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Paisatge d'hivern L ' e x - president 1
eis ex-consellers
L'espontaneitat popular
de la Generalitat
a la presó de
CRONICA

COMENTAR!

La situació política i moral de Ca- paisatge d'hivern, en forma Fluna
talunya és la d'un paisatge crhivern. grotesca estufa de petroli que ens vul-

Han desaparegut tots els efimers es- gui demostrar que no fa fred i que
eles d'una primavere xisclaire, in- tots podem anar en mänegues de caflada de retórica, d'ambició nutritiva, misa per a fer-nos uns grane tips de
tartarinescament enxarolada i guar- ballet sardanes i recitar poesies a les
nida amb una coloraina de flora de reines de bellesa de les barriades.
Jo crec que aquestes consideracions
la no mis selecta qualitat. Ha desaparegut un estil ivid d'arrossos, crin- són molt útils a fer, pergue jo conec
solents berenars a la platja i de delirante demagogs plens de la mis
polèmiques de casinet. Ha desapare- sacrosanta intransigencia que tenen
gut una tardor excessivament rabas- unes aptituds magnifiques per a ensaire, excessivament dionisíaca en el devinar el rastre deis matalassos, i per
pitjor sentit de la paraula. Amb aques- a tombar-s'hi a jaure fumant cigarretes coses han desaparegut les tenues. tes amb els ulls en blanc o amb els
Sembla que el Sr, Comincipiente grades autentiques que ulls de cara a les estrelles o de cara
comportaven una eruptiva i improvi- a l'armari del pa. Entre la nostra panys es fa responsable de
sada possessió de les flors i dele fruits. gent abunden les conviccions Innatotot el succeït
Han desaparegut intencions excel- Hedieses que es fonen amb el sucre
ients i esperances tot just nades, ver- Tun caramel o amb l'elimina d'un
Madrid, 12. — L'ex-president de la
dea i plenes de suc com un all tendre. pessic a la barba.
Catalunya ha aguantas i ha sofert Generalitat senyor Companys ha reHa callas la vociferació de les grabut avui a la presó nombroses
notes en els bassals, el brunzir dels paisatges d'hivern mis pelats, mis
Catre elles la dels senyors Gómez
espiadinionis i la caneó dels confiats desarrapats. mes desoladors que el
Hidalgo i Guerra del Rio. Lex -mirnssinyols. Però com en els paisatges paisatge d'hivern de la seva situació
nistre
d'Obres Públiques ha tingut
Thivern, a Catalunya resta ressen- política actual. Catalunya passarà per
3
una extensa conferencia amb el se5
tots
aquest
paisatge
d'hivern
i
per
tot
ell
ò
que
no
es
efímer,
cial,
tot
•
4
•••
• nyor Companys en un dels locutoris
• 'Y-s.-• 4 , ...e.
siens
allá que no és fi/Baraca, tot elle, que els paisatges que convingui, pesó no
d'advocats. El senyor Guerra del Rio
' n- n "
no és color de desencert, ni Buril de es resignara mai a una falsa prima105
Les declaracions que tela abans-d'ahir el senyor Portela miratge, tot allò que és real, autèn- vera. Els qui eón catalanistes de debò ha lliurat al senyor Companys una
la
caixa de cigars.
referents a la delegació de funciona en un deis consellers de
tic i positiu. Resta la gleva a mig saben perfectament que els paisatges
Després el senyor Guerra del Rio
seva designació, ha fet más picants les sorpresas d'aquests dies. partir, només amb aquelles herbes d'h-vern en II« de refredar el cor ,
Acuesta delegació es comprendrla si el Parlament de Catalunya que no es desdiuen. que tenen una resulten d'una eficacia absoluta, per- Ita pujat a les celles on es troben
estigués en activitat; pera si la Ilei que congela l'autonomia
fulla soferta i descolorida i no els tisi la primavera, que fatalment ha tots els ex-consellers, i ha conversat
eendemna el Parlament a una passivitat moit pròxima de la mort,
fa por ni el fred ni les catästrofes. de tornar, no arribi tan eruptiva i tan amb ella animadantent.
les
general
delegui
¿quina necessitat hl ha que el Governador
També ha rebut el senyor ComDels arbres queda la soca, la pell col- esbojarrada. Els paisatges d'hivern
Després Je les converses Je Roma
o
com
a
cap
de
Govern
funcions en un conseller que actuarà
rada i la sabe: la lirica ondulació dele acostumen a ¿'ser útils per a la crea- panys la visita de l'actriu Margarida
puraGovernador
general
en
una
figura
honorar o convertirá el
brancatges a la moda del dia passat d.", d'orenetes castes i treballadores, Xirgu, que li ha portat una capea de
ment representativa?
ha fugit amb la ventada, perfo l'ara- i acostumen a ¿acer pessims per a les cigaras
No tenim la llibertat necessària per a portar el nostre besc perfecte de la brenca resta des- granotes simplement baladreres 1 enHa estat a la presó el membre del
però,
que
les
autodir,
de
.
%
}
mis
iluny;
slgui'ns
pernio
r
comenta
Tribunal de Garantice senyor Gil i
han de pullat i silenciós sense müsiques ce- golidores.
eficacia
concIlladora,
veritable
per
a
actuar
amb
ritats,
Joeep Mark de SEGARRA Gil perquè el senyor Companys fitcometer amb un mínimum d'adhesió moral espontänia, 1 que res lestials que entrebanquin la puresa
de les de la linia.
nido la declaració prestada, cosa que
no cohibeix tant l'espontaneitat popular com l'espectacle
Naturalment que les gentades ta- AQUEST NUMERO HA ha fet l'expresident de la Generalitat.
migrades combinacions deis Interessos partidistas. L'espontamanifestar-se, I ella bolaires fugen dels paisatges d'hivern;
Horn pot estar segur que, adhuc la Que es formen després d'"honested
neltat popular, però, sempre troba ocasió de la
conformitat o el no hi ha manera d'anar-hi a collir PASSAT PER LA CENSURA
(Continua e la Pag. 3) lloba
—una mica neulida—, que pas- libacions".
mis que totes les oficiositats exterloritza
bolets ni d'engegar quatre perdigons
disgust que Inspiren els actes dels governants.
Després de dos mil anys torna •
ea els seus dies tancada en una
a un capsigrany que badi: no hi ha
gàbia, als peus del Campidoglio per tenir ra ó el poeta Batí.
•
•
•
•
manera d'anar-hi a fer grans becaines
No pot dir-se, pero, que l'acord
recordar l'origen de Roma—, hura
a la vora Tuna font guarnida amb reunit els seus udols a les exclamacions franco-italiä per les qüestions africatalls de "Vanguardia" i amb peles de
d'alegria de tot el món i que si per nes, encara que concloses en aquell
llonganissa; el paisatge d'hivern no
casualitat, al turó capitoli existissin moment, tingui el caräcter —com es
és per a les mentalitats marmanyeencara les oques, s'haurien amagat diu en llenguatge diplomatic —d'una
que
tenen
aquest
esresques. per als
per vergonya i per temor, més aviat brillant improvisació, perquè han esperit camaleónic d'adaptació ni per
que aixecat per a donar l'alerta a la tat necessaris den anye per a les neals catalanistes de tres dies. El paiurbs com feren en temps de l'antiga gociacions.
Nosaitres eitern en condicione de
satge d'hivern, absolutament desenRoma.
El tinent coronel de guàre
greixat. és notnis per als bornes de
Els gals bus conquistat Roma una poder afirmar, peró, que des dels
dies d'assalt senyor Cabafe i per als hornee de bona fe. per
vegada amé:, piré, sanee batalles que temps en que al Palau Farnesio hi
als que saben esperar i saben comprecedissin o succeissin resdeveni- havia Camil 13 .arrère, les condiciono
llero va dir als periodistes
per un acord entre els dos paises
prendre i per als que no senten el
ment.
Al maximum, alió que podrá seguir sobre el problema africa, eren gairebé
ired del paisatge d'hivern, sinó que
que aviat arribarien mes
antuest fred , aquest silencl i aquesta
després, seran barrils carregats de identiques a les que han portat a
calma els representa una sana injecmetall groc que deis grans soterra- reepulació del protocol del 6 de
guàrdies d'assalt a
nis de la Banca de Franca passaran gener.
ció al cervell i un imperatiu ineludiBarcelona
Aquesta constatació demostra quitt
a aquells altres tambo grans, però
ble a la voluntat.
cada vegada mis balite, de la Banca canvi psicològic s'ha verificat per
Es comprensible que davant una
part italiana.
d'Italia.
situació moral i política de paisatge
s ea
Ahir matf visitaren el senyor
No serena nosaltres, doncs, qui (tod'hivern certs espectadors de fora i de
Carretee i Ponc el general retirat de
Però no és hora d'estendre's en
ril una nota discordant en e: concert
dins
cerquin,
per
mitjans
equivoca,
dola guardia civil senyor Marzo i el
certes consideracions.
general i cridarem el nostre
nar la sensació que aquest paisatge
tinent coronel de guàrdies d'assalt
Un fet indiscutible és que raugurat
amb tot entusiasme.
no
és
tal
paisatge
d'hivern,
sine,
que
ennyor Caballero.
Es veritat que ens envaeix una reacostament franco-italiä, al qual
tota cuca hi viu com en les tèbies
Parlant amb els periodistes aquest
certa rnelangia quan considerem que s'havien dedicat abans que Laval i
vesprades estiuenques. Sin molts els
els descendente dels que terco la re- Barthou, homes d'esquerra com
darrer els dgué que havien arribat
Oci no es resignen a l'austera grandues companyies guàrdies d'assalt,
volució del 8p i dels principie de la 13riand, Herriot, Daladier, Paul Bondese del paisatge d'hivern. i entre els
les quals vénen a augmentar el nomqual haurien d'ésser defensor; ferms, cour i De Jouvenel, ha tingut lloc.
forasters i els indizenes—mig desPer damunt de la diversitat de refraternitzen amb qui rnaleeix aquella
bre de guàrdies que han de quedar-se
castas . , mig inconsciente— és molt
Afegi
revolució i voldria anullar-ne els prin- gions i de l'obra dele hornee, aquest
a prestar servei a Barcelona.
comible que es dediquin a guarnir les
cipis per a fer recular dos segles la esdeveniment te una importancia conque aviat n'arribaien Mies compasranques despullades amb fulles del Aquest • recó del Sarre — Homburg, amb el tiró del castell al fona —tan hurnanitat. ¿Feria es aquesta, hora de siderable per a la causa de la pau.
n yies més i un esquadró; d'aquest,
?TI ¡S banal 1 del mis abominable pa- tranquil en aquesta fotografia, avui presentara im aepecte mea turbulent
Es potser oportú un breu examen
tomes manquen els guardies, ja que
melangies?
per, que muntie carrussels amb altaAlleluia, alleluia!, Paris i Roma, dels acords, encara que, segonsasseel material está. complet
•
lelo 1 trompetes 1 claxons artificials
no, millor dit, Laval i Mussolini han gura "L'Oeuvre", ultra aquella que
Tant aviat com arribin, es peoreque imitin el cant dele ocells refiats
conclòs acords excellents que asse- s'han Jet palies chi ha d'altres
ta seleccionar, car tots aquella
1 de les estomacals granotes. El paigmaran, o haurien d'assegurar, la secrete.
çae estiguin expedientats quedaran
,
satge
d'hivern
es
una
situació
incó\Toles?' referir-nos, perú, solament
pau del món.
,r4
sin/tesos al seu resultat.
moda per a molts que enyoren rarEs estrany que mentre que per la als dos protocols d'interès general, o
As entre els rominins 1 el tristissim
qüestió de Centre•Europa l'hábil se- sigui, el referent a la sisternatització
I escandal6s impudor ile les platges
nyor Léger i el timid senyor Suvich, de rEuropa Central, a la independendernocrätiques.
s'han posat d'acord facilment, per a les cia ¿'Austria i el que es refereix al
Cal malfiar-se de les catifes d'arqüestions africanes— les anomenades :earmament alemany.
tifici, dels espiadimonis de llauna, de
L'estabilització de l'Europa Central
d'estret carácter franco-italià— ha esles flors d'olor corrosiu, que poden
tat necessari un sopar al Palau Far- a nosaltres ens sembla que recolza
venir en el nostre paisatge d'hivern
essencialrnent
en el pacte dels cinc —
qua!, que nosaltres
l'ha condemnat a sis mesos i un dia rresio—les parets del
en forma de copets a l'esquena, de Sembla que se
coneixem bé, si poguessin parlar, di- estipulat a Ginebra l'any gas entre
mane untades de ganguetes, de red'arrest ja 10.000 ptes. d'indemnització
rien coses sensacionals—ben regat França, Anglaterra, Italia, Alenianya
formes constitucionals, de componenarnb "Veuve Clicquot" per a arribar i Txecoslovärmia — amb rúnica modiSan
Pedro.
Ahir, a les quatre de la tarda. al els generals Miquel i
ficació de l'exclusió crAnglaterra i
des de sapastres, de xirinoles munida un acord entre els dos estadistes.
el
Iletrat
senyor
Actua
de
defensor
palo, de tots som amics i el paseat Saló de Consells del Govern militar,
Mussolini no sap el Batí, peró La- ,Ieixant la porta oberta als altres esel
comandant
Gener
Ayxelä
i
de
fiscal
passat, i la qüestió és anar tirant, i va celebrar-se l'anunciat Consell de
val si. i aquest s'haurà recordat del
(Girew et tu l', u. u. p.)
campi qui pugui, i demä sera un altre guerra ¿oficiala generals contra el Querol.
que diu Horaci de certs estats d'ànim
senyor
Antoni
Vives
i
Estover,
alA un quart de cinc el presjdent
dia. El catalanisme autèntic acceptacalde
de
Lleida.
cridà
"Audiencia
pública"
i
la
sala
rä per força el paisatge d'hivern del
Consell, que fou presidit pel ge- s'ompli de gort a gom. A lora queda
seu Estatut. El que no pot acceptar
de cap manera Es la grolleria o la neral Pozas, estigué integrat per set molta gent que no pingué entrar i
mentirla o la illegalitat sobre aquest vocals més, entre els quals hi havia una companyia d'infanteria arnb baioneta calada, que prestava el servei
de guardia.
Davant del president, s'havia collocat una cadira on va asseure's el
senyor Vives. La majoria dels comPel que fa a la propaganda per al plebiscit del Sarre, no 'lluvia planyut
ponente del Tribunal havien collocat
res. Per:, en acostar-se el dia d'avui, decisiu, es maná que tots ele cartilla
les virolades capes damunt els resi emblemes—com aquest del forjador que trenca les cadenes—fosain tapete
patIlets dels seients respectius, la
<mal cosa feia que el Tribunal presentes un singular aspecte. Darrera
44444444444.444444444444.
Per la multa Je
la Presidencia, i dels llocs destinan'
a la defensa i a l'acusad& hi havia
LLEGIU:
La Publieltat
soldats amb baioneta calada.
El Consell comença amb els mote
LES LLETRES I LES ARTS,
Suma anterior
525— ptes.
de ritual:
amb /inicies de J. M. altitud
—Es reuneix el Consell de guerra
I Vergas i Jemes) Sol I "Revista
Pere Bach Ardit
d'oficials generals per tal de veure i
de Revistes", a la pàg. 4.
Francesc Font ..•
5'—
fallar la causa instruida contra l'alFrancesc Burrull
INFORNIACIO DE •ADRID,
calde de Unida pel delicte de rehellió
Soei 3.165 d'A. C R.
a la pág. 5.
contra l'Estat Central— digué el geEne esquerrana
neral Pozas.
INFOR/1111010 D'ESTRANOEN,
J. L. Roure ..... . au
Arte seguit, el tinent coronel ¿'co.
a
la
pág.
6.
Ramon tibeda
ainyers senyee Combelles. que és
•
,•>•n
a la pág. 8.
EL CINEMA,
t'so
A'
l'instructor de la causa. va Regir l'aa la pag. 9.
EL TEATRE,
puntament, Va durar Ilarga estona.
Mussolini no vol que ele esquiadora italiana vagin a practicar llar esport
549'50
ELS ESPORTS, a la pág. 10. fora del pala, bavent-hi a Itilia Doce corn aquemn. da Contina.Yant On poder
—Je que els alemanys intervenen a milers en la vida barcelonina, bi
(Continua a la pdgina 3, co?. a) podrlem ele &arria:tinca intervenir is,s el plebiscit del Sarre...I
esquiar

El règim transitar' acordat pel Govern de la República ha
entrat en vigor; Catalunya té un Governador general 1 Barcelona
un alcalde de designació governativa. Els dos 'loes més alta de
la maquina político-administrativa han estat proveas; ara es
parla de designar, d'acord amb el mateix oriteri personal, els
3Iements que hauran de formar el Consell Executlu de la Gene5 alitat i la Comissió gestora municipal. Eh; senyors Portela
Pich I Pon són els àrbitres de la vida pública catalana. La
vida pública catalana, pare, continua cohibida, deformada per
unes Ilmitacions que l'obliguen a una supeditació ben poo ?alaguera. L'estat de guerra subsisteix, la censura intercepta la lauro
comunicació amb el púlalo, els centres política continuen clausurats 1 en tot s'observen els senyals evidents d'un reglm
d'excepció.
Ningú no podrà creure que aquestes circumstancies siguin
les mes a propòsit per a reinstanar la calma I la confiança als
esperas. Catalunya casposa d'una hei municipal aprovada pel
Parlament català amb tots els requisits de validesa. Aguaste hei,
que no ha estat derogada ni suspesa, preveu qué cal fer en situacions com la present; a ella, doncs, i no a les Inspiracions personals, s'hauria hagut de recórrer, si es volia donar a l'AJuntarne n t la substància popular que ii pertoca.
.,
.
v
•
-

Madrid

•

.t

L'abast dels protocols romans

A la Conselleria de

Governació

El Consell de Guerra contra
l'alcalde de Lleida Sr. Vives
i Estover

ifngraien ate solees

etnia Ilur adhesió. 151..444.6•444~H.BBBBH4

Plumee, 1 3 de gener de 19 3
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El senyor Porte- da ralitet_ z91,_) El senyor Portela El
&echo!' ahir la
la Valladares a
El sumar! del "But- visita protocoläla Universitat
l

4
rebut cordia

ment per
tot el personal de la casa
Fou

El senyor Portea Valladarer efecmi ahir la sera visita oficial a la tjni•
rersita t . Esteva anunciada per a les
aztre del mati. i des d'aquesta hör 4
es congregaren al despatx del Rector aquest, els degans de les Facultats Li niversitáries, el rector honorar:
doctor Día; i gran nombre de prestester; i catedratics.
Les ciases a la Universitat que:aren suspeses a dos quena de dotze.
Al carrer. davant de la aorta de
:a Universitat i al restibul hi havia
estire estudiante.
A l'escila d'honor hi baria, vestite
e gran pele, formase en rengles, els
Sidells de la Universitat.
El serme'. Portela os hi ene iins
• quart de duce.
Baixà dt l'automehil oficial al ¡seis
da l'escala d'honor, an ieu rebut pel
lector, doctor Mur el rector honor-oil, doctor Eusebi Diez; degà accidenlal de Cundes, doctor Pardillo: degà
accidenta/ de Lletres, doctor Banquer;
atsi de Farmecia. doctor Palomos:
Etiä de Medecina. doctor Salvat Nava-ro degi de Dret, doctor Boje
Raspall; secretan general de la Univueltas, doctor Soria Escudero, i nota
és catedràtics i professors alli coneiteats.
A:umpanyaven el senyor Fonda
tl
Valladares el seu secretari, senyor
/..fartí de Beses i el cap de Cerirnot'al de la Generalitat, senyor Rubió.
Després de les salaracions de r ibr iea, el senyor Portela, e: qual tenia a
la dreta el rectct, doctor Mur, i a la
sera esquerra el rector honorari. clacter Diaz, puje per l'escala d'honor,
seguit dels degans Claustre univer 1 entrá. al 5316 de retrate, on
el rector el salude agraint-li la visita.
Aiegi que creia poder assegurat que
era rebut a la casa amb molt de guet,
peeque en ella es custòdia es venera
aquell arxiu de la cortesia que Cersurtes :roba a Barcelona.
Digué que la Universitat era la casa de la cultura sota els diicrerils aspe:tes que pot atribuir-se a aquesta
paraula. De la cultura mundial, per
d'ha--çuèelsamn.dpr
ver-se format en aquesta encola. arade s sen a les Universitats estrangeres
per tal de portar-nos aqui els progre,ie s cientifics deis nobles pracers i per're els noms dels nostres mis pres'rieses mestres han traspassat les
:M.nteres: de la cultura catalana, pernue teste els que professen aquí saben
e 2e el frondOs arbre de la ciencia no
desenrotilar-se si no estén les se
per les entranyes de la terra.-sc
re la instituci6 que cl conrea ha estas
ferdada.
Ditzué que s'hi practicara aquella
de , trina que ell havia exposat en prendrc poesessió del carrec. Aquest sill6
reztoral— afegí — que és la cadira del
rector de la Universitat de Cervera.
significa. traslladat a la Universitat
de Barcelona, que han de desanariizer aquells odis i railes:mies que pogueren fer un dia incompatibles el
co mpliment de la missió civilitzadora
dc l'Estat espanyol arnb el respecte
a l' espiritualitat que significa la insMurió ami) la presidencia de la qual
harta estat honorat pel Govern esparvel.
El senyor Pot-tela Ii contestà egraint
les seres neraules i l'acolliment que
lt has-len fet tots. Afegi que l'home
aue té con s ciencia del eets dein e i
11 eeva mi,eió marxa Sere cap endrene. Afeof que heri3 ringst a Cs.
lalsnya a c ounplir sin deUre. u rechtU? una obra. u ertrin e enir tot
el lo'
legitim.
ranis s e se
Res me5 interessant per a mi— afe4 1 — que la cultura: a la rastra obra.
dasse, beusé de c0114;20rar arnh tot
l'ent usiaemfe Suc sin amant i un eneree , :t de la cultur s . i ne d, pro-urar
S ie b el máxim e4orc aconseguir el
mejor desenrotllament i sota la grandes; d'e q uesta Universitat i de la
c ultura de retsitinya.
F oren apliudits.
T ot se g uit es dona l'acte Pe r ter,
minas El Poncha
senyor
Valladares
enc alare lee mane amb les autoritats
a,s derniqu.es i el claustre de oralesear,. els cuele lecompany-sren fine
P e u de l'escala d'honor. El senvor
Pot-tela Valladares sortí de le Unive rsitat a la una i

Cansa de Guerra
contra un vigilant
correr Nod de la
Rambla
El tribunal el va e.bsoldre
Ahir al mati, st ceiebra e: local de
:es dependincies militare el Consell
de guerra contra Dcménet Mira i
Losada, el qual esta ...a ecusat dliever
ana t en antonseil pel cerrar You de
it Rambla, d'en és Vigilant i d'havér'
bi pre,eima t le Republice catalana.
Les preves resultaren ten favorable, processat que el fiscal va
retirar l'acusació que SOS1e1ili g contra
en i eh Tribunal el va absoldea.

fallir a la

consell diiierra contra
ralitaidif de Mida 9
!
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AmMartenelnremohe

(ve de le I. Hffi„,) t i preeident pregunte II racuest si té inere,ladli aZi u litei
i " im,.: esi,A2iunt.
7 '"Znit.iar i
ei
Asaeteo/mi per manifestar. Vevant le
Ni figure en primer loe, 13 Seda.
• .6 •
a
.2S
.-2
seco negativa, el ceruma! Moraehe,
tació del senyor Vives, l qual
•
31ilL eeornedY :uf . si l'alcalde va opuse revocal
del
Consell,
li
pregunte,
nifeste que és cert que proclamé
—re'havien pres les dilos/silicio:me 'leérsela?
ere..*--.
mb aqvst rnotlo es bes- l'Estat Cetale“ dintre de la Repú• opertunel per tal d'evitar que lee —Si: senyar. Porb el payes lerequer
*1•9
blica Federe' cspanyele; perd en la
que tenia ordre de reduisa.
canviarin discursos cor. declaracia coneta que ei va fer-ho. fr armes !largues poguessin isser sois. manifesti
del
comieseri
d'Ordre
Públic.
rAnottame,..
,
t.
tretes pele revoltosos?
digis entre t'Al, el premident bou en virtut de leb ordres desudes
—4Ea set que l'elcette s , a erde.
senyor. Les teníem guardases
pes etnyer Cornpanye per mitja de
Meces de I:que
respectissiu
le;
inir
en un arman
,.el Tribunal da Cassació !a radio.
sn-i tZ tl i Ion que es ordené procla• garci! i de la guardia eivil?
Segueixen demores les clecleratione
-.51, temer. )sbene d'anar-sin.
Govern,
i
el
fiscal
r
nY
o
se
deis regidora de Lleida. Despides amplia mas l'Eetat Catele? ¡El C,omistari fie
que en l'eseereoll efectum
d'aqueat tribunal senyor la seva declareeid Feleelde senyor la Generalitat o be el Comissari d'Or- per laI: elcert
'i
ryegoiras civil rae va trobar•sti
Vives i diii que despees de la precla- dre públic?
res, e l'Aisstament?
González Prieto
.4
5
1 A .
—Tete
dos.
n t ati6 de I'letat Ceta'a", (eta pei
v
1 e
La «tenso interrogoA hir 4 1 aleu, el governedor gene- senyee Compenys, va datar e 14 Cofeas
que
l'alcalde
requerí
i
cert
.4
P411 •
o
I
-.4(1min vas entrar a l'Aisintaroc.nt
misetria de la Generalitet de LleiSe,
ral ele Ca t al lis y a senyer Portela
erynira. guardia eivil ?
,etr
71%11
v., •
.
30 ..
• b
v 've fié
Ilasterts, e1ectt4 la visita protocalir on el mirar Martí (4bot li órde- !ti hav i a rens ele ¿aras de la rasa?
el
p
41
—14e hi havia sin14
rw que tes 14 metelee liciaraele.
ria a l'Audiència.
—Beis Iges,
11,
••
—*es mis.
arriba acornpanyat del sets se- Ategises ese per AM, Cl que ell va
o
e
.oe
rontinseehe comenta
cretari i particular. stnyor Marti de fer So vi desee mes que ratificar el
L'ACusAc;o
.
X
j
re
e
Ahir, al migdia. a la Gems raiitet, e' Vese3, i del majordom de la Genera. que i3 llivia fet el president de la
1,4 N TititROGATOilti
a
Jo teassiguació el bical sesmor Querel
I
-•
senyor Portela ne va retire eta perin• litat senyor ybi.
Gentrelitat.
llegeix el sets esceit 4scuaui4. Pni que
DZILS TESTINOP113
distes. A le secretaria de le Presiden
Seguein diem eue no s'aeeabente
A l'escala principal l'esperaren ele
!obediencia i subordinació alleieda per PROTOCOL
tia va comunicar-se ale informa :loa que uixers, abillats de gran pela, i els de la cleeleretie de restes de guerra. de le ae!en,e.
le defenea co pot ésser tinguda en compel Guvernadoe general haria enes a vi- secretaria deis jutjats. VI seeretari de Qn e aliene de l' e Sluen ht ele Proclam4El primer a declarar és el senyor te, car el Ganen de la (ieneralstat, en Durant la set4 visita oficial dahin al
sitar la Universitit I lAudiencie.
baixis a saludar-lo en noll ció ve saber per alguns regidora In,e P N f t tl es i Selano, regidor de declerar-se en rebellia eentre el liovern Patee de Justicia el senyer Pertela es
4 1 4lnenria del e:ayer Per e ela males de l Pr e sid e n t al reple. L'acompeny4- que uns individua «mata cesasen l'Ajuntament de Lleitle. El defensoe
trata ame un lleuger conflicto de proconstituit, es convertía en lactes.
tie alguns periedistes: setnhla que ,o- ren ele relator: 5. Tests ells preeedits practicant escorcolls per la chitas. per l'interroga:
tocol que, sortesatnent, fas solvente soVives
ti
stnyer
ansh
tca,
que,
Diu
tre els rep6rters hi hatila qui tenis in del porter mejor.
la qual cosa críele el senyor Martl
— d Es cert que el mati del cha 6 precian,* l'Estat Catale a Lleida. i au- bre le marta.
intenció de cinche,- el senyer Pede.
El senyor Porte! a Velladaree puje Cabos, i despees d'una estona de sita- d'octubre ves s • eure al pont clemente xilie els reveltotoe facilita/n-14 armes.
Es Vacíano de saber si e! senyor Parper algunes resolucions seres i per ter- P er l'esca la d'honor. Feu sable, al ¿uncióemb aqueas, aeonsegui que es
sospitosos armats?
conaiclere compres ida entina primer a la Presidencia de
e
pee
aleé
que
Ei
mular-li determinadas peticiono.
Seis dels Passos Persiste, pcl Pre- demeasin cedres perque sortís la gua,'
Cassació.
—Si. amerar.
en l'anille seo del Coeli de Justicia Mi- l'Audiència, o al Tribunal de
El metiu de la felicitada. ele coso- sident de l'Audiencia, pels magistrats die civil, ptr tel de resteblir
q ue alet, Sie eonsunice- litar, i Manen per a ell le pene de de- Seno dubte d 'ab fa inlessció d'evitar Abpanys van trober-lo en el sumari de, i el; fiscele del Tribunal de Cassació.
Declara en el sunteri el senyer Vi- re ir- l'alcalde?
Ids al govemador general, els adosas
le laya i Ute dia de reclusié temporal, i
Butileti Oficial de la Genereluet
*esperar les
El tensor Pot-tela puse a la Sala ves que anteriorment /savia manifessenyer.
vint uil peeietes en conzepte de danys. mejores de la case ;tapian
efecte: ahir l'extracte dele decrete I or- Segase de la sació criminal. on va tes al sens oc Cabos que de no restaceses dc manero que, en Mimo, u«, el
El president/
dres de Presidencia apareixien ja
prendre seient a la Presidencia. A la blir el principi d'auteritat, ho faria
senyer l'ortega s'adreeis a l'Audiència.
—Explinseu cene ve anar aix6.
LA DEFENSA
dactats en catali. cosa que no feu pos- sera drera es colloci el president del l'Ajuntament amb els ntitjans amb
TelEl senvee Goteen, President
tmtimani relata minuciesanteld
Arte
seguís
el
senyor
Gener
i
Ayxes.
sible durant fegida del coronel J,me. Tribunal de Cassaci6 senyor Govern. qué comptera.
busca? de Cassació, dona a &atender que
com fou que comunke al senyer Vi- la prenUneia el discute de defensa.
A la seca esquerra el fiscal de l'Estat
Afegeix que torne a l'Ajuntament ves el que baria vist, i coses aquess.
peisér eerresponia aquest honor al que
Comença dient que si el seu patreEn canvi els periodistes reifen des.11- al dit Tribunal, senyor Gonzelez a les set del mal!, i en arribar-In aronrimer per telefen i després enviant- cinet les militar, comentarla relatant encara es el primer Tribunal de Camnar al senyer n ortela que la benden Prieto. Els volearen tosa els altres be la guerdia civil al temandement
li dos regiSore el conmine perquè els seus fets (armes. Pub com que boya. Fittalment, el President de rAmdcl Terç estangtr, que encera ostia magiettats í membres del Tribunal d'un tinent, el qual Ii digué que queacabes aquell estas de coees. Diu que es una persona civil, no té mes remei diincie tembf ho 117 entendre tief, i lo
al parallampe de la cúpula de la Cié- de Cassació.
daca detingut, a la qual Cosa contesta el requerinsent tinpué efeete. i que
emniti:s oficial reetificil la marra
que referir-se a les seves virtuts CiVi•
neralitat, sigui treta com ms a,ist
El Penyor Govern va pronunciar que ara Filcalde i arsava a l'Aiun14El scnyer Pertela visita prime. ei
millar. Tansbe havia de dettener-;:sli un distare, en català. en el qual va inent. Es posé a la dieposicid del ti- al cap de dees hore's la guardia civil que'. Per això esmesta les certifica- Tribunal de Casseeid i escolta 0mb inalf
eshandi
els
cridaires.
cines
Iliurades
per
la
Cambia
de
C.),
que els llosece d'Esquadra qUe nresien posar de relleu les paraules pronun- nent. i Ii dala parasla de caraller
Seguidament conlparegué a declarar mere, el Baca Vitaliel, l'Escola da Tre, erinterds el disrars, en catea, que ti
servil a la Generalitat deixin de fec- ciades pel senvor Portela en el nun. que res no 11 esdevIndria, i Ii va ter
Juli
Barber i Ceetella regidor tembe hall de Lleida, de la qual fou animador, adrech el senyor Corern
ha
he arnb la baioneta ralada, cae ea hi
Irrst de nrendre Po5seeein dcl sen
lliurament dc
La
defensa l'interroga:
etretera.
:arree de governador general de CaCae rad que ha justifiqui.
ELS FEDERALS DEL BLOC
Segueixen de.pres les declaracions
—¡ F cers que el regidor senyor
Segueix Sieso que la praelamació de
La retirada d'una cosa i ultra, es talunya, a propòsit de la cooficialitat de regidors. les quaLl están (acord
Menas ani a protestar davest l'al, l'Estat Únale ne pot considerar- pe com
El Bloc Federal d'Esquerres, ets asden. produite excellent impressid. i será des lidirma atila i el eastellä.
amb el que queda dit, manifestar',
eaxili a la relseilié, car fou (eta en nur- setnblea general celebrada divendres, ZZ
Digui que pronunciara el seu Sis- tote que, nó cal dir-ho. si el senyor calde del que :savia vist al post?
un hon pum de partida per a cententar
--Si. eenynr.
tat d'erelre, iHegil, si es vol, pen5 pre- constituir els diversos consells directius
a deeembelicar tot el que tira ecsutt eado en catalä perqu Ii restritara mis Vives proclame. l'Estas Catale loa per
—ira cert que l'alcalde tru.e per cedent d'auteritat legitima, car le Ilei
nomena el cap de! partit. Fou elegit el
durant l'e s tada del coronel a la Grite fácil i també pequé, en fer-ho aixi, obediencia a ordres superiora.
teléf,»
a!
Comisaari
(Ordre
públic
marcial no va proclamar-se a Lleida senior Joon B. Rodis.
rentas.
pedia expressar millar els seas senEn
una
altra
declaracid
continua
dia
següent.
queixent-sen?
uns a Sr> set del enati del
Els periedister tanibé volien peder timents.
LA MEMORIA DEL XIC
dicnt el empor Vives que la rnateixa
—Si. *enyete
Diu que si va manar lliurar les ar- .4
amb el senyor Portela de la ¡Arma rumr,
Assegurà que el Tribuna: de Cas- nit del dia 6 es presente a I:Ajuntatard
hi
merla
doe
—41
que
mis
mes,
toa en virtut d'aquesta obediencia. DE LES BARRAQUETES
s'exe r ceix la censura. Els d'ad% d'ahir. sació esteva remoces per homes els ment el me er breguen el qual. en
regidors?
Per tot sima inhibida les segiients ten.
La Penya de i l eterans Republicans
amb motiu de le pre s a de possessi6 de5 quals aparten la política dc la jus- nom del centiseari
d'O ye:lee Públic,
--,Exactk.
clueions:
senvor Pirh. agareHen Magos se ticia i que únicament amb mires a la
Federals i ex-Combatents de l 74 celoordene
que
Ii
liares
Farmament
llarg
Per la sera banda el reetmel MeQue, amb anterioritat. l'Estas Ca, bretra el e sinent diumenge dia 20 d'a'nlancs. i no sembla defensable eue la justicie estableiszen els seus falls.
que la guardia urbana posseia/
ta1i ja havia estat proeleinat pel ser quest tetes, l'homenatge a la entmórin
censura 51tagi d'exercir a benefici
Acabe saludant el nou governador ge- que al principi su negi, /se p.) devela racho interroga:
—z A la plaça davant l'Aissestament nyor Mattl Cabos.
l'alcalde de Barcelona.
neral en nom de tot el Tribunal.
des hereics voluntaris que el nu-s de
les ordres cemtninatóries procedent hi baria turnulte?
• . .••
b) Que les armes Ii foren requisa- g en er del 18 74, combaten, a lee orares
El fiscal senyor Genzelez Prieto
de les autoritats, no va tenir altre rees
"•
—No, eenyor. 1-li havia gent, perb de, en virtut de manament superior.
pronuncie breas paranlee per a addel Xic de les Barraquetes. sue nunbired
en actitud pacifica.
c) Que lliure l'Ajuntament sestee vio- als raerers de Sarria defensant la le9a.
herir-se a le salutació del president mei que 'hundes.
dices
que
dasprés
d'aix¿J
Segucix
— Aixi l'alcalde va proclatnar l'Es- lencia.
en norn del ministeei pillslic que ell
libas republicana. En atenció a Ice s in-st n'ani a casa sera, no teilte abano tat Català per pròpia iniciativa?
di Que els primers trets sonaren tuals circumstancies. la Comissid ha derepreentava a reSmentat Tribunel.
haver
ordenas
al
cap
de
la
guirdia
senyor
el
que
bares
Vb
fer-ho
cense
ton,
—Na.
eenyor.
quan ja tela dues
Per fi s'elça a parl a r el senYor
sistit d'orgeniteer racc.ttumada
panela, el qual va pronunciar un urbana que si es presentaren a l'Ajun- cocar l'Ajunternent, perei per ordres ‘'iree era a l'Ajuntament. despees d'ha, lucid ririm. i per aquest any es tau":ver-se retina i en continua per mane- lord o oírme una corona de flora dadietars breu. Va dir que ha c ia llegit tament iones de l'Estas o dc Fez«. superiors.
tn uso llibre angles que la revolució eit no els cu p ieseis% cap resisténcie.
El fiecal ii ¿emanar
ment de l'autoritat militar.
réis/ la lamba que al cetnentiri dc SarE! tintas de la guardia civil senyor
plaça
—La gent que hi havi4
(Ana:aterra s'Isavie efectuat per tal
c .) Que exerd lee funcione präpice ria serva les despulles craguells inobli•
„losen
Alvarez
ratifica
el
manifestat
de l'Alcaldia ¡ins que fou detingut.
de cercar dotze juras; que adminisportara armes?
dables Iluitadors. Aquest acte tindrà 113r
fi Que l'estat de guerra, a Lleida, o les datar, i, a l'efa*. la Contissió
tressin justicia. Aiegi que ;qu'es in pel eenyor Vives en la sera declara—No, eenyor.
cid,
que
és
cert
que
aquest
no
i diu
baria coetat la cotona a un rei. EsActe confino és cridat a declarer fou declare a les set del mati del dia atnb eh adherits que tiniguin acomPa•
pero— afegi -•.• que vosaltres eereu oferi cap re5i5rincia; diu que ii faci- el senyor Remen Cervera, regidor, 7 d'octubre.
nyar-la, sortira d'El Pacte, Centre Re.
de
Isa
sera
missió,
liti
el
compliment
aquesta dot4e jurase. Acabi oferint lambe. FI defensor pregunta:
Per tot abre, la deiensa acaba mani- Publicó democreie federal del correr de
que
no
era
altra
que
la
S'apoderar.«
en
5c
tot i per toa i en tot allis que
--Qule va dir l'alcalde al comie• festant que procedelx absoldre l'acu- la DiPutqcid, 8t a les onza del mati del
estignés a l'abast de le sera mi fer, en de l'Ajuntament.
sari d'Ordre públic respecte a les Sal o, en tot ce.s, conelderant-lo executor dio esmerile.
En el ',tesela sentit favorable al coaccions que li havien estas denun- material del fet. que desisteix
'oh de la justicia.
Al meter local continua rebent-se le3
tl processat declara el tinent d'infante- rindes?
riament de la rebeHiS abans de procla- adhesilns dels diversos sectors del re.
No ha acordat suspendre Acabat lacte, el senyor Fonda
condernni
a
passe a la Presidencia de l'Audiencia, na senyor López Fontanals.
sil
marcial.
hei
mar-se
la
eublicanisme
--Q u e si ell no tenia cure de Vordefinitivament ia publica- 41 desnate de la qual li toren preseaFiguren també en l'apuntarnent di- drz públic leo ferie l'Aiuntament pel sis meses i un dia d'arrees.
d() del diari
tate tute eis magistrats, els jutges i verso; certificats de di r erees entitets, sets compte.
—iTeniu alguna cosa per allegar? —
entre elle s la Cambra de Comerç de
—;Qui proclame arimerament l'Es- pregunta la Presidencia a l'acusat.
flas • ent clot (lit des d'ah-Rus/ el personal restant de la casa.
El senyor Panela els adrete unes Lleida, el Banc Vitelici, etc., les quals tat Catali a Lleida?
—No, eenyor.
periòdic que l'Empresa del diari
—Lacte ha acabas — diu el general
ebans que F.Ajuntament. el
"L'Opirti6” havia acordat sus:- paraules de salutació i d'oferiment, per abolen la conducta intatxable del
pendre definif irament la seva tal que administrin justicia amb inc processat, i una d'elle, certifica que roniissari d'Ordre núblic baria hissat Pozas.
dependencia.
el
senyor
Vives
¡CM
designes
en 7930
e la eeva residencia 14 bandera gmb Seguidament es desallotja la sala. i
publicació, la dita Empresa 16
El senyer Portela s'acomiade de pel Govern Berenguer diputas provin- l'etel solitas:f.
el Comen co reuneix a deliberar. La
interés a fer coistar que la no
de
la
Cambra
tete
i
va
marear
en
el
eche
oficial.
representació
cial
en
Aun, a les onze, se celebrara
impressió del palie que assistí a la vis—Quan san començar els treta?
publicaeid de "L'Opinid" no da
L'arompanye
fins
al
peu
de
la
parta
de
Comerç.
—No vais comentar fina al cap de ta lea que la prora havia estar moit fa- a 1;1 Casa ele l'Ardiaca, Arxiu
volunläria sinó que obeeix
llis-tònic de la ciutat, l'homenatge
Tarnbé figura en l'apuntament les- dues bares enser el eenyor Vives
vorable a l'acusat
l'ordre de suspeneia del ministre principal tot el personal del Palas,
Apelles Mestres, organitzat per
crit de conclusions provisionals del
Segons les !lastres noticie s , la sentenl'Ajuntament al tinens de la guirde la Guerra, la qual Ii fou r0- de Justicia.
fiscal, en el qual aquest, estimaos dia cis ii que Facompanyava.
cia, que sera ferma osan l'aprovi Feur u» grup d'estudiants universimunicacia per railja del general
condemna l'elcalde senyor Vives tario.
Seosidament és cridat a declarar Jolintet el dia 10 d'oclupre darrer; Totes les notes pregades l'existencia (un delicte de rebeHie
Lacte consistir/1 amb lliurar a
militar. sollicita la pena de reclusió sep Girald i Ferrer, inspector de la a sis mesas i un dia d'arre s t i a deu mil
Auspensid que encara no ha Pepeseetes d'inclemnització en concepte de Apenes Meatres un llibre editat
tar 'retirada i que impedeix, per han d'enser tranteses en temporal i pagament de re.sponsabi- Guirbia urbana.
pels organitzadors.
civils.
tant, la seva reapericié.
---fEitireu de renal el die 6 crac, r e s p-onsabilitat
català i abans de les nou litats
Pendrä part en la resta l' OrEn l'escrit de conclusions provisio- labre? li pregunta el stanyor Gener
També ens con/imita l 'eSinenlada Empresa que les Ofieines del vespre, a la Redacció: n4ls del defensor, aqueas nepe els Aysirla.
114+11444.4 1 S S 1 4444444~. r e d O r gni0n '.. el cor de nens del
emal
rantarä algunes caneens de
com a constitutius de delicte,
sie "L'opiniA“ han esta( traolla—Si. senyor.
Corts Catalanes, 589, 1." fets
IfITAT l'homenatjat.
Han estat invitados
sollicita la Bistre absolució.
—;12.ecordeu si el secretari de la Co- liegiu LA
dades a la Via Laietana. núm. 15,
segon.
Les d'esports, a Barbarä, 11 Acabada la lectura de l'apuntan:fem. missaria. senyor Braquer. us requerí. 64..44e4eee+.4+64444444444. a l'acto distingides personalitats.
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Generalitat encaro
onela la bandera del
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Una nota de l'Empre•
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Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté les caraeteristiques de l'orina, siinptomes d'aquestes malalties i la manera d'aconseguir un guariment complot i definitiu amb l'ús de
JUGO DE PLANTAS BOSTON
Use diverses malalties que deriven de les rico urfilferlei eón n1C)11 frequeols. mol( molestosas. sie vegades do larga duenda i en la malo: ia
1618 cab ete pereegueleen duran? tela la peva vida. fent necees» Os. * later venci o ne a tlirvirgiqUee mó d'una veintes. El AJOO PR PUNTAS
DORT011 evite en lt rnaiorta d'elles arribar e aquept estrein.
En ele Catarros ugilts 1 crienies a la vel 4 ga. • 0fre 1 ee, mal de ped e I n rina leeb o le; letInnled n P5 aSalldnn I erbniqUfS, 1 estretors ele la uretra;
blenorragia aguda e crimica; gola militar; n nnatneeha de le prbetaia; re (enrió de l'orina 1 netecetth fragüen' anormal de d'orinar; delers de ronyos
i baix ventre, etc.. ele resultet* eép supprenents I IneePerate.
Rar
411 cae que anib un mil Pescó ne
mol une extraordinaria minora que mermo la tinta Progreildv a que ha de oondutr-vos en poc tempa
euariment eornpiet. gemirme repuso!. ale leaDentprie Dr. VIULDOT (Receló E), Consell de Cent, 303, •en01000.
pe venda e toles les bonee trirmbries ergephle, 1• eesele flelposaituos per 11 t.:Pl./1113S 5/1111blil de lee Flora, 14: Central d'EeracifI c s. FelaYo. 56;
A Vilenria: Farinhcia Gemir; Farmäria
A medrid: Ciay ‘ tm . . Ar erial 2; floreen, Puerta ded sed,
Wat-. Vi q Laielitite. .10; Pelal ROO. fleten Macla,
progueria. __ A Sevilla:
A Iciibs¡e; flgegedinren ¡
Earnpossea airod I (111t,ne, proimertg,
n' alió. 1% 1'4 M e rca s ; 00enslogui, Pino Mercal,
Frase/seo Gil, Fternacia del Globe. s..o. A jg i : FandilCiu Muderne-
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Dturnenge, 1S de getier de 19,15

pusiditiinjr

* El vuili vallan de "La Gralla".—
les raons de Fart, que són sentirte eh
mes, i aquellas de la critica que s6n TOU els anys, en arribar la (esta masernPre els conceptes. tatribE d'aqueas jar de Granollers, la qual s'escala a les
ies d'agost, el granolleri integral
época, a detplt de Papini, els venidera d
trnbaran escriptors que peldran consi- que is Amador Garrell, fa ofrena al
Quadres-Bordes disenrotIlará la co,
INSTITUT DE FISIOLOGIA
derar-se corn a mestres, i himen estat seta poble nadiu d'un volum del peritaje
municació següent: "Embarás mies
de
text
i
iHust•aDenla,
dilluns,
dia
as
del
mes
que
aquells que mai no es propasaren dés- "La Gralla", atepet
mes i esterilitat. Consicieracions so.
a
l'Institut
de
Fisiocomençarà
totes les aventures del meu heroi pas- ser mestres, n'entre ell, Papini, exacta- ejem., en el qual s'exalta un aspecte ti- som,
bre el tractament dels miomes".
sen en divuit hores". ''Em fa l'efecte ment des del moment que ha decidit d'es- nte o històric de la fantosa vila valle- logia el curses encomanat ah profesque cris, Budgen, heu Ilegit molt. /neo devenir un mestre, ha deixat, per fi, tina. Volum que donats els eseassot or Eduard Cruz-Coke, titular de ACADSMIA DE TAQUIGRAFIA
Mitjans amb qué compta, representa un Bioquímica de la Universitat de Santrobat mai, pecó, un escriptor que pre- crésser escriptor".
El dia 14 del corrent, l'AcacleMa
sentí un carácter complet, vist per tests
esforc remarcable i digne de teta mena tiago de Xile. El curset versad so- de Taquigrafía de Barcelona (Porta.
CANINS PER .1
costats?" 1 Budaen b cite' una colla
d'elogis. La publicactO del que corres- bre "Equilibris quimics fisiològics i ferrissa, 6, segon) inaugurará dos cut,
de personatges imaginaris. D'entre els
L'ARQUTECTURA
pian al mes d'agost de l'any passat M- patológica a la sang". Constará de sos de taquigrafia, un en castelli ¡
noveHistes suggerí, de primer, Balzac,
aui d'ésser ajornada Mis a les darre- sis lliçons, que seran professades a un altre en catalä, ami) classes de
artitle.
un
Marie
Dormoy
signa
dos quarts d'una dels dies 14 a 19,
després Flaubert. Cap no satisfeia
M.
et evalutiort" a riel del iliafeiX any. Tanniateix. hoin hi ambdós Melosos. El programa és el ruit a nou del vespre, els dilluns, di.
chilecture.
Tradition
TausPotser Dostoievski, Tolstoi?
ha'
sortit
guanyant,
ja
que
es
magnifts.
mecres i divendres, i els dimarts,
Aquestes poesies, pel seu to, s'adiuen poc ; els seus tipus són excitants, mera- "Porcinos", la revista de Waldernor Tot ell está dedicat al farnós i catala- següent: primera lligó, introducció
Quan després dels primers intents —
jous i dissabtes, respectirament. per
en
iien
l'estudi
dels
equilibris
quhnics
Uortada, Martí — e veritable patriarca a les escasses manifestacions de ca- vellosos, però no complets. Shakespeare George inclosa des de l'any palear
nissini niercat de dijous. Conté len'
a detalls, dirigir-se a la secretaria dc
de la nostr a Renaixença. Joaquins Ru- talà escrit, abans de l'" Oda". Anys més segurament. Perb tampoc no es ben be aquesla altea revista, "L'aman/ de tot interessantissims, de carácter
siologia normal i patológica; segona l'entitat, qualsevol dia feiner, de
aquests Jarset
bió i Ors, escriu amb el pseuclänim tard, és més acurat i mes ambiciás. això. Ni ha tot l'aparell d'escenari que Vari", que ha t'elite en
11:0,
els
equilibris
hornogenis
i
betene i ',interese, i fotografies remarcaa mal ds la retlIa.
'Lo Gaiter del Llobregat" les seres pri- L'any 1856 (22 de juny) llegeix a l'Ate- priva de poder ter veme éssers toin- rees le nes una notabilissima histaria bles. Volum, en fi, que honora Gra. rogenis, els equilibris complexos i
meres poesies catalanes, precursores d'un neu de Mataró una poesia on hi ha la plets, vistos per tutea bandes. Per fi, de Foil contemporani, deguda a diverses nollers; que es una peona de l'afeete que fenämens didaptació; tercera Ilic,O,
ELS CURSOS DE L'ATENEU
desvetllament ubérrim. enceta la tonga- influencia de Rubió i Ors i una mar- Pudgen suggerf Goethe. "Que em dieu signatures de trilles literaris, Mario senten els germans Garrell pei noble els equilibrio glóbulo-plasmatics dels
POLYTECHNICUM
els
problemes
que
es
Natiteja
Dormoy
dels pseudònims. els quals es gene- cada 'ansia de millorament.
del Faust?", li pregunta. 1 corrí a tret
on van néixer i que diu molt a favor electrolits; quarta 'ligó, les Beis de
La
setmana
entraut començaran I
n
a
Varquiteete,
i
día
les
voto
presente
Molts
dels
versaires
d'aquell
moment
ralitzaran tant que alguns autors únila sang. segons Henderson; cinquena
de reserva: "i de Hamlet ?"—"Faust !".
del seu editor.-1. P.
donar-se a l'Ateneu Polytechnicum
ramera seran coneguts pel motiu i cos- poden ésser representats per "Lo Tam- feo Joyce. "No solament no is un ho- que el soniciten. Parla d'una teadiciA esel
$
equilibris
dos curses; del programa del segur
boriner del Fluvià", amant de la llen- me complet, sinó que ni es un home (burilara que no tal deisar colgar entre
tad forza. mes tard, d'identificar-los.
,to la glucosa i dels fosiats; siena trimestre del curs 1934-35. E: dimartt
ronf usionismet.
L'ART 1 ELS ARTISTES
i Jarreta l'izó, ritnies i equilibris gloQuan l'escota castellana de Catalunya gua i descurat en usar-la. "Lo Fluvio'er en absolut. Es jove, is vell ? On is
alguna
rars
edificio.
el
sedia 15 s'iniciara el curses teeric de
"Salvant
bulo. plasmátics de les hormones i al-emblava. amb el seu prestigi, esbor del Ter", amb els seus "refilets" de Gasa seca, on la seva familia? 1 no Pot
;le dinovè trenca amb la veritable tra- .* °dila Soolova.—L'exposrcter de tres components hernatics orgánics. Biologia, a arree del professor docmorals
serias,
satíricas,
poesies
jocosas.
isser
complet
perque
no
está
mai
sol.
-ar d'una manera definitiva els primers
ment del que pintures de Välia Sokolova oberta a las
tor Cosrne Roías. El dissabte dia
L'autoritat del professor Cruz -Cabe
mtents de Rubió i Ors. quan la mofa i sagrades, té les mateixes caracteris- Sempre té Mephistopheles enganxant al dició, separant-se deliberada
prece- Galeries Roca, del passeig de Gracia, és,
el curset "L'Art de les
seu costat o als seus talons. Veiem. ai- havien ensenyat les generacions he' aquests dies, molt discutida. El critic en la materia objecte del curs és uni- començarà
:aria arribat al motete i la noble am- tiques.
civilitzacions occidentals" (Curs d'hiss
Quan Víts de la llengua es genera- mi si, una bona part d'en. pesó no tos". dents, tant per la paraula com per
versalment
reconeguda:
tant
al
seu
aició apareixia dominada per la rutina i
segle dar- senyor NI. A. Cassanyes ens n'usa. a
tária general de l'Art), a arree del
laboratori de la Universitat Nacional
per la forza trágica d'una desnaciona- litza i agafa altres manifestacions, el — "Aixl, digueu", feu Budgen, "que temple. En el transcurs del
rer, sols fosen tradicionalistes Labrous- propòsit d'aquesta exhibició, lo ilota se- de Xrle, com als laboratoris europeus proiessor senyor Enríe Roig. Aquests
'ització en extrem acusada, els valore psencliatim s'estén molt mes i esdevé, en l'Anic horne complet de la literatura él
te Hittorf, Baltard, Dutert, és a dir, güent
en els quals ha treballat, ha contri- cursets cenan donats de vuit 3 nou del
mediocres, aquells "tamboriners" i "gai- algun aspecte, un complement indispen- el vostre Clysses?" — "Si". respongué
la masera del segle pre-En aquel! insondable Ta,:-•fe-King buit a esolarir motts prohlemes dels vespre. Per a inscripcions, a la secre.
ters", oblidats ja, seguidors incondicio- sable. Les primeres obres del nostre Joyce. "Faust, dedal indeterminada, no aquells que. a•
redenr, utilitzaren els mitjans del sea que guarda alió mis protundament abs- tractats di cl caro, i altres rcierents savia de l'Atenew Alt de Saust Pete,
aals del Mestre, sense ambició de glb- teatre són d'autors de pseudenim; els és un !tome. Però heu esine»tat Hamlet.
primers periòdics, altuanacs i calendaris, Hamlet és un ésser humä, però només ternps d'una manera estrictarnent adap- con; de la vella saviesa xinee. a, efe)en a hormones, a vitamines i altres punss 27, vine:epa!.
713, aconsegueixen fer llegir una MiC3
diversos, són d'es- és un fill. Ulisses, per contra. és fill tada a les nece : sitats de l'época. aquells troba la dita que segueix, que ens senelAa obseurs de la bioquímica actual. L'exco català i desvetllar, mes tard, nenes amb Ilurs treballs
D'UN CURSET
criptors amb pseudònim i, en fulls solts de Laertes, pare de Telemac. estrió:: de les concepcions dels quals testimonien que expandeix una num reveladora sobre posiciö que ¡ara de la interessant INAUGURACIO
ambicions.
CATALÀ A
i papers volanders el pseudònim está tan Penalope, amant de Calipso, company Vordre, la ntesura, la conveniencia, 13 mantes coses actuals i la qual dita, des- qüestiO anunciada en les seres lli ELEMENTAL DE
Els valors mediocres. versaires, sim- generalitzat que rarament en trobem un
lógica que reclama tosa obra que aspi- pees de consultar diverses traduccions çons será sens dubte molt ',ruidosa L ' ASSOCIACIO PROTECTORA
d'armes
de
guerrers
grecs
al
setge
plement, que Montoliu ha anotat pel triDE L'ENSENYANÇA
ra a ésser durable".
cense estar signas amb cognoms, per rede la dita obra, formularen) aixi:
als oients que lir conèorrin, per ésser
éut que reteren a la llengua en aquell gla general, grotescos i mal sonants. Troia i rei d'Itaca. Sold i iniinitat de
CATALANA
"La cenfusió que regna en el traesproves,
pesó,
amb
coratge
i
saviesa,
se'n
un
tema
que
tant
ha
d'interessar
el,
un
desquasi
moment que usar-la era
Els pseudònims s'estenen pels rabies sorti. No oblideu que era un desertor cites del segle dinot.k. regna encara, Tutti mis con s'aveno en ti inda extern queneeCS e leesieilegs e:0m els inetges,
Tal com ha estat anunciat, dual,
prestigi per a l'escriptor, tenen també
arreu de Catalunya. senyoregen en
dilluns, dia 14, al local de l'Associa.
militar si- malauradament. asad. Mentre que els ar- tant mes es recada en el ver corteixemcnt. per l'amplitud amb que el traetará
un altre mèrit: el d'haver sabut, en llar quasi totes les publicacions de to face que intentà defugir el servei
ció Protectora de l'Ensenyança Cata.
mulant la follia. De segur que no ban- quitectes oficials, per tal de restar fidels
La la ileon e'e,ceadvel a que en> ,> pel seu abast.
major part. arreconar la trista influen-ciós. da anat mai a Trota, de no ésser el ser- al que ells estimen com a tradició, co- „tal fa pe( ague>u llasellelit fee I Jeen a dt.
lana es comenzará un nou Curses ele.
cia del rector de Vallfogona, animador,
SOCIETAT DE BIOLOGIA
pien i recopien sense treva les obres del
Quan la sensibilitat nacional tot just
mental de catalá , a arree de la pro.
en el curs de mis d'una centúria, de les apunta, i el xaronisme perd terreny. el gent recrutador, massa liest per a ell,
I
que es litt lakal» &neo)a 41.1,:
aquests darrers anys han
DE BARCELONA
fessora senyora Carme Rigau de Ferqual. mentre llaurava, posi el jUNT passat — en
migrades i tristes manifestacions de li1 11 11J ...1 1.. sIC 14 iaVic.s5
0(
ha
tingut el Circol militar ornat de cuipseudònim grotesc s'extingeix de mica
Filial de l'Institut d'Estudis Catalana ran. Les lliçons es donaran els di.
teratura nacional. Aquests versaires se- en mica. "Pitarra", en "Les jales de Telémac enfront de l'arada. Pera') un cop
5,1110L1 veis:can - e neLletleol,
n
••
N11,3d,
XIV, l'Institut d'Art i
Aquesta Societat celebrará sessió lluns i dintecres, de vuit a nou del
yr 20.
Tueinen el Mestre. Són "gaiters" i la Reses", signa amb el seu veritable a la guerra, era partidari del tot o res. rasses Lluis
,
d'Arqueologia tapia d'un palau peru- aun, ele batee.; ea e>yevelelOCUael
científica ordinaria dernä, dilluns, dia vespre, i el curset constsrá de vint.
"tamboriners"; Ilur veritable noto no nona. Conrad Roure, "Pau Bunyegues" Tant, que quan els altres cohen abansdffirlit que dtulbd 1111 sauna eaceucama.
arquitectes
de
tendències
moi-c'ric lliçons. Les condicions de madonar el setge, ell insistia a valer res- gi —. els
is mai en llurs obres catalanes. Una diySit/aa¡irra de la se- 54 de gener, a les set de la emita, a
en "Una noia com un sol", arrecona
dernes. tot cobrint de sarcasmes aquells u les r vyl par
tricula són les següents: socis de la
ferencia, peses cal remarcar: si Rubió i també el pseudinsim. Josep Maria Ar- tar fins que Troia caigues..." — "11
d/X0 par• la Sala de Ciencies l'Institut d'Eszoisci/OVd.
els
Ttianens.
o
Protectora, 6 pessetes; no socis, 15
que voleu significar, que enteneu per que copien Notre-Dame
Ors, amb una modestia exemplar, s'ade.a tudis Catalans (Palau de la Generanau. el goal donara el seu norn a les home complet ?", insinuá Budgen. "Pes- creuen innovar retornant a les finestres qUe ei n i,ðlt qUe la elitenensu enajore•
pessetes.
Wat, carrer del Bisbe).
magava per por de la decepciä del pú- obres castellanes i l'amagava en les que
e it,j 4:3 Muna del Illult Calero, Ute
udikil
s
—
fin
estres
gátignes
Continua oberta la inscripció a les
Doctors E. Cruz-Coke i E. Loniblic. els seguidors més ariat silenciaven escrivia en el nostre idioma, segueix que, per exemple, un escultor modela la horitzontal
do fäbriques, pailebots, quat swanient veuell eis •spectes li/es
bardi: "Investigacions sobre ritrnes oficines de l'Associació, carrer dels
Pur nom per vergonya. El poc ús de la tumbé aquest carni. Manuel Lasarte, Vi- figura d'un home. Aquest borne és com- fcnt pastitxoS
sopita qUe fe5un.dlue1Xeri en Lotos ele,
avions
i
antos."
Arcs, 5, pral.
llengua catalana els acovardia i, des- dal i Valenciano i d'altres, són tumbé plet, vist per tots costats; té les tres
per a»aUcle• liepatics". — Doctor f. Matte: "Poeleltreafle5 ,
tencial d'óxid-reducció del liquid cecomptant, no cal dir-ho. encendeos, te- mostra d'aquesta escala graduada de dimensions. Pea; això no vol dir pas
L'ETERN CONFLICTE
lar-leus Je :030 qUu • oastainent ja
CURSET D'ENGINYERIA
que sia complet en el sentit de l'ideal.
falo-raquidi". — Doctors J. M. Bernorencs d'un menyspreu, s'arreceraven
SANITARIA
superació de sensibilitat.
ee itO/Cue, la .en,u1.1 5 alla 30kOluva en,
Tots els toscos humans són imperfectes.
tienda plarriens aovan:cm el COn•
llido
i
J.
Rabentós:
"La
fundó
del
htlen
darrera el pseuclémim.
Sola
caßUare.lele
En caure un gran nombre de pseudáde da llagut le tot Cts Illed
El Curset d'Enginyeria sanitiria,
corpúscul sarotidiä". — Doctors J.
"Lo Tamborines del Fluviä" (Pau nims grotescos, queia la vergonya d'es- limitats en una o altra manera, els essers /trae entre les tendencles iliP: ilectuals
j
il
st
jti
atun
intern
en an ar- cap enddis atei aCh
Vidal i E. Duran: "Sobre el rueca- que amb tant erais co ve donan; a
Estorc), metge que foil d'Olot i de Md- criure en català, i es mutad. aquest sen- humans igualment. Aixi el vostre Ulys- ha llibertat i de la submissiö
d crear aulUesuel IntereantIS'enfe, p:anI • Escola d'Enginyers Industrials de
nrsnre de la itnniunitat local
taró, és, potser, e/ qui acusa més en les timent, per l'honor de contribuir, amb ser..." — "1-lo és de les dues maneres", ticle a "Les !Vomites Litteraires" filie- maCKniS u-rediman ,IdliFetes
. senyals del
Barcelona, i que bou sospès amb moseres poesies festines, la influencia de un non, i amb un esforç. al redreça- respongué amatent Joyce. "Jo el veig tal -Tractions et liberte INSTITUT
menee
d
snsis
,
ile
austeri
lins
paratiliS, irades
t a de les festes nadalenques i CapVicenç Garcia; no obstant, Estorc, en ment de la llengua. cami infallible de la per tots costats, i, per consegüent, és !cerera le fin cScrilire aqUi3(CS
II RD ICO-FARMACLUTIC
tes
d'Any, será repres el dimarts vinent,
complet co el sentís de la figura del
"Aquesta voluntat, tan sovint formu- aquell iiitlilClli descunegudes 1 en
adonar-se de la preponderancia que sea- reintegració nacional.
Aquesta
corpordeiú
va
celebrar
la
dia 15, a les set de la vetlla.
vostre escultor. Pesó és també un ho- lada per l'escriptor contemporani, d'a- quals s'expandeia, Su silenca lerulunel
lasa la !lengua catalana, escriu: Eleseca
anunciada
sessiö
cientifica,
en
me cumples — un horne bo. De tetes terrar-se a la tradició dels seus pares CnIgfilatie, una ¿tina meravelassa e tafiaInents de ',Miro catalana i dirriounri
la
qual
el
doctor
Antoni
Caralps
i
aSieevmanera, és això el que jo m'se propo- será, cree jo, un del, grans astoraments terrena, una llena sideral. Aquest
de sa rima" (r8521 i "Gramalla: de la
PER A OEMA
LLEGIU dlmarts, en aquesta
sat fer d'ell..."
de la història. conjunt, fins als non- te ultromundä, que ej evidentment allo Mascó va desenvolupar el tema "L'eslen/rua catalana " (11157). Les poesies, 6.Com es pot veure. el !libre de Budgen Li es dies, el principal moviment de l'ho- mes acecutuat u remarcable d'aquestes tat actual de la terapéutica quirúrsecció, l'artIcle
lenes d'ambició, no s'adiuen pas anil)
gica
de
la
tuberculosis
pulmonar".
*
El vinent dilluiss, a les set es
era
França,
és preciós per a qualsevol que vulgui me de Iletres, sobretot a
Pictog,alies psrvurques de la senyoru
7qUe5fes paraules que l'autor fa inserir,
Va prendre part en el debut el doctor punt del vespre, tindrä lloc al local
interessar-se pel laherinte de l'obra de de reivindicar la llibertat, l'exercici de Sukolosa, tust soiament en, permet,
"NOTES I RIMULACRES"
a manera d'anunci, al "Diario de BarJoyce. Ha estas rebut ami) un elogi uná- la individualitat. Avui estä con, assede- qUt. fin5 I tuf CI1S obliga a relacionar-Je, Bartomeu Pla i Major. El dissertant de la Lliga Regionalista la conferia.
relona", asean de la publicació
per J. V. Foix
nime de la crítica anglesa i americana. gat d'embridament. Els escriptors del amb aquel l conjunt talment singular do va ésser molt felicitat per la sena cia sobre "Isa Catalunya
nterds de poHira catalana i diccionari
Aquesta conferencia porta el tema
Amb tot, pel que fa a les corresponden- segle XV lii deien: "Cal la religiä produccuals gráfiques i picturals Creades valuosa i ben documentada comunide sa rima: "Los poetes clan fet ce"UN LLIBRE CADA DIA"
"Art románic", que será desenrotllat
cies Itorneriques. Budgen es remet del per al publc - . Els del castre, mes arias pels inedius entre els quals Co late a- cació.
Ihres eSCriT q lft en SO" idioma ,talin
El susclit Institut celebrará sessió pel senyor Josep Puig i Cadaialch,
per Manuel Cruells
"Cal la religiä per a nüSe inar-ar particularment els cosos d'August
Cervantes. Nfilton, Fenelon, Tasso, Boitot a Stuart Guilbert. El fet que el 'li- dirien:
leau. etc.... Lo geni peculiar de cada
bre sigui anecdòtic no implica pas infe- altre>"."
,lachner e Helena Smith. No és pus científica ordinária demä, dilluns, a director de l'Institut d'Estudis Cata.
Notes bibliograllques
les deu de la vetlla, al seu estatge laus, ex-president de la Mancomunillengua dificilment s'adquireix amb lo
rioritat respecte a obres com es ara Els
aquest el moment, .creicin, de comentar
sol estudi. I per que un habitant
primers q u aranla anys de la vida de
catensament el conjuni däquestes pro- social Casal del Metge. La doctora tat dc Catalunya.
les riberes del Ter. Llobregat o Fluvia
Joyce, de Herbert S. Gorman.
medianialignes; direm nomes 14.44+114444444444.114444+14444444444 11+11444+04.4444+1+1
EL CORREU D'AVUI duccions
no ha de poder aspirar a la glòria amb
que el os de Id senyora Sokolava és
SOL
Josep
Ilikre
taula
són idioma?" La reminiscencia de la
benauradainent fulça mes pur i net que
poesia de Vicenç Garcia influí de mol t
ELS LLIBRES 1 LLURS AUTORS no pas el d'aquests, pesqué nu leona
ELS QUI VULGUiN BENEFICIAR-SE
jove a Estere, ben segur, quan "James Joyce and the ma1
rastre de les crituats astrals o desnucarpude
la
Bolla".—La
la
seva
Lo Gallee del Llobregat publica
* "L'Il aslal
D'UNA VERITABLE REALITZACIÓ
'tau i altres preocupacions gute solo)
king of Ulysses"
blicació setmanal de novelles i novelprimera poesia. Estere ja ha escrit for
enterbolir sempre la pura consIderació
D'ARTICLES DE TEMPORADA CAL
listes -Quaderns Literaris" ha tingut estética de les piclografics medinno.ica "repics", nom que dóna al conjunt
per FRANK BCIDGLN
Vencen de reeditar dins la sera colladels cene versos festius. Heus aci una
segado>
en
donar-los
un
accent
ques
de
QUE APROFITIN LES ACTUALS
mostra d'aquesta poesia:
ció L'Hostal dc la Bolla'', de Miguel innegablement cquivoc, alai com en alENTORN DE L.4 POESIA
La casa GreSon astil Gr(13 . 30n, de
dels Sants Oliver. Es el volum ao de tres ocasions ita aspecte netament patoLondres, acaba de publicar l'obra de
'Era amb tres dones casal
Paul Valiry ha publica( a la "Nou- la collecció, i va precedit d'una nota
lògic. Sense que aixa vulgui dir ni n'oh
E. Budgen James Joyce i la r.omposi- ,11,
bata cat.Se " d ' agneSt HICS biográfica. L'illustren una portada de
Un Pillo en Valladolid.
inenys que elles no olcreixiil uus gra'l
ei.i d'Ulyses. Frank Budgen conegui
Quan cl gavera, advertit,
interessant article titula: "Ques- l'Apa i un retrat a la planta de l'autor.
interes per a la investigació estética.
Joyce a Zürich l'estiu de 1918. D'aque- tiuns de poisie", en planl ela de la sera Tot plegst per 75 centims.
Manir que per la erutat
ion; ja fa temps ha reconegué el primer
lla epoca data el retrat que h (Pu i que manera peculiar el fet poelic. A prenFos sobre un burro assotat,
¡Ilustra la portada del (libre. "Estic es- sil de tot agriesl tnisteri i miracle basa
* Esqui! en ‘atalri.— SI una sili,ss el Dr. Baró von Scrhecken Wotzing,
Acudia molla gen!
crivint un llibre, li digné un dia Joyce, la comunicacin entre el pacta i i cl lec- justifica l'eslon; li er a la incorpora,» i que avui particularment, en els dies de)
Per a teure cl delinqüent
liasat en els errabundeigs d'Ulises. Es la r , t est
del catalä a les Ilengües imites aquesta Surrcalisine, ateny un grau verament
demanant quia erial tenia.
la versió que de les TraoMies, d'Es- excepcional per tal con/ s'emparenta ale
a dir, l'Odissea eni serrein de base. NoI ell cmb calmo responia:
"Adnitto que no es iaci cap cas de la es
quil, ha jet Caries Riba i que ha apare- les inrestigacions sobre el mecanisme
més que tot passa en l'epoca actual, i
Freqüentava un sagrament.
incratura, en general, i de la poesia, en gut en tres volums, arias introbables, pur de la vida interior en tota la seca
particular. Es un afer privat com la be- de la collecció d'Escriptors Grecs de torbadoia coinplesitat, que es el nueli
.41444+04+144+11444.11444
Ilesa ; la impressió de reconeixer-ia i
la fundació Bernat Metge. (D'aquesza eSSencial d'aquell grup entere,Sailleß:um
sentir-la en tal instala és un accident
EDREDONS dornäs seda, (lit de monja
7'50 pt es.
traducció LA PUBLICI TAT en dona- Si a t e consideren) antb Inés eaneresin
mes u oren) , treqüent es una existenra ahir un curt tragment a la sed set- aquestes Pictograties psiquiques de la
EDREDONS dornäs superior, rnatrimoni
1425 pies.
I
cia. con/ ho es el dolor u la voluptat;
ció "Acaba de sortir...".) Del mateix senyora Sokolova, estero segurs que allá
FLASSADES liana color, zrandäria catre ...
250 ples.
pesó mes casual encara. No es mai seillustre escriptor catalä hi ha en pre- que nies sorprèn d'elles és que, teniitt
gur que un cert objecte tris redueixi,
FLASSADES llana Manea extt a,
1425 pIes.
paració
dins
la
n'alcista
collecció
de
en
sumiste
Ilur
origen
en
cesta
manera
ni que, haventmus plagut (ho desplaFRANEL.LES novetat; el metre
0'75 ples.
les Vides paral- mistic alai com hic seva realitat diguernvolums selectes que valen quag ut ) alguna cegada, ens plagui (o des- elássics el to ga sise de
l e a tota ne sideral, puix que talrnent sembla gut
•+04444444+.144444e
piagui) una altra cegada. Aquesta incer- leles, de Plutarc—indisuensab
Safocles.
tre, cinc i set pies
plaswin aspectes com de continents a he
teca que desfà tots els cälculs i tots joventut—, i Trayedies, de
CONTINUA 4171B EXIT
de plailetes inconeguls cont a tret me>
totes
les
sutilels
comptes
i
que
permet
Cura aquests dos VüllElls iiûuis 5
cada un, per ptes,
LA VENDA DE
binacions de les obres amb els indivi- cura de Caries Rita, la F. B. NI. te a caracteristic; tenlo' en comPte lot aix6.
es \
dus, tots els refusos i totes les idula• punt de publicar: Les nits detiques criticau que allá Mes sorpsenent d'elles
tríes, fa que els destine deis escrits par- fe. 111. cl'Aubus Gelli, trad. de Cebriä és la Seva precisió en la realització.
Detalls de titol i autors:
ticipin del, capricis. passions i varia- Montserrat i Mareal Olivar; ¿justicia sera nitidesa de concepció i la claredat
Lema:des, La Gitanilla; Dr. L. Gambara, La Filosofia de
cions de qualsevol persona. Si algn as- de Polibi !e. ID, a cura de P. Anto- implacable de la seva disposició. Aquesper rintjä del celebre
A. Schopenhauer; íd , Manual de Filosofía; id., Filosofía del dereAea./
saboreix veritablement tal poema, es iii Ramon ¡ Amsfot; Sdlires, de Jure- ta cosa es deu e que la senyora Sobo.
cho; id., Psicología positiva; íd., El derecho Penal; id., El Hombre
coneix pesque en parla con, d'una atec- nah, trad. de Joan Petit i Llorenç Riber; lora posseeix el do rarissim avui d'una
y la Teoria de la evolución; id. , Los deficientes; id., Higiene eleSort
en) personal, si. amb tot, en parla Ile !limo:es hontirics, a cura de R. Cuas- veritable viejul. que es allá precisament
mental; id., La familia y su evolución histórica; id., Las doctrinas
TOTS ELS TROSSOS
conegin kanes tan gelosos del que ad- talla, Dr. Bosc!, i Gimpera i Atina NI. me, oposat al que luan en diu in urdel derecho natural; leodrioe Soriano, La Revolución Espafiola:
pu cssioniSto , perque älc::tiest 'tomes eS
mirares follanient que suportaven arnb de Saatedra.
Ldnrundo Blanco, ideario ele Canoras; Ledriidas Andeciev,
AMB DESCOMPTES
capaz d'enterbolir o difumar pensant-se
pena que d'altres en fossin enamorats.
Hijo del Hombre; Enrique Poinearé, Sabios y escritores; Alfonso
FABULOSOS
smi
fer-ho
interessant
al
que
i
ädliuc
que
en
tinguessin
coneixença
a
de
Saadi,
bastaMartirrea Larrasco, El sofista crucificado; !d., Opiniones al fascismo;
* El Jordi de les Roses,
i fIns completament
estimant
Ilur
amor
malmès
per
la
chefde
Vinfern,
de
WiMartin
de
Lucenay,
i
Ensuelio;
Dr.
r
Les
noces
del
cel
ment
la coneixiem, mentre que el visio1. Mayal de Senillosa, Trisutco
de franc
sig. Preferien amagar llurs ;libres pre- liam Bearke, sortiran en el fascicle ri- 'lar veritable ens fa albirar en evidenTemas sexuales; J. G. Rui^, Para ser su propio médico; maquis
.44444444444444+6•64
ferits que propagar-los, i els tractaven nent de "Quaderns Literaris" (núm. 411. cia obsessionant i fatal quelcom que des.
Brida, La "Seasou'' de Bayas ; Lt duende de la Colegiata, La con(en detriment de la gloria general dels
quistadora de América; V. de Saussay, Las víctimas de la morfina;
coneixiem, tal com ho fa aquesta senyoautors , i ea avantatges de llur culte)
I ecle,ico García Salichiz, Barrio Latino.
ra Sokolova en aquestes pirtograriel
tom els privlents marits d'Orient a lhirs
tan variades i distintes, !sienes unes veTrametem aquest lot a reembossament.
esposes, que vallen de secret".
gades d'un encis misteriosament ingenu
AGUSTÍ BC) ami com altres amarades d'una tristesa
Nonti: per comptats
carregant 1'25 pessetes per despeses
OPINIONS SOBRE PAPINI
nocturnament plena de P rotecie, i d'ame
Demaneu-lo ràpidament a la gran Llibreria
Glauco Natoli, en un «trae a
-naces,pròofitml'ea
lis Letteraria", "PaPini o Vareo nel
decisiva que no són un mer joc de forMOBLES
tacto", emperty una mico durament conmes aparencals sind un fet necessari
en tots els CALCATS de temporada
d'Acer
tra la producei6 actual del famds esdiguem-ho, näheral, tenint en compte
r4f
criptor convers. Fa rema:ter el hit proaquella justissitna afirniaci6 de Goethe.
ddd
Calçats superiors Calçats novetat
(lu ll entorn d'en i el retracter estrictaerde lambe: alta innatural e;
Oficlnes
Fiveller (Ferrah), 42 -- Telèfon 25026
ment poldmic dels Seise darrers ;libres.
ra."—M. A.-C.
a."
Calçats de recent fabricad.;
L'única llibreria que ven tots els Ilibres, ádhue els de darrera
Acabo l'article amb aquester enriases
signa
la
magniíica
*
Josep
Obiols
publicació, a preus mis baixo3 que els rnarcats en coberta. Tots els
1111111 01111211.
afirmaernns:
TOTS A MENYS DEL PREU DE COST
llibres amb descomptes del lo al oo per seo del MI preu.
portada del número de gener de la gran
"Que es preocupi Papinl del, seso
BARCELONA
revista catalana mensual ART.
treballs personals i deixi per a nosaltres

,-er el.
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L'aetualitat politiea a Madrid

Impressi6 polítiea

El programa radi.. En una reunió de ministres i ex-mical
nistres radicals s'ha estimat necessari man tenir el bloc goyernamental
(CONFERENCIA TELEFONICA
DEL NOSTRE RER•CFOR
A MADRID)

L4 reunid convocada aquest mal' pet

reta r Lerrou.r, i a ta qua l hon assisht
deso'scs Personalitats del pertit radical,
la acaba', cm lotes les que celebra
•euest grup ¡Aria, eanb alI/Pli VOS
confia t o al ser Cap. El resulta' es
previa', perd per a arribar-hi ha-a
•elgut au canri d'id:pressions que ha
orar prop de tres llores. Tots els reunits han expon' liter opinid sobre la
tbacia Política. i han coincidit arre:lar la necessitat de t'u-non:ir l'actual
oslició
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afterre hom cc/oro-a ya ." . concihabida, els of icionats a resoldre endeviealles politiquea tracten de posar en net
da treballa d'aprests dies . Hom casen!,
ea que l'aco rd cutre radicals i cordistes
ja complet, i manca m'Inés que elltimin
tirIss detalls liara cap respectiva en la
tete entrevista que celebraran el dillints
que :e. Pera si be s'ho arribat a una
icincicUrcia gairebé total quart a l'obra
o realitzar tot seguit. eis s'han caz -alt
completament els recela mutua resPecte
el profit que eu tesdevenidor puoui treure cada partir. El pacte esa cm:ringla
ca PrifICiii a base de mantenir el Go k5 Co r ta act uals, arroyar les
2ri's municipal i electoral, i, acose molificar d'una manera sensjLie pestat

d'excepeij actual, convocar eleccions
municipal, pel 'març a l'abril.
Consideren radiola i cedistes
substituir, tots el: Ajuntatrzents d'esguerra per Comissions gestores i recluido, fina la en-piba ç les eleccions, la
hertot de propaganda. acuse donar temps
a què es reorganitain els partits
nei,I i disparan' de iota ele ressorls del
Poder, la consulta al tos electoral cona.
Munir fin triomf enorme 'el"
¡VeSeOats ell el Coticrn.
Un cop guanyadeS l es elccciens
amb la maioria del; AjoutOmerils
addicta, es rlanteiaria a lcsCo , ts el problema de la revista constitucional, i Ilavors es eanYocarien unes terrones ',leccisne, que serien g e nrrals. anth l'esperonca d'una troza a. ,ict "i r ia governomiutml i d'assegurar el Poder duran, (marre
anys mès. Alguna radicals drenen que
abatas de couvocar aquestes segones elercions !muda de concedir-se una dmplia
amnistia amb l'objecte de ¡‚ruar els partits d'o/asid d'aquest elentent d'agita(id sentim ental; rcrt3 n la CEDA no
!'entusiasma aquest pro fecte.
Salvan' detalla d'execucid, redisles i
radicals catan d'arord aten, les (blies pe',erais del problema, perd resten a resoldre alguna punta, en els qvals es ternifts!o a rta deSconfi s um: Gil Robles
reclama per a podar a la pr6r!icrt et
paranlies i uni/ass moterials per a
contribuir a la acta realitzaci& Demana determinas Caverna cetils. su collocaria gent Oree per a gguarryar les cines
elerrions projectades. CIa radicals torio% sense gran resistència aquesta (0/1r e ss ; i, als seus aliata, però els fa por
d'anar ahombran posicions i veurc's 101
/fi/ desp!ocals ter /a CEDA.
Es clar que aquest programa no cu soPega amb dificultats crimportättria menee, c, perfila en el sccerl d'entrevistes
i conferencies: guau es !ad HM( sera
uno altra COM. i eis altres partits
diran llur opini'; . El niés Probable és
que les forre s d'uotterra. daten' unes
rleccions sena,- garanties, acordin l'abs'enrió, i aleshores irr u rem si Pot mar1.
tenir-se en pres el laboriosament
combinat aquesta dies.

S'ha concedit un vot de confiança al senyor
Lerroux. Sembla que s'ampliarà la representació cedista al Govern amb la cartera de
Marina. -- Els agraris no voten ésser menys
i demanen també una representació ministerial
proporcionada a les forces que representen
Madrid. te. — Des de les once del
mati fin,: a dos quarts de dues de la
tarda han estat reunits al domicili social de la urinaria radical els ex-ministre; del partir, els actuals
tres u el cap del Govern.
A la t orcida, el ministre de la Go.
vernadó ha manifestar als periodistes
que havien examinat en la reunió.
antb tota amplitud. el nionient pulític. i que el settyor Lerroux dona
compre de la sena actitació pastada
i de la present en relació amb
cid governamental. Dona aixi mateix
compre de l'abast de le sera entrerssa amb tI senyor Gil Robles, i per
últim s'acordä per unanintitat aptovar l'actuació del cap del Gomero
cap (lel partit radical, donant-li un
aMpli vot de confiança perque procedeixi segons les circumstàncies que
cada moment aconsellin.
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L'afer del contraban d'armes

El senyor Alarcón oren
(Ve de la primera Pagina)

EL QUE HA DIT EL SENYOR
GIL I GIL
- El Debate" publica les següents
paraules del vocal del Tribunal de
Garanties Constitucionals en relacio
amb la declaració que presté diventres el senyor Company; a la Presó
`Preguntado el sehor Gil y Gil sobre la declaración de Companys, nos
Ojo que está un poco en contradieuin con su creencia de que en la
Generalidad mandaban, en el 6 de
tctubre, todos los ex consejeros, pues
i5 i se desprendía de las declaraciones hechas por el comandante Pérez
barras en el Consejo de guerra conVa el celebrado a rau z de la devolucien en las que dijo que él había
estado a las órdenes inmediatas del
ex-consejero señor Dencás.
También nos dijo que, después de
realizadas algunas diligencias y obteaer algunos antecedentes que talan, se cerrará a últimos de este mes
el sumario, que consta ya de más de

dearació al senyor
Lerroux
Madrid, is. El cap del Govern
ha rebut aquesta tarda al seu despatx
de la Presidencia el jutge especial
senyor Alarcón i el fiscal de la República, senyor Gallardo.
A dos quarts de set de la tarda
ha abandonar la Presidencia el senyor
Gallardo.
A preguntes dels periodistes, ha dit
el fiscal de la República que la seva
visita al cap del Govern no baria tingut res de particular, puix que, com
saben, ha acudir el jutge especial senyor Alarcón per prendre declaració
al senyor Lerroux, i jo he assistit a
aquesta

ALTRES DECLARACIONS
Davant el jutge especial, senyor
Alarcón, ha prestar declarad'', aquest
mati, durant hora i mitja, l'ex-directo, general de Seguretat senyor Valdivia. També ha prestat declaració
el cap del Gabinet d'informacions,
capità Santiago. Per últim, ha declarat el general López Gómez. pertanyent al Consorci d'Indústries Militars,

A LLORET DE MAR

401 folios.

Calcula que la vista se celebrará
a principios del mes de marzo ante
el Tribunal de Garantías.
El selior Gil y Gil, en un pleno
que se celebrará en la próxima semana, dará cuenta al Tribunal de
G arantías de las diligencias realizadas en lo relativo al señor Companys."
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LA DIPUTACIO PERMANENT
NO ES POT REUNIR PER
MANCA D'ASSISTENTS
Madrid, la. — A dos quarts
cinc de la tarda ora l'hora en que
eslava contocada la Diputació permanent de les Cents. Han acudit a
la Cantbra els senyors Casanueva, Gil
Robles, Royo Villanova, Canto; i
Bardaji. Hi ha acudit tainbe el president de la Cambra per tal de presidir la reunió, puf) t'II vista que no
In Irania nombre suricient de membres de la Diputad...) per a poder celebrar la reunió. pula que el reglament exigeix en primera convocatis de les dues terceres
na
parts, o sigui') catorze, s'ha acordat
convocar la Diputació per al dilluns
vinent en segona conrocat,:,rla.

LA PRESO DE MADRID
La declaració ocupa vuit plecs de paper de barba, escrito per les quatre
cates. Sembla que en la seva declaració, el senyor Companys explica
detalladament el desenrotllament de
politica a Barcelona abans dels
successos i la seva intervenció en ells,
traptant per a ell la responsabilitat
del succeit.
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EL SR. MARTfNEZ DE VELASCO NO VOLDRÀ 2SSER MENYS

QUE LA CEDA
El senyor Martínez de Velasco ha

estar visitar per diversos periodistes,
els quals li han dentanat la so y a opini6 en relació amb l'entrevista dels
senyors Lerroux i Gil Robles.
El cap del partit agrari mostrat en extrem reservar. i segons els
seus íntims, no ha canriat la sera
actitud, si be, com a cap d'un dels
partits representats en el Govern, no
poden ésser-li indiferents les converses que es vénen celebrant.
Sembla que en el cas que el senyor
Gil Robles pretengui per als seus
amics el comandament d'un bon nombre de provincies, el senyor Martínez
de Velasco també sollicitará la proporcionalitat de govern, d'acord arnh
el nombre de diputats que formen la
seva rninoria párlamentiria.

"\\
7112.1

UNA LLARGA CONFERÉNCIA
ENTRE ELS SRS. ALBA 1 GIL
ROBLES
Suspesa la reunió de la Diputadó
permanent de la Lambra, ha entrat
al seu debpätx el president senyor
Alba, acompanyat del sènyor Gil Robles. Ambdos senyors han celehrat
una llarga conferència que ha durar
fins a tres quarts de sis de la tarda.
A la dita hora el senyor Gil Robles
s'ha acomiadat del president de la
Catubra, i quan socia dcl desnata ha
estat aturar pels peri o distes, als quals
ha dit que havia tingut un canvi
d'impressions amb el president del
Congrés per a tractar de la labor
parlamentaria en la próxima etapa
i sobre l'acoblament de les Comissions.
El; periodistes han preguntar al
senyor Gil Robles que li hada sersblat la reunió celebrada aquest mati
amb els ministres i es-ministres del
partit radical, sota la presidencia del
senyor Lerroux, i el cap de la Ceda
ha dit que no coneixia de la reunió
altra cosa que una hreu referencia
que se E hacia facilitar. Han insistit
els periodistes en llurs preguntes, i
el senyor Gil Robles s'ha negat a
esser mis explicit.
Després d'abandonar el despatx del
president de la Cambra el senyor Gil
Robles, el senyor Alba ha conferenciat extensament amb el senyor Cantos.
Acabada aquesta novs entrevista, el
senyor Alba ha parlat amb els periodistes i els ha fet les següents
manifestacions:
—Cordialitat completa, senyors.
Tots hem opinat el mareta, o sigui
que cal mantenir la coalició governant i concedir un ampli vot de confiança al senyor Lerroux perque resolgui en la forma qUe cregui convenient.
Crec que no hi hauran dificultats mis
que aquellos naturals de l'acoblament,
sobretot hagut comple q ue es tracta
d'un Govern de coalició. Tant el senyor
Gil Robles com el senyor Lerroux es
troben co la millar disposició
convençuts que els moments actuals un
gán de preocupar-se de petites cenes.
Un periodista ha preguntat al senyor
1 Alba si tornaria el cap del Govern a

reunir els ministres i ex-ministres radicals, i el senyor Alba ha contestat que
el cap del Gosern havia preguntar aquest
mati a alguns <lela presents que pensaven e M P resdr e un viatge, on podría avisar-los, en el cas que calgues una nova
reunió. En realitat, no s'ha acordar reunir-se novament, i per tant el senyor
Corroan esté en completa Ilibertat per
a citar-nos o no novarnent.
Ha acabat la seca conversa amb els
informadors dient:
—Bonanca. senyors. honanea.
EL QUE DIU EL SR. LERROUX
A les einc . i minuts de la taida,
arribar a la Presidencia el cap del Goyern. el qual en apropar-se el. perrev
distes els ha dit:
—Sou mole cars de retire!
—Per que ens ches això, senyor . President 1 — han preguntar els informadors.
—Porqué jo creía haver-vos vist
aquest mati. i no Ita estar aixi.
—Dones heni esta a la parta de casa
s'ostra durase tota l'estona que ha durar la reunió, que ha estat !larga, i per
cert que liem passat molt de fred, perqué hem hagut d'esperar al mig del curen
El senyor Lerroux s'lla dolgut que
elS periodistes haguessin passat aquesta
molestia, perqué el metí. neritablennent,
ha estat fred. Jo no sabia que ióssiu
al carrer.
Després, referint-se a la reunió, ha
dit:
reunió ha estat llarga, i com
que érem deu, i tots havieni d'exposar
la //fistra opinió, ha calgut esposar
examinar els criteris de cadascú i la
conducta etuue baria de seguir el partir
radical. Tots hem coincidit en la rte.,
cessitat de mantenir el bloc governamental, i, encara. en agnesta qüestió, hi
ha allgut unaninntat en apreciar les actual; circumstàncies. La referencia que
us han facilitat ha estat una mica breu
per?" es que la reunió ha acabat tard,
de tota manera, no hi baria per a mes.
—Heu tractat de la reorganització ministerial?
—No; perdí. a pesar d'això. se olla
concedit en ampli rot de conliança per
tal de resoldre aquest assumpte. Ja us
dic que no hi ha mes referencia, perqué, en realitat, la cosa no ha tingur
mis bnportäncia.
—J'ornaren a visitar el senyor Gil
Robles?
—Ent penso que haurem de celebrar
una nava entrevista, i si calguis, una
altra mis. Puf., aixä no seria en el
dia davui. En tot cas, parlaron dilluns o
dimarts.
—Anireu a despatxar amb S. E.?
—Apuesta tarda no tinc res de non
per a sotmetre a la seva signatura.
—iQuedará tot res o lt abans de la reobertura de les Corts?
—Evidentment, tot quedará arran;at
per a aquesta data.
Seguidament el senyor I.erroux s'ha
dirigir al 5eti desnata oficial.

Especitie de
ASTENIA 6E4ITAL (IMPOTENCIA)
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Oe la eieculaci6 prematura (pArdues aeminals), d• la Feblasa i
&ices per a combatiste neurastenia en totes les tundes manitestations
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L. _ —DA VOL QUATRE
TRES I DOTZE GOVERNADORS

Madrid, 12. — S'ha dit que desprég
de la reforma de la reorganitració
niaterial seran quite. ein ministret
and quiì comprara la Ceda i que el
nombre de governadors adjudicats al
dit partit será ile dotze. No entra
en la combinació de governadors el
de Salamanca, que es radical-socialiss
te per desi g exprés del senyor Gis
Robles

Lis • Orig en del senyor Pestaña referents a
la vida del 6overn
Saragossa, la. — Ha arribat el seayor
Angel Pestanya, el qual s'ha entrevistat
amb elements de la C. N. T., per tal
de traetar del partit pollee que intenta
formar.
Preguntat sobre la situació política ha
dit que recia que la sitvaci6 del Govern
no era estable, i que, per tant, duranl
molt poc, ja que en ell hi ha diferir:.
risa, per estar comp ost Per elemelite
heterogenis.
Sobre les elecrions properes ha dit
que, al seu jul, Oler/Tia de formar un
Govern de concentració republicana,
cap del qual no estigués afiliat ß Cap
partit. Aixi es podr i a assegural;
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19.177 Valladolid, La Linea
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Anit passada fou auxiliat al
dispensad d'Ilostafrancs Josep
libierjo Latorre, el qua] presenlava fractura de l'extremItat superior del cúbit amb rascada al
radi, do pronbste gran. per haver-lo agredt uns individus als
quals no coneixia. El pacient fou
traslladat a l'Hospital Clfnic.

QUESTIONS LOCALS

Pree al •e a yor Al;
ealJe-Gestor Je
Badalona
Fa unes guantes amilanes que o con
seqüencia d'una canipanya, d'un lo analtan discutible. dula a tertne pel portantveu dels radirals de la „astro tiatat — en la capçalera del qual cucan:
figura, amb estranyesd de toi/tom
non' de "República" — , fou ordenada
dota inspecció administrativa de l'obra
desenrotllada per l'Ajuntantent que presidio el senyor Deulofeu, al gual detin-

ALLICERAMENTS
De ta Presó Cellular foren
alliberats catorze individus, els
quals abatas, paró, hagueren de
passar per la Prefectura de Po- g u_ a BdrCe10110 u,,,t agent de poircio,
licia, on sea va prendre la filia- que havia presta servei aci.
ció.
No hem parlat pliblicament durant la
tramitand de la iuspecció, perquè unen:

— A entrada d'hivern t degut a
les hurnitats i ¡ o rte , venta d a s ve cati
la tanda de fusta del camp des -re
(Orts local, la qual continua abandonada per tarea.
Saben' la situació angoixosa en qué
es troba el club de futhol, pare ja fdra
hora que la Junta conservadora nomanada a l'afecte resolgués decididament si pensa fer posar té aquella
tanta o retirar-la per ins e r v ib l e. ja
nue amb la situació actual el bon
nom del rlult no lii guanya res.
- S'estan fent actives gestions per
tal que sigui instalada en aquesta poblad() una sucursal de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Matará. Es
pot avançar que tot va per bon cami.
i que segurarnent dintre pocs dies podrem donar-ne mes detall: que satisfaran el poble en general per aguasta millora. — C.

— A conseqüència d'una topad;
del carro que conduia l'autobús nús
mero e85, linia B. S., a la carretera
de Mataró, fou auxiliat Josep Flores
Navarro, de trenta-sis anys, d'una ferida incisa a la mi dreta, lleu. Pasti
acasa seca del carrer de Tarragona, o.
— f arnbé leo assistit el noi de catorze anys bilveri Jerez d'una ferida
contusa al peu dret, de caràcter Ileu,
produida pel carro de casa seca, cat.
ter d'Angel Guimerá, lo.
— Ampliant una noca donada
abans-d'ahir, hem d'afegir que el servei local d'autobusos tornará a funcionar senae cobradors fins a l'estiu
que s'anirä admetent el personal.--C

AMPOSTA
Millares de l'Alcaidia
Nou admi
nistrador de Correus
Upen
Altres noves

Comunista estranegr
detingut

fi OM O

AUTO-UNION

o

222
412
598
930

DE BARCELONA

TRES FERITS EN UNA TOPADA cumplir un aeure no destorbant
LA BISBAL
deis investigadas. Ami, pera, que, seAnmosta, 11. — L'Alcaldia d'aqueu
063 085 161 111 136 154
ENTRE UN TRANIVIA
gon.s lerdo, entés, ja obra en poder del
ta localitat. preocupant-se en fer raj.
231 249 288 300 314 317
I UN CARRO
Requeriment
L'esport
Rcbatori
de
la
Centralita
l'inPresiden, int e ri
llores que embelleixin la població ha
419 462 464 481 514 545
A la Ronda de Sala Antoni, forme elaborat pels mentbres de la DiAquell "Foment"...
plantat arbres i els ha protegit ata
582 608 620 664 670 745 topa un tramvia amb
un carro. re acia dAdmittistració Local que esli.
La bisbal, it. — El Jutjat de pri- caixonades de fusta, a tot el llarg del
772 800 814 824 834 842 Resultaren lesionats els tres
gue ren tan per tal de satisfer aPetite in - mera instància requereix a Sebastià carrer Avinguda de Marcelli Domi.
895 914 916 932 953
ocupants del darrer vehicle, els confessables d'elements que, per
Corredor i Granés. de domilici igno- go i Avinguda Salmerón.
guata foren auxliats al dispen- ficar-se" — con sarcatlicament afir- rat, perquè a iinals daquest nues corn- — L'administrador de Correus
VINT-I-NOU MIL
(Pie
sari del carrer de Sepúlveda.
men — sempre s'han haga: de valer de paregui a respondre a la demanda de (ins ara ha estar en aquesta plaça,
010 032 123 192 261 285 346
siluactons confusas i impopulars, toril la divorci interposada per la seca mu- nvor losen Salvatierra, ha e<tat des.,
379 393 384 458 500 520 547
yne estem tapiar, i que, per tan:, andb llera Teresa, domiciliada a Palafru- t:nat a Castelló de la Plaga. Ve a
571 625 634 668 673 683 686
la nostra intervencia, ja no podcm es- gell.
ocupar el seu lloc el senyor José,
INTENT DE SUICIDI
735 765 876 801 900 912 920
devenir indiscreta, preguem al sensor
— Diumenge a la tarda, en partir Sebastiä Vinyals.
934 050 955 989
monteras
Ahie a In Mi va intentar sui- Alcalde-gestor, que en aquests
de campionat, s'enfrontaren els pri— En el partit de futbol carraspeo
cidar-se, ingerint una regular representa, encara que cfrcumstanclal• mers equipa del Portbou F. C. i el nein al Campionat Provincial Amas
TRENTA MIL
suBadalona,
que
interesal
de
la
ment,
dosi de lleixiu, Pilar López i CleCentre d'Esports Bisbalenc. Es d'es- truc jugar el diumenge pa s sat entra
003 010 027 040 052 073 1(4 mente, de 55 anys, habitant hl perioritat l'esmentat docutnent per a la perar — i ho desitgem de debe— que a l Mitra d'Ebre F'. i l'Amposta
scva
urgent
publicació.
murar
de
Vallhonrot, 57. La pa121 197 206 236 310 340 350
en el partir de diumenge el Centre Futbol Club. al carne del darrer, re.
Que con.s ti que Il g tl fS'0 PeriCtel .10 la d'Esports Bisbalenc, amb usa actua- sultä guanyador el visitant per quatre
362 419 445 418 454 493 308 cient fou traslladada al Dispea•
ti mes minos
interessi
en
fern
perqué
sari
del
carrer
de
Roser
, on els
533 568 586 591 677 707 710
ei' brillant, sabrá esborrar la mala gols a un.
754 757 831 845 9 • 1 942 947 melges li apreciaren una forra nina el resullat de la inveatigaci6 1:a- impressióO que es despren dels últims
— 1-Iont espera amb gran Interè1
ludida. Per la nostra part ja tenim el
intoxicació de caràcter greu,
955 970 975
per al diumenge vinent el partit Ara.
de mes a mes, sofria un atac judici formal de l'actuació honrada, la
En aquest partit s'ha augmentat en posta-Vendrell, al camp del ¿arree,
TRENTA-UN MIL
d'alcoholisme de resultes d'ha- qual cosa no vol dir encerrada, que aa un ral el preu d'entrada al camp d'es— El preu de l'arròs continua a
ver-se embriagat abans de rea- rin altre aspecte dc la dita actuació, ports, per tal de sufragar les despeses 34 petsetes en clofol t a. — C,
006 058 059 063 111 115 150 lit rar
guata
el
poble
va
eleals
hondea
l'intent de suichn.
que reporta la lesió del valent porter
164 217 223 225 260 278 282
var a la categoria de represcntants des
del Centre causada en el partit ju286 322 353 391 407 437 467
taus interesaos, i sigui quin sigui el re477 511 541 578 592 639 699 AHIR S'EFECTUAREN ESCOR- tuitat de l'enquesta efectuada no el tes gat amh el Catalä F. C.
— Dimecres a la marinada entra712 724 749 770 776 781 196 COLLS ALS TRANSEUNTS EN Harem pas. Coneixem perfectaninit
804 834 883 890 935 944 958 LIVERSOS INDRETS DE LA Quina san els ntabils i passions de la ren Iladregots al taller de sastreria
que la casa Fill de R. Alhert te ins995 999
CIUTAT
TROBALLA D'UNA gent que la sollicita. L'únic que presadesig justissim, ex- talada a l'.Avinguda de la República.
un
és
BOMBA
nem,
i
clisé
TRENTA-DOS MIL
A partir de darrera hora d'ahir a tremas per molts ciutadans, is que la S'emperraren generes per valor de Sembla que havia vingut
006 074 080 099 126 150 154 la tarda fins a ben entradas horas de pols dels ar.rius — en collaboració amb tres a cinc mil pessetes. Cal remarcar
que ja és la segona cegada que °cor- a Barcelona a organitzar
173 202 274 284 297 356 364 la nit, la policia practicä escorcolla- la reserva, en aquest caa incomprensi381 401 413 448 463 499 504 ments als transeiints de d'versos in- ble, de les autoritala — no pugui antelar re una cosa semblant en aquesta sas- «cellules» comunistes en516 584 587 598 607 616 626 drets de la ciutat, i especialment a la dignitat durar edita als guata una po- treria. Els Iladregots sempre han pa,657 687 689 725 772 784 803 la part baixa de l'esquerra de l'Ei- bres d'esperit, que ningti no saure,,- sal per la porta que hi ha sota el= tre els elements estrangers
porxos, precisament el lloc mes cenAhir fou detingut' Cesar Giorgi, d'o813 815 816 904 924 932 962 xampla.
eis a presentar can a modela, intenten
tric de la ciutat.
rigen nata, de 25 anys. i súbdit ar995
Al carrer de Viladomat, gairebé al imPunement discutir. — P. .4.
— Encara que . seraibli mentirla, la gentí. Esth acusar d'haver vingut a
carrer de les Corta Catalanes, i al
TRENTA-TRES MIL
Bisbal compta amb un "Foment de Barcelona amb Fobjecte d'organitzar
peu d'un arbre, uns agents destinats a
la Sardana". — C.
"células" comunfetes -entre els et.003 012 100 116 162 292 297 la tasca d'escorcollar, hi trobaren una
ments estrangers que resideixen art.
CANET DE MAR
315 326 352 356 357 365 381 bomba de gran tamany i pes. Se suSANT ADRIA DE BESOS Sembla que ja ho hacia fet a Ba'.
405 425 447 459 497 525 547 pera que els portadors d'aquest arteAltres
gäria, Turquía i H ou gria , lloe s os
Politiquea
560 566 573 583 588 591 616 lacte el deixaren alli abandonat en Alliberarnenta ::
Una central d'embalums 1 bagatges és conegut corn un propagandista
novas
683 766 789 811 859 891 901 adonar-se de la mintió que acomben
de la C. de M. S. A. a Sant Adrià activissim.
918 963 990
els agents de noticia.
Canet de Mar, 11. — Poza die> L'aturada • de
Els agents de la brigada d'investítrena :-: EI pas públic
abans de les testes de Nadal ioren
TRENTA-QUATRE MIL
Desgracies :-: Altres novas
pació social practicaren on escorcoll
alliberats, sota fiança personal, la
Sant Adriä, tu. — La Compattyia al seu domicili, on s'incautaren de
trentena de presos canetencs que feia
003 027 103 111 158 237 249
libres de carácter extremieta i d'una
BOX A
mes de dos mesas que estacan a les dul ferrocarrils de 5f. S. A. ha in- documentació
250 263 278 354 426 430 449
abundant la qual, a hopresons de Mataró i Barcelona arnb forrnat l'Alcaldia que des del labrar ras d'ara, hom està seleccionant, per
470 479 528 554 585 587 589
A L'IRIS PARK
motín dels fets d'octubre. No cal dir propvinent quedará instalada a Sant tal de veure si el detingut mar.:é
655 657 689 704 '711 7'7 '773
l'alegría de llurs familias i atnic>, la Adriä una central de bagatges i em- relació amb l'organització central
782 783 810 820 828 847 857
869 875 908 917 953 964 967 FENOY II I FROG FAN MATX satisfacciO dels guata es palesà a la balums amb expendició de bitllets comunista,
seca arribada. Ultimament s'ha pre- per a tOts els trens que surten de
NUL
sentat a les autoritats rnilitars l'ex- Barcelona. El repartiment sera fet
ALBI GUANYA PER PUNTS
caporal del Sornetent de la vila, el a domicili, con, és costum en aquests
FENOY
1.1a aelarimeat Je
bon amic Josep -forros Masriera, cl serveis. que per primera regada ga y A lI TOMOBILS
IT
Bons combata en general els que tin- qual ha estat ernpresonat a Mataró, a direm a la localitat. Desitgem que no
l'Esquerra Comu.
gueren loe aliir a la !in a 'Iris Park. disposició del jutge militar instructor. hi hagi dilacions en la seca irnplanEn tots es de professionals, l'emoció Per a quan arribi a torn la causa tacita.
mista
— A mesura que les circumstanva esser la nota dominant.
d'aquests processats s'Ira encomanat
Frog i Fenoy II tingueren al seu
la seca defensa a l'advocat senyer cies ho aconsellin, la Companyia
M. S. A. anirà ampliant el servei de
rec el combar
i no cal que Eduard Ragasol.
Per a la seva publicació, hem diguem que re>ultä interessant. Unes — Es parla rnolt de destituciú de trena fins al corren, d'aturada al
rebut aquesta !letra que el Go- vegades l'un, altres regadas Faltre, por- l'actual Ajuntament i del nomenament xador local.
mita Executiu de l'Esquerra Co- taren la direccia de la luita. Cal des- d'una Comissió gestora. Sembla, peró,
L'única nova no agradable que
munista ha trames a la Direcció tacar una major regularitat per part de que no troben en tot Canet prou tia facilitar la C. de M. S. A. es la
“L'Instant,":
Frog ensems que me> precisió en cls individus afiliara a la politiza radical negació a facilitar el pas públic en
"Sr. Director de "L'Instant". cops. Aixä, no obstant a la tercera re- per a poder constituir-la. Ela de Lliga un pont dele trens damunt el Besòs
ntiSe5 que ja esmentacem temps
Ciutat.
presa fou coniptat fins a vuit, en oca- Catalana. que dominen actualment,
entera.
Molt senvor nostre: En el nú- sha de trobar- ae descobert i tocar-lo bailen de contents en veure el iracas
— Maria Gonzalez Barrapis, de
mero del tila 11 del corrent del fortament de dreta Fenoy. En canvi en de les gestions, ja que així pensen
periòdic de la vostra direcció es començar la guarra represa, en un for- assegurar-se, a I III enys per algun trenta anys dedal, loa auxiliada al
D ispensari d'una ferida heu a la mi'
publica un interviu d'Irene Polo midable cos a cos, anivellà la lluita, i ternps, el predomini absolut. Tanmaamb "un dels dirigents de l'Alian- a poc a poc anä decantant al seu favor teix alzó resulta molt natural, parqué esquerra, causada amh un ganivet. Se
Obrera" en la qual s'afirma el combat, si fe amb no tnassa avan- els qui aval manen són gent feta poli- la produí a casa seca, carrer de Lleique les forres que integren l'es- tatge. El darrer round ra ésser a favor ticament a prosa de bomba, car tant da, 32. baixos.
— Salvador Romero García, de
de Ferroy, i aixO anivella la puntuaciä, els fa dir-se monárquica, com dictamentada Allanea es disposen
dors, republicans, catalanistes, de la vint-i-quatre ama, domiciliar al ca-constituir-se en un partit que essent lallat mata nu.
les agrupi toles, que els útiles
Albi fOLI declarat guanyador de Fe. Ceda o radicals. Gairebé tots, i parti- rec de F. Galan, 122, fou assistit d'una
que no hi estan d'acord eón els voy I, quan hom esperava un rnatx nul, culartnent l'alcalde, sempre han sa- ferida tallant en un dit, precluida tresocialistas i els comunistas del ja que l'actuació d'aquest darrer en el but ennnotlar-se a rotas les situa- ballant al cartita
Còrsega, 302 304
Partit oficial, i, finalment, que curs del combat no va ésser-, eom ter dona.
si les próximas eleccions es fan a declarar-lo venot. La Iluita en tot — A Callar hi hacia, des de fa any s.
Pol sistema majoritari,
mornent estigué pena d'interès; els dus dos corresponsals administratius de
Obrera anirà junt, amb l'Es- boxadors, en els seus respectius estils, "La Veu de Catalunya". Un delle va
quen a.
(11111G1t1013)
feien interessant el matx. A la darrera ésser encartar en els teta d'octubre i
L'Esquerra Comunista, que represa i quan Fenoy 1 portava entra fcu ernpresonat. En sortir de la presa
CURA
GARANTIDA
EN
DOTZE'
DIES
reprendre novament la feina de reforma par! le l'Aliança Obrera cos a cos, un cop de cap d'Albí deba en
(rally:1 de la seva constitució, manifesta inferioritat Fenoy I, que si be partidor a domicili de resmentat diadec la va
11 1(1111 . 5611- Malalties de la nena. • 18 st. Anten i , 33, I r., 1.*,
no de forma contundent, si amb sufi- ri, s'Ira trobat amb la desagradable
TI. 31617
Primer. Que la qüestió de la dent claredat, portava avantatge 4 favor sorpresa d'haver estat destituit d'administrador
corresponsal
de
"La
Veu
seu.
El
:transformad(' de l'Aliança Obrefall declarant canee Fenoy I
de Catalunya" a instàncies deis subsra en partit no ha eslat plan- fou molt protesta!.
criptors, els quals alleguen que no 4444444444•4/0444+++.44,4444•44• .944.4444,444444+44444.
tejada oficialment al Comitè, i
voten reine l'esmentat diari de les seRrsultais (lela combata preliminars:
que, per tant, el prettni "dirigent"
res mana. .Aquesta maniobra ha estar
no te cap dret a parlar en el sen
nom.
Salines i Moral (amateurs), matx nul. trolt comentada a la vila.
Poncet cene per punts Hombravella
Segon. Quo l'Esquerra Contritot i ésser partidaria de (amateurs).
ARGENTONA
Els vuit darrers mode's
Lorente cene per punts Casasses (ama
l'agrupament en un partit revoCOLON A I L per a 1935
lucionad de les organitzacions
La fasta major
Reobertura :-: La
mantenen aquesta faque es posin d'acord sobre un telnE; ).professional Ballesta guanyà Ber- situació del F. C. Argentona :-: La
programa i una làctica roncre- tran, per llançar l'esponja el curador
Cada. d'Estalvis
mosa marca al
tes, es decididament adversaria d'aquest darrer, a la cinquena represa.
Argentona, it. — Durant el dilluns
de la transformació de l'Allança El round anterior, d'un crotzet de dreta i dimarts passats fou celebrada en
cim de tetes les jerarquies
Obrera en un partit politic Be r tran envià Ballesta a la
lona Per al aquesta vila la tradicional fasta maUna tradlció da preatIol I quaIltat parpttuadi
"únic".
compte de set. Després reaccionO aquest lor de sant Julia o d'hivern, la qual
a través de cada tem p orada morsa • COLONIAL
una •uterltat de dictad«
Torcer. Que al "dirigent de en forma i nexplicable, i els papera fo- es redueix exclusicament a una fasta
NI ODII I., 551
UN "COLONIAL" £3 SOLS COMPARABLE
l'Aliança Obrera", en l'exiallsncia ren invertits. Bertran feo comptat tres del poble, ja que l'afluència de foras51 Pres.
• UN AAAAA "COLONIAL
real del qual ens resisthn a cegadas, i el gong el salsa d'un k. o. ters en aquestes diades hivernenques
— —
Colonial 157 Altern 15- 150 1,1100 Undele per a totes Ira clara
m'aura, obra amb una inqualifipar a tima r
és molt escasas.
Calamar
1104"
11MI 11,0 corleara (15 a 0. 0 0 0 metrest. Moda! 167, ei cable lleugeresa en atribuir a segnr
El nens baxadOrs pertanyents al I3o151 "
15- 2.000 lea
perito pe: a ball r 1 grana estannatents
— Per disposició de l'autoritat mi- colonial
Na " 18- 8110 140
l'Alianea Obrera una thotica xing Club de Terrassa, Garn i i Trens, litar ha estat aixecada la clausura del Colonia'
••arlaelter per a emes&
col•mai
"
1111. 180 1100
•
electoral que no ha estat objeete van efectuar una exhibició, que detecta
RAMO 11111151110
Colonial e57AC-DC 18- 560 500
Sindicat
Agricola
"La
Redempci6",
Colonial
881 Altere 15- 550 500
de discussió 1 que, per tant, no el nombras ptiblic que quasi omplia la el
I Urda de la 'Rada»
qual hacia estat tancat poca dies plonla1-164 AC-OC 800- 850 1120
apartar
301
Pot haver estat aprovada.".
sala de l'Iris Park. —
despris dala lata d'octi,

083 001
260 265 028
448 464 229
532 548 402
610 657 548
817 834 752
891 896 879

144 206 259 272 276
360 369 419 438 453
482 490 541 533 578
589
610 622 649 666 702
274
736 74 .1 754 777 793 816
458 727
841 854 882 884 900 938 957
594 965 976 990 992
808
962
DIVUIT MIL
002 001 015 030 073 157 161
171 200 220 233 323 397 403
337 412 441 484 494 548 549 551
617 700 752 864 872 896
582
536
733 932 936 970
931
DINOU MIL

CINC MIL
021 024
122 140
265 328
55 0574
727 752

TRETZE MIL
053 070 077
209 221 229
415 422 429
491 505 517
609 611 639
709 737 772
866 883 889
943 959 968

033 067 091 135 137
234 253 311 318 335
437 466 497 499 527
591 621 635 665 678
760 844 856 875 898
975 989 993 997 999

MIL
060 191 119 152 184 010 031
290 412 462 490 493 341 392
513 526 536 546 593 528 562
626 640 688 695 707 801 822
729 741 772 776 802 951
840 845 864 978 899
939 944 976
075 115
310 354
DOS MIL
468 519
106 110 160 270 271 653 686
512 592 601 607 632 883 864
692 706 '722 748 752
813 866 989 952 955
008 111
TRES MIL
279 346
472
028 035 040 049 062 465 600
223 252
402 403
536 538
709 743
870 891

DEU MIL
VINT-L CINC MIL
113 120 148 232 246 002 015 026 051 091 099
410 428 457 471 502 173 174 177 225 305 323
570 638 646 709 761 335 404 405 431 443 472
866
508 513 523 527 553 595
704 725 782 801 813 858
ONZE MIL
VINT-I-SIS MIL
051 078 096 130 151
241 288 322 371 424 001 015 017 080 090 135
498 523 524 574 577 183 216 399 402 404 429
600 634 646 722 803 444 450 465 526 565 607
818 822 833 836 884 704 732 782 801 807 815
938 939 965
867 930 045 972
DOTZE MIL
VINT-I.SET MIL
107 1
216 234 294 041 060 065 086 090 196
361 364 373 378 397 263 288 40 1 454 483 501
459 460 481 484 494 540 550 551 597 611 627
572 573 752 839 864 677 766 767 775 788 791
930 938 972 990
798 820 833 871 988

HORCH- AUDI
WANDERER

AU OMOBILS,S.A.

BLENORRAGIA

CLINIQUE PARISIENNE

Ricard Martí Agulló
morí el dla 3 del corrent
despees de rebota els Auxilia EspIrltuals
la Benedlooló Apostólica

(E. P. D,)
La seva esposa Concepció Cabed, fill Cartas, filla
política Teresa Arenas, neta Narcis i Caries, mara
antenada, germans, germa polilla, nebodes, nebots
politics, cosins 1 familia tota, participen a Hure rumies
1 coneguts que (lema, dilluns, dia 14, a dos quarts
d'onze, se celebraran els funerals en sufragi de la
seva anima, a l'església de Nostra Dona de Pompela,
RR. PP, Caputxins (Diagonal, 450).
Agralnt l'asslatenela, el dol es «mili per aeomladat

Barcelona, gener de 1935
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EL PROBLEMA DEL DIA

kull, plebiscit al Sane
El lector hola pogut se gu ir els Pe>
porcinos portas: 0 cap aquests últims
d¿gs PC1 la ceiebració del plebiscit al
Sane. No gaire cosa poden: afegir avni
.,inó remarcar, especialme n t, errmig de
aenosfere d'aeassionamem en què tener'
Fou una determinació feliç la d,
la S. de .V. establint una policia intereacional per tal de vigilar i tenir cura
je rordre
Les Provocacions del Front Alemany
Ami han itt fentat fe. de
;ecce la raga a les ruines de ¿Esas
frene?: com a protesta pequé no ¡'ha
l'escrutini diumenge. Des de le!
FraSSo re S d'Estrasburg i d'alarmes Potledeni ciernan ye: del Rin iba estallen una veritable Huila de rompe:recia.
l'e r a en definitiva, el Front Alemany
perdut l'eufòria de que ha donat
nostres lasst de temPs. Tenen la ¡cesatié que aquelles exigencies d'antany, em
pe denirmatyn un 90 per sao a favor
jelzmanyo , catan Iluny cre$Ser una reailg. Es evident que, tot i la Mida inemocional, en molla pobles es nema
rce la pressió hilleriana, i aquesta ¡‚restindrà seno dubte uno gran impor.
jalees sobre el resultat final.
Totaont preveo an triomf d'Aleman n a.
per3 són molla els que avui creuen que
a S. de N. es temed obligada a dictas
sutures de protecció a favor d'una te j
molt important de ciutadans
-uelo
eses no abelleix gaire el retorn a una
elentanya governada per Hitler.

Peral Pel seu cantó, els hillerians fa
han Jet saber que no els interetsa quedar-se amb una part del Sarre. Ella confirmen essent partidaris del lot o res, i
les ele.-dons les fan sota apr e sta consigna. Ara, .pre, un cop portal a cap el
plchisTit, Hitler haurà de fe, el que indiqui la Reichstvehr,
Es una llàstima, sota Un pum de vista
europeo, que un: qiiestid territorial s'Adgi complicas amb tonts malitos. Hacia
eriSser uno disputa entre dos pobles,
Franca i Alemanya, perd la pollti,a absurda de Hitler ha acabas convertint la
qiiestió del Sarre en una reventa de les
laternacionale contra el trazisme, en iota
reventa deis juer gs contra el III Reich.
Lluita d'interessos, aliens mulles vegades
ala M'e re :so: de i que compliquen a l'infinit el ja de si complica(
assumpte territorial.
Per.) s'Ira de tenir en compte que els
obse rvadors internacionals, els que millo, correiren els afers del Sarre, havien
previst sohrcions raonables, intelligents,
que esdevenen impossibles davant la fantástico política económica de Schacht.
Seria ridieut, en clecte, parlar d'unid
duanera (pian Schacht vol establir la 'Iré:
vasta autarquia que es coneis, i quan
.'a Sezrz den': is arribar, per mida deis
prodn ctes substitur ins. a la Prbria su bcibrcia trAlemanya.
Avui Per M'id. sigui quina siqrsi la decisió que assenyali el plebiseit, una cosa
es pot afirmar: que cap no significare
uit profit per al Sarre.

lloc denle, Els satis s'inclinen a creare que eaclaparant majoria amb que
compten els nazis podria molt be fuer
equilibrada pela vots dels partidaria del
"statu quo".
Els periòdics, en general, s'abstenen
de pronosticar el resultas. El 'Echo
de Paris" din que a 36 hores del plebiscit niego no sap res, i no es poden
fer proneetics. Es fan suposicions cornpletarnent grattrites, dictes falsos, puls
que es recolzen en xif res d'eleccions que
daten de tres anys.
Fora dels grups extremistes. els partits intermedia dubten o dissimulen Ilurs
sentiments. Per?) són precisament
partits intermedia. sobretot els catòlics,
eta que !eran inclinar la balanza.

Serranos a votar ::

Mentre hom espera el Mute*

•
1:.anecdotajapassiónament
. 1 le
técnica en tó propaganda ele
toral N

::•

Paris, i2.—Durant tot ' el dia d'avui
han paeeat per aquesta capital time
broses persones originäries del Sarre,
procedents de tots els llocs de Eranea i Airica del Nord o calientes. que
es dirigeixen al dit rereitori per tal
d'emetre el seu vot en el plebiscit de
demà.
Atenes, 12. — De la regid d'Estires
han sortit dos -cesta setenta alemanys
cap al Sarre a fi d'assistir al plebiscit.
Els alentanys que han dinar a emetre el seu vot len transportats en trena
especials.

Confiscael6
a Alemanya

A LA SOCIETAT DE NACIONS
Orkr,

de' periódica,

Dad a poguts hores la sort intmediata del Sarre haura Wat decidida. I el rebultat, eigui el que sigui,
i les preocupacions urgents que crearan a l'una i l'altra part la victòria
o la derrota, envelliran en un moment
tot el muntatge -de la propaganda i
un nou apassionament fan i oblidar
l'apassionament d'aval per a decantar
el resultas de la Iluita.
Al marge deis vaticinis del posase
bte dret de cadascun dels competides i de la tècnica mestiza del pieUnsci t ea interessant — i a una certa
d'esencia divertit i tot — deturar la
mirada sobre la cursa desfermada de
la* propaganda, factor gairebé tan deciiiu com les mateixes idees i sentiments al nu. Mentre Mr. Knox, en
funelons d'erbitre e5MUSSa tots els
sgenits per evitar i per contenir el
desordre inevitable i Miss Wambaugh,
l'afile" especialista en plebiscit, ctun
ela mateixa es fa dir, vetlla per a
gerantir un sufragi immaculat, fixemners un moment en la Ilampant crideria de la propaganda plebiscitäria,
eleborada per obscurs coHaboradors.
Al Sarre tots els records han estas
batuts: des del pintoresc intraseendent al del crim pollee de eapaasion am e nt incontrolat. Les mes fantästiques paredes. el Ilenguatge mes violente les mis enceses polemiques, han
tingut per teatre aquella conca Mi-

garrotades a ia vigilia de lea eleccion4
Un procediment, encara entre noseltre& inèdit, ea el de les activitats 6
la senyoteta Lore l'arpan, bellissima
noia de vint-i-un anys que amb els
Mis encisos atrau destacare elements

del "Front Comú" ¡ en passeig amórós els colmena fins a la próxima ratIla de la frontera, on sin Inurats a
les autoritats hitlerianes. Dime. de
Sarrebruck publicaven la fotograll
d'aquesta sirena terrestre amb la denúncia 1 els advertiments del cae
Aixi cona per a arl lector de
Siglo Futuro" o "El Correo Catalene
el triomi electoral del partit republice
mis aburgesat representa la instauteclee del comuniarne amb ton els seus
pecate, per a un lector del "Der
Kampfruf", diari dels cartilla sarrends
pro-hitlerians, la victòria del "statu quo" significa la total boIxevitzeció del país. En un suplement ¡Fha.
trat de l'edició del dia 8 de desembre
presentava la "sort de la dona russa,'
per mitjä d'una fotografia en la qua l
es veien sis cadivers nus. La llegen-

Hongria Muna el memoränduntsobre el terrorisme
croata
,Hotpris ha lar« a in Secretaria de
lo S. de N, el nierna rtindum rus qui defensa la gema del 2u govern en l'aje,
del terroristne. 64 informes que arriben de Ginebr a fan preveo, ' que aves-

cietat de Nacions publica el bel

güent comunicát:
"El govern hongarès ha comanicat a la Secretaria General,
per a In seva transmtssi.6 al Consell, el resultat de l'enquesta a

ta 'nutran mieseó quedara liquidada
definitivament o en deis ropera con- que ha proceda d'acord amb l'en,
Hosgela — seganr referbscies —digo

en agites, rnerno randrom proles de molla
moderati6, i anuncia mesure3
(entra (lo g re olio empleats de la
policía. Es el reconeirement tàcit dan::,
de la benevolenca de les seres autoridels terroristes croates.
Ud s ert
Et indublable que els aeords de ROM:
;un, inf/uit en un sestil moderador sobre Hongria. radian' li ha de reeoniise, la bilna lahmereir, n6 ha d'übridar ve ara ella ha
de contribuir a ein.' rth toasibles
non: fers lurrnosor. Cendeia iErlove.
nia esperen un no. federe, i com a fobler omb personalitai preia Unen tira
a una vida autonanrica que permeti
deremulteament de tes 2:3211Cies edet1Cferiiti4Ues.

,arrec que li baria fet la Societat de Nacions.
D'acord el ponent, amb el re.
presentant. del Regne Unit, aclue
ta comunicad() serle posada ea
coneixement dels membres del
Consell. la setmana entrant." ser
Fabra.
1 arrlbades
12. — Sir John II«
mole ministre d'Afers Estra3gen de la 1;itin Firelanya es pr o 'sa sortir aquesta tarda ca i
Londree, d'un turnara dime s

Entrevisteis

Ginebra,

cree vitient.
Lord Eden s'encarregarà de representar

Anglaterra a Ginebra

durant l'ahstneia de Sir John 814
mon.
El

senyor Laval

ha

confereihr

aquesla tarda amb els fe.
nyors John Simon i Eden.
Despres va rebre el delegat
liongarls s contenint els resultats senynr Litvinnf.
Aquesta tarda han arribat ele
de l'enquesta encaminada a posar en ¡lar les responsabilitats senyors Benes i 'eituleseu.
da deia: "Violades i assassinades". d'Hongria en l'atemptat de Mar- Manimos cap • Ginebra
La fotografía, perd, era trucada. Uns sella.
Alertes, 12. — El ministre d'Aquants dies despees els adversaria p uL . 1 el ' eurs de la present sessió
blicaven la fotografia origmal. Les s'estudiärä l'assumpte. Es te la fers Estrangers. Maximos, sorsis dones tren sis benita, i no 'ruines, creenca que quedara liquidat en tirà denla cap a Ginebra, on pre.
sine: armenis afusellats pels turca. El aquesta sessiö.
sidirä la reunió del Consell de
mateix diari, per tal d'espaordir les
La Secretaria general de la So- l'Entente Balcanica. — Fabra.
Ginebra, te. — El senyor
Achardl ha Mural al senvor Aveno' el mernorändurn del* Govern

'tat

Berlín, 12. — La policia politice
ha confiscar les edicions del "Matin",
"El Figaro" ' LEcho de Paris" i tots
els diaria anglesos excepte el "Times"
i el "Bastee Haehrinchten".
Si be s'ignoren les raons d'aquesta
mesura, es creu generalment que ha
estat adoptada per tal d'impedir al
públic alemany que obtingui informacions d'origen estranger sobre la
bones electores del Sarre, reproduia,
nera.
a:ruede,
Sarre.
La concentraci6 de les forces en tamhé. el text d'un decret que una in
dos bändols, el "Front Comú" i el ielieos boleevics publicaren un dia
InformacIons Ultimes
el qual de"Front Alemany", ha simplifieat la en el . eoblet de Saratov,
cret, en el seu article cinqui, diu:
Roma, 12. — Tots els periòdics pupecó, en canve ha fet mis dibliquen extenses informacions sobre yedras . els argumenta per a pulverit- 'Totes les dones sen deelarades proel Sarre en vigilies del plebiscit. Ex- zar l'adversari. Així, per exemple, els Meter comuna del poble". Seria dificil
posen d'una manera objectiva com es Ilitlerians bo i acusant a tOtt i a tot- d'assegurar que entre els homes aguceParis, u.— En el banquet celebrat
planteja el problema i desitgen que hom de descastats i venuts a Freno, ta propaganda no hagi estar detectes
per l'Aliança Democrätica, el senyo!
Flandin, ha pronunciat aquesta nit
Una recomanació de la S. de N. a la població Sar- la votació se celebri en una atmosfera ha de combatre amb armes diferents contraria.
L'enemic, però, mis odiat pels partranquilla i digna.
a jueus i a catblics, a marxistes i a
sea anuncias diseurs radiat.
el
doctor
detenir
intentà
de
Berlín
govern
renca El
Oslo, 12. El rei ha inauEl president del Consell ha recose
capitalistes francesos. Els escassos tidaria del "Frote Alemany" són els
Seran radial, els resulKoenig
partidaris d'un Sacre &anees no han católics, que s'han lliurat a una apas- gural avui solemnernent la nora dat l'obra efectuada pel Govern, de
tata a Austria ::
conformitat amb les promeses fetes
donat a penes senyals de 'vida.. Les sionada campanya contra Hitler. Una sessid del Parlament noruec.
earrebruck, 12. •—• Als ardes da- Koenig havia desser deA conlinuacid ha estat publi- en la declaració vot del
Viena, 12. — L'estació de recito seves tibies propagandes han tingut manxeta d'un diari catee.: deie; "Tots
tingut
pressucapital
es
considera
que
la
ses11011
de
projecte
meata
pressupots, sanejament del mercat del
austriaca de Ravag mimes radiare so- el meteix to dels comentarte de la aquella que reconeixeu Crist — i no cal. el
lió del Consell de la Societat de les NaSarrebruck, cs. — Segons noticies bre les operacions del P leeideit del prensa francesa, en contrast violent pas Hitler — com a Führer nostre..." post. Segons el projecte gover- blat i del vi, i baixa en el preu del pa.
per
al
cen, reune des d'ahir a la nit a Gi- del millor origen, ehavia decidit a Sarre les noticies que siguin
pieSsupost
el
namental,
El senyor Flandin ha afegit:
facilita- amb la premsa alemanya. A tot esti- D'un manifest titulas "Per Crist! Contera, n'haurà de prolongar algun Berlín detenir el doctor Koenig, al des per l'agencia oficial Amtliche rar alguna caricaturo cresprit" com tra Hitler" gen les segeents paraules: periode que comprèn del primer
—Al mateix temps, els perills de
juny
de
30
al
1935
de
rosas en rae) a les nombrases decisiens qual, les seves gestions prop de Max Nearhrichtenstellee
juliol
de
guerra, que es van agreujar per l'auna que publicada a "Le ef tele "Lliurem ad, en el Sarre, el combat
quant bominable atemptat de Marsella, s'han
ya el dit organisme internacional hm/- Braun havien collocat en una posBlänc", de Paris, ha estat profusa- que els ciestians de tots els temps han de 1036 queda equilibratque
han
ingressos
i
despeses.
y a äadoptar corn una conaeqüencia del tura delicada.
a
eevait. L'any nou contenga amb una
pel
Sarre.
Sobre
una
ment reproduida
hagut de lliurar contra els adoradors
400.000.000 de atmosfera de pan, que ele acords de
resultat q ue tingui l'escrutini de la vaL'ordre de detenció ha arribat quan
Ilegenda que diu: "El problema del de l'Esta t" . Per 5 combatre aquesta estat calculats en
co395.900.000
taci6 que eha d'efectuar demà.
Roma, ahir, i les entrevistes de LonSarre: fusta i carbó", hi ha un home propaganda funesta per al "Front corones. contra
el doctor Koenig es trobava a casa
Política mexicana
Les dites decisions s'hauran de refe- del senyor Buerckel, Prefecte del Pa.
dres, demä, serien per objecte consoassegut en el dubte de la tria, en- Alemany" ele nazis han hagut de cer- rones en l'exercici corrent.
rir 215 punta següents:
El projecte preven cona en lidar.
latinee el qua] ha pres al seu càrrec
tre una pila de carbó t una renglera car nous arguments i adjectius. Els
Primer. — Sobirania sota la qual Futr- salvar el doctor Koenig.
El president del Consell la. armade creus de fusta.
emprats contra els marxistes i els l'any darrer un créela de coroe de quedar el territori. segons el eaLa baralla cenyida ala partidaris del jueus na els servien de gran cosa. nes 42.200.000 per a socorsos ciat després el su probad/se de no
Es creu als tercies del Sarre, que
riera, 35 de l'annex al Tractat de Ver- aquest fet corrobora les revelacions
a
necessitats,
cedir en la seva acció encaminada a
S'ere hitleriä i de l' e statu-quo", ha Ela diuen "Ilops ferotges", 'separa' extraordinaris als
ralles reierent al Sarre.
envait tots el; cames possible s . N'hi listet", venuts als diners de Judes i conseqüència de la crisi sazonó- mantente la galvanització del crèdit,
de Braun.
Segon. — Data en la qual la transEls posseelors de valora de primer or.
han de perfectament coneguts en el els acusen de trehallar per eanticrist m le a.
ferencia de dret ha d'ésser efectuada, El Front Alemany Intente
nostre país: per exemple, el tancar i de "deixar els temples per a celeha cap reducció sobre els dre — ha dit — a curt termine i a ang
No'hi
tenint en compte la proposició formulada declarar la vaga
les portes de les febriques o de les brar-hi reunions comunistes".
crèdits destinats a obres públi- termini, han de tenir la possibilitat di!
Oe! Cornee del Cansen en el sen inmines als sense feina i els discursos
Sarrehruck, 12.— Els agents proLa propaganda del "Front Conté" emes (construcció de carreteres, procurar-se disponibilitats amb eta tí
forme del 5 de desembre del 1934.
exaltaba des de la meona. Amb la par- no es pas menys divertida ni menys ferrocarrils, linies telegräfiques, mis que posseeixen. A aquest resultar
Front Alemany van inTercer. — Data de retirada de les vocadora del
ticularitat, peró, que al Sarre, bona trine. El 19 de desembre, els l'ideea etcètera) en relació amb el pres- s'arribare sense cap inflació. L'estable
tentar aquest metí baixar a les mines
Nora-York,
12.
—
El
sute'«
}rapes internacionals.
litat del frene, a la qual seguim essent
de l'Estat francés per a convencer Wagner, senador per ¡'Estat de part de les indústries i lee minen es mexims del socialisme i del comu- supost corrent.
Quart. — Nacionalitat dels babitants
No es proposa cap inmost su- fidels, és, i ha d'ésser mantinguda. L'ac.
els treballadors que declaressin la va- Nova York, ha presearat uva re- mouen arnb capitala franceses, la qual nisme al Sarre. Max Braun i Erice
del Sarre I dret d'opci6, segare els
Aquestes maniobres no van tenir solució redactada pels cavallera cosa vol dir que en el primer cas les Pfordt, frien pública una declaració plementari. Ilevat de la nova taxa ció del Govern tendeix a restaurar la
principis adaptats pel Cemite del Con- ga.
confiança a Franea.
mit gràcies a l'energia de les auto- de Colom, inritant els Estats possibilitats són a mitges, i que la amb l'additament final ene el " Front sobre els automòbils.
desemen
la
indicada
data
del
6
de
ich
El senyor Flandin ha parlas despret
ritats que van negociar a fi d'impedir Cilits a rompre les seres re l a- mejor part dels dengues defensen des Conté" donaria 50.000 frenes al qui
re del 1934.
dels projectes sobre la reforma judicial,
que es portes a cap aquesta manifes- cions cnmercials amb Mbxic com de l'església el mateix que el jueu des los capee de desmentir cap de les a lioanque. — Funcionaria.
que
donaran completa independencia a la
lactó que hauria tingut consemiencies a Protesta política d'atrOcitat re- de darrera el taulell dels comerços mocions que contenía. Aquestes afirA aqueas respecte, el Consell prendrà
LA PUGNA ENTRE L'ESTAT magistratura, grecies a la creació d'un
i els socialistes i cornunistes des del
funestes.
Que
per
l'actitud
1.
ligiosa portada a terme pel par- carrer. Els infante no voten, avui, al maciona sOn:
seta dels resultats de les negociacions
inspector encarregat del nomename,nt 4
En eiecte, si els minaires no hi ha1 L'ESGLES1A A MEX1C
; ,Je Se celebren actualment entre els Go- guessin estat d'acord segurament hau- ta. nacional revolucionan.
Sarre, penó l'escola ha estat també del Consell de la S. D N. la emanedels ascensos miela magistrats, que seran
da
assegulitat d'un %teten plebiscit
La resolució fa responsables
tees interessats i, eventualment, el ciescolles per cinc anys per una assemrien resultas incidents que haurien l'expresident Plutarc Ellas Ca- un centre de propaganda. Als apara- rada. II. Oue per la decisió del Cont.: Censen haurä d'adoptar disposicions exigit la intervenció de la policia, avui
Mixic, 12. — El ministre celnstruce blea d'ales magistrats del Tribunal de
dors de les botigues, amb els vidres
sell
de
la
S.
D.
N.
les
rendes
resten
lles
j
els
seus
partidaris
dele
asre a donar efectivitat a la seca reto- ocupada en altres coses dintre del
als ciutadans Cassació i de l'Audiència.
en perill, Hitler hi ha estat exaltat i
sassinats 1 pillatges portats a ridiculitzat. Banderes, proclames, dia- earantides en el territori del Sarre. cid Pública ha dirige
alele del 17 de maig del 1933, segons
En les seves conclusions, el senyot
territori.
mexicana una crida invitant-los a qu'e
que
el
Sarre
torQue
en
el
Con
cap
a
les
esglésies
i
temples.
—
Uf.
a qual el Consell afirma en priecipi
Flandin ha declarar que continuare ame
ris i 'libres han estar profusament
Els obrers han declaras que si el Fabra.
els
no
tinguin
en
compte
la
recent
carta
nes
a
I'
A
lemanya
hitleriana.
sota
el senyor Laval una política de pala i
Pie els drets dels funcionaris del ter- dimatis no s'havia fet l'escrutini deeecampats. El dibuix, la fotografia, la
ritori seran, en totes les hipetesis, eal- clarar:en la vaga.
prosa i, edhuc, el vers i la caneó, ha franca francesos que circulen, en el del delegas del Papa, en la qual es d'aproximació entre el% pobles.
Atac a la polIcla.
lee
alerta
moSarre,
aixf
totes
com
a
ageardate
decidint
les
modalitats
d
'
e
—Se perfectament que per a mantenir
estat formidables instruments divulprohibeix a tots els pares católica
Mèxic, 12. — Els habitants de gadors. Per Sarrebruck s'ha popula- nedes estables. serien transformades
!Quej ó de principL fixant edil= les Una Illsta de violències
que enviin els seus fills a les escotes la pau cal ésser fort: pene se tambe
la petita poblad() de Tacubaya, ritual una caneó la tornada de la en maree paper:
earepensacions pecuniäries equitatives que
que per a merèixer la pau cal islcr
Sarrebruck, 12. — El servei de situada prop d'aquesta capital,
Pussiblement horn trabare poc mar- socialistes.
Saturan de concedir-se ala funcionaria
conciliador i realista en les relacions
premsa del Front Unic ha publicas le atacaren la policia un destaca- qual fa:
ministre,
en
el
seu
I:esnientat
j
Per mes que hom digui, per mes que xista que socialistes i comunistes vesternacionale
ell e no continuin al servei del Gaseen Ilista de maniobres illegals i de vio
ment, de bombera que acudf en
thom fad Ihn per les rendes i per la desvalorit- exhort, tracto a l'esglesie ceorganeIrteceSSOf.
El President del Coreen ha afirma,
seus adversaris.
lUncies
contesta
pels
atixili dels agente. com a cense- el Sattre restare alemany.
Sisè. — Assegurances seciale — En
rack; de la moneda. el que honi no zacie mereeneria 1 declara que els la sef a reaolució ehe lluitar contra
En la ¡lista, ocupen un 'loc de preqiitmcia de la detenció d'alguns Abunden en els cartells de les pa- podrà negar, iteró, és que is d'una capellans sen els paräsits de la so- lar foreis i contra la rniaeria i ha ;ce
taa que el territori passes per enter
ferencia els atacs de que van ésser
en pare a Alemanya, el Consell pudre victimes els venedors de periòdics sacerdots calblics, m/ f entendre rets grandiosos mapes, assenyalant gran eficäeia electoral.
hat expressant el seu dese; que s'arribi
(decae del Comise financer que estudelcriziú eta illegal. els limes que de e ches" corresponen Hi ha una zuna intermedia: la deis ie tat.
a una deflació dels egoismes i del pes.
anti-hitlerians i la destrucció de la que la dita
di lea modalitats d'execució deis prinResultaren ferits tres bombera a Alemanya. Ja no cal dir que en demòcrates alemanys, la própagincle
smiame.
mejor Pan dels cartells de propa- i un policia. Les lesions d'aquest
s
fixats
en
la
declaració
del
Gevern
tots ells, hi ha el Sarre i Alsäcia i dels guate ' es mes moderada. El seu
En el seu discurs, l'ex-ministre ds
ele
ganda iixats als carrers pel Front
de
gravetat.
corresúltim
sent
slernany del 2 de desembre.
Lorena. En alguns la taca que
líder, el princep Hubert zu Loeavens- no secubla pus dificil de trabar en la Guerra i president de la Comissie
Unic.
la
reforços
de
Sete. — Transferencia eventual de
Amb
l'arribada
pon
a
la
nade,
alemanya,
compren
teie, i el seu ¿irgan -Da, Reich", es toses . les Ilibreries de Sarrebruck. Es de l'Exèrcit de la Coimbra, senyor
Es diu també que, malgrat no exiscabes, a conseqüència del dret recnne- tir contractes firrnats, 8o directors noticia aconsegut restablir For- la ciutat de Lió, bona part de Bélgica limiten a aconsellar suaument el vot un Ilibre dedicas totalment a menys- Fahrs, ha fet ressaltar especialment
gut a les persones que abandonen el de cinernea ehan negat a passar
un
centenar
dre.
S'han
practicat
i
esgararpa
un
bese(
de
la
Provenea.
a favor del "statu quo". Darrerament prear, a desvaloritzar i a ridiculitzar que les forces de terna, aire i mar de
als
territori de vendre Ilurs bina immobles, seus locals filma de propaganda ante de detencions. —
1 la imatge del Fürher presidint-ho aquest diari publicava una anécdota Freno, amb mires a la qüestió del França han estat calculades tenient
mear-sin els bens mobles, etc., etc. — hil!enia na,
tot. Deificent-lo els uns; amb el se- comentada. La tardor de 1807 ele tren- Sarre. Bona part dels !efe: comenta- en compte la posen-da militar atrieabra.
gell del ridicul els altres.
cesas havien eitsatt Portugal. Un vaiestadistiques i imatges han servit buida a Alernanya. essent molt proEl retorn a Alemanya, ceDe fotograbes en correu per a tots xell portugués tornava de les :alees per a la propaganda, i no cal dir bable que les unitats estiguin ateas
ena Celda de la 8. de N.
els gustos. Cridava poderosament la- del sud. La tripulació, ignorant dele que bono part d'ells eón tan mortifi- sobrepassades a conseqúencia dele
tastrefIc per a les fabrisemejó una impecable fotografia d'un ¡eta, va sorprendre's en entrar a Lis- cante con; intelligents.
nous armaments del Reich.
Ginebra, le. Aquest metí el se- ques de NeukIrohen
infant salvatge i negre, plorant desea- boa de veure hissada la bandera franDirigint-se al senyor Flandin,
I,a darrera pare del "Llibre del Sueetari general de la Societat de NaSarrebruck, 12. — El setmanari
peu
peradament. Unes lletres al
cesa a l'entrada del port. Se sorpren- rt e és tot de grans fotografies esta- afegit que is urgent no permetre 111
eons ha rebut del senyor Knox, pre- "Grenland" publica un informe secret,
perquè
el
seu
pare
ha
diuen "Plata
gué encara mis quan Ii loa ordenat hlint comparances gräfiquea entre as- desethelibri de les force!, que Jai*
ident de la e.omiesió de Govern del que qualifica de sensacional, dirige a la
mareat al Sarre, a votar per l'" statud arriar el seu pavelló portugués. El pectes de la vida francesa i de la vida —ha dit—en ei nostre perjudici, molt
teritori del Sarre, un document con- direcció de les fábriques de Neukirchen.
l'edat
de
seBerlín, 12. — A
capitä tingué un gest; en lloc d'obeir eleman e a. Le s foto, de la vida Iran considerable en 1936.
enint informes sobre la situació al
En aquest informe els experta exami- tenta-dos anys ha mort Gottlieb
Un punt fàcil de la propaganda
L'orador Ita dit despees que la supote proa cap a l'Ocei al crit de: ceso sen generalment defecetiosea: co
trritort, i posant de manifest la ne- nen la repercussió que tindria a les fänazi es la manca de fermesa de la
von
Jagow,
ex-secretari
d'Estat
c essitat d'una intervenció del Consell. briques el retorn del Sarre S Alena- al
Portugal existeix encara! Es a hord canvi lea sur reporten coses d'Ale- premacia iranctea no serà cecee ni
decisió
de la Societat de Nacions d'aquest
d'Afers
Estrangers.
vaheen, i ací restare fins que manya són impecables. Citern uns la situacie d'Europa minorará mames
Per aixte, equest ha acorde , dirigir ayo. Recorda que en aquest cea la frdnVon Mena, entra al set-reí di- d'autoritzar mes endarant un altre el nostre pafi sigui novament
i mmediatament una celda a la poble- tera francesa romandria tancada, i la plCinälie
exemples: mentre simbolitzant /a que quan se sápiga que França disalemany en 1895 i fou plebiscit per decidir la tornada a Ale- "Das Reich" posavi en aquestaIliure.
anicFrança veiern l'estampa d'una vella posa d'una foro constant.
C:6 serrenca.
frontera alemanya, Maceta, o sigui la destinat a l'Ambaixada de Paria manya. Un manifest del "Front AleEn cercar els mitjans de mitrar
El manifest diu textualment:
supressió del mercat francés, fins ara el mes de març de 1898. En 1907 many" diu: "Si els partidaria de dota el •eatient coMentarit "¡El Sarre pagesa tivant del roneal a des ases l'empenta inicial d'un atac bruse,
no podría fuer per a Alemanya el arrossinata, fent pendant hi troben,
'En la vigilia del plebiscit, el Con- lliure per a la metallúrgia del Sarre.
esteta-Roo"
triomfaven
la
possibilitat
bou designat ministre d'Alemaarrabassant-li aixi la sera principal
d'un segon plebiscit is exclosa, i per roe fou aquella fregata per d Portu- ainibolitzent Alemanya dos magnifics
sell de la Societat de Nacions diri- Els autors de l'informen acaben dient nya al Luxemburg.
raó d'esser, ha enumeras els seguents:
gal?"
exemplars
de
cavalla
de
force.
Amb
esdevé
tant,
la
tornada
a
Alemanya
ge n a la població del Sarre una so- cieu, sota el nou regim, els alts torna
lea19
1
3
L'11 de genes- de
Es imposeible de parlar de la pro- el titol de "Deseomposid6" veiem don control permanent de les obligacions
l emne crida per tal de demanar-li que de Neukirchen veurien aumentar anual- kaiser va nomenar-lo secretari imponible. Tot l'altre ea mentid*,
«erres de jazz i de eocktail i al ro' - d'armarnent, vigilancia constant de les
rcanifesti, mitjançant la calma i !a mete Bufe debe ...lee eta s.essooe ,le d'Es l a'. al ministeri d'Afers Es- falsttat i grollera deformació dels paganda plebiscitaría del Sarre i
dig nitat, la eomprensió de la impor- mares, i peranir;en solament a leo fi• trangers, (-arree que ila exercit tete" Per a destruir efectos d'aquesta cementar un llibre; "Saarlesch" e tat arnl, el etol sie ' T OVP Alemanya". Zones perilloses neutralitzades o no,
un Vibre lux6e, ' a ee-a anteri e nt d- e e s nte g nif ic e in' on puguin fer-se probabienient els
tancia dels vots que emetrà."
briquea precedir a earnortitsació inolt a bin al 22 de novembre de 1916. timpanya, els contraris na tenen altre "Llibre del Sarre".
1 ner unirse ordre Ira cninpa- preparatius d'agressió.
'El Consell espera que la població poc a tele i en hesite; Guanteas'.
No va exercir un papen de pri- remei que reproduir, i amb Iletres de magnifican:rus imprit per una editoSolament si &macetea mesures seta/gu ardare, despees del plebiscit, !a
mera fila en ift diplomacia ale- divereos tamanys, ele discursos de rial berlinesa sota el control del partit eadonc nrodoeixen en el Curs de bien
eficaces, es podria arribar a la
nacional-socialista. Aquest llibre fou tot el !libre. Aquestes fotografiem
..,
m atan actitud i que esperare amb Comentarle francesos
innnya ahans i durant la guerra. Laeide Penes.
co nfiança que el Consell prengui les
L'assassinat ha tinuut t'equivaléis- 'prohibe en * tot el territori sarrenc oer a leta prodigat enormement aquests prohibició de les armes de gran ca:Va ésser ¡ubilat per no poseeir
París, 12. — Els periòdics dediquen
pacitat ofensiva. Comissió de Govern, i tanmateix danés dies.
gia' que : t6 eitre no salties er oe de
de cisions que la votación exigeixi." grans comentaris al plebiscit que tindrä fermesa i esperit deelsiu.•
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El film de

BORZAGE

que

tothom

ha de

veure

HOMBRES
del MAÑANA

Exif indescriptible!
Producció Columbia

un metge francés ordena que el rei eigut traslladat a la Costa llana Per tal
Vandal °aloe de no acabar tuberculós, i allí es troba
film frasees tret de la novilla d'Andre tan be que is per a ell un gran disgust
Lichtenberger, armo per fulgen Da- el saber que s'ha restablert. Afortunamire ¡ ¡nterpretof, enlre altree, per dament que pel cami rep Ii noticia que
Robert Lises. La direcció de ner- una altra revolucib ha provlainat la Repablica, i pot tornar a França, el país
quinamia seguéis el procediment
publicar programes—forma diart--qtic de la democracia.
no donen top informarici sobre eis Aquest final den.* la resposta als mefilms que es projeclen , i en tanui in- nerquics que parlen dels sacrificio dels
sereixen anuncis, nolicstr ¡ articles que reis; no cal que se sacrifiquin; sense
elle els nobles viuran millor, i ella tanno lenes, cap Migres,
bé. Els única que es veu que hi pataicen aón els monárquica. Pea, aquests
La propaganda que iba fet de "El lenes compensacions com ele viatges a
ices/atila rey" podria lee pensar que es Roma, o bé ela en donen, cenit les gase;reata d'una defensa de la monarquia
tilles sobre els films.
di seus proactiments de govern, quan
Julien Duvivier ha realikat el film
en realiat ée tot el contrari. El film amb una gran divinas. Moltes de les
erts matra, es cert, el que pateix un escena de la primera part recorden el
obre rei de dotze anys mames a tutela millor Sternberg i fan adunar de la decanosas a les intrigues del' seus pa- cadincia en que ha caigut aquest en
:ents i dels seus enema. Ens presenta alta temas gran director. Paró la rasvida sórdida de palau en un país ima- lització de "El pequeño rey" pateix dun
¡Mari on r.o lluu mai el sol, on tot són excés de preocupació per fer un gran
soires i egoismes. Els monarquics, ea- film , 1 la seva manera de fer-nos veure
tentment, Visan d'enternm amb le, es- les coses en grandiás o, mi, ben dit,
:enes en qui una tia del petit rei VA en transcendental, disminueix el valor
tmmetzinar-lo amb bombons e be &que- de l'acció i dels personatges.
des altres del complot, de la coronació
Ene explicarem. L'home ven les coses
de la bomba; podran dir pels mob- d'una manera que n'hein de dir normal,
2ts canvis de gavera als quals es dlie parqué és la manera com correntment
1 Ti,
e que la monarquia no is el [Overo les vera El cinema, per donar interés
l'un borne; però això no arene% que el a cues que altrament no en tindrien,
president del Consell mis comprensiu Es ha descabece una pila d'angles nota.
aria mena de professor brut i arrugat Però la viti6 normal continua earsent
(mansas per una revolució, i sobretot l'altra, normal, torrent per tant, o sigui
tuviere per a elle tot el panorama quin aquella per la qual no es necessita
cap esforç. La manca d'eäfore unas
perqué produeix la monotenia; perh
FRANZISKA GAAL l'esfore constant fatiga lambe 1 ataba
per produir un efecte de monotonia ano?.
mal. Aisb la el que aucceeix en tOrt
la primera part de "El pequeflo rey*.
En ella la ‚leid' Ea (Juan oempre amof.
mal, d'ingle, o bg de pla. Poques ve.
garles viem cobee tal com lee vaho
en la realitat, 1 això, si Causa Un este!.
Evocaold
lent efecte de novetat, acaba per fer
torpesdesitjar veure les ceses tal com eón.
O nent
Perh vosee cacés acaba per fer-ce nordat
mal, l quan, a la segnna part del film,
¡mena
a la Costa Pla ya les coses se'ns presend'Austria
ten com estem acostumats a veure-lee
en la vida i en els filme ceuents, la
entern intoxicada era fil Mida el pt.-

"El pequeño rey"
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ATEU RCal ajudar el C i .- nema "nacional?"

Visió d'un any

cosa molt heu, imperceptible quasi, peró que instintivament s'aprecia, i atea
Universal Hunmia és degut, no pas a cap voluntat d'imiEilis peodair per la Universal o H o n- sació, sinó simplement a la cerda de
gria, dirigit per Cesa co,, Bokery, l'humor de l'Europa Central, un humor
tegons an escenari d'Ernst Marischka, insistent, amb "staccato" que, a forea
amb mirica de Robert Suite, foto- de fer-la vibrar comunica a atet el qui
grafia de Stefan Eiben i deeorats est subrnergit co les lleves enea, vibra.
d'Ennl Hujier Interpretat per Frota- nona del matera ordre, com certera nocisNa Goa, Wolf Albach Rcity, Pací tes d'un concert, que us fan vibrar el
Norbiger, Theo Lingen, Hans Moser, barret que tenia damunt dele atea%
Adele Saudrock, Aneje Rasar, Tibor l'estranac o el respatller de la elidir& -del
davant on heu posat la mi
o. Halmay 1 d'altres.
Parlant en termes mes clara, a Fria.
Ja hem parlat en altres ocasiona — ciska Gaal ii convé, per a conservar
un cadascuna de les altres quatre en i desenvolupar la seva persoculitat, ataque l'hm vista — de les condiciono ex- viar urgentment d'aires.
Aixó, perb, no ho diem de cap matraordinarios d'armara artista que es diu
Yranciska Gaal, i després d'haver-la nera pel darrer film en que ha apareelite en "Verónica", "Paprika", "Es- gin Franciska Gas!. El perill no ea
randalo en Budapest" i "Fruta verde", troba en aquest film, sinó en Fansens hern de ratificar plenament en la bient, i no is pas "Desfile de Primavera" l'amenaça. El film de Geza ven
Jostra opinió.
No obstant, petis, en anar veient filma Bolvary es una cosa amable, plena (raoptimisme, d'aquella agradable inFranciska
Gal,
hom
s'adona
que
gua
de
aguases condicions naturals, realment consectiiencia, d'aquella manca de graextraordinaria, ser, aprofitades per au- vetat — que despees la trägica expetors i realitzadors. no com a camp d'ex- riencia ha donat als pobles — de la
•erimentació, sinó simplement com a Viena vuitcentista: matiigues de pernil,
Instrument, En Franciska Baal han tro- faldilles acannunades, capeas de plobat un tipo i un caràcter i, en tomates mes a punt d'arrencar el vol, ombrelles,
le descobrir-li nous caires i veure el passeigs en cotxe de cavalls, copaltes,
que pot donar, tant els uns com els al- cerveseries i bella i, per damunt de tot,
tres es limares es limiten a adaptar al alegria i músiques militare alegres, que
ene saben d'ella les seves produccions. és Cl més caracteristic.
El film comerme en la festa mejor
Alzó, eridentment , és mis segur; ocre) dernostra un estat de peras mes- d'un poblet hongarès; una noia es fa
cal i a la llarga acaba per limitar la treure l'horbscop i aquest li profetitza
mateixa artista. Es el que passa amb grans coses; per6 Ii diu que ha d'as
la majoria d'actors i actrius en el ci- nar a Viena, i hi va. I, efectivarnent,
nema i en ei teatre: hom els especia comença per a ella tot allb que un
litza, els lirnita, tense preocupar-se de papera de fira ii baria anundat: s'ebes seves possibilitats, i aquestes pos- namora d'un caporal de banda militar,
jribilitat acaben per perdre's. Succeirà se n'enamora un bare, coneix Francesc
et mateix amb Franciska Gas!? Ens Josep, etc., etc. Ei millor, però, natusabria gres, però en tenim malta por. ralment, és la 3italitat extraordinaria, 11
Peris és que is molt dificil de resis- intenció de la mirada i del petit gest
tir-se a la temptació de seguir ei cor- —Franciska Baal és una artista de,
ren a un caracter con/ el d'aquesta ac- gest quasi imperceptible, perb ple de
triu que amb molta mes eficacia que significat — amb que l'actriu viu l'aal entine ha de conquistar els autors i ventura.
El film es portat a gran tren pel
els directors. 1 encara aixi, aquesta limitad() nn seria un mal excessiu, do- director, al ritme de marxa militar, que
nada la personalitat de la Gas!, si tota és el genere de música mis abundant
limitació no portés en ella tela com- en la pellicula, molt espectacular, amb
pressió per aprnfitar Inés eficaçment, no qaudros, corn el del ball final, de grac•
toree les qualitats d'un artista, sinó so- revista, paris sense necessitat de 81,1,,
lament unes guantes, cosa que porta, de que també és una novetat. Un bon film,
Minera inexorable, a l'amanerament En persb...
Franciska Baal, per exemple, observem
Però la nit de l'estrena, al Tivoli hi
amb terror en "Desfile de Primavera" feia un (red horrible, absolutameat
tma certa encara que per ara remota cruel, que impedia fixar l'atenció, i alce
tendencia per part dele directora a ter- que era una seseió de gran gala.
ne una mena d'Anny Ondra. Es una
« Desfile

evoil
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Lupe Vate que viu amb Johny Wo inmune en perpetua Iluna de mel...

de d ivorci
cant dels angles i deis primera plana.
Aleshores tornero a adonar - nos de l'exallència de la técnica de Duvivier i en
sortim conveneuts, encara que una mica
mica atabalats. Robery Lynen en el
papar del protagonista is revela com un
actor de grana possibilitats,

L'Agrupació de Periodistes
Cinematografies presentara
el film de Kirsanov
•
“Rapto"

ment possible en l'escenari localitzat per Eirsanoff I condnit
amb el ritme que Ii ha marcat
el seu animador.
Les pellicules d'ambient es di-

ferencien de les nitres en que
Uds els seus elements han de
collabornr amb el director en el
match pla de responsabilitat,
sense que en desentoni cap. Pergin) el menor fall trencaria la
unitat, j aquest desequilibri tarta
fracassar l'esforç le lots. En
"Rapto — , pellicula aconseguida,
no hi ha primeres figures, ja que
lots són "eatrelles" en el mi,ment precis. D'aquí la necessitat
— i la jusi ida — de tao ometre 11
cap dels que han conlribuit a

Ene ha arribas tambe a nosaltrei,
com 5 tothom que fa amb més o
tnenVs •ssiduitat una tasca determinarla, llora de (er un resurtí de lea
activitats mis dignes—si mis no,
per la sa ya importáncia —que han
portas a cap lee nostres primeres enMata grades a lea quals pedem avui
tenir aquell orgull de posseir un tilovimem cineistic internacionalment reconegut.
Entrirem en l'any 1934, una mica
decebuts encara del poe èxit que els
nostres films havien obtingut al
II? Como., Internacional dels Mis
llora Films Amateurs, celebrat a
Parle, els dies 8, 9 i so de desenlace.
Cap dels filme de la selecció presentada pel C. E. de C. no va esser
premiat, únicament "Montserrat", de
Delmir de Caralt, fou projectat en
la temió de gala que ce celebra a
la Maleen de Centraux, davant del
senyor Lumière, obtingué aquesta
compeneadó. Per altra banda, després d'unes laborioses gestions, els
representants del C. E. de C. aconseguiren que la celebrad() del IV
Concurs Internacional de t935 tiagula lloc a Barcelona, puix que segun% les bases corresponia aquest
dret al guanyador del Concurs. Aquest
va éster el Japó, pais que per la
seva situació geogrifica oferia certes
dificultate a tothom h finalment s'acordi celebrar el proper Concurs a
Barcelona.
Un dels primera actes que s'organitren el nou any és el repartiment
dels premio corresponents al Primer
Concurs d'Escenaris de la revista
"Cinema Amateur", del que resulten
guanyadors "Jordi actor", de Ricard
Carca-ea i Roure, de Badalona, i "El
fantasma de Canterville", de Josep
Torrella i Pineda, de Sabadell.
La rnateixa revista organitza un
Segon Contera d'Escenaris, el d'ad.
misal& el qual es tancara el dia 3t
d'octubre darrer, i per ara, malgrat
el cenes transcorregut, no sla anunciat encara quan es (aria el repartiment dele premio ni si s'ha presentat
cap obra a aquesta competició.
Per l'abril es donaran a conéixer
els resultat§ del Concurs organitzat
per l'Associació de Cinema Amateur,
Resulta guanyador absolut Eusebi
Ferrer, autor dels films "El vi", documental: "ExposiciO Monográfica de
la Tenla Parada" i "Laie Barcino".
Entre els altres films cal esmentar:
"Jornada al Port", de J. Roig i
A. Sarsanedes, "Amor Shrdid", de
J. Roig, "La densa a l'Ermita de
Famas", de R. Puiggrós i VatI, i
'Prometatge... ideal", divertit film
còmic de J. al. Ponsati i J. Arrufat.
En aquest Concurs, g ens dubte per
les múltiples dificultats técniques que
presentava la seva realitaaci6, no taren gaires e:s filnis que es mostraren en el tenia d'inustrar amb imatges uns aorta corresponents a un disc
de venda al mercat, tal com establien
les bases. En realitat, fou una l'estima, puix que el tema oieria moltes
possibilitats de creació i revelació
de personalitats.
Hem de remarcar l'excellent organització d'amplia llibertat per al Jura i d'aquest Contara Inetode desco-

negus en ley abres conmeticions organitades fins aleehoret. Les seasione
de Juras tingueren lloc a Porta tan cada, privant l'entrada, adhue ale socia —aqueas mesura estranyi a al»
gane eineistes, precisament no concurcants — i les decisions foren fetes
en targes personan signades. No cal
remarcar els avantatges que aqueas
sistema presenta sobre l'usar en el
Concurs del C. E. de C. en el qual
el públic assisteix junt arnh el Jurat
a les sessions de fall, la PreSencia
i actitud del qual do possible que
influeixi en les seves decisions.
En el mes de juny es donaren a cone i xer els resultate del Concurs urgenilzat per la Sedó de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya. Sobresortiren igualment en aquest mutua
Eusebi Ferrer anib el film "Festa Mejor'', i Deimir de Caralt amb "Mecí,mortigor Hem d'esmentar principal.
ment loan Salvans, cineista de Terrosos, autor de "Diaris" i "Pallars j Ribagorça"; "Esclat", de F. Giben; "Re'
(laxen", de Domènec J i ménez, i " Folk
-lore",d'AgustíFab.
D'aquests do3 concursos es donaren
projeccions públiques dels minora filme
dc cadascun. Els del primer form projetats en una sessin que tingué lloc a
la Sala Studium; els de C. E. de C.
es projectaren en dues ocasiono al cinema Kursaal.
EI fe mes important d'aquest any Es,
sense cap mena de dubte, la creació de
la Federació Catalana de Cinema Amateur. Aquesta nova entitat ja ha con
-vocatunCrsd'ie-lb,tn
deix a unificar els esforços de les entitato catalanes. Actualment esta integrada per l'A. C. A. de Barcelona i entitats de Terrassa. Mataró, Sabadell i
d'altres. La Secció de Cinema del C. E.
de C. no hi ha ingressat, i en el sea &gen ha dit que les actuacions de totes
les entitats que formen part de la Federació "queden supeditades ale reglaments de la F. C C " aquestes paraulcs demostren ben dar el poc conei
-xemnt
que senas del mecanisme
m'este organismo. Els mateixos elements del C. E. de C. s'estranyen de
no poder prendre-hi part. Demés, independentment, les enotate que con/ponen
la F. C, C. A. organitzen el seu concurs
ninfo, de la selecció del (Mal lo molt lògic que surtin els films destinats al Con.
curs d'inter-clubs.
La importäncia de F. C. C. A. quedis
ben determinada amb motiu de la II
Exposició "Biennale d'Arte", celebrada
a l'agost a Venecia. Els resultats per als
filma amateurs estrangers foren: Primer premi: Medalla del Ministeri
ducació Nacional al film "Festa Mejor", d'Eusebi Ferrer (F. C. C„
Obtingueren medalla honorifiques, demés, "Laie Barcino", d'E. Ferrer, i
"Jornada al Pons", d'A. Sarsanedas
J. Roig, ambdós filme de la F. C. C. A.,
i 'Melles", de J. Prats, del C. E. de
Catalunya.
Per encare« de rInstitute of Amateurs Cinenutographers", de Londres, el
C. E. de C. ha tres còpies dels minen
filme presentats al set/ contara que sbn:
"Pallare i Ribagorea", *Memmortigo?"
i "Folk-fore". Es, en efecte, una distincid que honora la nostra cinematografia.
La revista "Cinema Amateur" ha
anunciat la creació de noves entitats de
cinema de les quals després no hem tornat a saber res mis, talo corn: "Amies
de les Projeccions", emitas que qualificava d'"enibit limitas per la moral católica i per un sentit estètic i artistic";
l'Agrupaeió Pro-Cinema de Tarragona": la Secció de Cinema d'A. A. E.
E. 13. A. B.; les Seccions de Cinema
de l'Arenen Polytechnicum i de l'Ateneu Enciclopeclie Popular.
Per a aquest any 1935, que acabern
d'encetar, una de les manifestacions mes
importants a assenyalar és la celebrad?, a la nostra ciutat del "Quart Concure Internacional del Millor Film
Amateur", anuncias per al* dies 16 al
m de maig, i que. eran hem explicat,
és urganitzat pel C. E. de C, S'anuncia
lambe la celebració important Corares amh agiten mema idea que trobem
encertada.
Finalment, respecte a les produccions
dele nostres cineiste3, pez poden dir. El
cinema amateur, a l'inreves de/ cinema
proiessional, reatan les seres produrnioto en sures, 1 d'eh depèn foral l'exit. Ens resta, pan. esperar molt deis
cincistet tlestacats, coto; Ferrer,
Caralt, Salvara, Jiménez, Roig, Sarna.
nedes, Fibra, Prats, etc..., però hi ha
la incógnita dels realitzadors bons que
amb un sol film en unen proa per crearse un prestigi. Val a dir, perä, que
aquests desapareixen generalment amh
la mateixa rapidesa que han fet la seva

Hein llegit en un Mari estala — catalanista i tut — all anide que porta
el titol: "Lajas el cinema nacional",
E:1 primer lioc volem fer nula remarca, i e & que trobem mole estrato, si
se aixo succeeix molt suvint, que
la premsa catalana classifiqui la la.>
dusició espanyola cona a produce
nacional. No cretern que sigui precia
d'insistir sobre aquest aunt, duna cla
redes indiscutible, i mts encara traetant-se Mun coliega tan poc sospitós
en n'atara
catalanisme.
Tot 1article és un elogi a revine
assolit per le s "producciones n acionales", i
afirma que el cinema "nacional" ha donat ja "suca
sos fritas". Tanniateix, trobem
que
s'excedeix una mica massa. Aftgeir
també que "joiosament" co pot fer
constar "que hi ha hagut dues pros
duccions i que encara de segur
haurà una altea" que han chtingut
éxits indiscutibles. Ame aneó ens des
mostra l'avanç i la guatitas del cinema
espanyol.
"Que prova això?" — es pregunta
satisfet. Dones que el cinema copa.
nyol va endavant, i que progresas
que és un gua, Perts heus aci que 'el
cinema espanyol avança arnenaçant
en la uva envestida, atropellant-t0
tot al seu pas". Que hem de ier.' Eh
periodistes cinematogràfics hi haa
d'intervenir —arel —1 han de tenie
cura de treure tots els obstacles abarra
que el "cinema nacional", amb
sera envestida, els atropelli. La premsa ha de coHaborar en aquesta obra
i ha d'aportar opinions. On? — es pot
preguntar el lector. ¡Des de les pies
nes de cinema dels diario o revistes?
No, no cal. _Ara sla creat un Consell
per a tractar d'assumptes relacionan)
amb el cinema nacional, i el millor
fóra que s'hi "doni pas a un repre
eentant de les Associacions de Perita
distes Cincmatogräfics% }feos aci lt
solució.
Evidentment no discutirem que sigui una solució. Hent de reconeixer,
però, de bon antuvi, que "El Consejo
de la Cinernatografia", el decret de
la creació del qual fou publicas a
la "Gaceta" del dia 3 d'octubre, no
deixa disser una altra solució, molt
digna i molt a to, val a dir-ho, de la
cineniatograiia espanyola.
El decret diu així, en referir-se a
les orientacions d'aquest Consell:
"...estudiar los problemas que plantea la actividad industrial cinematográfica en sus varios matices para
llegar a las soluciones más adecuadas
y convenientes al interés nacional, elevando nuestra cinematografía al rango que merece, creando al propio
tiempo una importante fuente de ingresos para el Tesoro".

Un gran esdeveninient cinematogratio tizidrä lloo el dimatis a
la nil atub motiu de la presentació per l'Agrupaeió du Periodistes Ginematogeifies, del filia assolir el magnific film de Oinsí,
'Rapto', que tuidra lloc al Fati- tri Kirssattoff: L'eseenarista,
Benjami Fundarle; Cl ; músies,
adulo.
Pellicula realitzada a Franca, Honegger I Hoero, e, i els interperò itinb un concepto rus del prete Dita Parlo, Gaymond Vital.
"cinema", ario) da, aense que l'a- Nadja Sibirskaia, Jeanne Marie
nimador bici concessiú al "cine- Laurent, Lucas Gridoux i Angosma" comercial. Peltioula ¿'aun- te Boverio.
"Rapto" és, en una par:olla,
Meta; l'itnitna de les ovada teadulda a la n'irriga i al soroll, Eri- una pellicula, cridada sens dulde
cen indubtable relució del (li- • oblenir un exil que compartibre de Ranura "La separación de ran Exclusives Febrer Blay, la
marca a la goal periany i l'Alas razas", ¿ruina äspre,
entre dos poblet dels Alps — gru P aci ó de Periodistes Cinema"que no parlen la mateixa Ilen- togräfics. que la presenta.
gui, ni adoren el match Deu" —
L'un al costal de l'altre; un a cada vessant de la muntanya, s'odien, però 220 dialoguen, perque
no poden traduir les severs idees
a un idioma que desconeixen. Allí, en "Rapto" hi ha molt poques
paraules. La eambra, 'hure de la
preocupació del diàleg, capta ballet estampes ¡ el Minio:40n «me
111,...1.+4.1111111~
ale eurolls i a la música tole
-valses de Mena",
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Es produeixen ferides
gravíssimes

"LICEU"

ESCENARIS
Benito Cibriän, primer actor i direz•
irr de la companyia que actua al No,etats, te el propósit d'avenear-se a les
¿retes que se celebraran enguany a tata
República amb motiu del tercer restmari de la mort de Lope de Vega.
Vol representar. molt aviat, amb magnifics decorat i trajos d'En Fontanals,
radaptaciA que feu Julio de Hoyos de
El Caballero de Olmedo, que va isser
estrenada. pel propi Cihrian. el mes doc.
subte darrer, a Madrid. Per cert que
d senyor A. Trapé, erudit en materia
teatre, ha demanat públicament, dcs
.. ran collega de la nit , aquesta repre.entació de El Caballero de Olmedo, per
,a! que la ciutat de Barcelona repon
i'eblit que, segons el% tingué l'any pastat en no commemorar la :non del gran
ictor clässic castellä. Peró, ¿co és
l'oblit. si Lope de Vega morí l'any 1635?
censor Trané, no val a badar!

,resentihic;, no is .1. .estat CAP
secret. Hamaca de saber tambe que el
redactor de LA PUBLICITAT que ei
presenta recollir-la a la Generalitat
'ea caldre precisament la sera condició
de periodista i anunciä ben clararnent
que la volia per a publicar-la. No es
tracta, per tant, de cap indiscreciú. Si
ho hagués estar, res tampoc hi hauria
a objectar, car la indiscreció i el periodisme sera dues coses que acosturnen
anar Plegades«

*
Ja que parlen deis atraca da
"L'Instant", aprofitarem rumió per a
recordar-los que la traducció cataana
de Le puquebot Tenocity no ton representada ahir per primera negada, bu ésser
estrenada, si no els sap greu, el mes
de desembre de 1922, al teatre Romea.
Des d'aleshores, ha plogut molt! Tambe voldriern fer - los avinent que Paquita
Madriguera no es actriu, sinó pianista,
* Un dels dos primera actor, co. que no és el mateix. I que això
e:a del Romea, Elies Sanjuan, te en la hag¡ dit un "critic musical"! Ai, Seotredia estrenada divendres un papos nsoi !
sielt pctit, que no Cena pas a l'alear:a
* La ro:51)mila ia Ilerrero-Bardeni
ele seas rnereixements. "Tindra la com.
sensació amb la nostra obra Papa Citar- minucia al Romea, per als dijous i diumerases,
unes Cuas:loas especials per a
!. ..f—ens han dit els autors de Oro y
iniants. La primera es donara el viycrid. Hi farà el protagonista".
nent dijoua, dia 17. Sera estrenada l'obra
*
De qui sera la primera obra que de Salvador titaldVid i Marra Luz Moesuenari la compamia Vila -Dan i al rales Qinnito 1, amb illustraciuns musiPampera? De Puig i Ferreter? De cals del mestre lCatael Marchare Valle.
fual-Aregall? Sonen els dos noms.
* El crític angles Harold Convicay,
* Durant la temporada passada es fent un resum de l'accionat teatral a
donaren al Nou ro9 funcione. En con- Londres, escrni:
1934 s'atalica
repte de drets d'autor foren pagades, perillosament al grup del, anys nefaspst aquestes funcione, prop de cent-rnil te; en la producció teatral. Potser is
pessetes. Aquest detall vol dir, entre el pitjors de tots els que tecorda
sitres coses, que la gent ea encara al nieva membria". Despees, aitgeix:
teatre / que el teatre, quan s'ensopeguen quaranta per cent, pcl cap baix, de les
les obres, també Mita diners.
obres estrenades, no haintea hagut de
* Va prenent consistencia el rumor veure mai la llum dels escenaris. Llur
sola justificació ha estar d'haver donat
que Blanca Pons 1 Miguel Ligero se'n
treball temporal—molt temporal per
van del Girnic. Es diu ja que secan
cert—als actors parats",
substituits per Pepita Huerta i Manolo
Prados. Repetim una vegada mis que
non disposats, però, a qualsevol des- •4••6•0444.4.44+11+6.0•4s,
mentiment.
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—¡1 lambe da un vodevil arrevistat,
arme Sanlpere, aquesta obra "Roda el
inda i torna al Born", que anuncteu per
al dia 24!
—Beis bé un vodevil, no ho is,
mes aoja! sota opereta. Ens W l ein aftnant. Sempre ens decantem cap alió
que el pliblic desitja,
— Tindra, petó, unes escenes
des, un diäleg picaresc...
—Tindrà alegria, molla alegria. Es
dar que en alguns moments hi haurä,
co,,, podeu suposar, una mica de pebre,
—N o massa...
—No, no massa. Res de Procacitats.
El públic ina ocosnonat a qui les hi serveixin en castella, i amb eniefeCO, en les
retérter utadrilcnyes. Nosaltres, tenre
arribar tan en/id, irem criticats.
—Es ro-t.! oit passa, l'acció de l'obra?
—Començo a Nova York i acaba a la
Barceloneta, in n10310 eran bar esdevé
president de ralla del Consell d'Administració d'un poderös trust que se'n VJ
a rodar. Pot salvar uns (linees de la
desfeta i s'installa al nostre barri nutríhm, Aró is tul.
—...Seren la mateixa Y enl de lo ten—La mateisa. La Klein, la meya
Isabel Estorch , En Vendrell,
l'Arleagn. En Pedrolo..,
—I tais.
daln7, la

—Naturalment!
—I amenes xicates del confiad.
—Tu dirás!
—fa rindré.
NO ES "U,Vel PASSA",

SINO "UN P.1„).".
—En donar el tiro! de la comedia que
he pi:sentar al Concurs lonas: l!,11jsn's
iss pirra equivocar—ens advertetx Modest Sablee. , Texcellent company de "La
Vea de Catalon3a".
—Perdonen...
— Ydrere titutor-la "Una pasea odia".
—1 no és aquest el tito',
—No, Lt titol fraile ea

Un pos

to************4***444444444

CARAMBA CON LA MARQUESA!

Tazila, a les 6. 1 nii. a les tals.
Clan t'Uf de rilire TriOdlr
de Casimir Ortae

Teatre del Liceu
I• Gran
AVl
propielit t abomment a

Fu-Chu-Ling

"Oro y Marfil", comedia en
tres actes d'Antoni Ckuntero
i Pasqual Guillén

L'actriu Antònia Herrero
Els lectors coneixen ja, a través, d'una conversa amb els autors de Oro Y
Marfil, publicada ad abans-d'ahir, l'argurnent d'aquesta comedia. Or i marfil:
dues materies de vàlua que no arriben
mai a fondre'e, L'or és una dona, tnolt
dona i molt digna, plena d'amor propi;
el marfil Es un xicot que es diu Joan
Cortés i que és moit galant i molt airevit, i que porta també dintre ell U113
respectable quanntat d'orgull dliome —
d'orgull de Don Joan. Els dos personarIces s'estimen, pera:, lluny d'aproximarse, es rebutgen constantment, amb una
agressivitat que és tan intensa com falsa.
La Runa entre aquests das personatges éo la comedia. No transcorre aqueola, con, Lo Maryitesona, com Maria la
fam osa i cona altres deis senyors Antera Quintero i Pasqual Guillen, a Andalucia. Non/es hi passa el primer acte.
L'acció está transportada després a Madrid. Però Oro y Marfil és també, igual
que aquelles, una comedia andalusa. Si
no ho és per l'ambient, ha is per les
persones, per Ilur manera d'ésser i per
la gracia de llur parlar.

No radica, pecó, aquesta vegada, el
mèrit principal de la nova producció dels
senyors Quintero i Guillén en el dialeg
enginyós, ni en el pintoresc dele tipus.
Oro y Marfil es distingeix, sobretot,
per ésser una obra de (catre cent per
cent, per ésser una obra de situacions,
i per la novetat d'aquestes. Es cert, i
ens avancem a l'objecció que se'ns Po
-driafe,qul'gsvtnidaetre dos enamorase no es cosa nova al
teatre. No ens costaria gaire, sense cap
ànim d'establir parallele, innecessaris i
potser imprudente, de recordar escenes
de Natanson o de Passeur. La novetat
consisteix, en Oro y Marfil, en l'engany
al públic. Hem vist moltes regarles com
dos enamorats s'enganyen mútuament
escena amb paraules fortes. No esas haricas trobat mai, pero, amb que els enganyats fóssim, al capdavall, nosaltres.
Els dos protagonistes de Oro y Marfil
es fan un grapat de males passades, i el
sorprés és sempre el püblic. Camina
aquest de sorpresa en sorpresa.
Oro y Marfil té un primer i un tercer acte arrodonits a mis no poder, i un
segon acte amb quinze minuts inicial§
que desentonen de la perfeceiO de la
resta de la comedia. En aquests quinze
minuts tot es secundari i lora d'acció.
El públic no s'In interessa parqué está
esperaras que compareguin els personatges principals a barallar-se i perquè —
cal dir-ho tot — el moviment escinic
lent i desencerrar. Es aquesta rúnica
falla de la comedia. Si la deixem de
M a rfil és una obra immibanda, Oro Y
llorable sota tate conceptes. lb o es de
diäleg, de construcció, d'intimen') 1 dinterpretació.
Tots els nostres elogie per a Antonia Herrero, actriu ductilissima, i per
a Rafael Bardern. Els mere j a igualrnent,
preferente, Adela Calderón. Els altree
artistes — Carmen Cueras. Carmen Robles, Mimí Mufloz i Luis Torrecilla, d'una manera especial — es fan aplaudir
'r bon grat. Tothom ha posat en Oro Y
• torfil els cinc sentits.
Un exit de veritat, un èxit dels que
luid linar la gent al teatre. — J. ' ' .
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reas arlebre4 arlish . 4 Nomathy, Ost,_
mee, Strack, Meten, Weber , Medre
diterlot: hart e:Intetirltit I f. DIntarts:
, L,IIIENA ele l'iii,c, a det inestre
Joan Galo
I,EL ESTUDIANTE Di SALMRANCA
I 1 1 NA...di e ta. filpAld Le el ro Iftious.
s
Primera de LOHENGRIN.
Es de4paha a aucontadotia
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Oro y marfil
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j

RAMBEAU

Teatre Romea

parada jarrero!

—Ho reetificarem.
— Es So attrairé. No is rl maleix
ano ',sosa" que "un ras", Pires-vas/it s'ompinr Ferina ha jet la la dis.
tiricia. Es din 'una passa" en sentit
de mesura , i es din " un pas" en eenhl
ideal o abstrocte.
—Teniu lora la rac§.

1Teiefon 19881
A 10• 'II. liii iirt . senterid urden de
¡ LA MARQUESONA, per Antonia Her.t ins ti I a l e s 1015. ORO Y
s An els enntilonents fisats ä rero;
MARFIL, quatiftrada unadara•rni.i,c
hei decret. No cal dir que cap ‚ja - 1 ,,,,,, i., rumor produrelO de Quintero
1 Guillen, per Maulla Guerrero, Re,
,,t. ests carrero no és retribuir.
i Ini B•rearn, Josap
841eguer, Ellas
Sen.luen, Luis 8. Torreenin, Carmen
Els empresaris Oren queixat —
Cuma, MaruJa Cuevas 1 Adela Cal1'aix6 ja fa alguns dies — i han escrit
derón. nre i tn.ii, filien' Colmenero.
tr,a Iletra adreçada al miniAre d'In- 1 be • rit,i, .t It s :i • uu sl nlä mir,
düstria i Comerç perquè nornés sen 1
la concedit un Roe. (luan se'n mereinen mis, perque, tal com (listen en
te stnentarla 'letra: "la representación
tel empresario, que es, en definitiva,
IIM NOVETAT$ j
ti factor más importante..." Per', se
Cran Cempanyla do COmidia.
j
!stan indignare contra aquest tracte.
MELLI - CIBRIAN
ircara ho retan mis —1 amb molla
S,
I tilrs Ir
aén —pel fet de la "L'aiim Cinematoa , • :,0 pie, La pierlOS1 Ob1.1 de isidn
exit . USTED TIENE OJOS DE MUJER
:ráfica fbero-americana", un dele or.
s erom ser ios a te. 3 '41
zani emes frie inútil: de t o ts el s f11,, I ion . . ira IttlinqUe. e 4 pasmas.
1:1 urnt eta ...unió.
io n-orinen aquest Consell, en té tres.,
a i vA elle na r'lln expliquen, ni dr,.4 I.
USTED TIENE OJOS
re ` flaireht, tampor.
DE MUJER FATAL
restin,' sim arriliat l'hora
" 1,111(1 fraque .1 111 t drtettIN 14
31 :. , ' ies 1013 s 1.3 :1,5, a iät ri,litrri.",
el cinema repanyal? No lin
d . +flirt taz.m ‚ o
millor <lit , no volean donar cap
SANTA MARINA I
eateg6rica. Dicen,, de toles
, i en
e.° de p eone M•iii. Melad de
r anaree, que a nosaltres ens sembla
prlealtil per l'autor dr l'Obra. Ansni
1.4Li110, en numenatge al imbili. de
-ne el millar a fer és que la cinemaBareelOda. falda lardar SANTA MA.
, crafia eepanvola se superi — kixit
RINA. Butaques a it'So pire, Al l .
e vitas enrule USTED TIENE 0008
nn 'ein ele hona voluntat ha acon• /. l'
DE MUJER AAAAA . Tole, les bulaque. 8 lumen«
—suirà firilment — i que totes les se- i
Es d. spai X:1 o , nmptador la
•es obren esdevinguin "mereecurla", ene" obres d'exit. d'un triomf cena"t " , al q ue darrerament han obtingat
lns d'aqueste film. Aleshoree. o ara.
7.11: s o y e normes hi ha la diferinria
▪ nombre, ler) caldria, no fora
CIRC BARCELONES
Direooló: V. SALVATELLA.. T. 13114111
aquest ale que es reclama. El
'rt fe evident, tothom reconeix que
4%1 1, Pil'Aft siGE, Tarda, 330 1 613
‘11. a Ira 1 1)
bI
hagut dues pellic ule e esnan Y o roand054
pingroma Ile Clre I Verleibte
que han ohtingut mlle ineliseutlTHE ERANAY08, ealladOrs crueles.
PnatittEr., gitnnastins.
hie s, iI tot aix‘i tense aint de cap
LINA RODA., estrefla del courilet.
trena! Alai resuelta eme l'èxit no in. a
CARVI/ MULTEN, estrella de ball.
/n'ices d'ara, inmossible, i
les desemnaradee— en töte eoneeri•
tee— n'han as.olit d'innegables. ¡Per
Magia/
ni 'n'arrió
▪ done . , l'abre ;Per a auxil'er els
f'lins mediocres o dolents?
";11ulti:;11452.4?

Y.

DE

Avui, al Cansen Ponmeia, de
;razia, comiat de la companya
catalana Torres-Torrenta , atnb
Sl fill del senyor Gold, a la tarda, i La filia del Carmesí, a ia
nit.
Dimarts, dia 15, estrena, al
Liceu, de l'opera El Estudiante
de Salamanca, llibre de J. VidalJover i J. Carner-Ribalta, i música del mestre Joan Gaig.
Dimecres, dia i6, estrena, al
Nou, de la s.arsuela El Sol del
dels niestres Benlloch
Soriano, cantada pel bariton
Marc Redondo.

4satiaciones de Ingenieros Industria:es."

M.

O

Carnet de l'espectador

eu3 n cargo co , responcicra al Di.
'error general de Industria, y de cm(
^ce/residente. que lo sera el director de

conquerir l'"Asenciacié de Periodistes
Cinematogrifice": és dificil. roen', ne!Mari...) y otro Par la Federación de

11. '

enita".

* El nostre estiman confrare
una" ens acusa ahir d'indiscrets per
dues regarles amb motiu d'haver estas
ei primers en fer pública la llista dos
5tes presentades l Concurs Ignasi
:glésies. Els amics de "L'Instant" han.
'un de saber que, una volta tancat el
zmini dadmissió, la Mista de les obres

Cm/tercio y Política Arancelaria, o el
funcionario gato haga sus veces. De catorce vocales designados, 0710 por cada
una de las siguientes Cor poraciones: Di.
ret tidn general de Industria, Dirección
General de COniel Ci0 y Política Arancelaria, Consejo Nacional de Cultura y
otro ter el Patronato Nacional de Turismo: tres por la Delegación Oficia
Estraiinfa al Congreso IlisPano-Ameritono de Cine matografía y por la Unid,'
Cir ematogräfica Ibero-Americana; otro
s. el Comité de Cinema de la Cenefelidad de Caralinio: rofn por los alqui!adores de películas: uno por las Sociedades o emPresarios de cine; uno pur
'os productor', espaiinles: otra or los
*epielarios de laboratorios einernatovificos: ntrn por la eritira cinemaloiratira (ull , aquest és el !loe que ha de

Oialegs breus
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AV1 I.
"[Arda. 3 .0 r COLON
I LA NIÑA, LA DOLOROSA, pie VI,
(cut Sainun, I LA BELLA BURLADA,
per 31et e Ileduttdo 311, e le5 lo.
EL DUO DE LA AFRICANA, pi, VI•
te« anulan I LA BELLA BURLADA,
prr 5(1 Ir ttedondo. nema, m'inri..
tarna, 4 • 30. l.11roimtar, regalaues, (ose
LOS CLAVELES, LOS DE ARADOR

I LA DOLOROSA, per y. Oraran. :lit:
LA BELLA BURLADA,

Per Hedor010.
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companyla de reelige.

Ps 1 • 1, tmU Slt.iilIE. lall,).,, les
1 nII, a le, 1 013, Lt revista del (lidia

LOS MARIDOS
DE LIDIA

ttletlif de 3141101 Ei 11 e10,
Monlahan. 141.11“11111" Pusife
la
,ompans id 20 bellIsinne. a ire•liplei,
14,M 41 I eellsoft esmenaid- La

11111eió OP landa rentedeta atril, el
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PRINCIPAL PALACE
Revistes: MARGARIDA CARVAJAL
4, 'mi, ad/Mena T..(1.1

1 ri.i:

Las de 108
811 1113120
Detall, per earlells d'el la
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Avul, dlumengei
COMIAT de la comnanYla
Tarda, a les 330
EL FILL DCL SINVON SOLO
de L11114 Elle,
l'urda, a le s e. MI, a les 1.15
LA PILLA DEL CARMEN

.10fiep atarla de besana
La nos "'tan el-Partú d'apuesta com•

pany la. Es despatna
id
al Ultra de Loralitate de la Placa
de Cs alunya,
n••n•n•n•••••nn•

"Santa Marina" drama en
tres actes, d'Angel Lázaro
A Madrid sembla que hi ha evidenttnent un inici de renovarlo de
l'escena. El públic pulses* comença a
estar una mica fatigar de riure tense
sulta, i les comedies a la manera de
Muiraz Seca, sense intenció satírica
i cense sentinient, comencen a
res. Els nous valore que s'In
inicien hi van aixi empesos per una
ambició mes alta. S'acaten amb temes i amb sentiments mis nobles i
mes grans. Diriern que escrmen tarnbé pensant més en el poble i hItO alguns amb un major sentir de responsabilitat moral. Els mes forts. cona
Garcia Lorca, semblen voler redimir
el !catre per la poes • a. Els niès enganyadors i me; faHacos, com Reman,
amb la simulació d'una tornada al;
eiAseies. Els menys dotats, cont els
autors de ''La Papirusa", per e.xempie, per un revifament del melodrama.
Angel Lázaro és dels que reaccionen sainbe contra la hanalitat de l'escena. Amb "Santa Marina" ha volgut acostar-se al poble, fer-se un eco
dels sena dolors, alelo seus antors, dels
seus odis, del seu esperit de revolta.
Ha escrit aixi uu drama coller.;ru. El
drama d'un poble de marina, dominar
per un cacic. Ell ha situal vers les
terres del :lord de la Peninsula l'accid del seu drama. Es possible de tro•
bar drames seniblants en els poblet;
de les nostres costes, sense potser
tanta miseria—car en aquest recó de
la St editerránia la miseria rarament
pren formes tan croes—, pena amb la
mateixa força en les passions. Sense
aquesta miseria diriern que "Santa
Marina podria naver [Slid perfectament observat i imaginat al nostre
país. Adhuc no costaria gens de trobar un cert !ligan', un cert parentiu
entre la ilustra novella i drama ruralo —de la Víctor Catalä a Guittie
amb la producció d'Angel Lá--rd
zaro, si be Angel Lázaro lis inidtrat
a la seva obra Ull sentit social i un
esperit de reo-olla que rararnent eaCi›teizen — potser per sentir-se niés conservadors — en ele minore dels nos.
tres drarnaturgs i noveRistes.
Angel Läzaro mis pinta un poble
de marina dominat, absorbit, per un
cacic. Fin, la mar Iliure i immensa
és cesa. Ningú no pot escapar a les
orees urpes. Per fer-lo mis odió.,
pecó, nq solament es la riquesa el
que persegueix, el que cobeja constantmant, sinó tamhé la beutat i la
puresa femenines. En això, näturalmert, el que promou el drama, el seu
motor passional. Angel Läzaro ha
creat un bella figura, que és com

l'eriza:nació de :a feminitat ultratjada del noble i del seo instint de
vmdicta. Una figura femenina, la
grndess tràgica de la qual endevinem ja des de les primeres escenes,
ádhuc en els seas silencie, però que
velen/ creixer al través de tota l'obra.
En el primer arte hi prenen part,
relativament, pocs personatges. El seu
ta CO contingut. Sernbla que nornes
es tracti del drama individual de la
noia que es defensa de l'encale del
seu perseguidor. Ja, no obstant. hi
percebrem la palpitació de tot el potale, al t ravés de les allusione del dialeg, al través d'algunes incidencies
aparentment sense importancia. Despres, als altres acres, la trepidació
dramática augmenta. Veient com el
drinna de fa noia perseguida i el drama del poble — del poble que ja es
ia present a escena — és un matein
drama. I veurem, aixi , com la nota
s'agrandeix en la llana contra el ‚es
perseguidor fins a prendre — sense
perdre gens d'individualitat — valor
de simbol.
El primer acre, pene. en la seva
contenció. és el 'Mitor de liala. i 1 de
guantes obres , sobretot d'autors nóven; al teatre, no pol és s er repetit
e( tuate:x cas I és que potser actuéis sis de ntestres escriure els
darrers artes. En aquest primer acte
fa aparició la interessant figura del
fill del cacic, que amb les SeVes evocacions de la mere mona hi fa circu•
lar una alenada de tendra i delicada
poesia. Llástima que l'autor, sena
clubte per manca d'habilitat encara,
no hagi tret mCs partas d'aquesta figura i l'hagi feta esborradissa al segun acre, per a desapareixer totalment abano del tercer. Els altres nete, no desdiuen, persa, gens d'aquest
primer. La figura del cacic acaba
d'afirmar-sli amb detallo d'un inesborrable realisme, I hi ha escenes i
=mente d'un patetismc autentic.
Nomie de vegades, i potser especial.
ment ai final, a l'autor li ha mancat
ale g ada o no ha acabat de reeixir a
prestar-li una adequada plasticitat.
L'obra es adequadament ben pro.
sentada, amb dos decorats de Manuel
Fontanals, deis quals, sobretot, el del
primer i darrer actes és =Ir suggeridor. Te tarnbe una interpretació ben
apreciable. Com a conjunt, especialment aquell comencament del tercer
acte, fa força impressió. Altrament,
cal subratllar l'esiorg de Pepeta Meliä, H qual en les escenes dramätique, mostea més nervi del que hont
li lumia suposat.
Domen« GUANSt

Baralla entre Caesaladers

DAVANT L'ESTRENA DE L'OMur al tnatf, a un quart di
PERA DEL JOVE MESTRE JOAN
GAIG "EL ESTUDIANTE DE dotze, al Mercat de Sant Josep, da
la Rambla de les Flors, es proSALAMANCA"
L'expectacio desvetilada a partir duí una baralla a conseqüencie
Je la qual reeullaren dos bomei
Oral pr:rner anunri de reitrena de l'Opera del jove mestre Joan Gag, pos greument (eras,.
A l'esmentada hora, en el llo s;
die-se que ha ene/ en augment a
mesura que alia conegut, pels assaigs, de venda de cansalada que davant
el valor musical d'aquesta aova eme- les oficines del dit mercal posro que en: revelará un nou prestigi seeiz Joan Robert Sala, de 211
anys, domieilial al carrer d«
en la :frica nacional.
"El estudiante de Salamanca", obra Campo Sagrado, 26. primer,
netameat espanyola, basada en el (a- quarta, aquest despatxava eta
méis poema de l'immortal Espronce- parroquians amb un dependent
da, ha esta / portada a l'escena de eeu anomenat Cosme Viati6
l'Opera pelo prestigiosos lit erats J . Vi- Palast, de 19 anys, habitant a1
dal Jover i J. Carnet- Ribalta, d'una carrer de l'Aec. del Teatre, /13,
manera delicada i ielig, en la sena bot ¡gis.
davant el ter-,
composició i estructuració per a la
r,r deis compradors, ambddsa
música i l'escena.
De l'autor musical podem avançar después d'unes breus paraules,
que tots els que han tingut ocasió s'escorneteren mútuament amb
d'assistir als assaigs, en tan elogis uns ganivets deis utilitzats per a
unánimes i estan segura que l'exit co- tallar la carn.
L'agressio fuu tan'. inesperada
ronará al músic.
Ja en l'obertura de l'obra, es ma- que no dunis temps d'intervenilesta nrasic de gran valor, eis tota nir st ningú. El dependent inferf
l'obra la inspirad...) brota per toi arrea /mes 'elides al Roben a l'abdoamb el domini d'un lirisnie al bel roen. ACItlest repellf l'agressió 1
canto, dintre d'una pulcra instrumenprodui utt tall al coll del seu
tarjó desproveída d'efectismes.
contrincant.
destaquen diversos riúmeros que obEls dos ferits caigueren a ter,
tindran el suiragi unanim del públic.
plens ele sang. Foren recollit«
L'empresa no ha escatimar cap sa- Ihr uns enmielas del mercal, i
crific_i per correspondre a l'interés ines lord per uns guärdies
del públic, havent encarregat la di- Seguretal, els quals en un autoreceló general musical de l'obra al taxi els trasnadaren a la Casa
gran mestre, al que podrIern deno- de Socors del carrer de Barbarát.
minar el nostre gran mestre, Alfred
En aquest benèfic establiment
Padovani, que ha posat al seu servei els facultatius de guärdia apre
tot el seu entusiasme i el déla rece- ciaren al Robert tres ferides a la
negut talen t que és molt.
regló umbilical, de pronbstia
De la interpretació, s'ha encarregat greu, 1 al Niadé, una profunda fede la part principal el nostre célebre rida incisa, a la regid cervical
Ilipálit Lázaro, finte que pot vencer dreta, ainb seccionamerb de va-g
facilment les gran, dificultats vocals sos 1 teixits, i intensa hemorrä-,
de la part de tenor. Es diria que gia, de pronästic greu.
l'autor, en escriure l'obra, penea en
Després d'assistils de primera
Lázaro, el tenor de les portentoses urgencia, foren traslladats en
facultats.
cotxes arubuläncies, a la Clínica
Ela altres intérprete, Bau Bona- Fraternal el primer, j ei Viadé a
plata, Cortines, Lucri, etc., tots i la Clínica del Pilar, on quedaren
cada un d'ells posen en els seus res- liospitalitzats.
pectius papers tot el set/ entusiasme.
En els dits establiments es
Josep Castells, el sempre tan ce- presentà després el Jutjat, prolebrat escenógraf, ha pintar tres decedint a instruir les oportunel
coracions, que causaran gran in/oresdiligencies 1 interrogant els fes 16, especialment les dels actes segon
rits, els quals es negaren rodoi tercer resulten diles obres del mes
nament a manifestar quina foren
rlepurat art.
motius de la batalla,
Tot, dones, fa augurar que l'es- els
trena de "El estudiante de Salamanca", anunciada per a dimarts
v)nent, respondra a l'eapectació i
Una ordre del mor
constituirá un lela grane cadenetamente musicals registrare de molts
Carreres Poas
anys enea...
REVISTA MUSICAL CATALANA
Els números de novernbre I desetn- Totes les noticies de cabre d'aquesta publicad& butlleti menräcter polític i social han
sual de l'Orfeó Carita, contenen articles d'un veritable i positiu interès.
desser portades a la
Enumerern-los: L'acabatnent del trecensura
ball sobre la darrera publicació de
l'er ordre del senyor Carretea Poni,
mossen Higini Angles, que conté
l'estudi i transcripció El Códex i obeint una altra ordre del senyor Pormusical de las Huelgas", en lo qual tela, s'han de dur a la censura totes
rescensió. deg-uda a la ponderada les noticies de carácter politic i sociai,
pierna del mestre Pujol, hom ana- encara que les haguessin publicades allitza de manera justa i desapassionada tres periòdics. No servirá de res dir que
el contingut dels tres importantissims d'altres periòdics ho han publicat, per a
volunts de l'obra cementada. Linfa- ésser objecte d'una sonrió,
tigable historiador musical Josep
Subirá la ostentació de la seva erudició en el treball dedicas a "Diego
de Pontar", valuós músic espanyol
del segle XVII. Esmentern tambe la
publicació deis fragments de la conferencia que li/lustre clergue mossen
Cantil Geis don i la darrera diada de
Santa Cecilia al Palau de la Música
Catalana sobre *Els fenómens peculiars de la nostra métrica i el cant
popular religiós".
La designació de les persones que
Citen) abrí Juarda els interessants han d'ocupar els pruners cal-rece rereportatges: "Ed tercer Festival In- presentatius de la politica tarragoternacional de Venecia", escrit ex- nMa comenea a pertorbar la tranquil-'
pressament per a la nostra revista lität que iins ara havia existit en III
"L'homenatge colla radical de la "Provincia-per Raymond Hall,
a
a Apenes Nlestres".
COMite noticie que acula en represen..
Per fi dignen) que les secdons ha- tació d'aquesta colla pasea molts disbitual; de l'esmentada revista es gustos davant la impossibilitat de po..
veuen nosindes amb gran abundancia der satisfer la gana dels innombrade material. Son aquestes: Moviment
bles (en relació als canees vacante)
musical (Praga, Suissa, Barcelona,
afiliats que volen formar part uf a'
Madrid, Perú), "Prernis musicals Euprovidencial.
sebi Patxot i Llagostera", "Noticia- quest ápat
Per a ocupar el arree de gestor
ri" "Obituari",
En el número de desembre va in- existeixen grans discussions. Slan
:losa la mula general de l'any iinit. constituit dos bändols, l'un acabdiRepassant-la Si trobem nombrosos llat pel cap senyor Palau, que patroarticles original; de F. Baldellá, cina el nornenament a favor del seV. M. de Gibert, F. Lliurat, J. Llon- nyor Ramos, cap de negocias de Coy.
gueres, Otto Mayer, Lluis Millet, reus, ¡ l'altre compost d'antics mili'
F. Pujol, F. Riba Martí, Joan Roca, tants del partit, que recolza Factual
O. S. B., Joan Salvat, Blanca Selva, gestor senyor Ramas.
Per al canee de comissari de la
Josep Subirá, etc.; una completissima história de la vida íntima i ar- Generalitat sembla que será nomenat
tistica de l'Orieá Catala en el trans- el senyor Pere Jordana, actual gescurs de l'any 34; la informada in- tor de l ' Ajuntament de Reus, i per a
tegra del moviment musical barre- delegat d'Ordre Públic, el senyor Feloni, i reacensions ben nodrides del liu Roure Carricarte, protector dels
de Catalunya, de la Península u de venedors ambulants del districte
l'estranger; l'enumeració dele actes de Barcelona, i dissident del "particelebrats per tots els orfeons de Ca- do" fa un parell d'anys.
talunya, una ben extensa bibliografia,
Els radicals es reserven tots els
diversos suplement iNuestrats, etc., etc. arrees de govern municipal. Sembh
Atnb l'any present aquesta revista que is amb la intenció de comprobar
entra en el XXXII anys de la seva si la hei catalana dels municipis és
publicació. Aquesta sola data, cas útil o no. No obstant, formaran part
únic entre les revities musicals ibi.
de la gestora municipal representants
riques, ja parla prr. en favor de la dcle partits governamentals.
seva eficacia.
Ai la Lliga que fari tardl

La provisió dels arrea potitics tarugomies
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POLIORAMA
COMPANYIA CATALANA
NICOLAU MARTORI
AVE, Torda, a lee 3'an
Dallen repre e entarló de
ELE PASTORETS
A les a. eipecial. I nn. a les 10:
COmP(11.1 n'Albert Plena

ELS HOMES FORTS
la.ai 1111441,4 Mi)

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català i amb un
timbre o signatura coneguda
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Cielism e
NOVES
Charles Pelissier reapareixera
el 20 d'aquest mes en el cura del
mata "omniurn" italiä-frances
que se celebrara al Vel d'Hiver
de Paris .
El popular "Charlot", despres
del llarg descans que s'intposa
al país basa, sembla que torna a
trobar-se en forma.
— Roger Lapebie, el campt0
França del 1933, en una l letra que ha escrit a uns mulas
seus de París, els dio que esta
forea esperançat de retrobar
aquella forma que el féu temible.

FUTBOL
Et. TORNEIG DE LLIGUES

Lliga Amateur
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A la jornada d'avui, destaca> él
partitBarcelona . Atlétic de Bilbao
que es jugarà a Les Cc;r4s

sbS

Grup D Costa:
El Masnau•Vilassar de pia. (15
rainuts).
Arenys de Munt-PreMii .de Ma:
tsa minina).
aletar g an:a- Mella,
Grup F BuctIona:
°muna F Barcelona:
C. D. Smoloing-C. D. Alherica.

o.

XA

2

Demà, a París, M arfil Thill 'será

enfrontat a Mac Avoy

t' Is
lArre
•
AQUEST MATI, ALS TERRENYS
DE MONTJUIC TINDRA LLOg
EL PRIMER CAMPIONAT DE
CATALUNYA UNIVERSITARI BE
CR0S8-COUNTRY

Asui, a lisos guatas d'ora° ae ,
mata u rEatadi de Montjuic, seun
pahan
boxat
almeays
nero
i
Thil
.
s
das
hoxadors
t
r",.;:
•
,
,
En cara ene ca
ra donada la sortida als partieten pre5taci4 es trabara dios del pes ren de vegades. Primerament el cuba
Campionat de
en el qual han abtingut e!s seus mi- va vencer, pera deepres el trances, pants del primer
ele Cross.
Rodenea-Genisene
!loes i mee sorolloses exits, el com- vencent-lo, restava en possessió del Cataluttya Universitari
country, que, eran diguerem ea
Bantnerenza-E1 Bosch.
bas que 'Ira de celebrar demä a Pa- Mol de campió del imán, que havia
edicions anteriora, promet ésser
Vatireg•-Penya
Si haguéssim pogut veure un resultar Segon Grup:
ris catre el trances a1arcel i Van- guanyat 41 negre america Gorila Je,.
axit per la quanlitat i T'abque s'adigues mes a l •estat actual de:s
A la Creu Alta: Sabadell-Saragosales Mac Avey ha creat una atinns. nes, d'una manera ben pee gloriosa: un
d'ira-celta.
Grup L Ripoll:
aostres equips en el partir
sa. Iglesias.
t'era apassionadissima en els medis el negro tau desquelii:cat en armen l
Esteta segura que cada equis
Ripoll F. C.,Abadesenc.
mesar e entre els nostrets primera clubs
A Vista Alegre: Girorae:JCIPIter.
esportius de Paris i Londres. Es trae- cornbat per marica de correccia. Ara
Grup (Broma:
participant estará lambe repte,
Barcelona i Espanyol. el comentar; da, Camarera.
la d e do s P e s o s mit j ans, eis quals, bé: els diversos matxs Thil-Tunero,
Catala,C)irong.
vui sobre la partida que ha de jugarA re..atadi Gel: Urna dirtiral3ahivent fet alguna incursió en lt. cas icirça ignalats, es decidiren teas per sentat al públic pele **hinchas'
ittre altres coses escriu
Banyolea-Boarnatf,
de les seves respectives Escoles G
e a les Corte no Merina la mes int- dalona, Campa.
re torta deis mig-forts, la Internatio- punts. A primer cop d'un, la victòria
diäriament, després d'una dura
Anglis - Figuiertia.
Facultats, per tal d'infondrit
nana dificultar i podriem apreciar les Tercer Grup:
nil Boxing Union ha reconegut corn obtinguda per Mac Avoy sobre Tuaessid de gimnàstica, fa cinquanBessamS:Salt,
ánims i cooperar auf a la vicvisir) ¡Tale
nero,
sembla
donar
a
l'anglès
gratas
coses
a
esdevenir
amb
una
Hit-cales-ReA
l'Estadi
Bardin:
qualificats
d'aquesta
Manes
mis
els
ta quilòmetres per la "Rivière
La Bisbalretasta grava.
tearia dels seus equipiers, el vial
creatiu de Granada, Sánchez. Orcategoria per a la disputa del CatH, probabilitats sobre Marcel Tal, Pere
italiana". Per a complimentar-lo clara del que ara c5 presenta.
Final ! provincia Tarragona
El
Barcelona,
ultra
la
satinada
cecal perdre de vista que el Tunera tara, que velen) avui a rEstadt
duña.
vacan:.
no
actualment
d'Europa,
pionat
que
li
l'entrenament — diu
(t'endrell-Antaasta.
a resultar, experimen.A La: Elx - Gininistic de Valencia,
.aixa ens dana una idea no pas gaire d'avui no és pes, ni de bon tros, el una vertedera roan:feneció de
;alta escalar els rime, per?) que bada pei que toca alta:
Mora d'Ebre- Ra airease.
contratemps que.
te
diumeage
us
(ulagitera
del desguarnida que es que va boxee amb Maree! Ti-il. Abatas releraent universitari.
massa
fred...
fa
.e.r ara hi
Completant ei programa, veu.
Al Casino Flamas: Llevant . M ármanera de veure les coses,
SEGONA vareoptetA
traba actualinent a Europa la divisió del combas de Londres, el cuba expe— A l'Olimpia presenciàrem aeslael'lastra
reta Lambe establir el récord penque perjudica mes l'equip en el ela, Hidalgo Medina.
en la qual tant su excellir Georges rim e nt a una seriosa rnalaltia; va anar
ahir una altra sessió d'entrenaGrup
A
Terrasaa:
A Baños del Carmen: Malacitanotemporada al seu país, insular dels 50 metres Ilisos
partit (faena la lesi6 de jugadors que
C a llietitte r . El titol en litigi havia a passar una
Harmonia-Tibidabo l5 0 Ininuts)•
anent de r"horne trainer",
La Plana, Canga Argüelles.
pertangut aliaos al valencia Martínez i en tornar a Europa, ha fet excla- Lluis Sereix.
Canyardo, Cebrian Ferrer, Be- li san imprescindibles.
Grup B Barcelona:
També veurem a tres llançad'Alfara, qui el guanya, precisament mar als crines que no era pas el
Si ef, al Perfil esmentat nomes
tí untanyes-Velacartentie.
aages i Ores pedalejaren dudora en acció: Joanola, Espunya
Equips probables per a
a Barcelona, al belga Stcyaert. Es bo d'abans.
Grup C Sabadell:
aament damunt els dos aparells guis produit el fet de veure una derDe manera, dones, que Mac Avoy i Amado, i als tres els veurem
de recordar, i consorte amb el que
Barbar -Sabadell:
que hi ha installats en aquell lo- rota de l'equip que fins ara semblava
llançar la barra sobrepassant el
t' en' dit anteriorment, que tant el va- no és per a Marcel el temible
Reíos-e-Mercantil.
cal. Sembla que dilluns al vespre que pocha anar molt endavalit—i que no
Barcelona:
Noguera,
Rafe,
Arana.
record peninsular. resultant de la
leiiciá com el belga van combatre en adversari que fa presentir el seu roEvropa-Nacional.
arribaran procedents de la capi- desconfien i que hi vaga encara—hau- Sales, Soler, Lecuana, Ventold, Rete,
di- aeva Huila, la noca edició del
que,
negre,
i
sobre
el
tund
triomf
nostre
entendre,
una
cosa
alguna
al
ria
estar,
pes
aquella
ocasió
dins
d'un
Bancari- Comercial:
Iral francesa els sis aparells daque enaste haurie Berkessy, Pedrol i Caberles.
quilos interior al linar maxim de la guem-ho de pesseda, tan be ha sabut record degurament corregida i
Vandespino- I ntrepits.
munt els guata se celebraran les sense iranscendincia,
Aquest equip is el que oficiosament
als
jugadors
blauservit
d'advertència
estregarla.
Posteriortuent, Martínez explotar el promotor Jef Dickson per rnillorada.
Dependencia
MercantilBaca.
sessions públiques.
ens ha donar el Barcelona i com pot
Finalment. l'equip de Técnica
grana;
la
qual
cosa
els
hauria
fer
adud'Alfara
perdia
el seis troteu, a Paris, a la propaganda del combar de diC.
N.
Filatures-Joncosa.
sis
fet
d'ésser
Horn creu que el
suposar-se tots els elements titulara
ens oferirä una noca manifestaarias.
no
hi
ha
mai
joc
a
mans
de
alai
cel
TIsil.
Després,
el
nar
que
als
campe
de
Amistes:
que
actuaran
sique no hi figuren es troben lesionats.
b Is corredors
interessants i espectaKid Tunero estä segur que Mac rió de les
C. S. Barcelona A-Casa de los Cas- Mol restase vacant, en vista que no
inultániament, fa creure que enemics petits i que a tots cal oposar- Zabalo, tampoc por actuar per baver
culars curses de rellevaments,
o.
los
el
niaxim
d'entusiasme.
Pera
el
fet
duAvoy
guanyarà
Marcel
Thil
per
Maitu
aspiraras
seriosos
per
a
tellanos.
ciclisme
manifestad()
de
resultat
lesionar
en
el
partir
d'entreaquesta
establir el record peninsular
C. S. Barcelona B-Acadernia Con- liui*tl al iances. Oberta una com- L'anglas—ha djt el negre—is l'honre en
assolirà molla mes espectacula- que, a tnes d'aquest cop a la moral d'un nament de la selecció eepanyola No.
dels de 10 per 100 metres.
equip, hi hagi les baixes de jugadors hi calen comentaris.
de!.
petida, la 1. B. U. va designar el que colpeix mis dur de tots aquells
ritat.
Feliciten) cordialment els estanecessaris, fa que les coses variire un
darrer deis esmentats boxadar5 ¡ rán_ anda els quals he 'ooxat. En canvi, el
Espanyol: Fornias, Herater, Pérez,
diants i el B. U. C.. particulargin> Mi< Avuy Coso els dos pugilia- belga Gustau Roth, que coneix basNOTA DEL COMITE REGIONAL xic i els prurióstics es tarin poe menys Martí, Soler, Calientes, Prat, Edelmena per esser el club organitIra ami, manas merits set a box,r tan t Mac Avoy, afirma que el venDE CATALUNYA DE LA U. V. E. que itutnisstlites.
itero I, ¡riendo, hl en:ala ¡ Boach.
ene
Mitjanisant abonarnent
cedor sera Marcel Thil. "Es tracta zador, car els seus festivals
Artl i es truha el Barcelona amb que,
ell mata y ak] per al cainpiouat.
Sabadell:
atada,
Marral,
Blanc,
rúnie exponent cl ratletieme
Divendres prengueren posase- senior un adversari dele mes perillasos.
' niel emitid
Et ter que aqueSt encontre stgui de das boxadors de modalitats de joc
Argenti,
Font.
alata,
Caleany
o
Sanaquest
que
aaftial, i desitgem
Fió dels respectius càrrecs per no san encara quia ap t a, li ha d'oposar.
i al mol ettrotieu delenitg- malt sernblants; per° jo cree que
D. A. salidis tse
exit d'organitals quals foren elegits en l'as- La tradicional equivocada de cada tem- güesa, Calver. Gua!. Bonete i Petia itroduit una M'U contiene- Maree! 'Phil s'imposarà amb relativa festival sigui un
cera
I.
en ells
dia
à
el
suelte
ttliae
aotraersat
semblea regional celebrada el
iai a Anglaierra. Marcel Thd és cara- facilitar. car té aran mes M'id que zació j públic, com
porada s'ha repetir en la presea: setaen lotes les beses pa' ts
El Júpiter desPlaCa ri a Vista Ale
cost ti m,
6 de gener per les entitats cata- bla com si els altres jugadurs deis clubs
dei iras,: del, pesos mitjans, i ¿.s el seu adversari."
-grelmatixqups'hreSimarrest, /02. - T•I•lon 31306
lanes adherides a la U. E. V., els catalans haguessin adoptar la consigna
preCisautent atinen el campionar que
III TROFEU MOLOOK'S
glenas fins ara en tots els partits, en
aegüents senyors:
VARIA
de produir baixes al Barcelona sense els
ein inglesas voldrien que es disputes
quals tants d'èxits ha assolit. PoPresident, Antoni Amat, A. C. comprendre que en realitat es perjudiSegunt el cosfurn establert cadilluns • Paria Islarcel TUI. P eró i ‘m
Di:micros, al Nou lión, Lozano
Montjuic; vice-president, Josep quen ells mateixos, puta que en lloc Jr dria es:ser que la davantera. pera, los
sIn ha rulgut avenir . La rusa ha setä enfrontat al francas Barras, un da any, el dia 3 de mare tindrä
yiladumiu, U. E. de Sants; treso- procurar respectar-se mútuament. ea reformada per a incloure un nou elelloc a l'Estadi de Montjuic la ceestar
dura
a
la
quieta,
el
que
ha
per!WAT,
SE
CELEBRARA
AQUEST
primera sirle francés, el nom del qual lebració del ja clässic Trofeo
rer, Amadeu Ciará. Sport Ciclis- benefici propi i de la seva carrera fut- ment proceden t de Saliera, del qual LA SEGONA
dlarll IranCeDUS de mostrarmes
als
JORNADA
DEL
lis, sana gaire en aquests =menta
ta Catalä; comptador, Jaume bolística (darrerarnent tenim el cas la- s'espera un gran mona pera aixe, no
se tuts estranyat, de la pretensia de pera que ara fa dos anys justos va Molork's, sota l'organització
TROFEU ANTONI SABATA
Martí, U. C. Barceloneta; secre- mentable del jugador Pausas, retiras ea se cebra de cert fine a l'hora de
d'Aedo Atlètica, la qual ha coalar Avoy. Reglamentariament retan
sortir
al
terreny
de
joc
l'equip.
fer tOat. sul arnb Kid Francis. Barras mençat els treballs preparatoris
An un, diumenge, a les onze
tari, Josep Farró, C. C. E. Sants; els comencos de la seca actuació al futdin: la Iled; si la I B. U. ha deeignat
Grana:
Ibarra,
Farrea
Torredeflot,
amb
Sangili,
a
ala.punt del mala a la piscina dei Tod j Avoy per a cubrir la vacant feu un combar
vocals: Nalenti Pret. C. C. Grá- bol i sense hace-ne pogut tastar ni
d'aquest interessant concurs ateia, i Josep Marro, P. C. Clips. glòria ni profit) s'entesten a practicar Tras, Prieto, Madera, Sanjuan, Clara, C. N. Barcelona se celebrara la esmentada, es just que nl combar se drid, en el qual toa declarar batut pu latie reservat per als debutants.
Serra, Peritteral i Reixach.
desqualificació.
segona jornada del Troten Anel joc perillós que causa tants trastorns
No coneixent la formació del Ba- toni Sabata (II soyt que com- celebri amb aauesta iinalitat. lae totes
I TROFEU CARME AGUILO
— alizler, el pes lleuger anglès
.44444+.444+.44444444.44+• jugadors, a clubs i a la mateixa afi- dalona, que ja ha sortit cap a Irún.
manerea fa rito e una mica que la
pren la prova de 100 metres I. B. U. mantingui a Kid Tunera com que tanta anomenada va adquirir desI DECATHLON MASCULI
ció.
dors per a toles Ics categories. a challanicer de Marcel Tia; pres dels seas repetits trionns per
• ••
Per ret això, el Barcelona avtii, i demà
Acató Atlética, seguint la aeva
Aquesta inleressant competi- per al ea/upa:mar del lea. dels pesos Ir. u., 5 que despres perdé el Mol de
un altre club, es troba sense poder laAthietic de Bilbao: Blasco, Urba- da que reuneix un nombre in s campió daangiaterra enfront de Kid tasca de divulgació entre la jono, °ceta, Cilaurren. Muguerza, Ro- por! anlf s sirn de nedaders del iii (laus. Aiin inc esdevIngut sin ah- Berg, amura de romandre alguns me- venlut esportiva ha acordat cegar el seu equip.
Tunero fou batut
astil
desistes
que
altra
banda,
el
seu
adversari,
Per
berto, Careaga. alandulaniz, Bata, C l ub dega, promet veure's
sos allunsat del ring per haver-se lebrar un interessant concurs reper atae Avos. el passal novembre
l'Athletic de Bilbao, ve avui amb una Chirri i Gorostiza.
servat a les senyoretes debutante.
disputada en la sessió d'avui.
frataurat una mi.
moral extraordinaria. puta que compta
Arenas: Eguzquiza. Aguirre, Arre- atenent a la elassiticarid de la Londres, per abandonament a la seARA I SEMPRE
El troten ofert per la donant
— Dickson diu que té el propòsit
amb l'esclatant victaria del diumenge ta. Angel. Perefias, Siluosa o Albe- primera jornada i a les marques lene represa u desates d'haver-lo en45(.4.+4444444.4es
concedit a l'atleta que obserá
irr
cenit
a
Europa
tede
Barjey
Bross,
al
passat sobre el Madrid i amb la supe- niz, Larrondo, Gozan, Innata, tele que han vingut registrant els viar més d'un paren de vegades
tingui una millor puntuació ea
l'actual
campió
del
man
dels
pesos
pis.
Ele
francesas
san
els
únics
que
rioritat que 3 a de si representa l'harte i Pascual.
ao(ieuraants PH la present sel- sostenen St • ii.suilient Cl Suposat dret lleugers. Pera aixa teas podria ésser el total de les proves obliga15de Water contra un equip desgavellet.
mana.
veritat corn un truc per a contribuir des següents: 60 metres llisos,
de Tunero.
Amb tot, ens sentim catalans i
al
reelam del mate: que entre els Ileu- llançament del pes i salt de llarsoAquesta
vicraria
Mac
Aaoy
PORTANTVEU DEL C. N. B.
El Campionat de Catalunya lem confiar, encara. Volem esperançar
gers
Kid Berg i Humiry organitza garla.
Tunera
és
la
que
dona
mejor
bre
que els nostres jugadors oposaran als
Avui, diumenge, tarda, a les 4:
Aquest trofeu es 'disputar ä el
Del Club Natació Barcelona allicient al mata en perspectiva. Tu- Dickson a Londres.
bilbains, si no un joc tècnic i ben comdia 17 de mere, i de més a mes,
hent rebut el portantveu corresIII - ABASOLO
En primers equips, primera penetrar , el máitinitim d'entusiasme Per GALLARTAcontra
ponen!, al mes de gener, que
els dies 16 i 17 se celebrará una
jornada de la segona volta tal que el resultat, si no pot ésser un/
competid() de Decathlon tnescun
CHIQ. BILBAO - URZAY
consta del segúent sumari:
victaria, resulti honorable.
Trofen Soler, gener de 1935;
Ii a les mateixes pistes de l'Esa
Nil. • te» Mal
La jornada d'asma iniciadora de la
• ••
Coma Nadal 193); Alvar H erdelada
ZARRAGA - UNAMUNO
scgona volta, no dóna lloc a creure en
L'Espanyol ha de j ugar a Güecho
contra
mas; Les sessions matinal; preSIMULTANIES
grans sorpreses, a no ésser que hom contra l'Arenas, i no per haver obtingut
QUINTANA IV - PEREA
paratóries de la Copa Nadal i del Aquest mati, la darrera jorcamsideri com a sorpreses l'obtenció, per la ressonant victäria de diumenge sobre
La Secció d'Escacs del Centre
timos per cartees
Troten Antoni Sabata; Concurs
Principal
part dels presumptes batuts, de resultats el Barcelona cal posar molta confianea
d'hivern 1931-3h: Nalació Inter- nada del Torneig de Classi- Comarcal Lleidata, Ronda de la
mis afalagadors dels que forçosament en el resultar.
Universitat. 1, primer, primera.
nacional; Pilota a uta i Noticiad
ficació
Avui. diumenge, tarda
zas hem de vaticinar; en tot cas les sorlila organitzat per al dissabte viCampionat de Catalunya i:sfirial.
Innegablement que l'Espanyol, de eonpreses d'aquesta índole són sempre de tinuar l'actuació del diumenge passat,
ARGARATE - IWARLUCEA
nena dia 19 daquest mes, a dos
ENCONTRES PER A AVUI
desitjar, molt mis quan el desnivell de podria aconseguir el< dos punts en litisonträ
suarls d'onze de la nit, unes parPrimera categoria B
Intendencia-A. B. Junlors
forces deis participante a un campionat gi, pero cal tenir present que l'Arenas
OSA I - ULACIA I
tirles simultànies a ~ea. de
Sabadell)
(a
is tan peles corn en el que avui hem de a Ibaiondo no es faca de superar,
J. Sola, del Club d'Escacs Tivoll.
Nil • Its 1016i
referir-nos.
Aquesta partida que aqueat Tumbé té en projecte per al dia
URIZAR - GUILLERMO
menys ara que ha de posar el màxim TORNEIG PRO-PROMOCIONAL EL CONCURS INTERCLUB DE
terreuy
del
PARELLES HOMES DEL BAR- mati tindra lisie al
26 d'aquest mes, unes simultacontra
El Program a que integra la data d'a- esforç per a procurar-se els dos punts Martiaene - Sants.
CELONA LAWN-TENNIS CLUB duventus A. C. de Sabadell Lama nies a ceguea. Oportunament
vui no és, certament, molt nodrit. No- que li eón ben necessaris
JUARISTI I GUTIERREZ
Sant Andreu-Hurta.
fre»ItlaSit
floreen (Watts.
ates dos encontres estan anunciats, BarGOITIA
• •*
Va causenor ohm la [trova aquesl, larg i ainh
Granollers-Calella
interromput («mis.
aelona - B. U. C. i Santboiana - JoA la segona divisió hi ha calma: el
d'Inserir organitzadzt pel BarceTirrega-lluro.
le
Pet
Juniors,
aquest
enconLre
ventut, i ambdós de Prime r s equips.
partir de mis interés és el que sla
lona Lawit-Tdmis Club, i es reTerrassa-Eurnpa.
El primer — cas que els universitaris jugar a Vista Alegre entre el Girona
gistraren els següents resullats: una importancia definitiva
oc, afegeixen al seu llarg historial de i el Júpiter.
De perdre'l, Iti seva ascensjA
TORNEIG DE CLASSIFICACIÓ
Berger-Erey vencen Dualde"forfaits" una nova cessió de punts —
seria impossible: Pll canvi, de
A Sabadell, el Centre d'Esports rep
rentsitta, 5-1, 6-3.
Mollet-Reus.
classiticaria en
se celebrará al camp que el <ente blau- la visita del Saragossa, equip que creiein
Albisu-Freixa vencen Medir- guanyar-lo, es
Monresa-Satithoiä.
grana posseeix a l'Avinguda del 14 d'A- avantatjara en alguno gols el club de
tercer Ilota auticient per ingresPuiggros, 6-3, 7-5.
Asuela -Sant Cugat.
bril, corn en el mateix partit correspo- la Creu Alta.
Grau-Marfull vencen Blanc- sar a la primera
Poble Nou-Palafrugell.
nent a la primera volta. A l'igual que
No cal, donas, esmerçar 111üa
El Badalona ha de j u gar a l'Estad'
kabassa, 6-3, 9-7.
remarcar l'inteaquest, la victòria ha de decantar-se for- Gal rontra i per lié que l'equip
Bartroli-Fabre vencen Viví,- pa ruules per a
Segona
categoria
ecsament, i sense gaires dificultare, pel badaloní ha experimentar dux temas a
K, s excepcional d'aquest mala
\lela 2-0, 6-1, 6-3.
segura que aplegara
quinze propietari del terreny, consistint aquesta part cert millorament. no seeiern
Avui solanient poden disputar- que estem
potser, el mejor iteres de la contenda que pugui sortir-ne airón.
Crup Llobregat:
se tres perlita deguls al despla- la venta ciutal un contingent
C. D. Martorell-Vic F. C.
manbrosissun d'atictonats•
en l'apreciad ó dels progressos que hora
1, T R
çainent de diversos jugadors parC. D. Olesa-Gavä F. C
atribueix als blancs, i que nosaltres, per
heipanls. els quals encontres es
Formen!
de
Molins
de
Rei-Cataluaquella circumstáncia aHurliila, no hem
disputaran com seguerx:
Ordre de partits per a avui nya de Viiadecans
pogut comprovar.
A les dotze:
L'altre encontre, el que disputaran
Grup Girona:
Els ingressos en mollea llana
Contamals-Mäs Bagä contra
PRIMERA DIVISIÓ
FEDERACIO CATALANA
Santboiana i Joventut, es troba en sima
han sofert series reduccions.
trapeix-Iliviere.
U. S. d'Arenys-Malgrai, S. C.
D'ESQUI
A les Corts: Barcelana-Atletir de
:ars condicione. La forma realment briCaprnany - Montes() contra
Blanes d'Esports-U. S. de FigueAix ò obliga a limitar-se en
llant dels campions els ha de propor- Bilbao, Steirnborn.
.1quesla Federociú prega a Iota
Plil g- Viña tu a t a.
coas desemborsos más o
A Ibaondo: Arenes-Fspanyol. Ha- res.
cionar la cinquena consecutiva victória,
Berger-Frey contra Bartroli- els corredora que se seevelxin
C. D. Farnes-Tordera F. C.
m•nys necessarts, poro,
desates de demostrar, una vegada mis, laguer.
passar del dia 1 t al 19, de vuit a
sonsa dubte, hom deu vestirA Mestalla: Valencie-Racing. de Torneig de segons equips.- Copa
ésser, per ara, els mis qualificats aspiL'oree de joc per a demä, di- non de la MI pel loeal III! la Fese. PAÑOS RAMOS resol
rants al titol que ostenten amb tota dig- Santander, Cruella.
Unió Esportiba de Sants
dersoiö. Rambla de Canaletes. 9,
avui
lluns,
quedarä
exposat
Al Patronat; Betis-Oviedo, Escarnitat. Per altra banda, el Joventut no
aquest problema amb el seu
Gao- a fi de treure la llicamcia eórreadel
cerrar
social
l'estatge
llano S. C. -Granollers S C.
tradicional i tamós Mes de
sembla hacer trobat encara la forma l in.
ponent a aquesta temporada.
duxer.
F.
C.
Martinenc-CD.
Europa.
A
Charnartin:
Madrid-Sevilla,
Zaaquella que léu creare que als eterns
Retalls. Aprofiti aquesta ocame•so
bala.
rivals i al Camella els havia sortit un
116 per a vestir bota .eva
Doabitia-A,tletic
A
Atocha:
de
tant
per
la
manea
"outsider",
no
perillós
familia amb el qu• gas.laria
d'alguna deis seas mis valuosns ele- Multad, Casterlenas.
Pler a vestir-se un de sol.
ments cnin per l'escassa confiança que
SEGONA DIVISIÖ
Tenim retalls de tots el la.
R
A BOLES
tenen en les prapies forres, circumstanPrimer Grup:
~ny', inclusiutrajo complot
cus que motiva sovintment actuacions
A Zorcilla • -11Talladond•CtIta de
1 abric per a senyor.
que no estan pes d'acord amb la dime Vigo.
Iturralde.
i la moral del quinze vermell.
A Lasaseern • P,aracaldedtarring dgl
Ferrol , Vallana.
ELS ENCONTRES
Representant exclusiu amb dipòsit
A Avilés: Sparting Avlesino-DtBarcelona - B. U. C., camp Av. 54 portia de Coruña,; Isaac Ferd'Abril, ir metí; arbitre, senyor Puig. nández.
A. VARGAS
1 •
•
E. I,
Santboiana - joventut, camp de Sant
Al Parral: Nacional-Saorting
Boi, it triati; arbitre, senyor Duran.
Gijón, Montero.
P.144141444.4444.11444441441444.11
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El comer; exterior en bovembre
rgsultat del zottotr,; cater:ar en
ipsssat mes t12 ilasellabre no ee gar.
sati s factori O , ale intsressu$ pefi.
alars: la minora q ue es reel,tri en
dos metas pretedenta t i ra e 3,3111
operare lile Cc martiiegis aixi glid.
;;;4 en el

que

comentem. malaurada-

no ha estat una realitat. i el
‘ :do contrari assolit is comparable
d'abr e s periodes precedents. En
gabta deasaí, pero, no es pot atri4ir l'anment del total deficitari a
baixa d'exportaciO. ja que, con,
„ compran; en el detall numric que
eroduim a continuaciií. el voluni de
mercaderies sortides en el pasara
.eyeenbre it. sttperior en més

npu,4 a resipartecio d 'o ctubre; is
el toral de les importa:ion, or, de zona.
tau cc augmear mitions tic
pedeme or en tonlpefar lee mire,
reett. traect a l'octubre i no, embre
darrer
L'autimont de le s entrarles correepon princinalnient a 12 p attiebi de vi.
mere$ anatiries i Articiee tsbrics1s,
cornparat amb l'any 1933 velen que
la diieréncia és hastant considerable
F' . : que respecta a les expertajons, la
intu y a n'arnés es con s tata en ter la
z0mparaci6 ando liana* 1932, la que
respecte al 1033 ela totals sEin par
dtetants un de l'altre.

QuanCtats
en mil er; de tones

Importació

1 934
anitnals vius
?rimeros ntateries
Artteles labricat5
estin c i e s alimentarles

1933

Valore
en nadare de pessetes Or

1 93 21934

1933
-593

761
30.511

.932

19

.56

to.5o8

0.700

1.243
32.81 a
33.80o
75.652

357

404

79.259

61.076

i13.507
tío

5:93n cie s alimentarles

290
3t1

74
8.257
i n 933

31

331

9.358
9.33'6

05

114

310111

3.4.no3

m467
12.534
38633

Totals

465

434

31 ,nj

253
139
:A

•fctads

237

.4.10

97

23.471

37.479

27.306

Exportad()
--

.earnals ,itts
gestares matiries

41 9

kiries fabrirats

De les diverses partides classiliras
4ei per agrupaniente ti Paranzed e.
fl remarcar Fa unMent regiftrat
,T.Pot laC8, de maquinaria, cosa ur
ud satisfacteria. ta 'tic nignifia
II predIspOeteitt per part de le, a¡ti.
tamhe acusa tina
AtatS
bastant apreeiahle ! ideada de
rern. i en nteny< import,torto lee eeits fihres textils. Respecte a les
oportacions, acusen Ileugera m'oye
partida relativa a fustes. anhnal6
metalls: la de substancies
fi,. res i no registrar una baixa
rertincia, queda per sota e:s. total.
Ent e en ele rle” anys precedente. 'te.
traten millar resultat la partida de
;redactes quimics i manufactures de

.ttnals
'.etatls
1,t4uiegria
Productes
;sienes
?aper

rIel

- lila

tixtils

Pr.t.tortes
atimentaris
›..erses
rabees
Tota!s

1934

Import. Export.
milione retes. or Diferencia

Geit -te
Fehree
Mart;

76.508
2-279

3.216

58.7

2

504
277e
7110

05
31 930
128

3.549
79 .29 251,365

tts a novembre del 1 934. It001 te u
It marea pot satisfaelorta tlue se1 : 113 el comerç exterior tots els sal.
,.ts aparenten defiLitark. t Iletat t le

-17.3

41.5
54.1

742

57.2

57.8
63.5
47.1
31an
34.1
3II - 4
sol

--.30.5

51 4

--29.2
-21.3
--Afro
-27.9

533.2

-230.7

La darrera sessió de la se i Juana %el celebrar-se amb poca
etoneUer&n.tin, 1 la contPra-nenda

ireSca 8.8a imparlännia.
Mlida: Malas-kg la molla oferta,
segueix aquesta materia prima
sense aceeplaciú per paci deis f abricants, ls quals, com ja ferem avinent fa poca dies, el que
ftle els iiileresteta t, st alleugerit
exislencies de tat-uta i fin S alesb ores 11( 1 sera possible encarrila
aqueel iregori.
Ferinos: Encara quo de momont ele i mmis no registren flirt-
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FARINES I DISPULIES

Setaiorh . A
3'2G 1 a le. C,. etipeelal. numerada.
a lee 10
heri s te Paramensat, LOC Palmos
. II. TERROR 13111.
CUADRILATERO

REVISTA

Serveis del mes de gener de 1935
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA I MEMO
E! vaphr HABANA 'ricura, si no ni ha variarle). de Bilbao I Santander
el Cl de con,. de Feto el 25 i de la Cortina el 97, cap a l'Helena I
s'errar . ue

LleilA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK,
CUBA I MEXIC

¡VIVA LA VIDA!

I

EL CORREDOR
DE MARATHON
amb la pi e sentl e lt1 d e l e s OlImpladre 1
da Los Angeles I la roini• On
i
600.000 FRANCOS Al. MES I
p.., Bisent
a

•laga UrquIneona. 11 • tender, melle
Seesits n)attnel. a les i t. Tarda, 3'45
e Numerada). eilt, a les id
FANTASIA JAPONESA (anulaos)
LOS ESPOSOS CRA1NFORS

HOMBRES DE MAÑANA
Director, Free Buzado
nema. M'Ion,, a le. 730, geesm

•thet'st. Sorda orno /.1 la venda do 1,111131a

tril E wriletPOLL

LINIA J E LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA I PANAMA

SU

uptis oran Hotel T. t 1 Alnetne, liadloientrunia, °remadora, eue.
Les rdnioelltala 1 Irliele dine ginnels el el/elige es tu:truene° a l'altura
tralu Ame' de 1. Cornpans la
1-1191G
" le el4e h leue «Melle cniopenyia una [aria de !Oree!, fem•
nieve
per tic prIllr11.1. pares del rtnen, ee rvels per !linee regulare.
Por • 'm'arenes, ti ala coneignalarl, A. 1111.04.
Vla Laletana. 3

Pee.&1144+114444;e44.4.4+04pe~elppee.e444.1*.e.e.s.a.alle

Liarte 116 Telefon 01222
AVAL Carda, e Ir i'3 .1 t ?easlel nono,.
13 111 a les e. All. a lit. 10

MajeNtad el General
per IvrIrt l'el! 01'111
1 I. K1,111 dup. r411 ieluert.1

VALSES DE VIENA
tren,: dies reineis, larda I l'Al. 2 pies,
resto/si /47.11,

pies.

I

litt,

11 inall; diles sesslonat 330 1 6 lerda.
IU till. -El negro tise tenla el alma
blanca", en espanyol, Anlonlia Coloree.
Cianilea 1 ClOetitnenial
ACTUALITATS
I I 11141 1 1 330 la r- d i. Seselotte {planilla,
t't larda, -La donetir 1 de postln", 1 ene!
i taynor. A
de les 8 till 1 »Orlar'
SPLENDID CINEMA 1 reporlataesparilr
FUX 1 -Vistes de parcelona".
»Mune, "Las rutas de don veme"
Coreen ett Gen' al)
Fueren SME
RUNIAAL
3)1_1 It r la, 111. • 1 sesslon, coolinuest
a les 6'30 1 a les 6
Continua 4 liuda 1 945 nit, "Anuda (le
Mujer" (tinleautent larda), "El m'olerle
parre r d a( deis grans exiti
del Aquarlum". -Oro en llamas", Mac
Clarke, Cómica
Un ladrón en la alcoba
PATRI PALA«
ten eepaub el
[rete hay llaucis 1 10 111.1111 llopinan
i t mail 3 ronunua 330: "cobre las nubes“. -La princesa de lßs Czardas"
Eggerlh. All, "En Cl tercio reino".
Ilusiones de gran dama
DIlluns: -La doncella de preetin•
I r r hale ele N.rry %Volt 1 Alliden-Itelly
EXCELIDOR
DIBUIX08 SONORA
Att, a mes: RIANIQUIES NEOYOREINOS 11 mati 1 conthma 330 larda: "Sobre
per Alice raye, lludy Valle,. Puma Din ante le, imbee". -1.3 princesa de las Ciardae",
Alatths E gg erth. NIt: "Una aventura el
A/11 CON LOB MANICIO& vi
M'amor Ifaxler, VUELAN MIS CANCIONES, 1 dnes". Dillunst -La doncella de postin'"
MINIOS
3Iartha Eégert: LA LOCURA OH ARAN_
MUY, en e9any01. per ,i/IelICef Trace roniniva 330 tarda: "Ilay hombres con
reune", "Paz en la tierra". en espanyol.
MI . -El Danubio azul". D'huno: "Fuero(
humanos"
TEATRE COMTAL
SALÓ VICTORIA t 1 luanORAN
1 continua 3'10 larda: "Hm
ron suerte". - p az en la tierra".
ealeasla. tea • set s, TallIfon 72838 hombres
espanyol• 3111 1 "AI rompes de les hoin rl, dlurnetlee. Tarde a le o 145, 8 e 5ras*,
Innunst
"Enea. humanos"
st6 única numerada. No, a les 730:
MONUMENTAL
TREPADORES DE MONTARAS
la mal/ 5 edrufnua 310 tarda, "viudez
, documental/
habaneras", Oleada Farrell; -La meen ', (11 e /Pa it Y01, km' Franris. len, "La
A la sombra de los muelles ei.,
Isla de las alunan perrlicia6". Dillunis: "De
aedo pendueeló, versh) mugiese. 51arrn.,
Eva pera aeti"
II cario de Ben Lyon, Llautlelle Colbert
ROYAL
Ernest Torrenen, 1
II mal! i continua 330 tarda: "VIOdai
habanela7".
Glena&
l'erren: •• La IterenIlusiones de gran dama
da", en ranear:A, Kay n'ancle. Pomadeliciosa comed'o ultimen tverolú ¿lenta.
mental. Dilluns • 'De Eva para are"
nyal, interpretarla pels aplandit, a, lisies
BONE1111/1
hate de Pise- . %Vo l t Albach, Gustas' Waklau II mea 1 conifnua
1'30 larde: "Cene/Iba
Preus: Se,sielt tutOr unnier.1.1,. e pies. en II",
g ato", eta esPaleed.
Nif, rapreial. O'S11, 1 prrierenen, I rala IlarOld lineegarra del"Padre
e hIlo". DIEl dunits tinenl, RUMBO AL CANADA,
Ilims: "Cedo gabinete"
per Nlary nloi y 1 Alts, Prejean. i Abrev._
•
*NI«, per la gentil esIrrIla anny eindra continua 330 PIDR
tarda: - Confiaba en ti",
"La g arra del galo". en espanyol, Ilernld
Lioyd.
"3/airlmouen 5 prueba". DL
lluns: "Cedo gabinete"
IDEAL
.....................n,..1 Coollnua 330 tarda,
"En at gloria", "La
fruta verde"
FUTBOL A LES CORTS CONITAL
Avui, diumenge, dia 13, a les 3' 5 1 continua a t anSALO
Lirda: "Ella e ra una darlo". lielen Twolvelreer, -Faz en la Hm',
e n ex Pany ol. Cianlea 1 dilpiltrea
ATHLETIC DE BILBAO
RECREU
Continua 3.2n tarda: t'Estafadores de la
F. C. BARCELONA noene",
-Eseendalos romanos", nadie
Entrada: 3 . 50 pessetes. Eta
Cantor, CAnalea
socis del Barcelona hauran de
presentar el rebut d'aquest trimestre, o anual del 1935
¡Inc A•d e
••••••n•••••,......

METROPOL

Dies

CATALUNYA

Ilusiones de gran dama

de LA TRAVIESA MOLINERA

El tape. •1111QUIS DE COMILLAS 'erute, st an ni na varieriA. Ae
Ruceittrut t t'u! l'Ah& (Irn 1 el 17 do tener de %Men ee' el 111. de Velera risa t ei 9. ar Ceder el SI u de Veo l(el 1 el 57. cap • itaca
1nea. lti,jij 1 Velaerur

el vapor MAGALLANES retina .1 re, Sr na earteote Ar Barcelona
CI Ort de O fuer. tle %ideal' el rt de eldlage /fea.) el 72, de radie el el
I de I.3,1 t'amos al 5. 6. cap a ball lual/ In Illr0. Saneo irnifillere0.
1.a e 111111. 1 1 CIISIóhal, eACIllard a la tornada a Puerto Colenntlt (Da.).
Clireezo ave
Neri . ,
i rI s

FERINA

10 . 13 niall; dUes sessions: 330 I 6 larda;
913 un. "MuJereda de gran eefloi" "l'u
perro tjlle Ime cola", Maula Schneiter
CAP1TOL
11 mall; diles sesalons, 330 1 6 tarda:
un, -sor angelito", ei, espanyel. Ll[14
1 64411e• billunst -serrell e 11013-

per 'lesna hall1 fieros, lose sant.
p.re, Alady 1 Lepe,
mei, a la un:

tran tleo l peoarenla. Dema. .1111,11,-

NOTA:

I •1•U1X04

Del Ltiche temor I tilorld sulal

EL C1119 la VINITO

Denle estrena

CINAES
TEATRE TIVOLI
11 rnall; dura sessions. 3'30 1 6 tarda:
io n11. -Mide de primavera", }Taminia
(Jul. Lülnica 1 clibutens

Escándalos Romanos

per Cali itiltion, laca 0310e, yleinr
31e, licito, Ellly Carltele I Dulce
}ahumen ainti 13 seve famo s a or.
(pies(' t Arel, derrelea molen-Ion,
Estrena

SALONS

CINEMA ESPLAI

Torda, dura

lee en el pral consten dudes del

Els que aneu a París
NO OBLIDEU
trobareu

2 pies

de

tI

1

CINEMA RAMBLAS

Rembi• del Centre, 36 - Telefon 22222
Venus Sport-Palace Ball
CornIca i ()d'unos
Ronda de Sent antonl, 62 I 44. Tigre, 27
AVI a, DIUMENGE
ANNY ANNY
Ban de Soclotat tarda I nit
dellc.ose eornelni. per Anny ONDA

LA PUBLICITAT
a tate a ls quioscos deis
Gran; Bouleva , /a, de la

Place de la RepublIque a
la Madeleine
A la Place de la Bastilla
A la Place de lialnt-Michel
(costat Metropolità)
Al Boulevard Saint.Michel
Al Boulevard Sóbastopol
1 a tole el, grano qui“-cos
de Paris

DIN/ ERSOS

11

1 Hm uf Diaea (10 Mal I
(Beie lance
entertcrl
texts 13/111 ...
I ORLEASIS
4AY POI1T

Camisa r Dieuntos

MUSIC-HALLS
tacetillee,
Varasteis 1 mesita gens
Eden Corleen. - Varietats I Jan atuse
Wattleu
Balinal a le, 11. Tarda. de :l'Ad
I Celeste Grito.
a 543: • lt: a 4, numerada. :\ 11, a les le.
filmar de /a foireldable nevi.t., gemlne, Documental, PUM 'Mur_
Ma l l e ve00a.
net, D'huno*. Gran exit d'idolphr Menten
Detoottes 1841.
en la graclusi , s1111,1 1.01111,11,1

FÁCIL DE AMAR

lail Ira
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PESCADA EN LA CALLE
en eqtanvol, reo . Itriarg e 0111

Seowe- A g rietare I Mercedes FIll*
Pa - Ta - Cien. - Vartelaia u Entina Do•
mingo.
BomIN13. - Varlelats I Lima Granados

GUÍA
GENERAL

/4 e 13
64 I 65
52 a 5,
55 IL ba
00 a 6:

arntt iieneviet e

i tiar

Glaby Morlay 1 Nenes, Rolland
fliond
en EL ESCANOALO. 1.- despana a
quilla per 1111111(.1,11.1.1 11..1,111
tarda a les A. Denle . El programa mds
alraellti de 1111101 . 11,11.1. Eh Ilhe mes er.
Pe,14a1141' dtr lama - , INONDER BAR, per
g a y Ftanek IMInno del Itlo rl iosvoll.
Jel.un
ificitd te,
En - a 1 un/1
en LA MUJER DE MI MARIDO

11141.011i, SESOIA, MIDA )111111ASOli
••••

GRANJA

ROYAL
Gran axil de

a7
aS
4 a 4•5
ira e

SEXTET TOLDRA
avul tarea:

TE EXTRAORDINARI

Peaei. ð. va •mpitte
fa•et•at•ret• estetoftesettla •

VIINTIGINCO
atiMI N Param 44 $4

10

1•8844e.iii
1 eigies.11.

evite tellt-th ilkre y llen Notan, !.
ftlzw grae s am PI y 1111 • liallED.011.•

DE L'ABAT

HAMON

per les plantes, veritable bilisam de les eles respirataries.
Combat ericisement lea alteraciones dele pulmons 1 bronquio. talla
la tos 1 normalitza la reeplració.
Es el tractament mes segur 1 sa contra els CATARROS,
DRIP, BRONQUITIS, OFEC 1 totes les malalties de les ;lee respiran:u/ea. No perJudlea ni embruta l'estbmae corn les pastilles 1 atearope. Este. ~posta solament de PLANTES sanes 1
inofensives.
la !AMI,

Ell Joaqulm Clavera, de Bareelana, habitant al carrer
[aleg re, 17 , botija, sonda de bronquitis des de reir' 8 anea,
Savia pres InfinItat de medicines sense resultat 1 gnkies a la
('('RA Num. 15 DE L'ABAT HAN1ON avui esta completament
guarlt.
Puna. 830 la catea per a un mes de tractament 5 90 tases en
Ronda de la Unlversitat, 6, Barcelona. Peligros, 9, Madrid 1 a les
orinen/ale Farmecies d'Espanya.

11 L'I, Matinal, 10 130. Tarda, primor(' ...eehl. 315 a .7n 17. ?mostrada, 0. itIt, er 17.
14441,4 t e: 414. Fi,' de la rur•
iteld it ti,.',ia

CRAZY BOYS ORCHESTRA
como Facciosos mamo Ite
o- TES l suairn out DE YEATRell
reuno, ee LAS PROVINCIAS DI
De 10 e
17'6
38
37,6 a4 28
Ja Il 35'S
as • 29.3
t t 1 2V7.

CURA VEGETAL N1.15

•rou de serle Inetilment d'aqueetes menees,
grietee al m
Itee deseeerlment del*

El Jardín dEr Monasterio

t80,001 MAS y niel

anullant la FM& causa amb la

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

u

Comereie, Industria , Agricultura
Ganaderlt, Frolesiones, ele,
existentes en la extensa y rica
región catalana
n1111111P8'

la vostra

5 -ir

CATALUÑA

liS

Talleu

El. ABUELO DE LA CRIATURA

u-penyol, pr ST al 1.6tuel i Oleo II ihr

.41171

VIS iE 2,300 PAGINAS
LLOTJA

NIMBO OE

L ne nora de rlatles. per Stan Laurel
1 Oliver 1I3rdy len eSParlY01)
Sessle Continua

Tertla. 320. "eararoba edu
I. hinquen. a lee 6 I nll a les 10.
Fit Cho Lene"
Carneo. - Tal da: "Et auenue" t -Loa
marido s de 1511, "Los mariano
de 1.110a"
CINEMA WALKYRIA
eleeeteae. :van: -Laico llene
0.105 de Moler (11/11" • a les Y45 1 nli, »atine, !d'al farda: continua a les 3
a tes 1015: "Santa Narrte;".
Ces. - Terna: . COlón y la tuna". "i
¡VIVA LA VIDA!
Doinromi" i "La bella toldada" 60:
rl jll au .b . de la Africana" I "La holla
Irr r 311,1y, Cantpere i Lepe
Pollorarna. - rarda. van . "Els patito. DESFILE DE CANDILEJAS
rels". a lea O 1 1/11. a lee 10, "Ele
la roillor re y i e la elneruclogrifica
I nris"
Prillejr.03 . •alace - "Las de tes oln5 en
I DIBUIXOS
Berna: Coloesal programa
marque.n.
Romea, -- Tdtda
ma l'. a Ir, 6 Mi. a les 1n•ts: Ort
EL DICTADOR
t
li ttil0'11 eSp411501, per Rleard Corlee
Avui 1 cada dta, ibe dan
Cau Llibro.
sed
Grande Royal. •- Tes 1 eortide de teatres
Betel Rita. - Aval I cada dl., the dan

_11:

"raiebiV1211,3 n'iLI.:
soy anterior
laM da l'1 OiSisl
%en 'interior

fEATRES

"Loe maridos da Llaga" (PlisdOb/e)
"Cuesta •Itale" (Tango)

Barcelona.

UPPIL11
88888 LARID S
ECU. ti
..i.r1,-r SI:rei: Gene, 31,/, Malo 111liol
(Liverpool)
renca anterior . 7.7b 7.71 5.60 6.5: sal 11.6t,
7.7r
°benita ....,.....,
7 7, -; .7 I 5.05 5.60
le '.,A lau 0S0
Tanta
1
1
'2
N154.
a
2
, Sita.
AINIIIIOUND
IDI.
rebr abril lene llene, Mere Mate
*LEXanDRIe
Tunca tuerto@
13.e: 13.51 13 en 13.71 t.3.7: 13 e
Obertura
13.8S 13.81
15.60 13.0.. 15.511
tai,e.
11.29 1.1eA 13 11, 1.. 21 1,, 91 16.0,
6
Alta
I
l•
Hines

Programes d'avui

mammucenuemosoameveemeeemeemilMumaillINNIMMIe

DE

40 , 11

COMPANYIA TRANSATLÁNTICA
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11 .3.e/te3e .....

MERCAT

regnmagia

444+4444444+44.4141444+.44446/444,444446.44.44,044444444

Palee

.

33••••
!En

Faves I favons: tEf reria per

artellera de Cinema

queslo generes s'han &termal comerç exterior, producció canuna mica, poni r la demanda fou s in de valora,

Que

MERCAT DE COTONS

i
dienta
i
¡Tutea anularen . t 2.3t
,überiara ,......
if.rrnen
fs tel;;;g:amst

tremadura j Andalusia entre 40
I 4030 pesseles datnunt vagó
sortida, i en tavuns tina entol
de 40 pessetes, posut bord Etaarticaeid, es moit possible que nancn, Cadiz o Sevilla, indistina me nt.
le 4411•MBIlil entrara ho recia en
eonlit de balsa. jet date lea arriliarles de rara, tan abundoses
amb iITdrCa l nkttt s nc -•01.1ocat
Publicacions financeres
partlilee, per aconseguir aendes,
sacrificaran preit'. La ,:• olnpeHirn rebut la revista "Inforlänens roraslera ens demosira inaciú",
primer del 111B8 que
baalamen1 quo 1.310pue no fan SOM, quedel
publica la Banca SoFaino cae de lee di,posteions que
ler 3 'Torra Germans, Ultra una
boro decreti por n regularan;
completa informació de colilzaels blals.
locals i foranes, 1 relucir)
oedi Meada: No lit bague gai. eions
de Vendill1P1118, hi ita estudis fie deingnda con) Mires dies i tai
i menbiries i balanços de
erlis anotarem unes vendes per nancers
sociela la 10M116. C011ienlarts stil'Orla de lit pldi:a en ..r.11 d'Extrebre empreslits, emiseions realitmadura a 3t) 53 peegeleti 3 de In
rades, i alt res comtntione¿on.....
Manas a 3050, pasar 101 dad'interes.
muta vagö origen. En ,'iVada. se• • •
feria ignalruoill n 51350 pesseles
l'eutllelf",
de
la Banca Arnús.
d'Extremadura amb tarifa corque correspon al mes de desemla; no in ts concertn, però, cap
bre, en el qua' figura una vasta
senda.
de
eilitSErps i guises: Les °temes Con- infornmeid
re:1 - stiong.
/1131.1d1ti ll
• • •
poetius preus de 36 1 30 . 7s0 pes,etes posat origen, sense resolDe la Banca Tusquets lambe
tal.
hern rebut el butlleti de desetn-

ESTRENES:

Mercat de llotja

73.3

En examinar els totals mensuals de
emertacions i exportacions de ge

t

rl i !lidie. ert cl' quals la ditereneit es poc apreciable. els runa Inegm
restant- actle,ell tina tónica francament
desfavorable. Tant és eixi. que. tot
i Mancar el tritt tineut tI,. desenthre
per a conéixer la xifrd del 1193 4 . el resultat cl'aquest exercici es rete para
Ide al del 1032, que fou dels.me g bai‘ 0.1 regislf21 4. el 0 11 a1 es fixa en 233 4
el- tildlons tic peAeeleS Or que le:
47,((<1,14,ielr13 olo,e,aren les son riet.

fluMCen't tuAs restringida ntle no
mitre& diea.Otereizen fav“,a'ipt-

Asile!

6o6

la

96.5
63 5
Nfaig
7 2. 4
Importació Exportad() J I, me
77 t)
injiera de pessetes or juliol
55.3
1+3-3
AZ.9
Setembre 50.7
h..393
.3 74,
nctuhre (Pi
2.6o8
4•90I
i.J78
Novembre 79.3
3 199
1.278
3.199
6.967
Totals 703 9
1.999
12.340
t O8
11.569
2.611
11.102
1.929
533
1.68b

di

It

1 Vestits i

a

abric

terminis

tense entrada ni fiador

Balmes, 6o, entresol, primera
Telefon 15494

Medicaments

del

111)r. SOIVRE

nyurga
Vies urinäries •7,n01i:torrecita
,5
unes les

sonee inanliestaclons, uratrItle, pro/nata%
cerquillo, eislitle, gata militar, etc., de 'borne.
vulvitis, vaginItls, matritis, uretritis, eletItia, apeen*. (luxo., ele., de la nona, ['re
crOnlques t rebele mol sIguin. es guareiten avial I catira ment amb els Cauta del doctor &arre. Els tu:dalla es guareizen per ella aula, sena! Inieeclona,
n1 remate III aplleaelons de sondes I bugle,, ele., tän peellles sempre u que
necesslien 1 h presencia del inelae I nineu no s'assabenta a la vostra not'altl•
Venda: 6410 ouscles canea.
impores ,
„ ia sang
s, ...nlyoram zr.ve(si li s. rizaaaors lees; cernrhpstr:
Clon. 'acecho." eritema., acné, urticerla, nc malanles che pelen per
canea bunnirs. siCIS o infeeriona de la sane, per er A nicines u rebela que elellI11.
rs Inarelsen avial atol) les PIndoles 2 etlee4 del Dr. Bolera, que KM
la medleació Ideal I perfeela, perque atinen regenerara la sang, la releven,
augMenlell lotes lee cuartee, ge vortranisme I fomenten la salan, resoleut
'me temps lotes les tateeette llagues, gran a . fordnrols. supnrarlia de lea
mucosos caigan del eahell. Inneneteloni en general. ele . ci lled e n t la Den
'tele I regenrrela, el CAlell tordldul 1 tutees, I no dein en Forja:Mine Se.
.0 411 del passat. venda: 84110 puma« 11alue.
Debilitat n e r viosa I MP OWC 1 11 i t11.111C/1 de vigor bestial). pelamen*
nocturats, flpøp msWefls eperduel ßerulnalst.
Ceneament mental, pedes 4. memoria, maidemlip,
vertilene detoiltat muscular. bellaa coe peeel, tearnelere, paleltaolone, teeeterne nerviosos de la Mina
n otes lee mainlomaelons de le Neueastenie o •agoiament ner y ina, per crä.
/110 u reteta que slirlint, ea gUilreleee &vio/ I radtcalmeni amb els Papab•Rletil Potereeleiß 4111 Or. telar& Nles que un meAleament sAn un Mimen%
eseenclal del cervell, triedules 3 ten et •lsiema nert100, luan:ata esperialrstem
ole esgotats de In loventut per teta mena d'eh:enes tvells tense ales)
per a recobrar Inieg remant toles lee rtincloni 1 conservar fins a l'extrema
t,itesa ten .. vlatenier l'erg/miente. el Mute 11121:81 prord de nedit,
8.410 pessetes Babee.
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T011 ele Demente de tes Une OrtnIthis o delilltal nerviosa. a gitara, "•,e I 11./171Ple(11 O'bo peseeles en segella per al tranquele,
Oficiosa Laboratori Socatarg, ouror MI Ter, 14, telellem 40716.
ree .rin ere , ' ritt Mbre (lene:" enttre l'origen delco/PM/1MM',
lmetement I guariment d'aquestee m'Unes.
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COMPOSICIO
Sucre

llet, 5 ctgs.;

extracte

regalèssia, 5 centi-

grams ; extracte diacordi, 3 milIg.; extracte meduna vaca,3 Gomenol, sucre mentoanitzat, quantitat suficient per a una pastilla
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PIISTILLES ASPflIME
Guareixen radicalment la TOS perquè combaten les seves causes

ua

1

CATARROS, RONQUERES, ANGINES, LARINGITIS, TUBERCULOSI
PULMONAR, ASMA, i totes les afeccions en general de la GOLA,
BRONQUITIS I PULMONS
Les PASTILLES ASPA1ME superen totes les conegudes per la seva composició,
que no pot ésser més racional i científica, gust agradable í l'ésser les úniques en
les quals hi és resolt el transcendental problema dels medicaments balsàmics i yolätils que es conserven indefinidament i mantenen integres les seves meravelloses
propietats medicinals per a combatre d'una manera constant, rápida i eficaç les
malalties de les vies respiratòries que són causa de TOS i de sufocació

Les PASTILLES ASPAIME sán les receptades pels metges
Les PASTILLES ASPA1ME són les preferides pels pacients
Exigiu sempre les legitimes PASTILLES ASPAIME i no admeteu substitucions
interessades d'escasos o nuls resultats

Les P TILLES ASPA1ME es venen a UNA PESSETA CAPSA en les principals
tarmacies i drogueries: Iliurant-se al mateix temps gratuitament una capsa de
mostra, molt còmoda per portar a la butxaca
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Especialitat farmacéutica del laboratori SOKATARG
Oficines: Carrer del Ter, 16 -:- Telèfon 50791 :-: BARCELONA

1

NOTA IMPORTANTISSIMA: Per a demostrar i convèncer que els ràpids i satisfactoris resultats per a guarir la TOS, mitjançant les PASTILLES ASPA 1 ME, no
són possibles amb les seves similars, i que no hi ha actualment d'altres pastilles que puguin superar-les, el Labortori Sókatarg envia gratis una capseta-mostra de Pastilles
Aspaime als que li enviïn el retall d'aquest anunci, acompanyat d'un segell de cinc cèntims, tot dins d'un sobre franquejat amb dos cèntims.
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