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1 de gener

El, TEMPS
Domina el reenn te boirr: ppe
Peller9, Alt Urgen 5 pla sie Bagre., cale tees per
VIr I Barcelona, 1 tel sere o Iletuterament petrel
per te. ronlarque n de Girona, ind de Lleida I
adt•rlor d. Tarragona.
Per la resta de Catalunya el tel esta salrene
rollert.
les remperatures minime a reelftradf, svid
ruin rstat de C erasus . fola ter() a rEstanrento,
N miaus sola zote, a Nrirts 5 9 grave, lambe
sota zero, al Port de la Berunauu.

EN EL LLINDAR DE L'ANY NOU...
ICRONICA

Li PUBLICITAT fa vots pergi&' - EN LES PRIMERES HORES DEL 1936
ANY D'ESPERANCES zad
venturós als seus andes i propici
ESTEVE
Catalunya i a la República
nIIM111n11111nI
Si

L'atzar ha volgut que acabessirn l'any amb una crisi que ha separat del
govern els victoriosos de les eleccions del novembre del 1 933. El bienni
de les crisis, tan nefast per a la República tot just instaurada, es pot dir que
virtualment ha finit; l'entrada d'any ha coincidit amb la formació d'un
govern que justament perquè no representa cap dels partits organiteats, farà
d'espectador i jutge de la consulta popular que es prepara. No ea el que
haurfern volgut trabar al poder en aquestes circumstàncies tan delicades,
perquè és justificas que els catalans no hi vegin aquelles garantice d'imparciali t a t imprescindibles en aquests moments; aixi i tot, però, donats els perills
que ens amenaçaven. podem admetre'ls com un mal mencr.
Mai com en aquests dos anys darrers el poder ha donat una ser:sació
d'inestabilitat i de menyspreu a l'opinió del país corn l'han donada els
innombrables governs que s'han succeit; totes les crisis esdevingudes en
aquests dos an ys han tingut l'origen en incompatibilitats personals o en
conjures tramades lora del Parlament. A Catalunya tota la vida pública ha
estat suspesa o adulterada: els aprofitadors del 6 d'octubre, els uns ostensiblement, els altres a la quieta, han acteat cnm en regim dictatorial, han
estat destruides moltes coses, i no se n'ha alçat cap de nova; l'any .935
repre r entaró un parentesi dolereis en la nostra bistdria.
L'any que cornencem ha d'ésser un any d'esperança. Tot el que ha
estas abatut ha d'ésser redreçat, tos elle, que ha estas paralitzat ha d'ésser
posat e rt moviment, l'auonomia aletargada ha de reprendre el calor i la
vida, els que s an al captiveri han de recobrar la 'libertar, ¡ tot ante que ha
estat escarnit ha de tornar a esser exalçat. Per?, equesre obra de redreçament,
de recuperad?, de la República i l'auton.ornie sor/ nosaltres oue l'havetn de
fer. i per alee, cal que en arribar l'hora de manifestar la nostra voluntat no
desertem del lloc que ens correspon. Hem de lee sentir altra cegada el voler
de la catalanitat. com en altres jernades inoblidables, i refer l'emoció d'aquelles hores d'alliberament.
L'any que cemencem ens porta tetes aquestes possibilitats encoratiadores; per aleó diem que ée ans' d'esperances. pera' peroné el puguem recordar
t e n, anv de realitats memorables tets hem de pesar-hl el nostre esforç mis
noble. La primera gesta a realitzar sere la de les eleccions: procurarem que,
caro en una aPra ocasid gloriosa- sei també la n e stra primera victbria,
la que en, elssi el carril de le; altres que s'eferei g en 21 mestre esfcre, en
be• de Catalunya

I

per MARTS

LA REPUBLICA ALS MUNICIPIS
per

L. NICOLAU D'OLWER

Al cap de quatre anys i mig de proclamada la República a Espanya, el régim dóna a l'observador imparcial
tina sensació d'inestable ¡ provisor', que contrasta amb
aquella de ferm i definitiu dels seus dos primen am s.
La crisi del setentbre del 1933— ainb la subsegüent dissoluci6 de les Constituents a l'octubre i c on e ocat be ia de
noves eleccions al novembre— marca el pont crucial.
A la tardor dcl tO33 la República „da la seca fesomia:
el notler passa d'una coalició desquerres a un bloc, mes
o mencs desdibuixat, de dretes. Fet deplorable per a tots
els qui creiem que calia consolidar la politica de les
Constituents i del govern Azafia (;calia sobretct per al
règim autenómic de Catalimya Jet, pera, normal i que
un dia o airee liarla de produir-se; en un regin: del/meretic, el poder no és manté, no pot mantenir-se indefinida-

on qualificatiu irbnic. No, amic sensor
Brunet, no és aixti. A mi, a tots
d'aquesta casa, no ens molesta que ens
diguin que som uns sants barons. que
per a vós que collaboreu en un partit
raes.
que la "politice de realitats" és tant
cern dir que vivim als llims; temple no
Clausura del Centenari lullià,
ens fa cap impressiú que ens digueu que
2 a Acció Catalana som quatre gats i que
•••
per J. V. FOIX ..• ..•
no arribaren/ mai eplioc. ni que ens
Salarle del !libre català en el
parleu de les responsabilitats que ens
2 ituguin correspondre pels nostres actcs...
1935 .
Tos aisló esta molt be, es licit i Es neLa política espanyola durant
cessari. La critica, en politica, rateenl'any 1935, per ALBERT
ten/ amb totes les conseqüencies i nomes
PUIG
3 demanern que no ultrapassi e:5 Iiinits
del respecte persona l . que no servcixi
Un any universitari sota el sigper a fer mis dificil o impossible la conne de la interinitat, per GUIvivencia que per sobre de les diferen4 cies de pensament 'na d'existir entre els
pan:te polítics, siguin goiernamentals
La vida judicial a Barcelona duo d'oposició. Ja comprendreu, dones.
rant l'any 1935, per JAUME
que no pocha ésser la costra faceetesa
4 allusió la que em fea reaccionar; no
eblideu, a mis , que el vostre comentari
La política internacional de l'any
"L'hora de la demagOgia", que la conte1935, per J. TORRES I CAnia, aparezué dissabte , irentre que ei
rneu era de dijous; mai no en podia.
dones, ésser una respcsta.
Un any de problernes socials,
Per altea banda, en el mea comentar'
per M. MORAGUES .........
5 jo alludia concretan:e:U uns anides del
senyor Brunet cele a mi i a molts COnlResum de l'any policiac
panys d'Acció Cata/ana—i tumbé a
Balanç aeronautic del 1935, per
andes que ara militen a la Lliga—ens
MARIA BOYÉ
6 dolgueren profundament, perque eren injustos i, a mes, penqui ni el senyor
L'any diplomàtic, per FERMI
Brunet, ni altres que possiblement els
VERGËS
6 Ilegiren abarts d'aparèixer, podien allegar
desconeixement de les persones, ja
Les figures importants del 1935
que per hater-hi conviscut Ilargament
Les sensacions internacionals
dintre d'Acció Catalana saben is?, que
del rus
6 si d'una cosa pedem enorguilir-nos és
de
no hacer emprat mai la política per
Informació local
7 servir cap interés personal..
7
se. que, doncs, dir que Acció Catalana s'alià aro?, l'Esquerra per miestions
El Teatre. — "Un any de teatre
de "ranxo". de "sopa", i encara inCatee", per DOMENEC
sistir-hi ? Quitis fets, quins precedents,
8 autoritzaven el senyor Brunet i "La
Vea" per parlar així dels senyors NiEl Cinema. — "Panorama de
colas, Martí Estere, Duran-Rcynals 5i
I.an Y Pa seat", per SEBASaltres companys que representaven Ac9 ció Catalana dintre de la coalició de
govern?
Són aquests els "grapats
Informació d'Espanya. Conllot" que denunciava, no les ironies, laferencia del nostre redactor a
cé-les i sàtires del senyor Brunet. Dala capital de la República
10 gu stes no sols no hi tenim res a dir.
sine que, sovint, ens direrteixen.
Informació de l'estranger
/1
Si he insistit sobre fets passats no ha
Finances.
12 estat per polemitzar amb el senyor Brunet, envera el qual ne sento cap animad%cesio personal. Pera no he volee d e ixar tense resposta la pregunta que m'aCOMENTARI
dreea en l'article de ditinienge "¡On són
aquests grapats de llot?".
P ere tot aixii són coses passades. "La
Veu" de diumenge reprodueix i subscriu
l'article del senyor Soldevila; el senyor ment en la mateixa direcció. La sensacid d'inestable i
Pellicena, en la mateixa edició demana, prosisori, a que alludiene no ve pas d'aqueste canvis de
comentant les nobles paraules del nostrc &ceda política (desquerra a dreta e) 1933, de drela
com Pane , la dignificació del to de la Po a csquerra que ara es prepara); ve d'una altia raó moll
i el mateix senyor Brunet diu que-lémica, mes profunda, d'una causa que, si no s'extirpa d'un cop
vigilara més la seca ploma. No sera:: i per sempre, debata reduida la República a una pura
El tema del to de les polèmiques poli- sols a kr aquest esforç. Si l'ende:Pa de façana. Vull dir la desorganització completa de la vida
tiques ha mcrescut del senyor Manuel les eleccions tots plegats peguéssim afir- local: aquest fcr i desfer de comiesions gestores, amb
Brunet un altre comentari a les pagines mar que l'entusiasme i la passió ands complet menyspreu de la voluntat ciutadana, al grat ¡ als
de "La Veu". Potser algú pensara que que els dos bando!, han &lunar les interessos politics d'una ministeris, que neixen i moren
la insistencia a tractar la qüestiO no posicions respectives ha estat Paren
alPh en el vertigen d'un ritme accelerat.
é s , Periodisticamen t. cap treballa; pero el respecte que ein tingut els un; als
Fa dotze anys que la vida democretiea dele Municipis
a mi em sembla que la cosa s'llo val. Si altres, la lluita electoral ja hauria esde- i de les Diputacions va ésser interrompUtia a tot Espanya
després del que sala dit 'des dels diver- vi ngut, per aquest sol fet, un gran triomf per obra de la Dictadura. De Ilavors enea (Catalunya
sos carnps sobre aquest pum s'arribés a de la civilitat i de la demecrecia.
a part) només unes eleccions han estat celebrades; les
un majar predomini, en les nostres
municipals del tz d'abril del 19.31 (amb el complement,
Ramon PEYPOCH
tes, de la senyoria de lesperit a qué
ranY t933, dels petits tnunicipis on aciutlies no havien
alludla ei senyor Ferran Soldevila en
tingut 'loe per apheacid del tenida artiele D'acord
rarticle de dissabte a LA PUBLIC1amb la llei, pel nocenthre del 1933 s'esqueied eleccions
dimarls ella de gener de 1936
TAL no hauriem perdut el temps.
per a renorellar la meitat dels regidora de cada municipi.
D'acord, dones, arnb el senyor Brunei
Quan el govern de la República es disposava a convocarsobre el punt central de la seca arguLA
PUBLICITAT
les (Azaila p r esident, Casares Quiroga a Gosernaeitel
mentació crec inútil dir-li que la meta
llançat
del poder, en primer terme— cal recordar-hocondemna ne va solament contra allb
comenearit la publicarla de les
"perqui aquell govern no semblera el mes idoni per a
que ell, tenivolament, anomena relliscapresidir
unes eleccions municipals". fiem perdut ja el
BASIL
" 51 emhr les" de sir
des de la seca ploma, sitió també contra
compte deis governs que han anat succeint-se a la Repúes insults que li acrecen els seus adTHOMSON, cap de l'"Intellis
blica ceenee del setembre del 1033. Tot i tan rica varietat,
versaris—sigui'm penis de referir-me
cap no nli deu hacer hagut d'idoni per a en fronter-se amb
gente Senke", que amb el litol de
concretament a les &Ilusione que te l'amauna consulta municipal. El fet és que no .sols mil, oblit
bditat de fer-me en el seu article.
dels principia dernocretics, sin?, amb conculeació flagrant
Efectivament, al senyor Brunet, que
de la 'lee que imposa el renovament biennal de la nieitat
concia aquesta CI,a tan be Lqui nosdeis regidora, no hi ha hagut noves eleccions. U avui, al
altres, no li ha coste ¡aire descobrir,
cap de quatre anys que regeix , la Constitució, els parlera
gota les meces prapics inicials, la paterexpliquen per primera segada
de l'Estat, arnb el nomenament de gestors governatius
nitat del cornentari aparegiit el dijous
interioritats de les Corte d'Euarreu, s6n responsables de violar l'article llore del codi
darrer a LA PUBLICITAT. Perer en
fonamental
contestar-me altera les dates dels seas
de la República. Ell estahleix que "tots els
ropa d'Asen de la guerra que
municipis elegiran els Neus Ajuntanients per sufragi
articles—almenys la de Ilur apandó a
Iran ungut una influencia conuniversal" ¡ qUe "els alcaldes seran des 5 znats sempre
"La Veu"—i vol fer creure que si jo
siderable en la història conten
per elecció directa del polde o per l'Ajuntament".
l'ecusava d'hacer llançat grapsts de llet
contra nosaltres era perque ell, en un
porinia.
L'Estatut de Catalunya atribueix al poder autanom,
calientari, s'havia permita aludir-me amb
dins el marge de la Constitució, la plena sobirania de la

vida local. El nostre Perlament va apressar-se a le confeccid duma Llei Municipal — votada per unanimitat —i
conseqüència della 5. en virtut de ¡mece eleccions, en
començar rally 1934 foren renovats totalment cls Ajunt s
del 12 d'abril. Pel novembre passat havien de-ments
celebrar-se eleccions de mitja renovació biennal, i avui
havien de constituir-se els segons Ajuntaments de la
Catalunya autimoma. Els aprofitadors del te d'octubre,
perd, han destituit Ajuntaments — lora llei ¡ per lineentat delicte de "simpatia"—i no han convocas eleccioes.
:1's:f. la vida local a Catalunya este arui damunt les
mateixes bases d'illegal•tat ¡ d'inconstitucionalitat que a
la resta del territori de la República.
Be', dones. De República —de fet. veritable, no sols de
heme nientre la vida leca l no es desplessu
tiont — no
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De la poleica pe-

riodistica, encara

La novella dels reis

Alai, en el meu captiveri, no he tingut tant la sensació de llunyania com
quan, corn ara, els arrees de Catalunya ens demanen zmb urgencia uns mote
per als noetrea
En la nostra petisa comunitat, i edhuc en les heces de solitud de la
cella, hem sabut crear un món de ficcions que ens perrnet a tota hora
de sentir prescnt la nostra pätria. Només quan cal mesurar el templa ¡ cerripts.
tar les dates se sent amb tot el realisme la distància, que impcsa a la reclusió
una nova penalitat.
En aquests moments de trensit difícil, aerviria l'actualitat de la nitre
manera si volgués projectar damunt les primeres botes de l'any nou les
impressicns d'asistente darrers dies del que fMeix entre el dubte i l'esperance.
Vinguin com einguin els fets immediats, tinc, pera, la certesa que el 1035
sera l'any de la retrauració de la nostra Autonomia. Amb aquesta convisciageneral avui a Catalunya — podem saludar el seu adveniment amb joia: perä.
complert el rit o . aturcm-nos a pensar que, si volern fer-ne no any glorias
per a la nostra pàtria, la missió principal ens és reservada a nozaltres

mateixos.

Dad í estant sentim prou l'ambient perquè no es pugui dubtar que en
una ecneulta al sufragi la voluntat popular es decidira, segurament en PeePor
ara inestolides, a faene dels partits que duran, ceri ur.a de les-cionefs
aspiracions cabdele, la restauració integea de l'Estatut.
Ido vclern Ocultar que un factor emotiu — l'amnistia — intervindrà d'una
manera decisiva en els resultats de les primeres eleccions , No podran retenre que es fase de l'amnistia una bandera electoral aquells que abano han
aixecat la repressió com a bandera de partit i han arribat a motivar crisis
en I oposició a un indult.
Si la bandera sentimental poden facilitar-la les presons i ele penals. el
programa politic immediat ens el donen fet els mateixos adeereaeis. Dos
anys de feMa destructiva exigeixen, abans que altra cosa, repa racions immed:ates. A Catalunya se n'hi deu una de cabdal: la del regim que la República
Ii recenegué. Prou sabem que si a la negació d'aquest reglen se li ira vrIgut
denar una aparenea legal. s'ha hagut d'acudir a uno Ilei que tots ele partits
catalans han coincidit a declarar inconstitucional. Els fets pels quals sofeirn
captiveri cls que formàvem el darrer Govern de la Gencralitn serviren
pretext craquesta llei. Poc amants de l'autoncmia devien isser el; que s• apeolilaven d'un pretext per destruir-la. ¿No era aquest. un dels objectius deis
"provocadora de ia revolució"? ;No fou l'autonomia, ja abans de néixer,
mctiu per a un "pronunciamiento"?
Tasca de construcció —de reconstrucció, en gran part — ha de seguir
la victória electoral d'aquest any 1936. Només aixi podrem fee-la eticae
i duradora. En circumstenciee com les presents, excitat el sentiment de Itx
multituds, conculcats des del poder eis dreh, mis legitime cal prevenir-se
mes que mai centra els demagoga, aprofitadors de la desgrecia
Iluitadcrs quan han desaparegut els perilla de la Iluita, especuladcrs que no
senten cap ideal ni tenen cap mes aspiració que la convenienc ia pròpia .
Que la victòria que esperen aquest any no sigui efímera l ete confio,
primer Doc, en el hon sentit i en la clara voluntat del nostre roble. Confin
tumbé en l'instrument pederós de la unió de les Eequerres que ha de perdurar mis enfle, de la lluita electoral. Confio en el rnoviment d'opinó gue
creixent arreu de la República i en el sentir de responsabilitat deis errarregate de servir-lo i dirigir-lo.
Si els auguris san d'esperança i nosaltrem sabern convertir-los en

realitat, 1936 benvingut siguis!
Martí ESTEVE

Penal de Cartagena, a9-XII-35.

Un any de teatre
a la Generalitat i a l'Ajuntament
per Angel Ferran
Una de les Cases mis divert e
• irs de
l'any 1933, que acabem de passar. es, sense cap mena de d ub t e, l'any 1935. Peris
com que si haguésJim d'explicar fil per
randa el que el 1935 va passar ens passarmem tot el 1936, que no fern sine. encetar — i alzó reierint-nos nomes a les

en forma autónoma i democrática, com la Constitucid
exigeix. Cal dir-ho 5 repetir-ho. perquè ale?, és fonamental: el regim republica va de baix a dalt; tot el que »o
sigui aix55 gen formes yergonyants de dictadura ¡
monarquia. El ciutade limes prcn consciencia i capee:tecle, dels seus drets ¡ del; seus deures exercint-los;
nornés pot interessar-se a la cosa pública, comeneant Per
ell o que té mes pron. No cal ésser federal, n'hi ha pros
amb comprendre i sentir la democricia per arlo:lar-se que
la primera república és la municipal i que no pot harer-hi
república a rEstat quan el municipi viu en dictadura.
Contra les tendencies estatistes del ielaistne,
demòcrates hem d'alçar la bandera municipalista. Ens
empenyen les conviccions politiquee ¡ ens ho dieta el
sent ir c omes L'Estat passa, el Municipi resta. De la
República romana a la monarquía espanyola Atlante
no n'han vist néixer ¡ morir d'Estats aquelles ciutats i
siles que mis de dos mil anys enrera Escipió va trohar
a la nostra coeta j nosaltrem habitem avui?
Una consulta popular en eleccions municipals va
dar la República, i sentida cotn si els detentadors de
la Repúb l i ca e'esporuguissin del record. Aixi la vida
politice del país caldria jugar-se-la a cara o creu en la
incògnita d'unes eleccions a Corta aferrissades i e Pileptiyues. Normalitzada la vida local, en canee anule renovacions hiennals de mitjos ajuntarnents ¡ de ' linees diputacions Ché caldre aquests organismes refer-los ¡ Sonarlos gavera dernocraticle que podrien alternar-re en
forma de cada any haver-hi unes eleccions, conetentment
es coneixeria el polo politic del país; les Corts s'hi a demodarien i si no, en dissoldre-les, Itom pres curia sense gaire
error el resultat de la consulta. Nonrés alai, amb
punt constant de referencia a la voluntat ciutadana, pot
establir-se urrt nigin, democràtic ¡ consolidar-se la Redblica. Cornprenem que aquesta tasca no I legin realit•
cada eh que en els darrers dos enes controlaren el podpr,
en espera que fos "todo para el jefe": hauran die realitzar-la, O rri.") , am i t urgencia, els gaveras que s urtin de
les noves Corte República Es dentocrecia. o,, pas oligarquia. ni dictadura— ni de tintes ni d'esquerres.

nostres corporacions Públiques, la Generalitat i l'Ajuntament — hern de dir
que l'any 1935 és tenté un dels anys
niZs complioats i moguts deis annab, i
el seu argument diiicilissim d'explicar.
Per aieó es que no intentarem explicar-lo, encara que si del que anirem
dient, surt explicat, nos daremos por
muy satisfechos cuantos nos preciamos
de amar por un igual así el interior conto el exterior de nuestra si y amada
ciudad, com deis un periodista parlera
de l'efeete que t'eta la font de la plaça
de Santa Anna i de les ratanes posteriors de les cases del carrer de la Cucurulla, frase que es feu celebre en el
seu temps i que no desmereix gens en
el nostre.
El 1935 , tant a l'Ajuntarnent com a
la Generalitat, comença, com els vodeamb un equivoc que no es den?,
fina al darrer arte, perb aqueas acte
encara no ha arribe per a requieoe de
l'any.
La cosa con:enea el 2 de gener, i era
tan complicada i psometedora com lee
passar el pare per la mace, l'amant per
la muller i cl marit per la aleada.
Amti une; premisses semblants es Culnprendra que tot sigui possible, que és
com dir que tot sigui impossible. Que
el dia de Cap d'Any el que aleshores
era governador general, i aleshores co
i ara general hroddiez Arenas,-ronel,
va anar a la recepcie a la quarta divisió — abans Capitania — d'uniforme de
gala i, en el cinturó, la corona reial,
que es va trcure arub unes tisores quan
repòrter li va fer notar
i que
se la guarde a la Imexaca, no per res.
El començament no podía, dones, esser i, en efecte, el dia 2 l'alcalde
accidental, tinent coronel Alartinez Herrera, det-reta la reorganització dels tossos de cirabotes i camilics — &seres,
naturalment, de totes les anees coses.
Peris uso tot havia d'esser eodesel:
dia 7 , a les tres de la n'atinada , i sen se avisar ningú, el President Companys
i els consellers t ensora Estere, Gassol,
Llulti, Comorera i Alettres tren trets de
1— Uruguay" i traslladats a Madrid en
autocars. El mateix dia el semor Portela era nomenat governatlor eenerul
innen i de Catalunja en virtut de la Bei
del 1 de geiler, i el 9 el Se11301- Carreres Pone, deleqat de l'Este a Catalunea, dinitria, i segnia dimitint en els
dies següents fins que li fou acceptada
la

dimissid.

El lo va arribar el senyor Portea, i
al migdia prenia possessiú. A lacte hi
assistia el general Batet, naturalment
que, en veure el sensor Pich ¡ Pon, que,
naturalment, lambe hi era, li va dir:
"Ola, sensor alcalde!" I miteu, el dia
1 u el senyor Pich ja prenia possessió.
senyor Pida es clar, va lee tot
segun declara:infla, i, entre altres, la
que el dilluns seguent ja començaria
les gestions per a la gestora, "en la qual
ta dir — h Ceda ha de tenle pare
Pequé té la majoris a Espanya", 1 de'

mana una treva a la precisa, és clac. ultra la que demanava la ceasura. I elegí
que si no tingues la coilaboració de la
Ceda, seria perjudicar Cataluma, Barcelona i tots•.
El dia 12 el senyor Portela feia una
visita a la Universitat, amb la rebuda
cordial que tothom san. El suman i del
"Butileti" de la Gcneralitat torni a redactar-se en catale.
El 14 de gener fou una gran data perque el senyor Pich comenta a ter declaracions i esposar eis seas grano projectes, i el 21 es con/enes-a a parlar de
la reobertura dels centres clausurats, i
es començava de prornetre que s'obririen.
Les gestions del senyor Pich per festina gestora continuaven, mentrestant, i
el dia 12 anunciara que je estaca feta,
pub de caps de seecid de l'Ajuntarnent.
L'altra seguia coentese enmig de Yaclicitar furiosa del sens-or Pich.
1 passà el gente, i va venir el febrer, i
el dia 5, a l'Ateneu Catalanista del Districte II, el .senyor Camba declarava
que:
" La Lliga no participó en el moviment que porte la República pequé no
ha participat mai en cap moviment ne-

gatiu."
Es ciar que després ha participat en
els ministeris, i s'ha fet amb la Generalitat i l'Ajuntament, pera aix6 són
coses positives.
El dia 9 de febrer, que era dissabre,
el sensor Pide de copaba, tira a terca
nur tros de barana del terral de les Drassanes. La dinamita /a anar ten: la resta.
E( 14 era substituit el genera/ Batet
pel general SaliCile1 ()caña.
I el 24 de 'tener, que era dissabte, creo
alliherats, sota iama de mil pessetes
cadascun, l'alcalde popular, gel; or Pi i
Sunyer, i els consellers de la coalicie
d'esquerres, tiue a les tres de la tarda
soctien de rl:ruguay" per esperar el
judici, i encara l'esteren,
retó el sensor Piel/ donara el 28 un
decret per iomeatar la construcci6, i el
3 de març 5e celebra,a el Carnes - al ands
un gran esplendor. Noti el lector que
diem "se celebrase" i no "comeneava".
El senyor Pich seguit fent gestions
per a la gestora, i. per facilitar-1i les
costa, el 28 de fehrer la "Gaceta" publicava au, decret facultent 5 10 per acordar la suspensió dels Ajuntaments que
s'haguessin suele al rneviment de? 6 d'octubre o que ho sembles i substituir-loe
per comissions gestores. Perd les coses no són tan Urde ¡ va passant el
temps. El5 d'abril, havent-hi hagut crisi i essent nornepat el semor Portela
ministre de la Governació, va reSre,
segons els Marir de l'epoca, la si 5 ita del,
senyors Tire/ i Ton i el general Sänchea
OCah a , i els va Partir el seu (arree interi ; al senyor Piel/ i Pon va lev -lo governador general adtninistratiu ¡mere 1
al general va denar-li l'ordre públie

(PaFta a la pe. 3, cial.1)
em..me
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BALANÇ DELI'LLIBRE CATALA EN EL 1935
Seguint el costura daltres anys, ato
%liquen avui la llista de llibres catalana
apareguts durant el roa. Els donem per
ordra dasaitoria1s. Preguem als nobtres
lectora que excusin qualseacd omissió
:que la dificultas d'aplegar sin material
Un extens i varias pot hacer motivar,

Persia
"Antigona", per Guillem Colom
("Nou Esplec", -"Poesies completes" de alandel de Cabanyes ("Collecció Popular Barcino", Ira). -"El
Mahabarata" ("Collecci6 l'emular Barcino", taza
Fdikiore

EDITORIAL ATENA

"Les diades populars catalanes", vo
-lum1,perJoanAds("E/e-ha
Novella
"Menuda", novela del film "Noies Catalunya", vol, 10.
Dret
ld'uniforme", per Cristina aVinsIoe.
"La hei de la familia catalana", per
Trad. de l'alemany per Pau Cirera.
"Hell al Llar de les Domes", per Erancesc aftspona i Anglaaell ("ColsVicki Baum. Trad. de l'alemany per lecció Popular Barcino", 119).
Filosofia
• Frantesc Payaarols.
"Discurs del metode". de Descartas
Fiografia
''Bakunin", per V. Po/onski. Traduc- (nava edi ció), ("Conceda Poaular Barcino", 5t).
ida del rus per Andreu Nin.
¡(alodial ca
"Ferrer i Guardia" (Vida, prosas i
"Resum d'Estadística". per Josep af.
mora), per \V. Archer. Trad. de l'anglès
Cardona
("Colleecia
Popular Barcino",
per C. A. Jordana.
"Eduard VII", per Andre alaarois 511).
Trad. del francés per Marçal Olivar.
FUNDACIO BERNAT METGE
"La reina Victòria', per Lytton Stra•
Pastare, "Vides Paralieles". VI (Trahey. Trad. de Tenles per Pau Ro.
ducció Caries Riba - Poabi, Histaria", III (Trad. Dom Antoni Remen). EDITORIAL BARCINO
Nauta, "Comèdies", II (Trad. Marsal
Olivar).- Quint Curci, "Histaria d'A"Llibre dalavast e Blanquerna".
le:se/adra
III (Trad. J. Vergas i M.
,Eamon Llull (vol. 1), ("Els Nostre,
'Cleasics", Gallecció A, vol. 50-51). •-• Montoliul. - Plutarc, "Vides ParalleScipiú e Anbot. De providencia. Da les", VII (Trad. Garles Riba) ,
ama de anima", d'Antoni Canals ("Els FUNDACIO BIBLICA CATALANA
allostres taassics", Conceder A, vol. 49 1. VIII. -EclesUstic" - "Isaies".
V "Erdes". "Nchernir°.
..."Libre de feyts d'armes de Casetagasa", de Bernat Boades (sol. Ill) C'Els " Judit", "Ester", I i II "alacabeus
raostres Classics", Conceda A, vol. 52).
CATALONIA, S. A.
a-" Llibre d'Amic i Amat", de Ramos
"Jaadi de Sant Jora''". a cura a:
vcrsió moderna ("Collecció Vapular Barcino", /17).-"El desafina:1u Martí de Riquer. -"La burgeaeta", J.
de Bordeas'', de Bernat Desclot, versa) Navarro Costabella. -"La rondala
móderna ("Collecció Popular Barcino", Tsar Saltan", N. Rinisky Korsakov. 2181.-"La croada contra Catalunya", "Patria - Aires del Montseny ", Mi.,'
de Berna Dcsclot, vers:ó moderna C Cal- san Jadia Verdeguea - "La hadada
iesció Popular Barcino", laza -"L'a- Karl Marx", T. Barra -"Embruja".
alibrrament de Catea:roa", de Bernat A. Feria.- "Calla " , E. Fort i Gago!. Desclot, versia moderna ("Col/ea-ni Po- "L'escarabot d'or" (Bib. Universa E.
A. roe (Trad. C. Capdevila ). -"Una
pular Barcino", 123).
nit". D. Guansé. -"Del present i sirio
Història i Hografia
"La primera guerra cartilla a Cata- xim avenir". J. Cases-Carbó; "Hnines
luna-a", per Ferran de Segarra i de Sis- de la terca", D. Bellmunt. -"Neta
ear, vols. I i II ("Assaigs i Mouogra- York 1 935", P. Segura. -"El llibre de
iies de l'Editorial Barcino", i y.- la jungla". R. Kipling (Trad. af. MaEi princep Caries de Viena", per Ma- nean. -"Perspectives econamiques".
nuel Cruells ("Colleezió Popular Bar- Bern adei.-"L'organització econannea a
cino), 121). - "L'inventor Narris Mon- la Rú!5ia soviética", J. Tallada.- "Per
briol", per Jaume Passarell ("Collecció la concia:die", Fa Camba.- Ilmnsr
Popular Barcina'', lana
muntanyenc", V. García Mara. -"aatalunya (1932-1034)", A. Deulotra. Geogrefin
"Resum de Catalunya", per Pau Vila, "Novella extravagant", J. M. d Nadal.
vol. VIII ("El Prepireneu i el Pire- -"alomes, homenets i hamenassos". P.
neu"), ("Conceda Popular Barcino", Benavent.-"Histnria de CataInnya"
113).-"Restun de Geografia de Cata- (3 ePisod is) . A. Revira i Virgili. lunya", per Pau Vila, vol. IX ("Visió "Nous aspectes del problema català",
de conjura. Taula alfabètica"), ("Cal- J. Garrig Massó.- "Is'ill perdida", P.
i A. Bertrana. -"Gotims de llum", J.
lecció Popular Barcino", 1 16),
Gramática catalana
Gener.-"La vida i les Iletres de Julia
"Els barbarismes". per Bernat atont- de Lespinasse". C. Pi i Sunyer.- "Miaiä ("Collecció Popular Barcino", Ira). ratge a Citerea". S. Espriu.-"El fet
-"Diccionari ortogräfic ahrcujat", per del die", J. Alvedra.-"Lingel hohe'
Pompeu Fabra (nova edició), ("Colla:- mi". D. de Bellmunt.-"Despré, de
ció Popular Barcino". 41.-"La con- callar el calló" (segona Huís
jugad() deis verbs en resala". per Pean' Elles. -"La rat del 6 d'octubre", J.
peo Fabra (noca edició) ("Colleccia Costa i Déu i M. Sahather.-"Fern11"
Popular Barcino", 6).-"Exercicis de (Quaderns Blans). "Joc partit", J.
Gramàtica Catalana", rol, I ("Orinara- Teixidor.-"Aribau - Rubia i Ors", a
fia"), per Jeroni March (nava edició) cura de af. de 3fontoliu.-"Catalunya ("Collecció Popular Barcina", as).
Companys", E. Gómez Hidalgo. -"La
.1n1312MWE,n..1».

Reís! Beis!
1 Naturalment, el millor regal és un llibre!
TRES OBRES DE GRAN ENTERES

UN DICCIONARI PRACTIC
Es9,mants, tA . -mrs, tomereiams... Ten'', locadas d'adquirir uns ears

utnissuna en aventar/oses condiciona

UN DICCIONARI PALLAS en cinc idiomes
n'ensilan Enclelopedlc manual en ente Idiornes, Espan y ol, France!, Anales. memany 1 neta, en un voium de :2 x 16 remiramos, rowenint
mes de 050.000o ararles 1 4. 1 50 frias all: una e unna ele rnaela eleesai
que val 22 pessetes, aquí, II r. eele5; o reenmo s ,arnem, 15 pesseles,

HISTORIA DE

CATALUNYA

de M. &erra I Roba
Edind nament Musitada amb tumba enquauerna c, O, et seu preu N
de 13 pessetes: aquI tr ts pessetes: a 'reembreNament, 905.
L'obra Immor1a/ de Miguel de Cervantes. MI que fa estar trauma
a Iota els 1dlomes:

DON QUIJOTE DE LA 'MANCHA
Obra en dos tnIums, amh mes de 1.800 pagines. antb Illuitraelons de
Gustau Done I reproducelons totosin e ogreaques, de formal : i X1 6 ems.,
1 mena encuadernada emb elefante tare,. el p m valor es de 30 pessetes;
aqui, 13 ne6seles; a reembossament, lb mes.

No deixeu d'adquirir avui una d'aquestes
grana obres a la

LEIBRERIA
CERVANTES
Plata
tal
Taners, 82

UnlversI

(prop

l

Teleton

22 sau

BKACELONA.
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LESAGE

GIL BLAS DE SANTILLANA
paró amb la mateixa condició. Aquesta di sposició deixà mole sor-

vis Enric. En sentí una pena profunda que encara esdevingué
mea viva quan Leonci, en acabar la lectura del testairsent, digué
a tota l'Assemblea:
-Senyora, despees de representar les últimes intencions del
re¡ dif una el nostre novell monarca, aquest generó" princep, congens a honorar amb la seva mi la princesa Consterna, la silva
cosina.
Aleshores Enric interrompi el canceller:
-Leonci, recorda't de T e nsar que vaig donar a Blanca.
-Senyor-interrompé amb precipitació Sifred ) atase donar
temps al príncep d'explica/ase-, ela nobles del regne-prossegul
mostrant el full de paper a l'Asaemblea-per la signatura de la
Vostra Majestat hi tatuan l'estimada) que feu de la princesa i la
deferencia que teniu per les darreres voluntats del re¡ difunt,
el vostre oncle.
I en acabant de dir aquestes paraules comerte/1 a Ilegir el
document en els termes que ell mateix l'havia redactat. El nou
re prometía al seu poble, en la forma Dais autentica, casar-so
amb Constança, de conformitat amb les intencions de Roger. La
sala ressona d'un ciamor de joia. 1 Visca el noatro magna:liras rei
rica cridaren tota ele presenta Com que ningú no Ignorava
rever16 quo el príocep havia sentís sempre per la princesa, hubo
~Ist are red que ea l'Adiada contra aquella das:aula del tes,_.

estrella solitaria", Claridades.- "Politica d'esquema a Catalunya", J. de Csmps
i Arboix.- "Estampes de l'Uruguay",
V. Benades.-"Gualba, la ¡fe mil
veas" (Bib. Universa Eugeni d'Ors.." Per un ordre potaje i cconómic",
Carrera i Pujal.- Pere Serafi", a cura
Joan Teixidor.- "Pene Torrecita
a cura de Martí de Riquer.-"El Club
d'Eseacs Barcelona visa per mi", E. Ermengol. -"J. 31. Bartrina a , a cura de
J. M. aliquel i Verges.-" El senyal",
T. Garces.-"Poirpeu Eabra" (Qaaderns Blans).-"Islegendes dels sigings" (Bib. Universa E. Wgener
(Trad. V. Soldevila).-"Benavcnturats
els ladres", I, Agusti. - "Sota el cel
deis Tnieics:', J. Lanar Ribalta.- a Cri
-Sidael6'octubr",J.vinesQte es la Unió de Rabassaires", N.
Puig i -"Blanco, negres i grocs
1. Cases-Carbó. - " Peras poemes de niiitis", P. Loys (Trad. J. M. 1-abra).', Visions de Cataalunsai" (vol, IV), J.
Santamaría. - " Historia de Gataluaya"
(vols. II i T. Soldevila. -"La
!nema és e j .:cf.)", E. al. Remarque. °L'Asa", J. Camarera.- "Set ocies".
J. Cases-Cana. -"La mera de l'os".
V, Gassul.-"Els primer.: moviments
socials a Catalunya", J. al,
Rasdalles", "Betlem", "La faa ida a Eg:Ps
te", "I.9 somni de roerle ". -Nena".
J. Verciaguer.-- a El cant al sal de sant
Francesa d'Asís", J. Cases-Carbó. 'Albura Meras ella" (val. VI ). - "Ca:saldan excursionista de Casal:airea '1.a rica pobre i altres cantos °, Roig
Rabentas. -" Vida deis germans
i Cales Grac", Plutarc (Trad. N. al.
Rubia Tuduri). -"Ancores i estrelles',
de Segarra.
J.
CATALUNYA TEATRAL
"Les verges caiguaes", 51. Poal-Aregall.-"a hila del Carmesa", J,. M. de
Segarra.-"L'huraca", C. Montoriol."Lili vol viurc", Luis Elies.-"Necessitern suyo:eta", Garles' Soldevila. "alaleit de Déu", Reman Parnies. "11 d'abril, claror Luis Lapdrvi:a. - "La Rambla de les floristes",
"Gardenia". J. al. dc Segarra. -"El
far de les tempestes", A. alundet-A.
alla. -"Reina", Josep al. de Segarra. -"La desgracia de la sort". Miguel
Poal-Aregala -"La impassible", Anarca A. Artis. -" Al fons de l'anima",
"El prometatge de la nana", "Ball den>
bolles'', Moria Anial. -"La farsa de
l'honor", A. alaristany - Galobardes i
I. Valls.-"Els amors de Jada", J.
Navarro Costabella.- lata regada era
un princep", Apelles Mestres. -"Las
llägrimes d'Angelina", 3 , al. de Segarra.- "Les dencies de !a llar", alaurice
Hennequin.- "A cal retratista", Joan
Ennengol.- "Un bou debut", L. Milà
i J. Asmarats.- "Libertas provisional",
Michel Duran.- "Reser florit", Joscp
af. de Segarra.-".aurora boreal'', Agusti Collado. -" Amälia, Amelia i
Lluis Elías. -"Anua darrera la
cortina", J. Puig i Ferreter.

Clausllra
del

Cell i calri
per 3. V. Foix

Acabeni l'any, i amb
s'estingeix la
data d'una caminen:orada Lteraria:
del centenari de la naixenca de iiauton
Conmemorad() ¡larga per la indecisió de la data: 1233-34-35.a Aixi) ha
afavorit els lullistes interessats a Ira
coneixer laull a tants de catalans dasul
absents de tot ella que mis es propi.
Tetaba ha afanen als qua com 1105altees. hern acceptat el lul-lisme torn UJI:a
posició. En un país on cap figura central no il-lustra rl tteni autöztott obliJar
Hall és desagraclab:emeat eiruptomätic.
Per tal cera (,hall no solament pot asdevenir una figura central sind que, al
Mea entendre, VES.
Ho he repetit amb freqüencia: les
arias qualitats i cha grana defectts de
Llull són, encara avui, les nostres grans
quaiitats i CIa 'lastres grans defectes.
Cada catala eminent, pragressista o reaccionara-artista, Sacerdot o soldat-ié.
guardades les proporcions cn l'ordre al
geni immortal, aquellOs rnateixes quaatats i aquello matciaoa deitztes. Arab
tanta de reducció d'escala com calqui
per aniitiar-los, Pena és dificil damagi
-narvosLlutédecra
les seves obres, de )er-vos-cl personalinent vivent, sense que topen amb un
catalä geganti, que eleva totes les nostres reaitats espinaras i camas a aliasdes pirenenques o a projeccio:/s alpines.
Seny i Follia, Red i Lirisme-estahliu
els parallels que tregua mes pertinents-, damincn alternan:arana la figura i l'abra - la IntenciO IntmOrtal-dc
i, a l'ombra de tanta de grato:esa,
cadascun de nosaltras.
La seca passió d'unaat i de síntesique es la riostra-, els seas escorcolls
verbals, la 5eiia fínia de contixenza, la
seca dolcesa liria, les seves cobejanae.s
i els seus desencisos san inanifetations
dan estar dcsperit autbeton,
a trave, dels segles. Són el drama representas per tats i cadascun dels qui
licra estat o .1.0M.

invisible o l'hostal dcls tres penjats"
(Trad. de barman Ruyra). Eric ele
Kleist : "Miguel Kohlhaas (Trad. d'E a
-nestMarizFo),S.JunAM:
"La ciutat maleida". A. S. Puixkin: "La
filla del capita" (Trad. de R. J. Slabal.
Robert Robert: "Estampes del XIX".
I.. Sather Masoch: "Ifistorietes galizziancs" (Trad. de J. Cases Canea Oscar 1‘'i1de: "El p r'ncep T'elle". A. S
Prúakin: "E/ ee aret de la comtessa"
(Trad. de R. J. S l aby). Contes jabonesoo: '0-Txixi, la filia del Tenia", J. af.
Folch i Torres: "Jan ¡(niel". Bjoern st
"Synnöve Sollasklcen".-iernBal:750
O s car Wilde: "El fantasma de Canters Ole - El eran de Lord Artur SAN ile"
(Trad. de Merme) de Montoliu, Ramon
Ca sellest " T es multareis". Nashaniel
Hawtorne: "La Gran Cara Pcara"
binad, de 'Iannel aje Mana-ala Josep
Lleonard: "De viatge". Caarles Nodier
Inés de las Sierras" (Trad. de ?osan
fané, i 011 aer). - Xavier Reng-er^1:
"La vide a'Ot ia". F i lrou luir-ma ?alasals a " (T aaa. de Reman Xamigueraa
J. Cerner -R"salta: " z ata el eel aels trileks". ." ,)3 N e- ai: "El din-a" (Ti:salteció el' llora Ma ..-- s ). - Alians
res' "l,
"La Sir,Mantmartre". - Ca-ara
de Neeval: " t,a ma eacantarla" "Fina
aa a araad.
ro•e, lan is i
/osen "rlionm." (aeal ee 'Usan
Puig i Feraes erl. - A. 5. relicktn 'DI,
!"-IV''!n i. el banaate. " (Taal. 4. Ilsalcl
M. arrasas). - Carleo 5oldevila • "
fatands meart". - Anit ed e la rsnee: "E l ouscrit d'un mete de pob i e" (Trad. de
Mamad de afentorua - F. Praai Braz:
"El Cornil"! d'Anjen/". IL G. Weil":
Pollead( i riadieena rin Poro!'"
Virene Carda). - Enema d'O,: "Ti
na ¡ Is gue e ra gran". - T aan Tamme'sea: *El
a-oor " arara ar '1firt.)
Dirrainaia: "Cartas
de nav•rar". - Fdear A. Pese: "La eaa
mal a ste ;a c- , a Ia sher" (Trad. de Caras. Rama - S. rae ., Ar1, ) "llores en
llene" - E mzeni Scrd•e: "L'art de conspirar" (Trad. de Jeannim Ruvral. A. Careta i Vidal "O'n11 arusedor". Maria Terma Vernet: "F.Iisendaa.
Sr. Plan,'l
"1.a me"a vida en el
- 5 1 , rd Ordotirle: "VR 5 Cel" (Tradueeió 4 .1t1 fono afa s eres). - Tosen Lleoraer,: ""nata anmestica". Zarinas Tia
Milis: 'Una bistaria d'hi aern" (TradtteciA Enriz Wretman i Tomas Len:masa.

• • •

Llull no ha tingut la sort, pera, que
els que hi han pres la "posició" lulliana-que no signiiica pas l'acceptaciu
d'una doctrina Itiniatia-ineSili prou
nombre per tal que e:3 estudis luilians
conquiNtessin joves voluntats i contribuents generosos. Esparsos, els trastes
contemporanis realitzen, ami) esforaos
dolorosos, nur tasca lenta i dura. La
commemoració del VII centellan no ha
pas contribuir, com haviem arribas a
creure, a establir una fundada.
sólida. Havent restas la Catalunya
del abaent de nula el rsable olla romas
més absent encara. Un monumeat que
els qui estimen Llull creien veure edificat al cor del carrer del Bisbe torna
a esser destipat, c us. diuen, a fer marmota un acord de la Dictadura!
Es agre de consentir-11i, pera és ajai.
A Lull 5e li nega el monument a lan
dret mes escaient de la chitar entre el
Pala y de la Generalitat i la Catedral purgue sota l'autannmia no de la voluntat
ele Catalunya la que guia els propis

EDITORIAL JOVENTUT, S. A.
Volum XIV Obres Completes Ignasi
Igl(sies: L'escoraó. Foc Follet. Ladres.
Volum XV. Obres Completes Ignasi
Iglesies: Foc nou. La noia maza. - Obres
Pilan/di: "Peter Pan i Wendy", per
J. al. Barrica "Rondalles de Grimm".
" El gr an aia t ge de Bibí", per Karin Mishaelis. i els detectius", prr
Erich Keestner. "Cantes anitnats".
"L'auca de les histies". "Canenner de destins.
Nadal". "Patito contes per a ocis pe• •
tits”, per Veleta Carrick. "Comes d'aDe la entrunemeraci9 d'aquest reme
lar i davui".
nari 'l'harem obtingut, editar:amena benefiris cars. Amb l'apandó de "BlanMONOGRAFIES MEDIQUES
querna" i amb la del /libre š.4,iic i
II•III. "La psicoanälisi" (segona edi- d'Amat en Micha popular els lullistes
ció), per Emili Mira. - VI. "L'electro- han edificas Ilur petit monument que
cardiografia en el diagnòstic de les ma- jo crec indestructible.
lalties del cor" (segona edició), per Cris En aquest any de clausura advoquem
fían Cortes. - LXXXII. "Les cirrosis remaé el norn de i el que rep rehephliques" (primer N-91nm), per Jacint senta brilli d s sant les naves generacions
Vilardell i Francesc X. Cortada. - amb perdurable claror. El monument sle
1.XXXIII LXXXIV. "Diagnastic de priedra, numys arana assenvalara un
l'ultus ga stroduodenal", per Francesa dia el ras de Catalunya de "Provindaa
Gallard i T. A. Pinósa- LXXXV. "Eva- a "roble",
luen, sexual de Vallase. per Jeroni Moragt.tes. - LXXXVI. "Diagnastic de la
tuberculnsi ginecològica", per Ernili BruQUADERNS LITERARIS
jas. - LXXXVII- LXXXVIII. "Traes
taments quirargics de la tuherculnxi pulAndtreen • "El senglar de brOliZe
monar. I. Pnetunalisi intrapleural" (Pr i (Trad. de 3 1. Planes Bach). Miguel S.
volunt). per A. Caralps. LXXXIX.-mer Oliver: "L'hostal de la holla". Saidi:
"Les cirrosis heratiques" (sgeon volum), "El jardi de les rases". M'atan, Blaket
per Jacint Vilardell i Francesc X. Cor- "Les noces del cel i de l'infern" (Tratada. - XC. "La lluita cantee el cerner ducció d'A. Esclasans). Mossin Josep
a Catalunya". per lluís G. Collera, relamer: "Un patge de Maria AutoXCI. "A/buminúria. La sena %alomen) nieta" (novella histórica). Thackereyr
practica", per J. Alzina i BAH. - "Loar!, el vida" (Trad. ale 'icene GarXCII. "Concepcions
delimitar)') de cia). Josep Morató: "Fas habitants (1,
l'esquizofrènia", per E. Iraznqui,
la llana". Erckmann-Chatrian: "L'ull

tament 1 que per aquesta causa hi hauria diaturbis al regne, perb
la lectura del document que acabava de mostrar Siltedi trenquillas& la noblesa i el poble i excita les aclamacions generajs,
que destroaaven en secret el cor del monarca.
Consaana a , que per afany de la seva alada i per un sentiment de tendresa s'hi afectava mes que ningú, aprofità aquell
moment per teltimoniar al reí el seo profund agraiment. Pero
per mis que el rei festorsä a canteen- l'agitada, el seu trasbals
era tan gran que no pogué ni respondre-li ella que la cortesia
feia inexcusable. En fi, cedint a la violencia que sentia, s'acostä
a Sifredi, que per obligada es trobava al costar de la persona del
rei, i de baix en baix li
-Que has, fea Lconci? L'escrit que vaig posar en mans de
la teva filla no havia de servir per ama; has traft...
-Senyor-Einterrompe Sifredi amb energia-, penseu en la
vostra glbria. Si us negueu a complir lea voluntats del rei vostre
oncle perdeu la corona de Sicilia.
I abrí que llagué pronunciat aquestes P ara ules , laalluaY a del
reí per impedir-li de replicar. Enric resta en una gran torbació,
agitat per un tumulte de moviments contradictoria Esteva enutjat contra Sifredi, perquè no es podia decidir a abandonar Blanca,
vacillant entre ella i Vinteree de la seva glòria pasea molta
estona sense saber quin partit havia de prendre. Finalment es
decidí, convençut que havia trobat la manera de conservar la
filla de Sifredi sense renunciar la corona. Fingí sotmetre's a lea
voluntats de Roger, tot proposant-te, pena, de sollicitar a Roma
la dispensa del matrimoni amb la leva cosina, conquistar amb les
mores bendita els nobles del regne i ¡l'armar talment el seu poder
que ningú no el pagues obligar a complir la condició del telltuneo,.
Adoptat aquest designi esdevingué mis tranquil, i girant-ae
a Consterna li confirma el que el gran centelle:: havia Ilegit davant l'Aosemblia. Perd en el precia moment que tul' el seis
cor fina a l'extrem d'oferir-li la seva fe, Blanca entra a la sa/e
del Consell. El seu pare lt havia ordenas que anda a retro els
oeus eompliments a la princesa, i en entrar el primer qUe havia
aentit eren lea paraules del ref. Altrament, caen que Leonci no
volia que lí quedé/ cap dubte reepects a la leva desventura, 'si
diga davant de Constança:
-Pilla mo ya, saluda la teva reina, delitja-li tota mana de
prosperitata I un (elle matrimoni.
Aqueas cop temible adondri la infortunada Blanca, que

ra, Obres d'investigada histórica, sol. Josep Sancha Sivera, "Vida intima dels
valenziens a l'època foral" (Publicaciara del Centre de Cultura Valenciana).
Jimeno i alitjavila: "La Rambla de
la Viuda (Societat Castellonenca de
Cultura, Obres d'investigació histórica,
81. - E. Maten i Llopis: "Pesals valenelan, del segle XVII" (Societat Cantellonenca de Cultura).
rt

A. Sänchez Gomas, a Bernat Serra,
pintor e Tortosa i da Morella" (Sederas Castellonenca de Cuitura, Art Medieval, 3).
Nirtbria literario
F. Almete i Vives: Noveles (rancasalen:armes" (Publicaclans
Ceaire
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inútilment i atrita dissimular el seu dolor. Els colors de la cara
se n'h. anaven i venien i tot el cos Ii tremolava, La princesa,
pehi, no en pensa res de mal atribuí el &medre de l'acatament
a la torbació natural d'una donzella educada lluny de la gent 1
poc avesada al tracto de la Cara El rei, pera, no pensé el mateix.
La presencia de Blanca cl desconcerta 1 la desesperada que llaga
en els seus ulls Ii feia perdre el seny. No podia dubtar que, jutjant per les aparences, Blanca no el tingués per un perjur. Si 11
haguda pagas aarlar slauria sentit mis tranquil, apera com podía
fer-ho si tota la Sicilia, per dir-ho aixf, tenia els ulls al seu daman!? D'altra banda, el cruel Sifredi Ii lleva tota l'esperança. El
ministre, que llegia en el cor dele, dos enamorats i volia evitar
les desgracies que la violencia del seu amor podien causar a
l'Estat, va ter aorta' dissimuladament la seva filla de l'assemblea
i emprengué amb ella el cerní de Belmonte, decidit per mis d'una
raó a casar-la ben de Pressa.
Aixi que (oren arribare Ii Jiu conèixer el seu honoras destl.
Li declara que l'havia promesa al coneatable.
-Deu meu!-exclamà ella, presa d'un dolor que la presencia del seu pare no pegue reprimir-; ¡quina suplicas cruels reaerväveu a la desgraciada Blanca(
L'excés del seu dolor fou tan violent que queda sense
sentita, i glaçada, caigué en breaos del aeu pare, que resta tot
commogut de l'eatat en que la veia. Aixi 1 tot para, encara que
Ii causes molla p ena, no desdi del seu determina La intensitat
del dolor, mis que les atencions del seu pare, retornà el coneixement a Blanca, que en obrir els ulls i en acure que l'autor de
la seva desgracia s'afanyava a asziatir-la, Ii digué amb un filet
de veu:
-Senyor, estic avergonyida de demostrar-vos la m eya flaquesa, pena la mora que no trigarà gaire a acabar els meus tunments, aviat us alliberarä d'una fina desventurada, que s'atrevi
a dis posar del ser, cor acose el vostre consentiment.
-No, estimada Blanea-respongué Leonci--. no morirás, i
la teca virtut s'imposaris al teu dolor. La pretensió del coneatable
Ea ben honrosa per a tu; no hi ha millor partit que ell en tot el
regne.
-Aprecio la leva persona i el seu meait-interrompe Blanca-, pera, ,enyor, el rei m'havia fet esperar...
meva-interrompé Sifredi-, se tot el que pota dir-me
remedo 4 aqueas* celleoti6. No Ignoro el tel amor pel princep,
i al leo rieeurnotancios ferraba unes altres, no el tiesaprewaria. Jo

"Lerziongnk
mateix procuraría amb totes les =ves ¡orces d'assegurar-te le

mi d'Enric, ei l'interes de la seva glòria i del sea Estat no robla
gaessin a donar-la a Constança. Ha estat amb aquesta condició
precisa que el rei difunt l'ha designas hereu , ¿Voldries que eh
preferis a la corona de Sicilia? Creu-me que jo pateixo tant corn
tu del cop mortal que Iba (dril. No obstant, com que no esta a
la noEtra ni') anar contra el destí, les un eslorç generas; ens hi
tot el regne que
a eosnod re,i xcalt nafoasltatge
eraagaua eamenaganyadora. La teva
arnapme; suinanoesapm
t'ha vi es
tcndresa pel rei fins donaria pea a dices que no ce farde n cap
favor, i Púnica manera de preservar-te'n es casar-te amb el ccnestable. En fi, Blanca. ro t5nim temps de pensar-nos-hi: el rei
et &asa per la corona i es Casa amb Constanaa, el conestable té
la mey a paseata. Compleia-la, jo ella suplico, i si és neceasen,
per deciditate hi poso tata la me ya autoritat: t'ho mano.
Dites aquestes paraules, la deba perque reflexioné" en calma
cl que li acabava de dir. Confiava que despris de pesar les raona
Que li havia donat per sostenir la seva virtut contra la inclinació
del seu cor, ella matrixa de natural acccptazia el conestable. No
s'enganyà, ¡pera quin eslora no hague de ter Blanca per prendre
aquest determini? Feia l'estima. El dolor de trabar convertits
en certesa els seus pressentiments sobre la infidelitat d'Enric i de
veure's obligada en remiren a donar-se a un home al qual no
podía estimar, /j produïa una aflicció tan g ran que cada moment
era un suplici nou per a ella.
-Ei la mey a desgracia Es tan certa-exclamava-¡com puc
resistiraa sense morir-me? Implacable destf, ¡per qué' era donaveg
les mea dolcea esperances si havies de llançar-me en un abisme
de desgracies? I tu, perfid enamorat, ¡et clanes a uta altra despies de prometre'm fidelitat eterna? ¡Com di poseible que hagis
pagas oblidar la fe que vas jurar-me? Tant de bo que per Ciadgar-te d'haver-me enganyat tan cruelment el cel vulgui qua
vegis el teu Ilit conjuga' saltas per una perjura i les deberes que
hi esperes se't converteixin en duela a emordtments! Tant de bo
que les mide!, de Constanaa siguin una metzina per al teu car
infidel! Tant de bo que el ten matrimoni Lipa trts eagarriftra
que el mau! Si, traidor: em casaré arnb el conestable que no estimo per venjar-me de mi mate' 2, per castigar-ase d'haver trist
tan malament l'objecte de la me ya folla pasta& Ja que la rn-va
religió em priva d'atemptar contra la meva vida, vull que eta
fries que em restus de viure no siguin sind tara vide., e,
turments. Si encara arate per mi alaun amtlment
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Un any de teatre
ala Generalitat i a l'Ajuntament
(Ve de la PlAntera Pay1110)

senyor Pich va repartir, des d'alear/ores, les seves activitats i els seus
projectes tot i a-cut/miaus càrrecs, sota
el signe del regiin transitara En ere
l'alcalde, i era laajuntanient; en era el
governador g eneral i el president de la
Generali tat i el Consen de la Gencraliset. Els periodistes Ii parlaven de les
.rogsibilitats que fos nomenat capita general, però el/ va dir que l'ansíe que li
feia %fió era el bisbat.
Mentrestant, cada die fea gestions
per formar la gestora, que d'un die a
l'ante hacia de quedar constituida, verò
ea es constitma. Hi havia unes grans
dificultase ventee tethom hi volia ran;
tothom rolla rebre el premi a la seva neialtat. i una gestora era maese por per
azontentar tothone Aleshores va néixer
la idea d'un Ajuntament fet i dret amb
quanta gestora cosa que satiefeia mes
1s Lliga, perquè Ii deixava els liras d'eleeció, cesa que li dorara aquella superentat democratice tan bonica sobre
• els airees, tot i aeceptant el prozediment
antidemecrátic de la designació dele altres. Las cop acreptat alma vingueren les
t'arenes rels Doce, i com que la Lliea en tenia nou mis el tradicionalista de
torn. els altres volgueren tenir-ne igual.
Mentrestant d senyor Pich no ohlidava
les seves activitats. i el 25 d'abril auncava els grane pea:jactes: trasnet den
snenunseras le Pirra.
i (alance;
reversió de la I:nla número 1 tramvies a la cluta t i retrocessió a la Companyia; obertura del carrer de Fortuny',
les. crin lates d'autobuses...
Mentrestant anava siun palay a l'altre
amb el cetmer a la Generalitat amb Cl
d'alcalde, a l'Ajuntament amb el de gocernedor general.
El dia 23 debela diumenge. el e enyor
PkIr dorara el decret nomenant l'Ajunternera. lIn ell entreven: ele gestors de
la 1-liga. 9; el tradicionalista; eta radicala d'elecció popular. 4, mis cinc altres,
entre ells el senyor Pich; nou de la Ceda; tres no processats, rnés sis suplente
e e les ese/meres; tres agraris, un tederel bastidista tres tecnics económica doe
dels gremis, i un deis propietaris. Però
els consellers d lee ese-erres no van
voler formar pan d'un Ajuntament governatiu, i un cers de ploma en forma
de decret del senyor Pich els eliminava
sl 3 de maig; el senyor Sala ve rerunar era substituit pe/ een aor Cascante.
Meró a la Ceda no es decidien a nemenur els seus perquè hi hacia crisi, i el
6 de maig es constitui l'Ajunternent senun ella, i en aeraiment era elegit alcalde el senyor Pida que l'havia nomenat.
I com que el mateix dia es resolia la
'crisi i la Ceal tenia cinc Boas al Goyero. el 8 donaren ele norns, que eren
els dele senyors jaumar, Martinell, Santacana, Campe, Qulntana Bassols Miseruche i
Anib aquest motiu "La Vea" publicara un editorial novembre) en el
qual deia:
`Si la Lliga llagues manat, e/ sea sensis democràtic i de responsabilitat de
Ins funcione de Govern Ii hauria inspiras l'adopció d'unes regles de caràcter
general que perrnetessin proveir automátcarnent els (arreas municipals. cense
esperit partidista ni caciquista. Pera la
ansaUana,..an governa pas. 1 certament que
:ere. exigir massa, exigir que el Partit
Redice] es comporti politicament com la
Lama."
Mes endavant s'havia de veure que
lampo: no era exigir maese que la Lliga ea comportes políticament con/ el
Partit Radical. Però, en l'entremig,
Me. censtituit el Gimen de la Generantat (dia 21, i prenien po s sessió els senyors Sedó, Duran i Ventosa, Valles
i Pujals, Huguet i Feliu Escales, que
iota nomenat aceptes com a ternic, alai
com. més tard, el doctor Raül Reviran
ta, perque tingués cura del doctor Huguet i dels Hospitals, 1 despee els senyors j'oxee Nonell, Torrente í de Pret.
Pera, com que el sen' oc Duran i Ventosa era gestor, va abandonar la gesteria per a ésser gestor de la Generalii en el sen lloc fou non:enat el senyor Col/ i Redes, primer suplent de la
Poc podia pensar-se aleshores el
senyor Duran i Ventosa que regalava
alegrement la vara d'alaaldal
Fet tot això, la gran activitat del
senyor Pich a la Generalitat nheretá el
doctor Huguet, els projectcs del qual
es feren famosos. Entre ells citarem nomes la font sanitaria per als 'sables, la
purificació de les Itere, la conducen de
cadavers i la utilització de la censura.
I ja posades les coses en aquest cama
comeneavaven de marear normalment
dintre janormantat, fent política un
Ajuntament que es deia administratio.
volent el sainare jaumar cronometrar ei
funcionament dels funcionaris i celebrant un Ple cada tres loo- os f i ne gua
sobtad•ament, cs. presenta l'afee de EStrapedo, es constituí la Comisen parlamentirla, se celebra la famosa sessió,
s'acusà i el 28 d'octubre era substituit
el senyor Pich i Pen pel president de
l'Audiencia, senyor Alonso i Alonso, al
Goleen. genere!. A l'Alaaldia la seta
sacant fou ocupada pel sensor Jaumar,
primer tinent, que comenei a ter d'alcalde amb aquel entusiasme i, sobresea
amb aquella tenacitat.
Un deis primera artes que ter ve
éster el plor i la prometerme fea al
senyor Pide de seguir les seres pctges
quan aquest se n'ene a acornisdar
diiluns 5 de novembre, Pirraren tots
dos. Menees el sensor Pich se anar a
la Gener2litat, pera el sensor Alonso i
Alonso el va rebre només particularment; abans havia fet sortir els gesteen.
Quan despees els fotógrafs can fer un
g rup el 'enyor Pirh cede els gestors
radicals. Va anar-hi el senyor Sedó
el aortor Hugu et baria demperegut.
Menee a la Generalitat es gatoiie duel a relativa cama, a l'Aitintament coeneneava la batalla de l'Alcaldía. continuadas de le de l'escota. En agrieta el
ens er Codolar Jiu molt de cercen i mole
Peques nous; no en test tant en la de
e Alcaldia. El mayor jamar s'aguantaea terne dient que ell feria el que els
ata jefes li maro-sin i res mes. i suprimint el treball extraordinari i fent
.amar a les lardes
la c iutat. El senvnr Codolar Ii feia la
batalla dient ene qui tenia la culpa que
es remire era el senyar jeumar. Pros
emana ter-se un cartell per a esser elegil alcalde. Pene lii hasta el sensnr
Duran i Ventosa, nun també en volia
esser, i el 'enyor Co:I i latodée, semen
finesa i despeé% eorti t tuddament el senyar
an la Ceda...
Els ea-limas emaven nes s e Muits, i
s'acontentaven arnb ne no els diguessin
res, el ro ile nemembre e,. celebrava
el Ple de Pressupostos, i se n'aprovaven

COD

uns que no eren sind la pròrroga dels
anteriors, confecciones per nAjuntarnent
del senyor Pi i Sumen
Pera el 20 havia estas nomenat remador general el senyor Vilallongs.
de la Ceda, i la batalla, totad'una, s'amalitea. El censor Denme, el die 23. reuní els cape de les minoriea, i ele digui
que l'endemä se celebraria Ple per elegir alcalde. La Higa tenia un taren de
gestora lora, entre elle el sensor Caldera), president de laessemblea. litunediatemen el senyor Coll i Redes Ii telegrafia parqué resultara que el !mete L liga Cede. el Coreen general per a le Ceda . Alcaldia par a la Lliga s'anava
trencar, ja que el Ges-era g eneral ja ei
tenla la Ceda. perra ternhe tenia la Ceda mes vote per a l'Atea:die !
A mas, la Ceda de Barcelona Meavta
ofee amb la de Madrid per tres motius
perque baria pneat el eenyor Rahole al
ministeri, cerque tar t a mineras el senyar Vilallange, ced:sta emir del senyor Camba. governador generel iii Catalurna. i parqué havia suspés el maiirg
de la Monumental. I com que la Ceda
a Catalana es autónoma...
Peine el senyor Calderó descommea el
Ple convocas pel senyor Torres d'acord
amb la Ceda i els radicals, i quan el
senyor Vilallonga prengué posseseió el
dillurs 25, encara no iii hada alcalde —
i aavia de migre un mes.
Ei scnyor Vilallonga prengué possessió, i ieu declaracions; el senyor Trabal tanibe. lli 'siegue una mica de molamen, i dimití la Comissió gestora de
la Generalitat.
A l'Ajuntament ei 26 el senyor Janmar donä un decaes per iniciar una persecució per idees. Pro:Jibia en ell que
per cap concep-te no pagues l'Ajuntament les quantitets que de Ilarg tenps
devia al senyor Ventura Gassol.
El 27 el seeyor Cirera i Volt à trencava amb el senyor Vilallonga, i &gimes
formava la eestora prescindint dein gestors de la Ceda senyors Jover i Nonell
i Torrente i Dalmau i de Prat, ultra el
radical doctor Huguet i del doctor Rosirena. independent. I hi entrara el senyor Barba i Miezcle. radical, que acumulara Sanitat, Treball i Assistència Social.
Per justificar tants departaments el
temor Barbas deia: Com a enginyer industrial Mies hagut d'ocupar d'aparells
sanitaria, puix que si el que és la Sana
tat. Cons a home que viu del seu Meball mita d'interessar tot cl que faci referencia a Treball. I ro cal dir eme a
tota persona de ‘bons sentiments ha d'interessar-li l'Assisteneia Social. Els fotògrafs també el retrataren.
A l'Ajuntament la Ceda estera també
molt Diese, 1 volia refirar s se per tal de xes, grans reunions, pecó no hi va haver
defensa:- el eenyor de Prat a la Generas Pie. A la reunid en que slavia de delitat. Però no ce retiraren. Despees d'ha- cidir el senyor jaumar va votar a faver-los ben pentinat el senyor Vilallonra, vor com a mcmbre de la Ceda, pera
se'n tornaren a l'Ajuntament. i a la Co- en contra com a president. i feas catire
misen de Gorern que es reuní, el senyor el rot de qualitat per desempatar. Ei
jaumar tragué de retirar el decret de per- sensor Calderó llague de desconsocar per
meya. Aquel! 27 de novembre fou el forma el Ple que una altea regada ha6 d'octubre de la Ceda catalana.
cia descon yocat tan a gusa.
Pena aquestes coses no podien durar.
alentrestant, s'anava maruitans la m i
i le premsa donh la soluciam rodia sa-saCoquecrilsnyoatcrificar-se el seta or Fecales (Lligaa tacs -Monea seria ministre, es tornava al reric, i nn entrar-hi el senyor de Prat (Cc - partiment equitatiu de la robra cama del
da, i aleshores tornarien al Cnn sell els pobre pobre de Sant Marti, i el u e!
eenyors Jover i Torrente, ja desenfadara senyor Cirera i Vela es destapono, i
El senvor Cirera lt accepti, i el 30 de deia que elle estas-en pel senyor Valle i
novembre era un fet
Taverner per a alcalde pele seus semiPera atesore- era mes va, que rna¡ el mente espanyolistes i dretistes, encara
problema de i cl procediment que de la Lliga, pera... Pcre Enoja-le no
r er proveir-la. Es furia per nemenament? duri gaita, pel"clUE et 14 el seiner PorPer elecció? s Per non:enes-Tm primer tela forniava Gavera amb el decre t ae
elegint despees lliurement cl nomenat? dissolució. i la tarda rnateixa din, tu e el
Ah! Aleshorcs sorgi Ita nou num: el se- senyor Vilallonga, i prenia possessie el
nyor Escales, que s'havia secrificat. El senvor Maluquer i Viladot del carece de
premi, pera. no seria aquest. sinó el Go- ;mimador general.
vern general; mandria allí d'on se n'haI dimitiren tambe els senyors Jos -er i
via hagut Manar. atentremant el :ute Nonell, Torrents, Sedó i Barbas.
desembre se celebrase un tros del Pie
El senyor Barbat savia anat a Valenpreparatori per discutir les bases per al cia a un benquet d'ene:linces, i eslava
concurs del Contracte de Tresoreria. Pie lent un discurs cont a gestor de la eleque torna a reunir-se el 5, i en ell el se- ncralitat, prometent l'oro i el moro ale
mor lalled declara cl senyor Frigola lo- comensals quan bou celdas al telefon.
ra de la minoria.
En tornar digné: "M'acaben de die que
El senyor humee anave actuant; en- ia os sóc gestar". I s'assegué. Bes mivió un informe a Madrid contrae; al rar. no podia fer res mes.
Patronat Escolar, i per evitar discusAquest mateix dia, al local de la Cesions carregá el litem als cursetistee.
da, se celebrava l'aniversari del ca s aEl cha so havia de celebrar-se ddini- ment del senyor Cirera, i el partís li retivement el Ple per fer alcalde, pera... galava una salita d'argent repujat on
pera el din 9 tel }savia hagut la crisi per hi havia la batalla de Las Navas. Bona
l'afer T'aya. Va haveralli gratis conxor- animal, el dia del Guadalete!

H

E VISTA...

La saludó de la crisi
LA IIC.11ANITAT
En un article, castiga! Per la ceitisrel la censura ha estat particularnient
aura a Barcelona transi li comentaristes
de la o 03.5113111a QIIC el non
gavera es millar que l'anterior Per a
fer unes eleccions sinceres:

"Teuirn sota els ulls la /lista del
nou Gavera, del (aoven que secó, si
ni hi ba demorbs, tencarregat ele fer
les elecmons. Comptantan el senyer
Penda, queden quatre dele ministres
anseriors i /1 ' lli ha cinc de nous. No
ea parla, en aquella Dista que ens arriba, del acopar Rabola. ;Utlina Plor,
hi haura a la Lliga si el brau marine:.
de Roncs ha naumagat totalment!
Per falcada de les persones, el ses
gott Ministeri Portela no eb pitjor que
ti primer. Merece encara Ira minoras
una mica. Per la composició política
es indubtablement maleta encara que
no arribi de bon tres a a iln que halls
reo d'eser.
El Bloc Menear ja no té cap boci
din; el Govern. Aquest pren un caracter me, centrista. Per a tineS cleccien; sinceres Ofereix nies possibilttata que el Govern desfet. her.) Fapinió republicana no en té prou amb
possibintats. La' que vinguin seguirtats. 1 sobretot que valgan' els ames.
Lea emperres no desnatan bes per a
elle, a aqueas in a cap altre Govern,
La, soleo ;mor; ni en necessite». a es
len legabais, justicia, Ilibersat, respecte
a la volunta del poble. 1 ai tos aix.:
se les esquerres ho reconeixeran
Ileialment i obraran en conseqüencm.
Ara, a esperar que asan el sol en
les mane descarnades i bellugadisses
del senyor Pon-tela, La conjura en les
tenebree ha estat contraproduent. El
poble republicà. segur de la feVd forma
segueix en acuitad expectant, decidís
a mear pels camina democratice — ei
aquesta sin °brete — a la reconquiste
de la República, que per als catalans
is samba la reconquista de l'Autor
nomia,"

I La política espanyola
durant rany 1935

Lb FEL/ DE CATALUNYA
Es dol, seguint la instiració rombolil a il a, que la solu:id porti aparellada
la dissolució de lea Carls — de ¡co Corts
que luoi loto! la Ilei de ocner paralitzant l'autonomía:
"El millor contentara que pot fer-se
de la crisi 1 de la sera solució és la
mateixa conferencia del senyor Calobó. Davant la realitat de la situació
política, la riostra actitud és proa coneguda. Hern tes tot el possible per
a evitar la dissolució prematura daquedes Corte. Si els esdeveniments i
les circumstancies han fet inevitable
aquesta dissolució, nosaltres no en tenim cap responsabilitat ni cap culpa.
Ara, com se»ipre, farem en cada neon ien t allb que p ereció amb mes cficäcia l'interés suprem de la Repúblic a i l'alteres suprent de Catalunya.

DIARIO DE BAIXELONA
Davant de la debilitat del nou Govern — al qua, traba a mancar, nataralment, que sigui vitaminitzat per Gil
Robles a ele agrario — anuncia Iota mena de mals i de calüstrofes:
"En los días que transcurren visas
Mes, como suele decirse, en el aire.

alaco es que nadie puede asegurar en
ningún caso lo que habrá de suceder el siguiente día; pero, sigMera, en
un régimen normal, puede contarse
nun Un cálculo de probabilidades. En
el presente estado del régimen el
cálculo de probabilidades h a quedarlo
deshecho por las veleidades del azar.
La inquietud de los espiritus se tunda en esta pregunta que todo el inundo ee hace; Después de este Gobierno,
que no tiene mayores seguridades de
vida que el anterior, ¡qui situación le
sucederá? Y nadie se atreve Pronosticarla, porque la lógica ha sido,
a su vez, desbancada por el confusionismo. Nadie puede presumir 10 que
sucederá, ni aun los propios gobernantes.
Nos hallamoe. pues, sumidos en un
estado de atonía, que en las enters
medades suele &compitan' a las gran-

per Albert Puig

Fer una critica de robra de Caven patent en el missatge que Atea?, Caportada a cap durant jany 1935 per pteill banhad
a i ireee na a
lal Phi ódele
d la R
les dretes eran> oles es IneS adnil
creació
Comitè
del que scmuts. 1 la dificulta CJII3j5. d'Esdlae de les emperres catalanistes,
teas, precieenent, en que si be ei la inissia del (mal queda ben definida
innegable que han gaudit del Can en els punts de coincidencia assenyavern del Pana Ea evident que no tren lata cont aspiracions principals. Al805 ernst, ei per governar cal eulen' ee ES, derogació de les lleis i dispodm la realització d aus prograv n a con- sicions anticonstitucionals, i amnistia.
cret precio i la manera ue portar a
El senyor Royo Villanora continua
cap les reformes consideredea es- trcballant per la causa de Catalunya, i
sencials per tal de minorar la sonaos, es pelma de visitar-nos 1. pronunciar un
d'un poble,
dimurs carnavalesc cene tets eis sea,.
Lis cans i, el tema eb ahUattil/ bi Cal recoraar. pera, que amb una lleialel que ens preposeni es ter unu oa:Int; tat que l'honora. de tornada a Madre.,
des esdeveninients politice ere han reconeix el seu fraeas a Catelinem, en o
cara; seritzet aquests dotze litebos. que no modifica la sea actitud, eae
Yergue. en fer politica si. que han ex - persisteix fins al punt de provocar teca
celas aquests senyors!... Evidentment crisi ministerial quan el Goveen aceeta
que cm reiereixo a fer poltice a l'es.- traspassar els serveis d'Obres Públitu l que és tiple ¡ tradicional d'Espa- ques.
En aquests moments a Catalunya, corn
nya, i que em la l'efecte que formmament ala d anianir ansia discussioes a tot Espanya, s'inicien els treballs dectorete.
Des de les pigmeo de LA Plade cale, tardes de toros ¡ una tinas
MICITAT ala evidencias el nostre deMIrperclorhedri.
sale que les campanyes periodietiques no
se.
degenerin en una baralla incivil. InsisPer Catalunya jany no pot cc- tirem, si cal, en aquest pum que comímenear pitjor. El primer dia 12 n 1.er d a rem essencial en tota Mata política.
de 1 935, la "Gaceta" publica 14 nei
Creiem que ningú no esta. autoritzat,
del 2 de gener que deixa en suspens per ara, i en el camp de les esquerres,
l'Estatua tot dictant les normes qua a parlar de possibles unions electorals,
regiran a Catalunya mentre ana l ei cese si es portessin a cap no iarien sino
regim trausitori. F,in compliment del, augmentar la confusió, tan remada a
preceptcs establerta per aquesta ;lea l'interes de Catalunya i la noses constitueix una comisen arna el tra manera de pensar. La nostra
mandar d'estudiar 1 revisar els sereen posició en aquest punt i en el que fa
trasaassats a la Generalitat. atel com referencia a la necessitat de concretar
era de preveure, i segurament amb la un programa de Govern que prèviament
bona alienan de no desentonar, en hauran d'acceptar els elements que es
la seva actuada., de tots els altres or- preser.tin unas en la próxima Iluita elecganisines dels Governs que elan suc- toral, quede Marament exposada en el
ceit, aquella cornissió no entlest.eix la mag,nific discurs que Nicolau d'Olwea
seva tasca, ¡ diverses pròrrogues 1: pronuncia a Tarragona.
• ••
allarguen la vida; mentrestant contiDurant tot l'any les forces Polit:quel
nua no trtbanant en Fobia.
Grades a la hei del 2 de gener, hern que acabdilla el senyor Gil Robles han
pogut veure durant el transcurs de ocupas el primer lloc en la política es- .
lany una successió de governadors panyola. Les caracteristiques que han
generals que acrediten l'estabilitat dels marcat el sea pas gel Govern sin diGoverns. No ens proposem, en aquest verses i negatives. Gil Robles no alta comenteri, fer una critica de la llei, cansas de repetir els mateixos tòpics quo
que tela els partits catalana han corre- li han proporcionas el; èxits electoral
batut i declaras anticonstitucional, de novembre, tal com si encara confirmes
malgrat que una part del catalanisme a l'oposició. Alai veiem que quan pren
tn
organitzat — tot i haver-la blasmada part en actes de propaganda demana
22,7zge z.D.92,tgi
en uns boas discursos parlamentaris nou ritme potitic per portar a cap la
1,31
ji,m0.1
que al sea temps subscritirent—, arta, sena obra de GoNern. Pub ¿quince lluemparant-se en els preceptes esta- eca ocultes el deuen deturar? Perque
.5 .SAnue DiNt."
blerts en la llei ocupa amb una poc el non ritme no apareix, i Gil Robles
dissimulada alegria preelectoral tots es ministre de Guerra en un Genero
que la Ceda n'ocupa cinc carteres. Aquest
ele càrrecs público a Catalunya.
de masses alamedas de justicia
L'actuada:, del Tribunal de Garan- cabdill
i sensibles a l'oratória abrandada del
ties ha ocupat, durant fany, diversee "jefe" dedica les hores cine podria desvegades natenció de Catalun y a, Pri- tinar a portar a la práctica el programa
El senyor alaluquer nomceä, per subsI la vigilia de Nadal es va celebrar el mer fou amb motiu del recurs intera un festeig propi
tituir els absents, cl sensor Sabaters i Ple ; fou elegit alcalde el senyor Gral posat pel senyor Martínez Domingo que deu ale electors,
donzella mal orientada amb el seel senyor Alexandre Gallard. Ei din 16 Rodes; primer tinent el senyor Codo- contra la llei del 2 de gener. Con] de
mor
Lerroux.
Quantes
regados hem
el senyor jaumar de Marta' no es lar, i segon el censor Laled. Nostre Se- tothom recordara, el tribunal es lipagué aguantar mea i posa les vares nyor premia t e bons minyons, encara mita a no reconaixer la personalitat Ilegit. durant l'any, que la Ceda está
decidida
a
trencar
les
relacione
el
en mane del senyor Ulled, i tots els que gran hi ha la Elige pel mig no del senyor alertinez Domingo, sense Partir Radical! No cal esverar-se,amb
perra
gestors de le Ceda se n'anaren. Queda- els premia gaire.
prejutjar la qüestió de fons. Posterior- que no mesaran gaires dies seise que
ren nou -vacants; qui les cobriria? Ah!
El 25 el ncti alcalde celebrava el Na- ment, amb motiu de la causa contra
El mayor Maluquer, pe pa, que havia dal en el cotxe oficial; el m l'Ajuma- el Govern de la Generalitat, ocupe per Lerroux a Salamanca, o be Gil Robles
estat nomenat governador general per ment celebrar-a el darrer Pie de l'any uns dies faenen de tot Espanya. En al Parlament , o en algunes declaracions
assegurin que no eséster presiden de la Comissió jurídica al Saló de Sessions, amb la (lanera cri- aquest cas, i tel com havia jet asna, la periodistiques, ens
a abandonar-se. I es que
Assessora , baria ana t a visitar el presa si, i avui és Cap d'Any. Que en puguem Ilei de Contrectes de Comen, el Tri- tan disposats
fons
hi
ha
una
idea que es un.,4x
en
cl
aent del Parlarnent, sector Martillee Do_ veure molts. D'anys, d'Ajuntaments i bunal dicta un fan purarnent politic.
i els la necessaris l'un a l'altre, Cal permingo, i, encara ene aeuest es de la d'alcaldes, pecó ene no yerren mes go- Recordem la imponencia política dels seguir
presentar-lo a tea s e's
Azarla
i
Lliga el divendres dia 20 era substituit vernadors generals. Mai mes. Amen.
discurses pronunciats durant la vista, espanyols com un monstre. Recerdem s e gel senyor Escales, tumbé de la Lliga.
concretase en el magniiic informe del ni les campanyes que han inicia; per
perd qu e no aniria a visitar el presa
senyor Ossorio i Gallardo.
ciiiamar-lo. Primer fou el moviment del
dent del Parlament perque sabia el pe
En el panorama polític de Catalu- 6 d'octubre a Barcelona, que valmre
que Clii donan.
nya reneixen y enes tradicions que llares meses d'empresonament i un pr oEl senyor Escales digué que no hi
creneä del la d'abril havien estas so- cés grotesc que el propi censor Anfia
hauria res de non fitu.s dilluns, però a
MINERALS 1 AGLOMERATS
pendes, mera per exemple les eme- ha explicat en el seu darrer llame. EraSERVEI A DOMICILI
la nit ja enviave als Matas la llista dele
neo tristes de la Ronda de Sant Pa- cassats els sesea projectes, la Ceda emgestors substituts de la Ceda, tote de
AVL'NG. R. ARGENTINA, 189
re en la commemoració de ii t de se- pren una nava campanya de calúmnies,
la Lliga, i l'endeina, en saber-leo, el
Telafon 71371
tembre. Aird veten com creix la fi- i anuncia que d'aquesta no se n'escapan.
senyor falle& rec solidaritat amb la
gura politiza del senyor Cirera i Vol- El tema del centraban d'armes forneix
BARCELONA
Ceda, volia dimitir. Peral tan, convenent
te nue es trasllada de Barcelona a materials suficiente per a redactar la ceDesitja als sena clients i amies
oun esperes fine dimane dia ea, vigilia
Madrid, i retorna triomfal, a ocupar lebre acta d'acusada que finalment no
acta bon any nou
de Nadal. i ai.vi ho ida.
amb els ente correligionaria uns llocs reunclx els vote necessaris al Parlament.
de govern a la Generalitat i a l'Ajun- Aquel! sumari Atarean que tantes estament. sense necessitat d'apeller al perances havia les reneixer en els renFLNQCES:. COMPRA - VENDA I ADMINISTRACIO
gira radicals i de la Ceda lambe els ha
sufraga
GE:TIO DE PRESTECS HIPOTECARIS
Com a conseqiienc ia del caos poli- fallar.
Hi ha un moment en qué sembla
t:c que impera a Catalunya. ens és doLLOR 1 BARBAT
nat de contemplar l'inefable mayor que la incempatibilitat de principia ha
CORREDOR MATRICULAT
destruit
per sernpre el Bloc. En el
carrete
Pich i Pott e gavellant Sitte els
Telifon 24446 Despatx de 6 a 8
Govern
qu e lee excellencies de la llei del 2 de Consell del 2.9 de mere, el
DIPUTACIO, 266, segon, primera. — BARCELONA
acera. Eindult de diversos condemgener ha panal al seu ahast.
(Passeig de SI risvia
nato
a
mort.
La
Ceda
i
eis
seus
afine
epoDurant tots mitiests t'eta tan
DESITJA ALS SEES CLIENTS 1 AMICS UN PKOSPER ANY
eate al neneament de Catalunya, le agrame i melquiadistes provoquen la
cona
elegant
macan dele partIt catalanistm es fa crisi amb un gest tan poc
el de demanar l'execució (.1 . 1111S C011demnatb. Un mes d'absencia del Godes crLis, seguidas de la temida cavena pera, opera el canvi necessari
testrofe o de un inesperado reeurgien ele principis, i el 2 de maig Gjla
miento, jCinco se resolverá la que ...DE
Robles prcn possessió del ministen
podece el organismo politice es
de la Guerra.
pa fiel:
semit
veas sin que hasta hoy haya pasado de
LA LIBERTAD
a ci or nv aitl ddele
EL DEBATE
tenDlagda ent lararneYlorlaniCa e cd oe h tu
Assenyala amb alrgria que han estat la manera mes absurda. Recordem
Mostra. en la manera sarcasica de ca. la promesa. Y lo que corresponde no
mentar la saludó, el sea despit. A/tra- es entregarnos a un júbilo que no foragitae del gavera els ata volient trair uns Consells de ministres presidits
tendria asidero firme, sino a exigir la terpúbiica:
per S. E, en els quals iota abordat
men!, afirma, oler 00)1010 30111CiÚ Parta
que esa restaucian de nuestro dereeparellada la nieta dei bloc:
"¡Los que se entregan incondicio- obertement. Usan la Leste sa corsetera
cho derecho civil se lleve a cabo sin nalmente a la reaccien, humillándose amb un ministre al Govern, Gil Ro"Al poco fato al Gubierno dimita tardanzas y sin cercenamiento; de
do sucedió.., el mismo presidente, ab ninguna clase. Y aun entonces esta- a la Ceda, que les amenaza con no bles, tal com si Parles un cap d'o
-posicó,reaEnyospmegimas ministros y. otros nuevos "hom- remos muy lejos de dar por liquidadas incluirlos en la conjunción electoral!
bres de centro". De un centro imagi- cuentas, largas y graves, con quienes ;Se han vendido por un acta de di- tentme 5 relormar la Lana constitunario en el que militan, juera de loe han de pagarlas. Nadie piense en ol- putado, por un halago de las clases cional. En cativi cada regada que lea'
autenticas partidos de centro, figuras vidos culpables ni en sobornarnos el privilegiadas, de los enemigos del re- cali del banc blau paralimava la cOnlit
unipersouales o convertidas en cen- ánimo con rectificaciones de conducta gimen, y aterrados por el triunfo que bativitat del jove ministre, la reforma
tristas al calor de la cartera. Otros que se operan — seria necedad creer se avecina de la Libertad. de la J us era considerada com una aspirada
que e s tecla-tica,del"nEsph. llunyana i de dificil realització. Per
dos en el curso de las horas del dia otra cosa —, no por atender nuestro
la Espata honrada y democrática! acabar-lio d'adobar, el veiem consse han cambiado las colleras de Habeneficio, sino el de los que rectifican Nuestro pluma tiene vedado el hacer tituint-se en defensor de la lonstitucienda y de Estado, porque para am- cuando el mal menor es, para cllosi
la glosa adecuada de esas hordas ele- cié en el motnent que Portela forma
bas 6011 por lo visto competentes. el de rectificar."
gantes geu destruyen el pais.
Govern prescindan de les /orces peHasta el técnico de Marina es otro, en
La saludan ele la crisis no puede, pulistes, i recentment, en e) darrer
contraste con el de Guerra, por lo
POLITICA
naturalmente,
satisfacernos
por
comvisto insubstituible,
arte celebrat a Barcelona, i en sieEs — diu — aquesta, la sequita conPero tampoco nos inquieta de- tes a Unes properes eleccons, arbora
Tenemos, si, un Gobierno electoral. jura que li éela als dits a la Ceda, i as- pleto.
masiado. En el Gobierno que se ha
Ni derecha na izquierda. Ni centro scnyaiii. ion t segueix cls perills que liti- formado puede haber una cohesión de nou la bandera revisionista.
Per demostrar el tracas absolut de
tampoco. Un Gobierno para que, al gue: Irionlet:
única, ett el sentido de realizar la laRobles
olítica de
manejar las riendas de las elecciones,
"Pero el pleito se había planteado bor tranquilizadora de permitir que
ntaa p t,
rM1
G il
recordar,
a r da
pueda surgir como por encanto en el ahora en otro; términos. El recobro todas las organizaciones políticas que nan
papel ese partido de centro, grupo de del Gobierno por el bloque hubiera defienden noblemente cl ideal repu- passada, tots els tapin dignes del
hombres sueltos de pasados Gobier- equivalido al logro del golpe de Es- blicano vayan a la lucha electoral con gran demagog que en ha resultas el
nos parlamentarias y fine allera ben tado que el señor Gil Robles no se alguna garantia, repetimos. Debenioa "jefe", i que no ha enlazas (pan pu.
centro porque quieren llamarles así.
atrevió a dar desde el ministerio de también congratularnos de que haya din fer-ho. Perque será dificil que tat
La crisis ha s tielto a unir a lus la Guerra. No por ellos se hubiera terminado el especticulo sonrojante, liD n ern ce trobi ell les candicien,
hombres del bloque, sólo separados roto el conturbenio de los monárqui- mengua de la civilización, de ver que que sala &mentas Espanya durent
en un parentesis lamentable. Ha hecho cos con la Ceda, aunque aquéllos hu- sin régimen votado por la inmensa Eany 1935, es a dir, ansb censara ar
posible sil concordia para bien de Es- bieran representado la comedia de 1
mayoría de 101 país estuviera en ma- preseas, estats d'excepció, oposiaaa
pata. El bien de. Esparta está en la indignación, los enemigos declarados nos de gentes Manea/es, sin escrúpueliminación de la revohición, aunque del régimen habrian tenido mando- los, sin patriotieme, forjadoras de mo- deL
sa'aritilcirul oadbarerciedi a, euticia• problema que
so pretexto de una neutralidad suicida res electorales a su servicio dentro del vimientos violentos, para pretextar re- ens ha vien anuncias solucionar.
ee le de el mismo trato que a la Gobierno.
presiones sangrientas y viles. rara en- ; (j untes angtinies /meten provocat
contra rrevolucien."
Quizá el epitodlo mis indecente 3e earcelar a miles de ciudadanos honra- aquells discursos de r, il Robles anuoneaffuen, Gil Rob les i Lerrour formen esta frustrada confabulación contra la dos, sai probarles nada que no tea ciant que per reineiar-lo trauria
soluntad popular ha eidn el del re- una exaltación noble de su ideal, y diner;
fossin! 1 l'atur no saia souna perrita romántica que in ii Pot
frutar - se. S'Iten ¡urea lidelitaf eterna sola publicano del 12 de abril que quiso para situar a España ante el extran- lucionat, ni alai) aplicat aquells
eengar la leeión bufrida en au amor jero como a pa je ingobernable que milions de que parlaven ì que fe:en
l'admacid de l'Stroéerlo!
propio — y ne ert SUS convicciones justifique los sistemas de excepción." rodar el cep als ministres radical,.
EL SOCIALIST.4
republicanas en el curso de la úlEls milions ea convertiren an Isso
Renistva, omb contphirnça, tima crisis, prestendose o ser aparente
a esniercar en petitet obres i en el
l'apartar:una del bloc de les /inicien, de hombre bueno del emulo-republicanistratmcurs
de 48 mostee.
BOIX
CASA
CUESTA
uorerns
mo vaticanista. Pero hasta de este
Isa coniecció d'una aova li elecJOIERIA • ARGENTERIA
"Relativa, decimos, porque este no descubrimiento debemos felicitarnos•
toral era samba una qüestió
es islas que el primer paso, que llega de ho y más, nadie tomare la ambician RELLOTGERIA • .19IES D'OCASIO
i efect.vament, 00 alsa len la
Repararlo» de tetes menea
tardío y cicateramente regateado, en desmedida de Poder de un conservador
electoral. s I cloaca, aquel! rttme
el camino de una normalidad consti- anarquizante actitud inclandicable de SALMERON, 125 TELEFON 77681
(Gireu el MI. e. v. 9.)
BARCELONA (Griete)
tucional que se nos ha prometido tantas un republicono moderado."
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accelerat i e neguit de fer obra de
gevern? Ah!, les crisis, senyors, les
crisis. En miestió de crisis si que han
treballant de valent. Tanmateix seria
.iemanar masas, exigir-los presentar una relació de la seca obra governomental, si hern passat Eany
produint i solucionant crisis. Tot les.
forç del cap de la Ceda ha estat posat a contribucr6 per aconseguir la
Presidencia .del Govern, pera sense
adonar-se que el que aconseguia era
anarquitzar el país i determinar una
incompatibilitat total amb l'únic poder que podia confiar-1i la responsabilitat de governar Espanya. Percute
jo cree que el confusionisnte es el millor Ilevat per a fermentar Eanarquia.
I què is l'actuada, de Gil Robles
aln6 un seguit de confusionisme?
Voler governar la República sense
declarar-se republicà; blasmar el parlamentarisme tot aprofitant el Parlament; predicar una 'ética en els governants com a condició essencial,
collaborar mesos i mesos amb el partir radical, tot defensant el 26 de juliol la moralitat de Lerroux en la destitucia, de Notnhela. N'hi ha prou?
També s'ha esmercat molt temps
parlant d'eleccions. Al mes de gener
sovintegen les converses entre Gil
Robles i Lerroux per a posar-se d'acord per tal de celebrar eleccions municipals pel març. Tot parlant-ne es
troben al Ines d'abril i les anuncien
per al novembre. El temps va escolant-se. i si no ho tinguessin a bastament demostrar. la darrera crisi is
una prova de Eactivitat que poden
desplegar davant de la imminencia
d'unes eleccions, que finalment sembla que ja no poden impedir.
• ••
¡Els que tindran per missió liquidar
els compres d'aquest segon bienni es
trobaran davant d'un passiu que per
alalt de temps influirb en la politica
espanyola. Sha perdut llastimosament el temps sense solucionar cap
dels problemes que té plantejats els
país. En Yordre material, la situada
monetaria ha empitjorat d'una manera alarmant, i caldea atacar la
qüestió del Centre de Contraataca:,
si es vol evitar una catástrofe, que
el senyor Ventosa anunciava en un
recent discurs parlamentaria Ja hern
fet referencia a la qüestió de ratur
obrer, que Iluny de solucionar-se, ni
tan sols ha estat degudament encarrilada.
En rordre moral, és paorós l'estat
d'esperit de la majoria d'espanyols.
Haviem quedas que la política del
Bloc portaria la paciiicació d'Espanyo. 1 avui es pot afirmar que la diNasal, entre els espanyols es més profunda i acida que mai.

• ••
El Partir Radical té motius sobrers
per a desitjar que rany 1936 no
s'assembli al que finia ahir. Si be han
aprofitat durant alguna mesas les
prebendes que els oferien els llocs
de govern, la tardor ha iniciat un
procés de descomposició, motivada
per la bomba de EStraperlo, i degudament secundada P er l' afe r Nones
bela, que l'han deixat en una situació ben poc envejable. Tanmateix,
pez-O, imagino que seran malta els
radicals que recordaran amb una
tendresa emocionada els clics eufò
en qué l'Emiliano era nomenat-rics
ambaixador a Mèxic.
De no haver-se produit aquest
eptleg. que esperem. pel bé del pais
i del propi partir radical, que decidirà
una transformada, i depuració de
les forces lerrouxistes, el senyor
Lerroux no podria queixar-se de
ruar.1 5" 1 935, en que els seus correligionaria ii oferiren un homenatge
patrocinar per Pich i Pon, en el qual
lbfou lliurada una respectable suma
en metallic, i posteriorment en lacte
del Ritz segelli l'amistat amb Gil
Robles, i rebia radhesió de les principals figures de la política espanyola.
No cree necessari insistir a parlar del partir radical, car em ja refecte que ropinió pública ja posseeix
eta elements suficients per a judicar-lo.
e •
Encara que considerem—i desitja
-ricen—qulsatribcon sigades en l'Estatut de Catalunya són
independents de l'orientada política
deis governs de adadrid, esteres convenuts que no seria possible el restabliment de les nostres llibertats, de
no canviar el rumb deis futura govente espanyols. Entossudir-se a desconeixer aquesta realitat es un entestament inexplicable. Creiem sincerament que aense un periode d'incubacid preparat i mantingut durant anys,
a Eadveniment de la República no
ens haurien reconegut el nostre dret
a regir-nos, com ho feren les Corts
Constituents. Pesó queda sobrerament demostrar que, sense República,
mai no hauriem concretas les aspiracione catalanistes en raproració de
l'Estatut. I fins dintre la República,
les dretes espanyoles usen ele la derogació de l'Estatut, corn a esquer
per assegurar-se èxits electorals entre les secta masses.
Contrariament, ningú no pot dubtar de la comprensió del nostre problema pele republicana d'esquerra,
com ho demostraren en les Corta
Constituents, i com ho ha propalat
davant centenars de m'Ices d'espanyols i repetidament Mafia.
Els darrers esdeveniments i la solucid de ls crisi ens permeten esperar el resultar de les eleccions generals amb el convenciment que no és
llunyana una nova època de govern,
que forçosament ha d'ésser beneficiosa per a Catalunya en particular,
a per a Espanya.
Per acabar, permeteu-me una recordanza a la figura noble de Lluis
perseguit f empresonat en els
afarrers ternpe de la cera vida pd
delicte de comprensió del fet català.

Aparells fotogràfics
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Un any universitari
sota el signe de la interinitat
per

Guifré Bosch

Avui ens toca repassar 1 any escolar 1935 i hem de confessar per ennavant que la tasca té ben poc d'agradable, tota cegada que aquest any
que ara ha acabat ha estat ben poc
saludable per a la riostra Universitat
i les nostres Escores. El repas que
anem a fer, dones, és ben penas per
tal cont ha de registrar el jet sensible que co materia cultural hei perdut tot un any, per causes que encara
ningú na ha explicas clarament, ni
cre/ern que s'expliquin mai.
Concretament per a la Universitat
rally 1935 ha representas el trencament d'una estructura superior que
hacia basuit l'encara suspes Patronat,
aceite que cap seu prou autoritzada,
de les personalitats interines que governen avui, hagi intentat cridar ratenció sobre el tet anormal; les nostres' Escotes dEnsenyament primari,
nan estat privades del Patronat Escalar i van es veuen en perill de perdre tres dels seus mes importauts
centres; i etnnig d'aquesta desolació
trobern rúnica nota d'optimisme en
les realitzacions deis universitaria, a
pare, pera, de la vida oficial de la
Universitat.
• ••
Al enes de genes del ross, feia apruximadament un més que s'havien comeneas els cursos a la Universitat
autónoma; els successos de l'octubre
passat, rempresonament deis doctors
Ponmeu Fabra, Pere Bosch Gimena, Antoni Trias i Josep Xirau, i la
suspensió del Patronat Universitari,
motivaren aquest Ilarg retard en el
començament del curs academic. En
esser sobreseguda la causa seguida
contra aquella illustres professors, un
telegrama del ministre d'Instruccia
Pública, senyor Villalobos, impedí el
doctor Bosch Gimpera de prendre
possessió del seu càrrec de rector
de la UnNersitat, i seguí en aquest
cartee, amb carácter d'accidental, el de.
ni de la Facultas de Ciencics, doctor
Josep Mur.
Dimitit el cornissari d'Ensenyament,
senyor Príeto Pareces, després de presentar al Meneasen una Memona sobre la situació de rensenyament a
Catalunya, es nomenà per a ocupar
aquest arree el senyor José Vicente
Alvarez Rodríguez Villamil, que ningú no ha vist encara. A finals de
febrer es produeix un nou atac contra
l'Estatut Universitari: el ministre dicta un decret disposant que en endavant als Claustres i Junta Universitaria de la Universitat de Barcelona solament hi tindran representació els professors numerares, amb exclusió dels
professors auxiliars i libares i estudiants. Aquesta disposició, completarnent arbitraria, (lana lloc a una vaga
d'estudiants organitzada per la Fedenació Nacional d'Estudiants de Catalunya que dura vint-i-quatre leones, sense que es produeixi cap incident.
I en aquesta inestable situació d'interinitat ala desenvolupat el cura acadernic 33-34, aguditzant-se, peses els
problemes, a mesura que passa el
temps; es deixa de pagar els sous del
personal subaltern; els professors lliures i agregats i els ajudants de catedra de la Facultat de Medicina, tampoc no cobren; se suspenen ministerialment els Estudis Universitaris per a
Obrers, que s'han de donar fora
la Universitat; es clausuren els locals
de les Associacions professionals destudíants; als industrials que bajen
aportat els seus materials per a la
reforma de redifici universitari, tampoc no seis abona llur collaboració;
les obres, naturalment, queden interrompudes; ningú, dones, no paga les
seres consignacions a la Universitat.
Causes? L'Estat diu que no se li
han presentar per part del Patronat
els comptes de l'any 1934, oblidant
que la seca confecció corresponia al
cornissari d'Ensenyarnent, tota cegada
que el Patronat hacia estat suspes
abans d'acabar l'any anterior; la Generalitat, sense pagar, guarda una estranya reserva.
Tot això, perú, lluny de matar el
nou esperit universitari, no serveix
sine, per a incrementar-lo; i durant
els mesas de febrer, rnarç i abril e3
donen a l'Ateneu Barcelonés aquelles
magnifiques conferencies sobre la Universitat de Barcelona organitzades per
l'Associació d'Estudiants de Dret, que
representen la solemne afirmada de
la joventut universitaria de retornar
a la normalitat amb el restab/iment,
amb toses les teces conseqüencies, de
rEstatut universitari. Parallelament a
aquesta manifestada, es produeixen
alguna desordres dins i fora de la
Universitat i bastants estudiants coneixen la vida de presó.
El cura acadèmic 33-34, ens presenta com a darrer fet remarcable l'homenatge que l'Associació d'Estudiants
de Filosofía oferí als seus professors
auxiliara i agregats que havien estas
nornenats pel Patronat universitari i
en el qual acte es tributa una simbólica ovació al veritable rector de la
Universitat autónoma, doctor Pere
Bosch Gimpera.
Durant els mesos d'estiu, es produiren dos fets remarcables i ambdós
lamentables; davant la petici6 dels funcionares subalterns de la Univeraitat
que séls abonin Ilurs lucera, el senyor conseller gestor de Cultura de
la Generalitat feu pública una 'larga
nota en la qual afirmé que es deseotenia de la Universitat de Barcelona,
i per part del Ministeri, anunciaren
una inspecció en els comptes de la
Universitat. El conseller gestor ha
hagut de rectificar i la inspecció no
s'ha portat a terme; aircé, també és
interessant de recordar-ho.
El dia rs d'octubre començà el nou
cura academie 35-36, que de primer
ens porta la grata nora que el Congris Espanyol pro Metge, celebrat a
la ciutat de Saragossa, havia acordat
recomanar a lea Facultats de Medicina
espanyoles el pla d'estudia introduit
a Barcelona pel Patronat Universitari;
en aquest Congrés es tributa u»a llarga ovació al doctor Antoni Trias i
Puja con] a compensació de la persecució de qué hacia estar cictima a
Barcelona i que culmina as/lb el seu
en/preso/lar-nena Perú aquest mes d'octubre ens doné també una nova lamentable: el nomenament d'un nou
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comissari d Ensenyatnent, el senyor
Saltador Martinez Moya, que estigué
a Barcelona tres dies, en els quals
estudia tot el que fa referencia a la
Cultura primaria, secundaria i superior; se'n torna despees cap a Madrid,
redacta una altra Memòria i... dimite
el seu cárrec.
Els Estudis Unlversitaris per a
obrera slan continuat donant fora
de la Universitat; les consignacions
a la Universitat han continuat sense
cobrar-se; els professors i el personal
administratiu i subaltern, encara no
han cobrat.., etc.
Mentrestant, el senyor conseller gestor de Cultura de la Generalitat ha
fet ptiblic un documcnt afirmant que
sempre s'ha interessat per la Cniversitas de Barcelona; el ministre d'Instrucció Pública, senyor Becerra, ha ordenat que es paguin a la Universitat
les consignacions de rany 1935, deu
dies abans d'acabar-se lacre-, aclarint,
pera, que aixa no vol pas dir que cil,
el senyor Becerra, estigui satis:et de
la labor del Patronas; despres aquest
senyor, el senyor Becerra, ha retornat
els comptes de rally 1934 (aquella que
ha de fer el comissari) i ha afirmas
que no catan ben redactats i ha dimites el seu carrec. I l'any, ha acabat
com va començar: el scpyor Villalobos, causant directe de la suspensió
del Patronat Universitari, Consclls regionals de primer i segon Ensenyament i del Patronat Escolar, ocupa
novament la cartera d'Instrucció Pública.
Aquests dies, dones, els universitaria i els ecuestres de Catalunya, no
detecte pas poder dormir tranquila.
A part tota aquesta sarie de fets
lamentables, llene de ressenyar les
realitzacions dels nostres universitaria
que tothora lean estas fidels a l'esperit inculcat pel Patronat. L'Escola
d'Infermercs, d'acord amb la Residencia d'Estudiants i l'Institut d'Acció Social Universitaria i Escolar de
Catalunya, ha iniciat una serie de conferencies que representen una amable selacio dels estudiants amb personalitats destacades. Al redós de la
Universitat i per ractuació de valuosos elements ala const:tuit cl Carnegie Club de Catalunya, que, en collaboració amb l'Associació Universitària pro S. de Y. ha presentas els
estudiants senyor Salvador de Madariaga i senyoreta Elena 'tiacarescoe
aquesta darrera Associació prepara
activament la celebració a Barcelona
del XIII Congres de la "Eederation
Universitaire International pour retude de la S. de N.".
Un grup d 'estudiants han forrnat
la Secció Universitaria de Radio Barcelona i radien setmanalment ranomenada "Mitja hora de l'estudiant", amb
molt d'èxit; nitres estudiants artistes,
celebren a la Universitat exposicions
de les seres obres; la reunió dels eletnents del "Teatre Universitari" i del
"Teatre d'Estudiants". ha format el
valuós elenc escénic anomenat "Teatre Universitari de Catalunya" que
está' disposat a sasstenir amb plena
dignitat aquest nom; uns estudiants
aficionats al Cinema han constituir el
Conecte dc Cinema Universitari; la
F. N. E. C. organitzi el Primer Carnparnent Universitari; les senyoretes de
la Residencia Internacional ens oferimen, al Teatre Grec de Montjuic,
aquella meravellosa visió de la India
cii s sic a.
Seca inaugurat el Museu d'Arqueologia de Catalunya, bastit grades als
esforços d'un competent grup de professors universitaris i al Congres Americanista de Sevilla. El doctor Pericot hi ha representat la nostra Universitat.
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La marca de moda

Totes aquestes realitzacions, que
abran efectuat a) marge de la Uniste-sitas oficial i interina d'aquest darrer
any, san una bona ?riostra de com lea
resultas de fructiiera la labor del Patronat Universitari, que algú encara
pre:en blasmar,
•
•
Les Escoles de la nostra ciutat han
perdut tumbé rajut del Patronat Escolar, tota cegada que el senyor Villalobos jutjà convenient la seva suspensió; hom ignora si el Patronat Escolar s'adherí "tumbé" al mas-in/cut
d'octubre, però tot fóra possible. I
cn aquasta situació les nostrcs Escales han soiert la invasió dels cursetistes del 33 i han suportat la tutela
del conseller gestor de Cultura de l'Ajuntantent senyor Codolar i Gualdo.
Les Escoles del suspès Patronat Escolar &han vist "afavorides" per la
brillant iniciativa de subvencionar les
Escales privades, que no sabem com
acabara, i en darrer terme han patit
una disposició testamentaria d ' un ministre que disposa el retorn als jesuites dels tres Grupa Escolars més importa/As de Barcelona.
I cuete si aquesta serie de mala fos
encara insuficient, el sofert Magisteri,
exactament cona la Universitat, pateix
actualment la nora pujada al Poder
del senyor Filiberto Villalobos, del
qual tots atecen tan grat record.
• •
No seria just acabar aquest resume
de rally escolar 1935, sense fer constar que LA PUBLICITAT ha prestar tothora atenció a aqucsts problcmes sempre que ha estas convenient
ha iniciat les enquestes oportunes per
tal de desfer falses imputacions i aclares posicions que no resultaven rnassa
clarea, Pcr això, dones, acabem aqueas
tes rattles agraint la coHaboració que
cns han prestat cis doctors Pompeu
F abra, Pese Bosch Gimpera, Josep
Xirau, Antoni Trias Pujo!, Antoni
García Banús, .roaquim Balcells, Llena
Saye, Eduard Fontscre, August Pi i
Sunyer, Jesús M. Bellido, Lunes Nirolan d'Olwer, Jaume Serra-Hunter,
Erancese Alcayde Vilar; els seuyors
Pene Blasi i Marangcs. Antoni Maria Sbert, Francese F. del Riego, Josep Coll i Mas, Albees En-luengoh i els
estudiants senyors Eduard Ferrer, Alexandre Cirici, Cesar Senties, Josep
LI. Segarra, Francesc Col!, Ramon
Pinyol. Jauene Fascinar, Amaden Ventura, Josep II. Miró i Enric Moren,
que sempre que els interesaos de la
Universitat ¡ de les Escoles ho ha
demanar, eles han ajudat en tot el que
ha estat possible,
Que l'any que avui cemencent porti la normaMat a la Cultura Catalana.
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Hern de comettear aquestes ríceles
fent constar que rany que tot just
ha acabas d'escolar-se no ha estas
dels que s'elan vist mis causes importants, a l'Audiencia. Vist en perspectiva, potser mis arias resulta d'un
conjunt monóton. Cal unir en compte que el fet d'haver-se implantat l'estat de guerra, després de/ sis d'octubre, len que remita sumaria passessin de la Mrisdicció ordinaria a l'autoritat militar, i aquesta circumstancia llevé interés a les tasques realesnades a l'Audiencia. Es pot dir que
eta única judicis interessants fosen
els que es relente darant el Tribunal d'Urgencia i algun que altre quc
es velé davant del tribunal del Jurat.
A les Seccions ordinárics es veieren
causes de tota mena; aquelles, pesó.
me no abasseguen l'interés del
bbc ¡ de les g uata se ' n sol donar
compte als diaris per misia d'una gasetilla de quatre ratlles.
• ••
Començà rany amb la viaita motocolliria i oficial que cl senyor Portela, primer governador general que bou
de Catalunya, dc carácter civil, desores dcl comandament militar, feu a
l'Audiencia el dia 13 de gener. Amb
aquest trotiu te celebré una =helónia important. El president pronunciä
el discurs de salutacia de rúbrica. i
el senyor Portela en pronuncié un altre del mateix to. Aquests artes no
tenen carácter popular; són estrictament oficials i es descabdellen dins
del marc d'una escenografia severa.
Eins a primera de febrer, a l'audiencia no hi pasta res que cargues
la pena d'ésser anotas. A comeneamenta, perú, d'aquest mea, es parla
d'una inspecció encarregada als advocate fiscals senyors Castor García i
García Valdecasas, i Motivada pel proces de l'advocat nacionalista senyor
Xammar, el qual, colee se sap, la nit
del 6 d'octubre, intenta apoderar-se
de l'Audiencia. Els diaris en parlaren extensament d'aquesta insperciO,
la qual semblara que tenia per objecte ac:arir uns punts delicats de l'administració de justicia. Mes endavant.
hom va tenir ocasió de veme que no
pastara res, ¡ que la inspecció famosa anunciada i ódhuc comentada a
so de bombo i de platerets, es tornara aiguapoll.
El dia 5 es feu peufelic rassenya tament de la %asta de la causa seguida
contra Nicolla Melilla 1 Marina Bordoni, els quals assassinaren un joier
molt conegut del carrer de Salmerán,
de Gracia. El fiscal els demanava 26
anys de preso. Cota que es tractava
de dos subjectes posseldors d'una Ibista abundant de fets delictuosos; de
dos, diguem-ne, "gangstera" internacionals. expulsats de tot Europa, ranunci de la vista despertó molt d'interés entre els assidus de l'Audiencia.
Es crié aque s t Mes la causa seguida
contra Josep Ros Carrasco i Carnee
Pardo. Ros es u/1 xicot jove, molt
conegut entre els clements policíaca.
Tenia entrada facil a la Prefectura,
ja que era amic anth la majar part
del personal policiac. Els venia !libres a terminis. Carnee era la seca
promesa i necessitava diners per a
unes matricules. Ros no en tenia, pede
li va prometre que n'hi donaria. Se
Ii acudí una idea salvadora. Se nadé
al Banc i esperé que sortis el caixer
de les Manufactures Textils de Terrassa, el qual baria anal a treure
una quantitat important destinada al
pagament dels jornals dels obrera que
treballen a la casa. Bon punt en sorta, Ros el féu detenir per dos agents
de seguretat, frnt-se passar per amic
del cap ¡ dient-los que tenia ordres
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ICada retal' una v•rttable animo I
A tose ele oliente que ho d'abra eh hi toormuutarem un
dale maree medre.
•inocdate, el qui eta iare una ocatieceld
impecable a un proa especial.
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d'aquest. S'apodera del saques. Fiel
concluir el calcen a la Prefectura. En
ésser-hi. pujaren les escales, i ell s a
desapareixes amb els diners per un
altre lloc N redifici. Aleshores es va
descobrir el robatori. Ros fou condemnat a sis anys de presea
El dia 8 ancaba la inspecció a l'Audiencia. Com ja hem dit mis arnunt,
acaba en no res,
El dia 16, la causa que seguis. rautoritat ;militar contra l'Ajuatament popular, loes trarnesa per aquesta a l'Audiencia.
El dia 24, 1 alc2.1de i da conaellers
fosen alliberats amb fianea.
El dia 5 de març e 1 fiscal senyor
Bruyere col-escena a cstuchar el suman seg,u,t aontra laajuntanient popular.
El dia 7 es Ntie la vista per la habana d'explosius e. Terrassa, efectuada l'onze de juEol de rally anterior.
En el domicili de Francest Meroña els anclas trabaren 14u quilos de
dinamita i uns quanta centenars de detonador, amagat. tot, en una parea
1 .emba de la ch.,: hacia estas tapat.
Paren detinguts “amon Ferrer, Joan
Lemas, Antoni Artigues j .MarceHi
Sabat. Foren condemnats a sis niesos
de presa. A /desato ii foren trobadea,
derwes, 1.4.1 0 peisetes qu e, segons
dir, eren el; sens e,takis i co
t provenido. roen s'havia dit, de cotitzacions.
Aquest ?tutela dia es vcii també la
causa seguida contra Josep Cabreres
Pone i Geannini Peroni, "Flor de
Lis'', que foren processats per la suposada compra d'armes per part de
la Generalitat. Aquest fet va fer gastar molla tinta als diaris i als
distes, especialment abs de dreta. Les
acuaacians foren tan aciaparadores,
que els processats fosen absolts.
El dia 12 se'n crié una altra contra Josep Vilafeliu, amb motiu d'un
article publicas k " La Nació Catalana"
considerat injurias per al magistrat
Jarillo Fernández Peña, molt conegut
com a anticatalanista rabiós. Com que
les injúries s'han de castigar, encara
que no siguin ben clarea, el processat
ho fou a quatre ?Deseas darrest.
El dia 14 de mare l'Audiencia
H¡ havia expectació. Estaca anunciada la vista de la causa contra els
ex-agents de la generalitat senyors
Sancho ¡ Pérczagua, els quals varen
detenir el fiscal seuyor Sancho el (tia
que se celebra el judici contra el retras senyor Xammar, 1-ti declararen
com e. teStirilOniS malta periodistes.
Els processats varen ésser absolts.
El dia 16 as veje una altra causa per
homicidi contra Tcodor Sane. La víctima tau Edil) Serra. Es va cense
ben dar que el proc essat. 4 qu e l'al
Il b .:sques raons, acorralas pel ca--tre
racter violent de la víctima en una
reacció cega que, de vegades, fa obrar
els hornea de caräcter feble amb una
violencia insospitada 'i excessira, maté faltre. El tribunal el va absoldre.
Tumbé es ceie aquest mateix dia
una causa contra l'atracador de
la casa Serra Bald. Va éster condemnat a tres anys de presó. La pena
lote considerada cxcessiva es propasé
l'expedient d'indult. Hi ha hagut ocasiona a I s !sudiencia, q ue aquests dementa han estas jutjats amb sinepata.
• ••
Ja hem resumit els mes importanta que es descabdellaren durant
el primer trimestre de fany. .ara resuneirem els que corresponen al segen.
Comenci amb la vista de la causa
seguida a Pere Emili , que va matar la
rseca
er Laäniavni sata loau eprear a "lit irsartas di a
e estaca
anunciada per a les onze. A la una
encara no havia comengat; les dones
que havien de formar part del tribunal no hi varen compareacr. Aquel
dia la sala era plena de dones amb
eis llavis pintats i de P erfurns barata.
Gran part del personal assidu del barrí xinès acudi a presenciar la vista.
Eil processat Emili va dir que estimava tant la sera amant que no
podia sofrir la idea de separar-se'n.
Volla casar-s'Iii. En cativi ella vello
separar-se d'ell. Per aixt, la mata.
La vista va ésser suspesa. Al cap de
dos dies Emili frete condenmat a sis
anys de presó. Per a molts dels assistents el condemetat. en efecte, volía casar-se al-1lb la seva atinen, perú
no pas segaint els tramita normals, sin'', mis aviar els tipics del districte
cheque. De mornent ja vicien plegats
a el
es digné entre el pública qui
portara a col! les despeses de la casa
era ella,
I ara passen, d'un salt, al dia 21.
Aquest dia. a tal liara com les onze
del mata les escales de l'Audiència
eren plenes a vessar de públic capeal an a entre el qua/ abundaren les dones joves. De qui es tractava? Sin>
plentent. de la vista d'una causa per
atracament comes al domicili del comte de Senf. L'important no era el fet:
sind que el processat s'anomenava
alartorell, i era conegut corte
netnic Públic número u'', per tothom.
Es tractava d'un element de la
E. A. I. molt significat, barreja curiosa de comunista d'atracada; professional.
Martorell era iove i daspecte simpatic. Vestia be i duia el cabell curosament pentinat. La seca entrada a la
sala. produi sensació.
Feu protestes vehements innocêndja i va dir q ue cra perseguit per
Badia, el qual li hacia anunciar que
li aplicaría els inetodes persecutoris
usuals a Chicago. Va esser condemnat a deu anys de pi esta
El dia itta es ceii una causa divertida. Assisti, lambe, molta gent a l'Audiencia; familiars de les persones encártades i. la major part, venta del
carece on
Domènec Albert estaca acusar Ibaver -se apoderat d'una quantitat que
dona el pare de la seca pr e mesa per
a comprar mobles i casar-se amb
aquesta. El pare denuncié l seu fume gendre, malgras que la sera filia
s'll¡ °posara. Els promesas renyiren,
pere, poc temps despees caten tornar
a lee les paus. El pare Chi avingué.
En aquestes, sorgí la vista. El promes es va hacer dasseure, elon u s• al
fatídic banquet, el pare e la filfa
hagucren de compareixer a declarar
davant del tribunal. NO cal dir que
leo teten a favor d'Albur. Es mes,

la noia, en entrar a la sala. en lloc
de rornandre dreta ah pcu de l'estrada,
s'avança al banquet ¡ s'assegui al costat del seo promes, i s'hi abrazaren
Beet fort.
El seu gest va guanyar la simpatía
del públic, i algunes aones tenien els
ulls humits de ` Bandines. Naturalment, el promis va éster absolt
amb aquell terme típic amb tots eia
pronunciaments favorable!, tant, Ire
sorti de l'Audiencia del ltracet de la
seca promesa, escoaat red P an , Per la
guardia civil l pel públic, que els ovacionara. En baixar les escales que
donen al carrer, els Ct11 , 050:i que bi
Italia a fora no varen entrendre dantuca que passava. Els ho ilagueren
d'explicar, i Ilavors ajuntaren els seus
aplaudiments xardorosoa als del grua
que voltava els nuvis. Aquests, rojos coca magranes, ssmr ei en tothone.
El dia primer de raaig, festa del
Treball, a l'Audiencia, acordaren enlebrar-la ¡ procediren a l'embargament dels bens deis consellers que
formaven pare de l'AjuntAt . tillt pcm,
lar. Calma absoluta durant aquest
mes.
El dia 5 de juny es veié una vista
contra tres estraugers que robaren
4.000 pessetes a Vilatrauca. Varen
esser condenmats a dos anys de presO.
El president comenta la semanera :Job
ia frase següent, que adreea als condemnats:
—Durant aquest temps pocLieu
aprendre ¡espanyol.
El dia 6 se celebra • la vi-ta per
rintent d'assassinat del gereral López Ochoa. Aquesta cat,sa. val a
dir - ho, no va produir gaire carenau.
Els processats, que ente quatre, catarenafiliats a "Acción Ciudadana".
Aixe, fiel maliciar que seriell ben traetata. En eiecte, foren absolts. Els,
naturalrnent, digueren que no sabien
res de l'assassmat i ene unicarnent
volien vigilar el general.
El dia 23 es seid una altra cauta
important, per atracament a la Casa
Donar, situada al Saló de Garcia Hernändez. El fiscal detnanava 34 anys
de presa per a l'acusar, que no era altre que Josep Martorell Virgib's el 13mós "Eenemic Públic número nl's
Per a aquest atracament foren utilitzades pistoles metralladores: bou robar inc auto i resultaren ferits dos
páreles. un borne i 11•12 dona.
assistiren imites dones, com és
costurn en les vistes de aauses contra
determin
ara elements faistes. L'Enemic Palie va esser condeninat a 34
anys de presea
El dia 29 es vele la causa contra
Andreu Xandri ¡ Emili Cabanes, els
quals foren detinguts amb motiu duna manifestada que se celebra a les
Rambles. Xandrf i Cabanes san dos
estudiants de significada catalanista.
L'audiencia s'omplí d'elernenta afina
i el auca dels proceasats, Foren condemnats. mes q ue res, per la seca
significada, politica, a dos Mesas de
preso.

El mes de juiiol comença amé l'ordre donada pel jutjat número 4, sobre
la inhabilitació deis consellers de la
Generaiitat. Es veierea, despsis, les
causes següents. Una contra cinc incendiaris de trarnries que fosen absolts. Una altra, per Eatracamena a:5
dependents de la casa Neta d'Andrear.
Gallarda, comes un dissabte, pel3
celta de les dues, quan aquel); venien
de cobrar una quantitat. Els pistolera
o atracadora els pararen al carrer
Trafalgar ¡ els envestiren ä treta. Els
robaren deu mil pessetes. Els pistoles eren sis i feriren un guardia.
Aquests van ésser condemnats a vi¡-un anys de preso.
Dos dies després, o sia ei 14. es
crié la causa contra e:a atracadora
dels empleats de les filatures i Perttinats de Terrassa, que eren cinc. Foren absolts pel tribunal, per manca de
provea. Nomes robareu 42.300 pesartes.
El dia ip sen celebré una ultra contra incendiares de trarzuvies per :a
crema d'un, comes el veipre del 22
d'abril a la barriada d'Artigues, de
Badalona. Tres dels incendiaria foren conaemnats a 17 anys: els altres
tres varen esser absolts. Es costum
deis incendiaris negar sempre eis
jets.

El dia 20 es velé la causa contra
els autors del tiroteig ocoreegut entre els guàrdies i uns atracadors que
esperaven el cobrador d'un; editorial
del carece de Borrell. Aqueas dia
funcionaren bombea de má. Resultare,/ morts dos guardies. Els processats foren condenmats a 12 anys de
presó.
El dia 27 es vele la causa cont r a els
que assassinaren el director i dos enepicats de la fabrica Taitas, del Pohle
Nou. Con és costum negaren que hi
haguessin intervingut. La viva va
esser ajornada.
A partir d'aqui comença a funcionar acticament el Tribunal i vol dir
que les vistes s'encalmaren "en un
bany- mania estival. Tant és aixi que
fina el cija lo d'agost no es vele cap
mes causa ineportant. La que se celebra aquest dia lote contra uns subjectes que robaren un auto a Molina
de Rei, i el portaren a Barcelona; la'llagaren en un cobert del carrer de
Provenea. Volien utilitzar-lo per a
realitzar atracaments. Foren condena.
nats a 7 i a 3 anys de presó.
De la data anterior ens cal fer
salt fina al 7 d'octubre. Es, tanmateix,
un salt gros, gairebe digne d'un campió. 1 encara, per presenciar un jerae contra un l'orne de 72 an Y s , que
va clavar una ganivetada al sea gendre ¡ el mata. Va ésser condearnat
sis anys.
Despees, el dia II,. se celebré una
altea causa contra incendiaria de crarnvies, els quals fosen absolts.
El dia 18 se celebra la reobertura
del tribunals arnb molta solemnitat,
multes "togues" molts compliments
rictus. Aquest dia, cinc uixers estrenaren casaca nora. Només teia cinc
anys que portaven la mateixa.
El dia 24 es velé una altra causa
contri, dos germans anomenats Vendrell, que ja (laceen estat processats i
adlote condemnats com a incendiaria
de trae-aria. Perú aquesta cegada, per
un atracament comes en una fleca
Badalona. Foren absalts i. diguem-ho,
amb tots els pronunciaments favorables.
Clogué el trimestre, la preaa de possessió, caen a nou president de l'Audiencia, del senyor Alonso, el magistral que a les acaballes de. rae. Ion'

LA PUBLICITAT
val de Londres for(osament aguditzara la rivalitat nipo-arnericana. Es
impossible preveure el que Passare en
aquesta Conferencia, però cal recordar que la intransigencia japonesa és
irreductible. Japó considerarla una calamitat nacional, una ofensa inaguanper Fermí Verges
table, el que de la Conferencia naval
no
en sortís el reconeixement alrnenys
"..4.quest any que hern acabat va cc.- val amb Alemanya i en tirar al dret de la igualtat japonesa amb les dues
Menear, des del punt de vista diplo- sense previ avis en la qüestió eteepi- potencies fins avui mes fortes naval{Sitie, sota els millors auguris. a se- ca, va promoure el legitim recel de ment; Estats Units i Anglaterra.
r Laval. a principis de gener, se França. Demés a Anglaterra, entre
SS,
n'aura a Roma per tal de resoldre els cercles que dirigeixen la política
Atarmónicarnent toses les diferencies del país, s'anava obrint pas la idea
de
revisar
l'obra
i
l'esperit
de
la
Soesue separaven França i Itälia i obFinalment, a les envistes C'any note
se unir aixi la collaboració del govern cietat de Nacions. França va tenir en cal preguntar-se:' ¡L'any 1936 seta el
de Roma a l'obra del mantel/ir/1cm comiste aquesta posició d'Anglaterra de la revisió de la Societat de les
de l'ordre a Europa. Semblava que i fins que el Govern de Londres no Nacions? hlalgrat el tracio del pla de
Itälia, desenganyada del nacionalis- hagué fixat la sera posició. en les París, es impossible que Anglaterra,
4 me alemany i sobretot e//lb la temen- notes del 18 i 22 d'octubre, no es França, Itälia i Alemanya tornin eng ' de EAnschluss, estava bcn dispo- mosträ reacord amb les mesures d'a- rera en llurs propòsits de reformar
Mrar dins l'ordre curopeu. Es j'ida nilitua a la Mediterränia, que la Societat de Nacions. Si la Societat
e er que altres raons empenyien De- proposava Anglaterra.
de Nacions, amb aquesta reforma,
El conflicte italo-etiópic ha estat n'ha de sortir reforeada, concretada,
lía a acceptar Eatuistat f rancesa. La
un
element
de
desordre
per
a
EuroMieetió económica jugava un paper
ningú no tindria res a dir. Però si
important, i en aquella ocasió no va pa. Tot es troba en estat latent. Ale- el projectc dels quatre consisteix en
deixar de dir-se que E ajuda dels ca- manya ha pogut acabar el seu rear- jerarquitzar l'organisme ginebri, és
pitals francesos havia Milla en l'anim marnent. Esl acords regional s conti- segur que signaran la sera sentencia
nuen portant una vida precària. L'o- de mort. No mis sembla malament
del Duce.
A Roma. dones, es va acordar que bra de Locarno, que caldria renovar que per a la ecguretat conectiva s'aItalia entraria dins el mare de la po- amb un ancx acri, esti igual com dopti el sistema dels plans regionals.
litica de la seguretat collectiva. L'e- en 1926.
Això patria crear un ambient de to*••
xercit italiä continuaría muntant la
leräncia, de collaboració entre paisos
guardia al Brenner per tal de recorA Extrem Orient la situació es pre- afins per la seva economia o pcI seo
-alar a Hitler que l'Anschluss era /m- senta perillosíssima. El Japó noca- origen, que podria facilitar extraoresapossible. En certa manera Itälia ac- ment ha pas aat als actes. Les seres dinäriament l'obra mateixa de la Soceptava, tarnhe, posar sordina a la intencions de formar un Imperi fe- cietat de Nacions.
sera propaganda revisionista, per tal deral xines, sota el control de Téquio,
De fet, seria estendre l'obra de cerrratreure's la Petita Entcsa i' arribar sisan anat perfilant i potser l'obra tes agrupacions existent en Eactualiaixi al Pacte Danubiä. Itàlia, altea- començada ja és indestructible. Avui, tat. El bloc d'Estats báltico, la Pctita
ment, canviava la seca política eslava per als Estats europeus i per als Es- Entesa, sóuu agrupacions d'aquest cai iniciara un acostament amb rene- tats Units, Earnenaea groga s'ha anat rácter. La Societat de Nacions per
rnie tradicional Iugosläsia, sense re- precisant fins al pum que constitueix força ha de tenir grans detectes d'ocordar el que havia dit Mussolini con- un element negatiu de primer ordre. rigen. perque la realitat de la Sacietra el comte Storza quan aquest, des- Anglaterra i Estats Units es veuen tal de Nacions éo gairebé una realitprés de la guerra, iniciava la política precisats a acostar-se davant lern . zació superhumana. El que cal és resque el feixisme ha seguit al cap de penta de Eimperialisme japonès. Una pectar-la i finançar-la, aprofitar-se
collaboració naval anglo-americana, totes les experiencies per treballar en
tretze anys.
lin,..les converses de Roma, Mutuo- una coHaboració militar europea Iran- la constitució d'aquest dret universal
ma•tinrplanteji a Laval — en parlar-se ro-anglesa, reus aci el que es preveo que és el millar mitie d'evitar els
de mlestions colonials — unes pre- per Eany vinent. La Conferencia na- conflictes entre els nobles.
guntes. aparentment sense importantia, sobre Etiopia. Feia pocs dics que
sleavien prodult els incidents d'llal
Uäl, als quals imputà el feixisme de
bell antuvi la culpa de tot el que passa. Laval sembla que va respondre
que no hi harta cap inconvenient en
que Italia protegís la seguretat de les
sestee colònies.
Ea evident — examinats els fcts
amb la suficient perspectiva — que
anib
els acords de Roma Mussolini
..
va intentar frenar anticipadament Facció de França en el terreny diplomàtics i que ja llavors tema prepaeada l'expedició a Etiopía. Pel febrer,
els senyors Flandin i Laval anaven a
Londres. Es tractava de completar els
..ecords de Roma, relligant els pactes
reropeus amb un sistema inspirat en
-la seguretat collectiva. Solería a Alernanya la possibilitat de revisar les
cliumles militars del Tractat de Ver'elles, renunciant a la clandestinitat
militar en que vivia i reconeixent la
eva torea aria. Alemanya, pecó, haua de signar el Pacte danubiä, e-4essant a Roma, en que es Mereja
—s... que
l'Anschluss significara l'ajuda mi.
leer contra Eagressor d'Austria. Demis Alemanya, junt amb Polónia, havien de signar el Pacte de l'Est amb
la I.T. R. S. S. i el pacte ami de limitació de l'armada de l'aire.
La declaració de febrer a Londres,
que posara punt final a les converses
entre els dirigents anglesos i francesos, venia a confirmar les apee' ciacions del govern de París sobre la
seguretat collectiva a Europa. Immediatament Laval se'n anava a Moscou,
ort es signava el protocol que hauria
. de convertir-se en Pacte franco-rus i
que donä motiu a Alemanya a cridar
% un pretes encerclament a que la sote'enneetia la diplomacia francesa. • '
A principis de mare la situació a
Europa semblava 'orientada cap a una
¡Inmediata estabilitat. Però toteren
illusions. El dia 16 de mate, Alemanya feia saber al nuez/ que per presdterlir de les cliusules militars del
trterectat de Versalles no necessitava
' ni el consell ni el beneplàcit de ninió de les cláusules mili4,.. :ti L'abolic
tars anava acompanyada de la creaEn la vida internaciona el 12935 ha d'aclarir. A Grecia, és la tornada al que
, -. ció del serveimilitar obligatori i la estat un any d'emoció, viscut potser amb fou. Al Brasil,
es un intent que fra4:,
de l'exércit, que no ha- massa intensitat. Des del 10/4 que portà
A Venezuela, és la base que des," - • ia de trigar a- ésser un dels més po- al nión a una aventura de tristes re- casta.
apareix i la incertesa del que vindrä.
letetenet'Europa.
cords, cap a arribat a collocar les coses Són tot, els contrastos que l'any que ha
‘,,,s- La tolerancia . de qué ha den donat en situació tan difícil com aquest. Per acabat ens ha volgut aterir.
n7 preves les nacions vencedores en la no esser nienys, els últims dies de l'any
Ni amb voluntat no es poden /robar
- n Gran Guerra baria provocat un acte que ha terminat han portat les coses al
a. • d'edernanya que podía tenir grans re- seu punt elgid, i com una tivantor in- motius de satisfacció per al 1935. Te al
, percuseions. De fet, una regada mes, tensa de les relacions entre els pobles seu crèdit Ehaver posat fi a una Huila
al Gran Chaco, pub... a torea de qui'Alemanya compta amb grans suavit- dóna comene el 1936.
nes lamentables condicions!
zadors i no passa res. Nonies es reAny capritxós, ha fet equivocar-se
Tragèdies a la illa de Fornmea per
uní el Cansen de la Societat de les bastaras cops els profetes. AII6 que en sotregades sismiques; mort i desolació
Nacions i, a proposta de França, sa- -un principi ton el punt de Eatenció de a la Xina i Ceilan, per les inundacions
corda estudiar quines mesures es po- tots--el famós plebiscit del Sarre—quan i la tare: ruina a l'India pels sisnüsAMI/ aplicar al país que trencava els s'auguraren en les jornades duques mes: tragedia en l'esdevenidor de la
compromisos del Pacte.
turbulencies i desordres , la tranquillitat Xina; i així, coses i més coses que no
L'acte d'Alemanya tingué una re- i la calma transforma en cosa fácil alió poden oferir un mutis minim de recoa acató immediata. Pel mes d'abril els que a tothom despertava inquietuds. I neixensent.
delegats de França, Anglaterra i ha- per contra, les primeres guspires de les
Si en el conjunt del nión la eituació
- ha es reuniren a Stresa on es formava incidències en les relacions entre ltälia Si trista, en el cercle re-huh de la ;Tila
' un bloc curopeu, favorable a l'estabi- i Abissínia s'han engrandit a mesura Europä. la situació es mes trista encara.
litat i la pau d'Europa. No hi hagué que l'any passat adquiria la seca nia- Des dels primers des d'octubre, a la
Ocesimista que no s'entusiasmes da- duresa, per éster en els últims tres regada que a l'Africa oriental es Niuen
i
van t la perspectiva d'una gendarme- mesos la inquietud de bis i assentar en les consegfiencies reals dc la guerra, a
ria tan potent que afavoria la tran- un rece de la terra el fantasma de la Europa la inquietud de la sera amenaça
, meltMlatat europea.
Guerra, amb el perill d'estendrc les se- éS quasi mes terribl e encara, i les san.Però la joia no durà gaire. De sub- res topes i fu-nos tornar (TM els 1914 cines contra el poble que falta als drets
te, pel mes de maig, el nión aprén a un trastorn mundial, Fins i tot per a d'independència d'un poble, creen una sinnib estupefacció que Anglaterra sig- la mateixa Anglaterra, que celebrà en/6 tuació quasi mis difícil, peroné la incerna un pacte naval amb Alemanya, que jornades de glòria les festes del 25 ani- tesa esgota mes que la realitat. Tot el
venia a trencar totes les Ileis d'e- versari de 1 3 pueda al tron dcl reí Jor- temor del que pugui provocar la desesquilibri a la Mediterrinia i a la mar di V, els últims dies del 1935 se li han peració d'u na nació el te 1936 en el seu
del Nord. Que havia passat? ¡Prime- presentat incerts i insegurs, amb les se- començament. Mil neu-cents trenta-cinc
res repercussions del drama etiópic? res unitats navals desplaçades a la Me- será nrr a la histeria mi any trist.
Abel ho diuen ara. S'afirma que com diterränia i l'anienaca d'una topada a L'a/id/kilt que ha de modificar l'any que
a resultat de les converses de Sire- les fronteres de Libia, al mateix temps come/tea presenta tale anomalics ente eosa. els polítics anglesos tingueren la que s'agita l'Egipte. encara que la im- lament la bona Voluntat u roptimisme seseseació que Mussolini anava de dret passibilitat anglesa pretengui no adunar- ran capacos de realitzar l'obra per a la
a debilitar l'hegemonía naval anglesa sen.
qua l cal l'ajut le tote ele bornes. Si el
;Ha estat tot el pr ideg d eis esdere Panat Pot servir de Mecí o les xiíres
a la Mediterränia, preparant la seva
-nimetsfal?¡H ets fantästiques de la gran g//erra represenexpedició a Etiopia. La reacció no es
etL,Mperar. Alernanya, el rearmament previsions reAnglaterra per a evitar la ten aleuna coea, Si d'eeperar ene abrí
de la qua! inquietava Freno i Angla- catistrofe? Es el principi? Es el fi? En sigui. Es decidiran les gents? Les nriterra, eä comprometia a romandre tot. nornes hi ha una veritat ¿mira : la meres ¡ni-nades de Van,- nou han des
un temps quieta gräcies al pacte dificultat dels començaments del 1936.
-send'optim.Er
C. 11 L.
nava! anglo-germinic. Així .AnglaterEn les convulsions que de gener a dera tindria les mans lliures a la Medi- sembre ens inquietaren en 1935 hi lia he(Cnhyriglh br Selloraphic - Meditrrterränia.
rvir de tot. Quasi al metete temps que a ninfa.)
Els mesos de juny, julio! i agost, Grecia tornava el país a tenir rn rei,
Is diplornicia comeneä a plantejar-se les agitacions comunistes al nord del
e
el futur con
conflicte que °p e Brasil representaven una amenaça per. ,....netantent
ale& Etiopia a ltälia i lambe el con- que a l'América del Sud un regim non
Dicte que oposaria Anglaterra a Itä- ass entes les seres plantes. L'eco de le,
eia. Els fets són recents perque els aclamacions. mes o menys sinceres, del
COMPRA - VENDA - CANVI
hagi de recordar. Pera a través de poble Helena, duia també l'eco d'una reele 'dobles, Planos, Radios,
totes les vicisituds d'aquell conflicte, eoluel ó, que si fon sufocada, no es pot
Calaos de ciabais, Inquines
una cosa anava fent-se clara. Ea que dir el mateix de la llavor que Pogué
d'escriure
I de mole. Malees.
/que tant Franca con/ Anglaterra es deixar. Per no Sisen menys, a la risaPlanos, etc.
miraren decididament amh un cert teixa América del Sud, a Venezuela. .a
leed. A que obeia? En realitat. po- mort del President Gómez, cap de l'EsTOT D'OCA 3 10
dem die aval que l'actitud de Eran- tat, colloca el pals en una situació de
Corta CataInnes, núm. 414
' en aquell conilicte ha estat fruit franca incerts-'i 'F. tracia simplement
Telefon 30422
preeipitació d'Anglaterra. L'Im- de deixar obert lin interrogant, la solusolareette al. 1936 competeix
......111n1n14.0.1.•nn41.1A.onon
del
-bilitei4 e4 8414.! 4,1 pule 4a.
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aeronàutic del 1935

per Mariä Foyé
L'any 1935 s'ha acabat, i cal, en con- rmotor de Berlín a Hamburg, separats de
sequenera, ter un recompte del seu va- 271 quilometres, Cl/ 6 hores /5 minuto
lor. Aeronàuticament ha esta t un exer- de vol. Durant el Concurs de la Rhoen,
eict ben .interessant. No perquè els guatee pilots alemanys baten simultäraids o les gestes espectaculars hagin es- niament el record de distància amb 498
quilòmetres.
tat abundants com en anys anteriors,
uit perquè en el moviment genetal de
Quant a maquines naves, poden relaviació sembla endevinar-se una ten- tenir-se, a titol experimental, l'helicosdencia ben orientada a tornar l'aeronàu- tat Oemicen ¡ el giroplä Breguet-Dotica cap a uns camina mes racionals i rand, tots dos de procedencia francesa i
deis quals la gran guerra va apartar-la. de les quals la segona sembla que és
Ens reterim al concepte de l'aviacia equis el primer hehcópter que porta resalta
vaient al de qualsevol altre motorisme la qüestió de l'estabilitat. El probleteu retire o maritini. Quan l'aviacie tot ma dels rnotors d'oli, peseta que tant
Just naixia ¡ la seva fesomia encara no contribuirien a la eeguretat per elimis'havia perfilar, Einspuls, trägicament po- nació de eincendi, segueix estacionan,
tent, de la guerra, la convertí en una malgrat els esforeos dels tecnics consterrible i eficaç eina militar. En aca- tructors.
En el capítol de desastres aeronàutics
bar, només hi baria una aviació: la
guerrera. I fou partint d'aquesta — er- ocorreguts durant eany /935 cal reror fonamental — ¡ adaptant-la, que marcar en primer lloc la pèrdua de l'aaparegue faviació comercial en tota la eió gcgantí sovietic "Mäxim Gorki", de
seva variemt. De Ilavors enea els per- 63 metres d'envergadura i 42 tones, el
ieccionament i els aveneos han estat (mal el dia 19 de maig, al cap d'un any
nombrosos i notables, però mai no luan exente del seu primer vol, fou envestit
aconsegutt fer de l'aviacie civil alié su- per un altre avié, trencat en tres trossos
ficiennuent económic i segur per a po- i erices en arribar a terra. En aquesta
der-ne establir un parallel amb l'auto- catestroie trabaren la mort els cinquanta tripulants de l'aparell. Recordarcm
mobilisme.
L'any 1935 restat de coses es manté, que el Govern soviètic acorde inunepecó hom traba nombrosos indices, so- diatarnent la construcció de tres ayabretot en la construcció aeroträutica i en rells mes del mateix tipus.
les recerques tècniques, que fan creme
Una altea perclua no tan absoluta ceras
en un canvi de ruta. O sigui. en defi- la del "Mäxim Gorki" iou la del diriginitiva, que la fórmula avió tal com es- ble "Macon", de la Marina nord-ameriti comanda actualment esta prop del cana, ocorreguda damun t dcl Pacific,
sostre dc les temes possibilitats, i aques- a u lo milles de S. Francisco, el dia t3
tes resulten insuficients per a un ser- de febrer. La lentitud amb que
vei ideal de comunicacions airies. En me máquina s'enfonsä a la mar permeles oficines d'estudis ¡ en la quietud dels te de salvar 81 tripulants deis 83 que
laboratoris eststä gestant la fórmula COITStittliell la dotació de la nau.
El dia 18 d'agost el cullegul e ilet ame que en rimas aspectes haura. de Superica Willv Post, que. acompan3at de
rar la de l'avió.
En aquest aspecte es ben caracterís- Gatty, havia donas la volta al món l'any
tica de Eary in35 t'experiencia del le31 i que Huela repetida tot sol l'any
"Pou-du-Ciel", l'aparell concebut pel 2933 recorrent 24.800 quilinnetres en set
trances Ilenri Mignet. De fórmula toril- clics, traba la mort en un accident a
pletament revolucionäria i destinat a
l'aviació de l'aficionat, l'aparició de la
máquina de hfignet, precedida d'un llibre suggestiu i apassionant, h fet neixer a tots els paisos un autèntic i entusiästic moviment en pro de l'aviació segura i económica. "Pou-du-Ciel" se
n'han construit una multitud, més de 130
dels quals rolen o han vedas correctament i d'una manera controlada. Davant d'aquesta realitat són alguns els
tecnics ute nom cele N'han decantas a
l'estudi de fórmulee distintes de l'avió
clässie.
Una altea de lee característiques de
l'any 1935 ha estat l'estor-e per a reatitear el servei normal transoceinic. No
SS que s'hagi establert encara, almenss
amb referencia al transport de passatgers, pene per part dels francesos i alemanys quant a l'Atlàntic i deis amen-caos de cara a l'Atläntic i al Pacific.
Els avions francesas han crcuat amb
pla experimental moltes vegades l'Atlintic Sud, de Dakar a Natal. Darrerament,
fa poques setmanes, amb gegant
"Lieutcnant de Vaisscau Paris", de 37
tones de pes total i de 5.350 cavalls
potencia. També darreramcnt un hidro
americä de tipus nota el Glenn Martin,
hatejat "China Clipper", de 25 tones.
lia cfectuat assaigs convincents en volar
el 22 de norembre de S. Francisco a

les regions gelades del Labrador. L'acompanyava i segur la mateixa sort.
com recordaran els .nostrea lectors, el
famós actor de cinema Will Rogers.
Un altre pilot de fama, Eaustraliä
Kingsford Smith, també ha desaparegut
a darreries de Eany 1935. Célebre pels
seus viatges Austrälia - Anglaterra i els
seus vols transpacífics, Kingsford Smith
sortí per un uou vol cap a la seva
tria partint d'Anglaterra, peró no arrib:
ni fou trobat. Hom el suposa desaparegut a les proximitats de Pethybridge.
A començaments d'any, el 3 de febrer,
motea al seu país el conegut constructor alemany Hug Junkers, que des de
començaments de la guerra es dedicó a
la construcció d'avions. Fou un dels
primers constn:ctors que realitzä Isla
baixa i la construcció totalment metäHica, Es dedicó tambe al motor d'oh; pcsats per a avions, i pot dir-se que fou
el tecnic que millar va resoldre el problema. nora part del prestigi aeronàutic
d'Alemanya es deu als treballs del professor Junkers.

Catalunya el balane general de l'aeronäutica acusa la influencia de les circumstàncies anormals que afligeixen els
nostres organismes de Govern, i hem de
refiar-nos de l'aviació privada per a
reportar algun fet interessant. Esportivament 13 primera geeta que cal remarcar es el NOI electuat pel velará
Carteres, aCOITIpallyat del pilot Enric llena, que en Viniere de voltar la Península en menys de 24 hores aconseguiren l'èxit esclatant conegut de tothorn.
En pla de viatges turistics Ramon Torres recorregué el nord d'Africa, I efectuä fil una de les etapes la travessia del
Sahara, i Josep Coll segui cn itinerari
ner diverses ciutats del centre d'Europa.
EI paracaigudista Pérez Mur eiectuä per
primera regada el triple salt arnb paracaigudes a Girona.
Per tancar aquest croquis de halan
hem de rememorar la trágica desaparició
dels dos pilots catalans Magres i Iglésies, el record dels quals mi barra de
dol l'any que acaba de finir.

velleses ls estat encara capaç de batre, el dia 22 de novembre, el record de
durada per a dirigibles ami/ //9 hores.
Val a dir que això no fou degut a una

inquietud espertiva, sinó a l'imperi de
les circumstancies, puix que en ocasió de la revolta comunista al Brasil
es veure obligat a passar-se uns
quants dies volant abans de poder aterrar a Pernambuco.
L'any 1935 l'aviació femenina ha mantingut el se/1 crèdit potser no tan briHantment con/ en anys anteriors, pecó
en una fornta prou remarcable per a tenir-la en consideració. El dia u de ge
-nerl'amicAtEhrbael
record femeni de distäncia en volar
d'Oakland (Lälifernia) a Ilonolulú (Hawai), separats de 3.939 quilòmetres.
També en el mateix any vota de Nova
York a Mexic. La connessa italiana Carina Negrone, el dia 20 de juny, realitza una gesta formidable per a una
dona, puix que bat el record I cmeni d'aldeja amb 12.043 metres. Cal tenir present • que és un dels rècords que s'acosta
mes a l'equivalent masculí — 14.443 metres pertanyent al tumbé italiä Donattii que reclama per part del pilot unes
condicions de resistencia i capacitat fisigues pee freqüents en una dona. La
neozelandesa miss Batten es distingeix,
durant l'any, per un vol molt reeixit
des del seu país fins a Londres, i finalment per un vol, sola a bord, de Londres al Brasil, efectuant el salt de l'Alter/tic per Dakar ¡ Natal.
Quant als rivals masculino, cal destacar el trances Delmotte, que perdrä
la vida dintre el mateix any, i que, entre altres proves de velocitat, guanyi
la Cona Deutsch a 443 per hora amb
un avió Caudron de 330 cavalls. Lamerica Howard Hugues, amb 1.000 cavalls.
s'adjudica als Estats Units el record
mundial de velocitat amb aparells terrestres a 566 quilòmetres per hora. Els
també americans germans Key comencen
a volar el día 4 de juny, a bord de larió "Old Iliseissipi", i raeituallats en
vol per altres avions, recorren la regió
del hlissouri clurant 27 dies, i en asar‚an compten amb 6 j ores i 33 tninuts
•
d'un sol cop.
El capitä francés Thoret, l'especialista
dc vol a inuntanya, a finals d'estiu dec ulla una doble travessia als Alps a bord
d'un planador ami] motor auxiliar de 25
cavalls. Tumbé Mignet, ande un Pousu-Cid' de 17 c. v., travessa la Manepa en direcció a Anglaterra, i susu pilot
angles, amb un aparell del mateix tiptts,
efectua cl vol en sentit contrari.
En vol a vela es concisos durant l'any
performancee impressionats. El pilot rus
ira Karta:- beff I at el record mundial
de Mirada amh 38 hoces 20 minuts de
1 2rma5lencia en l'aire. El pilot
Beten Riedel aconsegueix volar sanee

Wiley Post, és Url altre dels que ;a
no existeixen. Era l'audecia dels temes
d'avui Per a ell, pot dir-se que no
existia eimoossible. Si un accidentconeeqüencia enica d'un cxces de temeritat — no li hagués llevat la vida,
en la história del món, el sen nont
hauria estat registrat corn el d'aquel:
nne arribä sempre on n ingú sto pague
anar. El famas "Aviador Borni" reunia en si diverses quali tats a le regada — valor, ainläcía i temeritat -totes sírnils, pecó cada una definida
i compresa. L'home que gairebé tathom concixie amb uui ull tapas, fén
celebre el nom d'un avió — "Winnie
Mac" — i la sera sida era com aquest
noin, un interrogant. Haría arrihat al
seo rnär.ini en la seva vida d'eviador.
¿Estava en el comeneament de les
seres possibilitats? Arribaria a mes?
Com en tots els éssers superaudaeos
era imPossible penetrar en ell. Pot
dir-se que en morir Wiley Post, no
ion la figura d'un aviador la que desaparegué de la terna. sinó la dalgn
que representara una generació nora
i encara Humana, i que semblava deset:su acdoan saidseerrev la ccairean uein tic iol sensunque.i
esdevenidor. En la maduresa de la
seca vida, en rebellar-se a la Meres.
de la seca joventut, dona Wiley Pos.t
Vexemple, que és possible un viere
fular, i el ecu "cas". quasi pct dir-ae
que iS el d'aquell que arribi a tain,
,q.euls.
ei féu semblar
blar jorcs els !tu tela-mi

Sis figures que se n'ha endut

En un accident motorista estrany mor
un hause laAnnog h
de ,ige-1
ea <atueért
t ictiear.rai. seV oslatd

el 1935

coronel Lawrence, el re¡ yente corma
de l'Arebia, el que acaba de morir. La
seva vida i la sera rnort han estat serepre iguals: un enigma. Tot és en circumstancies tan estranycs, que fino s'arriba a fantasiejar la noticia i a dubtar
de la sera mort. ¡De l'Intelligence Service? Al Servei Secret de Col/In/ice?
Del Foreign Office solament? En la veritat de la seva vida es Neo que no es
pot Penetrar mai. La seva mort segueix
envoltant lauréola de la seca vida, i,
despees de mort, creix la seva figura.
Viu? No viu? ¡Te la noticia de la seva mort relació amb els fets de l'Africa
Oriental? Res. Tot és enigneetic. rúnica veritat es la supervivencia de l'esperit que cll deixä a l'Aräbia i que mai
Mngú no podre. treure. Es dinen les
fantasies més estranyes, i ensems els esdevenitnents creen un segon Lawrence.
ell? No ho és? L'etílica veritat es la
gran obra que realitza i el merit d'ella.
Alié incomprensible, que pugui morir
qui tantes vegades — i gairebé semere
amb armes desiguals — (luirá M'ara la
mort, vencent-la solament arnb el poder,
encara inciesxifrat, de la seta mirada. El
viure inquiet del 1935 deixa un clan en
la en-a actuació en la vida del mOn. i
aquesta incägnita és la vida de Ehme
Inc Se n'ha emoortat.
Arz von Strausenberg es un home que
mor, ¡ en morir gairebé ningú no sap
qui es ell. La sena figura ja no és
vui, i no és dels que moren en el unement de la celebritat. Passen uns quants
dies de la seva :non i la gent parla ja
d'ell. Ha mort el darrer cap en corrá
dels exercits d'Austria i d'Hongria. Era
el cap suprein de dos exercits avui dividits per les conseqüències d'una guetra i una pau. La gran figura del 14 al
eelei;
,t,,entr
nr, aona enir
ro rpdre lea nod
ht8ritsaatp uspai
després de i
digne dels homes els quals els esdeveniments mundials dividiren i anibilarenPer alee, mereix ésser un mes a iigurar en la llista de prehome. i aixi, i
com a tal, les eiemerides tristes del
1935 l'honren amb un últim record.
1.a darrera figura — en les seves
qualitats i detectes — reeresenta une
perdua per a un pais que a ell den la
sena creació. Joset Pilsudsky, mariecal
dels exèrcits de Polöttia. era, dernés, el
creador del pais independent i cap pelitic, Alliberador i tire enstnis, era un
home. hlagninint o cruel, a la sera figura den mol t Polónia, i per aieó plori
la ecva ntort, però ultra esser una figura per a la eeva pätria, la personalitat
del vell mariscal de Polònia que va viure les seres darreres jornaem a l'Inste,ric Castell de Bellvedere, porta quelcont
en ell que no li poden arrabassar
idlsuic cls >mis mateieos enemics. Es
l'home tenaç i de ferro que, sense vacillar en mitjans, s'oposa als que van en
contra d'ell. Doni independencia al seu
poble. 1, segons diuen molts. el priva
de Ilibertat. Tiranitzà les idees, Puni
contra els 5r.US enemics en el pensar
i Migué amb el contrari crueltuts
inaudites. EI punt essencial és si en la
sena actuació per la seva patria hi liarme
sinccritat o no. i sembla que ti. que n'In
llagué. Si és aixi, si obri amb bona fe.
cal reconeixer-li el que féu, i adlnic no
fent -ho ahí, aprcuant el ho i el dolent,
mes hi he en la sa ya vida del primer
que del darrer.
Ja les sis figures que s'ha emportat
l'anv 1935 eón definides. Algunes s'han
qudat, piré is que hi ha éssers que no

Manila i tornada, sense contratemos i
amb un total de 26 000 quilòmetres. Amb

aquiete aparell i altrcs de tipas e qu ivalents els nord-americans pensen establir
linies regulars que els uncixin rápidarnent amb Asia Europa. L'esforç unsti exercint i cal només esperar un parell o tres d'anys per a observar la competencia que damunt i per sobre de la
tusar s'estahliri entre els rapids liners
els mes räpids encara avions de tinta.
En espera d'aquesta Huna futura cutisfeix una maquina, gairebé venerable, que
en part ja ha resolt el problema, cern
ho ha demostrat amb maree sobren E05
referim al Gral( Zeppelin, el qual Eany
5935 ha continuat selle contratemps els
seus 'sois — més de s'oo — i artile gran
regularitat bua travessat l'Atläntic —
mis d'un centenar de vegades — transportant correu i viatgers, i a les seres

A Anglaterra mateix, el poble
ac.ama i venera els seus reis. Son els
seus idols, pene 'entre el Poble Veritat i la Cont, s'alcen sempre les tanques del Parc del Palau de Buckinghan/. La Reina Astrid era Reina dels
Belgues, i són tots ells els que l'hen
perduda. Els que ho ignoraven han
canipres en perdre-la la seta välua, i
veuen ara l'augment de la desgräcia,
que els ha deixat un Rei sobre el
qual sempre perdurara el moment
rid rible faconten N ze isiót7
pd a'unnyafreäegueett%;a
ami.

D'esquerra a dreta: Arthur Henderson, president de la Conferencia de
Desarmament: la reina Astrid de Belgica; el general 'irr V. Straussenherg
A beis: el coronel Lawrenee, el rei sense corona d'Arähia; el marista
Pilsudsky, de Polònia, i l'aviador Wiley Post
Sense ordre de merits ni dates, sis
figures de renom mundial — et president Hendereon de la Conferencia del
Desarnument, la Reina Astrid dele
Belgues, l'aviador nord-ärnerica Wiley Post, el coronel Lawrence, el general Arz von Straussenberg i el mariscal de Polemia Josef Pilsudsky —
hen trobat la mort en el passat 1935.
Cada un en si era une figura distinta,
i tots, ignorats o sonant diäriament
el sett non', representas-en quelcom en
la vida en come del que eul abstracte
solament pot definir-se amb el non'
CO/lIú de relacions humanes.
Arthur lienderson, laborista i anpies, era el líder de la Par/. La seva
figura representava per als nobles l'esperanea d'una tranquillitat que fes,
per mitjà de les relacions del.> pobles,
impossible tate guerra.
Qui era hl r. Henderson? Simplement; un llame que ho baria aconeeguit tot pel seu propi esiore, i, agrait
a la Humanitat que l'havia elevas.
per al sen assossegarnent dedicara tos
l'esfore de la sera acció. La sera vida.
gairebé solament tenia una finalitat
única, gran i comprensible: assegurar
la Par/ entre els Pobles. A Ginebra
era Hencicrson la figura. El seu premi Nobel, tots reconeixen q ue fati
merescut, i si els seus esforeos s'estavellaren sempre contra l a, intransigencia dels altres, la seve bona voluntat. fou sempre reconeguda. Quasi
ja amb això estä dit tot, i astora el
inón la gran senzillesa de la vida
d'aquest borne, que sense aparences
de cap mena. realitzava esiorcos inau-

dits per a evitar que en el densa po
gues haver-hi el perill d'una guerra
entre la gent. Sota una atmosfcra de

tristos presagis, al cap de pocs me
sos de la sera mort, iniciara els seu
pulsos l'any 1936, i els horazon
bienes i diáfana de les relacions entre
els .pobles, en Iloc d'estar així, es tro
ben enfosquits de 'legres núvols, con
eeqüencia de la tivantor de CO reía
cions entre els pobles. Morí blenden sah. i de la l'erre desaparegue la ti
gura que representase la Pau.
La Reina Astrid deis Belgues; era
la senzillesa. Se lemportä F an !' 1 93e
— en forma trágica — i per segona
regada el poNk belga veié el dolor de
la seva Familia Reial, puix que a
Bélgica eis reis no són del país, einu
del poble. Era una figura de primer
pla en el men, i /Imites \nades ro
manta ignorada ¡ apartada. vivita confosa entre la gcnt de la pätria en la
qual regnava. Gaudia de miura d'igua
a igual, i era una pctita reina SCIlbe
orgull, que me volia subreeortir, ja
que airé era treure-li part de la saya
felicitat. De vegades, com a ruegues
de Ilum, que no poden evitar-se, fets
isolats la feien elevar-se ¡ sobresortir
paré per arribar al pedestal al (mal la
sera manera d'ésser ¡ d'obrar la feien
mereixedora, Isa calgut la mort, que
lia fet comprendre el que aqueixa reina era. Per paradoxa, el morir Elia
feta ¡inmortal. Per a 1110145, el cas
la mort de la Reina Astrid gairehrt
fou una Metí. Figures de la »iesaga
d'ella, que viequfn (l'igual a igual, entre la gent, ja gaircbe no n'enisteiven

Colonia Blanch i Solé
Vídua de Ilorach
N A 31 O T
després d'hater rehtat eta Sants Sagraments i la Penedicrió
Apostólica
(

A.

C. S . )

Els qtti la ploreu: hit Ramon. nora Marta Maduren, 'lit
flobert i familia teta, en aesabentat Ilurs amies t conegnte
de tan dolorosa perdua els preguen que la tinguin presea
en Dura °raciona I que se serveliin assistlr a la casa mortuörla, carrer de Mcnendez Pelas°, 173, demä, dijous, ella '2,
a les catee del niatf, per tal d'acompanynr el cedas-cm a reeidean( parroquial deis Joeeilets 1 despres cementIrt de
les Cort s.
NO ES CONVIDA l'ARTICUARMENT

4111111fflairailigni

zzadiß.

la nrrt
ni3a° rt be iniS c
aglugrú eqsucre iuen,
liurlilinri
da
quelcom que perdura, aqueste no moren. Henderson, la reíos Astrid. Wiley
Post, el coronel Lawrence. Arz von
Strausenberg iPilsudeky eren bornes
d'acció en la vid
a. Cadeseun representara quelcom, i cii desapareixer Ihe ehra
s'interromp. haurä d'altres que la
continuaran?
Aquesta resposta l'ha de donar l'any
1936, que tan inquietant comença.
.ARNEWER
(Copyrigth by Selgraphic-hiediterra:.
nia.)

INSTRUMENTS

Pianos - Pianoles
LLOGUER
VENDA A TEIMIN1S
REPAItACIONS
CAIIANTIA
CARNIE, 8, l'ItI.MER
CASA

P,ARRAMON

A L.T4 CÓMAXQUILE

tot l'any llur actuada).,
regulär a liara
celona.
També es remarcable la importancia
que enguany han pres ractuació de les
per Domènec Guseisé
companyies d'aficionats, a les gneis
_
fins alguns autora importants han
NO crees qué rany 1935 pugui ésser nvader del Premi Ignasi Iglésies, Al- hagut de recórrer per a estrenar Hura
iseiderat com a gaire gloridta P er al bert Pieza, amb "Els hontes iorts”.
obres. Recordem les bellos presentaD'entre els restants cal destacar, cions que can fer els aficiones del
atre estala, a desgrat de totes les
tencions renovadores. I aislé, ni per mes que per les qualitats teatrals, Per Liceunt Club amb obres d'O'Neill i
, a obres representades ni per les in• ragtidesa i intelligincia del dialeg, per Pirandello. La iniciativa de "Mirarpeetacions 1 prasentacions que han la seva fantasia, pel seu g ust P er l ' in dor", encara que mis important com
-esprat,linguobd'AeFr- a provatura que corn a realització, val'Mula
Comtat i debatut, la producció de ran "Pesqué dernä surti el sol'. Re- dria la pena que tos continuada amb
cordern
samba,
la
de
Vidal
Jover
"La
el mateix eaperit. La formació d'una
ha
tornat
de
Segarra
Maria
sep
senyoreta Oest", que revela un gran companyia amb elements universitaria
arlis„ Colit en tia anys precedents, la
instint
del
teatre,
sobretot
en
el
diäque, de seguir amb l'orientació dels
impertant. No cal ésser
leg; la farsa en ver: de Fages de Cli- seus debut s . podria contribuir a digteendicional de la musa sagarresment "El jutge esta malalt"; "Beta- fondre en els sectors intellectuals del
per admetre-ho en admetre-ho adels lladres", d'lgnasi Agus- pais l'amor a l'escena. I, encara, el
uc essent, si es vol, un decidit ad- aventurats
ti " L'altra veritat". de Miguel i Ver- treball esiorcat de companyies com la
crsari del seu teatre peculiar. Amb gens:
"Víctor
de Nat arro Cos- del Fornent Autonomista Català.
'.a florista de la Rambla" ha eserit tabella; "UnDaura".
pas enllà - , de Modest
a de les sesea obres mes fresques Sabater. Hi ha encara "Miss-Thers
vives de Ilenguatge. Amb "Reina" obra detectivesca, entretinguda, pesó
..na de les literemament más acabades. que per les secta caracteristiques no
Teatre del Liceu
,ogs -Reser florit", en rann, una es pot considerar precisarnent com Gran
AM, 5 ns propietat I stenamem s
a les que ha escrit amb menys entu. d'un autor nou, ni com a res de vera;ardes, a le s 515: Unioa representa•
sme. amb més por de no trobar in- ment remarcable dintre la nostra esemo ac t'apera
rprets adequats. .
cena,
TOSCA
Després de Sagarra la figura que
poi, eeleerals arlIslos
De les aportacions estrangeres la
-31tralment ha eadevingut mes popu- única notable ha estat Fanny",
CAMPIÑA - CORTIS - • 41110LA
ar ha estat la de Llnis Elles. Unís Pagnol, traduida amb molta frescor i
DENIA, Presentació de la cOlot(lf•
tompanyin Exerostovaea. amb Ii salElias ha consolide la seca posició. vivacitat per Melcior Font. Tumbe
muera represenlarló de l'Opera
Però ha guanyat diners, i airsta. en els han estat representades "Mercaders
LA NUVIA VENUDA
ambients teatrals només hi ha una ma. de abasia", del mateix Pagnol, "La
Diasebts:
del aran divo lenOr
, era de ter-sito perdonar: augmen. corcusas del Sant Sagrament", le MeLAUR1 VOLP1
E31r,o rdine r ia rentesentarte
:ene la guatitas de la pròpia produc- alinee, en una bella traducció de Polis
RICOLETTO O r.1 diva‘
cia. Lluis Elles no se nata adonat. 1 Pagés, i"Llibertat provisional, del
CAPSIR - LAURI vOLPI - BASIOLA
Després de "L'II", una obra encara a croniqueur" pariscnc Miguel Du- •
rs riesp4txa a Comptadoria
sMpatica. ha donat "Amälia, Ame- rand, segons la discutida versaa de
lia i Emilia", en la que prescindeix Domenec de Beilmunt.
ida mis elementals escrúpols literaDurant l'any s'han publicat lambe
El resultas ha estat una reacció algunes obres inéditos d'autors (ove.
ra- de le critica. L'exit de públic, La coHeccie de "El Nostre Teatre",
PRINCIPAL PALACE
ritoneS campensat sobrerament.
especialitzada en aquesta mena de
s altres autor, ja coneguts i va- Ilanaanients, ha publicat, entre alises,
Tarta, a ies
les to15
ra% nomás han estrenas Caries Sol- la singular comedia, interessant per
Formidable beis
d tvila amb "Necessitem Senyoreta", tants conceptes, de Nicolau Ru- ' de la comedia en tres celes, en pros
I vers, de F
lo Ciarala-Lortai
comedia amable i Ileugera; Carme bió, el guanyador del Premi IglúMentar:01, aznb "Huracà , on segueix sito dinguany, "Midas, rei de FriDoña Rosita la soltera
la trajeatemia iniciada amb la seca pri- gia'a
o EL LENGUAJE CE LAS FLORES
"Espinoza i els gentils",
Mair:stral ate:n.1d ile margarmia'XIreu.
mera obra, d'un teatre violent i rec- Marti de Riquer, guanyadora del conDorna, tardo agire,,s,051:51,.7
Ini, a lea
tilíni: Vinyes — si se'n no; dir curs d'obres còmiques obert per l'eseatrenar representar una obra ;nadi- mentada publicació i notable, sobreDORA ROSITA LA SOLTERA
ta en un teatre d'aficionats — amb tos, per lagilitat i desimboltura del
o Él lenguaje de lis floree
i
"Entre dues músiques", un sainet dialeg. Per la seva banda, "CataluI I.VISIA
a,da
ulf
poètic qua a molas critics els ha sem- nya Teatral" ha publicas també "La
DOÑA ReITA LA SOLTERA
blit .una de les milites produccions impassible a, d'Andreu A. Anis de la I
o El lengua). de la. floree
d'aqueit autor. Millas i aneen, amb qual no costa cradonar-se (a desgrat
"Emita cerda", un conflicte drama- que judicar obres no estrenades és altie presentas i resolt amb la valentia guna cosa aixi com fer judicis tepessuhar d'aqueas autor.
merare) que és rnolt superior al serPer la seva moral, "Fruita cerda" me mitjà de les obres estrenades enORAN HURE ESPANYOL 1
i cal dir que el que tenia dardis guany. I ataft no solament per l'inteCompanyia emano/Ana PEPE ALBA
et; aquest aspecte era el millor de rés del tema, per la vivacitat dels cairial}efiE , , a los 415: lo•
lossal carien
P'ehra. era la sena justificació — bou räcters, ans, sobretot, perqué Id ha
Primer,
,everament jutjada per una part de evidentment mis ofici, un diàleg i
b critica i es va atraure una grotesca una estructura mis teatrals,
RIALLES
abibició que obliga a retirar-la, tot
Un dels teta mes remarcables de
2.011, L'obra bOntba
aast estrenada. del carreta Alguns l'any teatral — i que no pot deixar
TOT PER UN XIQUET
e ;mis van protestar-ne, pesé' la matei- d'esser enregistrat en una crònics
aa, a les
I,ei: PATRONS 1 I
as empresa, la Societat d'Autors i la així és la tornada de Maria Vila i
PROLETAR1S. ,.oui 1A,:(
(..eneralitat, a desgrat de tractar-se Pius Davi a l'escena catalana. Desasetre _abvencionat, van deixar pees d'una absència breu aquesta inTOT PER UN XIQUET
ada pedida
aOr sol.
teressant parella de comediants sha
les l'UO: Eirariell que 10/hon n
que pedra fer mes memorable convençut que el seu lloc es a Cata/wrals!
PAUSE VOSTE LA CURseaest any es la colla d'autors nous i lunya. Malauradament cl desgavell, el
RA, AMIC. 9.olt: TOT PiR UN XI:el:, Ler, ELS
QUET.
ves que .han Set eLs seus debuts. desordre intellectual i moral rabeoTRES NOVIOS DE TONETA. un: El
'v entee tots, el que desvetlli una ma- luta manca de jerarquies del nostre
gran eall TOT PER UN XIQUET
:"r curiositat, bou, naturalment, el gua- món teatral no ha fet possible dotan,

any de. teatre català

Mantega
de Puigcerdà
Unic

MERCAT DE SANT JOSEP
Taula 87

COMERÇ DE PESCA SALADA
DE

Angel Ambriis
Bacallit en classes superiors
Tots els nostres articles són escollits
Preus especials per a Restaurants

Mercat d'Hostafrancs: 163, 163 i 169

'Casa Sau
Especialitat en pastes per a sopa

L'xit de la Companyia
Catalana de Drama
i Comèdia
Alai que comença de funcionar emesla excellent formació de cornediants encapçalada pela prestigioso' artistes Enriqueta Torres, Enric Lluelles i Josep
Clapera es guama la simpatia del públic,
ja que els elements que integren relea:
de la Companyia Catalana de Drama i
Comedia es fan mereixedors dels afectes
que eta prodiguen arreo per la seca reconeguda tasca efectuada pela nomen
esmere.
Sota els millors auspicia actea la Companyia Catalana de Drama i Comedia
per sesees catalanas representant la interessant c.omerlia de Pagnol i Nivoix
"Mercader% de glòria', magnifica producció teatral en es posa de maniftst la
falta política recolzada en un punyent
drama familiar Ilatzerat per les conse•qüencies de la gran guerra.
Moltes són les demandes i les dates
que té compromeses la Companyia Catalana de Drama i Comedia per tal de
representar "Mercadees de glòria', a fi
de complaure les pnblacions que
citen presenciar anutsta peoduccia de
renca- de "M'asile" i "Fanny". La direceló ha deixat eatablerta uaa oficina
(San t Vicenc. 3. Barcelona), per tal de
Higa, els compromisos de contracte.

;(7-Li-;;;-"A

F. LADRON Di OUIVARA
3%1:1. I CADA DIA

Tarda. a les 515. Ni!. e les te
El fOrmidable exit

MARIA DE LA O

CIRC EQÜESTRE
Tardo • lee 4. - Kit, a lee 10
Ufane/10s Imilt I
16 gran, ala acciOns
50 arltsloi
Mile. AURILIE. ROSA ce CASTILLA.
TONi-CAPRANI
LIS TROIS BILLETE
ELE CAVALLS LIL.LIPUTENCS

de M. Rsmbeu

LOS CARTAGINESES

Els 8 Zavatta - Zoppe
tal raOrdinarts eaereleis eqdelreS
e

CROTOS

Toreau.ania

POMPOFF - THEDY
enma

sous
7 NARTON'S

L'HOME ORAN OTA
adliSaCiOnal i legt mil strareiG

Els ferotges lleons d'Abissinia
plesesills per
ROSARD.

Per a denla >gasea divendres, a la nit,
la companyia de Carmen Die enuncia al
Barcelona restrena de la comedia D1m11 0
¡atoro, escrita expressament pelo
papirussos autora senyors Navarro i
Torrado per a resmenteda companyia.
"Els aficionats al teatre emeniu, a l'acrió intensa i a rinteres drameic i essaé•
Me, — diu una nota ofiMosa — tenen en
les firmes de Navarro i Torrado tina
garantia inconfusible".
* Per cert que a la lectura de Dueño v actora, feta Vahee dia pel senyor
Nasarro, hi assisti rempresari del Ro.
mea, senyor Burgas, el qual, si htm de
creme un coHega, queda meravellat de
la formidable semblança existen t entre
Dueda s. micra i Mamá (HM', la (Ornedia de Suarez de Deza amb qué ha de
debutar Antonia Herrero el dia 27 del
mes que som, a raHudit teatre Romea.
Sembla que la similitud de les dues
obres es tan remarcable, que el senyor
Burgas esta desistint per moments
de representar llama liles i petisa anar
a Madrid a cercar una altra comedia.
* L'actor Alexandre Nolla ha ingressat al Nocetats. En canvi el galant
Pere Veneras és haixa a la companyia Nicolau-Martori. Ja fa temps que
cenia el rumor que Ventaiols, acabas el
seu contracte — o sigui ara, per Reis —.
deixaria la corapanyia del Novetats per
a reintegrar-se a la Vila-Davi formació de toses les setas simpaties. La cosa
s'lla confirme

Auguatee de oolrial

¡Rebeu l'any 1936
amb l'alegria del Circ!
Dome, larda 1 eIlt Grani fuurinne,
Lespalu ne localliats o imMittadoria
I Centres de Local:tata

*
lia ingressat areurnent malalt ea
un sanatOri de Madrid el bailan i Sacha
Goudine. El nom d'aquest artista, molt
popular a Barcelona est estretament

Mercat d'Hostafrancs
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MI HERMANA CONCHA
10 555. dIjon•, leida 1111 HERMANA
CONCHA. NII: NO hl ha fun016 rol
donar llar a Yussale go noial Sr la
centella Gle 11
1 Torrado, qua
esilenca dlt p udres rol.
DUEÑA y SEÑORA

•
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re-17R—F-170—V—F:
TEA'
"-17-1
'S
TEATRE
Cemeeera NICOLAU-MARTORe
ImalECU=. primer d.Any
A ase t'UN, tI, gunfre
L'esperierte es t, Roe n i ta guache,
de Folub I ram rel

ELS PASTORETS

o L'adveniment de l'Infant Jirafa
prenent•hl part l'Esbart de Dimanes
"Menino". A 1le3 quasis I te se. I
a I/11 5 uu r a cuente: 74 l 77 representacions de l'axil de l'any
AMAL.1A. AMELO* 1
DC1113. diJOlie tarda.
les elite:
ELE PAISTORETS
NII, APIALIA, AMELIA I EMILIA

Dernä, benefici de Pau---:
lina Singerman al Romea,
Estrenar& una obra escrita expreasamete per a ella
Tal com hem avençat en la n 'asea tat.
sada erlicid, derra, dijons, a la ni:, celebra al Romea el ,seit benefici Paulina
Singerman, amb l'estrena de la comedia en tres actes ;Caray, lo que ..rabe
esta chica!, escrita expressament per a
la deliciosa actriu argentina.
La vetllada té, dones dos allicienta
insuperables: el d'isser (unció de lenelici dastuesta prodigiosa actriu Paulina
Singerrnan, la que mes rapidament
aconseguit -prestigi i popularitat a RancelOna, i el de l'estrena (l'una altra obra
del seo repertori, que és tant cona dir gg
brillant, sedé, riallera. trama diver--til
tida. xamosia, humor i fina intenció.
Delicias ritnic àgil i despreompat. el.
due imprimeix Paulina Singerman a les
corniiies! La sorpresa del públic en ten- har-se davant denuesta actriu ‚'ha trenafOrmat en admiració No recordem en
la vida teatral harcelonina un exit mis
complet i rinid.
Paulina Singerman acaba la aeva seMeció al Romea dintre poca dies, i he
fara amb el teatre ple. com ve techaIlant des del dia de la seva presentad&
El rriracle de la seca joventut. ralegria
i la MYHM:tat de Paulina Singerman
ha conauistat equest pútslic en forma
que ei sets record quedara entre nonalmea con: un acuse perfil inconfusible.
Acinesia simpatia comunicativa de
Paulina Singorman e, TeOsari, de manifest la nit de la funció al Ses hnnor.

dmiLg,

....111....e.M.ala•••••••••• n.ire

ROMEA
Telefen 22028

sstmana d'actuació de la
o
Companyia amnentina de ComMlla de
PAULINA SINGERMAN
A 1‘, ; V:10: l'hurera represenrand de
;CANALLITA MI01; a tes 6 I 1015,
ARCICHE NE CASE CON V., DOCTOR,
des formidables axil . ne Paulina 3ingermen. - Denla. larda: ANOCHE ME
CASE CON V.. DOCTOR. Al1: Fundió
a honor Il e Paulina tempere:in: Estrena de II r srntt Itinn Ineies. de
Podre E. Pies, ICARAT, LO QUE
SABE ESTA CHICA! - DIntarts. 7 de
esser oi? , Entra presentarte a B ar
rastrea,a del llene Carmen-celonad
Rodriguez, en el set] aSeerle de Re'
Citadora. ()emanen delails d'aqueSta

enney..................11M10,n.•nnnexm

!

TEATRE TIVOLI

audielb

LA MUSICA
Noticiari

El violinista Antoni Broasa i el pianista Ricard Vives donaran un canPALAU 178 LA .1EVISTA
1 een al Pelan el dia so que ve. —
5 y E1
Tarda, a les 4 575. - Nit, • les 70 9 5 I toni Brasa, el gran violinista catei.
5: I 58 representaclons de l'evitas I conegut per tot Europo i América
per les seves brillants actuacions, sindri a Barcelona, cridat per r "Asaociació de Música de Cambra", per tal
de donar un recital amb algunes de
rl Inrur Ile mapy Cortito Teresa*
les seves més admirades creacions.
Moreno, Isaballta NaJera, Uva Rey,
Ricard Vives, l'eminent pianista.
Trio Zigani Spassowi
completa el prestigi d'aquesta se-33K
SANTPERE - LION - ALARES
que tant interis ha de.svellat entre els
38 Garnica. Birle
Gran eresettlaeln
components de "Música de Cambra".
La funrit de tardo comengare arnb
Lasessió Brosa-Vices tindrà, decledIrerne,
AMOR INGENIOSO
te el divendres, dia ro de gente, al
Palau de la Música Catalana.

TEATRE CÒMIC I

Mujeres de fuego

BOU I VEDELLA
La nostra campanya dels mercats de
Barcelona va prenen t ums abast que ultrapassa totes les previsions. Arreo es
ben rebuda, i hom compren que era necessária i li presta tot el suport possible. Nosaltres no perseguim mea, que
ésser útils als interesare de la cintas í
als venedors deis mercats, sector del petit
comerç les justes aspiracions del qual
són ben atendibles.
En resum, demanen els comerciants deis mercats? Senzillament, que
no seis consideri llogaters de guarra
categoría. En cap cas no hem parle per
boca craltri ni per siniples suggeriments.
Sempre cas hem documente sobre el
terreny, per tal d'esser els primera convençuts. Hens de repetir el q ue l a Pot
se-Alar porfidiós o pesat. L'estat dels
mercats de Barcelona es una cosa lamentable.
Avui ens ocuparem del mercat d'Hosfaltarles, el qual samba requereix tota
ratenciÓ, que mame' fretura de millones
n reparacions ineludibles. Aquest mercas
té ja uns quaranta-cinc anys d'existencia. Fou construir molt abans de ragregació, després de prolongades discussions i betunes entre les colles deis Planes i Casals, Comes Masferrer i Collas°
i Gil. L'edifici esta formar per una bona
armadura de ferro, repartida en tres
nana, cobertes amb tenla envernissada,
de colors, que fa francament de bon veure esta' on és usada (Sant Antoni.
Born, llostafrancs i altres n'errata), però
que acui reatilta rnolt dificil de substituir, pesque les mides d'ara fa quaranta
anys han canviat bastant, i les reparacien fragmentäries, ems llor de solucionar
Aiel% detestes, mis anal els

xa vol dir gne el greu problema de tots
els mercats de que hem parlas és també
el d'Hostafrancs, o sia que la teulada
está en un estas impossible, i els dies de
forte phmuja plou per tots els costats amb
les consegüents protestes de venedors,
als quals no resta mis remei que plegar
les tenles o deixar que seis mahnetiu
part de les mercaderies. Els comentare
deis compradors són per a tots els gustos, i no cal dir que entre tots, vencdors i compradora, deixen els administradora de la ciutat com un drap.
El mercas d'Hostafrancs té. donas, la
tentada en estat summament delicat; les
comunes, en estas deficientiseirn, el Tutela per la situació en qué estan cum
pels desguassos, que produeixen filtracions cap a una de les façanes, i en eónsequencia amb sortida d'humitats leancament perilloses per a la higiene. al Ca r
lateral de la dita façana; In ha :um--re
brosos sidres destroeats, el mateix que
molles persianes, i nO cal dir que el rovell senyoreja plenament per tata l'armadura de ferro. Es urgent una reparació general de la teuladá; construir, com
en abres rnercats, waters i urinaria subterranis, reposar vidres i persianes i pintar tot l'edifica La solució de les comunes deixaria un espai aprofitable per a
la construcció ele guatee o cinc taules,
que ja amortitzarien les despees que
ocasiones la reforme.
El merce d'Hoatafrancs ti 281 llocs
fixos i un centenar entre ambulants i
provisionals. No In ha cap taula vacant,
í la recaptació anual As d'unes 90.000 pessetes, hastant superior a les despeses per
tots conceptes.
Si hi no lii 1/3 lbs tacants. el mtn-

cal reportat ami sent, com tots els altres, la minva de consum. Es a dir, pròpiament, les vendes són tant o mis nombroses que anys enrera ; les quantitats
adquirides, pesé', sein molt més inferiors,
la qual cosa fa que la suma global de
mercaderies venudes sigui inferior fins
a un 35 i ao per too. Es possible que
també contribueixi a la crisi dels mercats l'establiment de nombroses botigues de venda de ;seise, que allunyen o
resten altres vendes que compensarien la
xifra o import. El cert és que la crisi
existeix i que no is pas el mercas
d'Hostafrancs el menys ressentit, ja que
radica en una barriada eminentment obrera, on en l'actualitat hi ha bastants parats de tots eis rams.
Passi el que es vulgui, el Municipi
percep religiosament els Hoguera dels
mercan i aquelles altres recaptacions que
reporta l'organització. Di liagi crisi o
no, la cintas tren el seo rendiment a
aquesta part del seu patrisnoni que toshum opina que te tan mal ates, al que
de tots més positius gulnys o ingressos
material, li dóna. 1 tot amb tot, ja
vejen el tracte que li inercia.
En cap d'ells no hem trobat satisfac-

ció per part dels venedors ni del pnbite; no res que pogués elogiar-se. La
suma de deficiencies, la visió personal i
la ile tothom que vulgui posar atenda
a l'estat des mercar, de Barcelona, sera
la rnateixa. Massa. 1113 , sa abandenament.
Repetim e sembla qUe abs mercats siguin
bine de ningd i que, per tant, es pug uin contemplar cont el temps i Iota
mena dinemics treballin par llur destrucció.
E. d'A.

de les millors classes
MERCAT D'HOSTAFRANCS
Taules 115, 116 i 117

Angel Lagen
(PEP DELS OUS)

Comerç d'ous del país i estrangers
Tot

del millor

Cinta Ferrer!
VIDUA BELTRAN

Carns de =Ate), xai i lletó

FRANCESC ANDREU

Tot del més escollit

COMERÇ DE PESCA SALADA
Gran assortiment en totes les classes * * Articles curosament escollits
MERCAT D'HOSTAFRANCS, 166 i 167

MERCAT D'HOSTAFRANCS
Taules 129, 130 i 171
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XARCUTERIA LA RIOJANA

Espai reservat
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iots els nostres articles són escollits

FELIP G-TJILI.M3/1
CARN DE BOU I VEDELLA

Classes superiors
MERCAT DE LA BOQUERIA

Taules 884 i 847

1

MERCAT D'HOSTAFRANCS, 261
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MERCAT D'HOSTAFRANCS

Fe-ui dar d'Ah,
Nou. Terelt 1 lid: La diveetldfselma
eerneela de Quintero i Gulliin

Notes oficiosesi

MERCAT D'HOSTAFRANCS Josep Piulachs

Cansaladeria de primera qualitat

Taula 113

Companyla do Comedia CARMEN DIAZ

EL RANCHO AZUL

* Ha estas atorgat ja el Premi Ignasi Iglésies 1936... "I ara, qué?", pregunta el crític teatral de "Ultima llora". A continuació dita molt encestadatnent "Cada any, després del veredicte
del Premi Iglisies, queden collocades en
primer pla vuit o deu obres que san les
que han obtingut votació. Vuit o deu
obres, la majoria d'elles signades per
escriptors solvents; alguna, per un desconegut prometedor. Doncs bé: cap d'aquestes comidies, pel que es veta no interessa als nostres empresaria Je són
tradicionals les diiicultats, les resistencies, que el propi guanyador del Prend
troba per estrenar l'obra premiada, malprat l'obligada, mis o menys formal que
les companyies subvencionades tenen des.
trenar-la. Si el guanyador no pet estrenar, ¿qué no els passari äls que li

4+44444+444**444444

Joaquim Piulachs

TEATRE BARCELONA

lligat a les temporades de bona revista
AVUI, FESTIVITAT D'ANY NOU
qué es feren a la 11051ra Ciutat, de la
Tarde, a les 4'110. - N11 a les tten
qual Sacha Goudine es considera 1111
I
.
Exit formidable de
adoptó'. Fern tOtb pel seu P rompt e res tabliment.
i
I EL RANCHO AZUL
* Aquesta tarda, a dos qus.rts de
(La revls: a dde e X faintionii,17, f especcinc, tindra lloc a l'Orfeó Gracienc, AsESCENARI GIRATORI
tnries, 83, una representaCiO de la ront TINO FOLGAR - a pan.la ALIAGA
dalla "El Príncep cerca mulles'', de
1 NEUS ALIAGA - LIANA GRACIAN
Joan Ferrer i Comes, seta la direeció
a GOLDEN PALLETS
del conegut actor Jnsep Claramunt.
10 DAYELMA GIRLS
saquesta representació és a profit de la I 14 Tivoli Bny . 40 Tivoll Girls. Gran
e
l
,,
qua ,,tra Jazz. Mairldlles neeOrnts
Colònia Infantil de Vacances de resda Morales I Asensl. neme. tarda 1 Mi
mentas Carleó.

Tallarines fresques i spaghettis

Creu Coberta, 97

van al darrera en la classificació del
Prenti? Pel'que es veu, per alt empresaris catalatis relato/ció del Premi late
sies da uns descredit. Aquesta és la ve.
ritat. Fls noms dels rnembres del Jures, primeres figures de la literatura catalana multe, vegades, en Iloc d'un asal.
Per al, empresaris representen un vot
en contra. L'efectivitat dels Premia literaria resta alai considerable:itera reduida. Chur funció. que hantia désser
d'estimul, dincoratjament, es converteix
en una mena de riia /iterada. L'endenza
de l'arai udicacia el Premi Iglesies es
mor. Hom renterra, i fins ran, que ve".

* Al Novetats despris de Reis, tascaran tres dies. El lo tornaran a obrir
per a estrellar l'obra de Chlumberg, Ira- (linda per Joan Alavedra, "El bien del
cOl", que va ésser Ilegida a la companyia
abans-d'ahir.
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JOAN MUNI
Manteguna

Formatges

del pais 1

Llonganlsra - ['milis Serrano,

Rioja. -- Tot ho trobareu 3 la

XARCUTERIA LA RIOJANA
Mercat d'Hostafrancs, 254
a/ ¡natal de la porta de la Creu Coberta i rarrer de Ilguila

• .,r4 4,24",
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ates d'esment hem vist el 1933. Si
exceptuent "El 'rey soldado" i "El
último vals de Chopin", tosa la resta
—"Barcarola", "Knock-out", "Stradivarius", "El baile del Savoy", "Las

UN PROGRAMA DIFERENT

quiero a todas", "Valses del Neva'—
ho ultrapassa els limita de la diecreció.
Poc o molt, Italia produeix. Pera

DE TOTS ELS ALTRES

i

BORIS

<saldarías 11A1B11 tteert AllLW
meteos< ca lamba

HORRO
EN EL CUARTO

NEGRO
Directa.

tolliomNEILL

cbr eier azew4rit,

Panorama del Cinema
durant l'any passat
per Sebastià Gasch
Durant lany 1935, América s'ha mics, mis emocionants, mis plens de
mantingut al primer rengle. Es el iantasia i de sorpresa que heni vist,
país que ha editat mes quantitat i ¡ en el qual tots els generes imagimis qualitat. Abans d'enumerar els nables—el cómic, el dramàtic, el sagrano films ianquis de l'any, volem tiric, l'angoixós, el burlesc—alternasubratIlar el gran to de la producen, ven amb simetria darquitecte flecorrent americana. Aquesta te, sota xibilitat d'acróbata. "¡Que hay, Nelella, una mateixa gran guatitas, una lie?", una pellícula de periodisme, riniatrixa perfecció. Molts d'aquests quíssinia en vida i moviment, ha
films mitjans que, delu gint tota com.- d'esser lambe contentada.
Dins el genere 'tener, que Luplicació psicológica, no pretenen altra cosa que distreure, sóss mes ben bitsch arnb "Un ladrón co la alcoba"
¡
"L'na
mujer para dos", i Frank
fets ¡ interpretats, j ens diverteixen
mes, que Certes superproduccions Capea amb "Sucedió una noche" inianunciades a so de tabals i amb pre- ciaren, genere fet d'agilitas, de vivateses excellencies llançades als gua- citas, de gracia, de somriure, de finar,
tee vents /sets potents megàfons de que ara els americans cultiven amb
/a publicitat. Per qué? Per diverses una mestra que ha fet exclamar als
raons. Primer, perquè la majoria france sos que resprit" del Bouled'argunsents d'aquests films corrents vard havia esdevingut l'"esprit" de
eón profundament americano. I ja Broadway, bem aplaudit "Sucedió
hein dit alguna regada q ue, de la una vez" ¡"EJ lirio dorado", en els
mateixa manera que els millors films quals Claudette Colbert, desempallefrancesas san els Que fan reviure bo- gada a la fi dels banys de Ilet i de
rnes i ambiento tipicanicnt francesas, ruqueria que II imposava De Mille.
i que els millors films alernanys són s'ha revelas coas una actriu fina i maels que tracten temes especificament sisada, exquisida, deliciosa i encisagermanas, els millors films ameri- dora. I "Estrictamente confidencial"
cans són els que són mes pregona- i "Una clama sin igual", dues obres
ment racials: contrabandisme, perio- plenes d'ironia i de fantasia.
La producció corrent americana
disme, revistes, etc. Els que, cons
tots els de l'esmentada producció tisis ha ofert igualment revistes i romedies
musicals excellents. La %Varcorrent, porten al llene argumento
que els ianquis coneixen a fons i ten- are, amb "Vampiresas 1936" ¡"Por
unos
ojos
negros", ha continuas sersen amb intensitat. Que coneixen
vint-nos variacions sobre el tema que
5enten molt mis que els ambiento
"La calle 42" inicia. La Paramount,
europeas que tantes vegades s'entes- asid) "Bolero" ; "Rumba", ha Ilanten a reconstituir en Iturs estudis de eat la parella Carole Lombard i
Hollywood. De més a mes, la per- George Raft. i Radio, amb "Volerda dels susdits films mitjans és lando hacia RíolaJaneiro"
i "La aledeguda a que aquestes tintes no són gre divorciada - , ha fet famas el
l'obra d'un borne sol, sinó que :Eón "tandem" Fred Astaire-Ginger Roel fruit d'un treball collectiu. I gens, 1. any 1935 IllarCa la davallada
aquest treball d'equip, que es revela dels filias d'Eddie Cantor, que "Esobertament insuficient quan es tracta cándalos romanos" insinuara i que
d'editar obres psicológiques, dóna "El chico millonario" ha accentuat
uns resultats meravellosos quan es notablement.
tracia de rodar films com els que
En canvi, observen que quan els
comentem, filoso d'acció, simples atnericans
deixen de tractar lentes
narracions esporgades de tota recerca seas, i s'acaten
amb assumptes i ampsicolOgica. Aquests films Jets en bients europeas, que no coneixen ni
serie, que no velen sinn divertir, te- senten, fallen lamentablement. "La
nen aquella precisió miraculosa que viuda alegre'', film d'origen vienés,
siamés posseeixen les grans obres.
adaptas per un frances i rodat als
Fabricada a la cadena que, du- Estats Units per un alernany, film
rant el 1935, ens ha valgut tintes sense accent personal; "Roberta",
tan bones com "El guapo" i "Duro arnb un París singular on només vin a la cabeza'', dues pellícules pro- sien americans, anglesos i russos;
tagonitzades per l'actor mes simpa- "Nana" i "Vivamos de nuevo" contic i dinärnic del cinema america, firmen les mostees afirmacions. No
per aquell James Ca g ney q ue l'anV hi ha regla sense excepció, però. I
q ue abur enterrarens ha situat a pri- cal esmentar dues excepcions de guamer pla.
titas: "El delator" i "David CopperVegeta ara el que aquesta produc- field", en els quals la Irlanda l'airosa
en) corrent ianqui. ultra els dos filias i dramitica del 1922 i l'atmosfera de
esmentats, ens ha oiert durant el l'Anglaterra victoriana eren evocades
1935. Dintre ei genere de gangsters amb una fidelitat i una poesia exemperiodisme, genere que ja contenga plars.
a tenir els polsos argentats, pecó que
Al costat d'aquesta producció corno envelleix. perque is dirertidissim, rent, la mes notnbrosa, Amèrica ens
magas i varias, i cent per cent cinc- ha transes diverses obres d'excepció.
matogrific, hem vist "Contra el im- "El delator", formidable film d'acperio del crimen", una obra magis- ció i psicologia; "Nobleza obliga",
tral plena de vitalitat d'humor; "El pellicula deliciosa d'humor i amasas
héroe público núm. 1, un episodi psicològics; "David Copperfield",
angoixós de la Iluita contra el crim, materialització poética de l'atmosque participara de la desesperada de fera del 'libre de Dickens: "El pan
"El presidio", de l'humor de "Suce- nuestro de cada día" i " Noch e nup
dió una noche" i de la brutalitat de
nlagis trais d e King-cial",dosf
"Scarface"; "Pasaporte a la fama'', Vidor; "Tres lanceros hennalíes",
un dels filmo de gangsters més viso, Oil la camaraderia masculina era
mes brutals, mis trepidants, mes có- traciada ansb trets emocionants;

Comenceu l'any
veient el millar
espectacle
al millor saló

No és un film d'as-latió, aln6 la mis delicada i humana de les

1:tenis: ales de l'aire
Eta sensor> poaseidors deis números 88, 71, 98, 290, :nz I 432 poden

pastar per l'Ario Club de Catalunya per recolnr els tlquele de rol.

A

platina], a lee 1030.
Preu ún1c: 1 pla.

1.).

(Tarda: sessId continua
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de 330 .a 12'30

Propera estrena
Esport! Rialles!

-Imitación de la vida", "El arrabal",
"La casa de Rothschild -, "La patrulla perdida", "El sueño de una
noche de verano", que tothom acaba
d'elogiar... Heus ach un grapas d'obres mestres, veritables peces d'antologia.
L'any 1935 hura vist el triond
dels filias interpretats per infants.
Aquestes pellicules, que els americano tracten amb una barreja finissima de tendresa i d'ingenuttat adorables, han assolit exits esclatants.
Shirley Temple, deliciós i minúscul
fenoinen, en "Ahora y siempre",
"Nuestra hijita" i "La pequeña coronela"; Edith Fellows, la revelació
de "Sucedió una vez"; Jane Wuthers.
petisa gran actriu en "La reina del
barrio"... Heus ací unes criatures
que no fan comedia, sinó que la viuen ,
uns films exquisits que °tapien el
llene de gracia ¡ de simpatia.
podem acabar el capítol dedicat a
América sense subratllar el PtoRHs
constant dels dibuixos en coloro de
\Vals Disney l'aparició de Popeye,
el mariner, una gran troballa.
.1 Europa, l'any 1935 ens ha frt
assistir a la consolidació d'una producció —l'anglesa —, a la revelada
sensacional dun nou estil cinemato-

aci no ens arriba res. O gairebe res.
Perque, excepció feta dels documentals de la LUCE, cls dos únics films
italians que hem vist el 1935—"Casta
Diva" i "Napoleón"—, l'un tris ha
estas ofert co versió anglesa, i en
versió aternanya Jahre. No sabem
quines obscures raons han aconsellat
aquesta anconalia. Poc o molt, lambe, la U, R. S. S. producía. A Eranea s'han estrenat uns quants films
soviètics durant el 1935, Aci, pera,
només hem pogut veure "El nuevo
Gulliver" ¡ "Rusia Revista 1940", ja
conientats en aquestes pagines.
L'any /935 pastara a la història
del cinema espanyol. 1.13 de seixanta films padats en castellà han
estat editats. Molla quantitat i poca
guatitas. Dos directors s'han destacas. Benito Perojo i Florian Rey.
Pcrojo no té temperament ni personalitat. Però coneix l'ofic¡ a fono.
Ha donat un ofici i una normalitat
al cinema espanyol. I aixiä, en una
producció on abunden ranalfabetisme
técnic i les peinades "genials", és
importantissim. Després de "Crisis
mundial", "Rumbo al Cairo" i "Es
ni¡ hombre", aquest ofici adquireix
en "La verbena de la Paloma" una
ductilitat extraordinaria. Florian Rey,
Inés vigorós i personal, ens ha ofert
un film desigual, "La hermana
San Sulpicio", i un . film admirable,
"Nobleza baturra". Molt remarcables, lambe "Sor Angélica" i "El
octavo mandamiento", dos filias fets
de cara a la massa i molt agraits per
la massa; "Don Quintin el Amargao", -La hija de Juan Simón" i
"Rataplan". La Fox, des de Hollywood, ens ha trames dues pellícules
en castelli delicioses: "Julieta compra un hijo" ¡ - Angelina O el honor
de un brigadier".
No es pot dir que, durant el 193 5.
el cinema hagi avançat tecnicament.
Hem vist molts films curts en colees. Pecó cap no ha superas, ni tan
sols igualas, -La cucaracha" del 1934Espercns "La feria de las vanidades", del qual comen ineravelles. Es
parla mis del relleu. Però només
seis nada. Esperem, també...
El. 28 de_desembre de 1935 y a fer
quaranta anys justos que els germans Lamiere donareis a conèixer
els primers assaigs de llar invenci6
al Grand-Café —14, boulevard des
Capucines, París —... Darrerarnent,
Losas Lumière ha tingut un jubileo
esclatant. Nombrases personalitats,
capitanejades pel President de la
República francesa, acudiren a la
Sorbona per tal d'honorar el gran
casi... Aquest homenatge solemne era
degut a Louis Lamiere. Aquest Mame, en efecte, és el shabol magnífic
d'una invenció que ha revolucionas
el món, en les mateixes proporciona
que el descobriment de Gutenberg...
Thelma Todd ha deixat d'existir.
La rossa, rodona i fresca Thelma
Todd, que tuviera vist tantes vegades
en films de totes menes, des dels de
liara metratge als curts de complenient, ha mort. El seu cadaver fou
trabas a l'interior d'un automòbil.
Hi ha hagas mort natural? Un metge que lluvia examinada recentment lluvia trobada en perfecta Sa lut. Suïcidi? N'ignoren els modus.
Crim de "gangsters"? Però aleshores, com s'In efectuat l'assassinat?
Aquest crim, si crim hi ha, que trasbalsa Hollywood, promet disser
molt dificil d'aclarir.
Després d'armar un gran rebotabori a l'entorn de la follia de Blister
Reatan, Hollywood ha ernmudit sobtadament. Publicitat? Aneu a saber...
Potser manca en aquest resum algun film o alean esdeveniment important, estrenas o ocorregut duront
l'any que acaba d'expirar. Que el
lector es faci canee que, en estriare
aquests batanees breas i precipitats,
es molt fácil de caure en oblits tan
lamentables com involuntario.

gráfic — el cinema vienes—, a l'estancament d'unes editores—les franS. G.
ceses—. i a la decadencia d'unes al..
tres — leo alemanyes.
Els anglesos han esdevingut
tres en les reconstitucions histórilate Als antipodes de la fórmula
Inc consisteix a acumular presentació fastuosa per tal de dissimular
millor la inconsistencia dels penconatges — fórmula afeccionada per mt•
els de Mille del twist —, els anglesos
arreconen el decoras a un segon pla
per a deixar el camp Iliure a l'heroi
del drama i dibuixar el seu caracter.
Sacrifiquen la plastica a la psicologia. El seu cinema es el triomf de
l'estil dramatic sobre la maquinaria
"Alas en la noche"
de music-hall. "El duque de hierro',
"El consejero del rey" i "Abdul- Coliseum
Paramount
Hamicl" són dignes dels seus anteFilm p arla l en an ales.— Direccessors: "Enrique VIII" i "Catalina
tor: James Flood.—Intérpret:
de Rusia",
Principal:: Myrna Ley, Can'
Després de "Liebelei" i "MascaraGran',
Rosene Karos, Hobart jada" ja sabem que es cl cinema vieciiatigJi, Dean lagger.
nés. Es un art púdic mesuras, i n te l
/ / /
-ligentra,pobd'mfsi
afectació corn ric de distinció i de
Myrna Loy és una aviadora que
naturalitat. Es un ambient novellesc, es guanya la vida fent acrobicies
en el qual es ntou sense fer soroll aeries. Cary Grant, el temerari, is
una dona jove, personatge principal,
de sentimentr tendres i buatats. I es
una realització impecable, sense una
URQUINAONA I
falta de gust ni una exageració, tense una escena que sobri o que manLa poUlcula mda Indicad.
qui, ; que, molt ben lubricada, llisca
par • tos entes
suau, amb gracia, perfecció i preci
4 mateix to ¡ el mateix-sió,amh
ritme... "Episodio" "Alta escuela",
bloss presentats en el 1035, ens obliguen a esguardar el cinema viene;
cada dia arnh mes interès i amo una
mis gran simpatia.
La producció corrent francesa es
debas encara entre les bajanades de
caserna i les hrutícies vodevilesques.
Scato s ament tot aix ii no ha arribat
ad, durant el 1935. Afortunadament,
hem vist poca cosa francesa, per6
bona. De Julien Duvivier, un dels
millors directors francesas. h e ni
aplaudit "Pelirrojo". "El pequeño
rey". "Rumbo ol Canadá," i "La
AVUI, INISTIVITAT D'ANY NOU:
bandera". Un altre film sea dece p
boaelens Infantil*
tothorn: "Gol gotha". Com de--ciona
:una un complernent da dibulass, etc.
cep cionaren "El Ultimo millonario'',
IdatInal, • las 1/. Butaca, 1
1.s.
de René Cale. i "Tartarín de TarasPrimera stald: 330 tarda
con
Praia: habitual.
Aquella invasiii doneretes alemanoes, que inundaren els nostres IlenA los a tarda, malt •~141.1 numeragas tres o quatre anye enrera, iba
da, I eIs., a las 101 piesaraRts oiserent.
• amut* Peca filma nIonneagra dig-

Les estrenes

•

Warner Broa.
First National
presenta en la seva
2.' SETMANA
d'èxit

EL SOMNI D'UNA

NIT D'ESTIU
"...No sols és una obra
tècnicament excepcional,

sinó que és una magnífica joia de poesia auténtica que marca una fita

florent en la història
del cinema."
Josep M. de Segarra

\\ ALAND
Avui, matinal a les 10'30,
tarda, a les 3'30 i 6'30;

Dick POwell en el paper de Lisandre de "El somni d'una nit d'eatiu"
nadament penqui aquestes escenes
aeries han estat tan i tan prodigades
que ja hart esdevingut perfectament
insuportables. Ací no n'hi ha gairebé
cap. Pecó encara que no n'hi hagi,
el film ens emociona coas els millors
del genere. El raid de Myrna Loy
ens és explicas a través de la gent
que, a les cases i als carrero escolten
les noticies que &ata la radio a través deis aeriports que intenten parlar amb l'heroína. I tot alza és tan
ben fet que penetrem en la intimitat
de totes Atienes persones devorades
per l'ansietat i compartim la sera angoixa. Al costat d'aquestes escenes
cremoció forta n'hi ha d'altres d'emoció fina i amasada. de tendresa ¡ de
sentimentalisine, d'humor subtil... I.
embolcallant-ho tot, el novel/ese de
j'aventura, la vocació, la força de vo!untas. l'esperit de sacrifici, la cornpanyonia, el tremp d'acer... I una interpretació de primer ordre.

"Horror en el cuarto negro"
Capital

un especialista en vels a cegues. Precisament un dia daquests intentara
aliar de Nora York a París volant
daquesta manera. Pera el gocen,
que ho considera una imprudinca,
no li dóna eJ permis. Tant se val.
Perqui, sial} permis o s ense OcrInis,
Cary Grant volara. I s'empanara
Myrna Loy. Aixn es el que ell s'es
tasa dient... Peris heus an i que guau'
estava a punt crengegar-se un accident Ii fea perdre la vista. I ja
tenim l'especialista en y ola a cegues
completament cec. Escena de desesperació. Es mastega la tragedia. Aleshores Msrna I.cy multiplicara les
acrobacies aéries per tal de guanvar
força dinero. Amb aquests, Cary
Gran! inventa uns accessoris que permetran als cecs de volar. Així ho diu
ell. I deu ésser veritat. Perque equipas l'avió del nostre home amb
aquests accessoris í conduit per en
sola sense dificultats. Però els expertments no poden continuar. La casa constructora ha exigit a Caer
Grant que torta l'avió que li hacia
deixat. ;Aquest pobre home no esta
pas de sortl Calen mis diners per
a recobrar l'avió. Aleshores Myrna
Loy, per a guanyar un premi de
vint-i-eine mil dalles, fa el raid Nora York-Moscon Moscou-Nova York
sense escales. Quan ja l'acabara, la
boira la desorienta. Inquietud protunda a tot el país. 1 Cary Grant, que ho
ba senas per radio, corre com un des esperas a l'hangar de la casa constructora, l'esbotza la porta, puja a
l'avió confiscas i yola a ajustar la sera estimada... A Nava York, en aterrar, un naval de fotegrafs inunda la
parella d'herois amb una Muja torrencial de disparo de rnagnesi. I Cary
Grant exclama: "Ai que fine! sAi que
sine! Quina claror que veig...!" ;Araba de recobrar la vista /. Encara que
hagi demostrat que els accessoris que
ha inventas poden permetre als cecs
de volar, eli ja no els necessitara...
No t'emanaseis temes iniclits? Ani
en teniu un de nou de trinca. La
sera originalitat és indiscutible. Nasaltres, almenys, no l'haviem vist
Ara que, en aquests moments, esteta
pensant que aquest argument é s una
fantasia pura que nornés pot haver
estat creada per un escriptor amb
imaginació per a donar i per a vendre. Ho eitern pensant. Pera no ho
diens. Perque com que no entenem
un borrall d'aviació, i cota que aquest
film ha estas presentat sota els auspicis de l'Atto Club, i que aquesta
seriosa entitat no s'hauria atrevit a
patrocinar fantasies, en, inclinem rnodestament i ens abstenim de fer afirmacions que podrien resultar gratuiles.
Per?) fantasies o no, en aquesta
patenta, corn en la majoria de films
americano, mis que el tema el que
compta és la manera d'explicar-lo. Es
alió que entern tips de dir. Un acudit
dolent contat per una persona graciosa ens fa riure a denrat de la seva poca-solta. El mateix cal dir dels
americans, que posseeixen com fin.
gil el secret d'amenitzar unes histódes destarotades amb vives i fijadtuals variationa, amb episodis plens
de fantatia, amb anécdotes plenes
d'humor...

Els que han fet "Alas en la noche" posseeixen tainbe el secret de
divertir i emocionar amb histórica
sense cap ni pm-. Pcrqué el sets film
distret. Nn té cap montent pesat
afortunadament, aquesta peRieula is
tina peflimuha d'aviartó senas ariacin.
Sane sacarme aiLies. diem atarte

AllIal

S. G.

nit a les 10.
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Columbia

Film podar en angli.r.—Titol
"The flack roong
rector: Rost Willias,s Neill.—/n:&prets: Boris Karloff, Hartan
31 arsh. Robert Allen, KatherMe
De 3f ille.

I /
L'acció d'aquest film passa a mitjan segle passat. I en un principat de l'Europa oriental. Una Europa oriental tal com se la imaginen,

raids:Lisio
as Mamila el millor ron d'aquesta
temporada

una comódl• d'esoulelda arnoc16

després de "El prisionero de Zenda", els agricultors de Kentucky i els
cansaladers de Chicago. En aquest
pais imaginad liuen dos bessons. L'un
molt bo, L'altre molt dolent. EI dolent, Gregor, mata les dones després
de seduir-les. El poble en pes no el
pos veure. El bo, Anton, shia guanyat les simpaties de tothom. Per
tal d'apoderar-se d'aquestes simpaties
i de conquistar la 170:a que estima.
Gregor assassina el sea germä Anton. 1 es fa pastar per cll. Pera a la
fi també morirá. Apresscrn-nos a dir
que aquesta doble mort "estava
com diria un musita:la fatalista. Eslava fixada per endavant per
una predicció trágica vella de molts
trates que no hem acabat d'entendre.
El tito original diquest film és

Anaktella/Gravey
La

pel:lcula gua recordareu esmere
arfe

1171 0CiÓ

simplement "La cambra negra". A.
França l'han titulas discretament "El
liara Gregor". Ad, pesó, han plantificas damunt la porta de la cambra negra un "horror" com una casa„
i bais anuncias la n ellicula ¿sala lúxir
truculent, rafany d'atraure bahaus
fa .fer tots els papero de l'auca. Malaras aquests excessos„ liad:, el film
no té res del genere d'espant. Es un
film mols digne. El protagonista és
un dote sanguinari que tomet molts.
assassinats. Peris la pellicula no con,'
té ni un set/sic dels afeccionats per le,
obres terrorifiques. No hi ha laboras.
toris sotraguejats per miss tempestuosos u destructors, ni mano crispas*
des, ni udols I, no obs-:
tan:, toi el film esta submergit dins
una atmosfera dramática mclt densa;
¡.'emoció ha estat aconseguida amb
ressorts dratnä; . ts de buna Ilci j Jan
snirietat.
Malgrat el convencinnalisme de
..ambient, aquest ha estat evocas amb
cimiento nsolt suggessius. Ei castell
dels hessons, ple d'orab-e s sinistres ¡ de silencis itissucs i ansenaeldere el; paisatges itrids i tristes, ds
can: -r.s sembrats de crucifiant de
Marco de Diu, sellen malta is.tensitat grades a uns limas r•napulats
amb iutebiigência i a Ihabilisas -de:s
dg:oradors.
•
El film decepciona e ls que espera,
ven una : altra cosa, degut a la Ira(litem-la del titol espanyal i dels
anuncis. Peris es un hon film. Molt
ben portas i ben interpretat.

PRODUCCIO ESPANYOLA

"El secreto de Ana María"
"El secreto de Ana María" és, sobretot, una comedia dramas:ea de
moderníssima factura, ágil, flexible,
multiforme._ La sera presentació
sorprén per la sera riouesa, per le
brillantor j grandiositat del sea mart.
comparable únicament a aquelles
sensacionals produccions estrangeres
d'imponent espectacularitat.

INT
MARCA HOYA
La nova pedra

angular del cinema

Distribuïdors exclusius:

Hispano Fox Film, S. A. E.
Central Barcelona:

CABER DE VALENCIA, 280-282-Te1, 80121

DE MADRID
La ¡ornada política
a Madrid

L1 Govern Portela en funcions
(CONFERENCIA TELEFONICA
AMB EL NOSTRE REDACTOR A
LA CAPITAL DE LA REPUBLICA)
No Es possible de saber amb exactitud
com han reina oficialmcnt el nou Govern eis dijeren!: sec/er: político. Voltio
referir-no: a la pesició adoptada per
apees.: darrers i expressada per llurs
a raans Periodisties. Gran par: del: editorial.: de la prentsa el'orittid s'han publi.
Cat eVidearinená d'una m anera I.PICaon flera, pera flo is dificil de presumir que
la nora aventura ministerial del senyer
Panela ti irrites i confosos els elemente dretistes, que es !roben 01 Us
test de desesttracia delirant.

PRESENTS
El senyor Porreta ha format el Caven' arnb veritable sorpresa Per a fethom, i probablement que el primer sor.
prés ha estas ell, i hi ha pas cap
doble que amb veritable sorpresa per
Por t (Palmos dels seo,: coliaboradore.. La
rePidexa amb qui hagué de buscar-los
l Per a substituir els ministres conjurats
1sprecluí ahir a la nit mo ll ee conjusians.
A force de rectificacion: i aclariments
testaren: a punt de veure apareixer a darseres !seres de la nit el nomenament rolpisterial del ernyor Angel Urzins, el qua!
Ya careys que és mart. Al dijunt minisOre de Fincaste: de la mor:aro:4a es
ideuria referir un alt Personatge guau,
101 tractor d'explicar altres errades,
ltifierrces que no hagiss anal l'atiudit a
finoroces, especialitot que cultiva:e el
sever senyor Angel, per què la :roa m'enfado Ida no li permetia treball tan intens. En realitat el senyar Urzclis, non
mine/otra d'Estat, té Pavoneada edat de
quaranta-un anys i es diu loaquim
El senyor Portera ',repiqué ele collaZoo-adore que li fou possible j on els
timba. Ahir al morí prengueren possessid tate ells de Ilurs dePartamenis, llena!
del contraalmirall Acerola, que no hi ha
arribat a ternps„ El Consta celebra la
seva primera reunió, a la sortida de la
qual cap ministre no s'ha atrevit a o pi
¡fu compte. La Ilicó que rebe--narpsi
ren del sen y or Portela els sesee anteceses/al
aprofitada per aquests nous
s ors ha

formaciú ntittiTtfriell despene dels grups
politice existente. Na eta elrevins di,eltre tan! per que es refrro's ala pm p5
qua puguin existir en un termini breo.
Es molt possible que ne trigiii el Uvera
• crear-se el so: grup politie,• enent
sintieres que hl halita un partit de cric Irr, creat inagnificament pe( senyor Porte (0.
El problema Que es planten al Caen Primer ¿loe, el de dinoldre
v e n)
les Corts, prenent-se al matriz :rentes
el termini necessari Per a montar el que
podriem anomenar aparell electoral, i
que en a//res termes Inés resPereuoso:
anomenarfein dcsignació d'alta carnes.
Es creía d'una manera orneralitzoda
que el senior Porten publicarla el do-ere: de dissoolucia el dia 2 de gener.
Pera nene ha de fer-se la substitució
de les Gestores municipals i Previncials
i cufopter cifres mesures preeteeterals.
¿Es ',n'i trio que es pu,eui realitser aqursl
entretineed trebell en el termini tordo
d'hores7 Si el senyor Portee ho (KMsted3, el deeret de dissoolucia es pu.
blieoria en la data Prevista: en COI contrari no tostaría grans esteren trobar
intérpren be:lévele de la Com.:Muda que
euteritsaricei una nova Prarro.ea per un
mes de la sic:Oca:id de les Corto.
Airb darrer, pera, ne ji COnd at
arar Parida. El seo interés esta Vino!
(t ad'
'
la immrcl iea On k licaci4 del derret
a la "Gaceta". i tal regada de tetes
te, destinns priries one ha de resoVre

1
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TERRES D'ESPANYA

El nou Govern oelebrà dir
el seu primer Consell

venia retardar, perquè el retard podria
convenir a une altres no, i estilasen #
dret d'actuar com cregui que ha delira
he.
Ara se us facilitara la deciaraeió ministerial del nou Govern.

EL CAP DEL GOYERN DONA COMPTE
DE LA TRAMITACIO DE LA DARRERA CRISI

En efecte, poc després han facilitas la
declaració del nou (Sabinet, que diu
"Aquest Govern alta constiluit en unes
horca de preocupació i gravetat, amb el
fi de realitzar una obra de pacificació i
de reconstitució del país.
L'hostilitat implacable entre ¿retes i
esquerres, cl rumb exterminador amb els
seas caracters de guerra civil, que no ti
en compre ni es deté ni davant els mis
alts poden, que, salsaguardats a tots els
rajaos pel respecte ciutadä, obren, mes
que Un interrogant, un cingle davant el
pais que abasti aunó els seas estralls les
própies fraccione amenaçades d'alternaUrea violencies. Els vencedora d'aren serien els vençuts de densa, t Espanya no
resistiria a alumna constant coprulsi6.
Na es poden admetre com a bandera
d'ordre mistemes de provocació i ele desordre. Implica, demés, tal actitud la nevició del concepte de patria. Aquesta
significa una solidaritat per a salvar els
mis elevats intereasos, sacrificant-se objectius que siguin permesos per la
propia ideologia, i aquesta soliciaritat,
condició essencial de la vida nacional,
ames es pot obtenir mitjançant el
dernocratic de llibertat i justicia
que la nostra Constitució proclama.
El Govern te, doncs. un contingut polisie imposat per exigincies de la rea//tat i que es pot deiinir seta el dictas
d'un centre republicà que servcixi de regulador ponderar i d'equilibri en la nostra organització política. Centre republica en el qual es mula definir les
tendències i organitzacions abraçades per
aquesta orientació anula tot respecte per
a la interina autonomia. Com a principis
fonamentals observara els de democracia, de llibertat i justicia i sistema par.
lamentad ja assenyalats i els que a continuació es consignen.
Respecte per a totes les ideologies sotmeses a les lleis de la República, per
a totes les propagandes i per a totes les
llibertats que no se surtin de la llei
coaccionant el Poder públic i acudint a
actitud, subversives.
El Govern respon de l'ordre públic a
tot Espanya, i ofereix al país aquella
confianca que és base indispensable de

S'ha fet pública la declaració ministerial del non Go yern, el qual
estableix la sella posició de centre en la política republicana i
posa la sera missió electoral
Entre els acords que s'han pres figuren lo solució del
problema del blat, l'evitació de desnonaments en mana
i la provisió immediata d'alts càrrecs, i novo combinació
de governadors civils
Avui es celebrad: Consell sota la presidencia
del cap de l'Estot

Madrid, 31. — A les 10 30 del mati
han quedat reunits els mMistres a la
Presidénsia per a celebrar el primer
Consell del nou Gabinet. No hi ha assistit el contraalmirall senyor Azarola,
que encara no ha arribar del Ferrol.
El senyor Edifica Villalobos ha estas
Eúltim d'arribar procedent de Salamanel Govern per tal d'assesurac la soya ca, 1 ha assistit a la reunió ministerial
eristénria, sigui aquella la fonamontal,

HINES

essent possible out desconegui encara
l'orientació política que s'hanryl de donar a la rente:rió deis Problemes retacionats amb els Ajuntaments, Gestores,
etry,tera.
creinn, malarat tot, ene totes agites/es qüestions estaran dominades per la
gran preocuPaci6 de donar alé a aquestes force: de centre, aue sola neu! exicteiren, Per ara, en la nota oficiosa del
Genere.
Les ¿retes, mentrestant, trae/en d'activar la farmacia de llar frota electoral, amb tradiciona l istes. alfonsint, cedistes, agraris, melquiadistes, radicals i
mauristes i tot. Les esquerres. mentrestoril, porten molt trvaneots els treballs
ter a enllestir el front republicb-sorinlista. Amb Penitn disposat a fina Pinta
decisiva entre Os dos armes serien de
l'opinió, acaba ran:v 1 935 i Carnenca
Parir orle els reboblirons esteren amb la
in",;e

i inesperats governants,
La declaració política del Gorrea, en
la mal es conté el seu programa minis.
terral, ia teòricament acceptable. Na
obstant, ofereix la falla d'intentar donar

vigor a una foro de centre que no té
representants directos en el Gotera. El
rimé Gabinet Panela és en realitat una

sacions, entrevistes i atraccions entre
membres del Galiinet i partits que estaven ¿sant del Gotera, sine, que es tereo declaracions per alguns ministres
respecte a l'abaet polític que tals conversacions havien ungut.
En el regim de Gotera ele gabinet
tots els Governs formen una unitat i
és el president, segons la riostra Constitució, qui encapçala i recu ll aquesta u ni
de pensament polític. Sense despres--ta
tigi per al canee, sense abdicar del arree, el president del Consell no pot acceptar criteris contraris i que en el tema
de les aliancee electorals s'arribes fins
als enemics de la República. Per aisló,
sense haver pres possessió de la cartera estimant-ho de lleialtat obligada i nitidesa
d'Instrucció Pública..
LA TRAMITACIO

MARCS
DE LA DARRERA CRISI

A la 1 '3o ha sortit el president del
Consell, senyorPortela Valladares, i ha
manifestar als periodistes:
—Ha terminat el Cansen, i les ralea/ocies us les donara el ministra d'Agricultura, el qua l ha estat nomenat secretari del Consell. Aprolito aquest moment
Pe r avanear temps i donar-vos coinpte
de la trainitacin de li/tinta crisi, com
es produí l'última crisi. Venia des del
Consell del dia 26 plantejat el tema importantissim de les aliances electorals.
L'assumpte era públic. i jo Gambe en
una nota ho vaig indicar. Existia una
cli p erepancia tan acusada arnb el ministre de Finances Ilpc aquest oler!
en un Consell la sera dimissió,
que no li fou acceptada ei rebutjada. Despees d'això, ruhe de reierir també a fets molt coneguts i molt
comentats. No solament existien conver-

SOLDATS
DE PLOM
ITALIANS I ABISSINIS

clara, després del despatx ordinari del

Consellet d'ahir jo vaig plantejar
aquests dos tenses: aliança electoral i
necesitar de la unitat política del ministeri o No conformes alguns ministres,
es planteja la crisi i jo eit ra jg donar
comide al president de la República:
Aquesta versió s'ajusta a a veritat Per
cornpet i a ella ha d'atenir-se Eopinió
perquè no és interessat ni tracta
de prendre posicions decidides en allù
que es coneixia per la premsa i estara a
la plaça pública.
No cal parlar de maniobres, puix que
no hi ha maniobres. Basta assenyalar
una diferencia de criteris que no con-
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ILIPS

T1NDUCTANCIA

30.
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Lo potencialitat de compro
i producció, els mistadas de
fabricada 1 experiencia
t'étnico de Philips, la fábrica
ele rodi mes gran del mon,
done n coda receptor Philips
:uno plus-vàlua incontestable.
'Aquesta plus-vallas "Element
invisible" simbolitzat per
oquestp morco, gorontitzo,
o un preu igual, un suplanten!
de (malito, i per lo tont, uno
seguretat de servei per una
llorgo duració.

'RECEPTODO' PHILIPS
Totes les andes. Mando avión.
Ptes, 835.
Corrent alterno,
It as los correos.... Pros. 850.,

"NAUTILUS" PHILIPS
Totes les ondas. Escala d'esta.
cena u sur/tomo (»tico.
Ptas. Se
Corrent alterno
Jotas los corren»,
Ni.=

"LA CLAU DEL MON"

Toros les ondeo. lo suprernocio
absoluto en rodi.
ÇOirlenl alterno, ,
Pies. 1.12S,

DECLARACIO MINISTERIAL
.
DEL NOt; GONERN

Sastreria Jaime Sufié
CONTECCIO ACLSADA uLTDrES NOTETATS

PREUS REDUITS
RONDA SANT ANTONI, IS BARCELONA -- TELEFON 10947
DESITJA ALS SECA CLIENTS I AMICS UN PROSP ER ANT NOU
s a . Per la qual sent sincer afecte. Con.
sidera que cal el contacte ami-, ella en
una obra de collaboració republicana.
DOS DECRETS INTERESSANTS,
DELS QUALS ES PARLARA
Al, SEU TEMPS
El senyor Rico Avello ha dit que
s'havien aprovat dos decrets interessants:
per ä com cinie el qui :fui* la direceiö
Desidia del Govern era el president,
aquest. si ha creia oportú, en donaria
compte.
El mayor Portela ha dit en sortir, en
desee interrogar sobre aquests decreta:
—Aquestes ceses es diran al 5et.I temps.
Fins al seu dia no s'ha de parlar de
Eassumpte.
—Es que es diu que possiblement els
decreto de dissolució i convoeatória de
Cort s apareixeran el dia s de tener.
—Dones, a esperar — ha fet — perque ja manca poc ternos.
AMPLIACIO DEL CONSELL
El segon Govern del sensor Portela
celebrar aquest mat , el sea primer Gonsell de ministres. Alguns d'aquests han
acudir a la reunió ministerial sense harer-se possessionat encara de llurs carteres.

En comernar el Consell, el senyor Portela ha saludat els nous ministres en nom

de S. E. el President de la República.
i immediatament després ha fet una
breu exposició de les causes que motivaren la darrera cri , i. A continuació, el
cap del Govern ha dit que era interessant tractar d'alguns assumptes de veritable interés per al pais, tal, corn el
problema del blat, el de desnonaments
d'arrendataris en massa, el provehnent
duts CkeTtCs. nova combinació de determinats Governs civils, declaració ministerial i dissolució de les actuals Corts.
Sobre el problema del blat brevissimarnent tractat, s'ha acordat ove els senyors Alvarez Menchzabal 1 Pico Aveno portin a un proper Consell de ministres una proposta de determinació
concreta que pugui resoldre o fixar bases per a resoldre aquest problema.
Qnant ale desnonaments d'arrendataria en inassmt. s'Inri acorde estudiar
unes; normes per tal de reduir-los ale
limits estrictes de la Ilei.
Immediatament després el senyor
Portela Valladares ha traetat de la
la prosperitat, i desenroluparä amb ple- prorletiú d'alto arrees, 1 el Consell ha
na eficacia els òrgans del Poder. La
propictat prinada, les aspiracions justes
del treball, interesses económico degudatnent coordinats per l'interés general, la fecunda ilibertat d'iniciativa, seran estimulades i afavorides, en el convenciment que la prosperitat nacional es
el anillar seient per a la majoria de la acordar donar un rot de confiança al
Hisenda pública i per al benestar deis cap del Govern porque aquest facl
diversos estaments i classes de la nació. lea designacious que calgui. El preEls sentiments i convenciments arre- sident del Consell ha agria aquesta
lats a l'anima espanyola, tant com les deferencla ala setas ministres 1 ha
normes legals, seran respectats per a agralt ensems la confianea que en ell
portar al país la superior satisfacció que dipositaven. tot oferint al Govern que
torni aquests grans bin, que són la cal- abans de sotmetre a la (signatura de
ma i la pau en que s'han de cercar la S. E. els nous nomenaments en dopau i la confiança en les institucions re- nante comide als ministres per si
publicanes.
aquests rolgueasin fer alguna obaer.
La República contra els ataca de estela. Ela cärrecs que cal proveir sin:
tots els sectors ofereix la dignitat del els de sota. seeretaris d'Agricultura I
Poder públic i una certa satisfacció d'Indústria 1 Comerç, d'Instraceiö
P e r a torea les cus/ocies constructives Mica t de Finan" 1 les Direccions
de la vida nacional.
de Justicia t Treball. A part
Per a aquesta obra el Govern re- generals
d'arrimara Mueca, sen proveiran ¿'aldama totes les assistències ciutadanes, tren de segon ordre. Mal lintel' es
no sois en la seva actuació governa- fan: una petita combinació entre els
mental, sinó també quan sigui arribar Governa civil:: que aetualment contiel moment de procedir a /a consulta nuen exercits per representante deis
electoral. En aquest moment el Go- partits que figuraren en el Gocen:
vern procedirà amb absolut respecte anterior, 1 igualment es procedirä a
per a la Iliure ernissió del sufragio substituir a les Comissions gestores
Aquesta declaració no pretén atraure provincials els representants de les
qui, apassionat en una disciplina po- esmentades torees politiques.
litica, no vol escoltar cap reflexió, sinó
Despres el Consell ha estudiar amb
que es dirigeix principalment a aques- tot deteniment una deelaració
minista massa ciutadana que imanté la in- terial, la proposta de la qual ha
pordependencia de la seva consciencia po- tar el senyor Porreta. Aquest asan/unte
lítica pensara co la Patria, en les an- ha estat tractat ämpllament,
sien de pau i en la prosperitat d'Es- peltres modificado/A, ha
estar apro.
panya."
rada la proposta del presideut del
REFERENCIA DEL SECRETAR! Consell.
DEL CONSELL
A contlnuaeld el cap del Govern ha
Acabat el Censa, el senyor Alvarez informat el Consell que en la darrera
Mendizabal, que n'ha estat designat reunió ministerial celebrada abir 1 en
secretari, ha donar la següent refe- la qual es produi la erial, abans de
rencia de tot alió tractat en la reunió ulantejar-se aqueet eedeveniment po•
litie baria donat eompte a aquella
ministerial:
—El Consell ha començat amb una ministres del decret de dissolució de
emocionant salutació del seu President les Corta actuals. Aquest deeret—ha
que ha 'Ins tar, ans que tot, la labor dit el senyor Porreta Valladares —
del Govern a la Ileialtat, a la solida- fou aprorat en el Cansen que l'anteritat i a la cordialitat entre tots els rior Govern va celebrar al Pelan. Els
seus components, paraules que han es- nous conaellers han aprovat tumbé
tat afectuosament recollides per tots aquest decret 1 el senyor Portela Vaela ministres, Després, sobre una po- lladares ha fet observar als seas comnencia del senyor President s'ha re- panys de Gablnet que. lierat de l'opidactat la declaració ministerial, en la aló en contra del President de la Reseria convenient puldicar-lo
qual han collaborat tots els ministres pdbiles,
a la
el dia 2 del prOxim
que han establert llar posició centre mes de"Gaceta"
gener.
en la politica republicana que es manAlguns ministres han observe que.
tindra vigorosa en tot el país i pel Igual
que en et ¿arree Coasell reteque fa a la missió electoral serä exerbrat pel Govern anterior, c.' decret
cida en el pla més alt i amb la imde dissolució de que els ha parlar el
parcialitat de la llei.
Tot seguit el Gotera sla ocupar del senyor Portele apareix sense data per
problema del blat, i tenint en compte a la sera publicació.
Quant al decret de convocati,ria
la gravetat actual del mercat, s'Ina
acordat abordar resoludarnent el seu im per a aoves eleccions, no es publicara
fina
que hagin paasat una quants dies
mediar millorament i la seva ordenació
definitiva, per la qual cosa el minis- de la publicació del decret de disso.
tre d'Agricultura, d'acord amb el de lució.
S'Iut acordar celebrar Comen
Finances, i previa la conformitat del
prlmer de gener, el Palau, sota
President, dura en el Consell rnés prola
presidencia del aenyor Aleniä
per possible, la propoata d'un decret.
El Govern reclama dels agricultors atore. 1 preNtement reunir - se ahans en
una curta espera arnb la seguretat que Censen per tal de concretar sobre
alguno punta interessants traetats en
correspondrit a aquesta confiança.
Igualment ha estat examinar el pro- el Copleen celebrar &tul a la Presiblema dels desnonaments d'arrendata- dencia.
NOVA AMPLIACIO
ris en massa, i s'ina acordar d'estudiar
DEL CONSELL
les normes necessiries per a evitar els
En el Comen d'avul, el senyor Porestrella dels desnonaments.
Immediatament sha acordat pro- tals ha donar comide als Pella COM.
reir els alts carreta i quasi tots han panys, fine) par:Jalea afectuoses, de la
quedat ja designats, i hora ala ins- tramitarle de la erial I de la constlpirat exclusivament en la mis bona tucle del nou Gotera, 1 de tot alió que
aptitud per al servei del país i de la han d'easer ele propesita que ha de
República, i després ha estat atorgat tenle 1 de la sera actuar« en l'avenir.
S'ha partid del decret de dissolució,
espontaniament un vot de confiança
al senyor President perquè resolgui pern el :mayor Porreta no n'tut donat
compre per entendre que huila eatat
plenament.
Ha afegit el seil, or Alvarez Medi' 'molla en el Consell anterior. Cla
cabal que el satisfeia doblement la seva ministres han entes que essent ahí
designació de secretar), per la confian.z. no calla tornar a parlar del test de
que en ell haría dipos itat el Consell i la diemoalcid.
per posar-lo en contacte amb la pmEl prealdeut ha quOat eucarregat
••
t.

GRAVATS

SER

de sotmetre'l a la firma presidencial
portar-lo a la ^Gaceta
inirsat ure:a dit que si el Go.i.Ajolgruate:pe
eril
hagués advertit una policía de
v
PD eta partlts podria harer-se arribar a una treta,
pené donada la forma en qué es imanté
la Bulla política alia considerar Que
nmoerapertnent.
D'harer-ae arribat
es
a la teert alnada prorroga s la saopensI6 de aessions per un mea mis
1 el decret no /murta aparegut fina al
entrant,
El Gorern ha entes que aquesta
prórroga noceda servirla per a :sesea,
ruar l'hosSilitat entre els parara
No ha tractor el Govern de la re
morid de lea comissions gestores, puix
que si s'entra eia ei periode electoral,
ema Es el ami desig, no hi laauria
et eler
ee
t es:tod! rnrbibsaoranmaenqtu
mpo
esta remoci ö
iut
prohiba fer
n omenaments governatius en periodo
En isortIr del Consell, el senyor Rico
Aveno ha partid de do: deerets laterco•sta
n
sa :ít:iones :O. vis m inistres notnés "S
reeordaven dele que figuren en la
Un ministre deis aquesta tarda,
parlad de la reraochl de lee Condesions. que no calla canviar aqueo!,
organismen bocelo, perque no luflueixen en res a la Mama de les elecelons. i el Gorern no té interessoo per
detentar. Serä absolutament neutral
en la IlnIta i nomen vol que les citeciOns tinguin un sentit de la mes
ämplia puresa.
El ministre de la Guerra ha sotmes
alguna decreta relacionara amb la defensa nacional, que pel sen earécter
reaervat no figuren a l'Indes.
Quau t a la qüestió de portar un inelex

dels a liDes aprovats en el Consell.
indcx q. será segellat pel ministre acere
tan del Luisa. ha esta? degut al propòsit del Govern d'evitar que pagues
produir-se una coniusió quant a 'aprocausó
ciun r alsei,
q
N o.offil bedecret com ocorregué

No s'ha tractat en aquesta reunió deis
assumptes que s'han dc portar a la Dipe
qurannanseha
nturdäe dl e s rCeuni
ortrs
por de
nisme parlamentari.
S'ha parlar d'alts arrees, i alguns miidstres han portat propostes. El d'Agricultura ha portat el eiern del senyor Ballestee cap del servei del crèdit ariten. ja loa asotssu-bseCerc er teatajiaqUdaeal rn
e›:enri
ix cartera el senyor Benayas. També
li sera cfert un important canto
El ministre d'Obres Públiques ha portar una proposta sobre la presidencia

CANOA, 33
del Consell Superior ferroviari i d'altres
de relativa importancia. S'ha parlar de
governadors, i el president ha quedar facultat per a fer els nomenaments. Sepas
sembla, la combinació no sera molt extensa. Seguirà en el sea (loe el governador de Sevilla, i el de Còrdova anirà
destinar a Santander i a' Saragossa, i
el d'aquest últim passara a una ultra
provincia.
Després sla entrat a discutir ampliament la qüestió dels blats.
Coto que e( sensor Alvarez Mendizabal ha actuar ja de secretari en aquest
assumpte dels blats, ha pogut aixi informar amb tot coneixement del problema. En línies i aerals el criteri del ministre d'Agriculuita pot concretar-se en
adoptar un mercar linie. i perquè aixä
es realitzi cal que l'Estat faci algunes
inversions de diner que secan reintegrades sense minva per al Tresor público
Sembla que el senyor Rico Areno
sima mostrat prupici a donar facilitats
perqui el problema del blat pugui quedar resolt en breu termini. Si la tendencia és acudir al mercat únic, cont es
fa amb la gasolina i amb les labors de
l'Arrendatària de tabacs, el sistema 0:ere: y gran confiança al ministeri, que
creu que sense esiorços econòmics per
part de l'Estat es pot donar solució definitiva a l'assumpte. El punt fonamental del decret es aquest. Despees hi hanra aspectes secundaris per a facilitar el
seu desenrofilarnent i possiblement sera
alterada la laxa actual.
Ei ministre de Finances ha Ilegit un
decret que complementa el de prórroga
dels pressupostos que deixa redactas el
senyor Chapaprieta, Un i altre apareixeran d en//s a la "Gaceta".

Ahir, despres

del Consell de ministres
Els decrets firmats pel President de la República
Madrid, 31. — A les 5 . 20 de la
tarda ha arribat a la Presidencia del
Consell el senyor Purrela Valladares. En entrar ha manifestat als periodistes que aquesta tarda, a les rail,
acudiria al domicili de S. E. per a brometre a la sera signatura alguna decrets aprovats en' el Consell d'ahir i
en el d'avui. Ha afegit que ara anava
a treballar durant tota la tarda en
l'acoblment d'alta (arrees ¡ en una petila combinació de governadors. Seguidament ha entrat al set: de1Pata•
DIMISSIONS DE GOVERNADORS
S . han rebut noticies de diverst provincies, donant compte que han dita>
tit els governadors cm -lbs de significa.
ció agraria o melquiadista.
Aquesta mateixa nit, o tal regada
denla, el senvor Pórtela facilitaré la
Mista com p leta dels que han dimitir i
dels substituto.
Badajoz. 31. — A conseqüència de
la crisi i constituriö del nou Govern,
ha presentas la dimissisi del seu
rec el governador civil iecentment nomenat, senyor Visora Blanco.
A les Pum de la nit ha abandona%

LA PUBLitláírl.

la Presidencia el cap del Govern i ha
manifestat als periodistes qu e es dirigia al domicili del President de la
República per tal de sotmetre a la
sera signatura la combinació de governadors.
Es una cosa extensa - ha afead perquè les dirnissions provocades amb
motiu de la sortida dalguns ministres
tenen niés importància i extasió de
la que podia pensar la gent.
-I dalts careen, que hi ha? - ha
preguntat un periodista.
-Alguna es cobriran. La Ilista se
us facilitare després que l'hagi aprovas S. E., alai com la combinació de
governadors. Aqu vindran amb ella.
Se li ha preguntas també sobre el
decret de dissolució i si s'havia tracias
alguna Cosa en el Consell si es publicare a la "Gaceta" el dia 2.
--No ho se - ha contestat el senvor Pericia-. Sóc home vacillant 1
a darrera hora, quan ja estic obligat
per les circumstàncies i no tinc més
remei, és quan actuo; però mentrestant, no faig tnés que reflexionar.
-Pere en el Consell de den/a no
es tractarà d'aquest asseumpte?
El senyor Portela. després d'una
breu pausa, ha contestas:
-No ho sé. Ja es veure.
El cap del Govern ha afegit que
aguaste nit, anda motiu de la festivitat la Banda Republicana i la d'Ordre Públic, donarien un concert a la
Porta del Sol. i corn que els periodistes lu han fet observar que per a
això lii hauria algiana dificultas perque esteva plovent intensament, ha
contesta t :
-Als. aleshorcs, na ho

Alguna embolicats en
l'afer de l'straperlo,
declaren
Madrid, 31. - El jutge que entén
en Eassumpte Strauss senyor Bellón
ha rebut aquest triati declaració als
senyors Lerroux ( Aureli, Eduard
Benzo Victoriano de la Serna.
Per a aquesta tarda estan erais a
declarar els senyors Valdivia i Galante.

El Fiscal de la República
es deu a la disciplina del
partit agrari

1 PRESENTA LA DIMISSIO
Madrid, 31. - Alguns periodistes
han preguntas al Fiscal de la Repúbl ica senyor Taboada respecte a l'actitud que prendria a conseqüencia del canvi de Gorern.
El senyor Taboada ha contestat que
la seca decisió era molt clara i que
eslava decida a presentar avin mateix la dinrissiä del seu cabree amb
carácter iarevocable, "Em dec a la
disciplina del partit que acabdilla el
senyor Martínez de Velasco."
El fiscal general de la República
senyor Antoni Taboada Tundidor ha
manifestat que era certa la noticia
de la dimissió del seta canee. "Formas el non Govern, li he cornunicat
que renunciara a seguir exercint
la Fiscalia general de la República.
He denat ordre al meu secretan i que
reculli tots els m e us panero."
Els periodistes Im han preguntas si
ARTICLES PER A PRESENTS sabia qui seria el seu successor i el
senyor Taboada ha contestat que no
ALS MILLORS RELLOTGES
ho sabia, pulo era qüestió a resoldre
addictes al Govern.
ALS MILLORS PREUS

El president i el vicePORTAFERRISSA, 4 president
de la gestora
INDEX DELS DECRETS SIGNATS
A la Presidencia del Consell han facinitat a darrera hora de la nit Einslex
dels decrets signats arel per S. E., que
sin els següents:
Admetent les dimissions presentades
per diversos governadors civils i nomenant ptr als mateixos arrees els senyors que es detallen a continuació:
D'Alma, el semor Lluis Angulo; d'Alacant, Aleaandrc Vives; d'Alineria, Mariä Jiménez; d'Avda, Lluís Pardo Argüelles; de Badajoz, Mimas Aguado; de
CasEz Pelito López: de Cárdova, Antoni Cordero; de la Corunya, Josefa Cebreros; de Guadalajara, Antoni Suärez
Inclán; de Huelva, Ferran Olaguer;
d'Osca, Francesc Colinas; de Jaén, Pau
Nieto; de León. Benedicte Martínez
Neira; de Logronyo, Joan Salavert; de
Lugo, Artemi Precioso; de MUrcia,
Francesc Gonzàlez; de Navarra, Mariä
Meteos; d'Oviedo, Josep Maria Friera:
de Santander. Josep Masón; de Sevilla, Josep Caries de Luna; de Sòria, Bajel Ferninder; de Teta], Erederie..Ans
sin ; de.Saragassa, Miguel Risueilo.
Presidencia. Decret concedint al
governador general de Catalunya fecalsets per a autoritzar a la Generalitat i
als Ajuntaments dauella regió les fui:ciiins que sial sospeses per la hei de
2 de ganen de 1933 en ordre a la prórroga dels pressupostos i inclusió d'impastos pel Parlament català.
Creant una Comissió Mixta per al
funionament de les relacions amb la
Generalitat de Catalunya.
Finances. - Decret sobre aplicació de
I hei de primer d'agost passat a les
entitats i organismes autónomo.
Prorrogan t durant el primer trimestre de 1936, en la part proporcional corresponent, els pressupostos generals de
l'Estas aprorats per Ilei de 29 de juny
de 1933 i els de les posicions espanyoles
dc rAfrica Occidental.
(Aquel decret - ha dit el sots-secretari de la Presidencia - es el que va
aprovar l'anterior govern el mateix dia
de produir-se la crisi).
Obres Públiques. - Admetent la diniissió del carrec de delegas del Gorern en la Caixa d'Emissió amb garantia de l'Estas al senyor Mariä BenIiiure i Tuero.
Nomenant per a substituir-lo, el neme:e Eduard Richard Soler.
Admetent la dimissió del càrrec de delegas del Govern representant del ministeri d'Obres Públiques i Comunicacions a la Companyia Telefónica Nacinnal el senyor Rafel Silvela Tordecillas, i nomenant per a substituir-lo el
senyor Germà Lusa Alvarez.
Admetent la dimissió del càrrec del
President del Consell Superior de Ferrocarrils, i nomenant per a substituir-lo
el senvor Joan Josep Benayas i Sanchez Cabezudo.
Agricultura. - Nomenant sets-secretad d'Agricultura el senyor Antoni Ballestee Llambias.
Titol de director general de Marina
civil i pesca a favor del senyor Josep
Maria Ruiz Pérez Aguilas.
Guerra. - Disposant que es considerin equiparades les fabriques i establiments militars als establiments civils
per als efectes de l'aplicació de l'article
122 de realament de contractació del raen
de Guerra.

provincial de Madrid
abandonen Ilurs partits
respectius

Preses de possessió

Madrid, 3r, - Tertninat el Consell
de ministres el senyor Villalobos s'ha
presentas als catas i personal de secretaria, que 'esperaren en un deis salons.
als quals ha dirigit breus paraules per
manifestar la gran satisfacció que sentia en tornar de nou a exude aquella
cartera.
A les deu del matí s'ha efecuat al ministeri del Treball la presa de possessió
del non titular de la cartera, senvor
Manuel Becerra. La ld Ira donat el Ministre sortint, senyor Alfred Martinez.
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gangsters assassinen temporada
LA GUERRA A ETIOPIA ElsUll diputat
Blava?
enemic d'ells
Al front militar

El bombardeig de l'ambuläncia sueca
per deu avions italians a causat
profunda impressió a Estocolm
EL COMUNICAT OFICIALS
NUMERO 84
Roma, 31. - El comunicat
número 84, publicas avui, diu:
"No h¡ ha res intere.ssant a remarcar al front d'Eritrea ni al de la
Somalia."
L'ATtQUEBISBE D'ETIOPIA
ACUSA ELS ITALIANS DE
SACRILEGS
Addis Abeba, 31. - Abona Kyrylos, arquebisbe d'Etiopia, ha telegrafies als caps de les esglésies cristianes de tot el món protestant pel
bombardeig de les esglisies cristianes de la regló del Tembien pchs italians. L'arquebisbe escriu: "Protesten/ contra aquest odiós sacrilegi.
Pre guern als fidels de totes les creen:
ces que s'uneixin per tal de condalnar aquesta acció sacrílega**.
OFENSIVA IMMINENT AL
FRONT NORD
Dessie, 31. - Amb gran insistencia corre el rumor que l'emperador
ha donat andre d'avançar tetes les force; que es troben al freid nord, pel
qual motiu es creu que la setmana
entrant les operacions adquiriran una
importancia com no han tingut fins
ara.
Per altra part s'afirma que la ciutat d'Addi Abbi, que continua en poder deis etiepics, ha estas convertida
en base de l'e:cerca d'operacions de
la regió de Tembien.

O. SALES BALES

•••nn•n•••fflbeeiMeNgle.ra.m.,

i ..,

Lindbergh

INFORMACIO DE L'ESTRANGER ¿l'irá a passar una ,v6s sofriu de

Madrid , 31. - La COMiSSi6 gestora
provincial ha celebras sessió anula assistentia dels quatre vocals nous,
adietes al Gorern,
S'ha donat compte que el Consell
de Ministres baria aprovat la concessió de 2 9 milions de pessetes per
ELS MILLORS RELLOTGES ALS
a obres.
Segueixen a la Presidencia de la
MILLORS PREUS
Comissió cl fins ara radical senyor
García Trabado, i de rice-president
el senyor Pérez Toledo. melquiadista.
Ambdós han fet acte dacatarnent al
nou Gabinet, separant-se dels seus
PORTAFERRISSA, 4
partits.

Madrid, 31. - Al ministeri d'Estat
el senyer Martinez de Velasco ha duma
possessió al nou ministre, senyor Urzaiz. L'acte s'ha efectuat en privat, car
el senyor Urzaiz tenia pressa per anar
al Consell de ministres i ha anuncias
que en tornar tindria molt de gust a
saludar el personal, com ami ho ha jet.
El senyor Martinez de Velasco abans
d'abandonar el ministeri s'ha acomiadat
deis capa i d'alguns funcionaris.
Aquest triad a les deu ha ores possessió el nou titular del rninisteri de
Finances, sen nur Rico Avello. L'hi ha
donat el ministre sortint, senyor Chapaprieta, davant el personal del ministeri, sense que hi hagin hagut discursos.
A continuació el nou ministre s'Ira diri git a la Presidencia per prendre part
en Consell. A un quart de tres ha
tonal al ininisteri. En aquesa hora ha
rebut els periodistes, limitant-se a saludar-los 1 oferir-se a ella. Ha dit que no
tenia cap noticia d'interés a comunicar-los.
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via una concentració de tropes etieirgues pertanyents a l'exerct del ras
Desta, que fou sorpresa pels avions,
puix que general:litem aquestes concentracions es dispersen aix que es
fa clar per a evitar que els seus can:paments serveixin de blanc als avions.
- Fabra.
EL CONSOL DE SUECIA
Estocolm, 31. - El senyor Hanner, cònsol de Suecia a Addis Abeba,
Ina telegrafies que es dirigia al culipament sanitari suec que ha camal
objecte d ' un bombardeig per part dels
avions ;tallaras. El viatge Iba efectuar
en un avió afecte a la Creu Roja sueca. - Fabra.
9 SUECS 1 23 ETIOPS MORTS
Addis Abeba, 31. - Ha causat
CnOrM e impressió la noticia transmesa pc1 ras Desta, anunciant que ahir
els italians bombardejaren una ambulancia de la Creu Roja sueca, que
:formara part de Emzércit que comande l'eme:set ras.
Segons es dcspren de les noticies
rebudes, quan els components de la
dita arribuiencia, nou metges sueca i
23 infermers etíops esteren dedicats
a atendre els ferits que produia el
bombardeig, de que era objecte una
concentració etiópica, començaren a
caure bombeo sobre les ambulancies
i a conseqüencia d'aleó sucumbiren
tots els components de l'ambulancia,
menys el director, qu e sofri greus le rieles.
.
També ha quedat destruit tot el
material sanitari.
El delegat de la Crea Roja internacional que es troba en aquesta capital, ha trames Per aqueas fet un enèrgic telegrama de protesta a la Societat de Nacions. Addis Abeba, 31. - Es coneixen
detalls' del bombardeig de l'embalencia sueca, emplaeada prop de Dolo.
Sifegeix que han mort tots els
membres de la dita missió, menys el
director, doctor Hylander, que ha resultat amb ferides gravíssimes. El
material sanitari ha quedas completament destruit.
D'Addis Abeba sortirà un avió especial que tindri cura de recollir els
cadavers i els ferits.
Segons les darreres noticies, no
confirmades oficialment, en el bombardeig nie la missió han mort en total
33 persones. - Fabra.

LES FORCES DEL RAS DESTA
AMENACEN L'EXERCIT DE
GRAZIANI
Addis Abeba, 31. - Les informacions que es rabel ' posen de relleu
factivitat que novament demostra el
ras Desta, que en les Ultimes setmanes
ha rebut grans reforços en homes, material de guerra i municions.
Les torees que comanda el citat ras
amenacen l'ala dreta i el centre de
l'exercit del general Graziani, i es troben disposades a rebutiar qualsevol
atac que l'intenti realitzar contra el
IMPRESSIO A ESTOCOLM
ferrocarril. tense que fins ara els bomEstocolm, 31. - La noticia d'habardeigs efectuats pels italians hagin
aconseguit fer desapiréixer aquesta ver estat bombardejada l'ambulancia
amenaça, que, en realitat, té immobilit- sueca que es troba a Etiopia, ha cauzats els italians des de fa algun ternps. sas enorme sensació, no solament en
aquesta capital, sinó tambe a provinEL BOMBARDEIG DE
e:es, i és unánime la censura contra el procedir dels aviadora italians.
L'AMBULANCIA SUECA
Els periódica que han decidit publiAddis Abeba, 31. - El Negus ha car denle les seres edicions, insereixen
telegrafies al princep Caries de Sue- una enérgica protesta contra aquest
cia, cap de la Creu Roja sueca, ex- atropellarnent dels drets de l'hurnanipressant-li el sentiment que li ha pro- tari servei que presta la Creu Roja.
duit el bornbardeig de Farnbulaatiia - Fibra.
de la Creu Roja.
Eins ara tio sun rebut confirmaPROTESTA ADREÇADA
ció sobre el nombre de victmes quc
A GINEBRA
Ita ocasionat el bombardeig de la dita
ambulancia.
Addis Abeba, 31. - S'assegura que
Herrar, 31. - En vista de l'activi- en la reunió celebrada aquest mati
tat que desplega l'ariació italiana, shan pels ministres, slan estudiat els terdonat les ordres necesseries perque si- mes de la protesta que será, enviada
gui evacuada la població civil al primer a Ginebra amb motiu del bombardeig
senyal de perill.
d'una missió sanitaria sueca, portat
Segons les noticies rebudes aquí, a terme pels italians.
el binbardeig de l'ambulància sueca
Segons noticies que es reben del
que es trbava a uns 30 quilórnetres al front nord, les tropes dels ras Kasnord-oest de Dolo, toa realitzat per sa, Seyurn i Mulugueta, eontinuen
deu aviins, 1, segons sembla, en el avançant sibre Makale, malgrat la remateix lloc o en les priximitats del sistenciá que els oposen els italians.
die on es trobava 'ambulancia, hi ha- - Fabra.

ALTRA INFORMACIÓ DE L'ESTRANGER

París, 31. - L'edició continental del
"Ncw York Herald" publica un despatx de Chicago donant compte que
els gangsters han comes un assassinat
politic; han mort el diputat per l'Illinois
Albert Prignano (pian entrara al set/
domicili, acompanyat de la sera muller
i del xofer. Dos individus armats els
han pres ten el que duien al damunt, i
han disparat contra aquel!, que no havia ofet resistencia, quan era a la porta
de casa seva. El xofer ha fet ús de la
seva pistola, i, a jutjar per les saques
de sang, sembla que ha ferit un dels
assassins.
El carácter politic de l'agressió s'ha
volgut simular en un crim d'una ruigars
atracadors, però el fe que es trobés als
voltants del dornicili del mort el cadiver d'un membre del bandol oposat al
dit diputat, demostra que es tracta visiblemen t duna venjança.
Chicago, 31. - El diputas Albert
Prignano, rnolt conegut per les seres
activitats en la lluita contra els gangsten, ha estat rime per tres subjectes
desconeguts que li han engegat diversos
trets de • rerólver, després d'haver-lo robat. Poc després, al mateix barri on
ha estat assassinat el diputat. ha aparegut mota un tal Leo Panzanella, aiiliat a una banda enemiga del susdit diputat.
La policia tracia de descubrir 5i ambdós assassinats tenen el mateix origen
i

MISSATGE DE HITLER
A L'EXERCIT
Berlin, 31. - En el missatge que el
senyor Hitler ha dirigit a l'exercit amb
motiu de l'Any Nou, després d'exoressar el seu agraiment a tots els que han
contribuís a la reorganització de l'exirdt, diu que la consigna per a l'any 1936
es: "Endavant per la pau, per l'honor i
per la força de la nació".
En un missatge dirigit a les forres
naval & del Reich amb rnotiu de l'Any
Non, el comandant cap de la Marina de
Guerra, almirall Ruder, afirma, entre
altres coses, que la Ilibertat militar reconquerida situa la marina de guerra
del Rcich davant nous i grans (lentes".
Per la sera banda el ministre de la
Guerra, general Elomberg, en unes declaracions fetes davant els periodistes,
ha tus que "l'any 1936 s'inaugura sota
el signe del servei militar obligatori".

Londres, 31. - Per primera regada
s'anuncia d'una manera oficial que la
familia Lindberg es traba a bord
del valaell "American Importer" que
aquest matt harta d'arribar a Liverpool, on e crea que atracara cap allIt
a les onze. - Fabra.
LINDBERGH ARRIBA
Liverpool, 31. - En el moment (le
desembarcar el coronel Lindbergh hi
havia al moll nombroses persones, entre elles malta periodistes 1 fotògrafs:
aquests, després d'insistIr t'Imites vegades, lamieren tirar algunes Maquees.
Llndbergh balxit del ralee!l acerapanyat de la sera esposa 1 del len fill
i de dos detectives que Eaeompanyen
esa el viatge, 1 ala dirigit immediatninent a un autombbil que tenia preparas i que els ha portat a un hotel
de Liverpool, on pasearan la nit.
Mentre s'installaven al veldele. eln
periodistes han intentat obtenir algunes deciaracione del celebre avlador,
perb aquest al ba negrit en absolut a
complaurels. - Fabra.

A LA COSTA BLAVA?
Nien, 31. - El coronel Lindberg te
In lees:ció de pastar dos meses a In
Costa Blava. Amb aquest objecte ha
inIcial negoelacions anda el propietart
de la villa "Glòria", extensa propietat
situada a Saint Jean de Cap Ferrat,
entre Nie,a I Montecarlo. - Fabra.

El senador Borah
candidat a la presidència
dels Estats Units
Nova York, 3j. - S'anuncia que
el senador Borah ser d nomenat pel
partit republicà com a candidat a la
Presidencia dels EE. U.. L'alcalde de
Nora York senyor Laguardi fig uraria co ma candidat a la vice-presidència. - Fabra.

Berlin. 3r. - A conseqüincia d'una
disposició de carácter oficial, 3 0.000
ceno, dides, institutrius, criades, eta, de
menys de trenta-cinc anys han abandoat les cases jueves e que prestaven Iltus
serveis, 1 les que es quedin 'aense feMa
passen a dependre del Govern del Reich.

Un telegrama d'Eden
al President del Consell de la S. de N.
Londres, 31, - En el telegrama amb
que el senyor Eden ha contestat la felicitació rebuda del senyor Ruiz Guinazu, presiden del Consell de la S, de
N., ofereix cooperar amb el Casen de
l'organisme internacional a favor de la
causa de la Pau, •
Aquestes manifestacions del senyor
Eden han donat lloc a molts comentaris,
car no se sap quilla interpretació pugui
donar-ssels en aquests moments en que
tan dificil es la situació general del
món, especialment a Europa.
Els cennentaris recorden per una banda el recent discurs del duce a Pontinia i les proposicions de pau del Negus,
i pel que es refereix especialmen a
Europa la negativa oposada pel caneeiler Hitler a tota negociació sobre el
Pacte aeri ntentre no se solucioni el
conflicte italo-etiòpic.
També es recorden en aquesta ocasió
les gestions realitzades pel Gomera britanic per obtenir el suport militar de
les potències mediterránies i les declaracions tetes pel senyor Laval sobre la
gravetat de la situació politica europea.

Amb motill de la luna- Paul Reynaud contesta
guració d'un coge el seu ex-collega
Demana que els jurats
es produeixen incides
Tardieu
pesin almenys 90 quilos,
a la Universitat de
perquè així tenen el cor

denat que es fati una enquesta sobre les
propietats dels funcionaris de la Duana.
Per tal d'establir-ne l'origen i la fortuna
actual anda la que tenien abans d'entrar en servei. Es probable que la dita
mesura s'estengui a tots els funconaris
relacionats amb els ingressos Escale.

Nova York, 31. - La muller de l'autor cómic Caro! MacArthur ha presentas una querella contra Eactriu Helen
Hayes, a la qual reclama roo.000 dólars
d'indemnització per haver-li sostret l'afecte del sea marit." La vista de la causa tindra lloc el dia 24 de febrer i seran
cridats nombrosos testimonis.
,

L'éxit de l'exposició
de Joan Junyer
París, 31, - Ha quedat clausurada
l'exposició de pintura de Joan Sunyer.
que ha constitua un verttable èxit, tant
de palie com de critica; això ha valgut a l'artista eme propera exposició de
totes les seres obres, que tindri oc a
Londres a nula del vinent mes de febrer,
La critica francesa ha coincida a
considerar Sunyer com a un dibuixant
de traços a la regada fermi i delicats
i corta un pintor de tons subtils i de col orit tempre vius que ha sabut traduir
en les seres obres, especialment tn els
tipos i paisatges de Mallorca.

El Cairo
El Caire, 3t. - Els delegats que
assisteixen al Congrio de Cirugia han
estat acollits a la seva arribada a
la Universitat per un gran nombre
d'estudiaras congregats a abdes costats de l'entrarla principal amb crits
de: "Abaix Anglaterra", "Egipte per
els egipcia", "Fora l'Alt Comissari!"
i altres crits hostils. No obstant,
aquestes dernostracions nacionalistes
no han provocat disturbis h la noticia
no ha intervingut per a res. Ni el rei
ni l'alt cornissari no assistiren a la
cerimänia sIe Einauguració del Congris. - Fabra.
NOUS DETALLE;
El Calce, 31. - Es coneixen nous
detalls dels incidents ocorreguts a
Lacte d'obertura del Congres internacional de Cirugia. Els estudiants
han destroçat l'automòbil del primer
ministre, quan aquest arribara a la
Universität, demanant l'amnistia dels
presos política o la dirnissió del
Govern.
Com a senyal de protesta, el primer ministre no ha assistit a la lesa l ó.- Faura.

mis tendre

Xang-Hai, 35. - Les autoritats
tabiques han transferit al Govern xines
el territori de Kuling, al nord de Kiang
si, que administraren des de fa 39 anys.
El territori de Kuling és famós com a
residencia d'estiu.

sibero manxü
Moscou, 31. - El Govern ha decidit
tancar provisionalment una part de la
frontera entre la Siberia i el Mandasukuo
a conseqüència d'una epidemia de pesta
que ha causas la mort a mes de duesmotes persones. La regió aillada está
situada entre els pobles de Kumara i
Poshkorski pel nord, i pel sud-est está
limitada per la població de Blacenrechtchnski,

Roosevelt presideix una

reunió per a parlar de
la hei de neutralitat
Washington, 31. - Presidida per Roesevelt i amb l'assistència dels presidetts
de les Comissions de Negocis Estrangers
de les dues Cambres, s'ha celebras a
la Casa Blanca una reunió per recta:- de
la legislació sobre la neutralitat. i per
saber si convé o no prorrogar la llei que
prohibeix VeXportació d'armes i munidona a Italia i•Eticipia. No ala facilitat
cap comunicat de la reunió.

El Japó decidit a tot

31. - En el inissatge de
l'Anv Nou dirigit a la nació, el ministr.e ele Marina ha declaras que el
Japó menté ferrnament les seres demandes en el que afecta els armamenta naval!, basades en la no agressió i la no amenaça. Si aquestes deHa mort l'ambaixador mandes són refusades en la Conferencia Naval, el Japó es veura oblialemany a París
gat a prendre mesures apropiades per
París, 35. - El senyor Rebatid Korn- tal de garantitzar la sera defensar. ten, arnbaixador d'Alemanya a París. ha Fabra.
mort a conseqüencia d'una pulmonia. Haría inzressat ahir a l'hospital emerja
arnb febre elevada, Tenia sz anys.
En coneixer el serryor Lebrun la mort
de l'ambaixador d'Alemama fet NOTICIES SOLTES
inscriure al registre obert de l'amhaixada. El senyor Laval
presentat a
l'ambaixada.

EPMASE? EPMASE?

López Contreras

UN BON LLIBRE
ES EL MILLOR PRESENT

nou president

UN DEFENSOR CURDA

París, 3t. - Contesrant la carta del
senyor Tardieu, en la qual presentase
la dimissió de membre del partit de
centre republice, el senyor Paul Reynaud
ha contestat de la següent manera al se.
oboe Tardieu:
"Participaré amb molt de gust en
una controversia per demostrar que la
rastra lletra conté contradiccions, en alió
que es refereix a Mieitions vitals per al
nostre país. Em reces-de:1 que en 1932,
en una sessió de Ginebra vam propasar
donar a la S. de N. un braç secular,
a fi de continuar la politice tradicional
de Franca, duta a terme des de la guerra. Anglaterra es nega a acceptar el
nostre punt de vista, perú en els seus
fonamentats temors per la por d'una
dictadura i els perills qtle implicaria al
noble angles, es comprometé a intervenir en una política sie ¡encimas contra
l'agressor. Aixi, dones, fa en el precls
moment que Anglaterra es compromet en
una gestió que nosaltres durant as 'ny'
li hem aconsellat, que el aenyor Tardieu pretil' impedir aquest esforç. Tots
recordem aquells temps que la Cambra
francesa eslava decidida a prosseguir la
politice de seguretat cc/Lectiva que Os la
nostra única esperança le pau. Seguint
aquesta política tradicional de Entina,
jo, des de la tribuna de la Cambra, vaig
defensar aquests principia que crec ingrata."

Anglaterra torna al
govern xin e' s el errilori de Kuling

Funcionaria que s aproUna epidèmia de pesta
fiten a Turquia
a la frontera
Estambul, jr. - EI govern turc ha or-

35.000 cuineres, mainaUna querella per haver
deres i criades àries
abandonen les cases sostret l'amor del marit

jueves

\•
Per IX que només noteu Ileuge.
res molèsties, no us abandoneu
i assoliu el vostre guariment
immediat amb l'Elixir Estomacal Säiz de Carlea. -4
Indicat en els casos de
dispesia, dolor d'este)
mar, acidesa, vòmits,
inapethcia, diar.
tes, dilataci6
i úlcera de
l'estárnac,
etc.,
etc.

de Venezuela
Catar, 3 1. - El general López Con trenas ha estas elegit president fins al
juny de 1938, roes en que expira el mandat del general Gómez, recentment moet.
EI temps normal del mandat presidencial is de set ama.

Londres, 31. - A Chattamooga, el
defensor d'un acusat d'assassinat s'ha
Proòrroga de l'acord
negat a acceptar els jurats que pesessin
menys de 90 quilos, perquè - ha dit comercial franco-rus
les persones "de pes' tenen el cor més
París, 31. - Aquesta ni s es publica-"
tendre. El fiscal ha protestas, perita el
presdent hi Ins accedit, A pesar de tot, rd un acord comercial franco-so:
anal] al-•
els jurats han condemnat l'acusat a 13 mitjançant el qual es renava
gunes' modificacions - per un any laanys de reclusió

9.-a- fa Ÿ7Ç GiCiä
Objectes selectes per a
ptesertt de Reis
a 4s>

(loe, 0/3

•

Un fracàs
dels comunistes xm
' esos
Xang Hai, 3t. - L'Agencia Central News diu que els esforços realitzats per les trepes roges per a prendre novarnent Xien lang han tracassat, havent iniciat la retirada després
d'una batalla que ha durat dos dies.
- Fabra.

El Govern brasiler
expulsa de l'exèrcit
els oficials revolucionan'
cord de Iii de g eer de rana 1934.
Rio Janeiro, 31. - El Gavera ha publicat un decret expulsant de l'Exèrcit
tots el. oficial, que prengueren part en
ala recents eadevenimenta revolucignaris,
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MERCAT LLIURE
• El . sector especulatiu acaba l'any en
e_l mes complet marasme. En particular
a la reunió celebrada al Borsi la feixugor
es ieu sentir intensament en tots els compartiments. A la tarda la contractació
presenta una lleugera revifalla, i ben
aviat s'inicia una petita represa que
aconsegui recobrar una part de les perdues registrades en la reunió precedent.
Aquest r1ctor dóna mostres de marcada desorientació; els esdeveniments
politics, tan variats aquests darrers dies,
hart influït en la marxa de/ mercat de
valors, produint-se una marcada retenció
operadora davan t la inseguretat del futur.
Veurem si rany que avui comencem
és de resultats més optimistes, ja que
el que acabem de deixar s'ha fet remarcable per la poca afluencia de diner,
i la tendencia feixuga que s'ha fet sentir en el curs dels dotze mesos.
Tanca del Merca Lliure de Valors:
BORSA
BORSI
Dif.
Dia 31 Dif. Dia3t
Valor:
t. ant.
t. ant.
Nords
3485 -0'75 3515 -0'45
Alacants 3105 -065 31'40 -620
27800 -43.50 27850 +1100
Ford
Explosius 12625 -1.75 121'25 -1100
6025 -075 6075 -625
M. Rif
18350 -3.25 18515 -o' to
Aigiies
Asland
65'50 -650
Tramv. p. 49'75 -0'50
36'50 +03.5
Colonial
Feigueres 3650
BORSA AL COMPTAT
El mercat crobligacions ha celebrat
una jornada poc efectiva, sense repercussió visible sobre els canvis. El fet
desser el darrer dia de l'any ha estat
la causa principal d'aquest retralment
operador, en deixar-se per a reunions
successives bon nombre d'ordres bancaries. Al rutile de Deutes de l'Estat, amb
regular contractació, es defensen canvis, amb tendencia mes aviat de millora.
Obligacions Tresoreria Generalitat, mantingudes a 102.75.
El grup d'Ajuntaments acusa una mmva bastant apreciable en el conjunt d'operacions realitzades; ensems la tendencia de lleugera represa palesada en reunions precedents desapareix en aquesta
jornada, i la major part cremissions contractades es cotitzen sense variació. Les
Diputacions, poc efectives. Tampoc no
es veuen gaire sollicitades les cèdules, en
particular les Crèdit Local; els canvis,
però, mis aviat assenyalen bona orientació.
El rutile ferroviari ven transcórrer
una jornada molt pobra en negoci. En
particular les emissions d'Alacants realitzen un volum bastant inferior al de
dies anteriors. Pel que respecta als canVis, no domina una tendencia determinada, i es constaten variacions en alça
i baixa entern de mig enter. Els tramvies, poc contractats i sense oscillació
apreciable; els navilers, del tot inactitu.
Del compartiment d'indústries diverses només és de notar el canvi de Forces Motrius 1923, 41 (-6); Cas tons de
Berga, 60 (+2'75), i Unió Industrial Cotonera, 38 (-2); la resta d'emissions,
sense variació apreciable El nego j , molt
reduje
Dz les accions cal notar la baixa de
Cros, 178 (-1); Foment d'Obres, 171
(-2), i el canvi de Telefòniques ordinaries, les quals, després de tallar cupó,
pel qual s'han pagat 1349 pessetes, es
cotitzen a 12375 (-3'25).
BORSA DE PARIS
La represa iniciada el dilluns passat
en el mercat parisenc persisteix en la
darrera sessió celebrada. Tots els compartiments aconsegueixen millors posicions, i particularment el d'efectes mi/Ajes i valors bancaris. els quals a la vegada aconsegueixen una contractació has tant apreciable.

Renda francesa 3%
•
"

1917 allib 4

1918 4%
1920 4 %
a 4 1/2%

73.15
75.80
75.80
10300
83.00

72.85

75.10
75.15
102.00
82,10
1669
1680
0530 9340
14,30
1455
22400 21750
18000 18005
571
5 83

Credit Lionès
Gane de França
Río Tinto
Royal Dutch
Canal de Suez
Kuhlmans
Wagons-lita. 41.00 40.50
472
468
S. A. primera serie
8so
G. L Marroc 1919 % 8.to
955
965
Barcelona T. 5 1/1%
470
470
Nords primera serie
3940 3940
Filipines

TEATRE NOU
CONIPANYIA LIMCA
M'Uf, tarda, 4: 11061E1111011, per Miras:
MOLINOS DE VIENTO, per Vendrell.
L'exiles LA MESONERA DEL LLANO, per
G. Alcaraz 1 P. /ferio/ea NO, 10: Actes
ter 1 2.on

NOTICIARI FOX
PARECE INCRIMINA

per Venclrell, Garda. 31artIn. L'exIt

LA MESONERA DEL LLANO

OJOS NEGROS

DOÑA FRANCISQUITA

el gran film

per G. Alcaraz 1 P. Ilellogs

amb Itarry Baut

A1 t 1 GRAN EX1T

AVL1. primer de gene'', Tarda, a les 5.

DALE UN BESO A PAPÁ
remedia en 3 acres, d'Antonl Segares
Encarregueu per !Merco les /ostres
localltats
Butaques a 3, 250 I 2 otee.
•nn••nnn•n••••••n•••n•n••

C()LISEUM
AVII: Tarda, dues sessions: a les
330 t 6 (especial). NO, a les 10:
MELODIA EN UN RASCACIELOS

( g arletat mustcal)
PARAMOUNT NEWS núm. 17 (Rey.'
EL CANTO DE LOS PAJAROS
(dibulx en color), 1

SEQUOIA
el film que tots comenten
A lee 11: !Patine/
Tarda, a les 230. A les 6. especial ou•
merada. Nit, a les 10
Divendree, ah:
EsTREN
ANA KARENINA
amb
Greta Garbo 'rodarle March
Es despalmo localltats amb ClUalre dies
d'anticiparla

Urquinaon

ALAS EN LA NOCHE
per Myrna Lot' 5 Gurt' Grant
( 136n filma Paramount)
eeeeee

a

A1 t: Matinal, a les 11. Tarda, a les 320
1 numerada a les 6. ritt, a les 10
Grandiós Oxit de

La simpática huerfanita
per Shirley Temple
Es despatxen localitats per a la sessld
numerada de les 6 larda
LAS 631143 1833235.3

Paseelg de Grecia, 88. - Tel. 78988
Balaca: 1 pesseta
Noticiarla:
FOX - MOVIETONE
1 FRANCE ACTUALITES
EN EL PAIS DE LOS PAJAROS
Dibulx de Terry Toon

VALORS

Dame firma.

VALORS

1•1111111.1.M.1

111111i
grana

LONDRES PARIS
Loor..
7453
V York 45293
15122

f3CCet, 1101
Aval: Matinat, a les 1630. Tarda: sets16
continua de 3111/3 a 1230
POR UNOS 0203 NEGROS, per Dolores
del RIO.
VIVAMOS DE NUEVO, per Frederic Mareta
1 Son Sten.
INSUMOS.

Marta custodio

Segona setmana n'eso Set nou espectaele
emematogrorle

DIBUIXOS

Molina! 1 larda. 1. • sessie• 310.
Tarda, 0, sessid, 5'50. Nlt: 410 ptes.
IMpOSIOs Melosos
Proas:

CINEMA CATALUNYA
AVUl: Matinal. a les 1045. Tarda, 310:
Especia/ numerada a les 6. Nit, a les 10:
Eilt rOlund de la magna producció

AXTI: Mattnal, Claudette Colbet en MUNDOS PRIVADOS amb Charles Boyer 1 loan
Rennet. mauriee Cbevaller-leanelle Mar- La Verbena de la Paloma
Donald en la famosa opereta LA VIUDA per Miguel Ligera. Raquel Rodrigo, Ro.
ALEGRE (vers16 original). - Es despaix9
bello Rey
a laq10112 per a la 5a55.10 numerada (fa, Í A mes: Sketch musical, Còmica 1 Dibulx0s.
tarda a les Sle. setruana entrant: Grandiós
Es
despallen
localitats
per a la SeSSIG
programa cómic
numerarla de les 6 tarda
eee

cazas), /

Holanda 72576

VOLGA

499. - Teiafon 30509
M'Uf: Tarda, 330 1 6 contlnues
DOCUMENTAL - DIBUIXOS
La romMix musfral
CASALLEROS DE LUTRE
1 la producco) M. G. 51.

LA VIUDA ALEGRE

NO , a les 230:
Paula %Viese I C. Ludwig

Frama 7 43 1

.•

.43

WflikVlIñ

DaISTR .IBUiDORS EXCLUSTUS

dono, matinal, a 44 1033. Tarta acule
continua de 330 a 1230
DON QUINTIN EL AMARGA°, producc63
espanyota. per Alfonso Mufloz I Ana
Marta Custodio.
UNA NOCHE DE AMOR, per Grace Nutre
Tullta Carmluatti.
DIBUIXOS

(ASA M4SANARO(AfORT,SA
FIVALLER 14

-

BARCELONA.

9 artY5 o. C.AvA

Anal: asesio ,ontinua de 3 a 1233
EDWIND DROOD, en
espanyol. per Claude Ratos.
RIVALES, per Charles Bickford.
COMICA I DIBUIXOS

EL MISTERIO DE

MOMO

EPISODIO

Kennel

•

es CM mtk SEME INSTANTANIAMENT
emplease lea

PASTILLES VALDA

ONTISEPTICAS
PRODUCTE INCOMPARABLE
CONTRA ELS

REFREDAMENTS. MAI. de COLL,
LARINGITIS
lee o eroniques.
BRONQUITIS agudez o tavettrades, GRIPPE.
INFLUENÇA. ASMA, ENFISEMA. etc.

CINEMA RAMBLES
Rambla del

Unte!. ato • Telaten 111171
COMICA I REVISTA

MUCHACHAS DE HOY

LA DIOSA Mi. FUEGO

eliciosa comedia

Dillune:

per MeeDoneld l Cheraller

TOS

Qualsevoi que sigui el seu origen

(DOlores del Rte. 11'10, 330. 630 1 030)
241t, • lea 11:
Dtml,

LA VIUDA ALEGRE

r.

LA

El local dele grane programes

AM: Matinal, a les 1035. Tarda, 330:
ANITA LA PELIRROJA
(Ann Shlrie . : 1 1, 30. 5 1 1

Post unos OJOS NEGROS

en

I la producció 31. G. 51.

FIXEUSE Bt

ROSARIO LA

CORTIJERA

EL CONSEJERO DEL REY

LA PEQUEÑA

CORONELA

per Clive Break I Madalclne Carral
En Espanyol
asestó continua des de les 4

AVUI

DEMANEU EXIGIU
A TOTES LES

FARNACIES

DE LES VERITABLES

PASTILLES VALDA
pVant el ir

MATI I TARDA

EL MILLOR PROGRAMA DE LLEBRERS
Autobusos Retes P I taxis eollectius des de la Plaga de Catalunya

AVENIDA
Aval: ses 11 6 continua de 4 • 1 2 30
NOTICIAR!
HERDES Y MONSTRUOS

DIBUIXOS
EL RAYO DE PLATA,

Satis. Lltane

per

LA DIOSA DEL FUEGO,

per Ilellen Gahagan

Dinamarca

RUScla
:1011Migil

.3

Inc BrOwn (Bo-

Tarda: sessas continua do 330 a 1230:
CHARLIE cuan EN EGIPTO, per Warner
Oland.
EL REY DE LA PLATA, per Edward G.
Robingon.
JUSTICIA SERRANA, per TIM Mac Coy.

Corta Catalanes,

VALORS

LONDRES PARDO
CE 0 1111 Ea

DE CAVA.

La llar del cinema nacional

D.m. ?miar

LONDRES PARIA

XATIP4 4,

espanyala. p c , Alfonso Muñoz 1 Ana

EL SOMNI
D'UNA NIT D'ESTIU

CINEMA PARIS

D.,.... e...k..1

ontlgarlan• Imanten/ affle111111111 de Cl

Bel g ICI
55217
25550
llalla
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13150
Alemany n 12245
501134 . 1516 - 4929

\\,\.OR

Tarde: pelele, continua de 330 • 12.30:
HORROR EN EL CUARTO NEGRO, per
Boris liarlo( f. 1
CARNE DE ESCANDALO, per Fay Wray.

COTONS * Informad() de la casa Emili M. Gaissert *Dia 31 de desembre del 1935
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Venus Sport-Palace Ball
Rancie de

BARCELONA

LIVERPOOL
Derre. Penden

Programes, localltai O I cofrades, a la •
taquilla del Palau

En Espanyol
de la F01, pel mala g nantat actor etmale
Will llogers
DIBUIXOS SON01111

CONTRA EL IMPERIO
Ca Espanyol
DEL CRIMEN per Wallace Reery. Metieren O'Subiran
Lewls Stone
EL BAILE DEL SAVOY
EL DE:ECHO A LA FELICIDAD
REVISTA i DIBULXOS

li . 2111610.
u y 30,17ra -t, TgU•34)
Maturil
lal,Ua UR!, ,UtliAaM

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 31 de desembre del 1935
VALORS

EL CACIQUE

111,111, matinal, a me. 1030. Tarda, 801416
continua da 3130 a 1 2 30
DON QUINTIN EL AMARGA°, producrle

Nit, a les 10

As enlutes el • un cameramtn
RESMA CRAFIC DE 1996
Recopilada Sets aucressos mes Im•
portant d'enguany
AITT, lar d'Any: Matinal, a les
11. Butaca. 1 pta.
Infantil a les 330 Butaca, /'50 pies.
Se sortejere un cinema sonor RAI.
6 DIBUIXOS, NOTICIARIS I
A BRAZO PARTIDO, per Buk Iones.
Especial a les G. Butaca, 030 pies.
1.11 CASA DE ROTHSCHILD, per
George Aritos t Loretta Young.

per l'Orfeó Catalä
i la Cobla Barcelona

amb el seo famós ball el Continental.
per Ginger Rogers 1 Fred Astalre

IRIS-PARK

P D'ART.

CANÇONS I SARDANES

LA ALEGRE DIVORCIADA

LA VENUS DE ORO
LAS CRUZADAS
DIBUIXOS DE POPEVE
REVISTA PARAMOUNT

la tarda

Centra &

ithe

EN BUSCA DE LOS EXPLORADORES

GOYA

NIDO DE AGUILAS:

TEATRE STUDIUM FEMIN A
Bailén, 72 Companyla 0a11I16 - TI. 62343

EL£CTRICA DEL CINCA
SOCIETAT ANÓNIMA
En el sorteig públic d'obligacions
series A 13 iC d'aquesta Societat,
verificat el dia 28 del corrent, han resultat amortitzades les obligacions la
numeració de les quals s'inserirá en el
"Butlleti Oficial de la Generalitat de
Catalunya" del dia 2 de gener del 1936.
Els posseidors podran percebre
pon de les dites obligacions i el dels
cupons vençuts, a partir del dia 2 de
gener vinent, a les oficines de la casa
de Banca dels senyors Soler i Torra
Germans (Rambla dels Estudio, número 13), tots els dies feiners.
S'adverteix que en efectuar el pagament de les dites obligacions amortitzades i el dels cupons vençuts, es
deduira el que correspongui per les
contribucions i impostos ordinaris i
extraordinaris vigents..
Barcelona, 31 desembre del 1935.

CATALANA
DE GAS I ELECTRICITAT
(S. A.)
En el sorteig públic de Bons 6 per
roo d'aquesta Societat, verificat el
dia 30 del corrent, han resultat amortitzats els Bons la numeració dels
quals s'inserirá en el "Butlletf Oficial de la Generalitat de Catalunya"
del dia 2 de gener del 1936.
Els posseïdors dels dit Bons amortitzats podran percebre llur import
mes el dels cupons vençuts a partir
del dia primer de febrer vinent a les
oficines del Sindicat de Banquers de
Barcelona (carrer de Fiveller, 34, principal), i a la S. A. Arnús-Garí ( P asseig de Grúcia, núm. tots eis dies
feiners.
S'adverteix que en efectuar el pa
gament dels Bons amortitzats i dels
cupons vençuts, es deduirà el que correspongui per les contribucions impostos ordinaris i extraordinaris vigents.
Barcelona, 31 desembre del 1935.
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CATALANA
DE GAS I ELECTRICITAT
(S. A.)
En el sorteig públic d'obligacions
4 mig per too sèries DEiF d'agusta Societat, verificat el dia 28 del
corrent, han resultat amortitzades les
obligacions la numeració de les quals
s'inserirà en el "Butlletí Oficial de la
Generalitat de Catalunya" del dia 2 de
gener del 1036.
Els posseidors de les dites obligacions amortitzades pudran percebre
llur import mes el dels cupons venguts, a partir del dia 2 de gener vinent a les oficines de la Banca Arnú s , S. A. (Plaça de Catalunya, número 22), tots els dies feiners.
S'adverteix que en efectuar el pagament de les obligacions amortitzades i dels cupons vençuts, es deduirì
el que correspongui per les contribucions i impostos ordinaris i extraordinaris vigents.
Barcelona, 31 desembre del 1935.
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