalunya. Sia tradicionalista, sia conservador, sia progressista, el catald,quan,
regenera' per la gracia de l'amor a la
Patria, ha intervingut en política ho ha
fet enclut per aquesta afecció. Honra
projectat, en el set, fur intern, una
imatge de Catant uya benouradament medieval, o pacíficament burgesa o arriscadantent futurista, socialment i Politicament: tant se val: el m otor finja ha
estat l'amor a la collectivitat de gents
que parlen en calcad i que formen el
PinYol d'un Nilo,. Estat nacional.
Costa d'admetre que no estimen Catalunya els qui no s .aZenes a ciare dart'era u ns finestrals gòtics; o els qui voldrien, al contrari, que ens vestissim tots
plega!: rom el., stibdits de Jaime 1. 0,
encara, ala qui sostenen la falsa pretensid que res na s'acosta tant a un esclau
com 5,5 catald, i voldrien ve ure Catalunya del: seus amor: regida a la manera moscovita. Costa tant, que ens és
desagradable adhlic el ve ure plantejada
aquesta competancia. No es pot dir mai:
En Tal no estima Catalunya perqu refusa ei porró, respardenya, les mursions al Montserrat i la sopa de farig o
-la.0,EtTAreosimaCtbnya pareè n'arnés collerciona goigs, fa
el pessebre cada any i en MIZriCa
edenes el flalbiol, el tantbori i el sac de
gemecs.
No es pot dir. o' es' poi negarla catalanitat de ningú; sia individualista, sia
collectivista, en tant que Catalcutisme
vol dir amor de Catalunya. Tots estimen
Catalunya, tots sin catalanistes els qui
reconeisen com a motor de Ilu r activitat
política i social Precisam ent aquel, otee,
Ningri no pof atribuir-se l'e xclusiva en
aquest abatid.; generas del pur egoisme
individual a la causa comuna dels catacatalanista que
!OMS. Ningti no is

ohre en tant que tots reconeisen
l'amor a la Patria com a motivada única de llar puse de visla divergent. Els
qu i la vote n Blanca, cío qui la velen Negra i els coi la rolen Tal-Com-Es, tots,
mentre no hi hogi tos fet concret que
justifiqui la ~hinca, són catalanisfes.
Les dificultats són, ¿5 alar, en concreta. aquel( Jet. Puix que un us dird
que voler Catalunya "airis" no is tan
eotald con: voler-la 'aixds". Q ue "ai-ea" i que "olla". No cr e iem, perb, en
llur imperabilitat. Si Catalunya es
"una" i indivisible, per que not
allb que no afecta l'essbicia mateixa
de la :evo imitat, tot allá que no impossibilita la tasca MI iS u rgent que és
del propi recobrament i tu de la reconstrucció prèvia a ralliberam ent i a la
progressid. fs secundari.
Per a un catalanista el signe d'unid
entre eis catalans is un signe d'amor:
al Fet calald i a la Mea que l'impulsa
Els qui estimen Catalunya, es retraten.
Per sota i per dormir:, de les banderes.
D'ad que, essent sovint una minoría els
catalanistes de cada M'a, de cada cimat
de Catalunya, san ells qui donen el to
a les faccions. 1 quan més obertes san
les hostilitats, ella, els catalanistes, es
donen lee mane i °Miden llar: discòrdies.
Vegeu' coas reconeii•ireti el eatalattista: per un acte lambe d'amor: acostarse als i hres pairiotes, errats en la :Mita o ofuscats en la victdria, per a olortir el lligam COMÍ,
Matare Catalunya no haurd assolit la
seva plenitud rcconeiscreu el: epa Festinen Per llur prompiitud a desertar de
les faccions, a reconèixer t'error o rofliSCIICij . a .nttordínar les seres activitats politiques a una sola activilot sollAria: establir un front mis ample teo.
a fer el comba! Inenys dar,
F,
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Usa visita a la "mesó

La presó i _els presos
vistos de prop

BELLAPILA

Per la multa Je
La Publieitat

Els punts que creu fonarnentals de la reforma
són: règim autonòmic, religió, propietat, sistema
bicameral, relaciona entre els Poders de l'Estat,
Hisenda i Pressupostos, Justicia i Tribunal de
Garanties

Suma anterior ... 44 5'— ptes,
Lasalle
J. Torrent i Torrent
Llorenç Mestres
Valenti Girald
Eduard Geli „,
Sebastiä Ramon Prats
Isidre Ramon Prats ...

proPer causes absolutament independents l'any 1934, digné que si Fié havia
porcionat molts dolors i amargores,
4 l nostra voluntat no ens ha estat
terrible Pis avui publicar aquest test. produí la consolidació de la República, gräcies a la incorporació al reir
Madrid, 8. — Heus ad un extracte gim de la majoria de les forces de
ee:s tres discursos pronunciats pel dreta, com són: nacionalistes bastos,
President de la República als Consells agraris i populars agraris. Aquesta
celebrats per tractar sobre tan im- incorporació, tan beneficiosa, grades
portant assumpte de la reforma cons- al senyor Alexandre i a mi.
L'any 1935 será un any decisiu, ja
titucional:
seu discurs el Cap de que per a ell han fixat els partits po.
Començà
l'Estat dimecres, oèop de les dotze, 'Mies la revivió constitucional.
i parlà aquell dia fins a tres quarts
Considera necessäria aquesta revide Críes. El dijous i el divendres ho vió, i creu que pot afrontar-se de
fin durant mis de dues hores.
dues maneres: una, per a la qual basta
El primer dia, després del preäm- que les Corts, per majoria absoluta,
tul, arriba lino a l'artide 45: el se- acordin plantejar-la i autodissoldre's.
Aquest procediment exigiria esperar
gon, acabi la seca exposició en el 82;
el divendres donà fi al seu estudi dels fins al rnes de desembre.
artides de la Constitució.
(Segueix a la A g . s, col. 6)
Comenta el dimecre; felicitant el
nou any ais ministres. Respecte a

Ricard Singla ..„,
Enriqueta Puig
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El senyor Pos-tela al deepatx presidencial de la Generalitat, amb el general
Batet i el coronel Jiménez Arenas
neral Batet, acompanyat del comandant Lacanal; el coronel Jiménez,
acompanyat del comandant Gabarrón;
el tinent coronel Martínez Herrera,
acompanyat del capita. Gerard Rovira;
l'auditor, senyor Ferrer; el president
de l'Audiència, senyor López; el senyor Carreres Pone; el cap de noticia,
senyor Villaverde; el senyor Azur raga, etc. L'Estola de Comete estava
representada pels senyors Busquets,
Mallen i Blasto.
També hi havia personalitats destacades del Partit Radical, entre elles
els senyors Pich i Pont, Serraclara,
Roure, Huguet, Rocha (Joaquim),
Domenech, Galindo, Polo, Riucorb,
etcétera.
Entre les representacions del Partit Radical poguérem anotar: el Comité Radical de Santa Perpetua de
la Moguda, presidit per J. Armisén;
Joventut

Radical del carrer de la

1 les autoritats, als despatxos
remedios.
A LA GENERALITAT
—
PRESA DE POSSESSIO DEL
GOVERNADOR GENERAL

'Pels volts de la una va arribar a
la plaga de la República el cotxe presidencial que conduia el senyor Portela. El cotxe va entrar al pati de
la Generalitat, on ii reté honors un
piquet dels mossos d'Esquadra.
En descendir del cotxe, el senyor
Pos-tela va ésser complimentat pel
comandant Gabarrón i pel cap i els
oficials dels mensos d'Esquadra. A
continuació el senyor Portela va passar revista a les forces que li havien
tributat honore. Seguidament els macees de la Generalitat obriren la marxa.
(Continua a /a pagino
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La lanzada al cernir d'Entenga de la presó dita model de Barcelona
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.'An gel Pestanya invita els obren; a obre rail

HOSTES

COMENTARI

El final del carrer d'Entenca setobla uso carnet- de poble. Hi ha, a mi
Regraciem els nostres ames per Ilurs dreta, unes cases polsoses, amb peces
proves d'adhesió.
de roba posades a assecar penjades
a les baranes del baleó; amb criatu>44444444.44444~1~. res que juguen a fer dornur el nen,
bressolant-se en un bressol de vitnet,
LLEGIU:
a la voravia; amb vells asseguts en
LES LLETRES 1 LES ARTS, una cadira mitjana, recolzada a la
a la pàg. 4. paret, al costat d'una taverna fosca.
EL MON DEL CINEMA,
A mi esquema hi ha un edifici d'asa la pag. 6. ped e insignificant i trist. I, al fons,
TEATRE,
uns
arbres verdosos; un regadiu ocre,
l
iON
DEL
EL Ir
a la päg. 8. a primer tenue, al mig del qual sorLES COMARQUES CATALANES geix la cresta exòtica d'una palmera.
a la pàg. 9. Paisatge, tarmateix, sub-tuba. L'edifici, gris, no us produiria cap mena
ELS ESPORTS, a la pàg.
d'impressió si hom no veies dos sol,,1SISS1SIIISSIS IIISIISIt dats davant la porta. L'un, assegut
en un banc de fusta, cl fusell amb
la baioneta calada, repenjat a la orlas
dreta; Vahee, passejant-se amunt i
avall davant la porta, amb el fusell
gualment embaionetat, a l'espatlla.
Una caserna? Quelcom de semblant i de pitjor. Es la Preví.
Al mig de la façana hi ha un barri.
ample, de ferro. Per tal d'aconseguir
que sigui obert, cal resignar-se a seguir una cadena de trärMto enutjosos.
Un cop acomplerts, hom os attarga
un paper, el qual té la prm;etat
miraculosa de fer que us siguin obertes, a mis de la porta d'entrada, totes les de dins, 1 de facilitar-vos. per
tant, la visita a la Presó.
Darrera del barri hi ha dos soldats
mis. En un tamboreo seu un empleat
amb la gorra engalonada de gairell.
Sembla que dormi.
Despees ve un pati quadrat, atapeit
de finestres. amb un rellotge engansat en un pany de paret. A peu pla
i en un angle, les oficines. En un
Ea afectas de la bomba que «Kiwi altre, el desnata del director. Les iial bar "La Estrella", de la Rambla nestres dels pisos corresponen a les
del Cuma (Gulnardó), domarás d'él,- habitacions del, emPleebt
•

realitzat oss atracantent

ferro. Un dels empleats l'obre. Rattern
en un passadis llarg i negre, de
sostre corbat. A l'esquerra una Portal
a 'la dreta, una altra. Són els locutoris. Estan separats de les celles on
són conduits els P resos els ches de
visita per uns reixats espessos de ferro.
A les reixes de les eches hi han uns
barrots sòlids. Del lloc on són collocats els presos al que ocupen els
visitants hi ha una separació d'un
metre.
Així els presos, en parlar amb els
seus familiars, han de fer-ho en veu
alta. Es una manera com um altra
d'inutilitzar cls secrets. Al costat del
locutori esquerre hi ha una porta
petita; e$ l'habitaciä del botxi.
Quan la justicia aplica la pena de
mort a un condemnat, vint-i-quatre
bureo abans de l'execució, el botx1
és tantas en aquella habitació, i no
en surt fins vint-iquatre hores després d'haver-la executada.
Mentrestant, hom Ii instrueix surnari, en el qual són especificades
anub tota mena de detalls les causes
que l'han induit a executar-lo. Un
cop aclarides, el dit sumari és sobresegut.
Actualrnent is utilitzat com a dormitori del caporal dels guirdies d'assalt que presten servei de vigilancia.
A la dreta hi ha una escala estreta
que condueix als locutoris de dalt,
els quals catan destinats als advocats
i al jutjat. A través d'una finestreta
parleu amb els presos; dainunt d'un
taulell de fusta adossat a aquella,
escriuen.
Al centre del passadis hi ha una via
pel damunt de la qual pausa amunt
i avall una vagoneta, Ilarga i negra,
el passadís fa una fortor espessa de
gäbia de llenos. Al final hom ven
una taca de claror ter/orla. Es el
pati central.
Al mig un quiosc envidríat de dalt.
A dins, escriptoris, telefons, taules i
(Gireu la Pagina, e,
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Abaste d'eme posats en llibertat.
empleats amb górres engalonades la radcior de la sera jerarquia agsb
palearen per la Prefectura SugrUPS de presos circulen pel pati, Ur- tote els honore. Es, doncs, estafador.
perior de Policia. emes ee'ls va
etra de les reixes, mis ben dit, de les però de cetegeria; viu al manas de
prendre lum corresponent filiacid.
gibies, alguns d'ells ens miren amb le societat, però aguantant el timo i
Dtlrent la tarda d'atür els jutesguard recel6a. El pati ti tot:
fent els possibles, abano que tot, per
Perd els papen*. , Devant litre
donar-se una vida d'eristecrata.
d'una gibia de feres.
Atracadora a diesuseleiä de gee militare eoncedireti la IliberL'edil de la República
AJUNTAMENT
sobre coses d'Espanya, l'anima eins rau
Ens n'oblidivem. A un costat del
Les quals coses, pera, duren fina
l'Auditor. - Ahir • le tarda tat a dieereue presos que han
,teeenyaie.
(beis
lo
Zniurta,
¡SI
un
boa
deliclitig
n
s
eá
als pea*.
paetadfs hi ha l'economat, també en- que s'acaben. En el cae de Pillastre
tomen nosals a drepoeicid de d'ensila! !AS fiiISI
Anunci d'un casament. -- El l'Auditor de guerre cinc dele in- des.
LA V A Ni; U.4 DI A din que !a Pro¡1,''oleu res mis terriblement deseentre reixes. Els presos hi compren Figuercido duraren fins si dia que la
elitinaeiij
de
:o
Repiblicu
significara,
so.
liuent
coronel
serlyor
Jnaen
Mareme
l'admiració
que sent Lean
zertant
tot el que necessiten. Sembla una polla, inoportuna, i aprofitänt un
dividue detinguts darrerament
Cansen de guerra. — El di* la
"Castellana" esgarriada.
moment de distracció que va so(rir. tina i Berrera. lut i• ebut unn per supoeer-los complicats en els al I.a Sala .l e ¡l'Oseno trct,um une en . o polítiw, la u dii, 10414 Daudet pel famós doctor Altnnyanä?
oarta del cienos JeJiiil Retal lea- atraeements realittats en aques- de l'edIfici de Dependbnelea MI- Hose IllunCia sir putstruat, rti¡a , iJ.I. Aci tothcm té perfectament 1 dierenAl volteen del pati, en forma de l'engrape i el Por ta a la Me&
TOt—utirin,2—hat.u, de vement classificet aeuest senyor, el zas
vano, les galeries. A banda i banda.
Iii entra adoptant aires de milio- balut, d tracionalltal francesa. ta
litars, N'alce 11Óc el cotistli de mUili r rar
Entre els esmentats detingute guerra de plaita, que ha de veure reure's sama nota: ; g a g e del qual és elarissim. Dones lak: ja la
reagieren de portes. En l'una els Pre- nari autèntic i alhora de victima, i Ill'`3111tb5or It le e eita t , doinicillal a
sos pólitics; en Peltre. els socials, en amb un seguici inacabable de o-talares. monlpeiliur Ilierault) 9. Avenue In ha la portera d'una casa del i fallar la causa instruide pel roblernu de les aulinionnes regional., ternps (1 1.1e el codirector de "Aceton
aquella, els condernnats per delictes
Francaise" parla del doctor Albinyana
Tot i que anava emmanillat, icia l'e- du Prufesseur ()rimel.
ca te e r de Vilainare coneguda per jutge eventual d'acinesia t'Idea C .., el de 10 relaeidn,
comuns, dalt, les de preferencia.
!tete que els presos eres els agente denl 11 Marsella. leoulucard 1.111- *La Pepela", I ele anomenats comendaul d'infanleria seityor DesPris de reata isubeli”, de r"e4:il C0111 d'un gran heme en tres cairel diRe.a. sacié ", s'iniciase el “ea estil:
El regios carcerari, actualment, és que l'acompanyaven i no ell. S'ins- gollunier. 1, ner Inc qua! Ii [ruega Manresa. Targarona, Alen i Pe - Joeep Anglada lespanye,
ferents; metge, escriptor í politic. Darbastant aun. Els presos poden passe- tallä cn una cella de preferencia. Te - que faci públic a la prenisa
l'en Bayo.
rerament Il ha atribuit també qualitats
ele palian)) 1.4111 Lorra Izquier- g il de lo Reptiblico;
elan
poD . R41109l11 delingute
jar-se. gairebé tot el dia pels patas. ha diners i volta donar-se bona Vida. Barcelona el seo anuncial cado t Andreu °arda Zamora. pel
"Es un estilo civil, claro, surzerá. de gran arador, precisament pe! seu
e
inb
Mlle.
Atine
Tutti,
de
ol!, ohlettir provea coricrelea
Abatas només els era e erm es le f e e• Una temporada de repòs, curta —
rup n4serl deliele ulmunsmull i des- Prefiere una verdad nueva a art error Ultim diacurs parlamentar: sobre Catao durant una hora al matí i una altra pen sara—, no Ii aniria gens mala- nucionalitat alennt nya. doirtice. Ilur intervenció en I.Fvereces Ora- obediencia a la l'urea ;sainado. 21 antiauo. No teme la dificultad; mis Iunva.
a
d'
ésser,
per
lieda
a
Barcelima.
catitee
preso
fiarla
de Bill- eaMente.
e la tarda.
ment. La
tribunal alelare eueetituit pel bien la atta. y en todo caso, entre tila
1 alisé ho diu un escriptor que e,
Dilt del pis hi ha l'escola, la ca- el!, la "torre" o npaaaaria, al capda- niee. 125. In qual cosa . es fa púReconelxe men t d'Una jala ro- persiana! ' pie a coolinitiwid s'ex- y la ficción y el simulacro, elige la passa la vida omplint elets cejare ;ere
blica perque si hi ha algú que
pee' i la biblioteca. Al costat d'atmeS• rail, una temporadeta tranquil.
pi• esea ;
cinicultad. Se inclina a ia politice de jaments homes de ciencia, homes
bada, — Roca Sisen/tu i Rull
tin g ui queleoni a upcisat a aquest vecuriegut eorn a len un anell de
ta, hi ha les celles dels presos que faria, dones, una cura de salut
Presidem, ielronet del rettimeill creación allIef ylie a la política de an- iletres e bornes d'Estat dels mis
han estat rellevats del legan remé,
1...borne, es clar, propuse: les cir- enllae, se eme: el/ti comunicar-1e/ erillauls i plan que lj tote soe- de eavalleria Illi111011) 10, senyor emia°. y e la política de doman° antes tren.
cumetäncics, però. aim les que dis n o a aqueelk
legtet al seu bon comportament.
El furies detractor d'hemee com Chartrel del seu denneiti el die 9 Pere Escalera Hasperue; vocale: que a la política de aprovechamiento.
mole mtls-sen.Figurdohpaä
Són més petites i 711i3 tasques que
Vida oficial. — III linent eoro• d'oet oh: e eia r re r i qtee fett treibst el capilit de la "Jefature" i Ser- Aspira a sosas grandes y a que de ve- col, Anatole France, Poincare i Briane
ao les altres. Aquest detall ti una ex- rampa del que es recia i aaaha els rrel »n'yo! MnrIltiez u hiel-- um poder de (Jale Garcia Perall
ver d'Enginyers senyor .lali Ro- ras, de veras, se realicen. APaelonada considera el doctor Alemana com
plicad& Només serveixen, gairehé, de diners. S'empenyorà el; vestits, eis l'era. aconipanynt del eeu (sacre- ten eeser rielingut per agents de drIguez Alvarez; el eanilfr del por las rdeaa, podra crear e11 su inter- personatge eminentieeim i extraordinare
dormitori. A la porta, uns retols: abrics, les joies, tot el que posseia inri senyer Grau Iteni- la brigada dinveslignoia
regiment d'infanteria unto. 10 pretación, pero tau las deetadará zon gairebé com un geni, un heroi i
"Albaltil", al costal mateix: "Paleta". Arribä a quedar-se cense un clau.
senyor Donienee Lara del Rosal; la companenda y con la intriga. Al "es- mirtir.
ea. aseistf ahir al inigrlia ii la minal.
Aleshores no li toca .altre remei prtt:tu ile posee5s:6 del arovernaDesprés: "Herrero", "Recados", etc.
pot evitar. davant d'un tan vioMultes. - Pel Cap Superior de el eapil A Alel primer reginient tilo República" le va bien la fecunda,
que subjectar-se al regnin cociné. De d,,r gemir:11 ele Cid alutiya senyor
d'artilleria ile muntanya senyor II arria:mira diversidad de los varios lent contraes. que l'anime ii caigui als
Pollina han eelat impoaadee molelle PRIMER CONTACTE AMB la cella de preferencia va davallar a
ca
el
Franeemo elninoe:
pueblos de Espelta, all como en la Long peus? Estern legues que no pot evitarlee de 200 peseetee als senyor ',Oh del set e regIntettl d'art
ELS PRESOS
la atila ordiaäria. Del menjar escollit Manuel Purrela I Valindaree.
-tiucínrepbla tfáci he ni el neetre atine Jesep Maria Juney,
Notes de prima. — FitiS al día segrients: Franeeee Abacial, Vi- !in Ilengeva senyor fliiillern
Durara la visita ens acornpana en pasta al ranxo. Canvii el "Iuky" per
cabida las autonomías regionales...
atine maurrass'e i daudetista."
,:ene Comes, IèIi Chapinal,
el
t'apilé
de
la
prin1:
C111Z/111
'ires presos distingits. Convidern a fu- "paquetilles". ArrlW a l'extrem tle Ii d'aquesl auen podrait esset
Idi
Societal Eepanyola de
Recuerdo ahora la P rime ra ses ión de
aulers efe cenielin les graos
Ilutrutlen ul Negueltal municipal
eí
leva
brigada
de
munInitya
eamar un d'ells. Justament, el que cris recollir cues de cigar ele terra.
Curte, que presencie en mi vida. Ha- eriades de Dended en parlar de les ceFinalment arriba e quedar tan pelar d'Oltrea Públiqueis dEixampla Carbure i Josep Tes'.
Frenceee
Alises
Alvarez.
Coin
nyílt:
mira de reüll i per aquest motiu.
el
blaba Moret desde el banco del Gobier- ses d'aqu.ita banda del N'enea, rol ris
Tote elle, peu haver venut
Es baix té el cabell ros. Porta una 'tue no tenia ni roba per a vestir-se a Ieegone pm de les Caísteis Coneiea euplenle: el rapilit del regr- no. San barbas blancas tremolaban al
coixe de la SeVil propielat sense
brule de hl. Li allarguern el tabac per tant, no podia sortir ni a passejar toriale) 'tutee, tic preu per sepa- Jonar-ne cumple a la Prefecturn roen' d'infanleria numero 10 se- cornees de so florida elocuencia. En me fier-se'n uf (luan parlen de! sea pro.
poi.r; probablement, l'apassiesament
ren, per tal d'optar a l'exectieie
nyor Enrie López Beldit; el eael o p te de fumar. Crida el sea al pati.
.le Policia. tal aorta eeltt rilepoantl.
ideurics.
En aquest moment algicl de "pu- de ieä yegiteins ubres, segons lob
pité de la guilda brigada d'arti- frente, la oposición republicana. Ya tic- i el eortidisete
.company:
°abemolé. - La pollera ha llanta aenyor Albert [6- bicis aparecido entunces, disonando cu
ree noir", se Ii acudí una idea genial. condicione preOetipottleis que ee
—Té, Sana, fuma.
aquella atmósfera, diputados catalanisVia Roma
N'hi tornen) a doaar. Aleshores, soh- Posé rnans a l'obra de seguida. Es reben de tiran' fest a In dita de- procedit a la deleneid de Faust pez. Vocal ponent, el tinent audi/1106e0 que fou de la la- loe de eegona del Cos Juridie tas. Todavia ningen socialista habla
tadament, ens remercia. I ens explica, fabrica un vestir anda uns quanta pendencia.
EL
LIBERAL
dirigeix e! degieett
senyor Josep Manuel podido llegar al Parlamento. En !a eXEl/templan-len( de la caiaada ven, "L'Estrella", del Guingrdií,
ciOnfidencialment, que li manquen gua- c xem P lar s tie "La Vanguardia".
o fa caravana aristorrätiee que es
Heu-vos aci Eillustre senyor "José del carrer de Pojailes entre el). on va fer explosfel una beinbe Colonia Eecriva; fiscal, el Ah- trerua derecha, el carlismo de Vézquez odin
tee mesos, només, per a complir i
e! ircagnif:c
que fou col-Watt per D'e% des- die milllar de la Divisid; defee- Mella i el integrismo de dan Ramón diriger.r a Reme a portar
afegeix que un cop es trobi lora de M.' de Figuereido" passejant-se pel de Sicilia i Marida.
"IrCusSelU . per al casi:mea , de /a filla
mar, el tinent del regiment d'in. Nocedal,,.
- Coustruccie de la surera del ..onteuts.
la eme fare els possibles per no pati amb unes calces atapeídes d'anun•
L'n inquieto espectador de veinte 47103, d'Aun: XIII:
cía a tant la ratlla, i un ge c a len' carter de ant Joan de Malla.
Sembla que en la N' y a decla. (enterita [túrneme LI 1 senyor Me.
tornar-hi.
desde la tribuna, había de sentirse de"; Nang! ; Nang ;Via Romat ;Al
L'altre es alt i pries; porta els ca- quena del qual hi ha un mostrari co- (les del iiiimeru 124 fina al Zal'- ra ei0 ha dona' Alguna erientn- xim Jiménez l.nbrador.
ció a la ronda que pudra servir
bells pentinats muera i unes ulleres piara d'esqueles. Va Ceser un exit. I ver de Pele: IV.
S'invita a feementnt aete lote cepaionado por el ambiente artificial del tren !. Las que no supieron tener un
dels
el,5
famoso
hemiciclo.
Deade
alli,
deten
110inba
a
la
sempre
amb
molta
dignitat.
de beca per
gesto de gallardía en la hora del desmolt gruixudes, darrera de les quals,
ele eenyore ufleinls franca de
La carta d'identitat dele
la nueva España. Los veinte años este. tronamiento, las de los marid
Un die, justament el matriz que
autora del fet.
maliciosos, brillen uns ulls molt
servei.
os Y Padres
trangers. — L'Ofioinn (le C01.10ban
decididamente
del
lado
de
las
mino
havia
d'esser
alliberat,
un
deis
ernde
cacos
l'elite. El tercer va en
y hermanos gentileshombres, que deja.111n••nn•
cacee Obrera de fAjuntament
riet republicanas. Pero no se habrian ron galo a Romanones en un banco de
misa i parla amb accent sud-amerfeä. pleats de la presó el teche a la
Barrelona (Paaeeig de la litaat ufec ho sólo con que en aquel ficti- FI Escoria!, como consta en los archiQue han fet i qui sets? El primer plorant, i amb un telegrama a la nra. diustria, 9 i 1 1. prege als
MILITAR
cio vetusto Parlamento la oposiziótt vos fotográficos; las azafatas de ura
—Qué te pasa, Figuereidor
esteva empleat corn a escrieent en un
eslrangers Intuid Brucii.
Militar
republicana pasase a ocupar. vencedora, Monarquía muerta y enterrada para
—"Mi padre he muerto."
jutjat š guanyava pocs diners. S'inBel Bealrire, Edgar Bruck, EugeManifestaelont do t'Auditor,
1 va sanglotar profundament, Les 11iel banco azul. ;Menos aún si lo ocupa- siempre, lea miamo que las monarquila
. cauta d'una Eanea i se n'ae a fer
nio
Charrier,
Helena
Caineren
Les
tornar
l'Auditor
genyer
Fersen ¡untan la oposición republicana y caidas de lobs los paises del mundo,
provatures mes o meys matemätiques st rimes li rajaren. abundants, cara
Ei genera% Upe: Rabea elettis
Pilón, Ramon Castillo Rodriguez. rer de la presa de poesesai6 del
la .sposición integrista l... En todo caso, se disponen a recrear su fantasía con
a la taula verde del cafè de Novetats. avall.
Valladares, s'en- ShIr al matl el general Illaitet. ,%Vine.
SVernic
Gort.
Peer
Tens
serene
Portada
—A
ver,
a
ver"
—digué
Vempleat.
querria mis. Querría. no sólo un cam- una evocación práctica, al amparo de
les quals no li sortiren gare crisA. elaeli i Joan Frey, que se Irnviale amb ele periodiates, ale Ahir al mali eetigue a la laivisie,
prendre
el
telegrama
dels
va
li
tianes.
que harten eetel so- on visite el general Batet, el ge- bio en aquel Parlamento, sino otra Par- las leyes romanas.
El que porta ulleres féu una cosa dits. Deis: "Padre muerto. Heredas." eervereln preeentar-ee en agries- qualm digué
Hace días , el subsecretario de Jusneral cap de la tercera Inspecció lamento. otra maliera de concebir la funLempiras explicä el fet al director tes oficines el mes aviat noaai- breeeptits provisionalment ele
semblant en una casa de corriere.
de 1 • Exercil. senyou Eduard Ló - ción legisladora, otro método de nin- ticia, un personaje principal de ia
suraatis
seguits
contra
Jobep
la
unan
1./111L
de
a
ble,
dente
del
1 el tercer, del qual hom sospita que de la presó .aquest féu anar Figuefo,
otro
tipo
de
oratoria,
otra
cegato.
Ferian Cae.- pea Ochoa. L'acompanyaven els
CEDA, dijo en un discurso que
ha comes dues o tres estafes. és un releo al aeu deepatx. on parlaren llar- tarda, lote els dies teiners per Pola, Pere tiuetin c
eres Arquea . . i que leal ion eslet emie njudanls de 0:11}11 , ennIztn- zación de los servicios peblicos, stra Pu b del ta de abril las derechas se
lcachar d'un aesurapte importanl
• charada que no pot sortir de la preso garnent. •
modo
de
educar
al
pueblo,
otra
mente.
Caveslany
dnin e SellVilti 011111e111
encerraron medrosas en sus domicilies.
Figuereido en tortf amb cinqttanta relaciona' arnb la ae v a Corte d'l- arxivals ele ¡lunaria nuirleine
yergue no possteix cap document acre!Wad otra sensibilidad... En suma: otro
Lluee Poi l'aa.
482. 853, 689. 556, 5;9 i 997.
l o di lo con ánimo de echarles encinta
ditatiu de la seva personalitat 1, de pessetes Després es descobri que el denlital Professional.
estilo.
Ver
le
faz
de
una
nueva
etmee.
Tarnbe els digué q ue haaia
Ei general López Ochos rebrà Sobrepasar. en su totalidad, el "eetiio el Cristianismo buido de los OnPuliStas•
més a mes , sembla que tenla en en- telegrama era tal,.
n
Pero la ofensa iuj iras or. Fue ceima
ostat subreeeguilit la causa pele sueltes. — Prenent en aquesta
A les sis de la tarda bou alliberat. A
' trar-hi un cert interés a que no se
Restauracien".
una coincidencia estudiada. Alle esta
les nou del vespre paises a per les CONSELLERIA DE TREBALL tele d'Arbiet, la instruida contra ideo eh general de la tercera
sabés de quin país era MI.
Ha
corrido
el
tiempo...
muchaLos
Dolors
Vives,
per
lesiens;
la
de
el tren de las convidadas a la bola, y
Inepeceid de l'Exèrcit, senyor
El mensot de Costa Rica va dir que Rondes vestit com un senyores i de
Jobep Roca; que havia quedal Eduard [pee °aloa Portuando. ches de ieee—otra vez lös veinte arios:— aquí se quedan los antiguos aliados de
era fill de Mèxic. A Mixic, perd, no broeet amb una senyora molt mata.
volverän
a
atisbar
desde
las
tribunas
de
IHI0116; i
per
la
623,
mico
El
deseans
dominical.
la Monarquía que arrancaron la c.er
eullestida
eir virluit del que dispesa l'OrQue havia suceeit? El següent: Que
en saben una seda maula. Creu que
la vida politica. ;_Presenciarb. en tedd
bon punt fou al carrer st n'ase a una mulitt de lee nombrüsee guerree que s'havien arxival, per no ara- dre Circular d primer de julio: su esplendor, cl ilorecmiento del nuesz de la corona para cooperar a la
ha de romandre a la presó tot i
releer autore coneguts. les asee- de 1896 (la 1.. núm. 221l. avul,
ttia del deaprecio.
hi passst, i de sobres, el ternes degut. determinada casa de la qual ell haYie que s'hall rehuí en aquesta Delea qn.' alguna in- iiya la de.s a tnh ele rffirrteroe .166, tira I I. a lea onze del In:0i. rebra estilo? i0 se indignaran más de UP,
1Nang 1 ;Nangt ;Vía Remal ;Da}loen diu d'en que de mica en mica, estat parroquia assidu. Li leven una gaeid, referent
6 be. 6 8 5. tsPi. 881 981 i 1027.
en aquesta Comandancia Militar ve, con la reaparician de modalidadts mas monarauicas de E s Pai'-a No
sita a.nat cenvencent que era ceda subscripcie i Ii elesempen yoraren les dustrial, no compleisen el que
politices sobre las que parecía haberSe deis el ti empo,
que le que no se pueee
AllIberamente. - M'U feren eis primet es cap5 dele CO5505,
la govella estrafelerie que explicava robes. Ell, fent un test de eran farWor• (Se disposà en el Laude dintel piel
Cometa: al Detall i Major del alliberats quinte detinguts que centres 1 dependències de la echado ya Paletad as de tierra? El es- ver ya en vuestra tierra lo tendréis.
. als jetges sobre la seva pereenelitet. amb els dieces que li lliuraren eme
hilo es el régimen. No lo olvidemos." durante una; horas, en el interior 14
Ram de l'Aliinentaciö, en ['plació es trobaven a la Presd
elemenici O.
viela a secar una de les moles.
PARTICIILARITATS CURIOSES
ainh el descens doMlnical,
I el Te no eal oblidar són els esfer- un templo suntuoso. Läs iornadas pala*•••••••
, • enipliment del qual golainetil
ces d'Astilla—Pis aval frustrara— p., tinas, el Real, la capilla pública, el
UN ALTRE PERSONATOE
El Vientre atemPanYant ens explica
estar' excepluats ala que s'asaei'esplerilar aprese Proa esta.
tiro de i achen. !as murmuraciones ce
quina du la mena de literetura que
Aquest havia treballet a les obres nyalen rum el impflol qnnuutl. enhiantetala, Pero ; Ala luego!
agreda mis als presos. La d'aventudel "Metro". Sota teere i nu ale rnig ele 27 de la Liei dictada pei MiLleó Daudet i l'Albiftana Otra vez la República v Lo- neu x y Gil
res i les biografies de ptesonatges
cae en amunt, estiragassava una pala, nieleri de Trabarla Sanitat 1 PreRobles y la posibilidad de otras situahisterfcs.
ROt,*r d i
Sr, re plena de terra dyeant vuit hores se- vieiö, referent al descans
ciones de iz q uierda v el laicismo "Id
Literatura estimuladora de la imagifcrint-Je a la jo famosa caria del m elaguides.
1
remugava,
per
dins,
filosoDelegad()
recorda
aquesta
Estado y las luchas sociales...
nació. Res de clässies. El peanas no
drorninic rdiluriiuli,l,i (1 — .1clion Traeso- a lote ele industrials del dil
fies
Més
o
menys
revolucionarles
denuncia
abrir
Jean
Serratesa
*
compta. El p res mira enllà, sempre
CAUSES VISTES AHIFt a la tarda un industrial establert eaise" a l'aspirant a Mussolini espanyol, Id a lavar .11 un regalo espléndido
bre
les
injustieies
de
la
societat.
Rain
de
acida
l'obligavuestra poquedad de ánimo del ello 1931,
endavant, a través de les reixes; s'eserví gene - A n observar que hl hidra de lec dels
Un vespre, en plegar del treball, va r:id que ferien de cumplir el que
vadeix, fuig, y ola per l'espai a cavall
Pero es contéis con el Papa para nada.
A la Seccio Primera es vete la Tudela (Navarra) al qual
pujar al tramvia que l'havia de portar Pu dicta en l'eameidat Laude i
mil pessetes rscriptors franceses es la manera Re Que cuando alguien le habla en nia;
roa
per
valor
de
cinc
del somni.
causa seguida contra Lluis García i
a
la
dispesa.
En
ésser
a
la
plataforLlei, leninl en comple que de 110 Joan Sänchez, acusats d'un delicte i na desaparegut sense ier electiva pariar de les coses d'Espuilya. Molts audiencias de la familia Borbón, coa.
Juli Verne, la literatura del qual
—din—dels que taleritziai ainb encert
és considerada arreu corn la mes ma es trabe al costat d'un scnyor. fer-ho s'adopta:1n les mesures d'estafa. Els processats es cenia- IS dita quentitat.
testa que todo eso es ya historia. El seAixò, és clara no te res de particular. itecesseries per a costigar eis
Polífic o un eseriplar d'abres Paises coadieet per a l'educada, dels
flor Pita Romero puede atestiguar eso.
ataren
amb
la
pena
d'un
any,
vuit
Per
la
Brigada
d'Investigaci(i
*
tot altrament si, cum en el seu
Es
errors en judicar els d'a- costumbre
f redore.
és la que és mis Regida en aquella
'tiesos i vint-i-un dies de presó
Criminal han estat posades a disposi - me, " greee s
PontifEcia•
cas, Ii semble veure que é sortia
quesla
banda
del
Pii.eneu:
casa.
No contáis con el Papa ni con nadie.
cié del Imiat les "mecheras" Feanreccional que els bou imposada.
la cartera de la butxaca.
"Els hules de l'"Action Frangaiae" Aquello tiene incluso mas de fósil qua
El curiós is que aquesta literatura,
* A la Secció Segona va campa- ceeca Nevado Rodríguez, Carnee i
Era plena? era buida? Valla la pena
realment innbcua, tra.511adada a la
sán els gol mis pateixen d'aquest mal. de histórico, adiós, que se os escala
recaer Josep Maria Calcare, el qual Encernacie Montero Cerdenes, i
PREFECTURA
DE
POLICIA
de
saber-ho.
Amb
toles
les
jamen,presó, es transforma en una epiclent.a.
Quan es posen a esariure decose 3 de 1. el tren de los sacaos locos, de las ilo•
agredí un germà seu. Li pegà Uns "perista" Mecabea Iriarte Correo,
cions imaginables amb l'ai al cos, i
Especialment—ens diu el nostre
junt amb els generes que els foren Peldirsola Ibérica, Charles afaurraa eiones cursis.
La poti.ota va Volear un ver:- quanti cops amb la culata de receacompanyant—, el famós "Viatge a aguantant-se hale, l'estiré a poc a poc.
perd la clarividencia , ¡fon Daudet peal
;Nätie ! ; Naiie ; Via Reina! ;Buen
Ràpidament se la fice a la butxaca i tuteo de dinamita al bar de la peta i Ii causé lesions. Trié a guarir ocupara.
la Lluna".
Vagudesa critica i Jacques Bainvilie viaje! ;Buen viaje!"
cuita a baistar del trantria. A la pribar de vint-i-un dies. El fiacal sollicitä que
a Al Jutjat número sis es tramita
El pres llegeix un cop i, al cap de mera cantonada solitäria va obrir-la. Rambla del Carmel. Im Rambla del Caaeinel, on va lee II foil aplicada la pena de dos nieeos un pies arnb motin de la suapensió
poc temps, hi torna. El viatge arriba
explosió un bomba, ha pulida ya i un dia darrest, ultra la indemnitaa• de pagaments del efetropolite Transa obsesionar - lo. A forga de donar-hi Era plena! Hi havia mil pessetes.
En contemplar ele bitllets els teils Ii
Marcel Viia. Inaident: A Ferrer conció corresponent.
practicar una triinucioeft
voltes acaba per trobar una manera
versal.
tra F. Ferrer.
mis ripida i, sobretot, Mes segura bailaren; els númeroe augmentaven de ci ió ahir al mati ; va trobar-hi un
* A la Secció Tercera es veleren
Un grup d'accionistes de la citada
tamany.
Sala segona. — Majer quareia:
de fer-lo.
cartutxo de dinainita. Fou trae- incidents d'apeé:1db.
empresa s'opone a la suspendió, i
Es doni una vida esplèndida; fina
ria Llach Torres contra Mailuel RaAle5hores ho explica al seu coraln:dial al catim de la Ilóta.
aquest
motiu
es
plantejä
el
pl
t,
en
el
el
A
la
Secció
Quarta
es
velé
la
lles Roca. Divorci: Concepció Montdent natural, que és el mestre de la que acabé aquella dinar!. Deepris,
- (Juan Jaurne Verdeguee'
Detenció. - Aliir fou delin- causa seguida contra Nicialeo Her- qual intervé el Tribunal Sumen atah pan cintra Joan eiroinder i !teca!.
n'estirì una altra i una altra. Moltes.
presó. Aquest se l'escolta amb posat
gut Juli Pichot Portoles, el qual reros, el qual, canduint una moto, va metiu de les derivacions que han sor• Major quantia: María Santa:ana Se- Eimianel, de 42 anpe, passava
Fins
que
va
cacee
a
les
de
la
marts
de benvolença. Al cap de poc tenme
pele vollante de la plaça de Iz ar t
esié reclanial per d nJS jutjats de topar amb un auto a la carretera de ¡lt.
policia.
aquell pres — alzó és fatal —, m'id) cl
El jutge que entén en el plet. al:o- llares contra Jannie Ferran Domingo. Agubli seil, dos individus hi e p •
—1 qué? — diu—. He sahut el que
riels denoten de sedicin, Berga. El conductor de Pauto reaaltä
Pobreta: Joan Cloect Eures COntra
cap ple de boires, és traslladat de le era donar-se bona vida, i un asseguro uebellió injüries a les uutorirnes-be
al
decret
del
dia
s
de
nevera(inflaren eónaersa i pel preced •
Crit. El fiacal considera el fet cotas
Jaume Clotet Eures i advocat de
presó a Sant-Boi.
mentde les mieses li eetafaree.
ase no tornaré a agafar la pala mai to I e.
un delicte de leeioas Per imprudencia bre proppassat en el qual es regula l'Eztat
l'aplicació
de
les
hei.,
pel
Govern
GUO pesseles.
mia.
INVERTITS
Altres detenoiOne. - La bol,- i soHicitä que fos aplicada al preces. s 'oposi a la pretensie dele accionis.
Hi ha presos d'armaste mena que
val la pena de dos meses i uns día
AUDIENCIA PROVINCIAL
— Al caerer Alegre de 12,',
Un pati interior, de perdis nues, i es mosteen sensibles a les reflexicrne ele va detenir ahir Jauece For- d'arrest ultra la indemnitzacia cor- tes; perä els representants d'aquests
5,. -e primera. -- Dos orad, per fun trobat estertellat a terra 101
allegaren la inconatitucionalitat eli
d'un color conlós. Està situat darre- morals; la majoria, però, (les escolten t'elle Serra I 'icene Fornellb J is- responent.
a
er,
els
quals
calan
reclantate
cetafa i ialseeat, contra Pasqval Vida; itiditidu atioidenat Enric Chate.:t
qm., es recalzo el jutpe.
ra mateix de l'economat i una mica talment com si sentissin jalonare.
lambe pel juljat de Sutil Feliu,
El rentes d'inconatitucionalitat ha i Antoni Mercadal, respectin aptent. Gomero, tic 5 anys, el qtial
allunyat dele filtres patis.
passat al Tribunal Suprem perquè Divorci: el. Colme.- contra G. Dei- concluit al diepensari de. Grit a , 1,
Recolzats a la paret, prenent un EL DORMITORI IMPROVIeAT
detInguts.-..Els agente
VARIA
nn fou auxilia!. Deanrea f r a g ef. e
chis.
—
resolgui.
sol que no arriba a tocar•11 : , un grup
de la brigada d'inyestigariú
En Esser construida le, presó, fou
Seccií; segona. — Tres orals per ird- l'Hespital
En trametre el recurs el jutge ha
d'individus P arlen en ven baixa , GalEl Jutjat número nou ha declarar
deLingyeren ahir Igtlesu
rebé tots vesteixen peiames de colees tenint compte el ttrrrie miele de de- hodriguez elufloz (a) "El Suco", nos el sumari que instruia contra acompanyat nn informe basant-se per sedat, imprudencia i robatori, contra
- Al Lespeneari del carrer
l'empanes; algun, itas barnús molt ce- linqüencia de l'époea, Ara es inau.
llamen Pujades Igleates (a) Enric Alba Alada, el qual esta acu• a reconäixer l'existència de la vous- Francesc Blanquea Josep Amigó i Sepúlveda, Anima Aieuaviee Que
nyit al col. Cabelleres 'largues, ondu- iicient.
d'haver siam rl seu gennanaetre titucionalitat del decret en 'anide 79 !darla Torrent.
"El CIOCItero", tol dee molut cetreeeses,
de di% cid anys, donde.
Ha calgut, per tant, improvisar la
Suele tercera. -lades, engomades i ärihuc xerolades
divorci: Alpeguts cein a professionals del Pere forres el dia 23 del mes de de- de la Constitució Espanyola.
:jai st Carrül' de Valenria,
Un d'ells porta una barba espessa. sala de bala, la qual aervia abans de robetori. Els foren oeupedee ei sembre de raay passat, al carrer
Al n'alele tenme el citet jutge tra- fons Jiménez contra Nativitat Ordaprinier, el quite al cueree d'Arai
de quince dies. en cenvi, liueix unes menjador, per encabir-hi presos. Es nes de 1-efici". 'nimbe fou do. Neta de Sant Cugat. L'ha trames
mete un recule( de enceld ó interpo.
SOceiO quarta. — Dos erais per s:e, canlonade el Paeeeig de alelcollin curosament depilades. Cero deu un local, mis ben dit, tilli quadra que- Unge Pere ilineheS :qu'Une
sat pels representants dels accionista
í : je, es barelha amb Jaunle Javler
drada atnb columnes. Lea finestres,
martiritzar-lo aquella barbe!
E'ardiencia a fi que aquesta re- dneys i leeiens (Mitra Reman Foet
* Ha estet presentat al Jutjat el
Mir, de viel. dounieilint al carea
reixades, deixen entrar una Ruin em "Rebollo", el qual setafiliaL eutil
VA31,.
solgui.
cerleriefe.
decuMent soNicitent que sigui dedo)
de Cnrtä Cetalrines. 239. primer.
UN PRRSONATGE IMPORTANT !norte; les siluetés deis Presos es eit
rada en suipensie de mantente la
••nnnn•n•n••11.11‘,.nInUMM,1
Primera. feo le:filial de diverge.;
1114 letot elons.
Llevey(ves el barres. Pasea, enra- buixen al mig d'un elarobsturs tirbed.
¡Asirme. Pescaren a le Delegehd
A terra hi ha ampolles, eessoles, VI definir deø indi v idua, ele eecietat luge Eepanyela, 5. A- tl
vessat toril un tenor d'Opera, rillustre
pes.
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plats i madi/uta, uns cerdill,. Iligete duele reeellien denetige per e Plissiu puja unes duo-cerdea mil
de Pnlicia del dietricte.
seeyer « Jessi" 144.' de Figuereirle.
late,.
de columna a columna, sestenen peces cone t ruir escales calbliqbee
PER A AVUI
deeeendent de la noblesa perruguesa.
- Un camita que va fuga
MEDICAMENTS
PURS
de robe posades a eixugar.
le La eebdita alemanya Enny
Terressa. Es vallen d'unets Bie-^
no sabem si mis räncia o mee eneealeopelle al cartee ile Chrsega
irnagineu una escena de ore- las les miele, aegens sernbla. ha
FARMACIA VDA Dr
li b rese, de trenta-tres anys, presenté
cetella, i al (mal lea bromee de la
AUDIENCIA TERRITORIAL
antunI tÇiol Paree, de trenta-cinc
solas d'una pellicula dt la U. F. A.? vien troica,. 1 se !sonada d'ell al Jutjat de guerdia una demencia
vida, que de regales sien pesades,
1111>U. i Ii urriSi o nd diverses feriSala primera. — Divorci: ihliquel
que em quedaven
diners rene contra l'amo dues pensió hangares.
han jugat la mala pasmada (fluyeren Heu-vos-la ¡cf.
dee de proneslic reserrat en una
"422
recollien. Foren fraelladels
de Aarcelona, al qual fa dos menos Barrera contra Rita Vives i ministeri
obligat a hacer de dedicar-se a lesJaume PASSERELL
(-ame, de lee quals foil assietit
Tarima 14 l'efeete que lo pitlima lliträ dile' mil pessetes i no pot recu- fiscal. Menor quantia: Comitè Liquitefe. En aquest aspecte — cal dir-ho
e 1 una clfrlica pertieulee.
dador del Banc de Catalunya contra
posi el fet en clac,
perar-lea.
(Seguire.)
en holgar seu-rillustre senyor manar
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I.A PLI ALIOITAT
el trobil a allí, va-sen prop la cova on

It

es Lletres i les Arts

Caterina Mansfield

esteva lo dra c , e fié brocee (galopar)

Carleo Pla), 225; Rodriguez Garcia,

Gerard: "Lecturas zoológicas" (Dalmau Carlea Pla), 1 . 40 pies.
Literatura

Xavier d'Olot: "Al marge" (Llibreria Portee), 10 ptes.; Comes Valls,
Esquerra
Maria C.: IMiratges" (Catalémia).
ens mostren Eadmiració que sen- pessetes; Peidr6 Miró, E.: "Poema"
tia per Dostoievski i el reconeixement (Catalónia), 5 pres.; Mark Twain;
de les seres grans qualitats de fistol"- "L'elefant blanc robar" (Catalänia), 225
pessetes.
leg.
Historia i Geografia
Les opinions de Catearla Mansfield,
Casanova de Signalt: "L'Espanya de
per bé que personals (quan fa crítica,
quan valora, tom en el cas de Txecov Carles III (C.atalónia), i'50 pies.; "La
o de Dostoievski, ho fa amb un criteri venjamx catalana" (Catalónia), 350
unilateral, subjectiu, són ordinäriament pessetes.
encertadissimes. La seva sensibilitat, el
LA BIBLIOTECA DEL COL.LEGI
seu bon gust, fan que les apreciacions
siguin sempre justes. Les frases, la for- D'ADVOCATS DE BARCELONA
ma d'expressar-les, delicioses. Aixi tonLa Biblioteca del Collegi d'Advocats
ta en una altra de les seves catres que de Barcelona (Mallorca, 283) ha tancat
ha llega les Faules de Lafontaine. ¿Les l'estadística corresponent a l'any 1934
coneixent - pregunta al seu corres- amb els segdents resultats: el total de
ponsal. - Vis TERRIBLEMENT bo- lectors que han fet sis de la Biblioteca
'ligues, massa boniques per a exprés- durant l'any passat és de 1 4 .394; els
sar-ho omb paraules, i mis avall ale - permisos de lector concedits als estufeix: La Fontaine ¿co estat ho- diants i altres lectors no collegiats 511nre adorable, Una mena de Fuhre, Les men 233, el total de volunis deixats en
Converses amb Eckermann, sie Goethe, préstec ha ascendit a 1.062 volums,
san un daquells 'libres que esdevenen vent-se inscrit al Servei de Préstec 61
part de la Pròpia vida, i el que fa más, lectors tenis
enriqueizen la pròpia vida per sernere.
Els volums ingressats a la BiblioteLes notes sobre Shak espeare (Journal Ca . Per cont ra i per donatiu durant
en. 219-227) i les continues referincies l'any 1954 fa un total de 1.351 volums.
de la correspondencia a obres shakesEl total de volums que figuren en el
pearianes ens la rnostren analitzant, co- cataleg general de la Biblioteca el dia
mentant, agudament, amb una gran fi- 31 de desembre de 1 934 is de 46.179.
nos i sensibilitat, aspectes diferents, peEs oportú de recordar que durara
tits detalls de l'obra de Shakespeare, l'any 1934 bou publicas el catäleg de
amb un criteri ben diferent del que em- les obres adquirides per la Biblioteca
pren els seus habituals comentadors, els durant els anys 1009-1032, el qual forerudits.
ma un volum d'ames Eco pagines amb
M es difícil que criticar el, clässics ha catalogació per conceptes com en el caestat caracteritzar els contemporanis. tàleg anterior publicas el roo& del qual
Caterina hfansfield, que conegui molts ve a ésser un segon volum. Tota l'edideis millors escriptors de les darreres ció de 2. 000
exemplars fou feta en papromocions de parla anglesa, els jutja ren de fil de fabricad() especial i amb
amb una lucidesa poc corrent. D. H. filigrana del Collegi, formas in-fol. La
Lawrence as un hotne virnsi. (El judici
publicació d'aquest catalee, que, en toés perfectament exacte. Lawrence ha tal, conté
uns 45.000 volunis, permeträ
estat consideras per molts com massa
que el valuós fons de la Biblioteca del
vivent), i encesta quan diu, parlant d'ell Collegi d'Adrocats de Barcelona sigui co(carta a S. S. Koteliancky ", VII, 1922),
negut arrea del món cultural. i per tant
que quan menciones les groselles san
que aquesta Biblioteca catalana sigui
realment vermelles,
estimada en el que realment
Les notes sobre Joyce que trobem en
la sena correspondencia de 1922, ens la
mostren molt interessada per Lnysses.
ACABA DE SORTIR
El troba deas, obscur i complicat, taren d'erudició. En co njunt hi ha Poe

per Rango.

La mort sarprengue Caterina Maasfield en el moment que havia esdevingut un dels primen consistes d'Anglatersa. EI públie restimava per la senzillesa, la sinceritat i el veristne dels
seus contes. I.a crítica, els intellectuals,
litatiea recreeguda com un contidta
extraordinari, sense parió amb els con'cinporanis, fins i tot amb els seus comaatriotes, que de segur han estar els que
non mantingut la guatitas del conte al
nivell que el deixaren els grans contistes de la passada centúria. No cal sinó
recordar els noms de H. G. Welis, John
Galsworthy, Walter de la Mare, H. M.
Tomlinson, màxims prestigis del genere
a Anglaterra en el temps en què escrivia Caterina
En morir (9 gener 1923), Caterina
Ilansfield deixava uns quants volums
de comes, un diari i una correspondencia interessantissima. Els cantes s'han
tracluit en gairebé tots els idiomes. El
Mari i les cartes tumbé ho han estat, i
són tant o mis interesants que els corlees. Expliquen d'una manera clarissima
els matisos de la sensibilitat de l'autoza i les motivacions de moltes de les
seves histäries.
El "Diari", sobretot, esta pie de
records d'infantesa que seran material
d'aquelles, de croquis de contes i fins i
tot de petites narracions, nuclis d'Instóríes que no fosen mai escrites. El mes
Interessant del "Diari" i de la correspondencia són les notes sobre les própies sensacions, sobre els fets de la seva vida, sobre els horneo que concia, sobre les lectores que fa.
Si les notes sobre sensacions, Mimes
i fets de la seva vida. tenen un interés
enorme per a coneixer les rnotivacions
scntimentals de l'obra i la filosofia de
la vida de l'autora, les notes sobre lectures, les seres opinions sobre llibres i
literats, orienten clararnent sobre les
seves preferencies i, per tant sobre la
seva tècnica literària.
Hi ha de primer una veritable devoció
per Txecov: "Txecov ent sembla un
meravellós escriptor", diu una carta seva de 192 0 , dirigida a Sidney Schiff.
Aquesta admiració explica en gran part
rafinitat de la seva obra amb la del rus. art. Es una mena d'estat en (414; d'esTxécov - dio en una carta sera a Wi- devenir art. Joyce hi resta embolicat de
Iliam Gerhardi, datada de 1922 - fon malo manera, excepte en COMIti fliS mnturmentat pel temps. i pel desig de vis- meras. Aquesta és, per a mi, la gran
re, tant ton: pel d'eserisfre. La ¡rase diferencia entre ell i Preus< (carta a

escau perfectament a la mateixa Caterina Mansfield i a la seca obra. El
temes, i mes que res la Iluita amb ell,
arnb la vida que se li esmunyia, sets el
que motiva el .5P11 diari, i el tema de
la malaltia hi té un ressò continuat,
cotas en gairebé tota la seva correspondencia. En escriure ho fa per a crear
una vida, que perduri quan la seva
hagi acabat. Vol ésser com Dostoievski,
Txécov. Tolstoi i Hardy. els (mies vi'actas en la casa de la literatura,

De Tolstoi en parla amb una efusió
comparable a la que experimenta per
Txicov i per motius semblants. Quan
penso com és de real, de vital, per a
- dio en la carta esmentada a Sid-

ney Schiff-remera figura d'Anea (parla
d'Anna Karenina) unto que no por estar prou agraida a Tolstoi per les scres
obres.

Julia Dostoievski - a de,grat d'ésser un dels pocs ViVentS - d'una manera que traeix una menor simpatia. En
les cartes de Dostoievski a la seca dona no troba cap evidencia d'un honte
vivent, d'un honte real (carta a S. S.
Koteliansky. 9 X. 1922.1 Unes notes sobre L'Idiota i Els Passéits que trobem
en el Journal (edició "Albatro“" pp.

Un Illre elida elia
"Les Rondalles de Bechs-

tein"
per LUDIVIG RICHTER

(Ed. Ale:nansa)
El primer cinquantenari de la mort
d'aquell tan pur com deliciós artista que
fou Ludwig Richter ha estas conmemoras al 5[11 país amb l'amor i dignitat de que era indubtablement digne
un pintor d'un valor tan essencialment
racial com ell. Ara lié, qui es vuigui ter
càrrec de qui loa Ludwig Richter com
a borne i com a artista, creiem que tant
se li pot recomanar la seva ja chassita Autobiografia o lae les biogralies
escrites amb tota rete-asió pel Dr. Mohn
o bé pel Dr. Bredt, colo les iHustracions
que ell per a aquelles Rondalles
aplegades per Bechstein, recentment resditades per la Josef Singer Verle. de
Berlín. A propós't daquestes Rondalles,
ens podem estar de manifestar la
iostra sorpresa que no hagin obtingut.
:om les dele Grimm, una popularitat
/erament universal.
Tot contemplant aluestes encisadores
-lostracions. precisament i hellament
varades en fusta, que enjoien les esAentades Rondalles, de Bechstein, hom
.e sent portat, vulguis no vulguis, a escatir-ne els seus precedeots. Si bi Luid.
wig Richter ja afirmä en la dita Auto•
isiogrofia sena la impressió definitiva
que la contemplació de la producció griifica del Dfirer lt prodtd, enmig dels tres'erg artístics de la mateixa Roma, tot
aixó no ens apar que tant com de les
obres del mestre de Nuremberg. sobretot la seva Vida de Maria. aquestes i altres illustracions per l'estil del Richter
mosteen provenir directament de produccions talment definitives de l'art gra-

Sidney Schiff 15. I. 1922). indubtable
turnt, preferim Proust a Joyce. La sena

sensibilitat s'adeia molt més amb robra del creador de Swann. No hi ha,
pecó, una influencia de Proust. Quan
el llega en els darrers anys de la sena
vida, l'art de Caterina Mansfield tenia
ja característiques pròpies, i apareixia
als ulls de tots els seus lectors com un
dels més rivents (emprant aquest terme
en el sentit que li era tan car).
Es possible que aquells autors que tetía en tanta d'estimad(' tinguessin alguna influencia en la seva obra, però
aquesta influencia l'assimilà, i fou sols
un element de mes entre els que careeteritzen la seva obra, que resta com una
de les mes originals de la literatura anglesa d'aquest segle.

LLEGIU demà en aquesta
seccIó l'artIcle
"LA TASCA DE LES GRANS
EDITORIALS CATALANES"
per Martí de Riquer
UN

LLIBRE CADA DIA
pe, Joan Teixidor

iic, com són les illustracions de) gran
Holbein, tant l'elidir Testament com la
Denso Macabra, i l'obra gravada a raiguafort per Adriä van Ostade. Ella té,
en efecte, tant la definitiva i "clàssica"
/implicitat i precisió final de Holbein el
l' ove rom el sentit realista i intimista
del mestre holandés, amb el seu amor a
la Natura i la seta humorística bonhomia, a les qauls Ludwig Richter sabe
aplegar un caient d'ensomni i de Ilegeoda que, llegas directe i encisador del
període romàntic, le y d'en un dels representants rne's atractius d'alió que els
alemanys en diuen Gentüthlichkeit. i que
nosaltres no sabem pas con/ traduir ni
explicar-ne el sentit en !lengua Harina
M. A. CASSANYES

Notes
biblioürit(iques
LLIBRES PUBLICATS A BARCELONA DURANT EL MES DE
SETEMBRE DE 1934
Filoso/la 1 Religt6
Bertran, Jaume: "Els infants i les
joguines" (Llib. Verdaguer), 0.20 pte.).;
Bertran. Jaume: "Nihos y juguetes (Llib. Verdaguer), 020 ptes.
Sociología, Política, Economia, Dret

Combó, F.: "Per la concòrdia (q uerta edició) (Catalänia), 2 50 ptes.
Llibres escolars i per a Ist joventut
Esports

Pla Cargol, Joaquim: "Elementos de
Historia Natural" (Dalmau Caries Pla),
125 ptes.; Dalmau Corles, Josep: "El
camarada" (Dalmau Carles Pla),
pessetes; Pla Cargol, Joaquim: 'Eon
company" (Dalmau Carlea Pla), i Pta.;
Pla Cargol. Joaquim: "Elementos de
Ciencias Físico- Naturales" (Dalmsu

"Libre de Feyts d'Armes de
Catalunya", de Bernat Boades (vol. II)
("Els Nostres Classies". nsimero 45.
Editorial Barcino.)
El "Libre de feyts d'armes", de Boa.
des- el segon toluin del qual ha estat
publicar 'sa yo per l'Editorial Barcina
dins la Colleed6 A de "Els Nostres
Clàssics" - és, cronológzcament , la primera hisi g ria de Catalunya. Una de les
seres millors gracies ás l'abundor de
helles llegendes histáriques - tretes de
vells cronicons o /'ossades en la tradici,5
oral - que Pender es cm:tila:4 a narror-nes amb la sera proverbial bonhomies, A continuada reproddint la del
drac de Vilardell (amb algun Ileuger re.
(oc ortografic, i donant entre cloudators
l'equivalència moderna deis mots arcaica.

LLEGENDA DEL DRAC
DE VILARDELL
En lo començament del regimein d t.9
Berenguer Cap d'Estopa del seu cormat
de Barcelona, segons trobo recitas en un
'libre molt vell, escrit en pergarni, en
lo qual se reciten molts feits d'armes
de Catalunsa - lo qua( era de mi-iriséncer En Ramon de Cornella. prevere
Blanes - , havia, prop de Sant Celoni,
un esforçat cavaller apellat ranomenatj
En Soler de Vilardell, sensor del castell de Vilardell, que vui [ami] encara
estä en peu; i tumbé s'havia nodrit un
bell drac, prop del castell e del camí
que Va de Barcelona a Gerona, lo qual
se menjava lo bestiar e molta de la
gent que passava per lo cana dessús
dit.
E un jorn, lo gloriós monsenyer sant
Martí, bisbe de Turs, en Franea - patró de resglisia que s'apella de Sant
Marti de Partegas, propet de la vila
de Sant Celoni -, en figura d'un pobre que (Imanara almoina, va tocar
la porta del castell d'En Vilardell, demanant-ne almoina. E En Soler de Vilardell era hom piadós e molt bo. e. quan
lo veié, ell mateix li'n va haixar un pa:
mes. quan va ésser on lo pobre era, no
el va trobar, ans sa trobar una bella
espesa de gran virtut, la qual ell pren,
e ab ella en tnä, va a tercas lo dit
pobre per dar-li almoina. Mes no el va
trobar; per on va conèixer que era
cosa del cel. E tantost Itot seguit),
volent provar pegà contra un
roure molt gros, lo qual va partir per
lo mig, com si los una caramuixa; e
tantost va pegar ah la mateixa espasa
un cop contra una roca, e va fuer
en aquella un tal tall, que es va ficar
mis d'in/ peina E com lo bon cavaller
En Soler de Vilardell veii aquella meravella de Din, va coneixer que nostro
Senyor volia que ah aquella espasa ell
matis aquell ferotge drac qué tan gran
dany facie a l'Asiles e a persones...
Aprés (desates], un dissabte de matí...
se'n va vestir Vd d'arnesoc 'armadura)
ben Iluents. que pareixia que era tot un
miran; e abrí mateix fae hféul aparellar son casan, sial rom Ilavors 3C01.
tomaren faer los ravallers. E acompanyat de sots aquel!, qui seguir In volesteren, pren sa llanca e con ese/e d'at'en., tan lluent rota si l0 sin mirall,
e resma meravellasa de tanta virad
e va-sen anar al Ilse on lo drac solio
eixir per rnenjar-se la gent. E com no

lo seu cavall per davant de la boca
de l'espluga o coya; e ab l'avalot que
lacia lo cavan, lo drac va eixir de la
cova molt furiós. Mes quan reíd lo
cavaller e lo cavall coberts d'aquella
arnesos tan nueras - que ell matei x sen
veia com si fos un miral - ...la ferotge
bestia va restar parada; mes tantost lo
cavaller, havent feita oració a Din dintre del setr con, ab gran larga que
havia, li'n va tirar la llança, ab la qual
li'n fai gran mal, can se li'n va ficar
dintre per entre les grana escates per
los pits; del qual cop de llança se'n
va sentit molt lo drac, que en fai un
bram molt furiós e espantable. Mes com
velé en l'arnès una figura de drac tan
gran corn ell, mis que mis en l'escut,
ne va restar molt esglaiat, e metes [es
posa) a fugir; e tantost lo cavan« va
amar deträs ab l'espasa a la mä, e, atoetant-s'Isi, ab tanta batea com baria
[tenia) li'n va donar un cop tan terrible. que It'n va segar lo coll, e el
lleixä Ideiää) mort en atinen lloc.

A LES GALERIES ROCA

Una Exposició de pintures
de Valia Sokolova
Dimecres al vespre ra Esser inaugurada l'exposic(ó de pintones de l'artista
russa Valla Sokolova - meientació
ATLAN.
Aquesta exposició - que romandrii
oberta fins al dia t6, a les galeries
Roca - aplega 17 producidas de l'esmentada artista - se'ns dubte les mis
característiques - plenes de torea i originalitat.
Cassanyes va estriare un contentar)
molt documentat, que Ion Ilegit pet senyor Sabater, i que arrua com un projector damunt aquests apassionant pintura de la senyora Sokolova.
La festa inaugural tingui aquel1 to
d'intimitat 1 de distinció que avalora
tots els actea dels ADALAN'S.
Entre els assistents - per cert rnolt
nombrosos i selectes - recordem, ultra
l'artista Välia Sokolova. que fou molt
felicitada. els senyors Cassanyes, just
Cabos, Rogeli Roca, Joan Prats, Joan
Miró, J. Ll. Sert, Rokíguez-Aries,
Torres Claves, Jaaquim Gomis, LópezLlausäs. Carlee Sindren, l'almas/ Räfols, Llimona,

EL CORREU D'AVUI
ELS LLIBRES I LLURS AUTORS
* "Crtiei son'. - Acaba d'easer posas a la venda el núm. 37 d'aquesta Iniportant revista imestral de Filosofia.
Criterfon continua amb el mateix vigor
de sernpre el seu rrograma d'acolliment
i expanditne nt deli corrents tilusófics
de casa riostra t dc cara a l'estranger.
El segúnt suman ho confirma una segada Ines. b egeu-lo:
Articles: Dr. Joaa B. alartya, "El
pensament i la imatge"; Josep Orriols,
enginyer industrial, l Entre la filosulia
i les matentatiques"; Basili de Ruht,
"Spinoza: El concee de Substancia".
Notes i controversits: Dr. Jeroni Mocagues, "Un llibre ressentit; P. B. de
R., "La filusoiia cristiana"; Bizzarri"Euturn del Pensament u la
Imatge" (Cloenda d'una controversia);
J. Alcira Cases, Valor de la filosolia
de la histäria en la Biblia.
Segueix una secció de klibliografia,
una de les mes interessants i aquesta
segada molt nodrida i variada: Sant
Tomás d'Aquino, "Scriptum super senlentitas" ; Wilned, "Si les hommes
avaient su regarder les betes..."; Pere
Vogt, S. J.: "31ariae sacroaanctae as:
Deiparae Virginis vita"; T. de Vio,
Card. Caietanus, "Opuscula Oecouomima-Sucialia"; Josep Corts, "Ideario
político de Balines"; 'rristan d'Athayde. -Fragments de Sociulogie Chrétienne"; J. Maritain, "Eléments de Phi ! osoPhie "; C. Carbone, "Cursus Philosophicus..."; Louis Rotule, "Le prix des
larmes"; Joseph Doyen, "Coches interieures"; Marcel Ligaut, "Prières d'un
croyant"; H. D. Bolble, O. Fe, 'Les
passions dans la nie morale"; M. Blondel, "Le Pensée Memkelbach, "Sutruna
Theologiae moralis"; P. Pedro Lumbreras, "La moral de santo Tornas";
J. Webert, -Saint Thomas d'Aquin, le
genie de l'Ordre"; T. de Vio, Card.
Caietanus, "In de Ente et Essentia";
Rudolf Carnap, "L'ancienne et la nouvelle logique"; Yves Simon, "Critique
de la connaissance monte"; Commandant Coonneau, "La pensée creatrice";
Marcel Lenglart, "Essai sur les conditions du progre:: moral", etc., etc.
No manquen tampoc lea acostumades
secciona de "Crónica" i "Llibres rebuts".
Demaneu-lo a la Llibreria Catalbnia, Renda de Sant Pene, 3.
* loes Fiarais de Tortosa organitzats per l'Ateneo, Veredicte:
Flur natural (ofrena de l'Ateneu
Tortosa): núm. 16, "La mort del Pu s
-toravi;len,"Lpu'fcda.Primer accèssit: núm. e, "Branc de Primavera"; lema, "Eclosiä". Segun accèssit:
núm. 54, " Aura, on ets", sense lema.
Tercer accèssit: núm. 29, "Records de
la mesa illa"; lenta, "Lluny de ramada".
Englantina ¿'or i argent: número 14,
"La panereta del panoli"; lema, "De
l'alegre terra". Printer accèssit: número 30, Visions de Mallorca": lema,
"Policromía". Segon accissit: núm. tio.
"Flores viscudes"; lema, "Enyor".
Viola d'or i argent (Premi del senyor
bisbe): núm. 46, "Getsemani"; lenta,
*Dolor", Primer accessit: núm. 6, " Inter-filia"; lema, "Feces Sponsus venit". Segon accessit : núm. 57, "Carta
sie la font"; lema, "Natzarena". Tseser acceasit: núm. 55, "Lletanies cristianes" ; lema, "Laus Deo".
Frena de l'Ateneu: no s'adjudica.
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Lea convente de Terramar

LA JOVENTUT I EL MON QUE
NEIX
Amb extraordinäria brillantor han
acabat les Converses Filosòfiques"
organjtzades a Terramar, de Sitges,
al voltant de Keyserling; els (farrero
temes que hi han estas tractats foren
" La i on entu t i el món que neix" i
"Morts i renaixences". Fou expositor
del primer tema el senyor Este!rich,
el qual traçà el tema dient que les
joventuts són les forces bäsiques del
món que neix; que cal saber com
influir& en el món que neix aquesta
gran foreä de la joventut, la qual
cosa ho aconseguirem estudiant avui
la Havor per tal de coneixer alló que
demä donara de si mateix el fruit.
De igual manera, alai haurem influit
en el alón dad a vint-i-cinc anys, si
aconseguim influir en les joventuts
d'avui. Ara be: ¡quina és l'actitud, la
posició, la critica que del món actual
fa la joventut? ¿Com la generació
anterior podrä influir en la que la
segueix? Es interessant Iligar el destí
de les generacions,- diu el senyor
Estelrich.
El senyor Gallard, observa en una
breu intervenció, que tan interessant
rotes aquesta consulta a la joventut
deu ser escatin fins a quin punt els
regims nous estan influits per les
joventuts, ja que é5 una dada curiosa
que, mentre en els palios de regirn
democràtic - cota França, Anglaterna-, dominen els vells, en els
dictatorials i violenta, són els joves
ala dominadora.
En mira de la toventut parlen els
senyors Vaienti i Mascarefias; el primer per afirmar el dret dels iones a
intervenir en els destins del món en
que han de viure, i el segon per a
preguntar quin paper poden jugar
els joves e/1 la creació de noves
valors espiritual,.
El comte Keyserling contesta que
les actuals dictadures són un estat
intermedi, de transició: un periode militar per a anar despees vers un món
nou. I els joves s'uneixen a aquests
regims, no pesque els entusiasmin,
sinó pesque els donen la possibilitat
de tenir el poder essen t joves encara,
i fer demà el que millor els sembli...
En realitat, no hi ha res tan dificil
per a una generació, com saber el
que pensa l,a generació que la segueix; aquesta dificultat s'aguditza
avui cons mal per la solució de continuitat que formen ele terribles daltabaixos que s'esdevenen entre una
generació i una altea. Parla extensansent l'orador dels privilegis que
gaudeixen els iones d'avui, per tal
com el nostre temps segueix el patró
del culte a la joventut, que ens ve
d'América. Diu també que una de les
provee que l'era económica sacaba
es la dada que ale joven no els interessa el dines_ Els problemes no
se solucionen mas sinó que s'eliminen; i el problema econòmic sera
eliminas per la gent jove, a la qual
no interessa gens. A fegeix rilluetre
pensador que les idees que canvien
el món einen sempre de la gens madura, car rdealisrne de la joventut
és indefinit i inconcret; un impuls
interior que tanmateix els conductors
de masses aprofiten. Considera tambe que el coHectivisme es un substitutiu en molts de casos, i que, contra
ele 11e111 avançaments, 'tinte que pot

erèneies

\.
oposar-s'hi éCuM cultura de la vida
de familia, de la 1!.er i de la incl i
de l'època actual,-vidualt.Afrmqe
d'acció trasbalsadora, en sortirà una
altra de gran indepuldincia, i expressa el convencimem que té que
la nova generació es äenerosa, que
estä dotada d'una vitaliar cofa no
s'havia vist des de ja segles, i que
la seva labor sera eminentment constructiva si hi ha esperas directius
que sapiguen endegar-la vers millors
finalitats.
Intervingueren en aquesta "Conversa", ultra el conste Keyserhag
l'expositor senyor Estelrich, els 'enyors Quero, Gallard, Valenti i Mascarenyes.

Priciter accessit: núm. 78, "Eglga a la
terra tortosina"; lema, "Patria". Segun accessit: núm. 5o, -A les muntanyes
de Caro nevades" ; lema, "Monear() como suele", etc. Tercer accessit: número 62, "La vall beneida"; lema, "Tersa nostra".
Premi del senyor Stascelli Domingo: titim. 4 1, "Tortosa en la histinia
de Catalunya" ; lema, "Som catalans".
Primer accessit: núm. 68, "La naixença
de Catalunya"; lema, "Catalunya +era
gran". Segon accéssit: núm. 49, "L'heroisme de la dona tortusina"; lema.
"Sang tortosina".
Pretil' de l'institut Nacional de Segona Ensetlyanca: es declara desert.
Premi de l'Associació de la Premsa:
no s'adjudica.
Premi de la Delegació local de Palestra: núm. 73, "El tresor de la nostra Llengua"; lema, "Parla de sants,
poetes i guerrees". Accessit: núm. 56,
"A la Llengua catalana"; letna, "He
nascut massa tard".
Premi de mossén Felip Furia: no
s'adjudica. Printer accèssit: núm. 12, "A
la Mate de Deu de la Providencia";
lema, "Cantem-li, tortosins". Segon ascessit: núm. 44, "A la Verge de Migami" ; lema, "Ave María". Tercer a e
-cesit:núm.4,"IlaMred
Din de la Providencia"; lema, "Virgo
Maria".
Mencions honorifiques ; núm. 5, "La
conquesta de Tortosa per Ramon
renguee VI"; lema, "Deslliuranca". 11,
1 lengua";
"Cara a la Joventut i a la lema, -Palestra catalana". 13, "Elogi
de la Mare noca"; lenta, Maternal:.
15, "Eterna dissonäncia"; lenta, "Genesiaca". 22, 'Les set passionäries";
lema. "Jesucrist". .13, "Pastor de la
serralada"; lema, "Jesucrist". 24, "Pus.
tor de la serralada"; lema, "Excelsitud"; 26 "Constar lema, "L'amor
dele cims". 3i, "La caneó de la llar':
lema, "L'amor de cada dia - . 33, "Tres
poemes d'a bsencia " ; lema. " lulelangsa ".
35, "Pontellet de roses - ; lema, Amocoses". 39, "Cine sonets"; lema, "Es'ampes". 40, "La casa pairal; lenta,
"Camperola"; 43, "Glosas a la perfezta
alegría"; lema, "Colloqui espiritual".

LES CONFERENCIES SOCIALS
A U. D. DE C.
Segueixen els preparatius per a la
tanda de conferencies que el senyor
Josep Cirera i Soler ha de donar a
l'estatge del partit Unió Democratica
de Catalunya.
Com a aciariment per a aquelles
persones que s'han interessat per
aquestes conferencies, cal fer públie
que la primera d'elles senä donada el
dijous dia 24 d'aquest mes, i amb
oportunitat será fet públic el tema
i el sumari d'aquesta primera disserSació.

MORTS I RENAIXENCES
Comeneä aquesta sessió fent el senyor Estelrich una magistral exposició d'aquest tema, assenyalant per
aleó els fets o les dades que corresponen a les decadinciee i al ressorgiment dels pobles. Ressorts que
fallen -en la decadencia-, perdua
del sentit històric, manca d'iniciatives
i d'homes representatius... Mant autor ha cregut que les decadencies
eren un estas fisiològic, una autentica vellosa dels pobles; el senyor
Estelrich eres peres que les causee
tenen :un origen purament espiritual,
ja que una de les caracteristiques
que delaten la decadencia es l'afebliment de la consciencia coliectiva...
En canvi, el renaixernent consisteix
en regeneració, espontaneitat d'iniciatives, que van creixent en intensitat i nombre, aparició de personalitats, augment de força i energía en
les idees i en ranció. L'home es
allavors considerat en la seca totalitat i hi ha un progrés constant en
les inicias/ves, així també una constant assimilació de productes de totes les cultures: analitzi després el
senyor Estehich el sentiment de l'enyoranea, definint-lo com "sentimentalitae dinámica del record" i remarca
assenyaladament el seu paper estimulant en les renaixences. Digué finalment que la Ilei de les renaixences
is la Ilei deis nobles vitals, la hei
que nega la mort, puix que la ronrerteix - com Maragall volia - en un
"renaixement millor".
Contestaren l'exposició del senvor
Estelrich, el doctor Balcells i els senyors Saltor 1 Turull, i despees d'ells,
el comte Keyserling, qui negà el
principi de renaixement, car el que
neix en un poble vital no és mai el
que fou, sinó quelcom d'enterament
non. Digné també que el que denla
la forma d'una nació es l'estil, i que
3 l'igual que l'obra d'art, aquest
perdura quan val la pena. Afirma
que les nacimos no són mares dels
seus herois, sinó les filles d'ells i
remarca l'existencia de pureses de
revitalització, que és el que mes importa. Relaciona, no obstant. les
renaixences amb la memòria ancestral, que permet reprendre la tradició interrompuda, i aseenyalä la
puixança revitalitzadora de les persecución; i opressions en el fet de
les Renaixences,
El senyor Estelrach resumí les conclusions de tot el cicle i fini aixl
la darrera "Conversa", la qual revestí una remarcable brillantor i que
clogué adequadament una tan important manifestació de cultura com ho
han estat les "Converses de Tercamar".

47, "A la Oleta"; lema, "Pastoral".

48, "La Mere de Deis de Llar' ; lema,
"Isloteneta, morenor". 5s, Amors
vern"; lema, "Senectud", 53, "La recanea en el claustre"; lema, "Solidoqui del viure monacal". 64, "Viure per
tu només"; sense lema. 66. "Els dies
revolts"; lema, "Les absencies". 76,
"Monines amors"; lema, "Fortalesa".
77, "Salomé"; lema , "Nit Sant Joan".
* "La irradici6 estática de l'obra
lulliana".-Amb aquest titol ha sortit
un bell opuscle de Guillem Forteza t i -

CURSOS A L'ATENEU
POLYTECHNICUM
A partir de la segona quincena del
corrent, l'Ateneu Polytechnicum in/.
ciara els cinc nou cursets universi taris que ha organitzat sota els eegiients
a spec tes:"La ciencia de la vida", curses tebri c de Biologia, en nou lliçons,
a càrrec del professor doctor CO5//le
Rofes. "Leducació en la familia i els
seus problernes", curset de sis llieons, a cartee del professor Jaume
Bertran. "L'art de les civilitzacions
occidentals", cues dlistemia general
de lar, en dotze lliçons, a arree de!
senyor Enric Roig. Aquest curset
anirà acompanyat d'Hustracions. "Insroducció a la música Moderna", curset en sis lliçons, a arree del senyor
Otto Mayer. El curset atan iRustrat
amb projeccions i exemples musicals
de discos de "La Voz de su Amo" i
"Telefunken". "Introducció a les literatures orientals", curses en sis
eons, a canee del literas senyor C. A.
Jordana, Per a detalls i inscripcions,
a la secretaria de l'Ateneu, Alt de
Sant Pere, 27, pral., telefon 2303 0.
"CATALITNYA I L'EDAT MIT.
JANA"
per Joan Estelrich
Amb la conferencia de Joan Estel rieb, "Catalunya i l'Edat Mitjana;
s'inicia la serie "La Catalunya niea
dies-al", organitzada per la secció femenina de Lliga Catalana.
El conferenciant contraposä la idea
de l'Edat Mitjana a la del Renaixement, pese/ fent constar que a Cata.
lunya l'Edat Mitjana no es una época de tenebres. Amb una incursió
histórica- recomanant als oients que
la completessin amb la lectura de la
"Història de Catalunya", de Ferran
Soldevila-, analitza les orientacions
de Catalunya tant en política interior
cono exterior, fent un parallel entre
el sentis dels catalans i et deis seus
veins. Després d'exposar els cormuts culturals en què Catalunya ha
portat el cap, i de ressenyar la decadencia iniciada ¿ciprés de la mort
de Martí l'Humà, acaba dient que ens
hem de defensar de l'anarquia, i que
la història no és per a ésser reproduida, sinó per a crear una altea Catalunya.
MES CONFERENCIES
DE KEYSERLING
Un top acabades les Converses de
Terramar, el comte Keyserling ha estat invitat a pto./u:miar diverses conferencies arreu de Catalunya. Heus
aci les que fins ara izasen anuntiades:
Dijous, dia ro, a i'Ateneu de 'farra.
gona, a un quart de vuit del vespre.
Tema; "Hurnanitat i Nacions". Divendres, dia u, als 'Amics de les
Arta". de Terrassa, a les deu del vespre. Tema: "La creu i ragua - . Dissable, dia 12, Barcelona, a la Llibre na Catalónia, a un quart de vuit del
vespre. Tenia: "El conilicte de les
generacions". Dilluns, dia 14, Sabadell, a l'Academia de Belles Arta, a
les deu del vespre. Tema: "Vida privada i vida collectiva", Dimarts, dia
15, Girona, a l'Ateneu, a les set de
la tarda. Tema: "La decadencia del
món antic i la crisi actual"- Dijous,
dia 17, Mantesa, a les den del vespre. Tema: "Revolució i Reacció".

ratee especial extret del número extraordinari de La Negra Terra, commemoratiu del VII Centenari de Ranun
LA INAUGURACIO DEL CJCLE
Llull. Esta molt ben imprès a l'Estampa Soler-Prats, de La cimas de Ma- CULTURAL DEL G. E. JOVENTUT CATALANA
llorca.
L'ART 1 ELS ARTISTES
*

Lahosa.-L'exposició que Joan

Lahosa té actualment oberta a les galeries d'art Syra sera clausurada avui.
*
Colom.-Joan Colom es prepara
per a celebrar präximatnent una mol
important exhibició de dibuixos acolorits a les sales de Syra. En aquests
dibuixos Colom s'expressa amb nones
modalitats que fan encara mes estimable
la sena alta personalitat artistica.
•
Armengoi.- Armengol, un deis
pintors de les noves promocions que fa
mes esperar de la seva paleta, esposara
a Syra properarnent uc bon nombre
d'obres, ben representatives per cert.
Vila-Puig exposarà des de demä
*
a la Sala Gaspar divuit (medros de la
seva última producció amb niotius de
Tärrega. Segarra, Riucob ¡ Poble dr
Ciaran alls.

* Humbert.-Avui quedará clausurada la inmortant exposició de Manuel
Humbert.
*
Grite/so.- El catäleg d'aquesta
exposició reprodueix fragments critics
de gran valor referents a l'obra d'aquest pintor. Sobresurten els de René
Jean. Paul Guillaume, Louis Vauxcelles
i Andre Dezarrois. L'exposició constarà de disset pintares a l'oli i deu aqua-

El G. E. Joventut Catalana, aquesta entitat que enguany celebrara el
dese aniversari de la seva fundació,
ha confeccionas un interessant cicle
cultural per al corrent mes. La Mauguració, que tindra lloc al seu estatge, carrer de la Diputació, 69, principal, i fixada per a ami, divendres,
dia u, a les deu de la vetlla, anirà a
càrrec d'En Francesc Maspons i Anglasell, amb el suggestiu tema "Barcelona-Vic", conferencia acompanyada d'una serie de clixes. Les altres
conferencies que seguiran són le$ següents: Dia 18, a càrrec d'En losen
Maria Guilera, amb el tema "La sida
muntanyenca del conste Henri Rossell" tamb motiu del centenari
quest gran pireneista), també amb
projeccions. Dia 31, a farree d'En
Joan Mitades i amb la collaboraciO
d'En Josep Fontanet i Manen, que
projectarà una pellicula dacumental
sota el tema "Costuras nupcials de
Catalunya". Tots els ahans esmentats actes organitzats pel G. E. Joventut Catalana (Diputació, 69, principal) son públics, i hora espera veure-hi una bona representació de les
entitats germanes. Cal donar suport.
anii:s, als joven que solament treballen incansables per al ressorgir d'una
veritable promoció nostrada. La seva
bona actuació de deu *aya bé s'ho
val.
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L'altre procediment permet de plan- ebsurd. Mentre lee elecciona s't.ss
tejar la reforma abant; però, d'acord anal modificant, en aquests plebhocie
caps i oficials, 16 assimilats, 1.300 sots-oticials
amb el que ~enyeta la Constitució, ha crescut la coacció i el falsejament
A MADRI ES)
cal el vot dele dos tetços del nombre Podria resoldre's aquest aelaee te en la
i 30.064 classes de tropa
de diputats que componen la Cimbra. Dei electoral.
No té sort el mayor Gil Robla amb
Seria convenient una &Mide esta
les !idees. Deaprés de lea que va cremar
Considera millor que es plantegi la
Madrid, so.—Reorganitzada la guàr- blindats, de cae a 4; autocar*, de 6
revisió per :a majoria dele dos tersos, blint un quórum parlamentar; per Si
dia civil queda aquest Inatitut amb 31: camionetes, d'un a nm.
omb el senyor Calvo Soldo, que tajanacord
derogatoria o mispeneius del:
perque aisci, ultra la rapidesa, cal bus.
Aquest material ea trobt dittribuit
dicen les desavinences entre les dretes,
la següent organització;
car una harreonie amb altres partits, Estatuti.
, s que hont Ii atribueix adre cada al seOrganitzaci6: Una inspecció gene- !emane les necesiitats en totes les
Articles 14 i :5. — Faculta*. de Ii hi hauria mes probabilitata d'estao3or Lerroux, ha aervit pe, posar en
ral, al davant ¿'aquesta un general províncies de la nació per als serveis
bilitat en la reterma. Aquesta ea pre- majó autónoma i facultats de l'Esut
dubte la serietat informativa de "El
d'Eatat Major de l'exèrcit, avui el räp1ds de transport de force" dime
L'ordre püblic, traspassat a la reDebate". Ningi no sap si en realitat ciar aquella famosa frase sobre la pos. general Dalia. amb una secretaria cada comandincia. El personal de
ferible que es lecb recluida, millor que
gia), ha resultat ineficaç en el pre
aguara ¡letra existeix o no, pera molla aibilitat de ftr-se cismatic grec sí amb militar de tres negocias" P er al s as conductora penan', tot a l'Institut
Entre altres visites el Cap abasti deu articles que quaranta.
Examina despees eatpecte ¿'urgen- ventiu i pericát en el reprenia.
J ar--sumptedlrona,vis
s'inclin en a encu ne que a tots convenio doctrines de l'Esolfaia s'atacaren els inPer a completar la plantilla neces- d el Govern ha rebut tamLa justicia, dintre de la regid, d.
termos de!: propietaria :diamantina.
cia, i assenyala a aqueas respecte les
que es perdis.
mament. 1 una secció administrativa säria acaba de celebrar-se un concurs,
Leo relaciona entre els dos capa des- amb altres tants Negociase, que por- al qual han acudit teta els guàrdies b6 la de l'Alt Comissari dificultase reglamenterise contingudes coaccionada i oprimida. La Premia,
Una nema ¡letra re a amargar-/i l'cels
espectacles i lea manifestacions,
en l'articles 133 del Reelament, difisistincia, al cabdill de la Ceda. La sig- mes de provincia han anea /ornant-se ten la vida económica de la bolita- civils que slan considerat aptes; Per6
del Marroc senyor Rico cultats que exigeixen consumar la estan suboedinades a l'ordre pebete.
ma el senyor Lamamit de Clairac, el cada dia sola aorta. ea "Gaceta Ra. rió. Afecte a la Inspecció general hi molts hagueren d'ésser eliminats Per
Arriate 19.— Intervenció de l'Elit
radreca a la "Gaceta Regional". manar tu anear Gamamit de Clairac ha el parc nióbil, de recent cread& no reunir, uns, les condicione requetasca des d'ara.
Abello
i /a rete/dude aquella seis "La Vos". d'haver-se Ranga, "seguit del peca? de antb una prefectura de serveis i una rides, que han estat molt especials,
Va a basar el discurs en l'experièn en les facultats legislativo' de la reMadrid. co. — A les cinc de le tarda cia per tal de veure que Co el que gió autónoma.— Crea dificaltats per a
'Lo Gaceta Regional" At ¡'òrgan preio. Caen, contra el germà en la pròpia direcció ttcnica.
per no acreditar altres prou compel'acció de l'Estat. Exemple, la llei de
da tencia tecnica i mecanice, ja que amb- ha arribat a la Presidencia del Consell ha de reformar-se.
lidie de Gil Roblea a Sdatnauca. Da- casa". Ea a die en e l sea propi feu
La guardia civil es troba dividi
Recomana la prudencia en la reac- Contracteu de Conreu.
munt les reyes planes trobariem datlet electoral: pera no is rotor majar la en cinc eones, la prefectura de cada des postulats salan portat ami l'infle- el s'os:enlacien: del Banc d'Espanya, seAnide zo.— En el seu perigraf
nyor Alfred Zahala, Moments despeé, ció, per tal q'aconseguir que la refor*oh curiales reveladores de la :inte- foro electoral de LOMOIMU, que conti- :lila de les guata l'exerceix un genexible riggr que is proverbial en la
primer és molt ambigu. Hi ha un pease- ma resulti duradera.
ha
arribat
el
ministre
de
Finances,
ral de l'Institut.
rim i consegiiencia reauMicanea del sets nuó comptant ami, el super, dels
guerrea civil. Degut a aleò el nombre
wpirador. Aixi, per eremAle, poca die, fundisies de la provincia, que la de Gil
Primera zona (Valencia). que com- d'admeemi era insuficient, i s'ampliá nyor llameo, el qual, davant els peAl Parlament actual correspon fi- ussiu mal empleas. Ea abmard que el
riodistes, ha manifestat que s'anava a xar els punta reformables. Al Parla- representant de l'Estat siga' Ighear
7, 15 i 23.
eans de les eleccions de nmembre, Roble,. Altera terma atribueir la "Ga- pren els terços
el concurs als aspirante aprovats que
Segona zena (Ceardeva), ein tercos empernen plaça per a ingressar a celebrar la reunió acordada per tal de ment futur, el criteri de la solució. de; Poder autonòmic.
Kiest periòdic va publicar els retrata ceta Regional " al diputar tradicionalis-etractar de la fórmula propenda pel
candidato dretittes que licitaren ta: ultra el fecal de Cairn, el de Iduri- 3, 16, 17 i
Ed Govern ha de tenir la iniciativa.
l'Institut.
'MOL UI..._
de
l'emprèstit
de
i
Goicoechea
senyor
Gil
Robles,
soperbia.
i
de
Tercera
zona
(Valladolid),
6,
9,
te,
entre
els
él
la
com
hom
aap,
bel. que,
pr Madrid,
Uns tres-cents d'aquetts, entre els mil milions de pessetes per a combatre Es refereix despees a la intervenció
Antele 26.—No impedeix tea negoque el cap de l'Estat podria tenir
(..!la Soleta , figura el de Gil Robles. Prodiga el Periddic les infririet, i parla lo. 13 i 22.
L' Iliaco porta per tila "La candidatu- de "concupiteencies, vomite, ambició,
Quarta zona (Madrid), t, 4 mòbil, nombrosos que s'han presentat, han l'atur forçós. Encara que no es tro- baaant-se per a això en els articles 72 ciacions amb Roma. La seva reelocrió,
estat
mameso',
ele
guate
per
aquesta
bay a al sett despatx oficial el senyor i 73 de la Constitució, però diu que desencertada, ja que canonistes torrebé
ra de coalició antirePublicana". En inte resaos, mala ;n'enrió i mala fe". 1 11, 14 i 2i.
qualitat i per a aquest itervei han Lerroux, per harte acudit a l'Ajumaacuella data, Gil Robles, aegena el len Marme parla del fetge de Lamamil de
Cinquena zona (Barcelona), 3 1, 19.
ell redueix la seva missió a aportar els desencertats van aromar un miman=
avançat
el
seu
ingres
en
la
guärdia
ment al descobriment de la lapida a la meteríais este li ha proporeionat l'ex- que va esser traspassat.
rpi poribdie, no era motulrquit; era, Clairac en termes pac respectuams.
El comandament dels tereee els civil.
membria de Ricard Fuentes, fundador periencia.
xlsillante nt , antirepublicd. També a la
El retrat que vol fcr-se de k fsomo
La ¡letra que el diputa, iradicianalia- exerceix un coronel de l'Institut i
L'establiment central, amb el nom de l'hemeroteca municipal, ha dit que
'Gaceta Regional" i sota la inseiraeid
Indica el desinterés amb que pro- panyia de Jesús di fals, dar en vosear
fa adreça al periddic de Gil Robles fa cada terç abrasa dos o tres provinde
Parc
aliaba
de
la
guärdia
civil,
es
anliesPaells
iniciarien
els
trehalls
sobre
aquella
l'obra
ialacava
'de Gil Robles
cedeix, ja que va a propasar limitar sentit poden entrar altres ardes Beles
l'inrentari de tots ela greuges, Té rin- cies, segons la seva in1Porancia, i ra
9,:ala" de tata els Gacel-tu republicans. terIa pnlitic de posar al deacobert la
les seves própies facultats, i els avan- gioses i en un altre no compresa la
-diquenlsprfcta ils troba establert a Madrid, a la tinca proposta.
la
PreEres aquella dies felicos de l'antimar- intemperancia de les dretes en aquella aegiients: primer, Madrid; segon, Te- *El Alba'', propietat dels orfes de
a
tatges de la reforma, que no han premia Companyia. Demés constiesseix
han
anat
arribant
Tamhe
.Veme i dels esplèndids donadas de rica provincia, que l'odia considerar-se fino ledo; tercer, Barcelona; quart, Ma- l'Institut, on s'han insti g as amplia sidencia del Consell representants de la d'arribar a el. Pasea després a exa- un greuge a la Santa ami. L'anide
tallers i garatges ir/lb els autos en Banca privada per tal d'assistir a la re- minar els articlea reformables o que 26 ha tingut una terrible repte/metió,
erratinents.
aro com a fortalesa inexpugnable deis drid; tanque, Valencia; sise, Corulla;
benamie de Cloirar figurara cotos a triontfadore de novembre, 1 precisament setè, Saragossa; vuitè, Granada; nove. dipòsit i oficines de treball de tot el unió convocada.
mereixen supressió, i assenyala que car ha creas un problema de siena
Medidas dreti.sta per Salamanca , en a la provincia on Gil Robles tenia la Valladolid; to, Oviedo; ni, Badajoz: personal allí destinat.
A un quart de set ha arribas a la no vol fixar punts de vista personals completament innecessari per a un
alisto
i
eren
ransPanyia de Gil Robles:
També compta la guardia civil amb Presidencia el sentor Lerroux, el qual ni criteris doctrinals, sind que es sector d'opinió. Per alma exigeix reesva majar f orço CIeffo ,07, 1, atorar /2. Eurgoa; 13. Sant Sebastiä; 04,
mies; es prestaren midtiament el surintentament en la base pele seco entice Madrid; te aftírtia; t6, Melaza; 17, una ¡aria d'estacions radietelegrae- ha passat seguidamete al seu desean< limitará a donar compite de les yaració.
forres
elecrespeetives
als perio- Ilicons que li ha proporcionar l'expede
lloro
pert
Denles colloca la Santa Seu an.esa.
chata. Adhuc se Ii cre banta el poderle Sevilla: IR. Cerdee': t9, Barcelona; ques d'ona curta, el servei de les quals sense ter cap manifestada
toras: Gil Robles aportare a la finita la
riència. No tramará, per tant, de posició que compromet la reforma,
22, s'intensifica ampliament l'any passat, distes.
al capita de la CED.4, i ca divideixen 20, Guadalajara: 21, Salamanca;
de
punta
de
punts
dogrnistics,
sine,
sera °marital de cabdill i les seres arenDespees
ha
acudit
a
la
Presidencia
Santander,
i
23,
Ciudad
Real.
a fi que patea les capitals de pro!es hasta que va utilitzer per a !a sera
perque podria aemblar una exigemcia
Cada prefectura del terç te una cai- vincia en hi ha situats els capa de l'alt comissari d'Espanya al Manee, se- caracter orgänic.
pues violento: e/ tradicionalista Lama- victòria.
seva. Cal mantenir la separació de
qual
ha
arribat
Per
alma
s'ocupa
del
títol
preliel
rina
de
detall,
tosa
la
documentada)
naif de Clairac, la sera organització eanyor
Rico
Aveno,
l'Esglesia i l'Estat, que beneficia amb.4ssenyalem pal ave té de i antecedents relatius al personal. comandancia tinguin una citació
minar
de
la
Consteució.
procedent
d'Africa
per
parlar
amb
el
cap
cicui i les acera valuases relaciona de
comunicadó
amb
la
installada
a Madós, i treure dificultase a la conclusió
simptanultic i en tot el que anuncio les bestiar 1 material.
a continuació les observaDonem
familia ami eis rico ramaders de lo prodel
Govern
d'algens
assumptes
retadodrid.
de trabar les ¿reciona als diferents articks que toca d'un Concordat. Ha de donar-se mes
Marroc.
vincia. Licitaren junta contra Villalo- dif icultats q Ue ba uran
el
nats
amb
ComanEs
divideixen
ele
tercos
en
Fins
a finals d'any només tenien
amplitud a la Llei de Confessions. El
tes en IllICS futures eleccions per a pro.
bos, els republicana i els cedistes.
däncies. al comandament cada una estada, setze capitals de P
A preguntes del, periodistes, ha dit en el set: discurs:
problema de la Companyia de Jesús,
rovincia. En
Veneerrn unís, i gracics a la unió, dur el !amó: bloc que el, va donar el d'un tinent corone; de l'Institut i els primero
senyen
Rico
Ave/lo
que
l'objecte
del
el
dies
any.
de
l'any
actual ha
que pela seus carecters d'universal 1
3,3 quan Gil Rebles za cleira n d'ésser trinos f fa por »Os d'un
T/TOL I
amb excepció de les pertanyents ale sortit el perional competent necessari seu viatge era tractar. principalment,
poderosa és digna ¿'atendió, pot re.erços reunits, la sera demarcació Es per a instalar-/en en les cinquanta de diversos assumptes relacionats amh
Es
refertix
a
l'aproArticle 12.—
soldre's en la legislació Cortlulla.
la corresponent a cada provincia de la sis caps de comandäncia.
la zona del Protectorat, en els seus as- vació d'Estatuts regionals. El Piel:daArticle 27. — Llibertat de consnació.
senyor
Companys
rep
pectea pollees forestal i agrícola.
El
da
en
la
forma
que
s'ha
efectuat,
és
Complement
d'aquesta
xarxa
ciencia, comentaris i mandestacions
de coPLA DE TREBALL DE
Un
informador
ti
ha
preguntas
si
s'haCada Prefectura de Comandincia municarió inalämbrica són les cinc
la visita del Sr. Albornoz
religioses.—Pot conservar-se sense cap
té una Prefectura de mejore tocar- emiesores volante que, independent- vien trobat jaciments petrelífers a la
', A . - COMISSIÓ GESTORA
—
perill. El permis governatiu ha reregada
de
la
reclamació
i
distribunostra
zona.
Madrid. 10. — L'ex-Preaident
ment en absolut, per portar motor
sultar impracticable, per absurd, fins
DEL CONSELL D'ECONOEl
sensor
Rico
Avello
ha
tontestat
ció
de
toss
les
despenes
corresponents
de la Generalitat, senyor Compropi, poden funcionar, i de fet fun- a la pregunta, en els segients termes:
cta - en temps de Governs esquerrans.
yautad'ut
6 de caniries ,
..en
vor
i ues.
na
co nGiisuseirradelRio,acom
MIA NACIONAL
panys, ha rebut aquest =ti a la al persona!, bestiar i serveis.
cionen, per tota l'àrea de la nació.
Article 30. — Prohibició de conve—Ara es realitzen treballs d'investiA
la
seva
regada
les
Comandàncies
la
visita
del
senyor
Alvaro
També ti la guardia civil aparells gació per veure ii es troben, perquè a d'assumptes relacionats amb les dite.s nis que tinguin per °ademe l'extraMadrid, 10. — S'ha publicat Presó
rs descomprimen en companyies (in- teletipus,
de
Albornoz;
embebas
s'han
seel principal d'ells al Minisuna ordre de la Presidencia del
dició de delinqüents politice socials.—
diversas indrets de la zona del protecianteria) i en esquadrons (cavalleria),
Consell de ministres en la qual, parat del grup d'amics que ha- per la qual cosa existeixen 205 com- ten, en comunicad() amb la dita cen- toras frances limareis a la neutra s'hari
A tres quarts de nou del vespre ha Constitueix una bogeria, de necessävien
anat
a
visitar
el
senyor
tral.
proposta de la Comissió Gesinicias alguns trehalls eme en principi, abandoaat la Presidencia el senyor Ler- ria supressió, car adhuc ens fa incompanyies i lt esquadrons, al comantara de l'Economia Nacional, es Companys i sostingueren Un ex- dament cada una d'aquestes unitats
Aspira a comunicar d'aquesta for- han donat resultats positius.
rotos. Ha dit als periodistes que l'havia patibles arnb els organismes ginebrina.
disposa que la dita Cernissió imas dieleg.
ma en tota l'extensió possible, com
Article 43. — Familia, — El divorci
Horn li ha preguntat també si en els visitat l'alt comissari d'Espanya al MarSernbla que con' que el senyor d'un capiti de elnatitut.
Gestora reatad i descabdelli el
Les linees o seccions, subdivisió de tarase aspira que cada lloc tingui estudis de la construcció del túnel sota roc, senyor Rico Abello, 1 que no hi no ha creat una situada inquietant
albornoz este tractant de reunir
següent pis. de Ireball:
ahnenys una comuniaació telefbnica. l'estret de Gibraltar intervenia també ha conversat, perquè la visita darin, des del punt de vista religión; pena
el nuele d'esquerres del qual es les anteriors, les comanda un oficial
ii) La politica convenient
Finalment queda per a parlar del l'Alta Comissaria d'Espanya al Marroc. mis que de cortesia, era d'afecte.
en altres punts resulta inaplicable i
subaltern o un sots-tinent, i aquestes con
uestre comerç exterior. Ponents, ve parlant, no seria estrany que
modern encasernament. Les eleves ca—Directament, no—ha contestas-/1'ha visitat també el diputat socia- Iletra morta.
parlessin sobre aquest assumplit. en total 750. Aquelles l'efectiu de (orels senyors Riu 1 Andreu.
ser-neu que es construeixen, den sucArticle 44. — Propietat. — Rebutt.
Com es recordare els senyors ces de les quals és l'assignat pelo regla- ceeix ara a Astúries, per la seva cons- perque la comissió que ho realitza lista Bruno Alonso, acompanyat d'una
L'economia de les Obres
la socialització, que ja ha pogut inste
Hidràuliques. Ponent. el senyor Albornoz i Cornpanvs foren mi- n ents täctics, estan dividides en tants trucció, emplaçament estrategic, etc., resideix a Madrid. L'única cosa que condssió d'obrera de Santander, L'he
nocs com demanden les extensions
le ha és que aquesta comissió te una tractat amb famillaritat—ha afegit el practicada amb motiu dels fets del dia
nistres en un inateii gabinet.
Larraz.
seran veritables fortine que ultra te- subvenció a cirrec del pressupost del
senyor Iserroux—, perque a pesar ds1 So d'agost i contra la grandesa.
Entre les visites que rebe las demarcacions que per al servei te1 Bases fonarnentals per a
ni- habitatge higiènic i decores. como.
ten
al
seu
carrec.
El
nombre
d'aquests
En el primer cas ja s'ha repara!
azjhem.
seu caracter esquerp i aspre, com tots
'ordenació de la nostra econo- l'ex-president de la eneralitat fimran
arnb
mitjans
defensius
adequats.
és
de
3115,
comandas
cadascun
per
un
A les set dc la tarda ha ahandonat elsd'aquestes caracteristiques, té un l'expropiació, i en el segon va u remía agrícola forestal. Ponent, el gura la de l'ex-ministre senyor
Per a l'allotjament total de la guär- la Presidencia el ministre d'Hisenda,
fans de noblesa,al'ha parlar de la s.- parar-se en la reforma de la Reforme
(M'ad diversos diputats socia- scts-oficial, sergent o caporal, segotu la
senyor Moreno Luque.
importancia de la localitat on estiguin dia civil en aquestes condicions cal senyor Marrare, el qual ha facilitas tuació dels obrers de les obres del >ore. Agraria. En aquestes matebtes Corte
d) Assaig de valoració de la listes.
establerts, extensie de les denlarcacions temes i diners. i a això s'anirä tan als periodistes la següent nota en re- de Santander i de la fabrica de Rei- s'ha intentat fer una cosa setnfAant
renda nacional. Ponent, el seräpidament com permetin lee dispo- lació amb la reunió celebrada amb
sue tenen al seu càrrec i electitu
respecte a societats obreres.
nona,
asar Valcereel.
nibilitats del Tresor.
:orces que els formen.
cap del Govern i els representants de
L'article 44 desvaloritaa la ereealee
Per a la mejor O-lustrad() del:
He tingut també la reunió, que vosla Banca privada. Diu aixa:
El menor dels llocs, en l'actualitat, el
penents i de la Comissió, es pro- DETENCIÓ D'UNA SENYOaltres coneixen, amb el ministre dlii- tat i impedeix la millona dels pleno
"Aquesta breu vacança parlamenedirist a ('obertura d'informa- RA, A LA QUAL ES CON- ccmponen, en virtut de recents disposenda i representants dc la Banca. Hem rústics.
s 'ejem, sis individus i una classe. Abano
tà ria permet al Govern revisar la la- canviat impressions cordials referent a
Sembla que no loch cap e% ael.
uans públiques, escrites o orals ,
daaent els meses de gener i fe- CEDEIX GRAN IMPOR- vii havia de quatre i fins de tres. Heni EL SUMARI PEL CONTRA- bor ja realitzada en ordre a la res- l'emprèstit que es proposa fer el Gu- Cle$ del 45 al so del titel ITT, ni, per
tauració econennica i medita fer-ho en
considera que aquesta organització era
brer d'enguansa.
vem per tal d'escometrc diver ges obtars tant, de l'ensenyança (article 48), se
TANCIA
BAN WARMES
la mesura necessària per a comple- d'interès pelaje i els representants de
perillosa, i es disposä en la reorganitEls ministeris 1 sufres oficines
ad-guramentplsi,ca
tar-la, i mentre es prepara l'organit- la Banca han acceptat la proposta dr1 principia de no referir-se a erestions
Cáceres, co. — El "Diario de C5- zsció que fossin, almenys, de set. Per
!alegues hauran de facilitar les
zació
dels
elements
de
consulta
i
trea completar-los fins a aquest nombre i
dades estadfstiques i informes cerco - publica el següent solt:
Ea dóna per acabat el ball que salsa de proposar per a la ministre per a nomenar un representant dogmàtiques.
"Ahir fou detinguda en aquesta ca- elevar el d'altres, es portà cap el darq ue calguin.
en la Comissió que entendrà en la rereforma en pressupostos i regim adTITOL IV
Tan aviat erina les ponències pital una senyora que CS fa passar rer augment de les torees. No ha desque ea refereix a
forma dels pressupostos. Ha designat el
ministratiu, li ha semblat oportú con`teten acabades. seran sotmeses per Cecilia Griessler, de Lude Her- aparegut, dones, cap dels llocs que exissensor Moreno. No cal dir que han ofeit
Article
m.
— Pel qual s'estabkix
versar amb els directors dels grans
a deliberació del Ple de la Ge- rase que porta un passaport de Vie- tico. Subsisteixen tots i augmentats en
Astúries
ajut al Govern en tot el que calgui
una sola Cambra. — Resulta capitalis5C/a situació en el
missió Gestora. i el text apre- na, d'un es natural. Se sap que arnb la proporció abans cimentada.
Bario,
que
per
la
a la consecució dels seus propòsits.
Gijón, co. — El Jutjat que instrueix
sine Representa la deficiencia máxima
sar per aquesta. mas els veis metía reatmesta detenció el governaLa plantilla actual de l'Institut es :a
mercat del diner i dels negocia polaco
a Astúries el sumari per la troballa
at'ha visitas tenle el senyor Guerra de la Conatitució. !Una sola Cambra
diàriament i constantment la cireue
particulars, si n'hi al:apee. se- dor ha parlar amb la Direcciú General següent:
d'armes descoberta a San Esteban de
del Río, acompanyat d'una comissió
no té fre i produeix sensibles estudia,
:an elevat e als cerresponents de Seguretat i que la detinguda ha
Sis generals, a6 coronels, 74 enema Previa, ha donat avui per acabadea lacia de la riquesa i coneixen els rnitgricultors de Tenerife, per parlar-me yac detalla: esteraitat legislativa per
ni st eri o.
estat concluida al dit centre per uns ccronels, res comandante 309 capitans, les diligencies sumarials. Tot l'actuat jans necessaris per a la seva creació.
El president del Consell de minis- de la necessitat de ter un emere atit ciae abundancia de legislació derogatòria i
,,gents de la brigada de Cactree El 5
: 46 tindes, 11 metges, 3 veterinaris, ha estat remes al jutge
esp ecial que tres i el ministre d'Hisettila s'han re- afavoreixi les operacions agriceles,
infecunda. En aquestes mateixes Corts
senyor Ferrero s'absté de parlar tant 275 sots-tinents, 150 sots-ajudants, 307 entén en el sumari general.
unit amb els directora del Banc Es- le dit que el Govern remezan la seva neme; queda una mica de la Reforma
Qüestió de cärreca
con, pot d'aquest servei, que si.posein brigades, 375 sergents primers (aquesApareixen processades 4e persones,
de gran imponencia. Sembla que ter tres darreres clames, d'infanteria), domiciliades en distints indrets d'As- paueol de Crèdit. lEspano-Americe. ¡acidó, perquè com que horn constent- Agraria mides a la comprensi6 de
i Urquijo, 1 ment estä sentint parlar de milers de les dretes.
LES DRETES DE NAVARRA amiesat senyora lela tres meses que aa sots-ajudants, 72 brigades i 85 ser- Series. Dos processats estän declarats Central, Biscaia, Bilbao
Pugna entre els ergans del Poder. En
sobre els tenses a que ea fa referen- milicias, no m'espanta la petició d'aesteva en aquesta provincia. i havia g eles primen (aquestes tres classes de en rebellia.
cia han carneas impressions, de les quests comissianate pub: que només es primer Serme, entre les Corta i el PreES BARALLEN
visitat Plasencia, Trujillo, Navalmo- cavalleria).
El senyor Marcan és possible que quals el Govern decidirá, el creen tracta de deu milions de pessetes.
sident de la República.
Classes d'infanteria: Lote sergents; vingui a aquesta abans de donar per
Pamplona, 10. — El eialge del ral i Civeres. Sempre ha estar viga
En les Constituents se salva alith, al
M'ha visitat també el sets-secretas:
i n iniStre de Justicia senyor Mi- asda. pel qual motiu es coneix tota 2 064 caporals, 734 trompetee, 1.706guär- acabades les diligencies en el sumari que ha de servir d'orientació per al
principi,
per la simpatia amb que hafuese per tal d'impulsar la restaura- d'Indústria i Comerç per a desyeme
aies primen i 19.410 guardes segons.
mes a aquesta Capital, seiribla !a seva actuació. Mein insistit prop
que
ell
instrueix.
sien
de veure el cap de la revolució.
da, econdmica, que ja s'ha inicial, se. amb mi, ja que el ministre es troba p reCavalleria: 193 sergeras, 435 caporals,
de:
governador
civil
per
tal
de
saber
•me eslava relacional amb les digens revelen les cotitzacions bursä- cisament a Canärias. I també mla vi- Però els guatee darrers meses forte de
l erenmes que havien sorgit entre si aquesta senyora pot ésser un agent im rompetes, 238 guàrdies primers i
uls i les estadiatiques del trific, que sitas el director general d'Acroneutica. hita sorollosa.
, is elements de dretes en rela- Mentlaç dels cornunistes que tingués mate guàrdies segrms.
En les Corts ordineries no existeix
acusen una alça sostínguda."
de la plantilla: Generals, cape
Resum
relació
ami)
una
fuga
de
presos.
que
ma amb la candidatura de veEl senyor Marraco ha afegit que seUn
periodista
li ha preguntat
si dema
criteri de rampatia,
sic revelas
e,
l'Ajuntament
7 .08 4; assimilats, 16; sotacelebraria
Cense])
de ministres,
i ha notnbroses
ocasions.dom
Repercuteix
aixe
ras de la Diputació que han crea- bou sorpresa: però el governador s'ha
s'havia requerit als representants de rontestat que el seu propòsit era
oficials, 1.300: classes de tropa, 30e64.
que
ste elegits pele &juntamente na- limitas a dir-nos que ja no hi havia
de Madrid
la Banca privada perque designessin (morera no es reunís fins dimarts, jue-el tumbé en les relacione entre el GoVerll
cornunistes a la provincia. Aix6 no Total, 32.464.
mrresos. S'havien celebra'.
un dele seus me:ubres en la comissió gue na In Ilesas assumptes a traetar, igut
lesvuit
Corte
Respecte
a aisib,am!stcsa:
hi ha haLltra l'armament que Es el propi des
meses
de rebeilió
reunions sense que es pu- obstant, el senyor Ferrero esti cutis'
de la sera lunclacie (com el fusell, el ELS GESTORS AGRARIS me ella de formar en rclacie amb la aixi la reunió dc dense hausia d'ésser primer govern I.erroux, Martínez Bar"StiéS arribar a un acord, donar:te- ' t pel servei realitzat.
fórmula proposada pel senyor Gil molt breu, hrevetat que després podria rio. Samper, i s'han haces de lamentar
sabre la baioneta o ganivet), tenen
ewtn
tes diferencies i prelensiens ex •
1111M.
Robles. Els dits representante han
avui la pistola per a passeig i viatge,
po sedes pele uno i pele altres.
RETIREN LA DIMISSIÓ desigual el senyar Andreu Moreno, donar U« a comentaria
Mesa-ame meses de dificultats. Aixe
scnse servei. i retentment &ha dotat la
E l senyor Alamín eelebrä 'seUn altre informador li ha preguntat es diezes a les persones ni pot culpar-se
EL
Madrid, to. — A darrers hora de director del Banc Hispano-Amerieä.
guardia civil de fusell-metralladora, pies
r enes reunions amb les pareesi
l'havia
visitas
el
senyar
Gil
Robles,
a
les malalties, com en el cas de la i!..
Amb el sensor atarraco ha abundo'
Madrid, lo. — Les noticies ih esta-metralladora. time lambes de mi, la tarda, el senyor Sale g ar Menso
i ha contestat categericament
raiit ata politiqueo [Os destiles:tela de Lluis XV. Teme« no te res
los manifestat ale periodistes que l'ha- nat la Presidencia rae comissari d'Eseetsalladeres
pesadea
i
canon,.
lot
Espanya
donen
compte
que
des de la regló. En prineipi ha
—No he ha fea encara que hm de a veure ami els ministres, ja que, PDes de primers de seternhre de re32 vía visitat el governador civil per tal panya al alarme senyor Rico Melles
quedat convingut presentar can- P ite fredF eón generals tu teta le
concertat una entrevista. No sabeu
us com els senyors Botella Asensi
ha mandestat que no havia
Peninstilit. Les temperaturas su• í ¡ Mal de desemtme de l'aly pasas, l'in- de comunicar-li neticies sobre els dos el qual
slidatera del Bloc de dretea.
gestees pertanyents al partit airara gut parlar arnb el president perque es- com faciliten les coses un interval i un Salazar Alonso. aquella eren prec'm
csement
que
ha
experimentas
el
matela
m'en
han
estat
mell
nombroen
vista
qur
Les esquerres ,
ment antics emití' del President. A
tava mol: enfeinst, i que densa o passas somni de calma entre la iniciació i
sea- 1 nle g ..leiXell tnajor 11,1 misil -111 mòbil de transport en l'Institut es i ale quals slavia negat a admetre
h an esent rlestiluils cine Ajunta
solució dels problemes. Concti—ha Sin' resulta que els Governs sen atoles geal
la deslieseis. Aquests han deposat llar deme celebrada una entrevista amb
'renta, en pis quede leni e n uta- Ist a Ter . d, sHnb nienys ele ate seileeteix en les seeüents dales:
bat diere—que atx.5 nu hu he mires de són oposats a les Cimbres o gran
Meteekletes, de 42 a 142; entstet re- actitud i es reintegraran a les tas- cap del Govern.
jorite s'abetenen d'intervenir en gratis. La 1»exima Ion do a:
«matee remallen tancades. El que pss'
Segaste.
Tenle ha Wat a la Presidencia
pids, de 2! a 194; camions, 7; autos que) de la Comissió gestora.
gratis a Almería.
relecciÓ.
(CONFERENCIA TELEF.ONICA
DEL NOSTRE REDACTOR

ontirepttblied per tal d'esier tot el ropablica que li ceurvinguds. l'allano salomantisa va ofluixar-se. Lamatnif de
Cleirac no mato c nir-se fidel al se» ira'
dicionalisme insubarnable, i te entes'
Oir, en defensa deis interesa os del: la
de Satamanco, contra el mi--tifundse
niare d'Agricultura pel tea Projecte
inspira' en el concepte canònic de la
empiema Llorara fou quan el tradicia.
nalista Lametnii de Clairoc ea pronun-

FRED

1

Diventedir; 11 dé- gener de 1935

arb

Les actualitats filmades
Mentre el negoci del cinema sofreix una de les lluites mes graos, aci,
amb el plet dels autora i empresaria,
i a l'estranger es creen els més inversemblants decrets per a protegir la
indústria indígena, les actualitats filmades, aquest element tan eficaç
d'informació que ens va donant periòdicament les seves produccions,
viu sortosament al marge de tots
aquests problemes. Les bobines d'informació que produeixen els repórters cinematogràfics, per ara no han
sofert, en cap dels diversos decrets,
cap prohibició. Unicament la censura—a Alemanya especialment i. a
França en situacions anormals— es
reserva el dret de negar la seca conformitat.
Els alemanys amb eis seus noticiaris, el ''Bavaria Films" i més especialment en el noticiari ''U. F. A."
—sinó oficial, oficiós del Govern
hiriera— ens aboquen setmanalment
una persistent propaganda a favor
.d'Alemanya, o més concretament, de
ta tasca nazi. En el darrer d'aquests
noticiarle veiern: la gegant central
hidráulica de la Selva Negra; un non
;sistema de bicicleta per a transportar
ferits; exhibicions ginnastiques, i escenes de folk-lore. En el "Bavaria
Films" (número 53 de Fans, passat)
Teiem, en la festa. de Nadal, Goebbels i Goering, i l'arribada de sargenes hitlerians vinguts expressarnent
d'Amèrica per votar pel "Front aletalan?".
El noticiad 'Paramount Neo -o'
ens ofereix un conjunt de noticies
anolt ben realitzades, i mes ben compaginades encara, secret veritable de
famenitat dels noticiaris arnericans,
tina prova de salts a Saint-Moritz.
El bateig de la princesa Pia a MIpols. L'arribada de les tropes internacionals al Sarre. A mes hi ha les
noticies següents: A Kitty Hawp
.(EE. UU.) se celebra un homenatge
als germans Wright; una funció de
circ dedicada als nens de Londres
amb motiu de les passades festes. Les
dones-girafes de Burma han arribat
a Londres per debutar en un cinc.
Finalment, uns enginyers americana
han inventat un rail de seguretat que
fa impossibles (?) els accidenta per
carretera. El notkiari francès "EclairJournal" ens mostra els treballs de
construcció del "Normandie" i el
nou sistema de propulsió de les barques de salvament d'aquest modern
transatantic.
"Fox Movietone" ens presenta les
recepcions diplomatiques del president de la República Francesa i de
Hitler. En la seca informació nacional—de la qual amb veritable goig
hem de remarcar una millor realització fotogràfica—és molt profusa: el

AVUI,
I

Cap-d'Any a Madrid; un sistema de
senyals de pas a nivell; una festa
commemorativa a Granada, i un reportatge ben realitzat duns nous automotors posats en circulació a Madrid.
Com a complement d'aquestes informacions cinematogräfiques esmentarern alguns excellents reportatges,
talo com "Animals marino de l'Adriàtica", un bon documental amb escenes subrnarines perfectes i de gran
interés cultural. De totes malteses,
no ens creiem que el film hagi estas
rodar integrar-1mm al fons de l'Adriàtica. "Por la corriente del Drina" és
un dels millors reportatges esportius
que hem vist. Val a dir que el seu
realitzador, el doctor Ullrich, de la
U. F. A., no ens es desconegut, i
ens ha donat altres bons films. El
film recull l'excursió de tres joves
que amb piragües seguiren el curs
del riu Dania, encara mai no recorregut. L'interès i l'emoció dels molts
moments difícils es sàviament captas
per la canobra. En la seca realització
es reMarca un exCelient muntatge i
les presea de vista aèries són el complement adequat que marca la intensitat dels plans mitjans. Tot el film
esté fet amb una fotografia uniforme
i perfecta.

teur, naturalment —"Laie Barcino",
en el qual la qualitat fotográfica és
augmentada per la justesa del seu
guió.
Es projecten encara altres reportatges, com "Fronteras del Sur", fotogràficament molt remarcable; "Lisboa y sus islas"; "En el azul del
Mediterráneo", un film en tecnicolor
que ja hem vist, "Elefantes silvestres", la divertida pellícula de dibuixos de Max Fleischer, en la qua l
també hadern tingut ocasió d'admirar les proeses dcl marine- Popeye.
M. M.

"Hombres de mañana", un
film pacifista de Frank

sa ea que el President substitueix el
Senat, i ha preferit la Iluita, fent observacions a relecció de persones contra
la perfidia, per a destruir Ferran VII,
i representa, demés, la Cambra única
un perill de convenció, sigui roja, negra, blanca o grisa. La més perillosa
seria l'economia.
Considera que arme* article representa la follia de la Constitució. Amb
Cambra única, regim parlamentari i
President amovible, resulta el conjunt
un explosiu i gairebé es incomprensible
com poden seguir vivint Espanya i la
República. Demés, el Govern és un instrument de la Cambra contra el Pregident, a virtut dels articles 8r, 32 i 35.
Queden mancades de protecció jurídica les minories, i s'emmetzina la Iluita
política.
La Cambra única representa una predisposició a la !Mita civil; desconeix
els tono emprats, j imposa el partit més
extrem, i dintre d'ell, l'extrem.
Demés, en virtut de la necessitat del
quórum per a gocernar, es formen majories poc adequades, entre els grupa de
les quals es reparteixen les vestidures.
San exemple les Constituents, en que
Acció Republicana tenia la prefectura;
rOrga exercia el caciquisme amb nombrosos governadors; l'Esquerra impora ya el seu criteri sobre Catalunya; el
•ocialisme entrava al centre i sud d'Esoanya, i els radical-socialistes exigien
anticlericalisme extremista.
Els abusos de la iniciativa parlamenaria solament són corregibles per una
segona Cambra. Els Governs no contenen aquests abusos, i el vet presidencial
resulta excessiu. El Senas de la Restaurada bou pel senyor Allende Salazar molt sàviament utilitzat.
Respecte a la segona Carnbra, els radicals es mostraren a les Constituents
conformes, les esquerres, irreductibles, i
les dretes seguiren la política pitjor, que
és l'absència.
Article 52. — Mandat dels diputats.—
Estableix aquest article la idea de representants de la nació. Pena existeix el
problema dele representants de les regions autònomes, que són arbitres en
aLlateria que no els afecta, com ocorria

El cinema Mar y land ' estrenara delta, dissabte una producció de la
marca Columbia deguda a la inspiració del prestigias animador Frank
Borzage. En efecte, lo qui coneixem
Frank Borzage a través de les seves
admirables olores, saturades d'enlodó
viva i penetrant, ens sembla, desuses
d'haver vist "Hombre del marrana",
que ningú que no fos Frank Bnrzage podía haver-se atrevit a portar al
llene una obra tan summament delicada i, sobretot, aconseg-uir fer rimare i donar vida d'una manera tan real
i intelligent als seus petits protagoInstes, als quals llurs interpretacions
en aquest film els ha de donar un
relleu ¡ un prestigi que dificilment
podran superar.
presentara
Aquesta munió de nois que arruen
de manera tan admirable en "Hombres del mal-lana" trcnquen una llanca mis contra la guerra. Anoto ello
bono tracta de palesar, per enésima
vegada . l'esterilitat de les horroroses
i cruentes carnisseries amis qué pededicament les nacions, unes vegades
per interessos noesquins, altres per
Un film espanyol, que dóna
ambicions desmesurades, assoten la
prestigi a la cinematografia
Humanitat. Es tan perfecta, tan reeisida i tan acabada la interpretada
nacional
d'aquests petits grans actors orle ami,
el seu treball simbólic donen una senAmb el senzill titol de "Vistas de ssció tan real dels pronósits antibélBarcelona", L. Montero ens presenta Has que en a q uesta obra es tracta
un film sobre la nostra ciutat, realit- d'esposar, que llena no sap qué admizat amb fotografia excellent i amb rar, si el contingut del film. la inuna presa de vistes intencionada i de terpretació o el talent del director.
vegades reeixida. La vaguetat del titol perdona la inexistencia d'un guió
que assenyali o que reveli una orienUna sessió de Cinema
tada definida. En conseqüència, el
Amateur
muntatge se'n ressent i el film no
té la continuitat que podria tenir. De
totes numeres, L. Montero s'ha reveAvui, a les set del vespre, a
lat com a bon fotógraf — tant tècni- l'Associació Bunanova, en el cura
cament cono pels angles que deseo- dels "divendres selectes" que orbreix —. No volens deixar d'esmen- ganitza resmenlada entitat, será
tar un bon film sobre Barcelona, obra celebrada una sessió de cinema
del conegut cineista amateur Eusebi amateur en la qual seré projecFerrer. Ens referim al film—anta- tat, entre altres, el film "La dansa de l'ermita de Falgás", de Ramon Puiggres, de EAssociació
de Cinema Amateur. Aquest filio
fou un deis que constiluiren la
representació de Catalunya a la
11 Biennale de Venecia, el primer
premi de la qual bou guanyat pel
film "Festa Major - , d'Eusebi
Ferrer, lambe de l'Associacid de
Cinema Amateur.

COLISEUM
La fraviesa

molinera

amb l'Esquerra en assumptes de Finances.
Cal conciliar aquesta representació nacional amb la separació d'ambdós. Està
el cas de la Bei Municipal que va a
votar-se i que no seré votada a Catalunya.
Article 58. — Perfodes de sessions. —
Es un perfecte desencert, per la distribució desigual i per estar en contradicció amb diversos acides, i principalment, amb el Sr.
Article 6o. — Pel qual s'estableix la
iniciativa de les lleis a favor del Govern i del Congres. — La iniciativa
de les Beis al Parlament és perillosa
per la camaraderia i complicitat dels
diputats.
Es dóna el Cas que sigui en Marina
on s'hagi acusas major activitat parlamentaria, a pesar de tenir una técnica
complicada. En Justicia, en temps del
senyor Cantos, es va fer passar una
proposició limitant el nombre de procuradora. Aquest artide esta en contradicció amb el rog, que estableix grans
restriccions a les esmenes al projecte de
Pressupostos.
Fent frs de l'article 69, la iniciativa
del Govern no ha de necessitar autorització del President, que solantent ha
de tenir dret a fer observacions. El demés és absurd i significa una reminiscencia de dret diví de la monarquia.
Es provoquen així conflictes entre el
President i el Govern, o accedeix aquell
a cosesa les quals després haurà de posar el vet.
'MOL V. —PRESIDÈNCIA DE
LA REPÚBLICA
Aporeix semo rat d'alib que fa referencia al Govern, que constituei.c el titol sise. Se separen així els poders moderador i executiu, però solament en el
reto]. Aquesta separació cal feria a
fons. No es va fer a les Constituents
perquè prevalgui en la comissió el criteri de la senyoreta Clara Campoamor,
i perquè en la història constitucional
d'Espanya han romas fosses, a causa
de l'error de ciapia a Anglaterra.
Cal la separació d'ambdós poders.
Propugna mollee iniciatives de govern
i pocs drets del president
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Article 64. — Vot de censura de leO
Corts. — El Senat haurà de tenir drer
a vots de censura. El de França no en
tenia, i el recaba.
Amb ocasió d'una crédits per a la repatriació de Copes de Madagascar, el
Senat francés, que aleshores no tenia
dret al vet, digné que no els votava
mentre no hi hagués govern que mereixes la sera confiança.
Article 69.—Elecció de President de
la República. L'elecció de compromisaris desapareix en establir-se el Senat.
Article 74.—La interinitat de !a Presidencia de la República, que ara correspon al president del Congres, passaria al president del Senat.
Article 75.— La incompatibilitat dels
ministre que han estat objecte de vots
de censura pot donar loc a abusos con
Intent de convenció contra el Sr. Lenroux.
Article 76.—Atribucions del president de la República. La b) ha de limitar-se als comandaments militars i
onnsellers d'Estat.
lambe ha de limitar-se la c) sobre
firma. de decrets i tramesa a les Corto.
Respecte als altres arrees jora dels
comandaments militars i consellers d'Estat, han de suprimir-se les altres jacaltats, puix que solament serveixen per
molestar el president ¡ perquè la gest
s'assabenti que no serveix per a res.
En canvi cal augmentar altres facul-

El segon film d'Anna Sten
és dirigit per Ron'

Mamoulian

as

'jj ' 5t.tr,
presentat, per nagnstant."

Una documental
de Barcelona

Borzage

URQU1NAONA
El pequeño Rey
T ERNA

Demä, dletabte; «trena al

vals un foxslow 1 un tango-cantó.
"Una semana de felicidad" és una
comedia moguda i sentimental.
Màxim Nossek, el director de l'última producció de Buster Keaton, ha
dirigit aquesta nova producció d'Ibérica Films que es titula "Una semana
de felicidad".

Atub el titol de "Vistas de Barcelona'', es projecta al cinema Actualidades un documental de la capital
catalana produit per la Companyia
Ibérica Films, S. A.
Totes les belleses de la ciutat mediterrània, les seves grans vies, Tencis
deis seus jardins, i les magiques fonts
Ihuninoses del parc nie Montjuic desfilen pel llene al ritrne d'una música
adaptada per Jean Gilbert.

El proper film
de Sam Wood
En baixar Sam \Vood de l'avió
que des de Noca York lluvia portat
a Hollywood, desuses de les seves
‘acances, Ii fou lliurat un telegrama
d'Edward Small demanant-li que tornes a la ciutat de l'Est per tal de
conferenciar sobre els detallo de producció d'un nou film de Reliance Pietares. que segons informes seré probablement "El hermoso Brumel".

Es sabut que Anna Sien és l'heroma de "We live again", nou film
inspirat en "Resurección", de Tolstoi.
Al costas de Frederic March, que seti el seu oponent per primera cegada,
la bella artista demostra rin talent
molt emotiu. La Katusha Maslova
que personifica is • la mateixa que
descrici Tolstoi; referent al director,
no és altre que Rouben Matnoulian.
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NotIciarl Fox Mundial, El mundo en
que vivimos, Noticiar t atomany da
"Basarla Flims", Vistes da Barcelona, Lisboa

O

sus lelas, En el azul

Medlterrineo, Fronteras del Sur

CINEMES
Actualitats. — Reportarte; d'actuantat
Amarict. — "El gato y el violin". "M a dame Dubarry" I "Bolero".
Arenes. — "La

maquina infernal", "El

pairo Indomable" 1 "VOlando !Meta Rio
Janeiro".
Avinpuda. — comedia de la vida",
--L1 monstruo de ta selva": a mes a
la larda: "A. toda tiente".
Fletarla. — "El monstruo de ha selva" 1 Jean Park% fa une anys. No tants, però, que hagi hagut de deixar el
- Sor Angélica".
Barcelona. — "Volando baria Rio Janei- seu paper d'indinua, perú els suficiente per a fer papers de mis importincia
ro", -Paso a la juventud" 1 "El fantasma negro".
Broadway. — "La vicia empieza", "El
rey del Jazz" t -La mäscara del otro".
El film "Una semana de Bese.
— "La gran Jugada" I "Volando
— a viva la vida", en espanyol; Talla. — "Cargamento salvaje", en esashacia Rio Janeiro".
nyol: "Extasis", -MI vida entera 1 "tia
-audiencia imperial" 1 "RSlaba esfelicidad"
per
Bohtme. — 'Sor Angélica", en espanyol;
hombrecito valiente".
crito".
"La marcha" 1 ''Rueda libre".
"El ayudante del general" Tívoli. — -Desfile d9 primavera".
esetropoi.
Cèntric Cinema. — -Torero a la fuerza"
de gran schor",
Femina. —
1 "Valses de Viena".
"El sigigi de la Cruz".
-Un perro que trae cola".
Ira detective".
~odia. — "almas encontradas". en es- Mistral. —
o", "Volando hacia Rio Tetuan. — "Noches de fantasmas, "Com.
ponc01:
"Fuego"
O -Tú eres mis".
"Vira la vida",
_tuerza"
parleros
de
I
Janeiro"
1
"Mas
Raer-Camera".
El dimarts vinent s'estrenarà al ciCatabinya. — -El negro que tenia el al- •
— "Matrimonio a prueba" (ant- Triomf. — "Una mujer para dos" I Tatma blanca", en espanyol.
nema Catalunya la nova producció
ues.
crimen/ larda), "Re Eva para acá".
— "Sor AngUca", en espanyol. Monumental. — "El adorable embustero", Telanon. — "El adorable embustero" t
d'Ibérica Film; "Una semana de fe- Capitel.
Centrie Cinema. — i 'lla entrado un fo“cbmpatia".
"La dama del club nocturno" 1 -Cedo
tógrafo", S. A. la vendedora" I "Enlicidad .. , de la qual san protagonistes
Umulnaena.
'‘La Isla del tesoro".
tre la espada y la pared".
Mundial. — "Cuesta abajo", en espanyol, Valga. — "Yadando en seno" (Unicament
Tony d'Algy i Raquel Rodrigo i el Couseum. — "El crimen de t'anilles".
carda', "El miSterloto seta« X" I —No1 "Asi son Ms maridos".
Cocotal. — "Danubio azul", "De Eva para Nou. -- "Sagrario", en espanyoti "La
ches en tos RoSeples de Viena".
cómic Antoni Palacios.
sea". en espany ol, I "Carolina".
amargura del general Yen", 1 "Suerte Xue. — "Ern noche en el gran Hotel"
Jean Gilbert, l'autor de "La Casta
coche rama" t "El jinete del ocaso".
I "ojo, solteros".
de marino".
— "Es hora de amarnos", "l'n
Verdi. — « El ciclón _del Oeste", "El reo
5tI7ana", ha compost per a aquesta Diorama.
ptincipe encantador' I "Jagliar el alma Núria. — "T'erran y su compsnera",
del Jazz" 1 "Tuya para Siempre".
"NevolH110" I "impulsos sedamos".
de un cabillo". en espanyol.
penícula una partitura adient. Un
Pelase. — -En el barrio chino".
Esplai. — “Eseandx1Os romanos" u na- Pathle
Sobcrzeardlaass...ntrbes" 1 -La po nce,a d e
siones ele gran dama" O "Viva la sida",
bis
Excelsior. — -Un% ea-civil], p n Tirar,'! "Tres amores". Publl Cinema. — Ileporlatges d'aclualitst
La Penya ARCA DE NOE
-sobre loa nubes" I "La princesa de Parlo. — -El escändalo" i -El jardin del
las 'cardes".
presenta avul al
GAAL
Monasterio".
Fantielo. — "raes de amar".
Padre. — "El tigre del ring", "Viudas
— "El adorable embustero" I
habaneras" 1 "La herencia", en es-(Aeepaira".
pr
puntal.
kt,
Foc Neu. — "Abnegación". "E/ galo y
nc
— ' 'La Oran Ju g ada" I "yo
PI vinlln" r "Madame Dubarry".
Jan«, baCta Rio Janeiro".
Goya. — "volando hada rito Janeiro"
Rambles.
—
"Padre
e
hijo"
1
"El
miste-- compaberos de juerga" I "Odios de
rioso sentir X".
buzo".
Rentes, — -El ocaso del terror", "Mlen•
Iris. — "Votando harta tilo Janeiro".
iras Paris duerme." i "Yo, tú y eila"
"Compahetos de juerga" I « La senda
en espany01.
de la venganza".
Boyal, — "Por la libertad". "El adora
Ideal. — "Padre e IRIO". "El anónimo",
tOle embustero" 1 "El tritúrenlo dien espanyea. u "Buseandn rieras viva"
Diego".
Avul
Intim. — "A torta velocidad". "Cargo. Saló Vietbria. — "A la sombra de los
mento snlvaie" 1 "Cómo Di roe deseas".
muelies" i "liuslones de gran dama".
41> Estrena
— "Asturis AA mnier" (única - Saló Comtal. —
antrustla",
mrmt tarda). "El misterio ðet agua
"C.a/adOres flortives" i "rimulles".
GRAN
rium" O "orn en llamas".
Select Cinema. — "Ast son los maridos"
Laletana. — "El pequello g i g ante". "El
"Cuesta abajo".
GALA
G DA SelEIDEP.
"CHI:lob:1". "Vida azarosa" 1 "Se tragó Smart Cinema. — "La g arra del rato"
la pildora".
en espanyol 1 "Pimienta y Mas piMarina.
—
"una
mujer
para
dos"
I
Ost
Inientaa.
WOLF
TTY
tres.
Splendid Cinema. — "Todo por el amOr"
Maryland. — "slIngaree"
1 "CV. ] rasOdeS"

és dirigit
Màxim Nossek

FRANZISKA

Tívoli

UDS-e

Respecte a la dissolució, no pot subsistir la limitada en la forma que es
Aisir no afecta avui, per creare
que la dissolució de les Constituents
co compta.
Si el president esgota les seves faciatats, ha de dimitir per evitar la seva
mediatització.

Article 82.—Destitució del pr'esiditnt
de la República. El Senat ho fa desaparèixer en la seca part principal,
ca acabar el discurs de dijous.
Articles 83 i 84.—Promulgació de
lleis i vet presidencial. El primer d'aquests articies manca de candidesa,
el termini de quinze dies per a promulga r la hiel o per-que el president les
torni a les Corts, ha de reduir-se a nao.
El vet presidencial no Isa estat eacara utilitzat. Quan s'intentä produí un
conflicte de Poders, Altrament, el vet
és beneiiciós, i grades a la seva eXi5tencia, adhuc sense utilitzarlo, s'ha frenat a les rnajories. Així ert les Constituents, davant la possibilitat que s'utilitzes, serví per evitar la incapacitat
docent de clergues i religiosos, l'amenaca relativa a religiosos apóstates. Irnpriclit també que s'arribes a establir mes
facilment la possibilitat de dissolució
(rondes religioses, i s'evita que s'arribis a Una orde electoral absurda que
propugnaven els socialistes.
En aquestes mateixes Corts ha inspedit abusos de !a Llei d'Amnistia.
Cal rnantenir el vet i facilitar-lo per
mitjá del Senat.
Es planteja després un altre problema: ¿El vet presidencial necessita
cl refrendat d'un ministre? No. Es
una facultat evidentment presidencial,
que es desvirtua arnb el refrendat.
Per usar-lo, tampoc no ha d'ésser
necessari. Assenyala també altres arguments.
Article 85, — Responsabilitat criminal del President. — No existeix
expedient; però ha d'examinar-se si
Ira de regir-se davant el Senat o davant el Tribunal de Garanties.

tatAs.rticle 79.—Sobre la potestat reglamentaria. Estan en contradicció amb els
anheles 6 i 80.
Article 80.—S'estableix una potestad
illusbria, puix que no es reuneixen els
dos terços de la Diputació permanent.
Article 81.—Facultats del presidrnt
sobre convocatòria, suspensió de sessions i dissolució de Corte.
El paràgraf primer, convocatòria extraordinaria de sessions i suspensió
quuestes, significa un bon propäsit perif
amb relació disbaratada. Les Corte poden cremes que han d'estar reunides
deu mesos. Han de variar-se amb la
T1TOL VI. — EL GOVERN .
següetn frase: Interi no transcorrin els
terminis per a suspendre la seca autoAquest títol és massa breu, i resulta
ritat el president",
esquelètic i insuficient

Anide go. — Atribucions del Goc ero. — S'ha d'ampliar les seres atribucions.
Articles 91 i 92. — Estan en relació amb la constitució del Senat
(Exigències de responsabilitats als
ministres) i amb la subsistencia o
no del Tribunal de Garanties.
TITOL VII. — JUSTICIA
Article 95. — El paràgraf quart d'aquest article estableix la supressió
dels Tribunals d'honor. Aquests Tribunals no pugnen amb l'autoritat de
jurisdicció cona s'ha pretès. Foren
beneficiosos i contingueren abusos,
pecó es generalitzaren massa i arribaren, en certs casos, als ridiculs,
com Focorregut en relació a les tempereces del Deute, i es desprestigiaren
en certs casos rnilitars (alumnes de
l'E. M.).
La supressió dels Tribunals d'honor ha causat danys, sobretot a :a
Marina i a l'Artilleria. Convé que
existeixin, encara que degudament reglamentats.
Articles 99 i tos. — Sha dadaptra-los conforme al que s'estableixi
sobre el Tribunal de Garanties.
Article 102.—Indults i amnisties.—
Els indults estan ben regulats com
regla general; les arnnisties constitueixen un perill capital. Aquest problema l'enfoca loé el senyor Cambó
en un discuta parlamentad del mes
de novembre darper.
Han de restringir-se severament,
perquè s'abusa de les amnisties, fino
al punt que ja no resulta exemplar
altra pena que la mort, pequé les
de presó, encara que sigui perpetua,
es produeixen en un any; abans hi
llagué la carnpanya a favor de Sanjurjo, ara vindré la teodomirista.

TITOL VIII. — HISENDA
Article t 57. — Pressupost anual.—
No s'acceptà , en discutir-se la Cenetitucid biennal. Ara es parla del triennal.
Eh bressupost atinal produeix es
tralls, en primer lloc per al tresor,
perque en discutir-se 1015 els anys el

pressupost, afavoreix que els interesaos Particulars assaltin el Tresor amb
més freqüencia.
Cada pressopost acosturna a significar un augment de despeses. lambe
és perjudicial el pressupost anual per
a l'administració, perque sovint fa que
en cada ministeri es redacti en falo.
No pm/set grans plano i el que realment passa és que es prorroga.
El pressupost anual tambe és perjudicial per al prestigi del Parlament.
Aquest no ha d'ésser posat en el cas
de satisfer apetits venals. Denles les
discussions pressupostàries produeixen esterilitat de les Corts per perdaa
de tennos en discuasions llargues
el saló desert. L'hora de Gomero tararbe resulta menys efiaac. perquè cal
prestar rnenys atendió al Parlament.
El pressotpost anual subsisteix cono
mus reminiscencia d'una rutina monàrquica de votació de subsidis per
le, Corts. En la rnonarquia hi havia
interés en la sotació anual dala pressupostos per la temença que a Fany
vinent no hi llagué% Corts; pesó en
la República, que ha de ciare en contacte a tril, eh polsle, apuesta temenes
na té raó d'existir.
Article roq. — En redactar-lo sincorregué en l'oblit de les econornies
regionals, i ha quedat en forma perillosa per a les regions no autónornes.
Cal apreciar una separació de serveis.
.Article — Pel anal la vigencia
dels pressupostos no necessita la promulgada anob el pre s klent. Ais.a representa una desconfiança respecte al
president.
Es evident que el vet pertorbaria
la vida econdruica si s'apliques a les
despeses d'ingressos: però no passa el
mateix amb l'articulat, que es precisament el que pitjor acostuma a ferse a la Carnbra. Hauria de ficar-se la
revisió d'oficis, Ilevat en els articles
lona mentals.
Articles to8, 113 i — Constitueixen garanties per a evitar el creixement de les despeses: per6 resulten
insuficients i cal reforçar-los.
Article 120. — El Tribunal de

Cometes, sotniès a les Carta resa'as
perillós.

TITOL II. — GARANTIES I REFORMA DE LA CONSTITUCIO
Artisle 181. — Tribunal de Garanties Constitucianals. — Estableix sis

matéries de competencia per a aquest
Tribunal, mes dues que fixen ei5 arlides ro i 20. Es el Tribunal de Garanties una substitució absurda del
Senas. Examina les matèries de competencia, indicant <mines són indispensables, encara que passin a altre*
institucions, quines suprimibles 1 quines modificables.
De subsistir el Tribunal de Ganantics, ha d'ésser apartat de la poliziu,
pesque predornini en ell la serenitat
i la competiincia técnica.
Acide sza. (Darrer de la Consti sucia.). — Estableix aquest article e:s
miljalls de reforma constitucional.
Fou concebut al principi
en forma que feia quasi impracti:a.
ble la revisió, establint un vot de qua.
Ire cinquens de la Cambra.
Quedé establerta la necessitat qu,
votin el plantejatnent de la reformo;
els dos tercos deis diputats en exercici durant el; dos primers anys
vigencia i a majoria absoluta de s
-use.póhatblrndifcu.
la d'exigir que els diputats acordin
per ells mateixos la dissolució de la
Cambra cona a tramit previ per a la
reforma constitucional .
Aisló realment dificil, i caldrà
modificar-ho, peros en aquesta f+nicra reforma no hi ha mes remei que
complir-ho.
Els punts fonamentals de la reforma són set, a saber: règim autornimic. religió, propietat, sistema bicameral, relacione entre els diversos
Poders de FEstat, Hisenda i presas:pastos, Justicia i Tribunal de Garantice.
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El problema del ¿la

Flandin i

Laval a Londres

FL.4NDIN I LAVAL, A LONDRES
El Consell de la Societat de les Naos es reuncix atad. Mis de innata
assump tes seran sotmesos a deliberad&
entre ells el del Sarrc. Una regada clausurada la sessió, Flandin i Laval es
t reocuparan de la preparació diplomática del sets viatge o Londres, que tindrà ¿loe, segons referències, el dio co
dcl current.
So cal remarcar la importancia d'aquest viatge, acomplert tot seguit dels
go rdo de Roma. Sembla que a Londres
e dircatiran tres qüestions, principal'gens:
1.—Qiiestid del Sarre.
2.—Qtiestid d'Austria, Europa Centra i acords danubians.
3.—Qüestió del desarmament.
Sobre les dues primeres qüestions, és
!id/ preveure vn raPiel arara'. Sobre la
tercera, es tracto de buscar una sol»
ció al clesarmame n t i conciliar les tesis
de Londres, Paris i Roma. tesis que azwi
pedrien ésser acostades. donat el rumb
han fines ccrts aspectes de la po!í-

e

lira

C31 recordar que CO les dar-cres disto:1ns sobre el desannament. Franca
ro :ergué accePtar els punts de vista
1.4nglaterra i Italia, basats en /a legalarió dels m'Ir:ameos alemanys. Franpi Moler:la el erileri que les disposicien: del Tracia! de Versalles impedicn
accepta r aquesta legalitsacid, i que, per
trat. seria ociosa tota discussió. Tan'necia«, demanava que, per a admetre
discussid sobre aquest punt. s'inclopuis
la qiiestió de la seguretat i les eiarantics. intintament ¡ligada en tot alta que
cierta al desarmam en t o a la legalitza(ió deis armarnents aleinanys.
La tesi de Franca — sempre segons
tes referenties oficioses — ha evolucione lleugerament. Achtictria ovni que es
legal:2es els armanionts. pera que
'conato' legalització formis part dun
de general sobre els arinaMenis,
la garantfa de les poténcies que formen
la S. de les N. i dintre el quadre dacursi. PressuPosa, dones, aqueo! pacte,
la mreada del Reich a la S. de les Y.,
•

i Pacceptacij per la seva part de tes
disposicions que emanin delta.
Com es pot comprende, l'acceptació
per part d'Alemanya d'aquestes candicions suposaria un desig d'aclarir dcrvant
del mg,: el misten dels seus arrnaments
clandestino i de la sera prepare/ció militar en general. Caldria d isc utir no solament olió que es refereix als arma„tests i ¿'aviació,Si n cí a les formacions
paramilitar:, l'educado' billica que reben molts mils ¡saco alemanys. Sembla
que e! desig de la Reichneehr d'eliminar aquestes formacions is degrada al
pressentiment que de la dificulta! que
provoquen per a la legalització deis
arumments.
iAccePtara Alemanya Uni acords
semblants! Seria destruir la seca politica dc i d'ei_ramPlanient de
les seves fronteres , la rció de la seca
existéneia durant molts anys. Digui's el
que es vulgui. Un acord general dels
pobles curatela sobre els armaments
constitucix azud la millar garantia canaspiracions inzperialistes.
Ira
No rolen, negar Pelear que fa a
l'Alemanya nazi Paraument de la loro.
el dret — dintre la
Pera la justicia
prucléncia i la fernICSa — el millor
argumcnt a esgrimir contra les trovocacions i els infantilismes diplomatics
d'una Alenanya que. anib la sera fatxenderia — ha coalicionat Europa to»
ira ella.
Esperen: amb conf ;arlo el viatge de
Lava! i blondin a Londres. París i Loe ¿res eerrescoen quefeont Inés que dos
pobles. RePresent e n l'aspiració don pe»
sament europea d'entesa respecte: fepresenten un sentit de la cultura, al
qua! . es Van sotnictrnt, a por a Me, vous
régims que evolucionen cap a un sentit
interionnent,
j O aiustat, tot
raid una política diversa en tru'todes.
Arta ja no cal parlar d'una Europa
democrática i una Europa feirista. La
mojarla dels pobles han deposat llar actitud per a scgu:r un rumb igual, sota un
ritme nacional divers. Encara ovni, politica europea, ndtura europea té un
sentit i una tradició més amplis Inés
auliCs que uns episodis i uns régints.

, de la S de N.
La 84 sessió del Consell
•

•

Sembla que s examinara la
•
quesho del desarmament
•

Pressions d'Anglaterra perquè
el Reich torni a Ginebra
Arribada

dels interventors per a les eleccions
del Sarre

Laval dóna compte al Consell deis acords de Roma

e-

Liublialla es reuneixen els senyors
Jeititch, Benes 1
Titulesou
París, 10. — El senyor Laval
ha exposat davant el Consell de
ministres els acords nascuts a
Roma amb motiu de les converses sostingudes amb el senyor
Mussolini.
El Consell de ministres ha reiterat al senyor Laval les felicitacions que Ii dirigi fa dos dies.
El Consell de ministres ha autoritzat el senyor Laval que exposi a la Cambra els acords signats a Roma. El senyor Laval
petisa portar a terme aquesta
tasca un cop hagi tornat. de Ginebra. — Fabra.
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Reunió a LlublIana
Els presos als establiments penitenciaria del Sarre emetent el vot
Berlin, to. — L'ambaixador d'Anglaterra ha visitat avui el ministre
d'Afers Estrangers, von Neurath, amb
el qual ha celebrat una detinguda conferencia.
Es creu que l'objecte d'aquesta visita ha estat cridar l'atenció del Govern del Reich sobre les conseqüències que poguessin derivar-se de l'absacia d'Alemanya de la sessió que
celebrara el Consell de la Societat
de Nacions.
Londres, to. — El corresponsal diplomitic de l'agencia Reuter creu que
Alemanya és possible que estigui representada a la Societat de Nacions,
quan es discuteixin els problemes derivats del plebiscit del Sarre.
La Gran Bretanya ha fet conèixer
no oficialment, per mitjâ de l'Ambaixada d'Anglaterra a Berlin, el seu
desig que aquesta hipòtesi es realitzés.
Per ara no s'ha rebut cap resposta
per part d'Alemanya.
Londres, to. — Als cerdes autoritzats s'assegura que Anglaterra ha
demanat a Berlin que permeti que la
Comissió de Govern del Sacre tingui
la sena seu a Ginebra.

•

Arribada d'Interventors
Sarrebruck, to. — A les vais del
vespre ha arribat a aquesta capital
el tren especial que condueix els ciutadans holandesos que cenen a Sarrebruck per presidir les meses de votació.
Era esperat pel , membre holandés
de la Cornissió del plebiscit, el qual
ha donat la benvinguda als seus compatriotes, i a més per una delegació
d'oficials holandesos i una delegació
de fusellem marinero del dit país dels
que formen part de les tropes internacionals.
El tren especial que conduia els
300 SULSSOS, que vénen al Sarre amb
el mateix objecte, ha arribat un quart
d'hora després.
Ha estat rebut pel senyor Henry,
membre suis de la Comissió del plebiscit, al qual acompanyaven la senyoreta Zambauguh, membre tècnic
adjunt de la Comissió, i el professor
Vallemn, secretari peneral adjunt de
la mateixa Comissió.
Els 665 nous funcionaris de la Comissió han marxat en tren especial

Ginebra, no. — La primera reunió de teixa nit continuaran el seu viatge en
la 84 sessió del Consell de la Societat direcció a Ginebra.
de Nacions comenara definitivament
gladarlaga cap a Ginebra
i sera primerament privada.
París, — El ministre de MaEn aquesta reunió el Consell nautarina, senyor Pietri, ha invitat a estentará. de la qüestió d'Abisinia, i su- morzar rambaixador d'Espanya, segons que Etiopia hagi o no enviat re- nyor Cárdenas, i el representant d'Espresentant al Consell, aquest decidirá panya a Ginebra, senyor Madariaga.
o no incloure en l'ordre del dia daAquest darrer ha sortit aquesta nit
questa sessió la referida qüestió.
cap a Ginebra. En el mateix tren han
imprevistos,
Salvant esdeveniments
sortit els senyors John Simon i Eden
sembla que La primera reunió del Con- i el representant de Mexic, senyor
a
Miesúnicament
sell estarà dedicada
Castillo Najera.
t:ons administratives, i a ¡examen deis
Demà sortirà també cap a Gineassumptes pendents.
bra el senyor Laval.
Es interessant fer remarcar que disurtes delegacions importants arriba- Beck no anirà a Ginebra
ran acompanyades de perits especialitVarsevia, lo. — Segons noticies
ra ts en materia de desarmament.
d'origen autoritzat, el ministre d'Afers
El fet que el senyor Henderson, preEstrangers de Polònia es troba lleutkent d'aquesta Conferencia, siguui es- gerarnent malalt de grip, i per tant
Perat d'un moment a raltre a Ginebra
ha ajornat la seva marxa a Ginebra.
Leca clarament que les converses noibines al marge del Consell versaran La U. R. 5. S. paga
t. gran part sobre el problema del desGinebra, to. — A la Caixa de la
amarreta.
Societat de Nacions ha estat fet efecague3t respecte, en els cercles inter- tia per la U. R. S. S. Import de
racionals ha causat desfavorable im- la seca quota corresponent al primer
pressió la noticia que el senyor Ec- trimestre de 1935.
kardt, representant dHongria, en una
Aquest és el primer Estat dels que
can ferencia hagi atacat la Petita En- formen part de resmentat organistesa i la política de Franca a l'Europa me que ha pagat la seva cotització.
central, i hom creu que es compagina
ma lament aquest actitud amb les segurotats per Hongria respecte als bons desigs Dimissió de l'alcalde de
de qué es troba animada per a l'arran1.a Havana
j ament definitiu de totes les conseqüencies polítiques que puguin derivar-se de
atemptat de Marsella.
Entre les qüestions que figuren a
tordre del dia per a la sessió del Conteil figura la diferencia que ha sorzit entre els Governs de l'Irak i el
de Persia. Es crea que en rassutnpte
he rvindra especial sir John Simon.
L'Havana, 1 O. — 91 senyor MiEl Govern de Teheran ha trames
guel Mariano Gómez ha insistit
la Societat de Nacions un memo- en la dimissió del càrrec d'alrundum en el qual explica que les dicapital que te
rs altats de frontera entre els dos paf- calde d'aquesta
presentada. malgrat el vot de
9)5 la són antigues, i fa constar que confiança que li ha estat atorgat
crec que la pretensió de l'Irak crexer- pel Govern.
er sobirania sobre el riu Chattelarab
Ha manifestat que calla emno té cap fonament legal.
prendre una activa campanya
En diferents ocasions ha tractat constructiva per tal de contralat la delimitació es fes d'acord jamb restar els procediments de per15, p rincipio de l'equitat internacional, torbació sistemàtica que empren
.e nse que hagi estat possible d'arribar els elements que només tracten
n un acord en les negociacions que de manlenir la República en un
laien estat iniciades, les quals no estat de confusió.
:n odran reprendre's mentre ¡'Irak inEntre els estudiants sisan
,i steixi en la seca actitud d'intran- circulat ordres per a declarar la
,igenela.
vaga universitària, com a protesta per la mort de Julio AntoJoh n Simon I Eden assisnio Mella, cap dels estudiants
tir an a la reunió
comunistes.
Lo ndres, ro. — Els senyors John
Progressa el moviment vaguisSi mon i Eden han sortit cap a Gine- tic de metges, infermeres i embr2 a fi d'assistir a la reunió del pies tu d'hospitals.
C ansen de la Societat de Nacions,
Al centellar de inetges dels
q ue tindrà une demä, divendres.
hosprals municipals. que ja es
P arís, to. — A ¡CO 1745 han arri- t e dien en vaga. s'han adherit 80
bas en aquesta capital els .senyors doctors de la Universitat de
Jahn Simon i Eden, que aquesta ma- L'Havana. — Fabra.

i autocar; cap a llurs resioUncies, des
d'on vindran denla a Sarrebruck, per
a rebre les instruccions que els seran
donades pel president de la Comissi6
del plebiscit.
No s'ha produit cap incident
Demanda de protecc ió Par
al Front Comú
Sarrebruck, lo. — Els caps del Front
Comú, senyors Max Braun i Piortd,
han anunciat als reprcsentants de la
premsa internacional que havien etectuat
gestions prop de les comissions de Govern del plebiscit, i de la Societat
Nacions, a fi que els aiiliats al dit
Front comú siguin eticament protegits
contra els reiterats actes de violencia
de qué són objecte per part dels elements "nazis".
Han afegit que si les tropes internacionals no arribaren a protegir-los en
degudes condicions, es Ilancarien ells
mateixos al carrer i defensarien 1'' statu
quo" fins on arribessin Ilurs t'orces.

Belgrad, 10. — El senyor Jevtitch sortira aquesta tarda cap a
Liubliana per reunir-se arnb els
senyors Benes j Titulescu.
Els tres ministres es reuniran
probablement a l'estació de Liubliana. Els dits senyors canviaran impressions sobre el resultat del viatge del senyor Laval
a Roma i es tractarà de l'enquesta relativa a les responsabilitats d'Hongria en l'atemptat de
Marsella. — Fabra.
Comentarla parlsenos

París, 10. — La comparad()
dels chis comunicats publicats a
París j a Roma permet als diaria
en els seus comentaris arribar a
la conclusió que l'acord francottali jt no significa sulanient un
arranjameut, sin() que Inés be
un veritable pacte de col-labora-

Inau¡uraeió de

Lisboa, to. — L'Assemblea Nacional
i la Cambra Corporativa han celebra
aquest mati dues curtes sessions preparatóries, en les quals s'ha iniciat el reconeixement de les actes de diputat.
L'Assemblea Nacional estava presidida per l'enginyer Pinto Damota, presideut d'edat.
EI senyor Schwarbach, president
dat, presideix la Cambra Corporativa.
Les Mies assemblees &han reunit novament aquesta tarda, per tal d'elegir
llur mesa respectiva.
Ha estat elegit president de l'Assemblea Nacional Josep Porto Reis, professor de la Universitat de Coimbra.
Per a la presidencia de la Cambra ha
estat elegit el general Eduard Marques,
ex-cap ¿'Estas Major general, ex-ministre de Colinnes i ex-governador d'An-

corn les tropes internacionals, catan
preparades per fer front amb tota rapidesa i energia a qualsevol eventualitat, en el cas que un o altre dels pattits en lluita fos prou insensat per a
intentar un cop de força el dia del plebiscit.
Des d'avui seran prohibides absol utament totes les reunions de carácter
politic que s'intenti celebrar; aquesta
prohibició estará en vigor fins que s'hagi
fet palie el resultat del plebiscit.

susceptibilitats. Test intent de revisionisme ha quedat descartat,
si intenta portar un aspecte
agressiu.
"L'Oeuvre" publica la contes-

ta de la secció francesa de la
Fed eraci ó internacional d'excombatents a la carta del general polonis Gorecki.
En aquesta resposta es posa de
manifest que Franca, des de fa
19 anys, treballa constantment
en el manteniment i organització
Von Papen va a votar
de la pau. A tal idea ha fet saViena, to. — Von Papen i la seva crificis importants. Entre les
amb
senyora han sortit cap al Sarre
nostres dues pàtries no existeix
el fi d'emetre llar vot en el plebiszit res irreparable, en canvi la nosque se celebrará el dia 13 del corrent.
tra bona fe i els nostres desitjos
comuns d'arribar a un mateix fi
411•1111 •
sOn certs. Podeu complar amb la

Bombo de la Sonl

TROSSOS

munistes

MILERS DE TROSSOS

Pep balanç es realitza

1
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Pstain seria el iiciader
França
París, lo. — "Le Petit Journal" publica avui el resultat d'un plebiscit que
va organitzar fa algun temps entre els
seus lectors, als quals preguntava: "Un
dictador?" "Qui?"
Els resultats han estat aquests: el
mariscal Pétain ha obtingut 38.567 vots;
el senyor Laval, 31403; el senyor Dournergue, 23.864, i, finalment, Mariana,
33.102.

Interrogats per redactors de l'esmentat periòdic, sobre el resultat del plebiscit. el mariscal Pétain ha dit:
—M'atafaga la confiaaca que diposita
en mi el poble francés; però he de dir
que no me n'aprofitaré.
Per la seca part, el senyor Laval ha
dit que la democticia está indissolublement unida a Franca.

Darrera hora
DE BAXCELON A
LICEU
—
"LA WALKYRIA"

sen fin. per la seva banda, un "Wotan"
molt correcte i ben caracteritzat, i
wig Weber interpreta, arnb molt salce.
la part gens facil ole Hunding". Cal
remarcar que tots aquests artistes es
mostraren tothora encertadissims en el
gest i en joc escènic, i en l'harmonia
amb qué tot el conjunt es produia, cal
aplaudir l'acttració del director d'escena
Georges Pauly.
Ja des del començament de la reptesentació la impressii en el públic toa
molt viva, i acabat el primer acte, esdataren les usds caloroses ovacions, que
es reproduiren amb mis intensitat encara després del segon i tercer.
Un gran èxit, per tots conceptes,
aquesta primera de "La Walkyria", que
ens anuncia altres vetllades q ue Poden,
esperar excepcionalment interessants.

Les representacions svagnerianes
han començat enguany amb una solemnitat poques vegades igualada.
Anit pastada la gran sala del Liceu
aparegué brillantíssima i ocupada per
un públic ben devot i entusiasta. Un
palie, a més, ben disciplinat i respectuós que acceptà amb unes bones
dels vostres ger- disposicions que l'honoren una innoLENINGRAD BLOQUEJAT cotlaboració
mans de Franca.
vació que consideren/ encertadissima:
"L'Oeuvre" afegeix que l'ac- la direcció del teatre havia pregat, en
PER LA NEU
titud francament cordial del se- els anuncis de la {unció d'ahir i en
nyor Gorecki permet encara uns cartellets que foren fixats al teaLeningrad. to. — El port de Le- creure en el valor i en la realitat tre, que els concurrents s'abstinguesB. S.
ningrad está bloquejat pels glacos, de l'amistat polonesa. — Fabra. sin d'entrar i sortir de la sala durant
l'execució de l'obra, i aquest P rec fou
que paralitzen tota la navegació.
tan ben ates, que, potser per primera
ROBATORI
vegada al Liceu, els espectadors
Ahir
a
la
nit, uns desconeguts enMalestar a Austria
de bona hora havien anat a ocupar
gurs seient, no es veieren iinportu- traren en una foneria situada al
nats pels tocatardans. Aquesta dis- careen de Patin, núm. 22, de la barposició, que a les nostres sales de riada de Coll-Blanc, propietat de
concerts es aplicada temps ha, por- Francesc Figuerola, i d'una habitació
tada al Liceu representa una victó- s'endugueren 1.500 pessetes en meria que heno de celebrar amb el més tällic i objectes ¿'sigan valor.
legitim goig.
DETINGUT EN LLIBERTAT
La causa contra uns supo- La interpretació de "La Walkyria"
L'auditor millar ha disposat l'allique anit passada ens bou oferta, és
sats segrestadors del pre- sens dable una de les rnillors que berament
de Jacint Barnes i Argeen la extraordinària
aquí hem pogut aplaudir. Un con- mi, de 23 anys, que havia estat desident Miklas
una
junt d'artistes ben equilibrat,
tingut com a suposat complicat en
venda de
Viena, 10.—En virtut dels rurnors presentació acuradissima i al cap de l'atemptat contra el director de
que s'han fet circular, assegurant que l'orquestra un director excellent, el Tramvies, senvor Veiga.
els "nazis" austríacs es proposaven mestre Karl Elmendorff, que no era
iniciar el próxim dia 13 una camINTOXICACIÓ
conegut a Barcelona i que amb la
panya anti-austríaca, les autoritats
teva primera actuació ha sabut condispensari
del Carrer Sepúlveda
han adoptat diverses mesures per a quistar les mis entusiàstiques achniion auxiliat el soldat d'Artilleria
fer fracassar aquests propòsits.
racions. Sota la seca batuta l'orques- Rossend Vinyals i Batet, d'una forza
A Viena i altres capitals s'han tra sonä sempre amb perfecta cohe- intoxicació de cocama. El pacient
TROSSOS PER A ABRICS
efectuat ja nmbroses detencions i, de si/r./ i azul/ una scrprenent riquesa de manifestar que la causa d'aquesta inTROSSOS PER A VESTITS
més a mes, s'ha donat ordre que matisos; la seva versió de la magtoxicació podia haver-li estat prosiguin reforçats diversos destacarnents nifica partitura wagneriana fou, al
TROSSOS PER A BATES
duida per una injecció que li va aplide policia i de ¡copes, especialment nostre entendre. justissima de caráccar un dentista.
TROSSOS PER A TERNS
al llarg de la frontera austro-bava- ter i d'expressió; ceno ida i més aviat
cesa i que s'estableixin escamots a austera, defugint tot efectisme inDENUNCIA
diverses Universitats.
oportú, sense cap exageració ni deEl dia 4 d'aquest mes. Manuel
Viena, to.—Aquest mati han com. formaci6 de les que tan sovint ens
paregut davant el tribunal correspo- podriem plänyer, ens fin sentir com Abuela, va llagar un camió de la seca
marcats a la meitat del seu valor i, a més,
nent els gernians Rudolf i Walter poques vegades tota l'emoció d'a- propietat a uns individus per tal de
Ot, que el juliol de l'any passat van questa música, que malgrat els co r- ier viatges a lora. Con./ sigui que a
tenen grans descomptes i fins poden obteintentar ter presoner el president se- rents adversos que la voldrien depre- hores d'ara encara no li ha estat tornyor Miklas, que en aquella época ciar, es manté ferinament al seu lloc nat el vehicle, el senyor Almela ha
nir-se de franc
denunciat el cas a l'autoritat correses trobava a Veldeu (Carinthia).
d'alta jerarquia.
Entre els cantants que anit passada ponent.
Durant la instrucció del sumari
ó, mereix espeRudolf Os havia manifestat que per feren la seva presentaci
mediació d'un tal Geil Mayer, que en cial elogi Eyvind Laholm, que en la
Flassades - Edredons - Carpeta - Catifes
DETENCIO
l'actualitat esta refugiat a Alemanya, part de "Sigmund" es mostré impeCobretaules - Portiers - Anides de punt
havia rebut l'ordre de concentrar una cable; la seva vete is excellent i la seva
Ahir fou detinvit Marfil Ortiz 1
companyia de tropes d'assalt a Kla- figura s'adiu perfectament atril/ el ca- Repisso, de 37 30l 0 5, el qual té anPijames - Llaneria - Franelles - Confecciona
genfurt, perqué, eventualment es rècter del personatge. Per f. , cta 'atisbe tecdents com a expenedor de täxlca
amb
traslladés des d'allí a beiden a fi Magda Strack, en la part de "Fricka". i de realitzar petites eKitades als
d'efectuar la detenció del president.
hen c-nnpresa i exquisidament matiuda, tripulants dels vaixells estrange.s.
En +f sessió d'avui, el processat i molt en..aixades les senyores Ncme- jctge ha disposat que a aquest indiha manifestat que mai hacia conegut thy i Dahmen €.0 els papers respectius vidu Ii ion aplicada la llà de vagaGeil Mayer.
. de "Brunilda" 1 "Slglinda". Hans Nis- Lunds.
nn•nn••••

Rumors de aoves

propogoodes nazis

del: estudiants co-

eetnIblea naeional
ortu k uesa

d&
"Le Journal" diu que amb record de Roma SÓII prematures les
iniciatives en materia de pau.
Preparaoló de la polioles
"Le Matin" constata que l'a- gola.
Sarrebruck, lo. — Totes les foses cord de Roma ha posat en joc tode policia del territori del Sarre, així les les aspiracions • toles les

GRAN EXIT DEL

Assassinat del cap

l'As- Un plebiscit de 'Le Journal'

GRANDIOSES REBAIXES

••
E

LA PUISLICITAT

Divendres, 11 de penar de ti
iaaria de Montpeller", de Frass37M

EL1t., MONT DEL TEATRE
Eseenaris
El Grup Escenie de t'Aten"' Polithee•
nicum donará demà, dissabte, si
vespre una representació extraordinária de "El pague« Tenacity". de Charles Vildrac, a la Sala Capsir, cartee
de Mercaders. La traducció al catalä
de 'El paquebot Tenacity“ és de Carlea Soldevila La represen tació estará dirigida per Enric Jiménez.

Parlant amb Antoni C4.1_intero
i Pasqual Guillén, durant un
assaig de "Oro y Marfil" e

Diàlegs
Hl MAGRA OPERETA AL
TIVOLI

-Senyor Frederic Romero, v6: son
ate home que no percleu par el temps!
- Per rtit

dieu!

-Per qu., Volt arribar alar a! malt
per a arrendar el Mire Tivo.1, cota our
per a moles significara un temible,
cree que a la tarda el Intimo ja COIR•
peoné, en Pros.
-Es cert. Porto el contra:le a la bei

Vana dir salir que Factor Josep
Clase« este fent gestiona parqué li
cedeixin ist Tafia. • Rea del Talla; no
is pas par aqueas casad, que aneo!" ha declarat, poc mis o menys,
Coincidint amb aquest desmentiraen d'En Poal, e_ns han assegurat que
les gestions que realitza En aspira van
encaminades a convertir en teatre - en
l'antic
un petit teatro confortable
Edén Conde.
*

saca.
-je quant tempe hei Signal
rendamentf
- Per cine 1110.101 i deu diii, De:
ao d'abril, Dissabte de G/dria, fíat

30 de setembre.

rIo oblIdeu que equeete nil s'ESTnE8a
.41 ROMEA l'obra de Quintado 1 Ovillen

ORO Y MARFIL
pee entine& Meteoro 1 Rato ~den,
* Quan Josefina Tapies acabi a
Valencia la curta actuació ;lee a la qual
está detractada, tornara, coto van: dir,
Parigual Guillen Antoni Quintero amb la companyia del Romea
a BarCdOrla. No tindrem, per6, el goig
d'admirar-la a cap escenari. Vindrá ad,
A l'escenari del Romea només troSegOnS sena informa, per a interpretar
-La comedia-observa Guillen-pasbo els maquinistes. Estan atrafegats sa de l'escenara al públic, car ele eipec4:3 film de Madre Aleará.
muntant
unes
decoracions.
San
les
de
taclors,
idhuc «me voler, acaben per
* Sembla que l'obra que Joeep Maprendre partit per un o altre deis proria de Segarra ha començat a escriure Oro y Marfil.
On és la companyia? Que no hi ha tagonistes i es diverteixen endevinant
per al Poliorama, esta ja batejada.
les males passades que van a fer-se.
Diu que el tito' sal: "Aurora". L'a- assaig?
Hi ha assaig. La companyia és al
-També andalusa, l'obra? IDel maplaudirem molt aviat? Els amics d'En
teix caire que .1fayo y Abril, La marSegarra afirmen que ti. D'abres - no café. Té uns momeare de descans.
Un dels autors de Oro y Moría, Pas- quesona i Mario la famosa!
tan amics recorden que per a després
- Del mateix caire popular. Els perde "Els hornee forte" esperen torn, al qual Guillén, canvia impressions a un
sonatges tumbé sea/ andalusos. Perú
teatre oficial eatali, una obra de Car- rece amb Rafel Bardem.
Pep Balaguer, el simpatic actor eü- receló no está localitzada, equest cap,
me Montuno!, una de Carlee Soldevila
mie de la companyia, brotneja a re,. a Andalusia. El p r i mer acte
i una d'En
passa a
quena de la senyora Cuevas, la seva Jerez, i els restants a Madrid.
senaora. Li ha sortit un fletó que la
- El Mol ?...
15 0 oblIdeu que aquoeta nIt s'ESTREN% fa sembiar, d'un costat, a la Betty Boop.
-Or i marfil: dues coses boiles, de
al ROMEA l'obra de Quintero I Ovillan
Antónia Herrero, l'actriu eminent , gran qualitat, que van plegades 1 no
apronta que Burgas, rempresari, trepa poden arribar a fondre's,
el cap, per a formular una petició:
Der Antbela Meremos 1 Rafel Illardem
-Contento?
-No fine armari, a la Borja.
- Molt.
-Tot s'arranjara.
Antoni Quintero i Pasqual Guilla,
Antoni Quintero, l'altre autor de la andalús el primer i valencia el segen,
* Corre el rumor que dintre poe deixara./ de pertinyer a la companyia del comedia, arriba tot malhunlorat de Cor- no lenes prou paraules per a expressar
U:vale la tiple Blanca Pozas i l'actor reos. Unes fotograbes que han sortit el satisfets que estan de l'acolliment
Miguel Ligero. Repetint que es tracta fa tres dies de Madrid no han donat nagnific que el públic ha donat a llurs
d'un rumor. Fina ara no litern pogut encara senyals de vida.
comedies.
-Deixeu-vos de fotograbes i digueuconfirmar.
Em diun Ilue admiració pels Quintero.
* El mostee estimas company Va- me quelcom de la comedia.
-Es molt espanyola.
-Nosaltres hern entrat al cor de l'Antemí Moragas. critie teatral del Diario
¡Sabeu per que Quintero qualifica la dalusia potser d'una manera més dura...
dc Barcelona, té lliurada una obra a la
comedia Oro y Marfil de molt espanyo- Ells trato tractat l'Andalusia d'una maZornpanyia Herrero-Bardern. Es titula
nera mes fina, mis correcta.
La culpable. De mis a mis, tradueix la? Perqué els dos protagonistes
dos enamorats que festegen "per pasFan, després, un elogi fervorós d'Anal amena la comedia "Madame", de
siva",
tal
cont,
segons
l'Antoni
Quintbnia Herrero.
Uds Elies. Per cert que aquest autor
tero,
és
costos:
a
Espanya.
S'estimen,
-Quina actriu! Desborda los IMPeha donat tarnhé a traduje en !lengua
faren Una obra expressament per
castellana "El fill del selyor Gold". Ne i en lloc de confessar-se l'amor, s'entretenen
a
entrebancar-se
l'un
a
l'altre,
com
a ella, i volem que l'estreni a Barre
sabem qui età encarregat de la trasi
fossin
dos
enemics.
-J,
-lona.
T.
ducció: sabem, mutis, que l'ha

ORO Y MARFIL

ai

- Pares oPereta, oil
-Sl. Faro:: lea guatee OPfreill que
tan bon resultat ene han dosel i en;
estas dottont a Madrid.
-O
-Mutilen: Luna de maya, del mese:
Rosillo; La toca de las tres muchachas, omb frffitica de Schubert; Siete
colores, de lean Gilbert, l'autor de La
Casta Susana, 1 La Venden( Maritza, de
Kalmann.
-Nomb aqueltes guatee?
- Pofte ea firme tina altro. Gairebf
ugur. Pera he de callar. No 16,:i
andr de discussions.
ure'l peden confiar en secret4
tito( d'aquesta oprreta?
-No, no, n1 0.11i0 per con!licta.
- Dones jo .1# de quina ./pereta e,
tracia, coja! Es t rocla de El baile del
Para Abrelata,
SaveY.
-Endevinat. Preb, sobretot, no f11
1,01100.

A.VGEL LAZAR° PARLA
DE "SANTA MARINA"
--De les mete obres, Santa Marina,

que s'estrena divendres al Worstats lt
la que em fa mes
sa Angel Learo.

- en' tarifes.

fd Murió perqu,› entra ja de
el roncepte que tinc del lastre
Cree que, acf, el ¡ratee ha crisser era;
nentme nt popular, que ha dr respOddr2
als sentiments i als ambas de la gene
de! palde. Reposseu els grans i.rits de,
'ralee castellà i del teatre catea, i tro.
bares La Dolores, "Terra Baixa", Se
Soma Ama... .10 110 101C gaire fe en les
-

ple

en

bada ractrio Irene López-Heredia.

Llistes de les noves
ORO Y MARFIL companyies teatrals
por Antònia Herrero I Rafel Barden,
que actuen a la nos* Es traben a Barcelona els mesixes Berilloch i Soriano. Han vingut per
tra ciutat
assistir als darrers assaigs de la seva

Apuntador: Ferran de la Torre.
Regisseur: Ricard Vico,
Maquinista: Manuel Intente.
Escenógrafa: Ad. Fontanals i S. Bartolozzi.
Assessor literarie Jesús Gabaldón.
Director de plástica: Salvador Bartolozzi.
Director gerent: Martí Berruezo.

nova sarsuela El sol del Perg , l'estrena
ROMEA
de la qual esté anunciada per al vineat dimeeres. al Centre Non.
COMPANYIA HERRERO-BARDEM
* Lic retorn de Madrid, l'empresari
Primera actriu: Antänia Herrero.
de Companyia del Novetats, senyor
Primer actor: Rafel Bardcm.
organitzari una tournée lírica per
Primers actors einnics: J osep Bala"
(erres catalanes a base de la sarsuela enter i Elles Sanjuan.
gel mestre Penella Curro Gallardo, per
Dama de carácter: Carme Cuevas.
elements de la formació que ha actuat
Primer galant jove: Lluis S. TorreIms ara a aquell teatre.
cilla.
Primera dama jove: Manija Cuevas.
Actrius: Adela Calderón, Dionisia
No Miden que aquesta n11 s'ESTRENA Hernändez, Elisa Hernández, Marisa S.
al RO lit A Pnbra de Quintero 1 Guillén
Herrero, Lina de Feria. slimi Muñoz,
Carme Rebles, Lina Santarnaria,
per Antena Herrero 1 Rafe, Oardern
Adoro: Rafe! Carbonell, Antoni Estrada, Carlee Gascon, Artur Marín, Joan
Montfort, Manuel Muguerza, Eduard
* Henri Duvernoie ha escrit trn ar- Parle, Joatreim Regales. Jo.ep Ruiz.
ticie explicant les raons per les qurls
Apantadors: Fellp Reyes, Ernest
h agrada l'opereta. "Pesqué el text ten Campoy, Jesús Mareca.
I; divina asistencia de la
Maquinista: Antoni Mascan.).
també perque ks responsabilitats es
Electricista: Faba Serrano.
multipliquen. En la comedia, la responsabilitat corre gairebé tota a carece del
NOVETATS
qui ha eacrit el &alca, mentre que en
COMPANYIA MELLA - CIBRIAN
l'opereta la responsabilitat is compartida pel músic, l'autor deis cuplets, el
Actrius (per ordre alfabetie): Carne
director d'escena, el sastre i la modista, Albinyana, M. Teresa Bergase, Mari'escenbgraf, l'electricista..., és a dir, garida Esteban, Carne de Lucio, Joseamb tot un munt de cbmplices".
fina de Lorente, Pepeta Mella, Esperan' ea Medina, Anna Maria soé, Maria
Santoncha, Beatriu Velázquez i Empar
F. Villegas.
Actors: Manuel Alfonso, Benet CiDEMA: Corniat dele Celebres mitotes
brian, Honorat Benavides, Alfons CarClara Jlieobo, Jade Laocionl. farrera
representació de
rascal, N'eximí Fernández, Emili Gonzilez, Gabriel Moya, Francesc Morales,
Emili Menéndez, Delfi Prieto, Ferrar.
Diumenge a la larda:
Vanegas i Antcmi Viro.

BARCELONA
COMPANYIA DE CASIMIR ORTAS

oblIdeu quo aquesta nll s'ESTRENA
ai R O lee A l'obra de enfloro 1 Guillen
NO

3

ORO Y MARFIL

Gran Teatre del Liceo
AIDA

-LA WALKYRIA
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Dimaris: ESTRENA de eäpera del
mesitas loan Seil ti. ILETIONANTE
De SALAMANCA, prniaeonIsta: Hipe111. Ilmo. Es desparza a eomptadorta
e

ROMEA

".11n1».114/Mae.

Campana'. Catalana
Aval. Tarda, a les 51:, MADAME.
N11, a lee 10:

I

marfil

enmante en tres actos d'Antas% Qtalne
toro l Pasqual guisen, per AntOnla
Normo I Itatal lerdeas, t Josep Eaisguer, Eilas Isanjuan, Luls S. Torrevilla. i.nrinen Cuevas, Marula cuevas
&Peral/. necorais d'Hiela'
AnPiii 1

ELS HOMES FORTS
Prer01 Ignual !eleg ida 1033.
1

Denla, larda I na:
¡Le MOMEA FORTS

Prieto.
Regisseur: _loan Sohirzano.

Cap de maqtrinistes: Constanti Baccelli.
Atrezista: Alexandre Nieto.

TEATRE CÒMIC!

Gran companyla de revistes
AVI'l.
a les :TI 5 !Maquee •
1 pessata. General, 080. 1,1 'ni-da
en dos artes LAS PEPONAS, per II 1 Pozas l 1014 la esotiostiy1,1.
NIT,SI les 14: Fundió d'han...note.
u la seovoreta Ansoiall Castro, elegida
Reina de lee Platees d'Enpanye, en
el corlen, aet priltnve -cidnira'S
1.er I.s revista del dla

Los maridos de lidia
peis dr erisium. 2.on Espléndld fl de
feota. en el qual prendran part els
proielpals remeras 00 Is corupencla.
1 Manteara anda l'atoe
a la Reina de les Plalaes dEonniya.
Ininmenalwp

aleeeeMeeneome

TEATIE ROVETATS

Calmenete. Ele dotare asolallran e la
tepresentar:G. Denla, a lee 030 1 a
les 1015: ORO Y MARFIL. Plumeo •
re, a les 350: LA 1111AQUAIONA,
per Anibnle He rrero; e ten 6 1 a
lee 10'15: OSO Y MARFIL

1111neelt

L'actriu Pepita Melle
comMies diles de "rasa bona", la ve-

Miar! I que 110 ent vinduin anzb qta'
el Ica/re és una cosa universal i que fe
tracto de localitzar-lo. Res Fls
classics espanyols stin enolt espan¡ols
sdn, alhora, molt unive r sal:. La universolitat deis metis pe r sonüfges radie.:
cit el que trnen d'humans.

- Santa Marina romenca my !, un conflicle individual 1 acaba ami, ein conf fi
te rol-Jet-144 Per 01711e,d0 rad, potrer. atraen critic, a Vadrid, m'honora reos.,
dan', a Prolnisit d'aquesta abra, Fuente.
ove /una. Pana al Nord. La poetia de
l'ob ra ettel en rombienf. Un hm- de
f resa, que tof ho arassalla. vea un lin!.le
e arr akar-se rantra

- La interprelachír
-Deisara satisfet el nfifs exige'« et
bareelotti corteiserd una aova Repita Vena, De la Repito
r amlulies dr lardiel Ponerla. I, le
Santa Marina. Fui ha nit oil, Es ts'i
una ultra, Es ven artriu d'una intsost
tat drantatica que so rtrendra a ntake.
Ja hn teuren,
-FI deroral!'
-D'En Fontanals.
cal dir res
tnés.
CASSIMIR ORT.4S 170'
SERVIR EL ME.NIAR CA-

MELLA CIBRIAN
dIsendres. Tarda. a les 515
Etulaques a 2'50 ples.

USTED TIENE OJOS
DE MUJER FATAL
creado magnifica diquesta
companyie
NIT, a lea 10 . 15: Latrena sensaelonai

SANTA MARINA
de 11111191re eseelpior Angel Linee,
timb cosiste:tela del sea ‚olor
Es d e spena a Comptadork

38. 'L'amor inútil", Joma Tries i
Febrera«.
39- 'S. O. S.", J. Puig i Pujades.
so. • Cen, les besties". N.
41. "El coronel motines. ", N. N.
42. "El nivell". Sebastia Ribot
Prats
«••4444411414444444~1411.4*
4,3 i 44. " Allò que tal vegada s'esdevingué" i "Cataclisme", de Joan OliCarnet de l'espectador ver.
45. "El denle is lluny", de J. M. MiAl Barcelona, debut de la
guel 1 Verses.
companyia Ortos, amb l'estrena I
46. "Benaventurats els lladres". fgde la farsa còmica Pu-Chn-Ling,
casi Agustí.
dels senyors Capella i Lucio.
47. "La lirona de Sant Marc", Frau'
cese Bonaventura Ricard.
Aquest vespre: .11 Romea, pre48. "Sang Catalana". Benet Esteve.
sentació de la companyia titular
ait "Una pasea cilla" de Moles'
d'aquell teatre Herrero-Bardem,
Sabater.
amb l'estrena de la comedia Oro
so. "Víctor Daura", de J. Navarre
y marfil. d'Antoni Quintero i
i Costabella.
Pasqual Guillén,
51 i 52. El desti" i "L'enamorada"
de Maria S. Bots,
Al Novetate, estrena, per !a
53 i 54. "Un marit comprat" i "tila
companyia Ifelii-Cibrien, de la
flor en el fang", de T. Ramos i Bien.
comedia Itanta Marina, d'Angel
55 i 56. "La chula astuta" i "Vida
Lizaro,
nova", de B. Maeä i Sätir.
Denti, dissabte, a la tarda, re57. "El tren en qué vivís", de J.
obertura del teatre Nou amb la
Millás-Ratirell.
reaparició de la companyia
58. "Renediment", de N. N.
castellana dirigida pel barfton
59. "El cor i l; Fahiduria " . de N...N
6o. "La ciutat maleicla", de Sebastià
Mere Redondo i l'actor ebmic
Antonl Palacios.
Joan-Arbó.
6r. "La muller de don fea", C. Fa'
Diumenge, dia 13, al Coliseu
ges de Climent.
Pornpeia, de Gracia, comiat de la
62. "L'orgullosa". de N. N.
companyia catalana Torree-Tor63. "Rienelda, la fadrina", de N. N
rents.
64. "La rosa i l'escardot". de N. N.
65, 66 i 67. "La torcerla dele vaDimecres, dia 16, estrella al
le nt e". 'La Gloriosa" i "Les verges caiNou de la earauela El sol del
gules". de Miguel Poal-Aregall.
Pera, ¡letra de Luis de Castro
68. "liberen', de N. N.
mlisiea dele mestres Benlloc
69. "Carlee", de N. N.
Soriano.
70. "Luter", de Miguel Cliviller.
71. 'El plor de la Lela", d'Antoni
Cves i Fortuny.
72. Antigona". de N. N.
MANCA D'AUTORS?
73. 'Marta,

Han estad presenta.
Je. eetanta.sis obre.
al eoneurs per •I
"Premi
1614sies 1934"
l.as

Setenta-sis obren teatral . . setanta-!is.
han estad presentades al concurs ebert
per a atorgar el "Premi Ignasi Iglisies 1934".
Heus ad la llista:
t. "Madame", de Lluís
2. "Filie del treball", de Domènec
!ved.
.3. "Fugint del llot", de Joaquim
Torra.
a. "Jeroni Daura", de Joan Mayol.
5. "L'endemà d'Aurora'', de Xavier
Benguerel.
6. "Virada fatal", de H. V. Gravina i M. Font.
7. "Les ales del temps", d'Aveli
Art is.
8. "Entre l'ende de l'amor i la dolor d'un dubte". de N. N.
o. "L'Huraci", de Carme Montariol.
to. "La mateixa sang", de Leopold
G. Blat.
fi. "El Roser", de Leopold G.
Blat.
12. "Dama Rosaura", Tomas Ribes
i Julia.
13 i to. "El cor no es compra" i
"La fallida", de D. Davi i Güell.
15. "L'amo", de Francesc limes i
Palaus.
16. "Noies de setze anys", J. Carner-Ribalta.
1 7 i tS. "El fang de les estrelles" !
'Rondó", de J. F. Vidal i Jover.
In. "Capitello", ct Agusti E.selasans.
20. * Cautxú", ('Topazil.
21. • El modern paradis", de Miguel
Joseph Mayo!.
22 i 23. « Ceruesa" 1
L'enyorament", de B. Gispert i Sandoval.
24. "La sang als ulls", de Manuel
Valldeperes.
25. "La impassible", cl'.4ndret: A.
Artís.
26. "La puntaire de l'hostal'', de
Francesc Roqueta.
27. " Elles s6n alai", de N. N.
28. "Llavor de vida", de N. N.
Mds29. "Inquietud", de Josep
tertr..
30. "Midas, Rei de Frigia", N. N.
31. "Jocs del cor", de Vicenç Ha-

32. "Humanitat", de Francesc X.
Sabartés.
33. "Les (orces vives", de Manuel
-Cap tend,,nria. Podeu der, en ton Pugés.
34. "Les Gmbres", de Domèner
cas, que he intentar escenificar l'exlire:sil de l'enfríenla humana. Si, digueu-lt, Guansé.
35. "La santa deshonrada", de
aix i s l' an at;nia humana.

Gran Companyle de Combines

05111.

Telifon 11181
Aquella 'lit. a tes 1010
Presentante:e de la *m'india Titular
amb l'ESTRENA

Oro y

POLIORAMA

Actrius (per ordre alafbetic): Carme
Echevarria, Canso! Esplugues, Aurora
i Maria Carcialonso, Anita Leyva, Elvira L p
óez Muchoz, Jnscfina Llopis,
Ferré Rodríguez, Elisa Romeo, Carme
Sainz de Rivera i Soledat Verd.
Adoro: Ricard Alonso, Joan Calvo,
Faust Cornejo, Abelard D. Calleja, Perran Fresno, Genar Guillot, Lluis L. de
Rueda, Joan Ordufia, Casimir Ocias,
Josep Parejo i Unís Ramírez.
Apuntadors: Rafel Sales i Josep

LENT
-Assajant, senado. Ortos"
- Amb lotes le: de la llei , st, senyor.
Assaig general. C0171 si mal no Manissin: represento, oquesla comMia.
- Pe r d si al Beatriz. de :Madrid, heu
representas FU-0111-Ling oropel da
tegades! 121., tenia gen l noza, a la
compon4a"
- E, la malci.ra companyin dc Madrid. reté Rarrelotia n's Barcelona. i
l' ol tf ul t 'OUT si ihovia refretinf alnun
qn,I tt Tot est,1 al Miel/
--Tot está calent. Coeu °Hita del
-

forn.
Ad.

clic

la hoja". de N. N.

!NOTICIES

SOLTE

El p ostre an:ic Josep Barril)
ens pregn que fern constar (pr:.
quf arribi a les seves
que enguany no ha estat el q
ha executat el pessebre am
pells, eom havia fet fins ara, i 5
xf mateix que el dit comunica 1
el constructor exclusiu
facsímil de les Torres de Poblr
fet atnh xocolala, que d'emes
pastel fon arenal ale Infar-!.e)
la Casa de Caritat.

Majestic Hote
I RESTAURANT
Coberts a 1050 olas. I a la Ceri.
Prats -oolonals. ExcelLtnt
Servel perfecte - Salons per
Renquea, Bodas i Festes
Orquestra

Preus

modera

La Cornissió de Cultura de i
Societat Cooperatica Obrera "L
Lealtad", de Gräria, ha organii
zat el seu primer Concurs socia.
de fotografies (amateur); Pol

visitar-se els treballa presenta',
a la sala-biblioteca del seu
(Montseny, 81( els dies 13 al:
d'aquest mes, de vuit a deu
vespre, els dies feiners, i de de:
a una i de quatre a vuit, e,
diumenges.

Lo febre y el des.
falleciment son sen.
yol de molaltío

74. "Els comediante", de Pere ErTota malaltia que situa al
tnengol.
començaments es mis acil de vea
75. "Honorahilitat", de N. N.
cer-la ràpidament i satisfactäriamea.
76. "Les males herbes", de N. N.
Tan aviat corn s'observin els ata
primers simptomes mis caracteristin
tala corn la febre, el cansament, cc,
COLISEU POMPEIA e3 recomana posar-se tot seguit
COMPANYIA
Ilit i anar bevent sovint vasos
Merare Wat de l'actual Emprime
BOISON BLANCHE de l'Abat Ifs
I Companyla
As 01. nivel:ares. Tsids, a les cinc:
gast, tal com es faria si fos de tisau
EL FILL DEL SENYOR GOLD
ja que la tal beguda es una dulce>
NIt. a lea 1015:
track) de plantes aromátiques reía.
LA CORONA D'ESPINES
eades en les seves propietats per rc
rrnaelA d'Enrique' Torres
ci erne 'raerla. a 1,3 Os LA CORONA
poderós medicament. Des de fa !:
8 Ir, i(1 . 15 . LA
D'ESPINES, anys
no abunden les malalties
creaF01
1
VILLA DEL CARME8I. pel
dar skiagulm Torrente
dole infecciosa, segurament degut
eIM•IeeMeefflMeeMbebe•Ibewenee•Mee.MOee“Mee••.e........
aquest inofensiu pece, heroic media.
ment, que és suficient per a fer-k
avortar i guarir, encara que es trac:
PALACE de les mes perilloses, tale cono aria
Rechtes; MARGARIDA CARVAJAL
g arampió, verola. erisipela, paludiS
me i tifus. Aquesta acció meravara
istil. OlVendreOs Tarda. a les 515
fácilment pel gr an Pode
Las mujeres del Zodíaco s'explica
microbicida de la BOISSON BLA.N.
CHE de l'Abat Magnat, que fa
Pat a les 1015:
neteja rápida i completa de la san;
LAS DE LOS OJOS
destrueix al rnateix temps cls rniw
his, causa de la febre i malaltia. st
EN BLANCO
venda a totes les Fan-nades al r::Detalls per cartells cuarta
de Ptes. 3'20 flascó. Exigiu la BO":SON BLANCHE de l'Abat Magra'.

PRINCIPAL

1

l'Ensenyament
La representació dele mestres
al Consell Provincial. - ;I:elegrames de protesta.
Davant convocatòria per elecció de mestre privat. en el Consell
Provincial (le Barcelona, que
concedeix vot fine als inestres no
titulars, pel simple fet de dedicar-se a l'enseriyainent, eleven:

Al Restaurant Pitria ‚an ni, di.
vendres, a les nou, lindra lloc e
banquet d'homenatge i simpalir
amb que s'ha volgul, obsequia:
Aureli Cortiella i Martret, en meras d'haver alleujat la situarii
a tina pila de companys de treball en adquirir les diles sWei
del bitllet que, a la Rifa de Nadal, va surtir afavorit amb
milions de pessetes.

FIRA DE BARCELONA rada
Junta general ordinaria el
enérgica protesta develil l'atropellament a la dignitat proles- dia 21 d'aquest mes, a les cinc
sional, suplicara V. E., sonyor de la tarda, al Saló d'Autos lar,
ministre d'Instruccid Pública, la Cambra de Gomero.
dicti disosició aclarant puguin
Han començat el preparatite
votar solament ola mestres titulara, COM les eleccions prece- d'organització del ball de
dents. Saluden V, E. Sehastitt So- fresses anomenat Ball del Co.
merr, que celebrara Eureka ase
la 1 Benet Darand, president
secretari del Collegi de Mestrcs la cooperad() d'importants rase)
comerciale.
Titulars de Barcelona.
Aquest festival (ladra Ilne
- "Davant atropellament de
la dignitat professional que re- modernissim baló Gran Price,
sulta de la convocatòria per a re- MI del dia 2 de febrer vinent
leed() de ilustre particular del s'atorgaran 20 valuosos premio+
Gonsell provincial de B".reelona les millors disfresses parliceque concedeix vot fius os no ti- 'tara j menciona honorftiques

Iulars, enlairein respectuosa, pcrb enérgica protesta Y. E. suplicant dicti urgenliseint erlariment
que poden votar solament els
mestres tilulars, com en les
eleccions precedente. Saluden\
V. E., Jaume Torner i Josep Co-

brach

les comercials.
Durara la testa, que sera ame
nitzada per tres famoses orquestres de Jazz, lindrit Roo urna or
ginal destilada de comparses
disfresses a l'estil dels Camavals de Nivn,

rolo ines, pres iaìui 1 i ere re tari de

l'Assoriaci6 del Magisteri Pareacid, la higiene i el bon gast,
ticular de Catalunya ì Balcars.
pecialment en l'ambient familiar
• •
Está assessorada per nietges, Pe'
411.M.X•reMx•BeAM..••• n ••••n+••nn••••nn•ner
Amb referencia a la votarlo tiagugs i eepecialitzals,
Es proposa fer una propaga::.
per elegir el mestre particular
TEATRE PARrFt 4114A
que ha de representar la classe da activa contra els errare y()
COMPANYIA CASIMIR CHITAS
en el Consell ProNincial de pri- es cometen amb l'infant, coni"•
mer ensenyament, la Junta Di- ara negilgir la seva higiene.
a les 1017.
Au-UI, divendres. NII
rectiva de la Defensa del Profes- II por, enganyar-lo, inalparlar
Debut de la Geinpanyla. EsTREN
sorat Particular de Barcelona fa disputar davant seu. ele., p:
de la farsa Cötlilra lic Capella 1 Lurio
constar que aqUebta entilat
presenta cap candidat, ni defen- sn 'enixtetaitell. talbsasi tuoi
(deertno st Lloi m 'dedsv;
sa oficialment cap candidatura; universal referente a la hipe.,
Lenta, 111.sabte. Tarda I nit.
deixa en Ilibertat els seue aseo- i a l'educació. Desplegara
date porque votin a tavor del ~id protectora de la infancia
FU - CHU - LING
candidat que els inspiri mes ga- l'adolescència per a allunyar -1'
ranties de serietat, experiencia i del vici i la delinqüència.
Es valdria de loto els mitjars
zel.
Als mestres-consorts. - Es eficiente: publicacions, confeTEATRE
OIU
compnnyla MARC REDONDO-ANTONI
prega a I rd ti els mest res-consorts rencies, cursets, organitzure
darles 1 exposicions, crear mg
PALACIOS. Olembto, II lo gemir:
de Barcelona que assisteixin
inaugureetd Øe la segona temporada
biblioteca circulant, aconselial
Tarda. it len 11 O. Putlflue3, 1 piet
la
reunid
extraordinaria
que
se
Les LA DOLOROSA. per l'entinen'
celebrara e) diumenge vinent, a els pares per correspondencia ^
tenor tartera: 51mon; Ion LA SELLA
RtniLADA, per l'emlnent barilon Mar..
les once en pan( del mal', a la personalment sobre casos C911.
Redni:10.
lee 10: EL puo 08
etc.
LA AFRICANA, ver
Casa del Mestre, playa d'Urqui- creta.
slinou 1
en flirt de vós
naona, 1, per tul de tractur d'ae- ,Depen
LA BELI A BURLADA
d'aquesta
obra.
sumptes de lion alteres.
Pel be del Ilustre pala ingres:
Gimen-Ver. 1 n11 .'1 11'' Ilr 'Erit?Tn tidnENA de
Manifest d'Asoló Educativa. -- sen a Arrió Educativa.
EL SOL DEL PbRU
u:4= j.u.z.:222.... Acció Educativa es una associaDomicili social: Enric Gra1l4ció c ree« per a fomentar
d o s, 7.

N. N.

36. "L'edat del Paner ", de Josep
Comes i Roca.

Fu-Chu-Ling

N

NI( SI

.31.1

.t•

Dieendr es, it de gener de

t935

teA

FINAN CE S

niki d'ocre elpa Antoni SET% Grata
va Ciare a sqra la clayegaera.
produi lesiona als dits de la pie esguerra, 'le les que beta assistit
afflommlidL
.
l' Hospital.
a; de redtara
accions
De
les
+3.00).
- Divendrep a les sis de la tarda.
e:ir el canvi de Tramvies preferents
tindra lloc l'obertura de 1' Expoeleib
QUESTIONS L,OCALS
- Han coareas;a: les abres de Nona ha denenciet a 'la :tedia eive setmanals de mis del que ,iagava de Segells de Correa, que organitzada
7 %. 43.00 (- 1.00 ); Gas F, 100.00
travesia rAlbeSa, -:,ffe d'un taller medid,. out ocitse2:): Ealuntament popular . Com ea vea,
ionstruacia .; o
( + 400), i Foment d'Obres, 15.1.00
MERCAT LLIURE
de
l'Associacid.
Grup
Filatilic
pe!
aituat hi ha fet un baila: negoci.
voltants de l'estada d2 M. S.
a la carretera del ah e a ble a Mocar'
(+100).
al
saló
lactes
tindrà
lloc
Cultural,
E! M 'almo <l'Ara
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ELS ESPORTS
AVIACIÓ

Atletismo

EL VINENT DIUMENGE, A L'ESTADI DE MONTJUIC, E$ DISPUTARA EL PRIMER °M'APIONAT CATALA DE OROSS-COUNieapacitats en rivalitats i discrepän- TRY I UNA INTERESSANT JORNADA DE RECORD'
cies internes que feien negligir EAviacia pura, tots els elements entuProsseguin ei pla qm s'ha
siastes i actius, salvant totes les dife- traçat la secció d'Atielisine del
rencies de carácter. temperament i 13. U. C., phi que te per (rbjetrte
fins de criteri, s'haguessin amotllat desenvolupur ratletisute en gea les directives de l'interes comú, la neral i prineipaltnent
nostra aviació hauria conegut, ineviescolar, ens ofereixen per al
tablement, periódes dificils, però bau- vinent diumenge U tI Miel essant
':a tant4 adquirit mis solidesa
festival que le per base el midesenvolupament. Sobrctot hauria tin- mer campionat de Catalunye de
un
programa
i
un
ordre
que
a
gut
cruss-euuntry, que ha aconschores d'ara ningú no te croquitzat.
guit un nombre moll corist.ki aI és que per altra banda, les fre- ble de participants, als quals
qüents rivalitats de clubs, han donat es donara la surtida a les 41P11
lloc, per tal d'adquirir un comingent del tuati al recinle de l'Estad, de
d'associats, a propagandes excessives Montjuie.
respecte de les facilitats amb que es
El recurreaut ha estat maten
pot abordar l'aviació. Això que en de manera que el ¡Jalare cómoda
un moment donat ha e:tat eficae, are tit
assegut en Ilurs localttals
a la Ilarga, curn era ‚lar ' - 0, ha pro- podrà seguir les prineipals incivocat cansanci i desencolatjament co
dències de la Huila que promei
nombrosos aficionats de bona volunmisser interessantissit»a.
tat, en comprovar cont, vista i trec Es inutiti de gran eumerdarts,
hado de prop l'aviació, és una actien els cerdeo alleties. la 'eapavitat costosa i dura de practicar.
del gran esprinler Lluís
En definitiva, la situació de l'ae- ['teta
al (mal lambe vrturem
ronáutica catalana no és gens enco- Serdx,
ratjadora, fei amb el qual tothom vinent diumenge cii el triat'qx
feslital, en estalair el rerord 0está d'acord, aixi niateix com arnb
alela necessitat urgent de posar-hi re- panyul universilari dels ä r)
me:. La pitjor dificultat és la que tees.
En els Itaneanients de la barra
tothom s'avingui a reconeixer la
part de responsabilitat que li corres- veoretn. 110 solament
com
venfent 01111 liCht iI, surf) lampon a l'actual estat de coses i s'avingui tainhé a rectificar l'actitud Cal be Espunya j Amado, q... ! ja en
un treball de conjunt, del qual no- altres ocasiona Imri s,brepassal
mes se'n poden alliberar els que pos- la marca que actualment constiseint Mitjans de fortuna suficients lucia el recurd peninsular, i de la
poden volar amb tota independencia. Huila d'aquests tres caretlents
Aquest treball ha de consistir en la Ilaneadors no dublem que ea sorrealització d'un programa establert i tira el record excelleranarit
discutit prèviament per evitar de re- floral .
I, finalment, els equiprers
petir les inútils divagacions i assaigs
d'altres vegades. El programa de l'Escota de 'rediles, pro,seaurot
tasques a realitzar s'ha de basar en la sera norma de mortorolitzar
la realitat i l'experiencia, i ha d'estar tots els record existents. e , labliadaptat estrictament a les nostres ran el rerord peninsular de repossibilitats per tal de poguer-lo com- Ilevaments In per 100.
plir totalment.
Aquest programa que ha d'esser
bo per a tots els Clubs existents, ha Frontó Principal Palace
de contenir dos unts essencialpissims
Avui. divendres. Tarda, 41 5
sense els quals és completament impossible d'obtenir cap resultat: el vol
RECALCE II - URIONA
a vela en totes les seves etapes i
entra
l'aviació de petita potència, ja sigui
URIZAR I - MAGUREGUI
segons la fórmula de Miguel, ja amb
Nit a wa stra13,
la forma de planador amb motor
GABRIEL II - GUILLERMO
auxiliar com les "planetles" de
contra
\\ T ilde. Aquests dos aspectes que reARAGARATE - GUTIERREZ
presenten l'aviació económica són els
GOITIA
Imics en els quals l'aficionat català
pot, dorant molt temps, trobar sztisface:6 abs seus entusiasmes i els
Un j as amb e's quals un club dele
nostres pot realitzar una nava aviació
LA TIRADA OLIMPICA DE
ef icae.
CARRABINA DE PRECISIO
M. FOYE
La M'acta ami anomenada, 1 que
anunciada per al diumenge
34•44.644,444.:444.144n4444444 estaca
passat, es fea amb compre' exit al
camp de Montjuïc.
La oro y a fou a 50 aletees (I30s1,10
ajagut), amb carrabina de mata cali(ire 22, sobre Mane internacional de
20 centiinctres i deu zones. Trets 30
en sis s ‘:ries de cinc. Els seus excel/ ALTA QUALITAT
lents resultats sat:sferen els anhels
m g s vius, mereiseut cls gua n) adors
:a mes entusiástica admiració.
El primer llor correspungue al noEls àrbitres per a diumenge table tirador A. Camats, dcsprés
d ' Una Iluita molt interessant entre
Primera d i -- '
diversos destacats tiradors.
A Chamartin, Madrid-Sevilla,
El resultat de les tirades dels que
Zabala.
es classificaren per ésser aquestes
A les Corla, Barcelona -Atlètic seritablement internacionals captivar le Bilbao, Sleiinborn.
ran sens ilubte ('atenció, no solaA Akieha. Dortbstia-Alletir de nimia deis soci.,, sinó de tots cls es.
Nladrid. Casterlenas.
portistes, i permeten mirar amb opA El Patronato, Betis-Oviedo, tintisme el Iluit paper que Barcelona
1.6cartIrt.
pot representar en una tirada regida
A lbaondo, Arenes-Espanyul. pel reglament olimpie internacional.
Resultats del:, sis primers llocs
Balague.r.
A Mestalta, Valencia-Racing. prem.ats:
Cruella.
Primer premi. Amadeu Camate.
Segona dIvIsi6. — Primer grup: 290 punts; segon, Antoni Modotell,
A El Parral, Nacional-SpOr- 289 punts: tercer, Lluís Bandera, 287
ling, Montero (es jugara denla a punts: quart. Miguel Pinyol, 285
punts: olisque, Miguel Escota. 284
la tarda).
A
Zorrilla, Valadolid-Ceita. punts: ' sise, Ernili (..rer. 284 punts.
;11 ) rea
Actué de jutge de camp el senyor
A Lasesarre. Baracaldo-Racing Joan Alado.
Prometen veure's ntult concorregud'El Ferro!, Vallana,
A Las Arobias, Stadiurn Avi- des les properes tirades carrabina
les-Deportiti Corunya, Isaac Fer- grup B, el Pcnthalton modem (tir
rapidesa) i la de neófita, que han de
riä idea,
celebrar-se totes dintre el present
Segon grup:
Al Stadiuin Gal, Irun-Badalw mes. A tots els que els interessi prendre-hi part poden recollir programes
tia, Campo.
A la Creu Alta, Sabadell-Sa- a les oficines del Tir Nacional, Escurlellers, 5 i 7, pral.
ragossa, Igle tus.
A Girona, Girona-Júpiter, Cona/Vera.
Tener grup:
—=—
Al Städiurn Bardin, Hércules- CAP ALS RABOS DE PEGUERA
Recreativo diranada. Sanchís OrCom cada dissabte, la Federado
duña.
d'Entitats Excuroiont,sie ehm CaA Elx, Elx-Gimnàstic,
A Camino Hondo. Llevant - talunya organitza per al dia 12
un autocar per anar a Castellar
Minera, Hidalgo Medina.
del tiltl, les places del quid eslun
A los Baños del Carmen. Ma
la lutos ocupades.
laeilano-La Palma, Canga Ar
Cona que al Xiilet-Reirr,a que et
gnelles.
G. E. Montserrat, dP Manroso, tú
als Rasos de Peguern, lit "testen
entara alguna literes
FRONTO NOVETATS rbles,
fermentada Feo,. • .,
Avui, dIvendres, tarda. • let 4:
ganitza uf, nitre autocae que sorGALLARTA II
tirä a les tres de la tatdadc disQUINTANA UI
sabte, per estar de Ctel'"i hIl Illa
.•
oerini
rifenge 14 do. quarts de mol del
NARRU II • VILLANO
N.
to• 101114
aespre.
SOLOZABAL-JAUREGUI
Per a inscrIpcinne i del dls,
almea
dirigni-vus al durnicl i i de la FeARAQUISTAIN • ABASOLO
derada), Rambla de Canaletes, 9.
amos ps c »Melle
telèfon 22.310.

Any nou, aviació nova
Any nou, vida nona. Si de nosaltres depengués diriem: any nou,
aviació nova. I tan debò que la
Nova Aviació fos un fet i se'ns aparegués en un escenari seré, lliure
de núvols i tempestats. La nostra
aviació, la catalana ha navegas, parem amb imatge, is dar, sempre en're tamborinades i liamos i trons. No
aber., quin tnalastre pesa damunt
a'ella, que la pau i l'harmonia mai
no han fet niu entre els seus coartaFins i tot en els nioments en
els quals el dedicar-s'hi suposava malde c aps i sacrificio molt superiorn enzara als m'ola importants d'avui, les
discrepáncies i diferencies d'orientarle, adquirien uns tons d'agressivitat
de rancúnia completament irreduc:II= A hores d'ara tot segueix
igual. Amb una barreja inexplicable
¡'interessos esportius, económico i
Lino i tot politics, l'ambient aeronautic de casa nostra s'ha espesseit en
-Ana atmosiera sufocant i irrespirable
en la qua) l'autèntic i simple aficionat a l'aviació se sent sotraquejat i
desorientat, sense aconseguir ni una
satisfacció modesta d'aquex ideal que
l'empeny i que cada negada veu més
lluny de realitzar.
Sobretot en l'aspecte de l'aviació
esportiva, que amb tota lógica hauria
d'estar deslligada de les contingències
fluctuacions de l'aeronatuica comercial i política, es on el desordre
anarquia d'orientacions pren un to
mis lamentable. La crisi és profunda
i virulenta. Lelement que té con' a
única aspirado:), el valor discretament i proporcionar-se a Si mateix
gaudi i un entreteniment esportiu,
¡roba incomptables dificultats que se
eueeeei g in sense fi, i quan amb la(any d'atenuar-les o reduir-les decideix intervenir d'una manera directa
prop dels elements que dirigeixen
l'ambient esportiu, coneix multitud
d'orientacions distintes i oposades
apassionaments i campanyes d'ordre
extra-esportiu que per necessitat han
d'ésser esteras en resultats 1 dispersadores d'elements i d'esforços.
Sovint els defensors, en eralitat
mis que d'una tendencia ho són
d'un personalismo, d'una bandera,
atribueixen tots els malo de l'aviació
a l'actitud del personalisme advers.
I inversament, no cal dir. Per a nosaltres totes aquestes carnpanyes i verbal:smes compten poc, puix que en
definitiva, el valor dels diversos horneo que en determinats momento
han posseït mitjans per fer feina
activa aeronáutica s'lla de mesurar
per tot allq que ha realitzat i en
iquest aspecte el mes prola podria
perfectament quallfirar la labor efeci?va dels bornes de la nostra aeronáutica, Es un any darrera l'altre
que un borne afirma la seva personalitat a base de labor constructiva i
real i que a mesura que el temps
passa apareix més indiscutible i definit_
No. Nosaltres no creiem que la
crisi de la nostra avfació esportiva,
per parlar montés d'aquesta, depengui
d'una o d'al.ra actitud personal.
Aquesta crisi es en part obra de torso
Si en flor de malmetre possibilitats

Futbol
El partit
Athletic Bilbao - Barcelona
Es topa amb dificultats per
afog. mar l'equip blau-grana
Lesionats Itairion 1 irujillo.
darrerament EScola, el E. G. Bar-

celona topa amb multes dificultats per a euriteeeionar l'equrp
que el diumenge haurà d'ésser
cpusal, al de I Atleta; bilbai
camp de les Corts en mala de
Lliga. Aquestes diticultats es
cóneentren, naturalme»1, en la
formad() de la tinta d'atac, pura
que eón tres els davultterg titular s anda els quals no es pudi a
comptar per leatuns. Sembla que
aqusts cuirlraten:ps obligaran a
pvsar Pedroi a la tinta davantera.
Sense que pugnen' duriar-lo coro
á oficial ni definitiu, es parla de
la formada del següent equip:
Nogués, Zabalu, Arana, Guzmart,
Soler, Lectiona, Vantolra, Raic,
Murerit, Pedrul i Puges o Cabaraes. Tumbé s'ha dit que Raic
ocuparte el centre de IJ I17its Jata:', permutant en aquarra cas
seu Itue amb Morera. Per tiara
;ftarl el Barcelona ha sol-licita t de
tu Federad() amnistia per al seu
jugador (Jarcia, procedent del
3. znielit de Molino de Rei, perquè
augues jugar de Lliga, com s'ha
stauritzat a allres jugadors sus?esos Eleitt aquell, pecó la Federad() ha dens. soll l'auturització
o er tant, el Barcelona. no podrä
disposar /amarre rraquest ele. laert .

'"L'Espanyol a Bilbao
• Avul surti rá. cap a Bilbao, per
tal de jugar contra l'Arenes, requip de Itspanyol.
Els jugadora que es desplaceir
sen: Fournies, Arater. Pérez, Cifuentes, Soler. Martí, Pri t. EdelMiro I, blondo, Manolfn 1 Bosch,

Tir

MERMES-13ENZ

Esportsde.Neu

UNA ALTRA OMITIDA ALS
804 DE PROUERA
f.,
Essent molt cresrut el nombre d'inscrita per traslladar-se
ele vinents dissabte i dimitente
a les pistes deis Rasas de Peguen, la S. E. Amunt, de la Unió
Esportiva de Sant Antteu recorrida als que desitgin efecluar-hu
que es tanca avui la inscripcia.
una regada complet l'anta) c oze.
Per a informes i inaeripcions,
Passeig de Fabra 1 Puig, 9,
Casa Slbecas, Anbau. 35. tetaron, 32915.

Dtvendrea, 11 de gener

Ciclista e
Trueba a la Volta a França. — E:1
director de "L'Auto" ha rebut ja el
contracte signat, en el qual Vicen;
Trueba es compromet a participar a
propera Volta a França.
Broccardo abandona el cicliame. —
Diuen de Paris que Paul Broceado
ha ict pública la seva decisió d'abandonar el ciclisme després de participar als Sis Dies de Paris.

f9a

Cartellera de Cinem
11373:1332,[21
Aval tarda, u tes 1. Ait, a ies
Revista Paramount, LOS PERROS
(doonmentait EL TERROR DEL
CUADRILATERO Milaulsost

a CRIMEN DEL VAIII1ES

per Carl Brisson. Jark 03151e Alelar
Me. Laglen, xtity C711'1131. t DUke
Ellington
amb In sea a famosa (nuestra
(eón t'es faramount)

EL II CAMPIONAT SOCIAL DEL
CLUB ALPI NURIA
El bon estat de la neu a la soll
de Núria, a partir del in rarer quiten/erre. permet la celebrad() del
III Campionat Social de fons
Club alpf Núria amb classificació
per a les categories seniors, Juniors i debutants.
S'admetran inscripctuns a la
secretaria del Club per tot aVili.
i a Nilda , fins a les vtlit del vea •
ore de demà, dissabte.
Per a facilitar el desplaçament
sortirä de Barcelona un autocar
demä, a dos quarts de tres (le :a
tarda.

de

CINEMA WALKYRIA SALÓ VICTOR
Valencia, 215 • 201 za Te/Mon
¡VIVA LA VIvA!
Asid, DIvendres. Tarda. a les
per Alady, Lepe 1 SaMpere

DESFILE DE CANDILEJAS
la minar revista elnemaiograrica

EL HOMBRE DEL BOSQUE
p er StOrnO Cayena
I DISUIXOS

ell, a les 930
TREPADORES DE MONTAKIM

tdocumental>

A la sombra de los muel

gran producció, versló anglesa k
ereael6 de Ben Lyon, Claudette Colt e
Erliest TOrrenee, I

Ilusiones de gran danta

CINEMA RAMBLAS
Rambla del Centre.

30 • Telefon 12972
Avul: Garnica I 131butzos

1

ANNY ANNY
dellCiosa comedia, per ariny Ondra

Plata Urseinaona.
lemion 2551.3e
Tarda, OJO, 530 h 730. • MI: 10
ZAMORA (documental)
AMIGAZOS MIlmi)cos)

COMPIR1108 iE JEGI
tna

deliciosa tornean musical (nimio 41
ny.). interpteMda pels aplaudas aro
hal e de NallY. Wolr Alhach fletly 1 Ge
Waidau

Programes d'ay
TEATRES

de
per al In laurel
espanyol
O UTe i ILir dY
Sentó continua

nora

Barcelona. — Estrena de "Fu•Chia-La
Cómic. — Tarda: -Las pepunas.".
'Los maridos de Lidia".
Colino Pamema. — -Don Joan de T
per Leer Ayres I Juno anight
Noventa. — Tarda: e rsted tlene oy,
TEATRE TIVOLI
mujer talar. PM, Estiena de
10 nit, "Deterd r Er,liebvp,co
rim
s n'era". Garnica
marina".
Nou. — "1.a bella burlada".
FERINA
Pollorama. — Torda, "Madame",
4 tarda I 9'45 1111, "MuJerclia de gran
hornos forra".
Principal Palme. — "Las de los 0104
senor" "Un perm que trae role"
Maneo-.
aluria, 115 . Tonteen 21222
CAPITOL
Romea.
— 'II: Estrena de -Oro y mar
4 leida I 10 Mi, "Sor Angélica", en es
Avoit lama, a tes 4. 1 en, a les 10
panyol, Lina Yegros. cómica
Su Majestad el General 4 tarda 1 CATALUNYA
DIVERSOS
te mi, "El negro que tenia ei
1/21 . Rail Pe11041 n 11
alma blanca", en espanyol, Amanita co- Casa Lllbre. — anal I cada dic. ta.
1 la gran supe' prodeceln
loree. Cómica t Documental
san!.
ACTUALITATS
VALSES DE VIENA
Granja Royal. -- Tes I g arrida de I
Continua de 3 tarda a una mailnada. Hotel R1tz. — Avul 1
cada dla.
Preus: Mes refriera. tarda I nir: 2 mes. Amolaras, reportatges 1 "Viste, de llar•
uni.
Mes festiusi tarda, 3 pies, I nIt. O Pies. velona".
KURSAAL
4 farda 1 9'45 till, "Astucia de mujer"
MUSIC-HALLS
inikament tarda), "El nusterio del A g ua00111". -Oro eta llanos". por 3Iae Clarke. *pomo. — Vartetats 1 Mercedes
Cómica
8a-Ta-Clan. — Varletatz I Erra&
mitigo.
AAAAA PALACE
caminata 4 tarda, "En el barrio chino". Bombay. — Varletats / Lenta Gr
-Sobre las nubes". -La ptIncesa da las Eacelain. — Varlelats 1 Inesna
Pena
Czardas". per 3Iarthe Eggeria
Edén Contera. — vrile:ats 1 John
Amia. tarde. a te, 4 — 1I. 4 :es
EXCELSIOR
1 Celeste Gello.
REVISTA MINA, DOCUMENTAL. PATNE a huna 1 9'30 nit,
aveniura en Hollywood. — Triomf de la
forme
ionteament tarda), •• 0051 e las nuJOURNAL, Dibuizoe Lt dlt eructa comedia
Detnooli
bes" -1.3 princesa de las Cardas", per
.5Iarl he. Eggerin
DE AMAR

11 111
11 11191 1117011118

SALONS CINAES

INCTEROIPOIL

pin

A Palma es construirá un nou Velòdrom. — A la vila deis Camps, de
Palma, s'está construint un veleidrom
de gran envergadura, amb una pista
FACIL
en la qua ds podran assolir promedis
per Geno, leve Tobin. .adorphe NICIIJOU 1
de pa quilómetres per hora.
Mary Aislar
Aquest nou velòdrom seré inauguPALAU DE LA MUSICA CATALANA
Acinesia 011 a les deu
rar a la primas era propera.
estlosisament satis -

Associació de Cultura
Musical
eminent
guitarrista

VARIA

ANDREU SEGOVIA

en programa Cuatro primeres codician,

Dissabte, a l'Ins. se celebrará una
!M'armes pm e inseripeions de socli
Liarle. 43, 1 er, 2.. Telefon 20308
friliDA. 4 3 1,. • 311. 955
reunió mixta a base dels proiessionals
Reelles Pathri I Fémina. CaO de la denFcnoy germans, i Albi i del campió
feeleeta
d'Espanya amateur, Hombravella.
El Jardín del Monasterio
Aquesta reunió be celebrará sota el
Trtomr de Gaby Morlay 1 Henry Rolland
patronatge del Poblet B. C.
COMPANYIA TRANSATLANTICA
EL ESCÁNDALO
— A Hull, el pes fort francés Ad.
Simvage fiar veneut per l'angies Pe- Dlumenge. matinal 1000. Es despatza a
taquilla per a la sessli5 Numerada te diutitfer. En un cornbat celebrar fa temps menee tarda. a Ice 6 1311.1.Cas VINENT,
Kap Frandle, Dolor, del Ale, Dlk Powell,
entre els mateixos adversaris, el tran- Al
Serveis del mes de gener de 1935
Joison I R. Corta:
INONOER BAR, t.
ces va adjudicar-se la victòria per
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA I MEXIC
punts.
— Diuen de Vigo que Angel SoEl tapar HABANA sOrttra, si no hl ha variad& de Bilbao I Santander
44444+94444+6+•~~
bral, campió d'Espanya dels pesos
el 24 de gener, le Gijón el 25 1 de La Corona el 27, cap a M'avena 1
Veracruz.
mitjans, ha tornar d'América.
CINEMA ESPL Al
— El dia ez dcl corrent, a BoloRerleta. Olbulcos. «CARDAL« ROLINIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK,
nia. el catali Tormo será enfrontat
MANOS. per Lddie Caniur I Merla
Stuai t
a : l'Italia Venturi.
CUBA I MEXIC
— La prensa francesa comença
Ilusiones de gran dama
El vapor MARQUES DE COMILLAS tontea, st no hl ha veriarid. de
a ocupar - se entensament del combat
per tate de Nagy. tilo 1 5 3
Barcelona I Tarragona (rva.) el 17 de gener de Valencia el 19, de 316.
que entre el francés Maree! Thil
laga. ltva ) el 19. de Etinlz el 21 1 de Vigo (fea.) el 23, cap a Aova
¡VIVA LA VIDA!
l'angles Mac Avoy se celebrará el
York, /Imana I Veracruz.
per Bosita Ballesteros 1 Josep Sanipere
proper dilluns a Paris. El mata és
.441144+11141444444,0444,644,444%
välid per al títol de t'antojó d'Europa
LINIA DE LA INEDITERRANIA A PUERTO RICO, VENEdeis pesos migforts, que es troba acZUELA, COLOMBIA I PANA»
tualment vacan

Per telègraf
FUTBOL
Herrera allunyat del futbol per
una temporada. — i.ijii, 11. —

SPLENDID CINEMA
Coronen de Cent. 217 • Telefon 201
15
35 II, Lraupend programa
REVISTA FOX, explicada en e•panyo.
MANIQUIES NEOYORKINOS
Ideal Mili I st per Atice Face. ruidi Valle,
llunny Durante

Un ladrón en la alcoba

prodormo p aramuunt. en espanto>, pe,
gay Franels 1 attrlam HopkIns
LA GRAN OPERA (tribunos sonorst
Esfiena de 'a supermolticrió (-FA

la darrera reunió te la Dief1 CI ia a de I : Sporling es Ilegi una
Cada del jugador llaman l'errera. en la qual aquest manifesIlusiones de gran dama
tara que per no trobar-se be de pet 1:1 1 e le Sise I \Volt AlbachMetly
salut creia que no podria donar
el joc necessari, i sullicitava permilis per a refer-se 'lluny de les
activitats futbolistiques, en el
ben entes que (pian la seva salut
millori es posar) novament a les
ordres del Club. Finalment expressava el sen propbsil de no
perrebre els seus havers si el
Club prenia aquesta decisió. Els
dirertius de ES'porting han agrait
l'actitud del jugador, li han atorgat el permfs sollicitat i han
acordat abonar-li la meitat del
sou mentre duri aquesta situad& Per aquesta raa Herrera no
s'arrengleris darant el Baracaldo.
usil, si lo

Ei vapor MACOLLARES soi tira, si no hl ha val-lacha de Barcelona
el 20 de gener. de Valencia el 2 ) . de Malaga (ira.) el 22, de Cadtz ei 21
1 de Las Palmas el 26, cap a San Juan de Pie/ to Mea, Santo Domingo.
la Guaira I CrisióbM. escalan! a 13 tornada a Puerto Colombia ((va
Curäeno ;faz) I Puerto Cabello !AL).
Servel miaus Gran 1101e1 T. S. F. Cinema. Racllotelerotile. Drquestra. eir
Les romonnats 1 rache que gaudels el passatge es mantenen a l'abura
tradicional de la Computista.
Tambi• re estable, la aquesta Companyia una zarza de nivele rom •
binan per ate p ruicipals porta del mOn, servels per Miles rogulars
Per • Informes, al seo conelanatarl, A. RIPOL - VI& Laletana, 3

SULFOPILO L

EI Tenerife vence el Wiener.—
Sonia Cruz de Tenerife O. — S'ha
celebrat el guara encontre entre
el Deportiu Tenerife i requip
austrfac Wiener. Fou un partit
interessantissim i venceren els
canaris per quatre gols a cap.
El Wiener no jugara R Eis
Palmas, car sembla que te concertat un partit a Barcelona.
BOZA
Ara InvlUat a anar a Paria. —
Sant Sebastià, 9. — Ignasi Ara
lIS modificat els seus plans de
romandre descansant a Guipüsroa per haver esta( invita' per
Jeff Dickson per a presenciar n
Patas. el dilluns de la selmuna
entrant. Einteressant combar, de
Marcel Thil i Mac Avoy. En con•
seqüencia, Ara es proposa trasIladar- se a la capital de Frenen
dijous.
Comentant aquest propäsit.
Ara Ira dit que li agradarle moll
que el snu tina; combat a Europa abans de tornar a Amèrica.
que ii serrara per a comprovar
el seu estat, lingués lloc a Parta, a miljap piare, i que el son
adversari toa Thil o Candel.

seborrea amenaço el seu cabell

Lo seborrea es causa del 90 per 100 de les calvicies
Fet o base de sofre, el gran especific de la pell
ob ti ndrò un cop net i un cabell llis amb SULFOPILOL
Parli'n al seu metge; no temem el seu dictamen

I quan fracassin els articles d'aficionat, SULF0P1101
Lo greixor del cabell és vençuda pel SULF0P11.01.
u si SULFOPILOL o resigni's

o ésser calb si té seborrea

La frase definitiva: SULFOPILOt evito lo calvicie

