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LA POS ICIO DEL SENYOR AZANA

La vaga de 24 hores a Franga

La situacid a Espanya

EL OIUMEN6E POLITIC A MADRI D

EL CONTINGUT DEL

Trenta mil persones participen a París a la manifestació
contra el feixisme

L1 Govern está

En mi malific dial el semi) 1
el posa el qu e is o el sell MÍO

REPUBLICANISME

demagógica i simplista. AM?), en
Indubtablement s'està descabdeaquest pais, és un gran merit.
Ilant un debat politic de cara al
El seu discurs, inconformista de
pais. Cadascun dels grans protagocap a peus, podrá ésser discutit a
vistes de la política espanyola, tant
detalls; tindrà trossos que es presdel tOsgim com contrari al regir%
ten a un malentes, com aquell pascoposa directament al poble la sera
satge que, Ilegit lleugerament, podoctrina i les seres idees. ¡Que vol
dria temblar una apologia de la
dir això? Que encara estem dms
idea feixista del partit únic. Però.
un periode de transició republicana.
per darnunt de tot, és una invitació
No hi ha res definitiu; a pesar de
al coratge republica i un esperó al
les institucions, el regim no ha
país per tal que no es resigni a fer
trencat del tot el seu cordó umbila viu-viu a l'antiga usança, i exilical amb el carees; senyal que engeixi dels seus governants una
cara hi ha una mica d'allá que
consciencia creadora. Es també Una
se'n diu revolució i que, amb mis
apologia de la política humana, desfonament, podria classificar-se d'eIligada de tota adherencia amb docvolució. Dissoltes abans d'hora les
trinarismes o eixorcs o sanguinaris.
Constituents, no sha pogut crear,
Assenyala un punt equidistant encom a conseqüència, un Parlament
tre els dos defectes de la política
que posi una divisbria entre el catde tots els paisos endarrerits: o bé
res i la fundó política. Per això el
el personalisme salvatge o el docdebat politic es fa dins el míting
trinarísme indocte i exacerbat. Als
i no en sessió parlarnentiria, i per
personalistes els recorda la necesaixò el règim pateix del defecte
sitat de constituir grans partits, no
d'ésser, sovint, encara tumultuari.
capelletes, i als ideòlegs els insinua
D'aquestes veus que han apella vanitat de . molta doctrina.
lat al poble n'hi ha de tots els tons
La part. al nostre parer, mis enprocedències; val a dir que, genecertada del discurs és el seu atac
ralment, han coincidit en un confucontra la política desorientada del
sionisme apassionat genuinament
Govern present, que no té força
ibèric o, si us plau millor, celtibèsine, per no cauce i que retorna a la
com si hom, per
ri
deixadesa habitual deis temps de
die rancúnies personals, s'empacés
la Restauració, fins al punt de fer
li
pasque
ideologia
de la primera
temer una recaiguda dins l'esperit
sés pel cap, i en nom d'ella pogués
de la monarquia que equivalgués a
moure bullanga tense tolla ni voluna altra restauració més perniciola; només amb aquest gust per la
sa, com totes les recaigudes, que
aquesta
por
al
pensament
força i
la malaltia anterior.
Felip
diu
es
que, en grandiós,
Nosaltres no tenim dubte que
i en ridícul, Espartero, Narváez,
aquest crit d'alerta ha tingut reetcetera., i, més ençà. no volem
percussió per terres de • Catalunya.
citar nonas, pesque n'hi ha prou
La riostra pan i la nostra llibertat
van massa ligarles anda el progrés
amb dir que hi entrarien gairebe
tots. tant de la dreta com de l'esdels costums polítics dins la Repúguerra, deis que avui remenen les
blica perquè ens pugui resultar incireres.
diferent que s'imposi el vell esperit
ahandonat i reaccionari, o la nora
Tots aquests retrets no es poden,
visió de govern que malita per
oreó, fer a D. Manuel Acata.
°beis-se pas enmig de la selva esAdhuc els seus enemics fan justicia
pessa i revessa deis primers anys
Al sea to intelectual i moral. El
del non regim. quan encara no ha
diumenge proppassat, durant el neu
finit el peores d'aclimatació del
íliscurs del teatre Pardifias. a Manoble a les institucions: quan endrid, prova. un cop mis, que ell
cara una revirada tindria, potser,
és un borne atril) idees serioses soforça per posar en perill, si no la
bre el que La d'esses un republicà.
forma externa. almenys et confini roen s'ha de regir i covernar. El
g ut de les nostres Ilibertats de sins eo -sament. que tingué tantes
tarians i de inembres de la persona
auSS rom el qui més, no es
colectiva nue és Catalunya.,
maca mida cap estil de harroeha
-•-•-•-• nnn

encara que
segurament no
No han ocorreguf incidents d'impo.rfäncia
passarà res

ss

Al Tribunal d'Urgencia

ila començat la vista de la causa per
l'aracament a la casa ()Mies
El fiscal sollicitu dues penes de 34 anys i una de
28 anys de presó
Ahir, a les deu del luan, a la Sala
Primera de l'Audiència, va comencar la vista de la causa seguida pel
Tribunal d'Urgencia contra els tres
prosessats per l'atracament que fou
comes a la casa Patines, S. A., del
Poble Nou, e! dissabte dia so de
desembre, a la tarda. La vista ha
estat assenyalada per a dos dies,
degut al gran nombre de testimonis
que han de declarar en el judici,
el qual ha desvetllat un gran interés, degut tant a l'atracament cont
als fets als quals dona lloc després
i pesque els tres processats, dos
delle reincidents de delictes d'aquesta mena, formaven part duna
banda especialitzada a cometre n.
Hi bague una víctima. Aquesta ion
un dinasti paciiic, el garatgista Josep Den, el qual fou ilioct a trets
pels atracadors quan fugien perseguits per la guardia civil; hi
també, un atracador mort. El fet
va ocórrer a les cinc de la tarda.
Mentre a les oficines de la casa l'amies, que és situada al carrer de
Castillejos, números 119 i 121, s'estaven preparant les seunanades per
pagar els jornals als seus obrers,
hi entraren guatee o cinc individuo
armats arnb pistoles atub el propósit d'apoderar-se deis diners. Un
dels atracadors es queda a :a porta
per cubrir la retirada, amenaçant
el portee amb la pistola. Els altres
quatre entraren al despatx. Alli feseta posar mates enlaire tots els que
leí hasta, amenaçant -Ios amb disparar si no eren obeits.
Un altre se situa al costat de la
nau de l'edifisi on treballen uns dosrets obrers, amcnaí;ant-los
so; instales per tal d'obligar-los a
.tar-se quiets. Aquest bu el que
le.orés resulta. tnort. Els altres
tres s'aporeraren d'un sac en el qual
lii llanta sos pessetes, t ense adosa -se que al costat nhm hada un
altre que contenia una quantitat
mil superior.
Un cop tingueren les soo pcssete, al seu poder, fugiren. Aleshores
cd empleats de la fabrica reas donalen i els perseguiren fine prop de
la carretera de Mataró; seis ajuntaren uns guardies civils. Un dels
atracadors (Pu veme que es rendía;
perS en acostar-s'hi els guirdies,
un altre que eslava arnagat en un
portal dispara. La força va sepelir
l'agressió, i aquel resultà mort. Un
altre atracador fou detingut. Resulta Esser Pere de la Rosa. El
mort era Pece Josep Pallars i Sane
(a) "Moreno". Els altres tres aconseguiren fugir. L'endemä foren detinguts dos d'ella en una Ileteria
del carrerode Sant Ramon. Es re.9Perarut una put dels diners. Els

dos detinguts eren Josep Antich
(a) "Pela s, i Josep Molina Pérez.
Confessaren la sera participació en
els Mis. En les conclusions provisionals del fiscal s'estableixen les
¡cenes segments: Per a Pere de la
Rosa. corn a reincident, la pena de
vint-i-vuit anys de presó majos pel
delicte de robatori a mi armada
amb homicidi; sis anys de presó
i 1.000 pessetes de multa pel de
tinença ;Ilícita i ús d'arma de foc,
i a dos meros i un dia d'arrest per
lis de norn fals. Per a Josep An tisis tamlei reincident, es demana
la pena de vint-i-vuit anys de reclusió major; sis anys i Loco pessetes de multa per l'atemptat, i.a
mes, dos anys per tinença ilícita
d'arma. La reincidencia ha estat desestimada. Per a Jean Pere Molina
Ii dentaria la pena de vint-i-dos anys
de reclusió per l'atracament amb
homicidi, sis anys i 1.000 pessetes
per atemotat a la força pnblica, i
dos teer tinenea Ilícita d'anua.
El fiscal també dernasa el pagament mancomunat per part dels
processats de la quantitat de 15.000
pessetes a la familia del garatgista
mort.
(Continua a la fdaina 3, co!. 4)
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A Madrid h-n anal a la
vaga els obrers de la consirucció, i a Bilbao s'ha declarat la vaga general

El Palau da l'Elisi, residencia pr esidencial, guardat pela bombees
(Foto S. Catalá.)
(Vegi's informació a la página 7.)
'-1n11-41.1•4-

Situad() gravíssima a Austria *

Viena i Alta Austria els
socia istes s'insurreccionen
contra el govern Dollfuss

A

Hi ha fregut vio'ents tiroteigsi el govern ha
dissolt el partit szcialista
I.a situarid a Austria es rertarnent
greu. .11itens periódica assegurert que
Dollfilss adhcrint-se a l'amigote/e finterç,s del goreen d'esquerra trances liarla fins ara estalviat en la $(1 ` 0 Iluita
els soeialistes, peni que Roma. apeofitont la crisi francesa, hauria induit
Dril! f,Is$ a desenrottlar treta accid anti;socialista i que el raneeller Per salcan les aParerres — prrque Austria,
ultra els ronsells mes o trte ifys desinteressats dc Roma necessita l'auxilili
aria ollade Franca — fhu
ryat dr Viena, traslladant-se a Budapest re el inssient d'iniriar-se les persecueions contra rh seJilli.de.e.
Creie en eort:en:eut 1,...lr17.. nata
tainb,, d'una ¡mi! ormaeid del "Hornilla
Post" que declara el movinient nacional-socialista contra Austria ten
trae d'Alenianva per incluir Franea a
redin-li colanirs, rar el R rielt, art a,
l'arineadri. a furia augenrular la Midarit; entNiea. i out', la del sud fa ene t
pron.
A "farrera hora ens arriben noticies ?non precio de Vien r . on la ¡licita
s'hauria aro-ritual fins al poot dinaver dleridit la dissolurió del Parta
socialista austriar,' el m'u hm oc 00nitrat i el ',tés artin d'Europa.
No saben' si Dollfuss haur jugo! la
(f arrera carta Per surtir d'una siturtrió rsderinauda h isostele.
nib Qualsetitila previii6 es prematura, Perinti' la
fase trägica CII que ha entrat ta situndí, austriaca tu, donar sorprrses.
Constaten' la tris/esa que produeisets aqursts ressaments de sang que
es ran repetint a tal Enrasa.
Viena, 12. — El novern ha

A Grata, on ha estat declarat
l'estat de guerra, sembla que
ha fraeassat la vaga general
que havia estat decretada.
No. titbstant, ei elements socialistee 'tan dona( oensid a
violents erunbats.
Noticies de da
hora
Viena (Urgent 1, 12. — A les
non del vespre la situaciú deis
vollantS de Viena es molt Seriosa.

Les melralladores han entrat
en areiís contra 1:1 seu d'una organitzaebi socialista. situada al
barri tlo .11argharetten.
El foc de fuselleria ha esta!,
espantáis, sobre/ui al barri de
Simering, situat al sud de

Viena.
P glicia , pie ha coneentrat
titile rl ita ts e fec ti u :liudada
per destacantents de l'exereit
federal, ha emprfis tin combat
contra els revolucionaris socialistes, i se sap que hi hä
nornbrosos ferits per ambdues
parts.
Entre la policía se sap que
han re.sullat qual te agents
morts.
La

insurrecció 11:1 esclatat

lambe, per lo) que amb inenys
intensitat, en :aires barris.
Al centre de la ciutat se sent
perfectetent el tiroteig.
A les 2 Can, la policia sernbla
ordenat l'ertipació por la pi-di- que ha aeonseguit dominar la
ría ¡ element s de l' organitza- p it uni' al baria de Margharetciá li p itowehren ele les fUhriques
ten i a altres Itoes, on els cend'electrieilid, els ele vom- de les
tres obrera seíl i issnmltats.
quals s'Itan adheril a 1:1 vaga.
A les deu de lit nit, el tiroteig
El lo/reine:1re d'aiviosta ea- se sentita amb gran intensitat
pi/al lin estal delitiont, i les
en ilirettele a Marx llof, grati
trepes del Genero han 0rtipat edifirtteidi obrera construida
l'Ajuntament.
per a esser habitada per deu mil
Als vollants de Viena han es- 1 persone:S.
gnts disturbis.
(dalia sana
Fitis ara se sap que durant
els sueressos (farol han resulI7
tar dolze morís.
El Consell de gabinet ha dedied la dissoluciú del partit so-

ENt1

Madrid, 12. — El president del
Consell, a dos quarts de vuit del
respie, ha rebut els periodistes, als
quals ha dit:
—No hi ha res, senyors. Cap noticia. Es a dir, una que m'acaben
de donar. El ministre de Treball
acaba de comunicar-me que la nata
del rana de la construcció va per
molt bon emití, i estola que denla
quedará resolt el confliete. De prorindes. res: tranquilitat.
El ministre de Governació ha
confirmat que seguía la tranquillitat i que a Bilbao s'han declarat
en vaga els obrers comunistes de
diversos oficials, com a protesta
contra els escorcollaments efectuats. La vaga no te importancia,
ja que no afecta ni el vint per cent
deis
LSnoir' eredrast:tor de s l.a Voz" ha dit:
--Desitjaríem, senyor Martínez
Baorio, que ens pariessiu de les
prevencions que tenia el Govern el
dissahoe passat. Han circulas rumors que es tractava d'un moviment, n ode caracter esquerrista,
sinó d'ultradreta, a/1lb ramificacions
ieixistes i altres. Fins s'indicava el
nombre de la persona directora de
la sedickis
El sersyor Martínez Barrio ha

1t

la y erilable polulica

Nublen

Després de fer una dura crítica del govern
Lerroux propugna la formació d'un gran
partit republicà
"Ciudadanos: Vengo a examinar
con vosotros los puntos principales de
la tituación política actual en España, harto grave y confusa, y con el
propósito de contribuir a establecer la
claridad y el orden, no con los de
embrollar más ni con los de alarmar
innecesariamente al país, con lo cual
no hago sino proseguir el propósito
que me llevó al comicio de Barcelona
hace un mes y el que he proseguido en
todos mis actos públicos, desde la sesión fúnebre de las Cortes Constituyentes.
En el mitin electoral que celebramos
en Madrid a fines de noviembre, ya
coincidimos todos en que la situación
política era harto sombría.
Desde entonces acá, sin que nadie
nos tache de pesimistas, bien podemos decir que se ha hecho tenebrosa.
Importa afirmar también que nuestra
responsabilidad personal en todo lo
que se está haciendo con la República (y se están haciendo hartas
cosas feas) es nula. Nuestros consejos y nuestras opiniones, públicos y

tos laboratorios donde se urden, se
funden los futuros ministerios del
paje. Ya sé yo que ha habido personas que han pasado por grandes poMicos en virtud cle ser grandes i n
-triganes.(Ovcó)
No voy a corromper rol gusto propio imitándolo, ni voy a contribuir
a que se corrompa el gusto de :os demás, autorizandolo, (Holt be.) Un poco de gravedad no está de sobra en
la política, cuando se tiene de la política el concerto que nosotros tenemos: una consagración al bien Pú
-blico.
Pero desde que hace cuatro años me
veo llevado y traído por los embates
de la vida politica, me he habituado
a un ejercicio humilde, y es que yo,
para discurrir, para gobernarme, para
gobernar a los demás, me atengo ur.icamente a la sagacidad que los demás
no acaparan. Todos acuden a meter
el brazo hasta el codo en el arca de
los dones antes que yo, y allí van los
estadistas, los ministros, los em-milos periodistas
nistros, los filósofos,..

respost:

—Les paevencions del Govern el
dissalde pussat corresponen a temenees que semblaven tenir fonament. A mesura que passaren les
hores es di3siparen. Prefereixo intensificar les prevencions i donar
així la sentació als presumptes

bels que el Govern está assabentat
i alerta i que pot desbaratar els
plans. Els remors arribats fins a
Governació «en molt confusos 1 no
concretaren el nona de la persona
directora ni els seus propòsits.
Sobre aquests rumors diu un
diari:
"Per l'autoritat militar s'han fet
estudis per a saber d'una manera
concreta els elements militars amb
qué pot comptar-se en el cas que
uni atur obrers pogués afectar els
serveis púhhics, tals cont els de
ferrocarrils. A mis aquest mati han
estat retnOts amb el general de la
divisió tots els caps de cos i servei
de la guarnició de Madrid."
El senyor Guerra del Río, però,
ha negat en absolut que es planegés
la vaga ferrovaria.
(Segueix a /a pag. 5, Col. 3)

El amplie Azafia en la confere acia donada al Teatre Pardiiiaa
(Foto S. Català.)

conocidos son de todos. Nuestros medios de evitar lo que pasa y lo que
puede pasar, si se mira desde el punto de vista personal, podrán también
parecer nulos. Pero quizá no puede
decirse lo mismo del conjunto de los
republicanos. Sea como quiera, es indispensable que se sepa donde está cada cual, porque así, mañana, no sólo
tendremos autoridad para acusar, sino
lo que es mis importante, tendremos
autridad para enmendar."
En referir-se a allá que hom diu
Ahir al mati visit à el senyor Cotoabús de la sera sobrietat, diu:
'
Yo reconozco que a reces puede pas
panys la senyora Nativitat Yarza, alrecer que abuso de la sobriedad, pero
caldessa de l'Ajuntament de Bellprat
reconózcase también que yo estoy liAcompanyaven la senyora Yarza, pribre por naturaleza de histrionismos y
mera i única alcaldessa de Catalunya,
de intrigas. Y, ademas de estar Itel diputa( senyor Riera i el sellare Mes- i bre de ellos por naturaleza, me vigilo
estrechamente para no parecer jamás
ter', secrctari de l'esnientst Ajuntahistrión ni intrigante. (Aplauditnents.)
ment.
Yo no he ido nunca a buscar la
I.a repetida senyora ha estat fina
política en el ambiente infecto de 11
ara mestressa de Bellprat, i está afipasillos parlamentarios.
Tampoco brujuleo en los recbridiliada al Partit 11'Esquerra.

La primera
alcaldessa

catalana

y el literato fino, el contrabandista y

el pistolero... (Gran ovació.) Y en
fin, todos los que con más o menos
peso forman el imponente volumen de
la vida política española, y todos salen cargados de dones, todos aspiran a
pleno pulmón el aire que les sazona
• la mollera. Y cuando yo llego voluntariamente el último y pido sagacidad,
apenas queda y no me dan más que
muy poca. Por tanto cuando después
del discurso político o de un acto político mío o a través y en el curso
de una obra de gobierno, todos aque
-loseñrupdotasvien
a convencer de que soy un insensato,
un demente o un estúpido, lo que de.
béis responder es lo que yo mismo
os digo: demasiado hace el pobre. De
suerte que, como dice el Personaj e de
la novela, ya ven ustedes la sitnaciem
en que me coloco. Es modesta. Se confirma una vez más, amigos y correligionarios, que yo no soy un dictador.
(Mol be! Grans aplaudiments.1
(Segluis a la Mg. 5, col. 4)

LA RUA DEL CARNAVAL BARCELONI

cialista.

A Linz

I

—Ja %etnia: «liguero a l'ayude, I gura el feilleme ¡n'Atol mis el
braç que la màniga... nyael
—Av, ata! A mi no m'emboli quid

Viena, 12. — Comuniquen de
Linz que la situació és molt greu.
La poli•ia ha clausurat el local dels
socialistes. Durant la nit pastada,
un destacament de rnilicians socialistes es presenti amb fusells al seu
local. La policía i un destacament
de reicerci taconseguiren desallotjar
els socialistes. S'assegura que hi ha
un policia i un socialista ferits de
gravetat. Despees de l'episodi, el local del partit socialista ha estat
clausurat.
Ha estat declarat l'estat de guerra a Linz, i també a tota l'Alta Austria. A partir de les dinou, ningú no
podrà circular pels carrers. Les cases :latean d'estar tancades i quedaran prohibides tota mena de
Teil
(laven" ha publicat una crida
a la poblaci6 recomanant-li calma.
El partit socialista Es probable que
declarani la vaga general a tot Austria.
De Lins comuniquen en terminar
la jornada que durant els fets han
resultat morts i mis d'un
centenar de ferits.
(Seguis a la pag. 7, col. 1)
e.

Aapecte del Pausen' d
Vegi's informen:* a la piadas 3. ,
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LES LLETRES 1 LES ARTS
Novellistes Catalans

Joan Puig i Ferreter
per Ra el
Podem dir avui, em sembla, que un
deis guanys positius del' ama de la
dictadura, durant els guata florf d'una
manera inusitada i malauralune nt efímera la novella catalana feo la receheló de Joan Puig i Ferreter cota a
novelista amb les seves loes grana
obres Els tres alluainats i El cercle
it. Fina a l'any 1923,t2lefecte ,Puig
i Ferreter no publicà la seva primera
novella. La curiositat que podia desvetllar vente ti Vapassioname nt i la
torea dels drames de l'autor de La dama enamorada trobava un marc escaient en la novela, no fou pas defraudada amb aquella provatura:
L'home que telsin mis d'una vida era
una obra potser insegura, no massa
treballada d'estil ni de tecnica, pena
que plantejava amb forte un coniliete
agut viscut per uns personatges exaltata. Hi havia en la noveHa, sobretot, una figura de noia molt complexa, tota duplicitat i instint, que salnava la trama i la lela real i vivent.
La segona novela. Les fat-ries de l'AMar, publicada l'any 1925 era ja un
esforç Mea ample, i el gen argument
recordava el del drames del seu autor: instints primaris i violents, menes d'amor diverses, pub totes elles
apassionades i espectaculars i que es
doleos amb tma tragedia. L'estil encara Es negligit i sense PreocuPacions
artistiques, ¡ mis aviat alguna ingenuitat d'expressió o un lloc comú rebregat treu vivacitat a la narració.
Els tres alluoinats recorden, pel tema, l'obra anterior. Quina enorme disancla, però, de runa a Valtral Ací ja
hi ha l'artista que crea amb la sena
fantasia un món particular i ens el fa
acceptar, ens plagui o no: aquells tres
companys tan diferents de gustos i
d'esperit, però al fons del fans igualment abocats a la follia, tres homes
incomplets, en cadascun deis quals la
hipertrófia d'una facultat ha estat a
despeses d'una altea, éssers incomplets que Iluiten desesperats Per
evadir-se de llur fat. El noveHista sap
plasmar l'arnbient adequat per a aquelles figures &Ruanada i els personatges secundaria són ben dibuixats
i acaben de crear el barb de violencia que arroesega fins a la tragedia
els protagonistes. El paisatge hi Es
vist amb ulls severs i sembla posarse al servei de les passions dels hornos
i l'estil ha assolit una dignitat i una
riquesa admirables.
Despea ve Servitud. Mis que una
novella éi tm pämflet 1 un reportatge. Tota la part de realitat viscuda
noms suposats
Stie Id ha iota els
tranaparenta massa i obsessiona massa
l'autor, perquè el novelista pugui
posar el seu art La miseria del periodisme barcelonl Es retratada amb
cruesa. i al muge de l'abra passa tota la tragedia de l'obrerisme català i
l'inici de les Iluites sagnants del Pis
-tolerism
Passern de hart els deliciosos contes del volum Una mica d'amor, en
els quals l'art de Puig i Ferretee esdevi mis tendre i Ilumines que en
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Tasis

els seus altres Ilibres, i arriben a
una obra que reEl carde
presenta un catare Muslim en la nostra novelia i que te unes earacterietiques essencatis que la fan destacar
ben isolaria en el panorama de la literatura catalana. En primer II« hi
ha la densitat dc la narrado, que gairebe assoleix una umtat de temps i
de lloc: lacció s'esueve en uns dies.
gairebe en hores, i co un poblet del
camp de Tarragona. ve mes a Ines,
El tercie tramo representa la superack) de la nos tala rural. iis les seres set-cenes pagines hl ha una
vida d'un poble, pera la remitas dels
hornea i de les sesee passwas no es
<negada, con: en tantea altres noveles
d'autora catalans, per fermadaliment
davant de la bailesa del paisrage. Hi
ha una serie de figures ben vives,
arrapades a la tsrra i a Ilurs misèries,
que teixeixen el joc de Ilurs intrigues
i llurs cunejances, i entretnig (l'elles
es destaquen amb un seden extraordinari Hipòlit, l'honre que torna ernpobrit i &acosarlas, j que, com a darren revifalla de la sena vida, crea el
cercle magia d'una mentida, i Janet, aquell minyó que viu la torbadora eclosió dels seatits, i mira, sense
acabar-lo de comprendre, l'espectacle
de les lluites Cela hornee.
He deixat de banda expressament,
tot i que en un ordre cramagic es
anterior al Cercle maga-, una de les
obres mes intenses de Puig 1 rerreter: Vida interior d'un eseripto r. Pot
classificar-se aquest libre com a novella? Es una osca que revela el dolor de la creació artistica, el parreratge exhauridor de l'home que ha
del seu esperit la materia dels seus
Ilibres. Per a aquel Martí Reciba,
protagonista, el MOIl exterior nomes
es un element pertorhadar de les seves activitats intellectums, i l'inrevés
de les seves meditacions no és pas
menor al de les reacciona que es prudueixen en la sena vida apassionada,
fluctuant entre la temptació i el deure.
Será parió d'aquest Ilibre i formará amb ell una base damunt la qual
reposara tot el conjunt de l'obra imaginativa que produeixi Puig i Ferreter, el conjunt de CSMIPU de Franca,
que ha de sortir próximament. Tots
els lectora que han seguit els fragments publicats fa temps coneixen la
torea i la sinceritat d'aquells apunts
autobiográfica, i la seva edició definitiva llama estat retardada per fexigencia autocritica de lauter, que els
ha refet totalment .
L'allunyament de lt literatura de
Puig i Ferretea ocasionat per les seVes activitats politiques, sembla que
acaban amb la publicaci6 de Camitas
de Franca, ¡ 1.om pot creure que la
seva próxima noveHa, anunciada de
tant de temps, La Farsa i la Quimera no trigarä gaire a Esser editada
que vindrä a fer una digna companyia a les obres anteriors de l'autor
de E/ Cerc le afagie. novelista de la
vehemència i de les passions.

El final d'una enquesta

Què pensen eis joves?
Del S. MIQUEL SOLERAS
VIL."., de Barcelona (na anys);
"Nac:aransme, Democracia, República. Catana demòcrata."
bel Sr. T. PUIG I R010, de
Barcelona (a ave): "Separatisme
i dictadura nacionalista un cop obtinguda la independencia nacional'
de Catalunya. Contra el feixisme espanyol hem d'oposar un feixisme eatala. El mot feixisme no em fa por.
Me'n fa molta més la dictadura de
la F. A. I."
Del LLUIS SUNYER I
TORRENTS: "Republicá. Si la
República espanyola em garanteix
tots eis drets de carrada., com que
ja ern garanteix els de eatalá, no
Ire d'esser separatista. Crec un
error la política irreligiosa d'alguna
republicana. El Catolicisme no Ea
incompatible amb la República."
Del Sr. OSCAR TOLOSA
anys): "Abans que espanyol i que
catale. abans que republicà, abans
que patriota, sóc criarla. Tots els
qui adoren Criar sbn germana meus,
pi.blin la llengua que parlin. Si els
cristiana obressin rota com a tala,
les guerres no serien possibles."
Del Sr. P. B. VINTAL8, de Barcelona (ea anya): "Amb dir-vos que
sóc "fejocista", aixb Es, de la Federació de Joventuts Cristianes, ho
dic tot: criarla i nacionalista catan,
hones. No em fa vergonya dir, ans
itS contrari , que vaig cada dia a OtT
Ila Santa Missa i que compleixo cada
semana. El mas ideal politic is una
Nació catalana lliure, democrätica 1
catòlica."
Del Sr. M. M. RUIZ AZEMA
(ir anys): 'No cree en la joventut;
el mal pare es mes jove que je. La
jelVeritUt 22 el temperament. Pompese Fabra Es mes jove que un maltanta per cent de joves de 24 anys
dels d'ara. La joventut no es Tecla:
és el carácter que fa la joventut. La
joventut d'ara no en te. A Catalunya
no hi ha joventut. Només h¡ ha remato de bens tanguietee, comunistes,
feixistes, socialista i aletee abjeccions "de musa". Entre sota elle,
ctp borne"
Dala mayor. M. COLL MONjOlUiP ROMA008A,
EMILI SASTRE I SEMURA,
MANUEL PONC, ANGEL CALAMORRA GRAU; -Catalanistes
republicana, laica, antimarxistes i
instilo:Watts.%

*
Dele senyors JOSEP VILAR
MELCIOR, FRANCESC FIGA.
ROLA VIZA i NICOLAU LLUBES: ''Separatistes, politicament;
agnòstics, quant a religió; també
anticomunistes i antifeixistes."
Dela senyors VICENÇ FERRANDO i VENTURA DELCLOS
RIBERA: "Republicano socialistes.
i quant a Catalunya, autonomistes,
pera no catalanistes, pesqué CatalaMsme vol dir Nacionalisme. Delates, pera no católico."
Del Sr. ISIDRE MAJOR SEGURA: "Nacional-comunista, vull
dir partidari d'un COMUIllaffie econòmic nacional divers del rus, en
tant que jo crac que In ha d'hacer
'libertas de consciencia i pugne
crec que l'organització ecunamica
d'un país no té res a velare ami,
Déu. Cree que es pot easer cuinunista i catòlic. El comun.sare nu ha
d'esser precisarnent maraista."
Del Sr. R. ESPELT I TERRES,
de 24 anys, de G:ronella; "Catalanieta, liberal, demócrata i republiei.
Militant fina a novembre d'Acció
Catalana Republicana, de la qual
em vaig separar per Creure la Íes,s
orientació equivocada, pecó no va.
ciNare a tornar-hi, Ei convé a Lata.
lunya i a }a República. Llibertat de
consciencia. Tota la premia batirla
d'ésser escrita en catali.”

Dal Sr. LLD/S CAMPINS I CIRERA: "Nacionalista català, antidembcrata i antipaeifista. Cal organitzar jerärquicament els catalans
i subordinar-los a uns capa militara
per a quan calgui aixecar-nos en
masa* per la causa de la independencia. Sóc imperialista catalä. La
nació que no tencleix a l'imperi és
dominada. La primera tasca per a
la joventut d'avui: fer contra ele
assassins de la F. A. I., els tratomosos de la C. N. T. la mateixa
feina que els patriotes alemanys han
fet contra els jueus. Mentre hi hagi
un assassí de la F. A. I. a Catalunya
passarem a la història corn uns coy arda Cal prohibir la propagació
per tot Catalunya de les doctrines
anarquistes i comunistes com a contrines a la disciplina nacional. El
lema de les noves joventuts patriotes catalanes: Jerarquia, Disciplina
i Impera Anti-Espanya i Anta
Comunisme (el "libertario" i nitre)."

Del Sr. JOSEP N. MALLA.

"La joventut d'avui es da ga arme segar malauradament pe1s extremismes: Mussolini, Gil Robles, d'un
costa; Stalin, Lurio Caballero, per
l'altre. Cal elevar el nivel cultural
de le joventut i del poble per evitar el marxinne 1 el felninne. Cal
toser demòcrata pacifista."

Dei lit »lid PUIO I STA
d'Olas de Monteen« (di cap*
'Odio el capitalisme; cal avalorar
l'home 1 rebutjar el valor IllInratt
que es el capital. MI catalana collectivament som liberals i ¡per qué
no? llibertaris. Políticamente Independencia nacional de Catalunya.'
-se

Jovent! tt Catalanista

Woublicana
•n

Curet d'r ro ória
Divertir" a lea vuit de'
mine, a l'ectatge central d'A

C. R. (Corta 589, pral.).
Quema suel6 a arree del
probte sor senyor Ramma Jover

Del Sr. ANDREU GUARDIS I
MORELL, de Mollas de Rei (25
anys): "Confiança en la joventut
.3111n111
d'asma Demócrata i liberal. El do gma i la doctrina de Crist són una
CERCLE D'ESTUDIS
superstició. Cal treballar per la salI DIVULGA=
vació del laicisme. El Iliurepensament ens alliberarà de a religió. Cal
de la Joventut Catalanista
E5 joves un cos jove fort i sa: cal
Republicana
creme en la raó. Catalanista repuDijous, dia ra, primera sessió a
blicà partidari de la unia de tots
els honres d'esquerra per a realitzar
carrec de
el federalisme."
RAPEL TASIS I MARCA
*'
que dissertarii sobre
Dele senyors P. CASELLES
BARRAL i M. JUAN HERRANMOTIUS
DIZ: "El front antimarxista estaDEL CATALANISME
blert a Alemanya, a Italia i, darseramera, a Espanya, haurà de reala continuarle de la conferencia
litzar-se a Catalunya. El Socialismo I
s'obrin debut sobre el tenia
i el Comunisme aún els ideals denn
bornes que abdiquen de Ilse virad- i tractat. Lacte sera pnblic i cotat. L'enernic de l'honre és la ina:<aa
i-tuneara puntualment a Ics van
i la collectivitat. A Rússia els anardel vespre
freut
a
la
quistes moren de tam i de
a
ni
els
imellectuals
indep
Siberia
dents han d'obrir canals i treballa,
EXPOSICIONS D'AU1
en construccions babilaniques, tot
deixant-hi la saeta enmig d'un earany
S
.et f.' I . A
GALE R
de sang i de tersa. Contra fíat inCORTS CATALANES 4/2
tent d'estafan-ticas de la <Veladura
J. BORRELL
Pintura
del Proletar:at o dels naciranal-feiNI BENEC'CTO
Eseulturs
vistes tots els catalana s'han d'alçar
tt. CUEVAS
Pintura
M. PLA
en armes."
8.
PUJO
Fina al

Del Sr. JOSEP BERGE -1 AIGE,
de Vitae:ova de la Sal (aa anys):
"De les moltes falles que té l'Estatut, la mis important es la de l'ensenyament, i particularnadent el primara Fent l'escola genuisiament catalana, nacionalitzarem els catalana.
També es important l'obra catalanitzadora ene pot len Im Radiodifusia, de la qual tan po ranes facultats
ens dóna Espanva aznh l'Estatua
En el cas de Caralinaya i Espanya,
conn pot haver-hi Metida i imparcialitat si una de les parts litigants
es el junge? Socialnaent sac liberal
i demócrata. No crec que hi hagi
cap "jeme" (sentón dels que anta
es cotitzen mes) caoae de treure els
defectes d'aquest Man, tan destinar
a patir-los, malgrat que si algun
conveneut d'aqueuta mena eisme"
rn'ho explica. sernali que viariern en
un aaís de meravelles. De reliu:a
n'hi ha cap eme ern mo:esti. Cal respectar-les totes, pera cap d'elles no
ha disten imporsada per força. Des
deis divuit amas, que vaig comen
çar a conéixer l'existencia de Catalunya Nació, he tingut per lema
"Catalunya la segona mare", i procuraré esaer-rie digne."

EL CORREU D'AM
* II ny e r. — Una de les caposicions entre les mas valuases que
se celebraran a la riostra chitar sera,
seno dubte, la que el proper mes de
mara s'efectuarà a les sudestes crac
Syra. amb obres de Joaquirn Junyer.
Aquesta exposició, organitzada a petició de molts entusiastes de l'obra
pictórica de Junyer, /volver oferir un
aran interés.
* af arad. — Dissabte tou inaugurada Pexnasicha d'aquest pintor. Les
abres exhibirles; tetes d'una gran &re-
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A. CENNINCER
Pintura
Pina al 29

taitas i acurada sensibil:tat, san molt
comentades, i alsames d'elles alutirides per intcl:stents ralkccianis<e•
* R ii vira. Després de tres
anys de la celebració de la seva darreta exposició particular, el /amor
Rovira prepara per a molt arias una
exposició de les seves produccions, la
qual revestirá tira gran transcendeacia
* .4! LyceI g ne CI !I (Fra.rancla, 18. 3.en — Per a zeta, dimana, a dos (marta de s• ed, l'A ssea•
seria Literària del Lyeeain Club h 0
Organitzat una vetllada literaria milceltista, en la qual es llegiran abres
de Campaamor. Espronceda, Manid
Aguiló, Frederic Soler í Emili Vilanoca.

LA MAXIMA ECONOMIA
en anides' de 1 len*eria, G ;. neres
°p ala i Sedes en colora
cione

Manes.

i totes les Confec-

1 Barato
Milers de Jocs de hit, des de Ptes. 11'50
Mi lers de Joco de tenla, des de Ptes.
Milete d'Estora novetat, des de Ptes.

Mero de Cobrellits, des de Ptes.
Mero de Llençol*, des de Ptes.

Milete de Tonales, des de Ptea.

5'85
6'75
3'50
2'70
1'80

ES L'OFERTA CIM DE L'ANY
APROFITEU-LA TOTS!
st

L'amenaça socialista
LA VANGUARDIA
En la uva "Nata política" sir Madrid mostea -ara real iiqiiietud per l'aPl epdfd. sor:alista. Es refercia a les
mesuro., preces pel gavera i dia:
'Lou elementos conservadores mas

extremos, por medio de sus periódico',
han manifestado no atar satisfechos
con esto, y piden mucho mas. Piden
nuevas leyes represivas y que seso nrrneanalarnen:e tuatiauradOi loa centro,
obreros donde casé sospechar que se

están traaando los planes revolucionarios. No se ha pedido liudada la dimisión del ministro de la Gobernación,
pero es evidente que el sedar Martíiiez Ilarno no iaspira comianza a las
derechas. El propósito del Gobierno de
a<lsetabir a Governaciaa un segundo
ministro, que seria el de Justicia, propósito nacido del deseo de poder facilitar al señor Martina Barrio algún
descanso si la situación se complicara,
como se teme, se interpreta en el sentido de (me también el Gobierno participa de los recelos de una vasta zona
de la opinión conservadora.
Sobre :o que puede pasar se hacen
vaticinio; pasa nalos las gustos. Dato
curioso, y como tal digno ce ser recogido, es que la mat ma es mayor en
el campo ue las izauundas que en el
de las derecha'. Estas SOn las que reiteradanteme invitan al Gobierno a prepararse para revender con la meyor
energia al primer intento de subversión,
pero al mismo tiempo demuestran estar libres de toda inquietud. En cambio, los izquierdistas—nos refermos a
los moderados, por supuesto—dan por
seguro que estamos en víspera de acontedui.-ii..5 Ca.ati.ruÍICOS, y se notestiatt
por la mate gas:
la Isepablica. uate ten.,,.C,l cC oa an ....
uo•Dieriio, o, ni.r,or
1.“, par-

tido caiacra. La; mas asustauca son
asa qiie
posiciun De van. 4", y ws mas tranguuos son los
aaa a , Lega:tus a/ i,rrouaismo.
mor su par,s, tul vano
La,s
Se en ' .' Izan par parecer riaspreacmiados : les ina<ona su aire meiancalau,
especula:lente a tos muera Por in que
se oye decir, to que mayor pea:dualtire se aaasa vn Li ,espansabuidad de
lo que pueda suceaer.
Esas:ataxia esias atas, claro está, por
impresion personal, y es<a impresión
es que se < ma e caso de una antrac.aua
revolución que asusta igualmente a los
encargadas cie nacerla y al Gobierno
que talle que reprimirla. Gobierno debla que sost.enz can palalaas vanas el
aparato de su pouer; y revoluaonarios
poca convencidos, mas bien lanzados a
la aventara por la fuerza de los hechos,
que pur su pi-upa voluntad."
Atirantenl en la "Nota d:1 d:a" es
',rostro mes a.oetactia t'acara i pregunta: a qtt: a:a—a:en el: sacialistes7
"Si las soc;allstas sólo aceptan y
acatan !a tic:Adaza 'mientras auedan

gaoernata e llos, y la desprecian y ataast il allana° deban gobernarla loa risales politicen del socialismo, es que los
socialistas jamas tueron demócratas
republicanos de veraud. Doctrina:mente, ya lo subamos que no lo son ni pueden serlo. Pero eatances no hagamos
comedia: que no se pongan la careta
reptia.aaa.. pata aa,ernar, y na se la
qialsi l pa.a Qae a tiren
de <ina vez y para saunpre, y sabremos a que aumentos tale; lo C.2rt0 CS
la lecpuatisu no les ha engaaado
en lo mis munan, a los soe...distas,
sino axto le contrar.o. Los que engallaran a la taepúbOca, en tado casa, son
ellas.
la; sactalistas les habrán eagakuu.o.
algUOUS reptasacanas:
ethr.,a n ....ob que sea cesto. ¡que zolpa
tlet.c da elio la República? Si eso es
verdau , que los socialisas se aguanten,
asuago, pues no san pocos los republicana, que aseguran haber sido engaitados pur lo, aocialistas, a pesar de lo
cual les aguantaron dos años y mecho
ea 1a aaoanaciaa del pais. Y si algunos .enabacanos haa detraudado a lira
SUCIalislas, 1 ‘. unica veaganza legitima,
verdad./ anuente deMOcrätica, que estos
¡ruedei tuioarrc, es la de acudir al país,
a/ aseisa, tribunal de la conciencia
Manita, i.ara que el pais junge a tadua aastiaducia ai aalaso y enalteciendo
al leal. hl ' asaltado de unas ele,• ciones se CotOptIlakt tvit MCh> eleaeiones,
cona, :icen., sic ve...
,loe puede
Iniael un aubiern, an laatitica con la
chía SUZCblVa
e de otros
gobiernos. a 1,, itic min idy mtl habrá
nUnCn nerCilti ni, regnacii democrático
es a nestogn, los odiva partidistas al,änd ose contra la, institucamea Pues
a quien amenaant< realmente los socialista, 0.41/1Clu infaman pravocar una te-

rrlis'''<;'i•e"

interiors, la proporcioni la popular

QUINZENA BLANCA
saromerillemmumwrmiamsegmer d e

Del Sr, JOSEP GIRALD I
BOSC, d'Esplugues de Llobragat
anys); "Separatista. Partidari
de la creació d'un Consell nacional
que milpees l'acció directa."

?RES 1 SESINYA (23 saya):

ACCIO CATALANA,, REPUBLICANA DEL GUINARDO
En junta general ottelinäria celebrada el dia 28 del ccirent fou elegit
el següent Consell Directitit
President, Josep M. Garriga; vicepresident, Enríe S ms; tresorer, Emili Albinyana: u:impudor, salvador
Capdevila. Vocean: Narefs Planea,
Pere Pié, Josep Trull , Josep Escoda i Francesc 'aoler. Seeretara Antoril Pellicer.
-

REVISTA' DE PREMSA

iltaal'yan; es
les ailulbri.icAni
nodldoenljP
esttc-,
rdlo, yei
s ngaa
a mil o
Riteu ie lev han

es intolerable. Cuino traidores y enenius de ella han de ser tratados cuan-

tos imanten subvertmla. Conformes:
asea tan nociva sera y tan inareptatila la reaeld:a violenta cuando
proceda de la extrema izquierda, como
cuando surg
;i (e
El aSO
lae'Ltrenia derecha."
Fernandes

dinle stla:n coanr. ifi ,itie deel

considera que és
triZli lbt je Cei sal
171 R

des de, ruin de visto socialistii . p,ir a Jis mereixer l'adosara traques:
parta:
ranyoln,

"y en ultime, t ermine, cUenta éste,
como la. demás organizaciones solita
cas, con la viä libre de la revisión constitucional, salvada de escape que la
ley misma facilita para descargo de
malos humores y violencias de cualquier índole. sQue ha pasado para
que se s.erltan desees de desmontar la

maquinaria, echando todas sus piezas
a rodar y correr on la aventura revolucionaria riesgos sin número?...
nafil ace as soinsquufeictepnutdeie
pliPcaeicioncadseiol
lraa
g arle AS las elecciones de noviembre
último. En primer lugar, y atendiendo
al enorme voleimen de las votaciones
logradas Por l oe candidatos socalistar,
tal desca' a '• aa. - a -7 still reabneme.
en semilla, ti • -a la india-saín del
socialismo a tornar las cosas por su

mano, mediante la acción directa, data
desde mucho antes; desde que en el
primer ario de República D. Francisco Largo Caballero habla de cerraied

remo a toda costa y fuese como %ese
al Gobierno que no mereciese el vista
bueno de las Cama del Pablo. Con
lo que la factiltad presidend:at de notnbrar y separar libremente al presidente del Consejo no podia quedar peor
parada. Llevados de su aversión ß
este o aquel político, mochos republicanos depositaron su confianza y su fe
en el veto socialista. El veto se hace
amenaza, Y este 4ngreimiento de fuerzas, que precisamente en MI cauto beneficio de las circunstancias supieron
cifrar algunos de sus servicios pasados, es lo que sorprendre e irrita. Ministre era el sefior Largo Caballero
cuando abrió con su primera frase
este periodo de amenazas y oscuros peesagios. Colaborador de la obra de gobierno fueron el partido socialista y
la Unión General de Trabajadores,
mientras algunos se entregaban a la
tarea de sembrar los vientos que preludiarían los tormentas cuyo anuncio
se negocia hoy. Y simultáneamente
con la presencia en los escofios de los
legisladores socialistas se predica la
revolución a golpe cantando con fecha
y sin contemplaciones. ¡Qué doble
táctica es ésta? Cómo ha de resultar
lógico an tránsito tan brusco ele la
colaboración a la hostilidad, del posi--

bílismo prudente al frenesí maximalista ?

Los soc:alistas están ligados a la
Constitución no ya por un deber ge
de obediencia, que alcanza, na--nérico
turalmente, a todos los ciudadanos, sino
por la obligación que especificamente
compromete a los que hicieron y votaron la Carta Magna de la República.
El tenor a que la traicionen en un mafiana más o menos próximo no corresponderá probablemente a la realidad.
¡Quia/1 sabe si en todo este juego de
amagar y no dar—y ojalá no pasemos de ahi—pesa, más que otros factores, el prop.o de la psicología per;escala.
Psicología extraaa de D. Francisco Largo Caballero, templado y medido toda su vida. "viejo verde" hoy
de una revolución presunta. P pcolgis también curiosa de D. Ina.alezio
Prieto, sensible a la grave -moción
del Senado, con sus retratos de próceres y sus dudosos cuadros de Historia, con sus ajados terciopelos y doradas molduras. Es deseable pie srbre
la efervescente conciencia de la clase
proletaria SUS dirigente, }adul en por
hablar."

El problema
de la Universitat
Rovira i
a LA Ilt...11ANITAT, es refereix o la polémica inieiada entre dos gruta de catedratics
de la 1...nitiervat de Barcelona, i

una:

;
•a
"A la critica que de !actual °M'ah:tracio, basada en tio Patronat, ida
temps carera el senyor damas aarretes i Artau, seguí un document signa per quaranta-un catedràtics, els
guata demancn la s.:ladina:ceta de determinats aspectes del rigim universa
tara en el sentit de donar Una majos
intervenció i un major valer al
Claustre, Aquests profesa., maleta,
tetas trubea que al rayan, d'ara I ml ha
.111 Patronas ausentoi,m en la seso actuacio, pero no pas una Universitat
arápiament autdnoma, tal ecatt vejen a
.'estranger.
Aqesta última remarca es cerda. Pecó creiem qe el régim d'autonornia, tal
com l'entenen els quarama-un, donaria un mai resultar en les prescats
.ircuinstancies. La primera eusa que
ai ha d'haver per a ter una sosa Unicersitat és Claustre de proiessors
ores, prestigiosos i actius. I d'aquesta classe de protessors, que san els
que verament rnereixen un tal nom,
encara n'hi ha molt poca a la Universitat de Barcelona. Darrerament n'hi
Can entrat alguna; perb els altres formen la grossa majoria. El periode de
transacció s'allargará anys, i mentre
duri hi haurä una barreja de catedrat ics excenents, passadors i inservibles.
La polémica entre catedràtics que
s'està descabdellant mostra una de les
falle* mis lamentables de la Universitat de Barcelona: la vulgaritat Miellectual de molts dels elements que la

cunstitueixen. El Claustre, en general.
és bala de sostre Hi ha bornes de tuient en tots dos grups. Pesó el to del
conjunt no él pas satisfactori. D'a.
questa falla sin ressent fina l'esta
iiterari de la polemice. Que uns pobres professors que no cal anumenar
escriguin malament i ridiculanien, no
maPo t sorprendreats. Alló que <Os
men una mica es que documents mes
o menys solemnes COM el publicat fa
} Pa tronat Universitar)
prosa provinsligouindieesseriit ei n
ePc
Liana, inflada i declamatoria, que ve
a dosel. un agrumollament , de llocs
comuna.
El document anuda comenta dama
manera formularia, El Patronas... ha
ilegit amb lo ni:latina atelana..."
Després sau en eapressions tan poe
eleganta cam aquesta.just a respost
amb tot aixa dit mes amunt". De seguida ',Alíen tes frases conceptuoses i
sublima entre les gneis destaca la que
diu : "Ele testes que travessem, enmig
de Ilur dificultat, ens han habituat a

obrir interregnes en l'imperi del. trivial, conventiontlismes". I a través
dels paragrafs trobareu "els matisos
delicats que avui ofereix el panorama
politic i social de Catalunya, la projecció del "perfil de la poi-ció d'autoritat que els sembla be de delegar",
"l'haver de anegues feieugues que
pesen damunt el Patronat”. una idea
"clara Cm la lium", etc., etc.
Es coneja prou bi que el dan,meta no ha estat redattat per l'admi-

rable Pompeu Fabra. Es coneix per
l'estil, i ea conej a samba per afirmacions com les següents:

"Mulata (la Universitat de Barcelona), rem es sabut, avui una Institució de tipus peculiar a conseqüèn
cia del seu rictim bilingüe i del seu

caracter d'oreaninne estatal i regional..."
• A la ICaiversitatI de Blecelona,
juntament amb l'autonomia, s'ha vol-

gut conferir-11 una singular estructura, a manera de compromís, que permetes de coexistir en el carie de la
Ciencia dues Ilengfies esaenciala per
ale eatalans."•
Regional? Dues Mengües essentials?
El mor "regional", que anta angúMa fa, en un document (aquesta mirara, podia ésser perfectament estalviat I l'afirmació que per als catalana hi ha dues llengües essentialt
da conträria als nostres principia i als
nostres sentiments.
El Patronat Universitari ha jet coses plausibles. Entre aquestes coses
no podem posar el document que ha
publicas."

Franquesa d'Aragó
Carnee diu, a LAS NOTICIAS, amb la una ironid inimitable,
glif no pct eme,' acollida antb una ricIla frivola, el dictamen de Royo Villasiseo, SePO PI S el quid a pie toca goteenar la República espanyola es ats tnondequics:
JOSeP

"Su arranque merece, además de
algún comentar:o, cierto respeto. Vivimos en unos días en que hormiguea
lo pequeño y en que mucho elan.) para disminuirse más, y casi casi, por
no sé qué táctica, desaparecer en el

paisaje, se viste de ambiguo. Por eso
choca, pero saludablemente, esa rotunda franqueza aragonesa.
Creerán notar muchos en la sentencia asomos de contradicción, y algo
habría de eso si se la proclamase en
la zona inmaculada de ideales y teorías; pero la modesta vida real se nutre mucho de contradicciones en ambos términos aaaciguadas: y ti en
política puede llegarle su vez a cada
ideal, cuando a la política sucede un
sistema de arbitrios interinos y de
contrapesos de influencias, es posible
que no haya inconveniente en que le
llegue su turno a cada paradoja. Y al
fin, 2seria cosa nueva, Ein en el nuevo régithen, ver a los sumos ritos en
manos de hierofantes escépticos? El
actual Parlamento tiene (desde el
doctor Albihana al doctor . Bolívar,
pasando por muchísimos doctores del
Rey que rabié, y por los mismas socialistas, doctores tentados de curanderia), mayoría más o menos hostil
a las esencias parlamentarias. Y, per
otra parte, ciertos espíritus libres, do-

minados por torvo recelo, se sienten ya
bajo el larvado poder de monárquicos o monarquizantes; en lo que veo
siquiera una parte de injusticia, pues
si a los muchos motivos de no volver que llevó consigo don Alfonso el
Postrero a otros camas dtaiesemos
afiaair una, ninguno hiera tan rannen'
rente como el de la poqu.sirna caafianza que al Despedido conseguirian
inspirar la convicción mística, el arrojo y el praliao sacrificio económico
de tales huestes.
Pero para comprender todo el E.
canee del pensamiento de don Antc•Mo
Rosa Villanava. es iuerza recordar su
peculiar sentido de la palabra libertad,
ya que el entrafiable amigo de dan
Santiago Alba sostiene que s,n erecisamente los monárquicos "liberales"
quienes consolidarán el recamen actual. Pues bien, la idea politica grata
a den Antonio no es otra, se..tüii sleclaraziones suyas amado <, et:e el

"liberalismo fascista' <ata- 5r,ci'n
que parece ideada torno bandera ce
pronunciamienta de un general centroamericano. el cual. además. si la adoptase para defender la presente Constitución. debería Ser par lo manos
zambo. aras tamaoco se puede negar
que en lo que reste de monarquismo
en España, goza de harto mayor pres-

tigio la esesuaa fascista que ninguna
7eivindi atrd al o nreacnrocain
tica, a' reconocerlo anrnue sea en
forma sorprendente. también es franqueza de Aragón.
Voy a intentar decir a mi modo lo
que opina don Antonio Royo Villanova, partidario. COMO buen discípulo
de Tacho Brahe. de que seamos progresivos, pero en un sentido tradiaionalista : de que evoluc ionemos remo el

péndulo, con cierta capacidad de retamo. Los que no tenían más ideal
que acreditarse republicanos Pusleace
en peligro a esta Patria a <anea reina
venece la corma mural: es preciso
que quienes no tienen mis remedio que
declararse republicanos la salven.
Arriesgaron mucho los entusiastas.

pero todo lo pondran en orden los
inapetentes Y ojalá que su orden no
se parezca ni de lejos 3 una reincidencia en el viejo panorama de Universidades destartaladas. Banca ommipotente. Eiircito desorganizado y
mediatizarlor caciquismo usurero. I glesia burncratizada y gallares a dieta
de gatearan. mientras la oratoria de
nuestras glorias resonaba Iiiirtibremente sabre loe yermos y deacan Ta
-dos.
Aclaremos, por tic, que dan Autoein Royo llama monárquicos . con perfecta corrección no a almas románticas empefiadas en una cruzada • restauradora", sino a mucho. espahcaus

nostálgicos de una Escala sin eras alteraciones &lacres de los primeros
tiempos de la República aunque acéfalos de su rey.
Pero. secan se dice. elimines del
discarso pronunciado por el siiñor Gil
Robles en el Ultimo debate politico,
va esos monárquicos no tienen ‚neun-veniente en nue se les llame republicanos /Mata sOn, aunque de nueva curio y estilo.
Conto Hitler."
ADVERTIMENT
Advertim a les persones 8 lea
interese' hl publicarle irnos-tedias& de lea notes ene ene envien que ele mil:bale han de diles-a tota a la Redacció. Corte
Catalanes. sile. Lar P1S, abane
de les nou del ~pro. IDa que
ena arribin mda tard d'aquieta
han o vagla tdreeate
Imprimen del dierll Saristri, n,
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Escenaris
Avui comenca a l'Olympia el cam.plocat de resistencia de ball. Actuarä de speaker Rafael Arcos.
* La compartyia ,!emano-espanyola
de La Posada del Caballito Blanco
alsa aconnadat ja del públic de Novetats. Esperava perllongar l'actuació
amb l'opereta de Paul Abraham Victoria y su húsar, que àdhuc havia estat
anunciada a la tablilla de l'escenari,
però sorgiren dificultats a darrera hora
j l'esmentada companyia anirà a explotar La Posada del Caballito Blanco per la regió de València. A Novetato començaran avui a fer detalla, estrenant-se el film El canta del ralee ¡o', que es la vida de Gayarre. Els
exteriors d'aquest film han estat rodal.; a la vall del Roncal, on nasqué
el tambo cantant, i la interpretació va
a càrrec de Charito Leonís, filla d'aquella admirabl e Roser Leonis, que
aplaudirem a Eldorado com a artista
de comedia i de sarsuela, i de Pepe
Romeu, Antoni Palacios, Valeria Ruiz
Paris i altres elements coneguts de
rart líric espanyol. El canto del 1144señor durara deu dies. El 2.1 si no
trart cap contratemps, debutara a No-
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COLISEUM

1

Us asos amecans
de ràdio en una
comädia deliciosa,
espectacular

Molt aviat

vetats el célebre ilusionista Horace
Goldin. Després, %tamal en aquel escenan els espectacles russos de Nikita Ballett.
* Vam equivocar-nos l'altre dia en
en dir que es feien gestions per portar
a cap una temporada de melodrama a
l'Apolló. Les gestions, en realitat. eren
per al teatre Nou, i la companyta havia d'ésser la que han format la primera actriu Assumpció Casals i el pr:mer actor Alexandre Nolla. La cosa,
però, no ha reeixit . i la Casals i En
Nolla es veuran obl.gats ara, per no
comptar a Barcelona amb cap escena,
a ter una tennice per terres catalanes.
* Al nou, en lloc de melodrama,
hi haurä sarsuela. S i ha fet ja públira
la Ilista de la companyia. Presentació,
duna, dimecres de Carnaval, amb
Luisa Fernando a la tarda i Kotiusko
al vespre. Dirigiri la companyia el
primer actor Pere Segura i formen
Past d'ella, entre altres artistes, les
tiples Matilde Martin, Conxita Banyuls, Maria Teresa Moreno i Empar
Albiach, els baritons Eduard Brito
L.luis Gimeno, el tenor Gaietà Penyalver i Joan Rosich ; els tenors còmics
Miquel Arteaga i Josep Aquaviva. Cal
remarcar que es tracta d'un assaig cooperafista, puix que són empresa de la
companya els mis destacats components
d'aquesta, i per això mereixen aquests
artistes totes les nostres simpaties.
* El Divino Impaciente ha sofcrt
al Romea quaranta Vuit hores de suspensió a causa deis balls de Carnestoltes. Però dema tornarà a reaparèixer
en aquell teatre, tarda i nit, únicament
per vuit dies.
* A l'Espanyol debutaran el vinent
dijous, per quatre dies, els especules
"Fantasio", amb l'orquestra-jazz dels
Fatxendes i diverses atraccions. Dirigeix la part coreogräfica d'aquests espectacles el ballar Sacha Goudine.
L'antiga companyia catalana del
Romea s'ha fraccionat en dues. Una
part, comandada per En Ventayols, amb
Maria Morera i Pepeta Fornís, que
s'hi han afegit, de primeres actrius, donarà a conèixer, per Catalunya, a lgu
-nesdlobrcat emn
estrenades. L'altra, amb l'Amorós
Paquita Lliteras al davant, farä bolos,
també per Catalunya, a base, de moment, de l'obra d'En Roure Les dones
han guanyat.
* S'anuncia per a aquesta primavera la vinguda a Barcelona de l'artista de cinema Bebé Daniels, al front
d'un espectacle nord-ameria de musichall. "L'empresari—llegim— sera un
periodista humil, però molt simpàtic."
* No sabem qui pot ésser aqueix
periodista que ens ha de portar Bebé
Daniels, penh coneixem molt be, en
canvi, el que, repetint una aventura
duta a terme fa prop de quatre anys,
es proposa f er una breo temporada de
teatre català. Al Romea? No; al Poliorama. La temporada començaria a
primer, d'abril pròxim i acabarla a
darrers de maig.
* La secció teatral de l'Ateneu
Polytechnicum, seguint l'orientació indicada per les respostes de diversos escriptors rebudes a l'enquesta oherta
sobre el teatre estranger mis digne,
segons els consultats, désser renresentada, ha escollit la comèdia de Bernard
Shaw L'home i les armes, que ha estat traduida al català pel nostre volgut company Caries Capdevila. Els assaig s han comeneat sota la direcció
d'Enric Jiménez. La representació tindrà lloc el dia 24 del mes que som.

La companyia dramàtica
anglesa al Teatre Studium
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Premiar amb 1 20.000 ptes.
6.481 Logronyo, Sant Sebastià,
Valencia, La Unn.
Premias amb 6s.000 ptes,
25.51 0 Barcelona, Madrid, Sant • Feliu del Llobregat, Salamanca.
Premiat amb 25. 00o ptas.
6.255 Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid.
Premiats amb 2.000 ptas.
5.534 Barcelona, Salamanca, Madrid.
12.279 Barcelona, Saragossa, Castro del Río, Màlaga.
28.943 Les Palmes, Alacant, Ferrol, Granada.
8.717 Ayosa, Les Palmes, Algeciras.
31.681 Còrdova, Sabadell, Figue
res, Benameji.
27.762 Tarragona.
26.665 Santander.
moca Barcelona, Santander, Sant
Sebastià, Granada.
155.319 Barcelona, Madrid. Badajoz.
223 Barcelona, Madrid, Sevilla,
Jimena de la Frontera.
~ate amb 400 ptes.
DESENA
12 13 36 37
CENTENA
109 130 146 182 230 231 233 239
268 325 326 342 361 409 429 448
461 527 536 562 581 622 625 671
673 701 707 748 796 809 825 833
859 883 9 1 8 933 957 976
MIL
106 019 048 124 1 40 194 238 305

Coin tenim dit, la companyia
dramàtica anglesa crEdward
Stirling, del Teatre Albert I, de
París, dehutarä al Teatre Sttidium, del carnet. de Bailén, el
dijous vinent. L'obra escollida
per a l'estrena és el drama
"Eight
Mandley,
Percy 5.
Bells" (Vuit campanades, que

r

riódic amb la noticia del matrimoni
d'Emerson, el qual ha sortit cap a
Europa en viatge de lluna de mel.
Avlas
Massa tard!
Arriba el 1928, den anys mfs tard.
El darrer dia de l'any 27, o sigui
P roper a la festivitat de l'any nou,
Emerson va a sortir del seu despatx,
quan ii limen un telegrama, que diu:
"Els meus sincers desigs per la vostra prosperitat i felicitats en el proper any que entra." 1 firma: "Una
dona que us oblida." Ernerson ve
•.444144n414.•.4141414414444+9441
rebent aquest telegrama tots els anys
invariablement. Però sernpre ha eregut que es tractava d'una broma.
Júlia ven a 5fary el seu taller de
En ei mateix dia tràgic, a la casa
d'Emerson l'esposa d'aquest aten els modes, que aquesta desenrotlla molt
seus invitats en una festa. Innombra- be, i es troba satisfeta de veure el
bles potentats de la indústria i du la seu fill que ve a passar el Nadal a
banca discuteixen la depressió de va- casa, del Collegi. Júlia s'ha casat i
segueix a casa de Mary amb el seu
lors trágica esperant impacients l'arribada d'Emerson, que representa a la rnarit. David Rcynold la ramos a
Mary des de fa temps, puf, la jove
Borsa a alguns d'ells.
mare nr, li dóna esperances. Avui
A la mateixa casa es troba Scott
R
David dio a Mary que no ha de
Hughes, l'amant de Phyilis, que tarnbe espera freturós noticies de la ca- transcórrer més el temps sense que
A Barcelona
tástrofe. Leticia, l'amiga intima d'E- consenteitei a casar-se amb ell. Ella
merson, espera també impacient l'ar- Ii promet a la fi que a les dotze
Manen Polytechnicum. — La
ribada d'aquest el qual vetlla pels de la célebre nit Ii donará la resposta. junts organitzen un passeig
Secan) de Teatre de l'Ateneu Poseus valoro. El matrimoni Emerson,
orieni van a celebnr l'entrada d'any a
lytechnicuM, degudament
és, dones, poc avingut.
l'Hotel Reis, 1 cl nen Jim es queda
Per
fi
arriba
Emerson
de
\Van
tada per les valuosee respostes
Street 1 confirma als seus 'tostes els al Hit. Entre un grup d'arnics, en
rebudes deis intellectuals de
serosos rumors que els preocupen. una taula ',ropera. Mary descobreix
Catalunya, als quals adrecit
Emerson. Complagut ell, contenga
Personalrnent James Emerson queda
una
enquesta
predarrerament
completament arruinat com tots els un flirt, cpu acaba enviant-li una
gant-los d'assenyalar l'obra naseus amics. En disposar-se a complir serpentina amb una declaració, que
cional o estrangera que hauria
din: "Desntjo parlar-vos; ¿voleo sorla seva fatal resolució observa sobre
de representar-se, acordà, en
el seu escriptori una carta acabada tir?" Emerson s'aixeca i Mary el
segueix. EH Ii diu que serà millor
la lectura-assemblea celebrada
d'arribar de Mary Lane contant-li els
parlar en un pis que ell té amoblat
seus sofriments durant dotze anys.
entre els seus associats, reprei ella el segueix.
Ara
ens
trobem
en
1917
a
l'Estat
sentar per l'elenc amateur de
Mary passa la nit en un nou flirde Virginia. Emerson és tinent al rela Secció la sátira de Bernard
giment 309 d'infanteria del campament teig i sofreix l'inexplicable; nit gloShaw, "L'home i les armes",
rMsa
i plena de ventures, que li deidel Sud preparat per embarcar cap
obra traduida de l'anglès per
al front europeo. A la Virginia Coun- xa un altre grat record per a tota
Caries Capdevila.
try Club se celebra un ball d'oficials, la seca vida, quan al dia següent
Iniciats ja els assaigs sota
i Mary Lene és una de les noies co- torna a la seva llar a veure Jim el
direcció
d'Enric
Giménez,
missionades per rebre els oficials. seu fill. A Emerson, que no la rela
Emerson, que li havia estat presen- conegué, ni li doni el seu nom dopodem avencar que la data de
tat dos anys abans en una testa, no lorida pel seu si.
la seva representació en pnA casa sera, alary es troba amb
la reconeix ara. La noia balla amb ell,
bite ha estat fixada per al dia
David, al qual confessa que ha
i als jardins hi ha un tendre idiHi i
24 del corrent, en un dels teapassat la n:t amb el pare del seu
comentarle del passat i de l'esdevetres de la nostra ciutat, el nom
fill i que no podrá estimar mai cap
nidor.
del (Wat farem públic oportuhotne mis que ell.
Mary Ii conlessa que estä enamoranament.
Ha arribat et mes d'octubre de
da d'ell desde fa dos anys. Durant la
La Junta de la Secció es posa
1929. Mary hacia escrit a Emerson
interessant platica s'internen en el bosa la disposició del públic en catge i aviat es troben en bracos
al Hit de mort, i aquese . llegí després de la seca ruina econòmica,
general, i en particular dels
de l'altre mentre el temps passa
quan es trabara en disposició de
Quan tornen a la sala ja no hi
socis de l'Ateneo i d'Ares cenha ball, i s'acomiaden fins al dissabte
suicidar-se, les teces Ultimes linies:
tres culturals (le la nostra cin"Quan llegeixis aquesta carta, no
dient Emerson que de totes maneres
tra, per donar-li teta mena de
ein troharäs, pe:6 veuràs el ten
la veurà abans d'embarcar-se.
detalls, tots els dies feiners, de
El dimarts següent una amiga de
fill". Emerson compren avui les
set a nou del vespre, a la seMary avisa a aquesta que els regiseves moltes inc6gnites anteriors,
cretaria de la Secció. Alt de
mente marxen del campament comdavant seu es revela el gran amor
San!. Pere, 27, principal.
plint ordres rebudes. Mary corre a
de la que ell cregué una aventul'estació per veure si aconsegueix acorera. Comrnogut, pensa en el fill
A les comarques
miadar-se d'Emerson. però el tren del
de dotze anys, que amb tants sacrificis ha criat aquella dona sacriiiregiment 309 ha sortit ja fa una hora.
Art
Desesperada.
torna
a
casa
seta.
cant el millor de la seca vida.
La
companyia
Vic, —
espera
Algun
temps
després
Mary
Penedit de les seves idees de suiel
diumenge
representà
Vigatä
un fill, i per tal d'evitar recriminacidi, Emerson compren que li quedia 4, al teatre de l'Orfeó Vicions
de
la
seva
familia
se'n
va
a
da en la vida alguna cosa a fer.
gatä, la com&lia en tres actes.
Nova York arnb la seca tia Júlia
Al seu petit Ii calen les seves torees
de Jomes Plankok. tradulda per
\Varren, a la qual demana empar.
i cura. En aquests pensaments enA. Barbosa, ''Un fill del poble".
Júlia la rep amb els braços oberts
tra Phyllis, l'esposa d'Emerson, i
Fou interpretada per .,l'actriu
i tracta d'infiltrar-li el valor suficient
aquest li anuncia que deixa la llar.
professional Maria Alvarez i
perque suporti amb resignad?) la se"Ha passat alguna cosa que m'ova desgräcia, i Ii promet que li proels senyors Baucells, Gardera,
bliga a anar-me'n d'aquesta casa:
s
tenporcionará' treball parque se so
pots anar-ten amb la teca amant".
Codina i Alernany.
gu; dignament ami) el seu fill.
Emerson c a-re a la casa de InEl tnateix dia de l'armistici neix
lia Warren, on t oba el seu fill Jim,
n•••n•n
el fill de Mars', que viu contenta
al qual abraça amb frenesí: ploren
davant la idea de la tornada del pare.
ambdós quan recorden Mary, ja
ARGUMENTS ABREUJATS
Mar)' treballa a la casa de modes de
morta, a causa de la seva dolença
!a Ay a tia Júlia.
del cor. Jim, en saber que es troba
L'enamorada noia espera amb in"Parece que fui ayer"
en presencia del seo pare, li ensia la tornada de les tropes, i presenya totes les medalles que porta
(Only Gesterday)
sencia plena d'emoció la destilada
guanyades a l'Academia, ; Emerson
del
regiment
309,
al
qual
segueix
assaboreix els orgulls del seu fill.
Universal,
de
gran
especPellicula
per les voreres amb l'afany de desEls plans per a crear una noca felisacie, interpretada per John Boles,
seu
estimas
En
arribar
al
el
cobrir
citat s'obren al seu cervehl. Promet
Margaret Sullaven, Billie Burke,
seu
loe,
la
tropa
trenca
files,
i
Mary
de
propera
esa Jim dur-lo a fer un viatge al
ginald Denny i altres,
veu Jimmie abraçat i besat per tovoltant del inón en premi a la seca
trena a Barcelona.
tes les seves amistats fins que ella
p i sla4 es secaa
u amorsrae
nt seu
na lpal ri tea, cidól al
Heus ad l'argument:
El dia 29 d'octubre de 1929, a dos també s'atreveix a estrenyer-li la
ell
doni
mostres
seva
mi
sense
que
'lagrimes
ambquarts d'onze de la vetlla, 16 milions
qual vessen noves
d'Accions canvien de mans a la Bor- de reconéixer-la. Ifary, que ven que
däs esse -s, objectes de 'amor sudopels
seu
Jimmie
segueix
apretat
buen de Mary Lane.
sa de Nora York. Tot és confusió a
les oficines de Wall Street. Els valors neguts, sen va a casa sera profun.
baixen de tal manera que les cintes dament decepcionada.
Passen els dies dedicada al treball,
que marquen les cotitzacions no cori cada mati reneix en ella l'esperanren prou per registrar les depresUna anècdota d'un film de
de veure Emerson o trobar-lo per
sions. ; Una catästrofe amenaça els ea- ça de provocar una explicaci6. Tot
Walt Disney
pitalistes i ocorren multitud de falli- tal
és Emerson no apareix per
des bancäries i de suicidis.
cap
'loc.
Una
empresa
constructora
A casa de la seva tia Júlia Warren,
Aixi transcorren setmanes i me- de Glasgow, fonamentant-se en
Mary Lace estä acompanyada del sen
sos
fins
que
Mary
contesta
a
la
fill d'onze anys Jim, el qual ha arriel film "Tres cerditos" i insseva tia que està decidida a cercar
ter'
hat de l'acadèmia militar amb James Jimmie.
pirada per la sabitinria del
Penó
Júlia
ii
mostra
un
peEmerson, prominent financer.

ha tingut un gran hit' Londres durant la temporada passada. L'acció es descabdella a
la cabina d'un d'aguaste grana
velers que fan la travessia a
Austrälia, i els principals protagonistas són el Capitä Dale,
la seva esposa Majorie Dale i
el primer oficial Ormrod, els
dos darrers papers interpretats
per Margaret Vaughan i Stirling.
Per a divendres eslä antmciada la comedia, d'Anthony
Arnistrong, "Ten ininute alibi"
(La coartada de deu minuta),
que ha estat representada durant dotze mesos consecutius
al Teatre Haymarket, de Londres.
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de la grandiosa producció nacional,
obra eminentment lírica, inspirada en alguns

episodis de la vida del famós tenor Julià Gayarre
Repartiment de primeres figures
Chanto Leonis
Hilda Moreno

Leo de Córdoba
Baena
Antoni Palacios

Valerià Ruiz París

Maria Espinalt

Alvarez Rubio
Banquells, etc.

Pep' Romeu
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Demaneu les locali- Distribució

C. L F. E. S. A.

t,ats amb anticipació

1

Aragó, 261-Barcelona
Telèfon 13 151

1

Equip sonor Block-Poste Philisonor
muntat exelusivament per a aquest magnífic film

eer garrinet, que construí la
se‘a casa de maii, tingueren
una engtnyosa idea per a propagar els setis productors.
Comprä cent discos (le fi-mi-Tras
de la canrO "j,Quién le tiene
miedo al lobo?" i els repartí
entre els zirquitectes de libasgow junt amb 1111 prospecte en
que els acutisellava que seguissin l'exemple d'aquest savi garrinet i construissin de wad—
especialment del ina.5 que ell
venial les cases de Ilurs
clients. En temps bíblica, al
que volia aprendre se l'instava:
"Mtra la formiga, observa que
diligent és, t fes tu el mateix".
En aquests anys de gräcia del
segle XX, l'exemple a seguir és
el del porc!

1111N11111111111111111111111111111111111111111111111111(11111111iNlit.
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NAVEGACIO D'ALÇADA. —
Tots els que hagin Ilegit la novella
de "Paddy, lo mejor a falta de un
chico" ja sabraa a qui atenir-se en
el que es reiereix a les activitats de
Paddy en navegació. En la pellico:a,
Janet Gaynor, que interpreta el personatge de la novella viu a bord del
seu menut balandre les mis divertides i emozionants aventures. Es precisament en un d'aquests episodis maritims que Janet fa la coneixença de
Wuner Bastar, i d'aquí arrenquen
les delicioses incidències d'aquesta pelficula.
Al costat d'aquests prestigiosos artistes a M'alter Connolly, Margaret
Lindsay, Harry Stephens, Merle Tottenham, entre molts altres, que són
tots ells oriünds d'Irlanda, o be descendeixen dirlandesos.
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FULL DE DIETAR1
Cafalanisme d'ocasió
En el darrer *hura de LA RETISTA
trabas de bell sor iiserrogatoris i engate" adregades • precisar l'abast
de kt nostres ambicions i de les sor
tres esperances ~tientas. Per bé que
en orpfeser etercicis entri genere una
bono pan de consporici6 o trartificialtat, esei no Mil ~bien deviensables.

Entre el: que he Ilegil, m'Ita cridat
l'atentib, i no pas pavone rie :spotreisi usa esPecial adherid, el del se-

nyor AnI63 Par. El seit *Estimen de
conteiéticia cotalaniata" revela sirgaremite la crisi (NI sector mis o
rneuys considerable de la /sosera buresia, qui ets:t • ora d'una manera exgairebe dirían cranica, els set
anys de la dicha/nra.
Naturolment, el levar Anf6s
ens assegura que la seva enyorança
1)1,97.'d del jet que sota aquella rontpressid, el catalanisme intim, el cotalonisme espiritual, tenia una densitat
que (W141 li manca. !o matriz he escrit més d'un cop: "iDe qué ens ser ira uno autonomia si desprós resulta
(71 e

!

no

;rufos una

madi?" Pera em fa l'efecle que jo

(maya per un camí que no ¿5$ el eami
que segueis el sensor Per. Efectiva-

ment: el sensor Anfós Par, tot ensoraut ranima vehement i prolífica oye
,ea les nacions, ens torna a servtr,
de.oudament rescolfat, el tólebre ceo:rama del hisbe Torres i Pages:"taL'hoya sera catòlica o no Srra". I is
cree. un top ens ha sena. , aquesta senia no por pretendre a un noel onc.isme robust i incondicional. De
seguida ens adentra que la seta tasoronca de la dictadura va mis cilla
del que ell mateis confesos, i te altres causes que no s6n ni la crisi del
¡libre, ni la crisi del teatre...
Prat de la Riba, que era un ban caLitio, pera que 1$0 tenia els compromisos sacerdotals que deformaven el
pensament del bisbe Torres, va declarar „tense embuto que Catalunya, la
unció catalana, podria 100er católica,
pagana . bwlisla , socialista, el que
gueu, sense deizar d'ésser catalana,
I aquesta i no altra is la bona doctrina, no nacionalista, sind simpletnent
histórica i de sentit Les narions, totes les nacions, han possat ¿ce
molt diversos avatars. La srua qualitat
nacional ha consistit, precisament, a
dorar a cada etajsa de la reza e: olarió un regad singular i
El tatoticistne catalä mateis ,
¿creiem, per ventura, que no té, malgrat la eniversalitat del dogma i la
disciplina, unes earacteristiqurs 1113.
pies que e1 diferencien del catolicis::,,
anales, del catolicisme ianqui o del catolicisme meried, limitat en bona ¿art
a recollir sota nonio cristians la secular sugersticia ríela a-a:Yentes ti dds
maies!
Ah, rar senyor Par, a l'acaben:en/
e/1 vostre examen de consciéncia ¡tus
dien que si per catalanista

l'heme que té fe en l'actualitat Catalana, VÓS no sou catalanista.
Concia-rió mis transcendent del que
valdría el sea autor. Ella ens revelo
ese no is cotalanista.., ni n'ha
Ni en sera.
Carleo SOLDEVILA

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb càrrega general i 123 passatgers, de Palma;
vapor espanyoi -Ciudad de
amb càrrega general 1
122 pas-satgers de Valencia; vapor noruec "Svein Jan", amb
càrrega general, d'Alexandria;
vapor espanyol "Motomar", arnb
carrega general, de Génova; vapor noruec "Teneriffa", amb
rärrega general, de Dairen;
vapor espanyol "Cabo Cervera",
amb càrrega general, de Mar!ella; vapor noruec "Tour.
coing", amb càrrega general,
d'Oslo; vapor francés "Guaruja", amb cärrega general, de
Buenos Aires; vapor italiä "Ca-.
po Arma", amb càrrega general,
de Constanea; vapor americie
"Josee", amb cärrega general,
de Genova; vapor espanyol
"Ciudad de Mahón", amb cärrega general ; 34 passatgers, de
Bad; vapor esp. "Ricardo R.",
amb carbó, d'Aviles; vapor alemany "Bessel". amb cerrega
general, de Berma; vapor pesquer espanyol "Francisco", amb
peix, de Las Palmas; vapor espanyol "Sagunto", amb càrrega
general, de Cartagena.

Servei Meteorològic
de Catalunya
ATIROeFIRICA
41MIACIO
VIIUROPa a Lee SET DEL Ola
21 De FEIRER PC 1034
ala pitees mis oceldentils d'Europa iba establert st ripIM entl.
elclinlo amb el sea centre a And'aterre.
El temps ea abonaneat, pare ee
formen MO:,eS bolree • Frenos. a
&nasa I al nora aluna.
Les balees preasione tetan elhiedes a l'Aliar/tic septentrional I
e la mar Keitlen, veriueimen vente
Corto del sud entra les AçOfe1 I
Escocia, I del nord entre Suecia
I l'Europa centeni.
Plou • Aleman y a I

coing", amb càrrega general,

cap a Yokohama; vapor noruec
*TenerIffa", amb carrega generat, cap a Oslo; vapor espanyol
"Ciudad de Mahón", emb carrega general, cap a Eivissa; vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", amb càrrega general, cap
a Palma; vapor eepanyol "Ciudad de Valencia", amb càrrega
general, cap a Valencia; vapor

res bale« a teta la
nente!.

nie

Des del Penedia, la Segarra i
Barcelona finS ala P n reneus fa bon
lampe, I domina ei eal seré 1 vente

maco. dai sector nora.
A lea comarque. de Tarragona

I bala Sepa el cel ene, cobert.
Temperatura ma.inia d' y: ti, a
Mirla. 7 oreas se'a eero, amb
griele de neu de 118 matrea,
mes oesenaciona del ternps a
•arceiona, a lea set, van a la cap%Mera ele la

primera $ama.)

Avui sortirà de la Clinica de Santa Madrona, on ha estat sounesa a
una delicada operació que li ha practicat el doctor Ponsjoan, la senyora
Maria-Teresa Laura, de Closes. No
cal dir l'especial satisfacció que tenim de poder felicitar, amb aquest
motive la senyora de Clases, ensems
que el seu operador.
La Delegació d'Hisenda ha assenyaiat per a avui els següents pagaments: Casa de Caritat, 28.205.99
pessetes; Hospita de la Santa Creu,
25.02209; Amics dels Pobres, pesseres 7.28735; Sales de l'Asil, pessetes 2.443'63; Administració de Loteries núm. 40, tao.cloo; Alzina i
Graella, 33.657'49; Carlea Cartor,
300; Ernest Casado, 225; Carles
Garcia, 1.000; Vicenç Hernández,
8.74496; Enric JiméneZ, 295.80;
Amadeu Llopard, 14.314'46; Manuel
Marques, 45.42233; Joaquim Hantinco, 72379; Josep Pastor, tomo;
Miguel Serrano, 6 00; Josep Salvi
López, 3oo; Carles Seguí, 544, i jaUme Vizcarre 1.500,
Relació del; objectes trohats a la
vio pública i dipositats a la Majordomia municipal a disposició de les
persones que justifiquin ésser de Ilur
pertinença: Un abric per a senyor.
Una cartilla militar a nom de Julia
Cabrejas. Un rellotge de polsera per
a senyora. Un bitllet del Banc d'Espams. Una cartera amb documenta
a norn de Pece Rodríguez. Una polsera de metall daurat amb pedres
sense valor. Quatre cartea dirigides
a Madrid. Un docurnent a nona
d'Esperança Colonier. Un pla i uns
documents de Balbina Fontcuberta.
Una ploma estilográfica incompleta.
Un clauer amb sis claus i junt amb
ea un altre clauer amb dues claus.
Una pe:lb:a per a ventilador d'autonnabil. Un portamonedes de pell
contenint bitllets de/ Banc d'Espanya i metällic, un mocador i un altre mocador de seda per al cap.
Llibretes de segells de la S, A. Labor, Una bossa per a senyora contenint una clau, un miran, metäNic

reo e Si Mea. ene de la

g luten, 1 per

Nossara a 010 pum. AM.
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un document a nom frEmilia Esteve. Un paquet de tiretes per a
anses de bosses. ti] mara per a farel d'autor/16bl'.
Aquesta nit tindra Ilesa: el Ball de
Barraló (Ball de Vestitsi, organitzat per Noca Germanor, a resta/ge
del Foment Republicà Autonomista,
Ronda de Sant Pau, 77. Per assistil al ball és old:gatória la disfressa
a joven i acayoretea, per als qual
hi llama pre llt is especials.
Les °henar; de la caisa d'Estaivis i afont de Pialar de B.:ea:lona,
Central i Sucur›al, cataran °hartes
de nou a una, c: dimccres riman,
dia 14. per a búa mena d'operacions.
La Comissió de restes del Casal
d'Esquerra Estar Catara de Gatada
(Rambla del Prat. 21 ha orqanitzat
un ball per a avui, annarta. a les
des de la /'C la, dit aarrala, 2111enitzat per Forquestvina Gourpi, en
ei qual es iara all reparCincat de
premie a les disfresacs q ua P er 1111,
riquesa i propietat en s:guin marraxedoro,.

BEVEU AIGUA IMPERIAL
En la tcaoiõ inatigta al de Cris celebrada per l'Acaelenna Nacional de
aledicMa fou atorgada al d o c tm• Josep Calicó una mencia al Premi
Turró per la sera comunizacia "Nou
mètode d'identificació personal", que
concreta els seas treballs fa lamas
publicara en l'brgan de l'Academia
internacional de Criminalistique,
La Comissió organitzadora del sopar de germanor que es dedicara al
regidor i conseller delegar del districte primer Hilari Salvador i Castell, arnb raotiu de la seca elecció,
fa schient que co poden adquirir tíquets a la secretaria de l'Ateneu Pi
i Margall (Sant Telrn, 58, Barceloneta) fine al dia 14, a les deu de
la t'atila. I.aapar tindrá !loe el dissabte vinent, dia 17, a les nou de
la retira.
El conseller municipal aenyor Scnet Mori i Ballester erts comunica
que co possessionar-se del cartee de
conseller-delegat del districte
té el gust d'oferir-se per tot el que
representi una minora o necess:tat
per al districte, o sigtii, una aspira'
cid justa dele sens Vt1/15..\! inateix
temps ella indica que rebia el públic dimarts i dijo ti' de 12 a 14 iteren.
Aliir van contraure ntatrhnoni en
aquesta ciutat la clistingida senyoreta Teodora Valls i Sanchis, filla
del secretari judicial del jutjat número tretze. senyor Siveri, ami, el
jove comerciant senyor Jaume Raspall i Arola, Els nuvis 50/ treu en
viatge de novia cap a l'estranger.
ammarmaimumisa.

Canses vistes abir

GENERALITAT
—

A la Secció Primera es va suspendre el judici assenyalat pec manca d g Jurats.

Consentirla de Clovernac16.—
En rebre altir els ' periodistes. el
senyor Selves els manifestà
que s'havien reunit al despatx

A la Secció Segona no s'hi celebra cap vista, ja que no tenia
assenyalaments.

de la Conselleria els senyors
que componen el Comité per-

A la Secció Tercera hi va comparèixer Francesc Pregone, acusan
d'haver-se insolentat amb on guardia de seguretat. El fiscal sollicitä
que ti fos aplicada la P ena de dos
alys, quatre ineaos i un dia de presa,.
A la Secció Quarta es va suspenden la vista d'una causa contra tres
processats per haver comes un atracament a Mataró, per no haver-se
presentar un nombre suficient de
Jurats.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Al salb d'a'tas de la Prcf.b Celi per aquest tribuna!, es va
cm//rar la causa contra els vint-iclnt processats que foren detinguts
el Sindicar de la Fusta del carrer
Rosal, els quals estaven acusats de
celebrar una reunió clandestina.
Deaprés ele les proves el fiscal va
retirar l'acusacia que sasaenia contra
els processats, els quala forra abtolt: pel tribunal, perd van quedar
a disposició del conseller de Governació.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera.— Divorci: Carme

Prat i Clota contra Joan Agramunt
i Vilardell. Menor Turnia: Energia
Eléctrica de Cataluaya contra Miguel alontanya i Tuba.
Sala Segona.—Pobresa: Pene Torrenta i alunner contra Josep Rahentés i Rabot. Pobresa: Joan Pallerols i Anglada contra Rosalia Parara i Oliver i advocat de l'Estat.
Menor quantia: Arcadi Paller contra
Banc Nueva Hiapánia. Menor quanta: Sane de Badalona contra Josep Segura i Martín.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— Dos orals contra la salut contra Antoni Martínez
Joan Coberto. Tres orals més per
furt, tinença d'eines per al robatori i
llei de Vagabunda contra Francesa
Salvado, Joan Albi i altres i Eran.
cese Martínez. Un divorci: X. Segura contra J. Mayolaa.
Secció Segona.— Cinc orals: Dos
per injútica, dos per atemptats j un
per contra la salut, contra Antoni
Bolet, Ferran Montserrat, Manuela
Sánchez, Juana Pérez i Ramon Bergony6s, reepectivament.
Secció Tercera.—Un jurat per
abusos deshonestos contra Victoria
negaron.
Secció Quarta.— Dos orals per
homicidi frustrar i eataia contra Benet Muntada i Antoni Cola respectivament.
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REBAIXA

als ferrocorrill otemonys
Per a informad() al

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZIG
O al Delegot Honoran per o Catalunya i »010
GUILLERMO SCHUL, Muntener, 180 - Telefon 72505
BARCELONA
Ce 3 o 4 tordo

es un remei especial per a vostè
Sobretot les senyores, que per la seva constitució mes delicada
no toleren sempre els calmants usuals, han de pendre el VEFIAMON.
Aquest preparat fa desparbixer amb liestesa els dolors, especialment els propis de la dona, i retorna el benestar sense atacar per res
el cor ni perjudicar gens l'organisme. Es per a4xb el calmant de
dolors especial per a la dona, i el que vostb tard o d'hora ti de
pendre. Si no el coneix, provi'l una vegada; quedan de seguida
admirada de la seva acció, de la sensació de benestar que proporciona.

't •

Per ltioluto u-. CASA cali.
allERA, funden' en 1887. Autootenducte-

part conti-

CaTAT OEL Ttefiln
VUIT
A CATALUNYA, A

•spanyol "Urols", en llast, cap
Gijón; vapor espanyol "Cara,
pos", en n'un, cap a Datum.

CitlIQUEU PIS?

a Taecoalove-

ga l a, I persisteleen 188 temPe ratu -

VAIXELLS DESPATXATS

Vapor frances "Guaruja”,
amb'carrega general, cap o f.t;:nava; vapor noruec "Svein
Jarl", amb eärrega general, cap
a València; vapor noruec "Tonr-

Eis tribunals PUS CENTRES OFICIALS

N OTICIA

WRAMON
Tuba de 10 I 20 tauletes
Sobre de 2 tauletes

manent de Segurelat de Catalunya per tal de despatxar assumptes de trändl.

AM paseada l'ordre núbil°
era absolut. — El Conseller de
Governaeie va dir aun passada
als periodi- les que la tranquil1/tat era absoluta i que creia
que no Hiesaria res, malgrat
els rumors alarmants que circulen.
Aquesta mat eixa conversa
sostingueren els repòrters de
la Cornissaria General anib el
senyor Toma O Ita mon ¡ Al i 1 a 1,
el qual parlit .11 :.C1,1111111IS termes que el aehyor Salvos.
Va dir 1artibi1 que no s'havien
pi es 111T1';1111' II S extraordinälees, sine (pie úraeareene
\ene esa-ere:a tes guärdies.

Butlleti Oficial de la Genera-

Iltat. — E:1 el set nílrilern ele
(101/m'irgo ;medien el segiient
sur)1ari:
Governació: Deei et disposant
la renovació, per nlitjä del sufrez', de les Juntes Administratives de les Entitats Loeals
Menors i pobles agregets de Catelenya, la quel s Miura de fer
d'acord amé les eormes e lectorals que s'esnienten.
Ordre que conte uns a¡mrtats
que, per omissió, no foren consignets en rantinci del concurs
per a proveir 1.SUi pla :es do
guàrdia al Cos de Seguretat
Catalunya, que fou inserir en
el número 39 crequest periòdic
corresponent al nroppassat din 8.
Departement de 'lt " ball i
Obres Públiques (Jurel Mixt del
Treball de les Indústries de la
Fuete de Barcelona): Bases de
treball (rectificades) de Persianers, aprovades pel Ple del
Jurat Mixt el 3 )) de gener d'enguany.
Duana de Barcelona: Anunci
d'abandonament de mercadee
ries.
Jefatura d'Obres Públiques de
Tarragona: Anunci, als efectes
de recia/nació, de raprovació
del projecte del (ros segon de
la carretera de tercer ordre de
la d'Escatron a Gandesa a Batea-Nonaspe.
Juntes Municipals del Cene
Electoral de Catalunya: Resultats de les eleccions de Consellera municipals relebrades a
Catalunya el 1 '1 de genere
Relació deis ciutailans que
constituiran les Juntes munidpals del Cena electoral de Catalunya durant el bienni 193d1035.
Relació dels locals destinats
a Collegis electorals durant
l'any 1934.
Adminisl leecii5 Municipal. —
Edictes, subhastes i ceneursos
d'Ajuntaments ele Catalunya.
Administrad() de Justicia. —4
Audiencia de Barcelona: Publicació d'edietes i senteneies.
Edictos de Jutjats de primera
instäncia i instrucció de Catalunya.
Edictes .le Jutjats de primera
instända instrucció de lora
do Catalunsa.
Justicia Militar: Requisitòries de diversos Jutjals.
Anuncis de pagament. previ.
En la seva edició d'allir publica el següent
Presidencia: Ordre iniposant
penyores a diversos Ajunta menta de les comarques Ileuda,
t a neu per i neom pl i men t. de serveis de confecció de documents
fiseals.
Departa ment de Trohall 1
Obres Públiques: Erlicte del Jurat Mixt 1101 Treball de les Indúsitries de le Fusta de Barcelona,
/lec:aplació de Contribucions
de Tarragona: Itinerari per al
cobrament dels rebuts corresponents al primer trimestre
d'enguany.
Delegació d'Hisenda de Barcelona: Relació dels industrials
I propietaris d'automòbils, desconeguts i desapareguts, als
quals no ha eslat possible
red i fi e ar-los los liquidacions
practicades per l'Administració
de Rendes públiques en virtut
d'expedienl s inst raids per la
Inspecció d'Hisenda.
Duana de Barcelona: Anunci
d'abandonament de mercaderies.
Secció Administretive de Primer Ensenyttment de Olmos.—
A n u net.
Direcció d'Obres PUbliques

de Otrona: Anuncis relatius al
pagament dels terrenys expropiats en els termes de Sarria
de Ter 1 de Sant Gregori, emb
motiu de la construcrid de la
carretera de Oirrina al Pont
atador
Delegaeld dels
MI i 5 nidräulles ha Ilabre —
Juntes Munleipals del Cens

Electoral de Catalunya. — Re-

si:Rata de les eleccions de Consellers Municipals celebrades a
Catalunya el 14 de gener d'en,
guany.
Retad() dels ciutadans que
constituiran les Juntes municipals del Cens electoral de Catalunya durant el bienni 19341935.
Relació dels locals destinats
a Collegis electorals durant
rany 1934.
Administració Municipal. —
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Tribunal Contencioso - Administratiu de Barcelona.—Edictes.
Tribunal Contencioso - Administratiu de Tarragona.—Edictes,
Edictos de Jutjats de primera
instància i instrucció de Catalunya.
Edictes de Juljats municipals
ele Catalunya.
Justicia Militar. — Requisitòries de diversos Jutjats.
Anuncis de pagament previ.

AJUNTAMENT
Visites a l'alcalde. — L'alcalde, senyor Caries Pi i Sunyer, va rebre ahir. entre altres, les següents vieites: senyor Ramon Carreres i Pene,
delegat especial del Govern de
la República a Cataltinya; senyor Albert Hebrard de Cantellví, enginyer sots-cap del
Servei Electrio de la Companyia de Ferrocarrils de Madrid
a Saragossa i Alacant; senyor
Ramon Méndez e • Cardona, el
qual presidia tina Comissió
la Junta de govern de l'Insfitut
d'Economia Americana; senyor
Tomàs Ramon 1 Amat, cornissari general d'Ordre Peblic a
Cal alunya.

VIDA SOCIAL
Sobre la reforma dele Jareta
Mixtos. — L'Associació cl'Alumnes 1 Graduats per l'Escola
Social de Barcelona ha trames
una nota al ministeri de Treball i Previsió Social, en la
qual propugnen per la roforma

Clels Jurats Mixtos, en el sentit
que es concretin les seres atribucions sobre els conflictes de
treball, condicionan/ -los a la
creació de la Magistratura de
Treball, això en el que es refereis als graduals de les escotes socials; el compliment de
la legislad() vigent i les rectamacions per salaris. I a més,
P811 la creació d'un Consell Regional de Treball, que hauria
d'e.sser presidit pel ministre
d'aquest ram, el qual podria
adoptar per unanirnitat de loajoria de vote, 1 en cas d'empat,
/ d'una Comissió Jurídica Assessora composta de técnico,
d'economistes i de sociòlegs
de reconeguda solvencia.

81n.dicat Mercantil de Barcelona. Avui, a les deu del
vespre, a l'estatge del Centre
Tarragord, Ronda de Sant Pau,
número 44, es continurä l'assemblea general erdiniiria ilel
Sindicat Mercantil de Barceletia, que es va suspendre el dijous passat, per ravaneat
Choca.

L'Agrupad(' Professional de
Perlodistes. — resposta a

les melles consultes que li han
estat fetos, la Junta direetiva
l'Agrupació Professional de
Periodistes fa ,públie que ata
creat una Secció per al personal administratiu dels diaris.
Les adhesions a l'Agrupada
poden enviar-se al secretari, al
domloilj. provisional, Ateneu
Enciclopèdic Popular, Carme,
flamero 30.

Vida Corporativa
RENOVACIO DE JUNTES
Centre Joventut d'Esquerra
Republicana de Catalunya del
(N'ariete segon. — President,
Armand Sancho; vice-president, Francesc Duran; secretare, Enric S'aperes; vice-secretare, Caries Vendrell; secretani
d'actes, Jaurne Pedrós; D'esorer, Joan Pone; interventor,
Pero Abella; bibliotecari, Rafel
Esteban; vocals: Joan Bola,
Josep Coma, Rafe! Galindo,
Joan Llop i Manuel Garcia;
vocals supiereis: Pau Nin, Ramon Barrufet i Felie Soler.

Casa Regional de Mírela
Albacete. — President, Antoni
Martínez; vice-president, Angel Cerrión; secretari, Josep

Mulero; vice-secretari, Juli
°renco; tresorer Pere Abad;
Comptador, Domènec Campillo;
bibliotecari, Pere Paredes; vorala; Antoni Vida', Hilad ¡tribal, Gents Moraliza, Nefali/
Caynela. Sonn Virancos, insten
Väzquez, Genis Cumpillo i Jeans G. Sicilia.

guisos

1

CONFERENCIE.

«ROLE ODONTOLOGIC
DE CATALUNYA

8essló Inaugural
El Cercle Odontològic de Catarla:,

celebra la sessió pública inaugural e,„
cura 1934, sota la presidencia del cicatea- Josep Marín Blanco. Ocuparen
seient en ('estrada presidencial i en
lloc preferent, els senyors següents:
Dr. Carol, per 1'Associaci6 d'Odontelegs de Llengua Catalana; doctor Roig Ortenbanch i inspector sanitaxi en representació del cap dels Serveis Sanitaris de la Generalitat de
Catalunya; Dr, O. Jaime, per l'Acadèmia Odontológica; Dr. Fornells, pel
Sindicat de Merges de Catalunya;
Dr, Josep Torrent, per la Societat Catalana d'Oto-rino-4aringelogia; reverend Ecénom de Sant Cagar., en representació de Fillustrissim senyor
Bisbe de Barcelona; Dr. Alonso, sorsinspector d'Odontologia; Dr. Josep
Agusti, pel CoRegi de Metges de Barcelona; Dr. Molleda, per l'Institut
d'Assisténcia Medica Municipal; doctor Gonçal Planes, pel Foment del
Treball Nacional: Dr. Ame Culi//a
i Gil, per la Cambra Oficial de la
Propietat; Dr. Alcaraz i Espinet, pel
Collegi Oifcial d'Odontòlegs de Cataltmya i pel Cos Facultatiu de la
Casa Provincial de Caritat; Dr. Ramera Escardé, per l'Institut MedicoFarmackuticr Dr. Egézcue, per Centre de Defensa Social; Dr. Barromeu
Roig, pel Collegi de Farmacautics de
Barcelona; Dr. Ramon Gassol, pel
Callegi de Parmaçhut/c de Catalulaya; Dr. Conrad Castells, secretari
del Collegi Local de Farmacèutics.
El secretari general de la Corporacid, Sr. fosen Poni; i Cubilles, va
donar lectura de la adernaaia-Resurn
de la tasca duta a teme per l'entitat
dtrrant el curs anteriar, i a continuada, el soci 'le namero Sr. Ferran Ramon i Arnat deacaladella el trehall doctrinal reglamentari sota el tema
-Construcció 1 collocaci6 d'un ayatoll d'ancoratges".
El dissertant comença per exposar
que una de les 111 ,-. Ardlte-S preocupacions del dentista ha eatat poder pesar en mdltin/es extraccions aparells
semifixes que no deprimeixin massa
la moral del clielt al qual es conmina a dur aparells amb paladar l'adherencia dele quals queda tan deficient. Cita els noms i treballs dels
precursors dels nous sistemes i examina i explicj els eazinraçoe
¡ans de que van valer-se Winder. Martirnier, Peero, Leger-Dorez, Fourer,
Fantou, etc. per donar solució a tan
dificil problema. i Passé des P réa a
ocupar-se dels sistemes ara!, eme e:
compra actualment.
Explica la preparació que s'lia de
fer a la boca, el tallat de les peces
Otte han de servir de sosteniment a
l'aparell, i la manera de construir-lo,
acompanyant les seres paraules
dibuixos diversos per tal de lactétat-ne la cemprensib, i demostré com
es factible de fer- rel cada dentista
per dl mateix.
Acaba sospesant els avantatges i
conveniente deis aparells construits
per aquest metode. que si bi comporta co treball minuciós, se recernpensat per una major eficiencia i estetiea n'oh mis accentuada.
Anomena les cases estrangeres que
han pesat en el mercal aqueats rnaterials i els corno deis autnrs que tant
han . contribuit amb llur esforç a anat
donant passes endavant en el cami del
perfeccionament de la professió.
Tant la atemaria-reeum cm el trehall del Sr Ramon-Amat foren llargament aplaudita. Taacte P5 tanta amb
un breo parlament del Si. President
que també fou coronat pele aplaudiments de la concrrrincia en donar pee
inaugurar el nen cure acadernic.

*

INSTITUT FRA.VCES

(Pro-

Ven Ca, 320 . — Els prcan
' assors eanvors P. Vilar i Joan Cai33 hi donaran dues canferencies. Diimis. de set a
vuit, el primer dels conferenciante es •
mee/ate, membre de l'Institet d'Estudi: Ilispanics, parlarà de "Villes et
villages du Mame" (amé projeccionk.
i divendres. tumbé de set a vuit, el
sepia, prafeenr de l'Institte Frances.
Pactará ele "Ia tertulie rrE: ' gón ie ¿e
Menten",

E gC01..4 D .4Ç,ÇIÇTEVCIA
.4 1..4 DOYA. —
Demä, climecres, a les sct del vespre.
el Sr. Rossend Llates donará una conferencia en aquesta Escola (Caa-ts Catalanes, 660, asna) Tema: "Fas bar,
sentiments". Totes lea Pe rsones a les
quals interesal d'assistir-hi, poden necollir les invitacions a Secretaria.
*

SOCIAL PER

* ATENEU ENCICLOPED1C
*SEMPRE AVANT". — Avui, diles vuit del vespre, el Sr. Jo'M. Francas explicara la tercera
del curact cl'Hi s tbria Uaiversal.
Tema: "Grecia i Persia". Contin:'
()berra la matricula a la oeretaria
l'Ateneu, cada dia, de set a deu de la
vetila.
mart c . a
5(1)

*

ATENEU REPUBLIC.4 DE
(Montmany. 36). — Dijous.

GRACIA

a les deu en ruin de la nit. Andrea
N'in Id donara una conferencia pública s abre "Fl feixisme i el proleradar".
*l'A-n-1777r PSICOTECNIC de
la Generan'« de

Calalunsa.—Picluest

vespre, a les set, tindrà ¡Inc en aquest
Institut (Urgen, 187), la inaugura&
d'un turnet de deu lliçons practiques
sobre "Orientació Professionar, a
cárrec del Dr. E. Mira. Les lliçons
rnntinuaran tot seis dimano, dijous
i cli . sahtes, a la mateixa hora. Les persones interessades en l'assistencia 51,n
prerredee d'inscriure's a la Secretaria
libare de comentar.
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GUANYADOR DEL MURCIA
Erriqueta
L. Remeiro (Madrid). Sornichero
El Campionat de Lliga
el rècord de Catalunya i Espanya de s 100 El Valencia, vencedor del
Múrcia Com a suplen, oc moment,
Barcelona
per
dos
a
cap
esta
nouisnat Pece Regueiro (Madrid)
metres de braça de pit femení
Resu7lats de diumenge
El despatx localitats continua amb
Diumenge al metí se celebra a
la piscina del Club Natació Barcelona la quarta jornada del Concura dlivern. Seguint el costun establert amb nosaltres mateixos, de
parlar ert cada jornada sobre un punt
diferent, avui toca el torn a la cursa de rellevaments 4 per 200, que,
corn tothom sap, és la cursa mes
internacional i la mes important en
cada festival de fletada.
En aquest Concurs d'Hivern els
elements organitzadors procuraren
incloure-hi aquesta preve, perquè és
la que resulta mes efectiva en l'entrenament dels nedadors, durant la
temporada inactiva de les competicions internacionals. Perú la practica ens ha demostrat tot el contrari: de les quatre jornades celebrades, i en conseqüencia de les quatre curses celebrades de 4 per 200,
en cap alai ha vist la mes petita
competència ni el mis lleu esforg,
que signifiques una predilecció per
a aquesta prova.
Per als eq uina participants sembla
talment que no tingui cap interès;
abans de la sortida ja se sap qui
l'ha de guanyar, i ni vencedora rti
veneuts hi posen res pergné aquesta cursa resulti tot rimportant que
es mereix. S'ha de tenir en compte
que aquest Concurs és només d'entrenarnent, i per aquesta causa, tot
percatant-nos de ramor propi de
ca -la equip per a classificar-se en
primer lloc, hem de recomanar que
en aquesta cursa es prengui un especial interés. que es deixés al marge els punta que puzain assolir-se
en les altres cursea. sacrificant aquestes i que en elles participessin els
millors nedadors de cada equip. aixf
en podrfem presenciar alguna de
disputada i no 'ventea, el trist espectacle que donen les preves d'aque s ta e l asse en el present Contusa%
Proe urat aixb, hi guanyarlem tots;
els nedadors en benefici de la seva
pròpia forma; per equip s'aconsegniria un constant millorament, en
vi s tes a les futures competicions inteanacionals, i per a nosaltres, corn
a espectadora, en s evitaría de veme
el pabre espectacle d'una cursa acuse cap interés , reaolta ja abans de
sortir, grades a !es combinacions de
la auntuació definitiva.
En la resaanya esportiva del que
bou la jornada celebrada el diumenge passat ve j en que en el primer
grup lennip B assoli una aclararadora victaria sobre el seu contrincant l'equip D; cal remarcar, can
a factor mes important en aquesta
daerencia, la gran actimac[a de Lepage. el cual guany à pel seu equip
els cent metres casi, 'hure, cera metres esquena. efectua el darrer rellevarnent de la cursa 4 per loe i en
water-pelo fou l'eix conductor de
augmentant el marcador arnIs
un gol de magnífica estructura.
Lepage e'h o revelas en ammeas concure corn un perfecte neda slor complet. posseeix el talent del nedador
que sap en cada cursa el que pot fer
i com ha d'efectuar-ho. La cursa de
cent metres esta Ilivre ens ho demostra pla be, en els 66 metres
Cahrejas II, segon, ii portava prop
de dos metres d'avantatee, i en els
darrers 33. Lepaze no solarment
l'iguala sine que Ii preacue encara
tot un cos; en acabar els creta:asierres marcaven an map a deu segons,
el malee temps assolit fins ara en
aquest concurs. De seguir ami, el
C. N. Barcelona tindrà amb Lepage
un gran defensor.
1.5 cursa rnéa igualada de la jornada fea la dels cent meces braca
de pit, en la qual Feliu i Eggart
efectuaren un constant cos a cos,
que es resolgué a l'arribada a favor
de Feliu per (tacs dècimes de segon.
Eggart nUllora de més d'un segon
la sena darrera actuad&
pa-tit water-aolo no fou
ju
gat tan dur cona els precedento,
per) per aquest caire enmara tineue
no obstant, que ja von-ença de
veme refec.te d'un uses d'entrenament serias, ja que diverses jugades
es realitzaren amb /mata precis16, i
pels espectadars fou vist en alguns
moments amb ma-tres d'aprovann:
en acabar, rem-ordern con, a mes
sobresortints Lemage i Garcia pea;
vencedors. i Mouguillot pels veneuts.
En el segon grup lambe guanva
requip B per un gran marge
punts , en les atores iadividuals:
Trare s . \Tallara, i Balanza assoliren els primera llors amb relativa
facilitase cal. nena rem a rcar el primer !loe de Balanza, el eual, serme
ésser gens inquietas, efectua en els
cent metres d'esquena el respectable temps crI m. 3 s. 4-10, el qual
ja podem considerar com a be en
el primer grup.
La cursa de relleus 5 per so i el
partir de water-polo foren guanyats
amb neta superioritat per l'equip B.
Els resultats técnica (oren alai:
PRIMER GRUP
Eqtdp 13 contra D
Cena roo metes' 'liares: 1, Lepege, 13, e m. ro t.; 2, Cabrejaa II, D.

'BE

In. /o a 4-10; 3, Carrasco, D,
1 m. 27 S. 4-10; 4, Torrents, 8,
1 m. 40 S. 4-10.
Cursa roo rnetres braça: 1, Feliu, B, 5 na 34 s. 6-10; 2, Eggart,
D, a m. 34 s. 6-1o; 3, Castella, B.
1 m, 42 s. 8-ro; 4, afonguillot, B,
2 m. 14 s.
Cursa son metres dors: 1, I.epage, B, t tu. 35 s.; 2, Sanchez. D,
r tn. 32 s" 4-ro; 3 lasandizaga, 1),
1 na 32 S. taro; 4, Torrents, 13, 1 ni.
45 s. 4-10.
Coma 4 X 200 lliure: I, BurCet,
Segali, Garcia i Lepage, B, ir os.
53 s. 8-/o; 2, Costa, Carrasco, Usandizaga ¡ Cabrejas, D, 12 ni. 28 segons 4-to.
Partit de water-polo - Equip B:
Castellà, Pau, Torrents, Lepage,
Bureet, Garcia i Feliu, 3 gols: equip
D: Monguillot, Sabater, Ruiz, Nubiola, Campo, Costa i Mora, i. Arbitre, senyor Gamper.
Ptmtuaci6
Equip B, 136 punts; equip A, 123.1
equip D, 118; equip C, sog.
SEGON GRUP
Equip B contra D
Cursa seo metres lliure: 1, T. Torres, 13, / m, 17 s. 4-10; 2, Gonzalez, D, i In. 21 s. 4-10: 3, Dorca
8, 1 m. 23 s.; 4, Costa, D,
m.
33 s. 4-ro.
Cursa seo metres braça:
B, 1 in. 37 s.; 2. Dachs, 13,
1 m. 38 sa, 3, Bruguera. m.
4 0 s • 4- /O ; 4, Sala, B, a ni. 46 s. 4-10.
Cursa roo metres dors: s. Balanza, 13, 1 ni. 32 s. 4-10; 2. Caparrós,
D, I 711, 42 s. 8-10: 3, Torres, 8,
1 ni. 43 s. 4-10; 4, Casamayor, D,
1 M . 44 s. 4-10.
Cursa 5 X 5o lliure: 1, Palau. Bofill. Ter, Sala i Orase. B, 2 in. ;3 s.:
2, Roig. Vilalta, Segalà II, Costa i
González, D, 3 nm, 6-ro.
Partit de water-polo. - Equip B:
Tey, Tina, Castella Fedi, Vilaldach,
Palau i Sala, 9 gola; emita D: Bruguera, Vilalta, Pesan, Costa, Subirachs, Codina i González, 1.
Puntuació
Equip B, 138 punta: equip A, 125;
equip D,
equip C, sir.
ENRIQUETA SORIANO VA
BATRE EL RECORD DE CATALUNYA I ESPANYA DELS
zoo METRES BRAÇA DE PIT
FEMEN!
En el transcurs del Cotanas d'Hivern la recordwornan del Club de
Natació Barcelona, Enriqueta Soriano, aconseguí minorar el record
de Cataluna a i Espanya dels roo
metres braça de pa femení, que detemptava ella mateixa, amb el temas
ls minas 36 segons 8-jo, deixantlo establert en t minut 35 segons.
No cal presentar en aqueas moment la nedadora Enriqueta Soriano, sobrerament conegn:la per tras
els qui algun diumenge o alee hagas presenciat un festiva/ de la representada femenina del C. N. Barcelona.
Ella pren part a tots els festivals
que se celebren i en tots dóna la
nota d'energa ¡ entusiasme qt:e es
necessiten per a triornfar.
No fa nmits anys, tres a tot estirar, Enriqueta Soriano comenea la
seva carrera esportiva, encorat'ada
pelo triomfs do la seca germana
Carme. Ella volgué imitar-la , i aixi
fou que aquella menuda nedadora
en les seves primeres curses feia chbuixar un sonniure als espectadors pel menuda que era i pel
geni que posaaa en el seu bracear.
afés tard aquel] somriure s'eavai.
Ja no era la nedadora que nedava
guiada notnés pel seu entusiasme,
era ja una esperança; ja s'admirava
la noia sota volantes, que pas a pea
anava polint el seu estil i avançava
en pas segur fins al final. i avui
aquella esperança ala coeverta en
realitat. Enriqueta Soriano iN una
perfecta metedora; grácies a ella Ca_
taiunya i e; C. N. Barcelona tenen
una digna representant.
La nostra enhoaabcina.
ANTONI TRIGO
salOnananall

FRONTÓ NOVE rATS
MI I, DIM.11t1
l'erda, a las I:

Quintana IV - Quintana 1:1
Gallada III N1t, a un quart d'II:

leaguIrre - Jituregul
lanera

ArequIstaln - Quintana U
Detalla per canana
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Seta les ordres del collegiat Ba[aguer, cis equips s'alinearen de la següent manera:
Valencia: Cano, Torregaray, Pasarla Abdan, Iturrape, Conde, Torredeflot, Cervera, Vilanova Costa i Sánchez.
Barcelona: Nogués, Villacampa, Zabala Santos, Forme Salas, Ventoldrä.
Goiburn, Morera, Padron i Pcdrol.

Una victòria del Sabadell
sobre el Múrcia per 3 a O
Era de preveure per la contaos:ció
que l'equip sabadellenc donada ums resultat molt superior que els dels darrers partits, ¡ aixi va succeir.
El Sabadell davant del alarde, equip
rapid i desorientador, va saber treure
tota l'energia per evitar que fes estralls. Cal, pera, que posern de mana
test que en algunes ocasiona no aconseguiren marcar ele forastera degut
precisament a l'excessiva rapidesa que
posaren en el loc.
L'equip visitant Migué, a mis, algules falles en els seus millors jugadors pel que toca a la decisia en les
rematades, i aisi, fu a r el [me fin
que acabé., el partit seise que haguessis! pogut marcar gol.
El nostre squip, com ja hern dit,
ac!ba bé. frell, pera, sobrearatiren Morral en primer serme, i després Cros i Calvet.
Arbitra el madrileny Iglesias.
Múrcia: Elzo, Galceraim, Calpasore,
Pe:ahl, Griera, Julio, Ferrer,
Tafia, Ro g ¡ Sornichero.
Satadell: Faanais, Marra! 1 ada,
Caricia, Duran, Sitges, Perera, Calvet,
Gual, Cros i Esteve.
Al primer ternas domina i ataca el
Múrcia amb insistencia. Perera fou lesionat. i es retira a intermitències.
Al cap de dos minuts del segon ternps
Gual doaa la bala a Cros. ¡ .1T/es( se
situd i dispara a l'angla Passaren chatee minuta. i Catees remata una ienMacla d'Esteve, qt:e nl pal rebiztjä, pera
Cros, amatent, mita eso altea rezada
i marca el g rama Calvet es commociona ¡ fou assistit.
Besares de diversoa intents perillosos de Gual i Feerer el Sahadell torna al rama velamen, i Calvet (pum faltava llmr minut rar acahar-se el parta
erra da olltme ami) efee.te ¡ Elzo no
tacé l!ocar.
L'arbitre est1gue II.nraren sa resana te sis contra la niPta
visitant

partit de seleccions
a benefici de la Unió dirán
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Valencia ta, — Amb inutiu del p41cuata' ei tairseaaa e, vatuit 2t
:,...estatia va ocapi.r-,.. co.11,e,dine)t
ahn a la tarea.
Abans ge asaiemeir el Parta el canapió d'Eurupa <les seriapasate, martanee d'Aliara, sa.urla cs eSpecZaCtors,
que l'oVaciOndren.
Al primer temps el Barcelona juga
millor que a la segona pan; persa els
seus atacs ioren ;Un, n.0 canal,
la coutraofensaa vaienciana tau molt
efectiva, i al cap de disset 'nitrato de
inc Abdon remata un fort tres marca el primer pina.
Es retira el valencia Sánchez, que
no torna a aparéixer, i el barceloniata
Morera, el qual actuà posteriorment
al segon temps.
A la primera part sauuHì, inexohcablement, un gol del Barcelona. Fosa
una magzafica embalaje de Goiburu
i Ventoldra, que culmina en ums gran
cop de cap de Morera, que porta la
pilota a la po rtacontraria. El punt
no oferia dubte de cap mena, peda
arbitre amb !es natural» protestes dels blau-grana.
A la segona part el Valencia Ion
ramo de la situació i alga millar que
eis seus contraria Al cap de trentavuit minuts marcà e) segon gol. Una
passada de Torredeflot fati reinstala
Per Vilanova des de gran ditsancia.
Nogués frai batut per segona regada.
El jugador del Valinc:a Sánchez resulta amh la fractura d'una costella.
Ventoldrä té un tall al cap i mina (animada cerebral, la 'mal casa ni, li per/letra actuar srglirament el ulla 1 4 A
Barcelare.
Despea 'Sei m a ta pa rl aren amh alguns jugadors. Tots , islam el anee
Cano, em-cien (me el gol de Marera
era valla L'arbitre man i feati que
antala t prensé no seid entrar
la pilota a la xarxa.
El 13arcelrea va protectae lata per
considerar el gol vAlid.
tit

L'expectació per al partit de siena
al cansa de Les aorta es ida g; au cinn
iustificada. „isquests intin¡s (Ile
anal creixent de manera considarabie,
go que palesa I 'innegable lastres que
ha rie-pertat el partit. I is que el sus Ire públic preven un matx interzstant, en el qual se II presenta l'oraiii.1
de poder presenclar d pleret el jie del
consideralie nombre daspiraats ti titol d'internacionals que figuren ala
dos equipe. En aquest partit el seleccionador nacional senyor García Salater pot dir-ee que designen el quedes 4te jugador. que Mutan de repte,
Imitar Ennnya en ele tartits .find»torio de la copa del Alón.
El seleccionador catete. mear 'Unrenta, ha cotinnicat ja a la Felerarin
catalana recluta de miga:ció !ver all format, tenint en cumplid la disponihilitat
da jugadora Agite« equip, pub, no

gran imensi la: a les oficines del F. C.

PRIMERA DIVISIÓ
E snanYol, 5; Oviedo, 2.
N'al i n d a , 2 ; Barcelona, o.
Madrid. 3; Ath. Bilbao. n.
Donasta, z: Racing, 1.
Arenas, o: Betis, 1.
SEGONA DIVISIÓ
Sabadell. 3: Múrcia. o.
Osasana, 3: Irun, o.
Celta, 4; MI. Madrid. o.
Sevilla, 9; Corunya, O.
Sporting, 1; Alavés, o.
TERCERA DI VISIÓ
(Eliminatòries intergrups)
R. Granada-Gimunastic (suppés).
Logrofia 3; Unien Vigo, 2.

Les

puntuacions

PRIMERA DIVISIÓ
J. G. E. P. F. C.P.
Atta Bilbao
13 9 2 433 23 20
15 9 1 5 33 24 IQ
Madrid
55 6 4 5 23 26 /6
Dones :1a
Racing
15 7 1 7 32 24 15
Valencia
14 7 1 626 27 15
15 7 1 7 24 32 15
Be lis
15 7 0 8 39 35 14
Barcelona
Espanyol
15 6 1 835 37 13
14 3 2 7 33 38 12
Orieale,
Arenas
15 3 3 9 17 40 9
SEGONA DIVISIÓ
J. G. E. P. F. C.P.
Ath. Madrid
15 lo 2 .1 40 25 22
Sevilla
14 8 4 2 49 24 20
Manda
15 8 1 6 28 28'17
Osasuna
15 8 0 7 41 29 16
Giion
1 5 7 2 6 27 32 16
Celta
[5 7 2 6 32 24 16
Irún
15 6 2 7 27 37 14
Coruña
1 5 5 2 8 27 31 12
14
„4%; 94
Sabadell
38
13 1 2 10
Alavés

Torneig de Classificació
RESULTATS DE DIUMENGE

Terrassa, 2-Sans, 2.
Manresa , r alsfartinenc, t.
Sant Andreu, o-Duro, 6.
LA PUNTUACIÓ
J. G. E. P. F. C.P.
Sano
4 3 1 o 8 47
Terrassa
4 2 I I 7 2 5
lluro
4 1 0 2 lo 6 4
Manresa
4 1 1 2 563
Martinene
4 t 1 2 4 43
Sant Andreu
4 1 o 3 4 12 2

Torneig
RESULTATS DE DIUMENGE
Santboià, 1-Espanyol, 2.

Mollee 1-Rivales, 4 ,
Granollers, 7-Sant Cugat, o.
Badalona, 1 -Júpiter, o.
LA PUNTUACIO
J. G. E. P. F. C.P.
Ripollet
-I 3 1 o 9 3 7
Granollers
4 3 o 1 zo 5 6
Badalona
4 2 1 1 5 2 5
Sant Cugat
4 2 I 1 5 9 5
Espanyol
3 2 0 1 544
Júpiter
3 0 2 1 3 42
Santboia
4 o a i 6 16 1
afolles
4 o o 4 2 12 0

pOdrd encara donar-se per defina:u
fins que alguna deis jugadors Ileument
lesionara en els partits de diumenge hagin estat revisats per la Mutual Esportiva de Catalunya per a donar-los
l'oportuna autorització medica per arrenglerar-los. Es mea probahle, pera,
que estigui formas com segueix:
Porter : Nogués (Barcelona). Defenses; Zabalo (Barcelona), Turredeflot
(Girona). Majos: Gracia (Sabadell),
Soler (Espanyol), Cristià (Espany01).
Davanters : Prat (Espanyol), Edelniiro (Espanyol), Irionda (Espanyol),
Goiburu (Barcelona) i Bosch (Espanyol). Per tal de prevenir qualsevel
contingencia han estat designats un
gran nombre de suplents Fournier
(Sabadell), Rata (Barcelona), Morral
(Sabadell), Pérez (Espanyol), Sa[as
(Barcelona), Valvet (Sabadell), Escala
(Sara) i Estese (Sabadell).
La selecció espanyola ha sofert alguna modifieació, puix que la indispunailita t de Garnborena i Gorustiza han
obliga ., el seleccionador nacional a
substituir jugadora. tiembla que
lemsmiip definaiu dols preselece:onats espanyols sera:
Porter: Zamora (Madrid). Defina
aes: Cebaos (Badila Santander).
Pena (Sporting Gijón). Majos: Calman-1 eathletic aladr . -11, Vega (Celta), M a ri:Isleta (Danastial. Davantera:
Verto'clra (Barcelona). Iraragorri
(Athletic Bilbao), Lanera (Oviedo),

IFUTBOL
14, a tres quarts
de quatre de la tarda
Camp de Lee Corta
Gran pertit, a profit dei CBIS
Uni6n d'Irtm

rimecrea

EIRC19

Bareeiona. Solament seran salids per
aquest partit ele pass s creats pel F.
C. Barcelona ¡ Sindicas de Periodistes Esportius.

Després d'un partit magraje, l'Espanyol va vencer
l'Oviedo p-±r un resultat
inesperat, pare merescut
Fer case gols a l'Oviedo no es
un treball faca, si teman/ present la
välua de l'equip asturià. L'Oviedo
és un equip que practica el futbol
amb tecnicierne, ama entusiasme i
rapidesa. Es, per tant, Un dels conjunta mes complets i coliesionats de
la peinera divls:a. La modalitat del
seu joc sempre resulta espectacular
i interessant per a l'espectador, perque els seus protagonistes, de més
a Inés de posseir aquella coneixernents tecnics que •hens esmentat,
acompanyen a la Iluita una mobilitat i tu/ amor propi gens comuns
en el temps actual, en que tots els
equips "histarics - acusen precisament aquesta depressia tan perjudicial per a l'espora L'equip astucia, mataras tou aquesta [actor, tan
favorables, iota salut pel re,u,tat de
cinc gols a dos per 1'1 :. spanyol, que
és tul equip d'unes característiques
bastant semblante, pera que s'aparregularitat.
ten [le
Quant a l'Espanyol, en el partit de
diunienge, encara que vencedor sense
pallialitts, el seu tr . onsf l'Itera de
catalogar com a obtingut
rumí. Eis a primera pa.',t del partit,
la Inés intercssant per la qualitat de
joc i ranivellament (le forres, l'Espanyol se les llagué ami) un adversari superior tecnicament, que a ia
negada que denotava una perfecció
més acurada en els avaneaments,
reflectia també aquest damita, portazo Sempre un lleuger avantatge
en el marcador. Aquests quaranta-cine minuts, per esser disputats
dintre un aspecte d'igualtat, esdevingueren ernotius pernee el joc fou
desplegat amb aplorn i serenitat iter
part de tots dos onzes. L'Espanyol
també etectuava una reeixida actuació; rima a teme bella avançaments,
ami, facilitas, pero no amb tanta
fortuna per a finir-los degudament.
En el segon temps, rEspanyol
minora notablentent la seva actuada, degut a qué els setas elements
empraren mes, rapidesa en les P assedes, ¡ també perque l'Oviedo bague de variar la sena formació,
aproximadament ai cap de vint mimas de joc, per haver-se lesionat
Sión i haver de passar a ocupar el
lloc d'aquest Clase>, Arnb aquesta
variació, lOviedo es desplego amb
handicap visible, puix que la seca
linda detensiva actua sonare amb indecisió. Pel contraec l'Espanyol, que
en reprendre's la lluita ja denotava
un millorament absolut, es convertí
progressivansent en un adversari que
es multiplicara per moments, a la
cegada que efecttiava un joc ben
vistes ¡ interessant, La improvisada de Chusle en el lloc de defensa,
que deixava un clac per on els avançaments portats per l'ala de Bosch
podien 11112'0dt/ir-se, triaba amb
l'oportunisme (Viciando una manera de poder-los transformar. A
les acaballes del partit, el domini
corresponia als e spanyolistes,
quals, ben ajudats pels seus majos
— Martí, el veten, era un delle—,
es feren escàpols ansia una velocitat record. També, com és natural,
aquest dornini de l'Espanyol era una
nota destacada de tota la lluita; és
nsés, foil encara, deixant de banda
l'apassionament q u e proporciona
sempre veure cm:1 l'equip favorit
reix en :amerar un obstacle dificil,
on l'Oviedo també se'ns mostrà con'
un conjunt d'una moral ben elevada,
puix que no sois es limitava a actuar scrnpre en pla defensiu, sine
que, en certes ocasiona tanibé en
ple datar. Cona hem exposat, en
aintesi, en el titol, el resultas fou
inesperat, pera merescut. alerescut,
yergue l'Espanyol, en conjunt, supera vis seas adversaris; ara be, sobre la xiira de puntuada. tal vegada reilectiria més les incidéncies de
la Iluita si llagues estat aminorada
d'un pause Passant a esmentar les
distincions. iniciaren aquesta comesa
per parlar d'un borne que ratifica
la classe de que venia precedit. Ens
volem referir al davanter centre
Lángara, al presumpte internacional, o mes ben dit, a hören d'ara,
l'internacional indiscutible. Längara,
ami, un excellent ter de bala, anda
una misiá perfecta per les passades,
i el que és mes de remarcar encara
del aest joc, la sera passada curta
— Pérez podria ésserme un testimeni per aquell 'fose" que li féu—,
fan d'ell un jugador Perillosissims,
perqué rares vegadeo els seus trets
s'aparten de l'ataje:1M a qua san trameses. Casuco, l'exterior
dret, baix d'estatura 3 amb unes carnes vertiginoses, deixa entreveure
tlit jugador d'edevenidor per deeer
molt dificil d'arrabassar-li la bala.
La resta de la davantera, Gallard i
lierrerita, se alelaren en un pla per
un ,gual, per la cesa reaularitat durant tata la partida. FI mes feble
de tots fou Emilin. De la linia mitjana, que es presentava bastant incompleta — hi mancaven els ales

as.
A Liverpool Ned Tarletan va ¡A:1cer el francés Bensa, per abandonaMent, en 11 repre es.
— A Nova Orleana, Midget Volgest. q: se els americano ernaideeen
carn r i ., del otOn dcls mo .,c 1, va venPecrin, per ',iras.
cer
— A Flint (Catada). Fee he Malea
ramada del men dels nlansa aconsegu ' batre per pana Roger Bernard.
considerat ccm el malee pes ploma
canadenc.
— A Berlin. Hans Shiller con s erva el sen titol de campii, d'Alemanya
deis Ileu ger, en vencer Riettalorf. Per
punto.
—
Brusselles, diumeree passat.
en el mate valid pel titol de campió d'Estrena dels pesos lleuger. Sybille, belga, fou declarat vencedor del
francés Humeri, per punta. Aquesta
decisió fou rabuda amb protestes.
MOLIERE
Segons sembla, aquest ame. ront els
anteriors, -El Pueblo - , de Valencia.
organitzarà la Volea a Llevant. No
obstant, de moment no hi ha res en
concret. S'estudia actualment la conveniencia de celebrar aquesta prova
abans o després de la Volta a Catalunya.
— 25.00e espectarlors presenciaren
el començament dels sis dies d'Anvers. Mis de laceo persones van quedar sense poder entrar al Velbdrom.
Al final de la primera jornada
s'havia registras l'abandonament de
Van Haut.
Helamos ad la classificació:
I. Pijneuhurg - Wals, 44 punts.
A una valla:
Charlier - Lauke, 25 punta; AcreHurtgen. 9 punta.
A tres soltes:
Schoeo
Rickli. 3m) punts; J. Van
Kempen - Braspening,
punts; DeSauce - Van Nazcas, 17 punts.
A quatre voltea:
A. Buysse - Denen. 45 punta.
A set acates:
Bogaerts - Slats, 22 punta.
A deu valles:
Raes - Mortier, 23 pantS; I.inari D¡ Paca, ta punts; J. Van lleve! Debruykere. 14 punta
A tretze valses:
Verdyck - Van der Hast, 255 punt5;
Mortelmans - Verschmieren. 7 punts.
A catorze voltes:

Letourner - Debaets, 9 reune.
A quinze voltes:
Menlemans - Deeraeve, 8 punts.
disset valles:
Mugarra i Chas—, es distingiren,
no ohstant, Sirio ¡ Castro. Del tercet defensiv, el millor Caliche. L'exbadalonf Florença actuä sempre
amb decisió i seguretat.
De l'Espanyol, el mullen Bosch,
per ésser rartifex de la victeria, segua en respecte pràctic, mes aviat
que no pas tecnic, per Iriondo, que
marca quatre punts per a situar-se
un dels líders dele marcadors de
gola Prat, Marta Soler. Edelmiro
i Pérez foren els restants que més
es distingiren. Arater, el rnés irregular de tots.
L'arbitratge del suyas Escartin,
perfecte, com té per COSturn. A les
seves ordres, els eqtaps es formaren tal COrn segueix:
Oviedo: Florenza, Caliche, Sión,
Castro, Sirio, Chusle, Caeuco. Callard, Lanzara. Herrerita i
Espanyol: Martorell, Herater, Pérez, Martí, Soler, Cristià, Prat, Edelmiro I, Iriondo, Edelmiro II i
Bosch.
Al cap de vuit minuts de joc, una
passada de Casuco a Langara, després de driblar Pérez, es convertí
d'un tret ras, a rangle, en el primer punt. Dotze minuta després, 1111
centre de Prat a friendo, avancat,
d'un tret a mitja alcaria, establi
l'empat. Vuit minuts mes tard, un
centre de Castro, que Heiter volgué interceptar, fou recollit per
Lángara, amb oportunisme, per a
batre imparablement Martorell. Cinc
minuts abans del descans. Bosch,
en recollir un servei d'Edelmiro I,
empata novament, Al vint-i-cinque
rninut del segon temps, un centre
alt de Marti, rernatat per friendo,
valgué pel tercer punt. Cinc minuts després, una escapada personal
de Bosch, amb un centre a Iriondo,
feu venir el quart puna I cinc minuts després, novament friendo, en
rematar una centrada procedent de
Bona, situà el marcador en el seu
punt definitiu. Com a nota destacada del partir , cal cementar una
mitja volta de Lángara en finir un
avanç, que passä erran del pal; un
"foul" de Pérez a Längaaa, en un
moment decisiu, i un tret d'Edelmiro I que torna el pal.
JOM
RUGBY

Campionats de Catalunya

Xfüllel Van Aers, 17 puma.

A vint voltes:
Van - Haerk (sola so putas.
A vint-i-una voltea:
Merschaert - Me:1ms. 8 punta
— En trcbar-se desposseit del tan/
de recordman mì !Inca. mauri,e Rì
chard ha invitat t'actea! desaira
Francesa Fau re a ni Mattr
cicleta ordinaria.
Sernbla qlse F2u ,e no cli di :Posa
a aoceptar armes/ reme Si no se
deixa utilitzar la He:aleta i»vemada
per dl. i ea la qual aconsegti el récord, perqué conaaleee nur es traca
d'un mate entre clamarles i a. entre
homes
FUTEOL
Per noticies rebudes a la Ferie-rae%
Espanyola ile Ftrtbol. l'arbitre alemany Dr. Bauwene ha aceeptat arbitrar el parta eliminase-a de la cara
del món Portneal - Esranex Que se
cele—ara a 1. 1 fItera el dia ti del gas
de mata ralea.
Aquest àrbitre és el malea que arbitra el Parta Analaterea - Espava
a Londres.
RUGBY
La Penya Germanor, a fi ¿'husmo.
rar reza assolit per En Francas:
alassana al Congrés Internaciona!
de Rugby, celebrat a Parla, al qua l
assistí en carácter de representar:
de Catalunya, ha acordes dedicara
un sopar, el qual acte, a/ matea
temps, servirá de desgreuge a/ Consell de la Federada Catalana de
Rugby amb rnotiu de l'acord tares
darrerament per la Federada Esas.
nyola. Oportunament es publicará e!
restaurant on tindrà Roe el ras (opar t preu del tiquet. als quals ondean adquirir-5e a reatatese de la
Comissió organitzadora, Arases/. rd:
Federada Catalana de Rugby, Das.
pital, lo; Unió Esportiva Santhoiana, i Oficines del Futbol Club Barcelona (acedó de Rugby). Consell
de Cent, 33r,
TENIE
Davant 12.000 espectadora sla
putas a Lincean el nuinze encontre r
l'excursió
Va resultar vencedor Tilden per
6-1, 5-7, e-t.

El balanç s'estableix en el mas
ment actual amb vuit victiwies a favor de Vines per aer mir Tilden.
HOQUEI

El Campionat d'Esnnya
ha començat amb la
tia dels dos equips catabas
RESUTATS DE DIUMENGE
Valencia-Poio, 1 a 2.

Tertassa-Racing Valencia, 3 a O.
R. d'Estudiants de Madrid-Zugarzate, 3 a o.
alub de Campo de Madrid-Atlantic de Vigo, 4 a t.
EL PARTIT POLO-VALENCIA
Valencia, 12. — L'encolare cale'
best ahir en agusana capital entre
el Polo H. C. de Barcelona i el
Valencia H. C. ha resultas bastare
disputat.
Aquest partir era eliminatori de
campionat d'Espanya.
Venceren els catalans per dos
punts a un.
Al descans arribaren el; catalana
amb els dos putas sense que els valencians haguessin aconseguit mar.
Can
EI primer punt català fou obra de
Caralt, i hacha hagut d'ésser anallat per l'àrbitre, ja que la Irikda te'
boté en el susdit individu.
A la segona part els valencians
s'apuntaren un gol, del qual fon actor Lambie.
L'arbitrarge de? senyor Abad bou a
disgust de tothom.
:fuga millor l'equip foraster. Peló
els valenciaas es mereixien rerra
pat.
EL PARTIT
TERRASSA-R. DE VALENCIA
A Terrassa se celebra ahir un clas
partits de quarts de final del cana
pionat crEspanya de bogan El
Terrassa vencé per tres a zero
Racing de Valèncja.
Domina el Terrasea netament
marca dos gola al primer temps per
maja de Badiella i Roig. arinest 21
penalty, r un al segon, obra de 51diella_
Arbitra be e/ senyor Matt.

Campionat de Catalunya
Els encontres corresporents 3
Campionat de Catatnnaa d'afma-al
jugats diumenge &meren els segeenta resultats:
Segons equips:
Intrepids-Janiar. (Fnrfait del Pi'
Mer.)

- Agfa-Universitary. 1-1.
DE DIUMENGE
Polo-Barcelona. (Foriaa 1121pta
mera
Cornellà-Barcelona, 6-5.
Tercera envías:
Joventut Universitary. (Forfaita
junior C-Intrépids B. o-n.
Sant Boi-Cadci. (El Caslci cedeix
Intreida rk -Barcelona. o-6.
els punts.)
sm •
Junior B-Prilo A, o-n.
Polo 13-Terrassa, 2-1.
Després de la jornada de diumenge, ha quedat com segueix:
Santboiana
7 7 o o tr3 3 21
Barcelona
7 4 I 2 65 26
Frontó Principz i Palaee
Cornella
7 4 t 2 63 34 /6
Joventut
7 3 o 4 11 77 12
Avui, tlimarts. Tardo, 4*1'.
Cadci
7
O 5 6 2111
Universitary 7 o o 7 o rol 5
EONEVARMA • .• 00ITIA
es.
contra
Cons pot veure's la jornada de diumenge fou del tot incompleta, puix
oasittaL1- 1E01IIEVILMIA
que de tres partits anunciats munes
1419,
10'15
ten Mal un.
Seria convettient que ea nostres
AltRUTS - UGILLGE
émulos nosessin sin xic mes tinteennt ca
rea a aquesta eompeticiét, d'altra
anda poca cosa de be, pedem auguliARLUIREA 1. 7E00000
rar per al nostre ruges
...
I
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ESPECTACLES
Teatres

TEATRE

EL

OLYMPIA

MOVIMENT

oniffnulie )an Mural
ver krune(sect,e,i6NOr

Lis primeres sessions d'aquesta
ietmana han continuat la tónica que
donuna en els darrers dies de Fan.
terMr. J a en la reunió del Borst
s'aprecia accentuada depressió, en
pal titular en el rotlle carriler; i continua manifestant-se en la primera
meitat de Borsa. Després d'aquest
moment s'aconsegui reier 'lenguament alguna canvis; pub, malgrat
adtó, les accions Nord no aconseguiren el canvi de la tanca de divendres.
Eis rutlles d'industrials, acose ter
gaire negoci, queden a canvis mis
sostingnt>, i fins alguncs accions
aconsegueixen millo.ar de cotitzaen'," respecte a la tanca anterior.
Després de l'hora, les Nord s'han
cotitzat a 46.60, i Alacants, 41.65.
Hem de remarcar la balsa constatada per les Chades, i fer avinent
que la diferincia que s'observa entre els dos canvis que detallem de
les acciono Ford és degut a qui
ha quedat rebaixat el valor nominal
d'aquestes en dues-centes pessetes,
i des d'abir es tracten ex - dret de
reemborsarnent de 40 per cent.
Fa dies que s'observa una completa desorientació en les posicions
que Inés influencia tenen en el nos-

Campionat Mundial de Ball

2117•01111121146:1EeT

neme. dtmecres, a tes 350, a les 6
a les t0'15i EL DIVINO IMPACIENTE,
de PemSo. ¡di representacions a teatre
ple.

per al qual hi ha inscrita el* principals campions espanyols
i estrangers
A LES

12

111111

EN PUNT ES DONARA LA PARTIDA DEL

Campionat Oficial det mon
MANAGER: Cav. MUCCI
Arbitre internacional: REYDELLET
Speaker: RAFAEL ARCOS
Gran equip sonor d'altaveus
Tres orquestres diferents
Grana atraccions

TEATRE NOVETATS
AVUI. alt, a les 10, esdevenlment
cinemalog rattc, estrella de la pelcala sOnOra de produccid nacional

EL CANTO DEL

IJ1

CERVEZA

METROPOL CINEMA
Llúria, 11 5 Aviar,

dlbuixos
nema, tarda l nit. el matels
progTaftla

COLlliC1414

Les iocatitars mes cares, a 3 Pies.

1 Avul, tarda, a tes a , !Uf, a li,
10: REVISTA PARAMOUNT. UNA

Nit, a un (pan d'onze

De mala
raza
larda 1 mi, In.

WW11 111

11 0 114

Za.124805 226417.2430
Tarda, a les 1: /01, a l e s 10
gran evii del doble proguona

DemS, dlmeeres,
teressant reposisld:

LAS HIJAS BEL REY LEAR
27.: dos roiie0H.s.
Diumen ges 18
populars per

LA MASCARA
DE FUMANCHU

EMILI VENDRELL I

Dime quién eres tú
per

Liane

4' 30; nit, 943, Revista.
ten In g tant er, BAROUD. MICKEY
CONSTRUCTOR,
ale 1.J10110,
lila r1•11,1

YO, TU Y ELLA
.1mb Limas

Ito,na Moreno

3100,i 3I,,,la. D1111111, 1;1111i,V 1.114,
itch. en UN HOMBRE DE CORAZON. L11,1.1• • •1 1.:0,9100 Ir LA ISLA
DE LAS ALMAS PERDIDAS

n•••••••

n•••••nnn••••n•••n•••••nnn

REVISTES

Tarda, a Ira 5. butdques a 1 pta.: LAS
PAVAS. Nit, a un tIntri d'om.c. 10,0

La camisa de la Pompadour

ANAA4 A4nJAA

Trlomt d'autors 1 artIstes. lotes trole1 milla de mire. Mes de eran tull e,
pectadors han aplaudir ;time,/ can calv iii, larda, dr 4 a 8, 101, a le s 10.
pe/g arle. Leillä. landa: VIVA L11 COTORRA 1 LA CAMISA DE LA POMPADOUR. I Martha Eggertn en Finsuperable fifin
Nil: LA CAMISA DE LA

POMPADOUR

PUBLI CINEMA

popultr. i
Ave], larda, I /4 d0
1/4 d'II: EL JUZGADO ea DIVIERTE.
1.0 . 01ä, l ot., EL SEÑOR CURA. N11, le
011/1ERTE.
d'II: EL JUZGADO SE

Actualltsts mordida - Doeumeateht
Ctittilnu,1
Viatges - Etc. Butaca UNA PESSETA

....•n•n••n/.4.4

Gran Companyia LirIca, clligicla per
Pare Segura
tierna. /numeres e/C 1:01011,1, I,irla, luangranuló de la teropLrada. litudques

k..•0

LOS PICAROS CELOS,
LUISA FERNANDA

Pi des

CORIIIEGA, entre Mantener 1 Arileimo
NOTICIARI FOX. NOCHEBUENA,
dlbnixos en romo s. EL JINETE
ALADO, per Km./ 1 ••1.2 ,notnes
d ir .mr,tml. PAJAROS DE NOCHE,
oer anuy Ondra YO Y LA EMPERATRIZ, pro Lticto liar yey
Charles liar Ir

irr I ra rele
Ca
mula 35 11asa da,
re. ró N" o. 60,0
i'onnen.

I 9'30 till: "El vengador".
'Saunas rivales". Bruce Cahot. "Ronraras a In padre", Llonel Barrymore.
DIbulxos

situació present, que no mereix
la deguda confianea en la contractació. Veurem si aquesta desanimació és de gaire durada.%ncara aun
és d'esperar que davant els limito
tocats, mis aviat es produeixi una
represa més o menys marcada.
Tanca fixada pel Nfercat Lliure
de Valoro en la reunió de Borsa:

tarda

4 r:0¡ta 1 r130 nir: "La senda del diamante". -Duro de pelar", James Cignes'.
-r•ettrehts", Mary Plckford. Notielarl
ORAN TIEATRE COMTAL

Conmuta 345 tarda: "La senda del
didmaine". Duro de pelar" James Ces
gney. "Secretos'', Alaey Ptektord, NoIlciari I Califa

Valora

Coni lima :1'45 tarda: "Aventura en Tú°Aulakchak". explicada en espato ol. -De cara al cielo"

Nords
Alacants
Andalusos
M. Rif
Hulleres
Explosius
Colonial
Aigües
Chades
Ford
Petrolis

ROYAL

BOHEMIA 1 MOR.
C.orulnua 315 tarda: "Anos' y los mar.
Ondra. "Tunnuctoo".
AI1PV
te, ah''.
-Mona esPress", . Esther Ralaton,
Noticiar( I Dibuixos

Diversos

LA BOHEMIA
Avul, airear! , de earrirval, a un quari
de (Unzo: Gran ball de m11,4081401. Banda
smet menea a oltlItestrina Colombiana.

l

t

)1.1r1r

Regala a lee mascare'

Duma.

JeAewva,
Modelo de Brida,

28. Teil. 13362

dintecrea de cendra, tarda, de
5 o s. Gran ball continu

Aval. srssió continua, (le 4 a 12'45:

LA GRAN DUQUESA ALEJANDRA,

amb Marta Jeritza (es Prolecta
a les 5'25 1 a les 10), 1 PROSPERIDAD (es proleeta a les 405,
les 650 1 a Ira 11'301. l'Urnas:
EL AMOR
l'al
Norma ,i 19
NUNCA MUERE

Velenela, 2111 1 2111. - Tolden 72914
Aval, Mintris, tui ii. a le, 413, nit,

BA-TA-CLAN

POR UN BESO
g ran enne`3111 musical dialogada I rae
lada t'e 1ratu•ea, magna r r relrió ale las
deis cómics Georges 311tIon

SO ARTISTES, 00 - Estrelles: GAR111, TERRY.
CIA, ARGELINA,
ITA LOPEZ
SANTOS% ,
Dancing di a • de la matinada
I un ALEGRE VODEVIL

Venus Esport Palace Baß
Antelo, BE 1 11.1. - Ti 6re.
dimart S 11r Carnaval. extraorditiali
ball de mascares -Els Nols Figuers".
Cinc lumia a les MeS
Obsequis a toles les disfresses
Rae, Sena

YALORS

I
1114.01. Pergel

VALORS
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El come/ir:amera de selma»a

El càlcul del cost de la
vida familiar
- -

L'Institut d'Investigacions
Econòmiques . (Wia Laietana,
número 1 8, pi g cinquè) recorda
a tothom que tingui intenciú
d'optar a un dels 20 premio
de 100 pessetes que ofereix als
que realitzin millo r una estadística del prussupost
que el termini d'inscripció acaInt el darrer (tia d'aquest mes
de febrer.
Donada la gran importància
que tenen les ea. ladfstiques d'un
catire social tan. accentuat com
el d'aquesta per la qual és pm,.sible de calcular el salari real.
cal esperar que seran en gran
nombre les persones que voldran aportar II,ur coltaborarid
a aquesta tasca' eminentment
patriòtica.

col nqllest mercal va Asser des

cassa importäneia. ja que la
C011ellm't neitt no foil més que
regular, i les vendes molt lirnitu des.
Continuen igatils i
solano quo l er ora calgui creure
en cap inodifi,ariö. L'Unica
renda regisl ralla a Inh aquest
cereal ho faart procodetil d'Adanero, Classe superior. a 5325
po!.:splps , p.,s11/ origen.
Ordi I clvada: Tampoc varien
eta puerta d'ambi-Vis gimeres, i
encara que la demanda sigui
por activa, la és per
l'oral d'Urgell . de :tí a 3150
pessetes, srgons rlasse, i pel

Anuncis oficials
8. A. " LA 13U131.1CITAT"
D'acord amb el elle preveuen
els Estatuto d'am p.*Ma Societal.
.
general
queda convocada ,tiritri
ordinaria d'accionisles per :II
tija 28 de febrer, a les sis de
la tarda, a l'estatge social, per
a procedir a l'aprovació del
balanç do l'exercbci passat i
nitres afers reglamcntaris.
ODó Hl'RTADO
Sec rular.
140

SOLER i TORRA Cermansi
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, 1 Bonsuccés.

i3

Es complauen a oferir el servei de CA IXES DE
LLOGUER per a guardar valors, ci“cuments,
joies i altres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartimelts
a partir de 22 pessetes anuals
Pot visitar-se tots els dies felners, de 9 a 1 1 de 3'30 a 6
Mama-
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Oely 151511 Unll,
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a ny aruerhar
Des de 01 d'atoro
tny 10414,10r
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rremerdnde
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mata en ataca t in cr7Ito,
1I,i'

(5151141 mema
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1
CielIALS, FARINIM I DISPULUIS

emb N Iterti 1..
110.
unan.. 411 ge

NOTA: Ele randa

0.75

MERCAT DE LLOTJA

Alta

»VA ...... ,
Mg ..
o eertura
Neo. tmegrerna
Talle,
... .....

1
boa, L , 9987. - Pneu. L . 19330.
Austria, L., 2875.-Argentina, L , 2717 ,
RIO Janeiro, L., 406. - MOnlevIde0.

+ 0.75
+ 0.35
43.50 -I- 3.50
158.00 + 0.65
338.00 -10.00
198.00 -45.no
44.00
130.00

general de posicions, les quals en
general oscillen entorn de mig enter. Modifiquen mis: de les Nords,
les Especial Pa mplo n a, 53.00
*(1.65); Astäries, primera hipoteca,
54.25 (-ion) ; Almansas adherides,
87.50 (Ino); de les Alacants, les
serie H, 80.00 (-1.25); de les Andalusos, les primera serie vble., 7.5o
(-1.25); segona serie vble.. 8.00
(-2.5o); segona sirle 3 %, 13. 00
{-2.00 ); Bobadillas, 16.00 (-Loo),
i emissió 1918, 18.00 (-3.00).
El sector d'obligacions d'elèctrics,
.aigües i industrials, amb regular
efectivitat, queden en general a posicions sostingudes, sense apreciarse cap modificació remarcable.
Les accions no presenten cap particularitat a notar.
BORSA DE PARIS
Al mercat de París, tot i mostrar
poca normalitat, s'aprecia més sosteniment que en jornades precedents. El grup de rendes, després
de la baixa continuada que ha registrat darrerament, presenta millar tenancia i inicia una reacci6
hastant apreciable: Renda francesa.
3 %, 6875 (+90); 1917 alliberada,
4 %. 7750 (+85): 1918. 4 %. 7750
(+150): 1920, 4 X̀... 10835 (+110);
alliberada, 4 %, 8340 (+90);
Banc de Franca, 11395 (+205).
L'especulació queda més irregular:
Ro Tinto, 1665 (-5): Royal Dutch.
18295 (-25): Canal de Suez. 19025
(-25); Kulatinans, 1540 (+11): \\'a Pons Lila, n95o (+toa).

de Caelella, a 32, posat tot
mullt vagó estacione de sor.
tida.
Anda civada anotárem una
venda, prucedencia . Cäeeres,
classe vella, a 2925 pessme.
origen.
Faves f Rampoc es
veuen afatrorits pel negoci , ¡
mantenen a seva cotització
ja fa dies, que es, per les laves d'Extremadura, de 40 a .i2
pessetes, onigen, segons. classe.
i els favons fins d'Andalusia,
40513, posat bord Sevilla.
Erras: No varien tampoc del
preu de 3 8) pessetes, orige,:.
perb les vendes continuen,
ara, gairebé
EIs altres. generes, sense no.
retal.

Oia 12 de febrer de 1934
MERCAT DE COTONS
DIJO Releer 414... 61i.14 101101 oet.
Bes.
SAKELLA1,01DIS
UPPER
111111•411
•1•11011•001.
Mala 111110! Od. Male Pallo, u,...
(LIverporm)
AAAAA enterMe
5.32 6.30 6.34 6.33 0.15 5.33
6.43 0,46 6.47 6.43 6.41 Nom, rancie solera:ir ..... 7.0s 7.00 7.08 0.14 9.09 10.00
Olmeleira
9.19 0.24
7.11 7.16 Nom. 9.01
Aneo telegrama 5.75
6.39 6.41 11.40 6.39 6.39
Oberlart
7.01 7.0, 7.11 9.16 9.12 9.1,
Tage
8.41 8.43 8.49 6.41 6.39 6.4/ renca
,i
•:
3
it
3
Y
0
o
5 dio
8
NIC• , ...... ....
7
0
‚Inc
Balsa
,n...n
MELLA Yode
43141110UND
NIMIA VORS
HM, Ort. 10611.
Male 11111111 Nos
DREI
Tasca laten« ... 12.65 13.03 12.32 12.46 12.53 12.83 10.99
feota anterior ,-.. 19.79 12.81 19.79 17.10 17.91 57.21
Obertura
12.90 Non, 12.93 17.31 i7.37 elote
05481061
fleten I eleranie
10.69 19.76 131" 10.93 11.03 16.91
Tonel
Tunca

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME •1k 12 DE FEBRER 1,34
jeme Enriar'
VALORS
I 5-... ;11....1.1
VALORI
a..... e,.....•1
VAL01111,
i

44.75
130.35
44.00
158.65
348.00
153.00
5.20

14.00
51.50

1926, 7350 (-loo). Millones Milaga, 42.00 (+1.00).
Les Diputacions tampoc no aconsegueixen mantenir posicions anteriors: les 6 % davallea a 88.00
(-0.23); Provincials, 87.00 (--o3o),
i Caixa Crèdit, 72.00
El grup de cédules, amb regular
negoci, presenta bon sosteniment, i
la major part d'emissions cotitzen
amb un vuitè d'alça.
El rotlle carriler ea el que dóna
mostres de mes feixugor; tot i
realitzar un volum d'operacions

a aros qoarts de den:

INGLATERRA RURAL, Catira mastica
EL FRAUDE
per T. Banknead 1 s. Pichel, I

48.00 - 0.95
42.20 - 0.10

enter, i de més importancia els
1925 ampliació, 73.75 (-Loe), i

88, F. Lalret. SE • Tal/. 513715
Tarda. 1430; Mt. $eo

SALÓ VICTORIA

47.05
42.10
14.00
52.25

El sector d'operacions al comptat cada dia que passa es y eu mes
desanimat a contractar, i en aquesta
jornada. que comentem, uitra la depressió operadora es pot afegir la
de posicions, la qua?, en algun rotIle, és bastant remarcable
El grup d'Eiectes Pnblics, en
extrem desanimat, queda en general
a posicions sostingudes. Bons or,
serie A, 218. 00 (+1.00). Els Ajanlaments, poc sollacilals, realitzen un
rocas nombre d'operacions. i les
poques emissions contractades, la
major part perden d'un quart a mig

Alot, • dolo queda de cinc de la tarda:
GRANDIOS BALL INFANTIL. Premis a
Toa eli
le, 1/111101S
ee1.01 on• oqumi , mili una »guilla

EL TENIENTE DE LOS BESOS
1100roer
LA NOVIA DE ESCOCIA

de11,069 ,0n 110e1 tarar. pür Ii, , • 1 ,

Tanca Alga o
Dia la anterior baixa

BORSA AL COMPTAT

Teatre ROMEA

Ihnaell /e Cent,
TelMen 11041111
315.. /re,/ rolossIla

per Jan Ilmo . ( I Charles 11,00

i

Eclutiol lit do. Nil, uit mora a 4
pesSetes: LOS PICAROS CELOS 1 KA111113KA, per Lluls Glmeno. [acopian ids
centres de localitats
per

tre mercat, i sernbla que la principal causa d'aquesta irregularitat es

EXCILLIIIOR
4

EL BESO REDENTOR

TEATRE NOU
pessetes;

CINEMA ESPLAI

LOS TRES CERDITO!.
dibl,/Xeri ler110 - 01ter. Cal relrelel
la slIperiel • 01,0 •. 10 e11 espatliad

••••n•••n••n•

.

AAAAA PALACI
CO/111011,1 4 tarda: •• Dirnelo con M1131"A g nitas rivales", Bruce Cabilla
"H011101,5 a tu padre", Llonel Barrymore

SPLENDID CINEMA

Illora-EapontaleOn-Barroze

.4.11•144,

2.41411MM111.•••

Vuelan mis canciones
1•nn•

TEA1K1 POL10A.trit A

Continua 4 larda: "Ita entrado un fotógrafo". ..51nehaeha rara o cros",
Charlotte Ander. "La prometida de ml
Marido". Alerine 1 llene Lefevbre

continua 3'15 larda: "Aventura en Tia10-4". "Aelakellak", explicada en CapaItyol. "De cara al cielo"

Queremos cerveza

TEATRE COMIC

11U AAAAA

•

SIRIA

per Boris Karloff I Myrna Loy
per Buster Keaton I »muy Durante.
Films Metro Goldwyn Mayer
Es deapatsen loratttals atob tres
(Pes d'anticipació

CATALUNYA
4 1,1rAa I i0 n11: "Las robo golondrinas'', Karin Ildral, Dibuixos, COMIca
I Atraerlo

ea".

CINEMA PARIS

3

AMORES Y AMOS!

81222

3fady Christrans.

l'arietar. DIBUIXOS, I ONDAS MUSICALES, per atoan l Erwin. long
Crosby I Loila liyams
Sala filme Paramount

I TEATRE BARCELONA
d.
.2.rnVitt "22.t.

Teléf,

dintarls, larda, u les 5;
un, a les tu:

SALON DORA CREEN

HISTORIA QUE PARECE CUENTO.

a un Quart
de s
Mai, dimarts,rarAa,

CA•ITOL
4 tarda I /O oil: "VII nie va'. "Matrimonio, Sdad. Ltda.", Florelle. Vt.dge

111n•nn•••n•n••n•nn•onpl.

Cinemes

Delirios del Trópico
1

4 /arda I 10 nit: "He sido espla", Conrad Veldt. Parbe Journal, Magazine I
BeViSta

H20.000 pessetes en cremis, 20 000!!
11.0n01M1.1.1044.114.011•041911n

C1NAES

TIVOLI

BUTAQUES A DUES PESSETES

presentada per la casa C.1.F.E.S.A.
precioses
A m85 es proiatiarainsles

REVISTA

SALONS

La mes gran competici6 artística i esportiva de l'anY

RUISEHOR
LA

44~.

BORSARI
bastant acceptable, presenta baixa

MERCAT LLIURE

n••••n•n••n•n•11.

SOLEMNE PRESENTACIÓ DELS CONCURSANTS DEL

Tel4f4r 109/1111

ej

•

EL VENCEDOR

AVUI, DIMARTS, A LES to EN PUNT DE LA NIT,

TEATRE ROMEA
•

CINE RAMBLA

Modas Caestma, IN I Pa. Ti.
Aval, DIBUIXOS. 111. ROOM DE
1111120NA, per Sea 13911. LOCO
AVIADOR. eran suporpemlumaó.
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