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LES MOVER l'ORCES
El rei Albert I de Mica mor trägicament Cap a una rectificació de la
REITM EL PUNT en un accident de muntanya, prop de Namur política del govern Lerroux
El Comell de ministres ha examinat el programa
DE PARTENÇA L'EMOCIO DE TOT EUROPA PER LA MORT DEL REI
del senyor Alba, amb el qual s'entrevistarit el
Acabem esclaus de les fantasmes
que ens inventem —digné una vetada Goethe; i aquest pensament,
ap:reable a maltea a-cuma:andes
vida privada, tambe ho és a
moltes de la pública. Durant el reanterior
tothorn en crea una
sien
mica, de fantasmes. Era fantasma—
enervada i boirosa— la politica del
govern. Ho era —meS tónica i ambiciosa—la de les oposicions que
/tomes sabien que "alió" Sharia
d'acabar duna manera o d'una altea, però que no tenien cap idea
directora. Ho era la dels revoluciotarta que barrejaven tendencies incanciliables. Els catalana de dreta
i d'esquerra nodrien les seres aspiracions erais atrita mitología tinca.
Na hi havia enlloc cap problema
enfocat de cara a cara. Cadascú
preferia haver-se-les amb cl seu
aomni fantästic, 1 abrí, entre uns i
altres, els que governaven sense
solta i els que s'hi oposaven sentimentalment, caigué el regim, i els
somniadors es trobaren als quatre
vents de la vida.
Prengueren consistencia alguna
bons desigs; cessaren no pocs abusos; s'ha endegat alguna cosa; peró
la gent encara no estä despena del
tot. La feina que s'ha fet i es fa té
tot l'aire d'un treball de somnambul.
Catalunya, que és el tros més
viu de la República, pateix mes que
ningú d'aquesta esclavitud de fantasmes. L'antic regim es perpetua
drts de la desorientació, sovint ben
intencionada, de les seres promociona d'homes pública. El poble,
cada dos per tres, no se sent ind'aconhortar amb
'
terpretat i abs.
adoracions mistiques, confusions
doctrinals i declamacions ¿escaloca des.
De tant en tant, una alenada de vida
puja del carnes i despena un xic els
cervells directora; pera', encara hi
recaigudes, i no se se gueix cap endavant una línia continua.

Aixer no tindria remei si no hi llagues forces naixcnts que no leisen el
pite dels temps passats; aquella falsa
experiencia que no servelx per a res
parqué es experiencia de falsedats i
d'idees revellides. Els sense experiencia, per una paradoxa, són els única
que poden donar-nos una empenta en
cia moments actuals.
S'imposa un vast moviment de joventut; no ¿aquesta joves precoçment
revellits que ja se saben de memória
totes les fantasmes de moda fa deu
anys enrera, sinó dels que no escolten
altra veu que la de la terra i que tenen
un cerré!1 net i dreturer, al servei d'un
cor lleial i simple.
Patim d'un enfarfec d'immoralitat
de feblesa que en la vida privada se'n
diu visualisme i en la vida pública
materialisme anàrquic; l'home no te
el sentit del • deure; el partit polític,
amb una ideología multada amb quatre canyes, no té altre afee que l'ocupació del poder i l'adulació dels
instints del votant. I el que és pitjor:
tot això no es fa ni per rnaldat;
pura inconsciencia. La gent es pensa
que fa les coses ben tetes i que ter
política es aixia
Be, dones: és hora de proclamar que
les masses són sensibles a la predicació de les veritats més nobles i que
posseeixen el sentit de la grandesa i
del sacrifici en el grau que calgui; és
mes, demanen d'ésser exaltades i conduides. Acaben rnenyspreant qui no
les orienta, i no els arrenca de dins
allä que duen a la seva consciencia
obscura I basta un grup d'homes de
bona voluntat, dotats del veritable sentit de la democracia, que vol dir imperi de l'exemple damunt la concupiscencia i la brutalitat, per a convertir
el caos i la tenebra en Ilum i en ordre. Apartem la nostra vista de les
petites barullos de fantasmes amb fantasases i creem la Catalunya de debò,
republicana, lliure i energica. Un cop
trüben el nou estil les coses s'aniran
fent elles mateixes. La qüestió es l'anima creadora.

DEIS BELGUES

sobtada MOrt
del rei Albert de
BdIgica a l'edat de
ic'elas
7.549taalint3ast, ihoensoPrpr
tot el món i ha desemoció, no
solarnent al seu país,
sirid arreu on erra

Després de la guerra civil austriaca

Es

preveu un cop d'Estat con-

tra

Dollfuss i la restauració
dels Habsburg

La nota d'Anglaterra, França i Itàlia ha causat
el natural disgust d'Alemanya
Si la guerra civil austriaca, almeays
de moment, ha acabar, una !hila oculta, en carrvi, ha començat entre DollIras i Fey, el qua! obra de ple acord
amb cl princep Starhemberg, i probaVentera amb Mussolini.
Fry s'atriburis el mèrit no sols
de,:xier desfet la social-id rmocracia
austriaca, sind lambe d'haver salvat
!Europa central dcl bolxevisme. Com
si ignoré: que si en un país no hi havia consumiste:, era Austria.
Fey rol per a el! la direcri6 de l'Es-

vista, atalt diferent del de Roma, de
considerar que el problema austriac
ames afecta alguna petisos europeos
i per tant només relativament pot intcressar Anglaterra. I no es considera
que, rosa ha dit el senador francés Beranger, la violació de la indePendincia
austriaca is un perill de guerra europea.
La premsa un ilesa acaté les directives del Foreign Office, i el "Tintes" arriba a dir que DollflaS
pot comPtar ja amb el favor popular.

de Viena,
El momo:eme a la ~Mica, alsee at pela socials-dembcrates
ha ratee "amagas" amb drape, in entre impero convertir-lo en un
Dollfusa
a
monument

Alra vol dir que l'opinió britanica es
sobretot després que. pel que
descntén de la so r , d'Austria. Vol
sembla, Dol/fuss ja no ir favorable a
aquí una de les conscgiiincies de la
ta feixistitxacid del pais, havent-se
durrra civil austriaca
c anvertel a /a causa de lo restamació
Es Moll comentada la intervenció
dels Habsburg.
oficial italiano de costal amb Franco
Pera :permite desPeren els descabde.
i /Inglaterra. Airé vol dir que Roma,
! lamente d'apesta !Imita entre els hopel que la a Austria, abandona la test
d er, Austria
rnee ci ne arai eón al po
separa do
revisio n ista i, per lant,
sedueix eta'« 1111 mafia de prenesique
amenacen
la
seBerlín. Com er (d'esperar, la prem
f a cie; pels perills
girat contra ltd.
t a ilidePendhiCia.
s a dIrmanl'a
El ksedsbie comunicas de Londres,
ha, a la goal atribueix, inexoetament,
(rima
la
iniciativa
d'acinesia
gui ja diplomaMedie
Costa!
Parí s i Reme -ita
di liontdtient 4 mamé: steerficielment
¡he arriba,- • so otord.
jCOntintio a la Pagina 7, col. ft)
El Foresga, Office sedé fi eme Je'
1

*el . 1-•i

conegudes les seres
tiritas patridtiots i
militar:. El militarisme del rel Albert
fou merament ocasional i so corre:ponia al seu tardeter. Perd quasi en
1914 eS traba havent
de trabar entre els
!ligaras de parentiu
amb Guillem II d'Alemanya i la dignitat del país del gual
era sobird, no sutilId a convertir-se en
pdai:
i obstruir, ,ep
soldat
d
van, pera coratjosament, el pos de les
trapes del seu ancle
ansiás den vair el territori francés; deseres estigu4 m'ere
a/ front de batalla
els :tus soldats,
complint t a te fins al
darrer moment llar
delire en uno guerra en la qual els
pertocava el dolorós
pape, d'agredits.
Albert, mis que el
reí, fou el primer
ciutadà del seu pais.
Quatt pujé al 17'011,
ZUCOnt per lau mort
del vell Leopold, recol!! una &isla he11
rència. El rei "off
no fruia de les sin.d'as
¡'sities del: sco ut zaibdilz, Per
r00/12: una, per llover meres raVerletura colonial del Congo; ¡'ultra, per
la sera vida parisenca. Cal dir, perd,
que després els bclguel reconegueren
la impo r tancia de la colonitzurid del
Congo, que avui con:firme:e UNO fone
d e tiquet; per al pala. 1, {lavan, traiab, han perdona', si no oblidat, les
relacions del ronco impenitent amb
Clic de Ménade i oltres.
Albert inicia el ser regnat ame, una
austeritat de costuras i una af ectua
tothom. Els salons del-sitarne
talan de Brusselles, fins aleshores
mont és freqüentats Per una Paf! de
l'aristocracia del l'Usó, lar c a oberts a
totes les persones sob eesort inu qualacidia que en fos fe asairenco.
La conducta del mi "raya la guerra — sentida per tata belgues
COK'
COM una feroç opressió — acaba
eiliant-li les simpaties genc rals, 1 fins
l'adneiraciÓ. A aque• sentiment popular i a la sera sagaç obra personal
ca des qu e Bélgica hagi superat crisis mol' greta i que hayi pogut,
grat /a lluito ifamingant, mantenir intacta la unitat nacional.
Bélgica is un pait d'idees molt democrittiques, tocan! gairubi a me - les
republicanes. Pera ningú no gosa mai,
sola el rei Albert, parlar de canvi de
rhint Els socialistes belgucs
comptave n entre els mes decidits ti enEn
tan del rei. Esmentem all episodi.
la mone1928, en un momeo en qué
da belga sofri una tarta desvoloritlucid, la Insta civil del rei — fixada
en set milions — no bastaza per a
pagar els llegats inslituils °I testament pol rci Leopold i les pensions
al vell personal de la Cort. El cap del
Govern, !aspar, propasé a la Coimbra doblar la Mista civil. randervelde, líder del fort grup parlamentari
socialista, no solanient parla en favor de la proposicid, sin; que zolgue
que aquesta los considerada cona una
iniciativa parlamenta ria , en% la parlicipari6 de tots els socialistes. En
aquella arincritcsa, li oudervelde s'expresta sobre Albert ci termes d'admials deipres de
rocié semb lants
la ?non del rei del qual /gavia estat
du e s vegadcs primer ministre. nano
El rci Albert deixard el seo
en la història com protagonista heroic de la gran guerra, i tumbé COM
•
un ciutadd ex e mpla r.
Pel que fa a la successió al gran .
el prinMolte s esperances es Po ses 06
eep de Braban t , que dijous sera coroen
la
seva
nat, basados
con' en la
i l'exemple pateflt aixi
gran popularit a t de la sea dona, la
Guseau
princesa Astrid, hila del rei
de Suecia.
prePera no cal Mear de ¡ j ai,que el monten' politic de li‘Igices
l'habilita t del joro so
Is molt arel: i
birà sera ben aviat posada a dura
prora.
Bcusselles, tg. — Dirimente al mati
començaren de circular rumors per
el
tota la poblaci ó que el rei. enne, baria catas
CLif5 duna excurs ió
A/tuesta
lames
accident.
ti ma, d'un
foren confirmas de seguida i van eónrer räpidament de Casa en casa en
-carque{islmtndao'h
sebut tots els detalla.
El rei havia desdejunat a casa del
comte Gratine, que te una propietat
a Bonnine. I havent dinas havien decidir fer ur.a excursi6 pelo Puig, dels
voltants
A les cine, el rei i el comte sor•
tiren de 11 propietat i cadascun pel seu
cantó, van mancar a la muntanya, en
aquest iode IM dz boc. S'havien

un aecident. Fina mis tard, Isofert
beis entrat el mati, no se li comunit h la mort del rei Albert. La reina
es retirä a les seres habitacions, on
se li prodigaren els auxilis indispensables.
Han arribar el princep Leopold,
que es trobava a Suissa, i el seu segon fill, el princep Carles, que es
trobava a Ostende. El princep Hurn.

bert arribarä demà.
Nàpols, 19. — La princesa Mafalda arribi aquest matí, a les deu.
al pelan reial, procedent de Roma,
i poc despees el princep de Piamont i la sera germana comunicaren a la princesa Maria Josep la
noticia de la mort del rei Albert.
La princesa resté, de moment,
aterrada. i després es rana a la sera cambra presa de gran angoixa.
Mis tard la princesa, aconipanyada pels princeps, es traslladi a
Roma, i no és probable que vagi a
BrusseHes, car esté molt avançada
en l'embaràs i seria fatil que les
emociono la perjudiquessin.
Lbs funerals :: ss.,::
En el Consell extraordinari que
celebraren ahir els ministres, sota la
presidincia del comte de Brocqueville, fou decidit que els funerals
tinguin lloc el dijous, amb el niatem
protocol que . s'observä quan ocorregué la mort de Leopold II
Han anunciat que aesistiran als
funerals . et rei de Dinamarca i els
princeps hereus d'Anglaterra, Italia
a Suecia, en representació de les respectives cases . reialS. •
.
Avui el cadever del rél ha „estar
traelladat del .pilan -de Ladeen al
pilan' reiat. ,.,.
'
El ceitiref ,del riel, embolcallat
amb /a 'bandera nacional, ha estat
collocat sobre ' un furgó d'artilleria.
Al costal del largó . altares dotze
oficials a cavall, portadora 'd'antorras.
Darrera del cadäver,' a pea, anaven els princeps Leopold i Carlee.
Una immensa multitud ha contra:plate emocionada, , el mas
ladattebts «misiva. --. ! , .."¡•.n,' e - , ' ... • • -,

,

gel Albert de

Bbliks

domat hora a les Parre, en la caree
tera de Namur a Lieja, en el llot
dit "Le Viena Bon Dieu". El eornte
de Grunne hi arribé sol. Va esperar
una estona. No velera arribar el sen
company d'excursió, s'inquiete, pené
ne trae saeteó. Aviad ls gendarme
i aranspanyats de dos guardaboeco,
comencaren les recerques, sempre sense resultat. En aguce moment, el cante Grunne fou presa de sinistres pressentiments i avisé la cort reial.

cap del Govern per tractar de les iniciatives que
s'hi exposen
Són desmentits els rumoro de crisi, tot ass egurant que el Govern cessarit en les seves tendències dretistes
La qüestió deis jornals al camp, que tomen a
ésser de fam

-

4,

Recerques • la nit

Una hora despees arribaren diverso, autos de la cort. Amb lämpares
elèctriques de butxaca tornaren a tomencar les receta!" pm :6 fou endebades. Per facilitar les recerques hom
Pague trobar lämpare3 d'acetile Peasanen hores sense trabar el menor ras
-traPefi,cpamtjni,homaä
a cercar dos hornea que coneixien aclmirablemcnt be la reglé'. L'un i l'altre, aventurant-se en roques, van explorar un terreny accidentat i difícil. L'oficial d'ordenança del rei, Jacques de Dixmude, assolí de pujar
dalt d'un pic, i arribat a una auf racincitar, velé un cos estes en una plana
on haría estat aturat per tm bloc de
roca que anean del 5A1.
Troballa del oos del rel
Amb la lämpara que portava, el
comte de Dixmude no tardé a convencer-se que es trobava en presencia del cadaver del rei. El rei
tenia un gran trau al costat dret,
del qual s'havia escapat una gran
quantitat de sang. Hom recreé retire una mica de cervell sortint per
la ierida..Al costat hi baria un tros
de roca d'una cinquantena de quilos , un costat de la qual era ensagnantada.
El sac de muntanya que portara
el rei era al seu costat, desfet. La
corda que el rei tenia al voltant del
ro:. trencada. Um metge que fou
enriar a buscar, desnres d'examinar-lo, va declarar: El rei ha mort
a l'acte. El crani és facturat a l'altura del pols dret, i la (factura s'esrdn fins a l'orella.
El col es trasliadat • .

Linken
El cos del rei bou baixat amb
totes les precauciono possibles, collocat en un auto de la cort i portat
immediatament al castell de Laeken. Havia transcorregut una hora.
El cos del rei fou dipositat al rastell i hom avisä les autoritats per
efectuar una enquesta que ha permes de reconstruir la forma com es
produi l'accident.
L'Informe del JutJat
En l'informe resultat d'aquesta
enquesta es cliu que el rei arribâ a
un punt elevat rocr'rs i es recolzà
sobre un gran bloc de pedra, la
qual aegurament Ii semblà que estava ben fixa a la roca, i sigui perqué la roca cedí o be perque el
sobirä no pogues sostertir-se, cal.
gué amis gran violencia, i durant
la caiguda topi amb una gran roca.
en la qual cebé el cop que li causa
la mart.
El cos del sobra reboté i ata
aturar-se a uns so mesees mes avall.
Per tots ele Ilota on pasa deixä diversos objectes, entre ells un tapabaques, ti na gane i unes corremos.
Tot ha -emú mullir per la pollera
judicial.
Com fou oomunleada la
nova a la reina I a 1 es
tt
peinamos :
A lea sis de la =tinada la reina
fou avisada clus el seta marit balda

Madrid, 1 9. — El Consell de ministes s'ha reunit a dos quarts d'enze del matí, i ha acabat a la una de
la tarda.
El primer a abandonar la presidencia del Consell ha estat el ministre
de la Guerra, senyor Hidalgo, el qual
ha dit que sortia satisfet del Consell,
perquè havia aconseguit una autorització per a tramitar amb tota urgencia un expedient del seu departament
per a la construcció d'un nou edifici
amb destinació a presons militara a
Madrid, perque la caserna del Rose r.
on hi ha en l'actualitat la dita depenc4ncia, té unes condiciona veritablement detestables per a l'alfor jaraent dels presos.
Ha afegit el ministre que el nou
edifici s'aixecarà al Passeig de Maria

El Consell d'ahir del

Govern de

la

Generalitat

Avui sortiran
cap a Madrid
els senyors
Companys
i Martí Esteve
Al* al media el senyor Companys
no va rebre els periodistes. El seu secretad, senyor Alavedra, va manifestar als informador, que a la tarda
se celebraría un Consell extraordinari.
En efecte, pels volts de les sis,
a l'antic despatx de la Conselleria de
Governació va reunir-se-el Consell de
la Generalitat, sota la presidencia del
senyor Companys.
Prop de les vuit el doctor Dencas,
per tal de donar la referencia oficiosa
del Comen als representants de la
premsa, va absentar-se'n, i va dir als
periodistes el segirent:
—El Ccmsell, que encara continua
— comeneä s'ha ocupar del projectat viatge del President a Madrid,
el qual tindrä lloc demä. L'acompanyarà el conseller de Finances, senyor
Martf Esteve. Com sigui — prossetul — que algtmes entitats han manifestar el desig d'acompanyar-lo, a
l'estaeió, per tal de fer palesa Paaaistencia que els eintedans de Catalunya presten al Govern, el Consell
considerant la gravetat dels moments
actuals, ha decidit no autoritzar la ma-

nifestació.
El senyor Companys ha cregut que
la situació actual és prov delicada per
no aprovar aquest acte, que podria
prestar-3e a interpretation! equivoques.
L'acompanyarä. com us he dit, el
eenyor Martí Esteve. El conseller
s'emporti un dossier amb tots els documents que els seran necessaris.
El Consell — continué — tumbé ha
estudiar alguns article, del Proj ecte de
llei de Contractos de Conreu, els quals
!eran portats immediatament al Par-

Cristina, i que el seta pressupost seré
de 750 mil pessetes. AixÒ — ha dit —
servia per alleujar l'atur i per minorar les condicions dels que tinguin la
dissort dentar presos.
Ha anunciat per últim el senyor Hidalgo que dintre poca dies fati una
visita a l'edifici de presons militars
per tal de veure en (mines condiciona
hi són allotjats, i que, si cal, disrasarä el sea immediat cunar a la pee56 de Guadalajara, que renne.he bote
condicions.
El President del Consell ha manitestat que aquest sierra ocupat de
les iniciatives iormulades pel senyor
Alba, i que el Comen de ministres
li baria atorgat un vot de confiangs
yergue es posi en contacte amb el
president de les Corta per tramar sobre aquest assumme.
També, en la reunid ministerial .
Ola concretat el criteri del Govern
respecte als pressupostos per si ea
formules alguna pregunta al Parlament sobre la tardanea on la presentació de la Ilei económica.
Aixt matera ens hem ocupat de
l'ordre palie i d'altre, coses de
mena. , i Tl ueri. S.
.-Hi ha quelcom de non? — ji ha
preguntat un periodista.
—Res. ¡leas parlat del per que els
obren estan dividir, en el pie del
ram de la ~atrase% de Madrid, el
qual es probable que aquesta tarda
quedara resolt.
El ministre dIndústria, sertyoe
Samper, no ha assistit al Consell.

RUMORS 1 CONJECTURES
DESPRES DE CELEBRA?'
EL CONSELL

Durant la tarda darlas han tornat

a circular amb i nstMèClZ els tu•,•
mors de erina
En la nota facilitada pel Govern
Cansen
per mediaen terminar el
ció del ministre de Treball es dona
la noticia que s'ha reconegut que
en alguna llocs d'Espanya no es
paguen els jornals lixata en el ButIleti de la provincia i que en aitres
Cha tornat als jornals de la Lun.
S'afirmara per persones que figuren
en la política que era una nota destacada que plantejarä un debat politic inicial per les dretes.
S'afegia a alma les declaracions
Irles pel senyor Gil Robles a un
periódic de Catalunya. i ama) aquest
morirr i l'ocorregut recentment entre el Govern el Varia. s'atirmara, una regada mes. que !a crisi
seria una cosa immediata.
Els informadors. perseguint el
que vigués barre de cert en aquests
rumors, tingueren coneixement que
algú baria felicitat el senyor Armara, del qual e deis que anava a
ocupar un cirrec que deixaria vacant el passar el senyor Pita
Romero al \'aticà Eis periodistes han pogut parlar
amis el acaree Armara, aquest ele
ha manifestar que no tenia cap noticia per facilltar-los, i ha aivgit
que ell segniria en el cärrec de
sots-serretari i que les felicitacions
que baria rehut no tenien cap rea- ntis nomenament3 d'alguna jerarquia mes alta que la que ara

g

di a
os'ten

lament.

nomMIMINIBB,

—Han estat nomenats els substituta
del President i del conseller de Finances, durant la seva estada a Madrid? — preguntä un periodista.
—No — acabé —. Heu de tenir preeent que es tracta només de tres diem.

El princep Leopold, quo subadtnirt
el rel Albert en el tron de Belgica

(Continua a la p3gina 6, cal. 4).

Llegiu a la pàg. 2:

"CONTRAESCOLIS"
I..

per CARLES RIBA

1Polltioa d'altura.
‘ it

kI

La suoososlis al tron

i 11

Divendres tindrä Hm la proclamació
de l'hereu al tron, Leopold III. En
aquest interregne el toreen ti tots ela
poders del poder executiu.
El príncep Leopold, hereu del tron,
té actualment 33 ama. Per disposició
dels seus pares, quan els belgues hagueren d'evacuar el territori a comeqüencia de la invasió d'Alemanya, el
princep Leopold, que solament tenia
anys, servi a l'exércit, i adhue fin
vida de trinxera. Més tard, en reintegrar-se eta sobirans a Bruselles, reté
lliçons de ciencies polítiques i de finances del amor Theunis, primer ministre de l'època, i lliçons de ciencia
diplomàtica del senyor Jaspar, aleshores ministre d'Afees estrangers.
En 1946 el princep Leopold cosacagire matrimoni amb la princesa Aatrid
de Suecia, i d'aquesta unid' van nedver un nen i una nena,
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CONTRIIESCOLIS
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per—Cir'ois Riba.

•
Manul de Vulg o% ha dedleat un
full del seu "Breviari critic" (1),
mis un eacoli (a), a l cuca assaig
sobre la carta amb la qual Anbau
acompanyà la tramesa a Francesc
Renart, des de Madrid, d'una còpia
autógrafa de la seva encara no famosa Oda. Elt dos manuscrits, descoberts recentment, han estas publicats en facsímil per la Biblioteca
de Catalunya (3).
La tesi que Anbau, per felicitar el 6r. Remisa, hagués aprofitat , canviant-hi simplement uns
poca mote, uns versos escrits ja feia
tempa, sempre m'havia semblat
Arriscada; i no pas a mi sol. Ayos,
la trobo francament temeräria. La
critica psicológica ha de comptar
amb tot el que d'ondulant, de contradictori i d'irreductible hi ha en
llame i en "un" botase. Per aixo
no pot fer res d'un indici o un document isolats; mis ben dit, en pot
fer musa, fina al joc de societat de
.basar-hi alternativament les conjectures més inconciliables entre elles.
Tal era el cas de les Trobes d'AriSan, mentre no s'ha pogut especular, fora de llar text mateix, sin6
sobre la vaga nota a mb coi les Presenta la direcció de "El Vapor".
Avui, la carta d'Aribau a Francesc
.Renart afita, amb uns quants fets
de realitat, el camp de les induccions i les deduccions dels crítics;
gränies a ella, el problema de la
.genesi de l'Oda ha esdevingut una
mica menys psicològic i bastant més
histórico-literari.
Tot poema liric no és sinó una
volta pels somnis en que es transcendeix una circumstäncia, evidentmena Però llevant a aquest mot el
valor còsmic que li donava Goethe
i que ha precisat Alain, prenent-lo,
per dir-ho alai, dins uns limits
merament socials, es por parlar de
poemes de circumstáncia pr òpiament dits — encara que es tracti de
certes odes d'Horaci o de %dar;
i sempre en llur estructura es compleix com una hei de presentació
de l'anécdota: o es parteix d'ella,
o es torea a ella. Crec que si Montoliu, en els seus aguts análisis de
l'estructura interna de les Trobes.
llagues tingut mes present aquesta
llei, juntament amb el fet de la formació humanística d'Aribau, slauria decantat a veure en els darrers
versos mes aviat un retoco de la
divagació lírica al pretext, que no
pas un srencament brutal d'unitat.
A nlé. S, ¿Manuel de Montoliu no
exagera per amor de la sena tesi,
quart proclama tan inadequada que
astora, l'aplicació del qualificatiu
"sagrat" • al sentiment d'arniatat o
fías de gratitud? En el reu artic:e
"El secret de l'Aribau" (4) s'expressava sobre aquest punt en uns
termes ("servent", "amo", etc.)
que el farien seguir mis per un enderiat de la lluita de classes que no
pas per cap humanista ni per cap
romàntic. I en fi, el vers "cessarà
de cantar de mon patró la glòria"
és tan carrinclonet si diu "pateó"
com si mai hagués dit "patria": no
ti cura.
Ara: tot això no passaria de contraconjectura psicológica, sense la
carta a Francesc Renart. La circurnstancia d'on nasqué l'Oda hi és
exposada amb un detall, que per a
mi ti s la novetat mis valuosa que
forncix a la història literaria la descoberta del document: el detall que
la felicitació al Sr. Remisa havien
de fer-la diverses persones, cadascuna en una llengua diversa. A
Anbau ii ha tocat el català. Tema,
dones, de la seva felicitació: elogi
de la llengua, i elogi de la pätria,
llunyana en el temps i en l'espai,
que en ella perdura; llengua i ;Arria, altrament, representades pel
mateix Sr. Remisa. El mecanisme,
no diré que sigui necessari: és obvi,
simplement. Però la tesi de l'aprofitament total dune versos desats,
zninada per allí on la seva base psicológica semblava més sólida; o sigui la incongruència del tema de
l'Oda amb la seva destinació immediata. Ben mirat, sempre és rnés
incongruent de regalar, per exemple, un gerro, que uns versos d elogi
a la pätria d'un homenatjat que n'és
Iluny. .Atenent només la finalitat
immediata, Anbau s'hauria pogut
sortir del seu compromís amb una
"décima de felicitació"; la circenseaneja, perb, en feia un compromís
dhonor .per a un home que, si havia

dit «Jiu a la se« pitris i a le seva
llengua, no s •abut que n'hatuis
renegat mai.
D'aqueas fet, dones, ustible que
dca d'ara han de partir tota lea
caviHacions psieolägiquessobre la
gènesi de les Trobes d'Aribau; i no
viceversa. O ate, o provar donamentalment que Anbau, per a , nientir a seu arnic, ten:a un motiu mhs
poderós que sto pas Per a sallar o
per a trampejar el que no li convingués; o altnenys, que tenia el delicat costum de la mentlda gratuita.
L'expressió "he forjado estos informes alejandrinos" no és vaga,
rom lIretén Montoliu: és la natural
en un borne que realment acaba
d'escriure tots o, concedint molt,
gairebé rals, els seus versos. z Es
vol que sigui insincera? Be; penó
no es pot perllongar fins a aquest
altre punt la convieció sobre la insinceritat dele escarafalls d'Aribau
quan presenta eis seus varsos a
1'w:sic: cal, si de cas, anar-Iii per
raltra banda. Entre la insinceritat
calculada i la inconscient insinceritat de la coqueteria o del pudor, hi
ha un abisme: un abisme que, mentre no es dernostri el contrari, no
té pont, Tothom que sigui amic de
portes, guarda en el seu arxiu expressions anàlogues d'aquests excusant-se d'haver escrit el mes estimas potser dels selle poemes; sobretot en un país on, encara avui, in
poesía vernacla te tan poca força
com a fet social.
SE perfectas-12m, i ho he salvat
per endavant, que en psicología
sempre cal deixar a l'individu i a
la vida un marge mis ample que
les nostres fórmules i les nostres
experiències. La qual cosa, però, no
vol dir que calgui deixar-lo a la
nostra imaginació. Tota vegada espero que Montoliu, en la seva paradoxal impaciencia d'investigador.
que el dugué a proclamar tesi la
hipòtesi de la deliberada inainceritat d'Aribau, pocs dies abans d'apareixer el mes assaig, no sabent-ne
sinó que existia i coneixent a penes
el document en què es batata, m'objecti ara tot de mentides de poetes,
en un nombre i d'una qualitat per a
fer les delicies d'un platònic. Jo
mateix l Wavaneari aigune s . Tal
poetessa catalana — que "no is ma
mullen", per a dir-ho amb Bernat
Metge— ha escrit i publicat puentes, i no pas sota pseuelsbnim, en
els quals fa les concordances ami)
ella mateixa en maseuli, Perquè coneixern aquest cas ¡hem de sospitar
darrera cada vers amb concordances mascul i nes una dolça, radica i
closa feminitat? Sense cap a:tre indici, almenys sense partida de baptisme, fóra exposat, evidentment.
Tal altre poeta fa apareixer, en uns
diafans versos quotidians, un seu
infant que en realitat no té. Però
res de rousseauniä, ni de Iluny: nomes la deliciosa interferencia de la
fantasía en un procés de deshumanització. Suposern aquests dos casos distante en el passat o en l'anonimat o en rabsincia de biografia.
¿imagina Montoliu tosa l'ilgebra
psicológica que s'hi podria fer i desfer, i la sorpresa davant d'un document, extern ais rnateixos versos,
que de la manera mis simple ens
digués que el poeta mascle era realment un poeta mascle, i el pare venturós un pare real?
I no dic viceversa, a fi de tornar
a la nostra Oda. ¿Per que meravellar-se tant, si una carta autógrafa
d'Aribau ens explica bonarnent el
que era tradicional de creure: que
Anbau va escriure els seas alexandrins per al satis del Sr. Remisa,
arnb tot el malhumor q ue es tuigui,
perd amb tot el noble esforç que
hi és manifest? Si no s'hi hagués
ficat el serpent del dubte, la cosa
es tindria per sentenciada; ara no
gosem—almenys jo— fer-nos ¡Ilusione si no ha de probabilitats. Per?,
correntment Manuel de Montoliu
¿per quina probabilitat es decideix:
per la documentada que Higa i fa
comprendre un conjunt, o per la
conjectural que el dissocia i en llanca les parte cap a sengles misteris?

Els 'libres nous

metre Ona organtsacion torta de la socirial internatiannla de las 'ladeas. Fede r nlisine al dintel de las 'tocinos Per
arribar al Federafisme, internacional Es
la sola Mudan de la Pal:. Com :triara, lo perillit Per un inefan ("mitjä - ) natural dins l'ordre de las renlitats momias, mtellertualas, económicas, is a dir, al ',tejan de las reginns
reatas e vivos, tal seerionant los Estats centralitzats: ço is pri.tianient, fo
Federalisme internacional."; L'electrificarié d'Andorra, per Lluis Creus, enginyer; La Cerámica de eleeoraeion
excavada dins los elaPassea viells dels
munes gavoudoneset, pet De, C.. Mord: Estatal Interior de Catalunya
(Text integre); Lugar (unte rnagici,
per Valer Bernard; Lletres catalanes;
periòdics; Arts «titanes; - 1;e:ilice",
per Valeni Bernard; Noticiad;
Ganares de la Federación /Marica dr!
Lengadoc e Rosselló; Joea lineals dptenorio; Lo Centenari de la Renoistes-

"OC"
(Reviste de la renairrnca dels
Palos d'Oe, mime. 12-13)
Aquesta publicació bimestral editada pis. la Societat d'Estudis Orolaos oe Tolosa realitza la tasca nieriebria d'ésser un brean d'expansió de
Ja cultura catalana per terres excitante una ocasió de Iligam de la
cultura =Mana smixent a la nostra
cultura nimieual. El volum que acaben de rebre (1243) is un veritable
llibre. El seu contiene interessará
tots els calant que es preoc•upen de
la nostra iersdiael4 espiritual.
Conté; Cinc' dies d'observador a
Eureadi; per Joto Carbandl; Lo desarmartant dona amiga s'eritema, per
Carlea Glardpr6s, en el qual aquest escriptor de Marsrella, en parlar marsellés, defensa la pau universal prl
lederantme arab ~este mots prou ena gitadora Per bis kderalistes catalam:
`.kipnperialistne ele Estats d'ara is

la saleta empatan al desamorara!, a
kv Pata, Sola SOSO OrgenliSOCIOn ínter'
socia d'Itere- pa Modem* in
gata*. Por.
que olla Oh pot por.

5

•

•

en en ararle Mal
yotridtie i pie de pon ontit, Mica Meroom Maula* da..Lie del P•''
!Meta de Cataluns0, ()mili/ira la tel.
Xbegi

roda d'error politic,-de pece contra la
Patria eareasid al agito, SMarnms..

•
•
"En la declaraeió breo, sincopada i alMátiel que ha publicas he
Lliga, tornen a exhibir-se, anth llur
extrema meren, els dos brete» s
motius de Tabstenció parlamentarIa:
la no implantació del régirn electoral proporcionalirta i la utilitzacib
de les funcions d'erdre públic al ser,
vei d'un partit.
Presentar aquests argumente com
justificació de la retirada parlamentaria equival • mofar-se del pisblic catal 1 fine dele addictes a la
Lliga. Un parlamentad de qualsevol
país davant una tal argumentad&
es pensaria que es tracta d un top
d'humorisme. Basta el seny normal
de l'home del carrer per a comprendre que les raons de la LI:ga
incongruente i vanes
¿En quin Parlament del món s'ha
vlat que una minoria es retiri perqué no s'ha adoptat el cisterna electoral de la ceca preferència? A
Franca; per exemple, els proisorc ionalistes, que eón molt nombrotos.
mai no han pencas a retirar-se: no
lo pensaren ni en el mornent créese t reetablert, anyt entera, el sistema tnajoritari uninominal, qua is
el més oposat al proporcionalisme.
La incongruencia de la Lliga apareix encara mhe gran si es té en
compte que, a hoces d'ara, dina el
Govern i dins el Parlament catalä
es perfila fortament la tendencia
proporcionalista. La coca mes probable és que la futura Ilei electoral
del Parlament catala, que segurament restará enllestida abans
lestiu, adoptará la representació
proporcional. I això faciiitaria la
reforma, en et asareis sentís, del
sistema electoral dels municipit.
t; Penh és que la Lliga vol proseatar del sistema electoral? Dones
aixó ho hacia de fer abans de les
eleccions, i no despris. I ho lava
de fer, no solameat davant les eieccions catalanes, einó lambe davant
les eleccions espanyoles.
Es illógic ¡ es immoral que la
Lliga accepti els resultase d'un sistema, ho o dolent, si aqueass resultats l'afavoreixen, i que els rebutgi
si la perjudiquen. Qui juga, es que
admet les condicione del joc. Si el
dia 14 de gener la Lliga llagues
guanyat, s'hauria aprofitat ben contenta dele avantatges majoritaris.
No fa bonie que ara protesti perque
ha perdut.
¡I que direm de la qüestió de lartire públic? Nosaltres 3mm: e hect
vist, a tot erren del món, que quan
un partit creu que el Govern no
actua COM cal en aquesta miestió,
protesta i acusa deS dels escons par.
lamentarle, ei en té. Cae que ela
planys de la Lliga fossin justificats,
això seria una rió mes per a Ocupar ele seus escons. i alear la veu,
i presentar les provee.
¿No veiem sovint a l'estranger,
i a Espanya mateix, que la conducta
dele Governs i de les autoritats en
materia d'ordre palie es objects de
lea mes apasaionadm censures ? 1
bi: tampoc no sabem que en cap
paja els partits que ea consideren
reexats o perjudicats hagin abandonat el Parlament. Mes aviat aquests
partits han accentuat llur intervencid parlamentiria. La retirada del
Parlament només s'explica quan els
drets parlamentare no sen respectase. o quan es vol apellar a una
acció subversiva.
Val a dir que la Lliga ha dercobert una virtut inesperada en l'abstenció. Diu que aquesta Es "el mes
eficaç ressort legal" de que disposa
per a *conseguir que l'Esquerra Republicana reetifiqui la ten política.
Tothom g ap que l'abmenció, lluny
d'ésser un ressort legal mis o
menys eficaç, constitueix, com Daba.
trucció, un atemptat contra el regir!, parlamentad. I tant Es aixi que
la tendencia Mil moderna per a
guarir aquest tnalconsisteix a declarar vacants ett Hoce dels diputats
absents.
Creiem que els hornea de la Lliga
tenen ilurs motius per a aplicar el
boicot al Pastament de Catalunya.
It eró no aent pea els fútils motlus
que elle aneguen. Són uns altres
motius ben diferente. Són uns modus inconfeuablei, Entera que ens
no confessin aquests motius, el nostre noble ele endevina prou be."
;

La unió de ligs «¡guerree

S'emitir) que la 'tia de les esquer.rei
aepanyolcs esdeve inalt dif ter roen;bició personal d'algun;s dirigents c{e
prim. MCALDo DE MADRID
ho eouten'a amb ind:gnacij. Dcinaaa
que si is precis e'esconibri aquells
que en són Pobstaele:

ealeManderhani-ale Impedancia,
ree • paúly eetateee p la Otea.
Le que perciben los hombres més
aimples , apare« roturo para estas
emita, que dijirase que carecen
hasta de lo que tienen los animales:
el Instinto, q ue evita.Ni Por ¡retinto salen de los métodos viejos
de lucha por el predominio en un
Gemitel en lucha con otro Comite
edo el fig de asegerar el CarguilO.sle
concejal, diputado o el de 'efe (le
partido, aunqUe no le. si g a, reelia.
;Gen* 1608 Unía, Cuerdo a Mello, dç la lieptiblica• lo qut les Irteresaba era la jefatura del casino
pueblerino. que aseguraba un pe;
geno cacicato, mientras otros luchaban románticamente por et ideal,
abriendo ancho cauce en las conciencias del naisl
;Pena, tristeza, asco! A la grandeza de una extraordinaria corriente
de opinión, la pequeflez del apetito
personal como atasco. Fulanito, Perengana°, Menganito. ¿Pero es Que
significan algo catos llenare& sin
esos millares y millares de espatoles q ue vibran con un idearlo ir.
quierdieti? ¿Pero es que hubiesen
acaso salido del anonimato sin el
empuje de esa masa? ¿Pero es que
son tan majaderos que suponen, cuma Chanteclair, que si sale el sol
es porque ellos cantan?
Unión de izquierdas hemos dicho.
Unión da todos cuantos rienten un
programa republicano avanzado para formar ei gran partido que falta
en el que encuentre la Repéblica
solución al gastarse el otro partido.
y unión ripida. Esta es -nuestra
constante preocupación. Unión de
los votos que habiendo sido tantos
en las urnas estén tan exiguamente
representados en el Parlamento.
1PUtn no! Pues parece que por tal
se entiende unión de organismos
momificados ;Y eso no lo defendemog nosotrosl Unión de izquierdas,
y si hace falta para conseguirlo, que
se barra a todos esos que son el
obsticulo. Estaria bueno q ue nor
disputarse unos cargos, una masa
ingente de opinión quedase sin representar adecuadamente, y que
dentro del mecanismo constitucional con fine& de gobierno, como
fuerza eficaz, fuera del Partirlo Radical no riot encontrásemos sino a
unoa monirgultos convertidos de la
noche a la mediana al republicanismo, que ya reclaman derechos. Y
eso no. ;Jamás! Si hay que exigir
responsabilidades senalémos:as."

La vida artificial
de Madrid
fose!, Escofet, a LA VANGUARDIA, observa que a causa de
cioritat de la vida de Madrid el confilete de la eonstruceid, amb vagues o
serme , is una tragEdia. Tot el que a
Madrid I; ha eiegal la Natura, a•.e3
natural: de danesa i de vida,
hei to Esser creat per reial decret, S'h n
va eentralitrar tot el centratitsable per
pratesir les neressitots d'un arao centre de Poblaei,; que no tenia ea), tila
d'isser. Madrid viu d'Espasa—cou
in Sera inca iildlistria en-dei;
desenrolllawnt oro Es nitro que lo
de la coostrticeid, ja que, des de Carlee 111 c,:cä, no l'iri ha jet ofira caso
que construir ¡ inenjar, Es a dir, crcixer. Pera aixa un dia o albas hazia
de tenir una niala ji;

"Comprenderá el lector lo que
para Madrid representa una huelga
general del ramo de la construcción
y el escolio de temor y de repugnancia que se le opone. creyéndose
ver en ella una intención política y
un pretexto para el desorden, que
derivó hacia el asalto de las tahonas y tiendas de comestibles.
Uno de los motivos iniciales de la
huelga fui el haber sido despedidos
muchos obreros por falta de trabajo. Había en Madrid miás de
ochenta mil parados; después, con
la huelga, debió doblarse este número. Las obras ' de los enlaces
ferroviarios eran un lenitivo para el
paro forzoso; pero se suspendieron
estas obras al cambiar la situación
política. También el que vive de sus
enanos queda en Madrid a merced
de los cambios de Gobierno, como
el burócrata te m p orero. Y es qu e en
Madrid hay demasiada gente y se
ha abusado hasta la imprudencia de
los privilegios de la capitalidad.
La actividad constructiva, al desarrollarse despronordionadant ente
con la; necesidades (le la habitación rnadrilefia, ha derivado hacia
lo fastuoso. La Dictadura dió un

FESTA DE L'ARBRE I DE
L'OCELL A BADALONA ¡

El diumenge passat, al local de les
Escoles Nacional de l'Avinguda
Pérez Galdós, Os, tingué lloc la !mu
l as/luís', de la reina de la Festa -e
l'Arbre i de l'Oceil d'entre lea nenes
"Tristeza, amargura y asco pro
que
.presentaren l'arbret iruiter que
el espectáculo que p roporcio--duce
I any passat van sembrar.
na, como contraste con la extraorAquesta simpática festa, eme
dinaria importancia del momento, la
ment organitza el Centre k. de hoper/titilee enana del espíritu de alinent
i Cultura del districte 1, curar
.
gunos elementos de las izquierdas
de Mena. 51 I Llefi2O, enguany será ceel: panolas. Hoy hemos recibido un
lebrada el proper día 4 de noar G. F,.documento que dice exactamente
ran e.eg.det per a presidir-la les nenes
por qué rumbos se lleva el prohlesegüents, Reina, Alica Perier j Berrna de la unión de las izquierdas.
nat, de deu anys, i per la seva Cort
Por el de la minucia, por el de lo
d'honor: Maria Freixer i Espona,
rivalidad de grupito a gtupito. En
Irre artys: Ntiria Damiä i Alba, de
el documento se protesta. ¿Se proala; Angelina Nacher i Freixer, de
testa contra qué? ¿Contra el fasset; Núria Sedó i Rub:ó, de vuit, i
cismo? ¿Contra una corriente deterMisia Garcia i Cases, de deu.
minada de ideas? ;No? Centra loti
de la misma familia republicana.
Aquest arte, al Qua) han promes &asistir-ni les ntés altes personalitats
Toda la preocupación consiste en
QUe el Comité de tal grupito no ha
Catalunya, i en el qua l per primera vesido convocado a una reunión de
lada a la motu chitar seran plantan'
artsrea fruiters a la via Ptillelca . en ¡re otros grupitos para la idea de la
•unión.
Se
enfada,
acusa
y
amenaza
snäria i homenatge a l'excele cantant i
a Catalana; Lo reno?*
Iran patrici Franaesc Vinyes, momee
cia; La Segona menead &ti . Cultura; con obrar por su cuenta. Los otro!,
valenciana; L'aliança satdlomblassa. allida(ca,‘ tleade su •punto de vista. Esser cnocorregut tä; !MI mereix•
piensan igual. Total: que mää cure assistiran les mimes corals dele Con
gallega Per a la 'liberta'.
un pleito de unión parece que lo que
(le Clavli la socieut Colombdf la B?Recomanem OC a tate els
se ventila es un pleito de rlesunii'sn;
tulo, que ,fará uat gran aviada dels
tan tonvencuts que el ataludaste bit de desunión, claro «té, de Cernís«
sets coloin tn imatgere, aixi com sois
una politica.
y pereonajillos; porque, mientras, le
els grutas .escolara delp voltants de la
Illeell Viva, eleginteruada de peque- 'barriada: et Mala ibran'difererits Mies14— • . • sgiti tete vierta- ella fuera, en la calle,
adeliMti a Sida: • • •

gran impulso a este género de sati
fluido- que en ::eatatin. llamamos'
"estitar el bree mhs que la miniga .
No fueron aolamente Barcelona y
Sevilla,. COn • sud Exposiciones, les
únicos ejemplos de derroche. En la
capital te con g enia entretanto eme
un afán y una prodigalidad sin precedente,. Al levantamiento de nue•
vol palacios destinados a "
riese, a cual mis aparatoso, y a la
construcción de la Ciudad Univerllitarig i respondia la iniciativa particular, est:mulada, adentü, por la
reforma' del vie!o Madrid, levantando rascacielos y una multitud n:'e
hoteles dotados del mayor "confeti:.
Y llegó el momento—tenia que
llegar fatalmente—en que se agoto
el crédito sobraron viviendas, co-del "b:uff" del ce'
mo costaecuencia
mento armado y del ladrillo. Y entretanto se habían concentrado en
Madrid nuevos ejércitos de obreros,
que i tra ,i eron, primero, la congestión
y, después, el problema del paro
forzoso.
Estas razones me las rebatía, la
otra tarde, un arquitecto, diciendo
que bastaría aplicar con algún rigor
las leyes municipales pare resolver
el conflicto; porque en Madrid hay
miles de viviendas modernas por
alquilar; pero son muchas mis las
antiguas que no reúnen las condiciones de ralubridad y de higiene
que exige el Ayuntamiento. Pein lo
visto, sonaban los madriteems con
transformar, en veinte anos, el viejo poblaehón que era Madrid, en
una ciudad moderna a la smericana.
Sólo se ofrece un inconveniente
para la realización de este hermoso
suelto; pero es un inconveniente
serio: ¿De dónde se va a sacar el
dinero? ¿De la politica, como hasta
"ui?
Para resolver la huelga, que era

su conveniencia política del momento, e? Gobierno ha querido de
los patronos que acepttn unas condiciones onerosas, que no resuelven
nada, Son la solución para hoy y
un conflicto nuevo y mea grave
para mafiana. No se puede exigir de
los contratistas de obras, cuya industria tiene el crédito por bare,
q ue empleen un mayor minnero de
obreros de los que necesitan cuando
Cl capital se mantiene retraído y el
Estado, metido a constructor de
pantanos, canales y ferrocarriles. nue
superan de mucho sus disponibilidades, no puede embarcarse nuevamente en la fantatia de edificar un
nuevo Madrid que deslumbre a los
turistas. Esa transformación, esa
metamórfosis de escenario, requiere.
para realizarla rápidamente, un derroche demencial de mill Irles de pesetas. No hay, pues. otro remedio
que moderar el ritmo de las obras
públicas.
Y si los ricos no tienen ganas de
construir, porque la renta de la propiedad urbans ha descendido mucho.
porque llenen miedo por su dinero
o porque la depresión económica
les alcanza, alié ran a hacer los
contratistas?
El conflicto de la construcción,
con o sin huelgas, es en Madrid una
Ir agedia."
nununb

Eacurceu

la convalescéncla

desapareixerán rdaldsment
els simptomea de feblesa re-

to sant-vot a la vida activa
i capiivent.
El gran poder nulrldu de
l'Ovomallina, la seva perfecta assImilecid 1 en particular
ets tibia elements fosforats,
provoquen el rapid &camera
de lea !orces, l'augment del
pes i minoren notablement
resta' general en poca dita,

Casi s e les fenneciet I deetnerles,
en tintinee de 559 i &re grama.

rebrIcanle:
Dr. A. ~de., 3. A. - nema.
Concebioneru
Jame Balad Marco • Bailen. 95 le?

naresIona

No podem publicar lea
notec prerades que no
7In g uin eac riter en catalä
amb un timbre o signa.
qin

menda

'DEL"' .¡

. PARTIT
CONVOCATORIA
—
Par tal de tracto, d'un as.
eurnpte Importan:, es convoca
$5 delegaste que !trinen pan de
la Delegue Comarcal a la
reunid que tindra Boa dama,
dimeeres, a les vuit del vespre,
a l'estetae social d'A. C. R.,
Corta Catalanes, 389, prInclpaL
ATENEU NACIONALISTA
"LLIBERTATI"
Aquesta entitat celebra diumenge
l'assemblea per a la renovació de la
Junta directiva. Hi aasistiren un gran
nombre de sacie. La nova Junta
queda constituida de la forma següent:
President, Manuel Andreu; vise.
president primer, Josep Pineda: vice-president 'caen, Rabel Cortés;
secretari, Joan Manresa; vice-secretari, A. Artla-Gener; tresorer, Esteve Garrossat; compradora, Jaume
Huguet: bibliotecari, Josep Ráfols;
vuele: Rafel Mart/, Joaquim Maçó,
Llorenç Cera, Eduard Costa i Enric Bisbal,
SECCIO UNIVERSITARIA
DE LA f. C. R.
Dijous, dia so, el profeseor de la
Universitat doctor Pere Domingo
donara una conferencia sobre el
tema: “Esdevenidor de la Universitas autónoma".
L'acte, que serä públie, tindrà lloc
a l'estatge central d'A. C.. fi, Corts
Catalanes, 589, pral., i comeneara a
dos quarts de vuit del vespre.
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DE SANT ANDREU
(DISTRICTE IX)
Amb un gran nombre d'assistents,
el diumenge pasat es va celebrar
la reunió per constituir un centre
d'Ate:6 Catalana a la barriada de
Sant Andreu.
La Comissió organitzadora va exposar els treballs efectuats i la situació del centre fina al moment
actual, gestiona que van éster apronades per acord unànime dels reunits.
Després de presentar-se entre ele
concurrents diferents idees i s ugges
aclarnació-Cona,esvprd
els següents acords:
I) Junta directiva: President, Odd
Hurtado; vice-president, Josep Coma; secretan, Sadurní Ribet; vicesecretari. Joaquim Herrera: comptador, Bartorneu Jaurne; tresorer,
Joan III; vocals: Pece Sola, Enric
Segarra, Lluís Saladrigues. Unís
Coma i Delfi Ribet. Delegat a la
Comarcal, Josep Coma; suplent, Pere Sola.

ll Denominació: Acció Catalana Republicana de Sant Andreu.
III) Domicili: Sant Andreu, 53,
baixos.
IV) Aprovació dels estatuts
l'entitat.
V) Dirigir-se al Corneen Executiu del Partit, fent-li constar la seva
adhesió i oferint-li la collaboració
per a totes les tasques d'exposició i
expansió de l'ideari d'Acció Catalana.
Corn a conclusió de lacte, el president ebegit. senyor Odó Hurtado,
va resumir l'orientació i tasques a
realitzar a la barriada per l'engrandiment del centre i de Tideani del
Partit, en la qual cosa va coincidir
l'assemblea, i acaba lacte amb el
més gran entusiasme i optirnisme
per l'esdevenidor del centre.
SOPAR A HONOR DELS SENYORS E. DURAN-REINALS
I DR. TOMAS PUMAROLA
El dissabte passat tinqué Ilcse, al
Restaurant Catalunya, l'anunciat so. par a honor dels senyors E. Durim, Reinals 1 Tomäs Fumarola, oled
pels seus consocis de l'Ateneu Català Republicä del districte VI, amb
motiu de la say a elecció com a consellers de l'Ajuntament de Barcelona.
L'ipat, excellentment servit, fou
presidit pel president de l'Ateneu,
setwor Baldiri Rahola, el qual tema
a la seva dreta la senyora Gargés.
Pumarola, senyora Casanelles, i a
la seva esquerra, la tensora Pumarola, Duran-Reinals ¡ Sra. Rahola.
A l'hora dele brindis parli, oferint
el sopar, el president de l'entitat organitzadora, senyor Rahola, el qual
començà relatant com havia nascut
la idea de la celebració del sopar
que en aquel] moment tenia lloc,
iniciativa que fou deguda mis que
res a la simpatia personal i a l'estimació i afecte que sentien tots ele
socis de l'Ateneu envera el, bornenatjats, així com tumbé per la saya
valua pels serveis que d'ells
podia esperar la nostra volguda ciu.
tat. Posé de relleu el senyor Rahola
que l'Ateneu ha servit i servirá siempre els interessos del Partit. Acabé
et senyor Rehala oferint l'organitraci6 de l'Ateneu a les organitzaKon g màximes del Partís, amb la
seguretat que aquest tindrà tempre
ano') ell un fidel mervidor.
Pel Nucli Femeni de l'Ateneu para també la senil oreta Mercè Carbonen, i s'adheri a l'ac'e en nom
de lotes les cornponents del Nucli
i posa ele manifest els alts dots de
valor, treball i ahnegació dele hamenaríate en pro de les institucions
nostrades.
, El doctor Tontas Fumarola regradé l'homenatge que se Ii tributava, si be el considerava enrieletament immerescut, ton cegada que
els verament homenatiats Muden
Plague ifetneer ele assi§tente al hanquet, ja que, gricks a ella i al ren
entusiasme abrandat de patriotisme,
!savia estat possible que el la de
gener darret sortls triomfant de les
urnes la candidatura de Coalició
d'Esquerres, p er tal mot i u es C.111plaia a retreta el ten mis oregon

sentiment d'admiració i agraíment.
Aeabi, dient que podien tenir
els reunits la seguretat que pro.
curacien fer-se dignes i mcreize.
dors de la confiança que ets havia
eetat concedida, posant-se a la di5posici6 de torna per tal de recollir-ne
ele suggerimenta qu e Outuassiu con
-tribuafedBcloniutat mis digna, mea gran i mes bella
del que era actualment, estant día.
p05515 a treballar fina a Eimpossi.
ble i, si cana, fin s al sacrifici pes
tal d'arribar a assolir-ho.
Finalment, el senyor E. DuranReina'', en un eloqüent parlament,
sosa de manifest la gentilesa que
;set a ell significava l'assistència a
ags.e st mete d'una bona representació de l'eiement femení, i digné que
això ii demostrava tot el contrari
deis que diuen que Ancló Catalana
Republicana no eta un partit ala.
vorit per les simpatía del sexe
meni i que no havia tel mai política
adreçada a les dones. Digui que
Acció Catalana Republicana demos.
trava tenir mil respecte 1 mis admiracid envers les dones que no pm
els partits que organitzen actes
pecia!ment dedieati a elles, tota vegoda que le§ preocupationt politi.
ques i les ambicione i els probemee de les dones eren els mateixos
que tenen els homes. ja que, en 'nitres de les lleis de la República, s'havia donas a les dones un tecle
d'igualtat arte e:3 bromea pel que
feia referencia als deures
(Allaudimente.)
FEu referencia a unes elecclom
anteriors, en les quals era candida'
del districte sise, dient que, si be
el seu resultat no pernocté celebrar rapas de la victória, oleri
altres avinenteses, cont fou el pre
-parenctmlvidr7
electoral de! 14 de gener, afegin
que, en certes ocasions, valia
perdre per una causa que tard
d'hora havia de guanyar, que no pa,
guanyar per una causa que foree
sament hacia de perdre mis tu.:
(Aplaudirnents.i
Fin un calorós elogi del district.
sise, que anomenà barri Ilati de Barcelona, i aiegi que, com que en
hi haría la rinaor part de centre,
docents barcelonins. dintre d'aquert
clos forçosament havien d'haver-b:
passat part de la seca vida tots
que com ell havien citat estudiant
i que, per tant, toas els que es tro.
lu y en en aquesta condició
de sentir sempre pel districte SiS
una barrea d'euyoranqa i
pels temps ja passats de la jovenesz.
El senyor Duran-Reinals acaba s.
seu parlament demanant que ele reunits aixequessin la seva copa peBarcelona, la que sil també ho
iarien pea Catalunya sota i per la
República. de la qual Barcelona era
el mis lernt baluard. i també haue.
carienpel districte sise, que era ei
districte nido catalanista i mis republica de Barcelona, pel qual semblaven fetes a posta les banderes
republicanes i eata'anes que hi hacia
a la sala, les quals podien resumir
els desigs i les ambicions de tots
plegats. (Perllongats aplaudiments.)
Tots els oradors foren molt felicitats pela assistents, i s'entaularen
animades converses, q ue es P erlIon
ealla de la nit, uns que es re--gane
tiraren els homenatjats. i es doné
a'eshores per acabas l'acte.
NOVA ENTITAT DA. C. R.
A SARRAL
El Centre Republica Autonomista
de Sarral ha tramas al Consell Enecutiu d'A. C. R. la següent comanieació:
"El Centre Repubbá Autonomista, en la junta general celebrada ei
dia 6 del present mes, acordà per
unanimitat adherir-se a Acció Catalana Republicana, palesant aixi
cialment la simpatia que de teln7,3
ha sent pela homes i per la poi:tica del partit que vós encentadament dirigiu."
Saludem des d'aquest lloc la nasa
entitat adherida i fem volt perqe
la 3eva gestió sigui profitosa a Cotulunya i als ideals de República
Liberalisme.
ACCIO CATALANA
DE LA BARCELONETA
Diumenge, al matí, tal com esteva
anuncias timé lloc, a la Sala C.' sin (Testre Olimpo), un extraordir
caneen. organitzat per Acció Catalrla
de la Barcelonesa, l'Orfe6 Llevant
l'Schola Orpheónica.
L'esmentat festival comencé amb la
interpretació de diverses corareaieHs
per part de la secció infantil risíció Catalana de la Ilarceloneta. C a
seu rra,--vinesGaot.drgpl
tre losen Taxés i acornpanyats al
piano per la gentil Srta. Josefa Coma.
A continuad& l'entitat coral Sch.sla
Orpheónica, ente dirigeix el tnestre
Josep Aller, interpreté, amb remar c oble entert, obres de fersdelssolin
Waelrant, Millet. etc.
Desprhs l'Orfeó Llevant canti nid nt
aiu r tadament divereee obres d'antara
catalsns: Morera, Mines Pérez M a
intel.--ya,Fonthec.sl
g ent direc r ió dele :mitres Josep Alicr
i losen Paltrer.
La terrera tan del nmeramt mni, a
CÄTTK sUs l'Ethart de Dansaires na linee i (as:oía (11 •• iMernre..M-1911.
la ora e ia o rle e's is rer"liar. "5
e'T3It% billets novelare cata l s-u i sl•
gones ran-ins /uní) gestoe Fs
ti. %obreros, per le seva gracia i site•
pu', ,. ts nena Celia Matasans.
F inalitza la Insta interpretara els
(Ir f activa i la
'terció in.•-dit.
P-1 -nmers.", l'" Humee a
Catalunya" i "F.Is Segadors", que frien esraltats a ríen dret rel nortbnis
pO'sli o ton,. atineti e la fe. ti.
llur nr-tsnris
/ 7,11-cii
els Srs. Pumarnls
Salv.",
consellers de l'Aiunttment.
notable Conseller de Pimentel de la
neneralitat da Catalunya, Sr. Martí
Entere. acomnannt d e . les ocre dar
tingides esposa i
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L'ansrquityi ch i catre Mite de Sant Pere, cla va&
u piel de F
Tedio& d Urgéhele
r4
*
Confederació
«Extensió tirritorial'del Drei
han Figures és condemnat
de
Hidrográfica
barceloní», conferencia del

El curse de l'Acadinala de Jurispremia I leglalaci61

el

deis
Caos

Forrocurils

senyor Duran 1
Alee al ve3pre llague Roe, a la sala
d'actes del CoRegi de Notarle de Catalunya l'anunciada conferencia de
eacademie Sr. Feliu Duran i Caneameres, arxieer de l'Audiencia de 13-are
Mona. sobre el tema: "Extensió territorial del Dret Barceloni e . Aquesta
conferencia es la primera del' cicle
sobre Varietats comarcals riel Dret
Civil Catale ha organitzat l'Acadetnia
de Legislad.; i Jurisprudencia de Catalunya.
Presidí l'acte el President Sr. Roig
i Emule. i ele senyors Remen d'Abadal, Malaquer i Viladot. Versiuge
tealtree,
El Sr. Duran eenenee 1 4 ceta conferencia retnar e ant l'euet desaetree
dele texto e i de l'idioma en el se-

Detalls de les bases amb
les quals queda resolt el
conflicte

Tal cont diem en la nostra edidiumenge, en la reunida que
conseller de Treball,
au presidi: el
,enyer Marti Barrera, s'aprovaren
les bases grácies a les quals se so:trionava la dita vaga.
Les gestione per a trobar la deruda solude al conflicte foren moit
Però seimposb cl entera
de reeoldree. Prengueren part en
el Comite de Vaga de
reunions:
;es
,a Companyia General Oinies Cataanee i M. O. Gel. la Comiesen
Gestora de la Companyia General
de Ferrocarrils. el delegat de Treball de Catalunya. doctor Josep Pou
¡ Codony. Hi assistiren el president
del Censen reAdministracie del Ferrcearril de Manresa a Berga i el
Cm-Mesad de l'Eetat en els Ferro:arreo de la Zona Nord.
Arate les bases signades 5'augmenta de 25 pessetes mensuals tots
agents. a excepció deis guardabarreres, aprenents i netejadors, als
quals s'augmentare en 9 pessetes
mensuals. La Cornpanyia ofereix
abonar al personal que presti serres al terme municipal de Paree:ona i que tingui la seca residencia
en aeuesta ciutat. i de mes de vintecinc anys 5i. una indeniniteecie de eminn peesetes al mes mentre entre el seu son import del tres
e er ent i la dita indemnització no
Mbri mis de 300 pessetes al mes
o hé un jornal de mis de deu pes:;:c, de

XVIII.
El Renaixement general de la d etest a erra iniciada per une quanti erre
dita en les anomenades Acaeleraine. Le
primera que es cree tea la de la
Llengua; seguí despees la de le Histeria ¡ eeepr e e anareen e r e n Ira altref,
EI marre, .e secceir a Cetehriya.
l 'ata',- 17;0 era creada la de Bonos

gle

Llet re,

setes eieries.
Una quantitat en concepte de suelencia de 37" 0 pessetes als m00003
guardaagulles. i la de 450 pessetes
als factors.
Es pagaran dues pessetes el conrepte de permuta. i la Companyia
es comprornet a estudiar, en el terr-eni de tres mesee, un sistema de
remunerar:e per tal de substituir la

pernoctació.
E:s agents de via i obres i taeres que actualment eón temporers
get nortln un any de servei seran
n e menats finos. :eran tambe considerats de plantilla eis agents de
seevei de Dipòsit i de Recorreguts.
En les bases s'eetableixen tambe
garantice per a preservar de les
ruges el personal que treealli
7a5.
S eftal leiX

'

,

que ra5 C enS sigui jet

per antiguitat.
S'acorde una escala de sous a percebre en cas de malaltia, des de
:a meitat dr sos dwant els set primer a dies a la tercera pera als sei Sarta, i aceitar a :a rnr,t.t paeseset
deis seixanta.
Es donen garanties per a obser•
totes les d:seesicions legiolat:y es que millorin les condicions oc2 n S de trebeja i estudiar els casos
ate es presentin de jubilacions per
En cas dice:riera de trebail es
pe.-cebre el sets integre lira al guariment total o fine a la declaracie
de :a seva incapaci:at permanent,
: y en a cerrec de la compan,la lee
eee-esee de la curaeie.
rsta'eleix la jornada máxima le:. er a les Bricades de Via i
s d'acord ame earti e le 78 en
amb el 95 del decret-Ile,
er de julio! de 1931.
e ar s del dia i5 de juny a 31 de
eetembre s'estabere a les ofieieee
'reacia intensiva i la setrnane
-a en els meses restante.
ees augments que s • liar, come-et ami) aquestes bases representen
in mes per a lea CUIllpanyCS:
' ea pessetes a l'anee dlreibuicri 238.000 per a la Curnenny•a
.e Catalana i 07.000 per a la de
M,ersa a Berga.
eestes baeee, que cemencen a
'eter des del dia i r, al aqUeSt mes,
• cenan Una durada de dos an n s. Han
vr F:gnacleS pels init (estere que
. 77 ,aven el Comise de Vaga i la
Gestora de id Conipanyia
r.:!.7,ral de la Zcna Nord de Ftrf.)-

Un atemptat a Terrassa

EL GERENT D'UNA FABRICA ES MORT D'UN
TRET PER UN DESCONEGUT
Terrässn, 19.

(Per IrlefOn).
Aval, a (l e e quarls de ttall del
c astre. quan el tenyor Fraucese Massatta, conseller gerent
de la Serio:a Ailerunia "Peir.je e Hileluras de Lana", es
dirr e;u. al Bell dutuiciii. acolopanyat del senyer Jeart
aerelerat lambe d'aquella Soeielal , en esser a l'encrenatarad deis carrera Del V011 i
!tralla , S lt ha acoetat un ind iteln, el qual 11 ha engegat
lr et a free de nihil que li 11;1
'Itilee t, la Buril. inatanlitnia-

rneril.
31Pul l'e

traneeente
al g una
lentiple
r, que ben
Pre rapte ha desaparegot pels
' arre es del fr il . l p g ¡ Caballee.
all e e e han traslladat la vida(ti a a lä fp1ujjeja del doctor
on PIS doctore nlles
Cisteria li han aprecia'. unir
tejer groduiala per pistnla de
trsi'gta

' 0419 7'6G, que Ii ha trasca lt

roe.

De seguida le policie ha norne neat les diligencies sense
q ue pet !nomen! s'hagi Pflitti•
"t cap doloneid.
f

:es exiellnt cap ronfliels amb
See letät, de In quid el saenyne
M assenn era gerent, sembla qrie

v

nn S it

CC tracia d'una eni
ear acter personal. — C.

de

Remede despee s el p e eiede abso.
huiste de Ferran VII. en qué t'oren
clausurades toles les acadenees. fine
arribar a la creació de la Universitat
de Barree-ele.
L'Acedenea de lee Benes L'erres
po-rá s Ceteltrnya el Rementicinne.
Al sea costal nasmieren albee ACadi. rde‘ barcelonines: la de Beiles
Arte; la ce Jurisprudencia Leglslaciä, la de Sant Jordi i melles d'altres posarles al foment de la cultura
i la civilització.
Rernerce que aval e'este laborant un
Codi Civil Catale, manifeste que no
se sent partidari que hi siguin indoses toles les especialitats {erais
únicament les sois justes i adequede s la nostres temps•
llistririà extensament lee pritreees
Ceri s titucien3 i privilegis eatelans nas.
das e:1 Ter regim feireal. Ba-celera
gaudi eenue re de prieileee Recordà
les Ilnites bogadas e:1 els in:cis de l'Edat Mit¡ana a la ciutat, per tal d'enderrocar els feudalismes tant religiosos core laico.
Recorda tambe la cences s ió d'altres
pritilegi s i trenqu des de la Cr,Maffil
harcelonina com e ta d'Olirdola. Villol,reeat. etc. De
lefrane e .
lotes elles. Barcel ona km rúnica que
e els sees priviintangiele
mantiene
leeic deeem teta eFeia t Mitjana.
Per a , ee el ese dret elOu el més uniferme de teto els dreie especials.
„,, e a
eeet ¡ cts se, cestume.
L'e re 13et centere a eInfant Marte
Exen s e exten s ament les vicissitues
'alertes pel s nobles trino (te Barcel e ne. ele m 'el s aemstaren leen asee
el dret herrete/4 i 1-s franeuiries ferie :in+ en te e riteri ir"01.11,t
Tant e! "Recognorea- e r i e
pr,j7res” rn-v, el, texte;
$.'ne • ren in l , , el,?ment de delimitar e -ue'l ter- , teri hercelone
, 1 ,11 Tea; en ten l e l e meteixa eeteriele.
; emest rene e i s emen melle rente-tes enter el; neeteixos senyors ¡car ato'.

El Front Unic (?)
deis guardiesuebans
acorda no sotmetris a les reformes
del senyor Vächier
sl abans no se'ls

La ciutat de Barcelona ami tan,'
be com a sensor feudal compreet te rritoris velen als eeus, en els quale impeeteriorment Rei, el sensorios de
d'alte es .
Sabadell. Terrassa

letmenera els territneis i eenyorins
alemirite per la ciutat de learcelone
ale Pe !lelas 1 Senyors, i expela les
vicissituds 'ofertes Per a e lleele do-

nonio.
1 -li llagué una altra fórmula per a
estendre el domini i la influencia de
la ciutat de Barcelona, la qual astasparaca els robles que he &sitie en
a cerrers de la titilee perque proieeia
e's sena subtile que no pas el

pr ep i Rei.

Esser caerme do Bercelona cansistia a tenir tete els drets dele reino
d'aquista chita: el Borne era el de
Barcelona. i e n fas de e " erra es'agrecaven els veles, a les tronce ver-

eelonines.
FI Dret barceleni coneietia en prico s tuma Tel mis principal
vilegis
feu el Reco que reruni Pede-erre dome
1333 per I'eu III. et gual hie-

cosita» l'ajut dele barreharips per
hacer estat exceneetnicet gel Pepa

Romá,

El Rrcognoverunt Procrees s'ocupa de Dret Púber, deets erais. successions, (ensilles, testament sacramental, Dret mercantil, préstecs, Dnej
maritlm i fina de Dret penal i procediments judicial,.
ha tambe, lanar 137n, un pelele
legi molt intere g sent ,obre desuela:rente molts d'altres imponible d'enumerar en una Tenerles a.
Acaba dient que 5; s'aconsegueix que
els privilegie i costums de Barcelona,
el mis perfecte de Catalunya, pasito
en la seva mejore* a formar part del
Crali de Dret Cis il Casabe, tes peche
afirmar una vezada me! que Barrelena és Cap i Casal i ote ton ele Ca-

El senyor Companys explica una conferència telefònica celebrada diumenge
entre ell i el senyor Guerra
del Río
Diumenge al madi un periodista va
parlar amb el senyor Companys, el
quid va manirestar-li el següent:
—Aquest acutí — va dar el President — meta elidas per telèfon el
ministre d'Obree Públiques, senyor

Guerra del Reo. amh el qual he tingut
una conversa respecte de la darrera
diepoeició del Govera de la Republica
establint la Confederacie Hidrogretica ele l'Ebre, i de la contrarietet que
aqueo (leer« ha produit al govern de
Catatuuya. que es traduí en eacerd
del Consell que aliir el sestee fea facilitar a la premsa.
Ft senyor Guerra del Rio — pros.
eexisi — 11.1 insistit a clar-nie que el
liovern de la Repüblica mai no Ira
pretee desvirtuar eta preceptes

l'Estatut produir l'esgarrinxada

talans.

El Sr. Duran fou molt aplemllt pela
assistents a lacte,

eles insigníficant a l'autonomía de

Cataluma.
lia eetsst per a mi un motín de sa.tisfaccie apreciar les borles disiessisities que ea desprenen de les paraules del senyor Guerra del Río, les
guata pertneten d'esperar que, al cap
a la fi, tut s'arranjare d'una manera

satisfactòria.

M'Ira parlar, tamhi, del viatge que
tinc el propäsit de fer a Madrid; J0

li he dlt que, en principi, com ja es
públic, el viene rete decidit per al

dimane d'amena setmana.
Tira. fe — acatA — que el Govern
arollire ene, justicia els assumptes que
motiven el viatge.

l'autòpsia del culear trobat
al Pont del Dragó
El mort, és un jove de diruil anys e) qua) encara nO ha

estar possible identificar
El Jutjat i la Policia lee/mere as.tivament per acenseguir lía itlentilee•
ció del jove trobat mora i reig etemat al dissabte passat al :tan a la
earreiere de leant Andreu, prep de I el anicorni. L'ageet auxiliar de-1 Cos de
Vigileneia que dispare contra uns ledividas que intentaren incrediar el
tramvia de la liada 56, en lencreuemeat
deis carrero de les Corte Catalanes
Marina, estigné al dipesit juebeiel per
veure aí podia identificar el cadever
trobat com el d'un 4:raquees indiee
dus, i especialment si era el que centra ell havia disparat repetidament
el citat agent auxiliar.
Segons les ilustres noticies. l'agent
manifesti que per l'estatura de liindividu el cadever del qual fou trobat,
semblava que era el subjecte en qiiciele. rerO que no rodia aisegurar-lio
pt:ix que, a parar que el foc ira arribe
a la cara del cadever, que prengee
solament al trotad del cos i braços, no
pogué identificar-lo per apareixer bastara desfigurada.

Els metges forenses se n r or s Peris

Sales Vázquez efectuaren diumenge
l'autepsia d'aculen cadàver. Del resn l
es deepren que el cos-tedaqus
presenta dues ferides d'arma de fue,
i sortida. Aguce
d'entrada
antb orCicj
e:dedil ha pogut éeser fecilment comprovat pelo t antees forenses a pesar
que intentaren fer elesapareixer toca
la en: del diumeage paesat cemena ceenepremtes de les ferides rebudes
lebre una ases-melca del "Front Clec"
calant foc al cadáver amb un liquid
inflamable.
— un aitrn — de guardes urbans,
Tucarrer
dc
c,tatge
socil.
al seis
Ee tracta d'un noi de 1 7 e 18 alees.
Les ferides les presenta, una a la euillera, nUrnero 2.2. Sin i discutí l'actitud que calla adoptar davam la rece-sa i l'altea a la regió lumbar, anib
ganitzeció de .erve'.s que vol portar a
orifici d'entrada per la eolumna veri
s'acorde,
per
seo)
tebral, travessant el fet g e i amb ori07 \
cap el
unanimitat, opesar-se a la reorganitisci de sortida per l'estèrnum. Sembla
segur que en rebre lee ferides aquell
zació, si alune 110 tren aprovades les
que
20U
de
subjecte anau carregat ande quelcom
demandes sebre augment
de pes regular, que pedria ésser molt
els trabans teten preeentades,
,emblea eeeree ter publica una neta
Icé el que paraca la garrafa de gase•
lino, i tele primerament la ferida de
en !a (it:11 es fa adatar que na creu
per
montent
oportit
(4oe sigui ara el
la cuixa, i en rebre aquesta prlmera
dur a ternie el nou rla de reerea¡n'ele es gi ré desquena per fer-te
i ale:h eme, es qua., rebé la
ulteajes, acune que abans no es resoldels
guisesegona ferida que ti entre per leequena
gui el problerr.a eco:le/rae
i Ii serti per resternum.
dies. S'acorde ceeredir el termini de
Tumbe sentida segur, sense que euquaranta-vuit horas a la Junta del
el
Free t Ceic perve e'entrevisti amb
e le preciear-se, rete el calibre de lcS
l'alcalde,
per
senyer Vechler i amb
halei que Il produiren les ferldee eren
tal de veme si es resol aqueo roedel e. El reelver preseuta cremades
flicte. Traincorregur aquest terneni.
a la cara i rerax anterior, henos i
part sic les mares. Ele metges foren es
se celebran e teta alt ra aseenisea
de
l'actitud
fici de :renda per l'estermun. Sembla
bita per a tractar
(me treiJ allen zetivament per obteguir segens el resultat de la dlta entrevista.
nir les nlarque a decida/es, la qual cesa
esperen acon s egitir, i d'aqu es ta forma
peere is s er identificat per le ;elida,
Speone els ferenses, ultra les dues
Amb referenc.a a aumest afee, l'Asfeeidee ja esntente rlea presenta al cap
sociacie Instructiva d'e/brees a Funra s cndes d'altre3 hale s . De mes a mis.
, enaeis .1c eAjuntement ene prega
recaen erre la mort del deeenntget
que fea/ consta,';
lnguué llec des horca despees de fe
Primer, — Que no existeix el tal
Cr
nit. de la miel cosa es des p een que
Front L'ale de Guárdies Cebaos.
radeser eetigue trae% horca amag.,
Segea. — Que aqueste Asseciacie
en algun lloc.
es fa seves les reialielicacleae de l'esmentada Guardia Urbana, i que, per
El jutjat ha cridat a declarar el s
amb
la
mejor
cudes err e leats del tremola. per %TM,
tent les defensare
ha
ra, per ò que sense contixenient de
` i meten reconiixer -lo, i
tinm4 una llana cenversa amb els
cama no tolerare en absolut estar
ordres
a
les
«ves
ti-lides 005110$
instruni en t ce,: de cae altra orgenit‘ eere la barriada d'oro serti l'auto con •
zarie, assabentant eiisenis tots els seto
eniet el canee!. e.re/ ahaniener-le r..
associats de la guereia urbana tersala forma en nne foil trotad,
nyents a aquesta l'Anear, que !Glilpropeset del e te e fer s aber 10
Mellt heme d'acendre les belleaciens
ren tests et tintine, eue al ae:
d'aquest Censen Ditertiu, Ja que re1; maneja aleen familiar, bi
presenta la totalitat, o sigui sis mil
fl'a l te• In los, de l ee %trIvOe rete 3'hen
funcionarle. 1 que en tot moment asdem, t de l'ime e feete, e* verse/ti
ta dispesada al sumes rrInral i medir;ho adinetert per a nrientarió tosa
terlal de les reis indicacions de la nadita Guardia Uriann;
Per Ilix 6 re clrieeee toll t:e wierdiee urhans afiliats a aqueiti Acto.
1
LA l g
it
c;ació a l'Assemblea que tiudre ene,
• l'estirase social. Unió. 7, prei., de'ni, dimecreS, a les vult de la Irrita.

apugen els sous

P Ig "r TAT
L f el
Propagueu-Ial

nena de eletells, pez tal que el jutjat
iolgui :actuar.

" se el l elje l q ue tare cemplice;
le tiwiaiiii,i ele l'inler lotus si no es

pieSentä a red:ande -lo,

anys de presó; per
tmença 'f licita d'armes

a dos

14Lbre

Canyameres

ja que pea

hui de saber la rueene:a u U5açarici‘S .1e1 ora muerta.
En poder del jutjat obren unes fe-loe:die. del ceeever que el qui l'hsegi
conegut en vida podre fàcilment reConeixer-e,. je que les facciens eeu
perfectament distintes. Aquestes fumera fies otean eXpoSades al ue ldi e en
el i et iat m'unen, te.
Alee 1,11 retar prestant declarecie
diverses testimonie, Un e'elle, segons
semble. las denet Unes dades per al
deecohriment de la personalitat del
força

e

Water .10511 Figneres, detingut cutis ii anerelielit alt mil

carrer aflija de
Sient Pere. on lo pulirla Irobe
una pelota notttbreson doctameros de earacler revoluciomiel. ha mobilitzat una colla
d'element a del 'initieu*, que
ahir ncudiren al Neri.' de Justicia livids do coneiser el desentine. Nanibrosos Individus tipus de sense - reina leien rotIles per la cala de tela anexa a
la Seecira sentina del Criminal,
'loe un s'havin de celebrar la
vista, Mentrestant, alguna (amillara I testlmonis maldriven

(fondea' del

per poder aconseguir Unä
nutee d'entrevista amb ei pro-

cessal.
Constilifida la Sala, el senyor
Instoisli, que ACIlla 'sral, fa
algunes preguntes a Figueres,
el qurd respon a balzegades,
rebuscant la frase, pera donant
la .impreseió que portal la UNO
ben atarean. Hi lea mornents que

parla gairebé arnb canclideert.
Per exemple: El fiscal demana
mer quin molin Palomero, un

enmPan Y del processat, es feia
nuornener flobeepierre ", i a
ell. eta una carta, li deia "Ma-

rat".
--Es que nosaltres dos som
molt romenties... Jo ern pensaca que Bi la gent m'anome-

nava "Marat" agafaria fama
d'intellertunl j 'de modern...
Amb aquest to va reeponent
lot Finterro g nI nri del fiscal.
lnterve a continuneie el senyor

Medios, enoarregat de la deleiten. Pugnes preguntes, entendel/Idee tnte.s e treure una
conduele: Figner e e es un borne iionrat, anarquista sentimental j enernic de tole violencia.
Es Nadal l'agent de malicia
Quintela, adeerit ti la Brigada
Settial. que no havia comparegut a 1a sessió anterior. Parla
innIt deeldil. sobre temes iiiemicrets. Creer, suposa. ea
pon g a tal o tn) altra cnsa i ran
sitegeix mal dada d'import ttnein
n1 surnari. Despees entra Joani
ele vigilant neme
,AFts ti, eitplent
41n Servei al enrrer Mitra
de temed Pere. DerilaraeRS meta.
mienifeetent vehement que Figur; rre es un home da toles
prendes. lino alter; derlaració
eeintelaef AS la da Salvador Sohiga. vieitnnt del mateix carNi durant Ira deelarnel6
pollees. deefavorahle, ni la dele

vigilarde. Figneres s'ha

Anit. a la Cemssaria General d'Ordre Paattlic, es prestará una dona per
manifester q ue des del pasear dilluns.
dia la de l'actual, fahava de casa
i desitiave saber si era rl tenbar a Sant Andreu. Li fon minorada
la telegrafie que enblica un diari de
In ale seré per ella no pegue identifieer-lo.
COM nee lee rebes e s tan en poder
del jutiat. es va convenir que avui
es nre s entie devane el jutee i li 1ein mestrarles les robes. amb l'objecte
de veme Si era Cl red bu s caven, enrara ame ner ens s envals que un agent
de pedirla li va donar sobre la ferina

al /tanguea
FA fiscal, despree, Ilegeix el
AMI informe. Ho fa en veis balan, tnonatonament. Rerolza l'arus:irle en el fel que el pracoesat ha delin q uí, contra la
forma de Govern. Din que no
ea pot cretino en la innoriancia
d'un borne que gitardava en el
een dernieili documents retalius a la manera (le fer volar

seva un fillastre 0 1,C tend a uns

ane s .

ele l ee reme,. dienet l dr,m, ,e,, nr,
dee;s

segueix dient
aquest
.eenyor Insausti—. El meu re-

el

llotge no seria inservible!
Aealue delimitara vuit anys de
presó per la tinença de documenta cont N'ele al regiin, i dos
per la d'arrua de fe qa
,' enyor MeParia despra'a s

chita. Ea 1111 ait p ciiva abrandat,
ple de frases grandiloqüents,
que commonen el públic. Din,
cutre allres coses, que en
aquest procés encara no s'ha
fe.t cap acusad() concreta contra Figueres. L'afer—afegeixIb hauria hagut de sortir, encara, de la Delegació de Po-

licia.
Diu

que tole

l'acusació re-

colza en un anònim rebut per
la policía.
—No es pot acusar l'home
que nomes s'ha comprovat que

eecrivia fórmules d'explosius
tretes d'un llibre que circula
per tot Espanya. Justifica,
lambe, el fet que Figueres s'amagues de la policia.
— 1 pel que fa al rellotge del
Ministeri Fiscal -.— conclou
haig de dir-li solament que si
este mancat de les agulles no
entenc con) s'ho farra per saber
quina hora es. En aquell molucid, es indiscutible, el rellotge no serveix!
Ea un cailt a l'honorabilitat
de Figueres, acaba demanant
que sigui absolt.
•

Es buida la Sala, el Tribunal
delibera i després es fa saber
Faeord. El proceesat és absolt
pel que fa a tinença de documenta sediciosos. Per la tinenea d'arma se'l condernua a dos
ames de presó condicional.
A la surtida, en tina galeria.
uns teslimonis i familiars intenten, inútilment, acnnsolar la
muller de Joan Figueres.

rer.

tal. Sernbia, iailhqc, abetret de
tot el que passa.
Piran In paremia novament el
eeneor Medina per Arnbar deinattant l'absolucid del que san

1110rt.

—Es un pretina pueril afirmar que (si copiava les adreces
i la situació de les casernes
els centres oficial; ho feia per
vencer l'insommi. Per altra
part, al ton domicili Ist policia
hj tecle una pistola White que,
si be eslava mancada del percutor, els perita asseguren que
podia ésser col-local. en cosa de
poca minuta, i, per tant, no pot
dir-se que fos una pistola ineervible. Si jo tingwie un reIhrige al qual Ii manques la ministerio, n.) el llançaria pas, per

un pont. saltar un tren. separar les eles, el c.

DEIS CALABOSSOS DEL
PALAU DE JUSTICIA
INTENTAREN ESCAPAR-SE QUATRE
PRESOS
Diumenge. d'un dele calaboepos del Jutjat de guardia, quati e prestes intentaren escaparse. Per a ztconeeguir aquest
objecte, amb una serra de les
anomenades de pel, serraren
dels barrots. Quan anaven
gairebé a aconseguir el que es
proposaven. torete sorpresos en
un

la tasca. En un rece) del calabós

fou ¡robada la serra.

..,..—eeseeseriesm.eenese`e

L'altre dia vaig trobar-tne amb el
meu vell 31/1iC l'ex-reetqués de Ihkez
Pinyac (titol d'origen pontifki).
Pérez Pinyac no queda pas tan malament com a aristócrata heredad trtquelts tan nous, que sen ala mes:
titols, com si diguiuirn, a miss« dites. Algun dia será interessant de fez
un estudi acurat de resumen !aunase de la metrópoli catalana, i les
seres barreges pintoresques; car hesn
hi troba descendents de negrers, avances del Sant Sepulcre, induerrials
panxacontents, i estaquirots mis autinbcs, d'un provincialisme delirant i
entossudits a parlar una mena d'araiones.
En Pérez Pinyac m'agrada per la
sera "morgue", per l'arc suPerior de
la seva sang blava: sentiment eme qui
sap si li ve de la seva (Vda. Son arare
fea borsista, ple de citieter amparo!
—era de mis amunt de Trerim — arab
la seva mirada de fura i la ama Manera de menjar els perola; verle ya
uber jugar amb gricia els estabas de
dues veles "cocottes", i d'aquí va venir tot. Pérez Pinrac, quan
parla del noble com d'una estrawya
eepeecie ensolutgica. i del catalartiune
cern d'una comcorxa trionetrtsesa estere

uns quants advocats sense feina i
viatjants de comete, atiats (i10 ha descobea darrerament grecies als anides de Meneen Tusquets i els "Protocols dels Savia de Sió") per la maeoneria i els jueus- I, amb tot, Pérez
Pinyac també te el sets pum de vanitat catalana; i un dia que eso vagui
corivindri que Cl pretenti a Fruyese

Pujols. perqui aquest poeta (aval per
desgràcia quiescent), filòsof, ates i
t'elide francisca, hi enriqueixi encera
ele seus punta de mira sobre l'hegemonia catalana.
En Pérez Pinyac insté que la fórmula radial-dretistica que avui. com
tothom sap, és dalt de l'escambell, faz
pressentida i iniciada a Barcelona-

-Noultres, els elernente socialment
dirigents (vol dir els &mema dirigits
pels eronistes de *aocietatn, votirem
Lerroux contra el catalanisme; i
igual feien els sacerdots espanyolistes
i els caps honorables de la guarniciii.
Endevinàvem en el geni de Lerretax
el mis gran escepticisme envere la
democracia, i ens presundem que ja
devia estar embaiat de la genteta. El
sahiem espanyolista incontaminat i. per
instint, militarista: 1 aixó es el que
compra. Fins criiem que li Marea

l'enyorament d'una litdrtia raes para
la seca alliança amb els Iliurepecsadors del Poble Sec i unb els espiritistes de Sants: ell ha tingut emnpre
un geni mis « rainhós" que no pes el
d'aquesta terregada. Quan alguna dementa de la dreta el combinen. no
siiens en això sine ma mostra
de la incapacitat dels vells grursets bi
Ibsen per a una obra profundameat
nacional. Les meandes professions de
fe dites de cara a la paret, ansi no
han servit sirria per fer girar l'esquena la varietat i empenta de les
coses que passen. La veritat es que
ele eeneers necessitivem un heme: un
heme a tot estrop, pernee jovial , amb
un runt d'arnenitat mundana: avesat
entre berenes fraternal s i mitínes de
seng-i-ietee al bat de la multitud, perió tenint-la al puny. i prou viu pera
plantar-la Hi ha feines a fer que els

senvors enearregnern sense arribar-ho
a dir, i que, en acabat, «Va caneé d'ignorar COITI se fan. Aisrf Es enes Lerroux combate el catalanisme, i Mar-

tínez Anida restaura la pan socielPerä en l'esnerit de i.er-eux jo hi
-el e la aleshores eme qualitet su.ceptibie de donar lloc, mes que a l'arimerca di s creta i en veu haixa, a la
franca caxalicitt, i Es ene la seca rime no era pos d'aquelles Stfitit5.
enarrinee e ee, sine, de les que
s'enes-en. 7 hi. no he eme ara, roten
el tenim emhadalit7 Nnmis aje destriar
en portee de ca sa bona una arma(brea en un "hell" in ran retrat de "faverita". la tea s'enterneix. I tot
no be dubti, je ve de Barcelona, i de

noseltres.
Diverses vegades F.n Pérez Finne
bevia reeelcat la intenció de les seves rortules amb un petit gest
en e'l habiturd. que consisteix a (er
una Ileu aspirarie nasal , tot just natal, tes jtre t !enera. que expressa hastant lid el menyspreu. En acabant la
ee‘a confidincla satisfeta, la punts4
arnh aquella aspiració, una miza inét
SArta'Wl.
—Si, sí, traste ti rad — vaig fer
que sie vegades Sine distraccions
d'acue s te.-- ; nonatas is Ilattima que
mstb alead deixat el mocador a
casa.

Alerta amb el seu cor

•".
Si vol vostb mantindre's sa, no •xposl mal el tau ersf a pe ine
o accions perjudicials. Recordi sobre tot això quan hagi de pendre
un calmant de dolors, puix aquests remeis acostumen quasi tots
a atacar el cor. Afortunadament, la investigació cien tífica moderna
ha fet possible en aquests últims upupa la obtencid d'un calmant
de dolors que no ataca el cor. Aquest antidelorris, el Veramon,
eg el que vostb té de pendre contra tota mena de dolors sobretot en
a Mal de cap 1 de queixal. El Veramon calma sempre; mal perjudica.

VERAMON
do ti 1 » tantee«
Sobro do

tubs

BILLAPILA

El Conaeller d'Economia visita La Seu
d'Econornia, senyor
acompanyat del diputas
-„vor Canturri. va sortir dissabte
d'on torne a
; a la Seu
ee. ree hores de la tarda d'ahir,
Ial tnntiu del viatge fon visitar la
irc ares i estudiar lee seves neceetaraes Recorregué diversos establi,,,PlItA cooneratitts i visite les depertEl contener

g piddiques.
També el conseller va ante a venhous adnutrits gel rep deba
5.. rveis de remaderie de la Genera'tal. el; quals han estats cedits ale

.1,'”%rie

te ele

-§madert criadera de l'Ah Vegell
millorament da la ribo.

ter al

• in pedem publicar lee
lotee prendes q ue as
vinruin escrttee en cata%
i amh un thneye o sigue
tvr*

ments

TIrger
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LES ESTRENES

"Parece que fué ayer"
ÇapltoI

Universal

No hi ha dubte que aquesta será
una de les millors temporades des
que veiem cinema sonor i d'abans i
tot. Setmana darrera setmana passen
pels nostres eisernes films que mereixerien un mes o mesos en els programes i que s'han d'acontentar amb
vuit dies perquè d'altres els culpeupen. El püblic, dines, so va als c l 'ternes. Perú és que, en realitat, l a ss poc no te temps d'anar-hi, i ha d'esperar que els bons films passin als cinemes de barriada horriblement doblats i quasi detestables.
Aquesta setmana el Capitol ens oiereix un d'aquests films, ''Parece que
fue ayer", en el qual fins el titol
("Only Yesterday" is ben tradult
"Parece que fue ayer" es la história
d'una noieta que s'ha enamoras d'un
oficial poc abatas de marxar aquest
a la guerra. Li ho diu durs i: ;él
i ell se n'aprofita, marxa i l'oblida.
Neix un fill, i ella se'n va a viure a
casa d'una seva tia a Nova York,
una dona emprenedora i decidida.
Quan s'acaba la guerra ella va a trobar l'oficial, però aquest no es recorda
ni de l'aventura. La mare treballa i
educa el fill, i segueix la vida del
seu amor, com si el tingués al costat,
treballant com una desesperada per
pujar el liii i oblidar. I es posa :tialalta, greument malalta. Aleshores
escriu la història del seu amor perque
la portin al seu amant quan ella mori,
i mor. L'oficial, que ara és banquer.
home de gran vida, és arrossegat pel
crack del novembre de 1929, i quan
está a punt de suicidar-se, descohreix
la carta. Ja no se suicidira Viurä pel
abandonant una muller que estava a punt d'abandonar-lo a ell.
L'argument és d'una gran l'orca
poética. L'amor d'aquella noieta de
dinou anys és una cosa realment meravellosa, i Margaret Sullavan en fa
una creació inoblidable. Després (Miss
Sullavan és una gran actriu) es monte
el to a través de l'obra, a través de
les diferents edats, de la malaltia

Molt aviat
perer

fins a la mort, pera evidentment aquella frescor i aquell nervi no és possible de transportar-los perquè són ben
bé dels dinos anys. Entre els altres
actors cal remarcar Billie Burke, la
tia; Reginald Denny, que ja és un
borne reposat, en el paper del marit ;
John Boles, que fa el paper de l'heroi no massa heroic. i amb més planta que suc; Ednia Ifay Oliver; Benita Hume, i una colla d'altres hns actors, el noiet entre ells, el no:n del
qual no recordem.
Una de les coses milloes éel film es
la direcciä de John M. Stahl. La manera d'entrar en ae.eó es impressionant d'empenta i dinamisme i el finil ¿uno gran tendresa. l'r, film que
cal veure al Capitol o on i
seria convenient que fos conservat en
la seta versió original.
A. FERRAN

d'un
film a

failre...

* George Raft se'ns ha tornat
torejador; no cal que ens esverem,
ho fa en el film "Suena el clarín"
(The Trumpet Blows). Diuen que
per a fer präctiques se n'ha anat
a Mèxic, on s'ajuntarä amb la "cuadrilla" de Pepe Ortiz. Encara volern veure l'"Angelillo" anant a ensenyar-li de cantar castís.
* Fa poc que Ralf ha acabat
juntament arnb Carole Lombard i
Sally Rand "Bolero - , pellicula de
la qual encara en sabem poques
Coses.

MAR MARSH TORNA AL
LLENÇ EN "ALICIA EN El.
PAIS DE LAS HADAS". —Mac
Marsh, l'actriu que tau en un temps
una de les més aplaudides i populars
del llene, ha cedit als insistents
precs dels que desitjaven veure-la
abandonar el seu voluntari retir i
prendre part en la representació
de "Alicia en el pais de las hadas",
de la Paramount.
Gräcies a aquesta determinació
rheroina d'èxits que, com "El nacimiento de una nación", "Blanca
Rosa", "Polis' la del circo", i tants
altres, estan encara a la memória
de molts cineistes, repetirà els seus
èxits en la versió cinematográfica
que la Pararnount ha fet de l'obra
de Lewis Carrol.
"MISS UNIVERSAL 1934", —
Gwen Ray. de 16 anys, natural de
Los Angeles , ha conquistat per a ella
el títol de "Miss Universal 1934".
L'elecció ha estat portada a cap personalment pel president Carles

METROPOL
Aquesta nit, a les deu: Sensacional presentació
per l'Agrupació de Periodistes Cinematogràfics
de la transcendental obra de tesi
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Es apta o no és apta per a senyoretes? L'autor
diu que no solament és apta sinó necessària la
seva visió... Perquè els grans problemes de la vida
no se solucionen amagant-los sine' donant-los a
conèixer.
En el mateix programa:

RE EN Ni (TEME
Lt

1 LIONN)

Una divertida comèdia que us fati riure contínuament, per Stanley Supino, Josep Colina
i Nancy Brene

Ah
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EXCLUSIVES MEYLER FILMS

ja s'ha estrenat a Nova York. A Pa-

Laemmle, d'un nombras grup de 3 00
beutats.
Miss Ray ha firntat un contracte
amb Laemmle per a un important
paper de bailarina en la pellicula
Universal "1 Like lt That Way",
amb Glòria Stuart, la coneguda estrella de la Universal.
"PEREGRINOS". — ¿Es l'amor
maternal més fort que l'amor conjugal? Aquesta és la pregunta que formula "Peregrinos", una de les més
beiles P rIllcules Fox de la temporada,
i sobretet una de les més humanes.
"Peregrinos" ens presenta en el paper central, el de la mare, una exactriu teatral, Henrietta Crossman,
que es consagra en una de les millors
caracteristiques del cinema.
En altres papers trobem Marion Nixon, Norman Foster i Heather Angel. Els dos primer; són ja coneguts
per les Seres interpretacions en "Rebeca", " Papà por afición", "Enemigos inseParables" i "De cara al cielo". ¡I qui no recorda Norman Foster en el simpàtic Wayne de "La feria de la ? Heather Angel fa
en "Peregrinos" el seu debut cinematogràfic. Ens trobem davant d'una
cara nora procedent d'Anglaterra, que
d'aquesta primera interpretació. ja
d'importància, ha passat als papers estellars.

Aiinnwompeinek
MOLT AVIAT..

Un film
i y amont català, present al en
sesS:i6 espeeial per la Premsa
alala na de Barcelona
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Argumenl : Josep Al. de Segarra
De i-orals: Josep Pruna
Meslres Demon Galg
Director: Domänece Pruna
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HOSTES D'HONOR. — La cinematografia barcelonina compta ara
amb: hostes d'honor. El senyor i la senyora Herbert i el senyor Hesse. de
Fox 3.fovietone, han arribat a la nostra ciutat amb el propòsit de filmar
una Catifa Mágica sobre les belleses
de Catalunya.
Els ilustres distingits cinematográfistes han estat objecte de les Inés
grans atencions, i han rebut completes facilitats per part deis elements
del Patronat de Turisme i de la Generalitat de Catalunya, i grades a
aquest esforç conjunt, s'han traçat ja
el pla del que la dita Catifa ha d'arribar a ésser,
Els senyors Herbert i Hesse han
manifestat el seu propòsit d'impressionar, una vega realitzada la Catiia
catalana, una altra pellicula sobre les
belleses d'Espanya en general.
Si la tasca de reproduir "L'encís
que és Catalunya" és quelcorn dificil en extrem, la perfecció técnica i
artística de les Catite.; Mägiques ens
fa esperar aquest document de la nostra terra amb la mateixa confiança
que per ell han demostrat tots els
nostres elements oficials i cinematogr àfics.

Iffillumus

son

ris, no obstant, encara l'han de veure.
Una revista cinematográfica francesa
es pregunta si s'espera a . què els ac- FANTAS10
tors anomenats tinguin cabells blancs
Rauben Mamoulian, després
*
d'haver intentat dirigir Marlene Dietrich i Greta Garbo, seMbla que aviat
ho intentarà fer-ho amb Ana Sien.
* Charle Chaplin acaba d'acomiadar tot el personal que tenia contractat per a una película immediata,
la qual no será començada fins a
darrers del mes que ve.
* "Viva Villa" és aquel l film
que ternos enrera fou el motiu del
boicot que a Mèxic es fa en els
films de la Metro-Goldwyn-Mayer i
que els exteriors no es pogueren rodar amb la tranquillitat que cal: el
film está de desgräcia, mil,: que encara no Ilest, actualment es troba a
mans del seu cingue director.
* A Alemanya el film de Jean
Benoit Levy "La Maternelle" ha estat reconegut com a "film artístic",
i en conseqüència lliure de tots els
impostos. A França fou dificil de
trobar empresari per a presentar-lo
en púhlic.
* Fit el programa del Catalunya
fi g ura un film curt, un "sketch" musical de Ros' Mark, amb el títol de
"Función improisada", del qual val la
pena de remarcar la cascó que canta
una viatgera al vestibul de l'estació.
* Es probable que Jack Hyltin i
la seva orquestra rodin una opereta
a Franca.
* El primer film de Domènec
Pruna és també la primera película
genuinament catalana, "El Café de la
Marina", que molt aviat será estrenada a l'Urquinacma. No cal pan esee-lee> •
mentar Vean que I/ desitgem, ja que
en pot dependre la continuació ¿'a>1n412r
questa producció nacional, iniciada
An'O
amb el poema d'En Segarra.
* Ernst Hemingway• és l'autor de
la novela de la qual s'ha fet el film
dirigit per Borzage "Adiós a las areltlillällteffirglIta
nlaS".
En l'actualitat Herningway sin a
Madrid, i és possible que, amb motiu
de la presentació de la pellicula de la
sera novela, vingui a la nostra ciutat.
Hemingway és nascut a Oak Park, lo mejora Falta de un chico
a Illinois. Féu la guerra en l'exercit
francès i italià com a voluntari; després, tornat a América, fon enviar,
pel diari pel qual treballava, a Euroamb
pa com a corresponsal, i a Paris ion
on començà a intentar els comes i les
noveles.
Els seus libres més coneguts són
"Tres contes i deu poemes" 1.19235,
"En els 110StreS temps" (1924), " Els
torrents de la primavera" 0920.
111111111111111111111liglIIINIIIIIIIIIIIIME111111111 111111111
L'any 1927 publicó la sera primera
novela, "El Sol també surt"; en
aquest mateix any un altre libre de
cortes curts, "Homes tense dones", i
posicions a Feyder perquè hi vagi, crian
obtingué amb aquesta obra el seu exit
a França Iii baria una empresa percaté
mis gran. Es autor també d'un libre
Feyeler emprengués una producció.
publicat el setembre del 32 que porta
ELS FILMS ESTRANGERS A
per títol "La mort en la tarda", un
POLONIA. — El govern d'aquest pais
libre sobre l'art del toreig, del qual
ha donat Km-Mi per estrenar durai:t
Hemingway és un admirador.
aquest any dues-centes cinquanta pellíenles estrangeres. No sabem la can a 110~01190"ifered"*.efewd citat
cinematográfica del pais, per o ens
sembla que la producció nacional ¿ aquest trabará que són massa films.

VEIDT CREU QUE UN FILM
SEU ES MOLT BO. — Conrad
Veidt és borne de poques paratiles en
les pellicules i en la sera vida privada. En agafar el tren per tornar al
Continent, després de filmar "Yo he
sido espía", digné a Víctor Savikle:
"Ningú no podrà discutir la supremacia futura del film a Anglaterra."
LA SENSIBILITAT DE HERTHA THIELE. — Ningú no ho
creuria d'una altra actriu, pecó de
Hertha Thiele, de la qual tothom pagué comprovar la sera sorprenent sensibilitat en la sera encarnad(*) de la
Manuela de "Muchachas de uniforme", ningit, absolutament, no ha de
dubtar. Per abra banda, no fein mis
que explicar el que ens ha estat innovat.
Hom diu que quan Hertha Thiele
treballava en la sera nora obra "El
primer derecho de un hi j o...", que posseeix en Exclusives Seleccions Capitolio, hagué de suspendre la tasca
moltíssimes t'eludes, peroné la seva
enlodó la inredia de continuar davant
la cambra. Fon 1.)!I veritable treball
de paciencia per al director. Hertha
Thiele, .excessivament sensible. no interpretara una afici3, sine, que vivia
la próPa vista del seu personatge, dels
sentiments del qual se sentia posseida
inccnscientruent.
"El primer derecho de un hijo...",
grandiosa obra de tesi que ha apassionat profundament la prernsa del
Sión enter, passarä aviat a l'estrena
a la nostra ciutat.
DOUGLAS FAIRBANKS JR. —
Seleccions Capitolio dintre poc presentará "Entre dos corazones", película interpretada per Douglas Fairbanks Jr.. ¡ de la qual tenim les millors reterencies.
* "Ariane", de Paul Cziner. realitzador de "Catalina de Rusia", no
podrá estrenar-se a Anglaterra, perq ue la censura ha suprimit tot el comencament del film. l'acció del qual
mis en una escala: l'autor ha prefe_
rit, abans d'haver de presentar la
meitat de la seva obra, retirar-la
totalment.

Georges Lacombe ha acabat fa
ternos una peHicula titulada "Jeunesee", que és interpretada per J. Servais, Amena i Lisette Lanvin, i que
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MAE WEST AL MUSEU. — Al
Iluseu de la senyora Tussaud. de Londres, on hi ha la celebre collecció de
figures de cera, properament. entre les
celebritats importants que hi figuren,
hi será posada Mac West. Hom es
pregunta si veritablement Mac Wz..4
pertany al passat.
JACQUES FEYDER PEL MON.
—Feyder és indubtablement un dels millora elements del cinema francés; no
fa molt que rebé proposicions de:s
EE. UU., on marxà després d'acabar
a París "Les noveaux messieurs" ; a
Holl y wood se li acaba inopinadarnent
l'auxili dels capitalistes i tornó a Eranea; ara és Anglaterra la que fa pro-

TIVOLI
Extraordinari èxit de
DODOW
fAIRBANKSJR.
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BERGNER
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MUSICA

NOTICIAR'
Associació de Música Antiga. —
El dilluns passat Migué lloc a l'Ateneu Barcelonés una reunió dels adscrits a l'Associació de Música Anliga. La reunió ion presidida pels
senyors Lluis Bosch i Pagés, America Cazes de Coma i el senyor
Pons i Pagés. Del Comité Organitzador hi assistiren també les
senyoretes Roser Guarro i Maria
Carratalá, i els senyors Josep
set, Aun:5 Caprnany, Frederic Lliurat i J. Gibern Camins. Hi baria
presents del Patronat d'Honor els
senyors Ventura Gassol, que ultra
la seca personal portava la representació de la Generalitat; mossen
Higini Anglès, Josep Barberà, Antoni Puig i Gairalt i Jaume Figueres, i excusaren la sera assistencia
els senyors Valls i Taverner, Lamote de Grignon, Vicenç M. de
Gibert i Knippel.
El senyor Pous i Pagés llegí el
projecte d'estatuts, que després de
11 eu g e r e s observacions i aclariments, juren aprovats per aclamodio.
A proposta del senyor Puig Gairalt, fou acordat que una regada
legalitzats els estatuts, i a fi d'evitar les molèsties d'una nora reunió,
l'actual Comité Organitzador passi
automàticament a exercir de Junta
Directiva. Aquesta estará formada,
dones, pele senyors segitents: President, senyoreta Lluisa Bosch i
Pagés; primer vice-president, mossen J. Muset i Ferrer; segon ricepresident, senyor J. Pous i Pagés;
secretari, senyoreta Amèrica Cales de Con/a; tresorer, senyoreta
Roser G t: a rr o: vocals: mossèn
Francesc Baldalló, senyor Aureli
r'apmany, senyoreta Maria Cartatalä, senyor Antoni Gallardo. senyor Ricarcl Lamote de Grignon.
senyor Freder:c Lli u r a t. senyor
Joan Salvat i senyor Pere Vallribera.
El concert inaugural de l'Associació de Música Antiga será donat a
fi de mes a la Casa de l'Ardiaca, i
anirä a càrrec del clavecinista senyor J. Gibert Camins.
El recital Emili Pujol. — En el
recital que donará a la Sala Mozart
el dimecres vinent, dia 21, el guitarrista senyor Emili Pujol, executara
per primera regada davant del nostre públic "Estudios criollos'', d'Alfons Eroqua: "Faula", d'Agusti
Grau, i "Els tres tarnbors", barionització per a guitarra d'Emili Pujol.
Concert Costa -1934. — Per haver sorgit alguns dubte s respecte la

UN XALET DE GRETA GARB0.—Bette Davis, que recordem
"20.000 anys a Sing-SMg". ha ademirit a Santa Mónica ini xalet que fins
ara ocurava Greta Garbo. Miss Davis
deu creare que així guanyarä categor ia.

concurs per a decoradors
La Metro Goldwyn Mayer, desitjosa de posar a contribució el talent dels nostres artistes decoradors,
invita a un Concurs taus els artistes
harcelonins per a colaborar en la
decoració publicitària de les seves
noves oficines estahlertes al carrer
En
de Mallorca, número 203 .
aquest concurs será premiat ansli
ano pessetes l'artista que aporti
el projecte més interessant de decorarle, per a la seva esmentada installació. A tal fi, co prega a tots els
que desitgin prendre part en aquest
concurs que se serveixin passar per
la Metro Goldwyn Mover I berrea.
S. A., no els seran facilitades tota
mena d'indicacions sobre el terrenv,
i després podran establir el projecte
de decoració, que haurä d'ésser precisarnent dirigit a non' del conseller
delegat de Metro Goldwyn Mayer,
senyor Jack Edelstein.

tots els dijous

M IR ADOR

El recital Emili Pujo] i Matilde
Cuervos a dues guitarres. Uati.
dició, que tindra Ilor denla, dimeeres, a la Sala Mozart, tindrà
alt interés. Ultra l'exquisida
tat de les obres que executarà
Pujol, clourä el programa una serie de composicions a dues guita:.
res de compositors antics i moderna
triomial
Horn no ha oblidat
asso:t la darrera regada que actea.
Barcelona
ambdós
artistes.
a
ren
El programa d'aquesta sess:ú ser;
el seguent:
Dues Pavanes, Luís Milän; Ga.
vota, Fr. Corbetta; Gallardes
lijes, Gaspar Sanz.
II
Passe-pied. Anónim: Giga, S. Leopold Weiss; Minuet, Sor; PreluCi
i Estudi, Tirrega.

III

Homenatge a Debussy. M. Ce
Falla; Estudis "criollos'', primera
audició. Alfons Broqua; Faula, primera audició, Agusti Grau; Els tres
tambors, primera audició, harmonitnació d'E. Pujol; Guajira gitana.
original d'E. Pujol.
IV
Minuet de la Simfonia co "mi be.
moll", Mozart; Thérézinha de leSÚS. Villa-Lobos; Dansa espanvoS
Albéniz; Intermezzo de "Goyes;ers".
Granados; panca, de -La vida 1,7ere -. Falla. .A dues guitarres:
Pujol i Matilde Cuervas.
Aquesta audició será rúnica qee
donaran a Barcelona els dos emi.
nents artistes.

Vegeu el,
darrers models Atwater
Kent: el 5
v àlvules Superheterodí per a corrent
altern, amb gran 1 potent altaveu: el
model per a auto, 1 els grans 1 petits
rädlo-fonos. Trobareu en Atwater
Kent el que desitgeu.

COCTEAU, DEFENSOR DELS
GERMANS MARX. — A la trbuna
lime de Paris , en el transcurs de les
seres habitual; polemiques, els quatre
germans Marx han cstat magnificament défensats per Jean Codean, que
coro a cincista es l'autor de "La sang
d'un poeta", un film surrealista que
veiérem aci cn una sessió Studio CinaeS,

La M. G. M. organitza un

data definitiva del concert que donará el gran violinista Francesc
Costa, amb la collaboració de l'excellent pianista Alexandre Vilalta,
se'ns prega de fer constar que resmentada data és, concretament, e
diumenge dia 4 de n'arç, a la tarda,
al Palau de la Música Catalana.
Dan a pocs dies secan publicats
els programes detallats,
• • si
L'anunciat concert dels amistes
catalans Rosa Balcells, Estere Grataceis i Joan Ribes, assenyalat per
al mes de maig vinent, ha estat
avaneat per al corrent mes de
i tindri loe el dia 26 (dillunsl,
a les deu de la nit, al Palau de la
Música Catalana. Aquest concert,
que Associació de Cultura Musical
organitza amb els prestigiosos an.
tistes anteriorment citats, és comíderat amb carácter de concert COr.
rent, puix que está dins el pla dele
disset concerts que celebrará en els
deu mesos del curs actual. La Culta,
ral", en les sessions que exciusivament celebra per als seus socia
presenta sempre tot el que hi ha,
no solament de fama universal, Sr10
de mérit artístic. En els seus programes figuren les obres que bu
interpretat els diferents artistes que
per aquesta entitat han desfilat.
Programes selectissims, degut a la
molta cura amb que aquests són es.
collits.
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LA "TOURNEE" DE JEANETTE MACDONALD. — Es troba a
Europa Bob Ritchie, "manager" de
Jeannette NlacDonald; ei motiu del
seu viatge esta relacionat arnb
"tournée" teatral que. cont dien,
tre dia, comeneará l'intèrpret del "Desfile del amor". En cas de reeixir Ritchic en les seres gestions vcurein la
popular estel pels teatres d'Europa.

Llegiu
Superproducci6 London
Films. Distribuida pels
Artistes Associats

A
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de construcció a Madrid

Lit solució del conflicte ha

sofert un ajornament
Com a resultat del plebiscit entre els obrera,
avui es reprendri el treball
Madrid, 19. — El delegas provincial
del Treball senyor Joan Marc ha dit
als periodistes que aquesta nit es cemitran els comités de la U. G. T. i
C. N. T. per acordar la tornada al
treball.
Aquest matí s'ha efectuat la rotació
del referéndum per acceptar o rebutjar
les bases firmades per a la solució del
conflicte del ram de la Construccie.
Sembla que els obrers es queixen
que els seus representants no Ilegal
sotmès l'acord a rassemblea obrera
per a la seva aprovació total.
Això ha dificultas quelcom la marea
*de la qüestió, car semblava que hi
havia alguns descontenta.
En rassemblea general del sindical
de la Construcció celebrada avui al
cinema Europa, despees d'un mogut
debas amb diverses intervencions i encamine a 'estat del conflicte, s'ha acordat per aclamació, amb sols quatre o
cinc vots en contra, ei segnent:
Concedir un vot de confiança al comise a fi que d'acord amb la U. G. T.
es busqui la manera d'anar a un acord
totes les forces directives vistos els
greus perills que amenacen la reunió
d'ambdós organismes.
Garantia de no admetre cap acomiadat seise fer una campanya important.
Procurar que abans d'un mes s'hagin posat a la prectica tots els projectes d'obres, no solament els anunciats pel ministre del Treball, sine Del
ministre d'Obres Públiques.
Organització immediata dele comités d'obres, compostos per delegase d'ambdues organitzacions i tres
obrers designats per les assemblees
generals de l'obra, que tindran la
missió de vetllar per al compliment
de les bases i estar en intim contacte amb la resta de rorganització.
Sobre el conflicte, el ministre de

Treball ha dis als periodistes que
la solució no arriba, segons les seres noticies particulars, per una politica interna de la U. G. T. i C.
N. T., i que en aquesta situació
rassumpte ha sortit de Eärea del
ministeri del Treball per entrar a la
de la Governacie.
La Federació Patronal Madrileny a
ha convocar, per mitjà de la premsa,
totes les indústries afectades per
aquesta vaga per a una reunió en
la qual es procedeixi a votar la conformitat o disconforntitat a l'ordre
del ministre de Treball del dia 17
dels corrents, inserida a la "Gaceta"
del s8, en la qual s'estableix. amb
caräcter obligatore la jornada de
44 hores i Eaugment de 4 .40 pessetes
sennanals sobre el jornal assenyalat
per a les 48 hoces.
•Segons el resultat d'aquesta votació, la Federació Patronal adoptare
els acords oportuna.
EL RESULTAT
DE L'ESCRUTINI
Aquesta nit ha acabat l'escrutad
de la vaga del rato de la Construcció.
La majoria absoluta ha estas fa-•
vorahle a la tornada al treball.
per tant els obrers es reintegraran
demà a les seres tasques.
EL RESULTAT
DEL REFERENDUM
A darrera hora de la nit ha acabe el referenclum que a la Casa del
Poble s'ha celebrat perque els obrers
del rast de la construcció afectes a
la U. G. T. decidissin si havien de
reprendre o no el treball denla', dimarts.
El resultat de la votació ha estat
de 10 .372 vots a favor i 1.30 0 CO
contra i cinc en blanc.

PC CENE OFICIALS 9E MADRID
NOTA OFICIOSA DEL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR.
Presidencia. — Expedient sobre pes
nes imposades per la causa de rebellió militar ocorreguda a Sevilla
el to d'agost de 1932, i relació dels
declarats reus de delicte.
Competencia entre el delegat d'Hisenda de Madrid i la Sala segona
de l'Audiencia Territorial, arnb motiu d'apellació sobre designació i facultats del liquidador en la fallida
del senyor Santiago Sánchez, decidint a favor de la jurisdicció ordinäria.
Designant el ministre d'Instrucció
Pública perquè acompanyi S. E. el
President de la República en lacte
del repartiment de premie que tindre lloc a la "Escuela Matritense"
demä, a les guatee de la tarda.
El president del Consell ha donat
compte del document de les entitats
patronals de Madrid, pel qual es
fan al Govern àmplies i interessants
ofertes de collaboració ciutadana per
al cas que sorgeixin desordres P ú
j quedin desemparats serveis-blica,
de primera necessitat El Govern ha
acordat considerar en el que valen
els patriótica oferiments de les entitats esmentades.
Governació. — El ministre ha donat compte de restat de l'ordre públic a Espanya, que és satisfactori.
Acord sobre separar definitivament del servei, el senyor Miquel
Súria Giner i el senyor Rafel Súria Garcia.
Instància de l'Ajuntament de Manises (Valencia) en compliment de
la Ud du d'agost de 1932.
Acord sobre declarar que no hi ha
lloc a la separació del servei del
secretan de l'Ajuntament de Castro
del Río (Còrdova), que venia proposada en compliment de la Ilei
d'agost de 1932.
Resalude sobre autorització per a
segregar el Municipi de Torre Vicente, del partit judicial de Medinaceli, al qual actualment pertany,
i la seva incorporació al de Burgo
de Osma (Soria).
Marina.— Decret autoritzant el ministre de Marina per presentar un
projecte de hei fent extensiva la llei
de 20 de maig de 1932 en els casos en
<tse s'hagi pres acord sense tribunal
d'honor per a requerir a l'enjudiciat a
fi que se separe de la seva carrera.
Guerra. — Autoritzant al ministre
per a tramitar amb urgencia l'expedient de subhasta i habilitació del eredit necessari per a construir un edifici destinat a presons militars a Madrid.
Aprovant les instruccions per al regim interior dels castells i fortaleses
del ram de Guerra als guata soireixin
condemna militar, de distinta graduacid.
Decret fixant la interpretació que
ha de donar-se al concepte "sou Unte.'
que figura en la llei de 4 de desembre de 1931 per al cos de sots-oficials.
Concedint Ilibertat condicional a un
penas procedent del fur de guerra.
Agricultura. — S'aprova el reglament per a l'aplicació del decret des
de gener de 1934 sobre protecció de
l'Este en els perills agro-pequaris i
forestes.
Obres Públiques. — Decret aprovant la subhasta per un pressupost de
376.000 pessetes de les obres de pavimentació del moll de Llevant del
port de Valencia.
Justicia. — Decret promovent a
president de la Sala segona del Tribunal - Suprem él senyor Manuel Pérez Rodríguez, magistrat de l'Ah
Tribunal. Id. íd. a magistrat del Tribunal Suprem el senyor Domingo
Cortan, president de la Sala primera
de l'Audiència Territorial de Madrid.
Id. nomenant magistrat de l'Andancia Territorial de Palma de Ma.

liornael senyor Carles Galat, magistrat de l'Audiència Provincial de
Ciudad Real.
Id. promovent a advocat fiscal del
Tribunal Suprem el senyor Ferran
González Prieto, fiscal de l'Audiencia Territorial de Vitaria.
Id. nomenant Fiscal de l'Audiencia Territorial de Sevilla el senyor
Manuel Barroso, fiscal de la Territorial de Granada.
Id. prornovent a fiscal territorial
el senyor Josep González Donoso,
fiscal de l'Audiancia Provincial de
Badajoz. que passarà a servir a l'Audiencia Territorial de Granada.
Id. nomenant fiscal de l'Audiencia Provincial de Badajoz el senyor
Antoni Candin, del mateix tribunal.
Id. promovent a fiscal de l'Audiencia de Badajoz el senyor Josep
Gómez, advocat fiscal de la mateixa
Audiència.
Id. promovent a advocat fiscal el
senyor Romuald Hernändez, que
serveix el arree de tinent fiscal de
l'Audiencia de Caceres, on continuara prestant els seus serveis.
Id. promovent a fiscal d'entrada
el senyor Josep Maria Higuera Sangrada, advocat fiscal que serveix el
carece de tinent fiscal a l'Audiencia
de Segòvia, on continuará prestant
ela 5CUS serveis.
Finances. — Aprovant la di s tribució de fons per al mes de febrer
corrent.
Autoritzant la Companyia Arrendataria del Monopoli de Petrolis
per a amortitzar les quantitats que.
cont a tormanent deudor, apareixen
en els conceptes -Velero San José'.
i "Gabarra María y Carmen" , que
importen 11 . 1o3 i 55.75125 pessetes.
Aprovant els nomenamenta de
funcionaris, meritoria, auxiliar, i
oficials de la mateixa Companyia.
Aprovant l'execució de la sentencia dictada per la sala tercera del
contenciós administratiu del Tribunal Suprern en el plet entaulat per
la societat Sabadell i Henrv.
Adoptant igual resolucióen ordre
a la sentencia dictada al plet oromogol per Antoni del Rosal i Rica.
DISPOSICIONS DE LA "GACETA". — Madrid, I r). — 1.a "Gaceta" publica una ordre-circular de
Guerra disposant que el general tle
brigada, en situació de segona eeserva, senyor Pasqual Gracia Fe,
ruca ceoaa en el càrrec d comandato general de Sometents
Una altra d • Instruccia, Pública. norma/ata director de l'E s cola E lemental de Trehall de Palma de Mallorca
el senyor Josep Sanz i Pagel.

Els fabricants. magatze
mistes i manufacturers
han de redactar en cataM
Hura factures. albarans,
dirigides als dients de Catalunya
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LLA. — Coruña, 19. — En una
taverna del poble de Cuyaredos
han discutit Francesc Revoledo i
Alfred Santa.
Cl primer ha disparat tres trets
i ha ferit greument Alired.
En auxili d'aquest ha acudit el
seu gennä Manuel, i lambe ha rebus una ferida gravissinta. Igualment ha rebut una bala Tomes Rubio i una ganivetada molt greu
Manuel Rey.
També ha resultat ferit greu Re%miedo.
DEL ROBATORI DE LA
CREU DE CARAVACA. — Valencia, 19. — Amb enlació al robatori de la creu de Caravana, la
policia fa gestions per tal de saber
Oil ioren revelades els dies 9 i zo
les fotograiies obtingudes per mi
sithclit estranger del mur del santuari per un entraren els lladres.
FACECIES D'ESTUDIANTS ,
Zamora, 19. — Els cstudiants
l'Escola Normal han insultat la
guardia civil, i despees salan refugiat (ladre de rescola, des d'on han
tirat als guàrdies alguna objectes.
CONCENTRACIO DE LA
GUARDIA CIVIL. — Tense 19.
A Calanda Cha concentrat la guardia civil amb motiu de trobar-se
atoas cartutxos de dinamita, que foren destruits.
CONSELL DE GUERRA PER
ATEM PTAT CONTRA UN GUARDIA CIVIL. UN CONDEMNAT A
DOTE ANVS DE RECLUSIO. —
Sevilla, 19. — El Cunsell de Guerra
reunit per a fallar la causa contra
Manuel Manes i Antonio Valenzuela
Carrillera per atemptat centra ' el
guardia civil Celestino Ramo, en primer de maig anterior. el Consell ha
dictat sentencia absolvent Manes i
condeninant a dotze anys de reclusió
Antonio Valenzuela.
DETINGUTS PER AVALOTAR
EN UN CAMP DE FUTBOL. —
Madrid, 19. — Amb motiu dels incidents ocorreguts alar al camp de
Vallecas, durant el partit jugat entre
el Sevilla i l'Athletic, la 1:olida delitigué set espectadors, sis joves i una
noia, als quals la Direcció general de
Seguretat ha imposat multes per promoure aldarulls.

OlfillEll
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16 moda en un accident ferroviari
prop de Porto
Vecchio
Ronia, le. — Alnr es produf
una topada eJe Iremos a la D'eta
del ferrocarril de GainpagliaPiombinn O. e II lre les estaciona
de Populana i Porto Vecchio.
Entraren en collissió una
antornotora i un tren de s
ger n , compost per qual re colees.
La topada feu tan violenta,
que latina/motora s'ineendiä.
Resultaren 1 6 persones tutor les,
p udre ees tres agesils de la
lt pet• sones ferie
des.
Ies topada es procluf per Un
P1'1'01' del 0 , 01 n 111,1 0 I' del Cal) de
leen de l'autoniolora. No elan
eefablerl encara (l'una manera
clara els (letal-is que inolivaren
aqu e el error.
El It'efee ha queilat reslalii oil.

L'EXERCIT ALEMANY
PORTARA LES INSIGNIES NACIONALSOCIALISTES
Berlin, 19. — Anib l'object e
(le donar a la une', iiiiiina ele
i ml 1n,rhle /I Imil Paprosi, i6 tangible, el pece-anima del
Rei e h hit promulga t avui 1111
deidad per virttil dcl toial
trodueix en re:cerril l'irs tle 1;1
insignia del Pan ji ,iuuiu'iiolOmuCiullisla.
Els stildals portaran a 1;1
gorra lit insignia nacionalsoeialisla PI/ llar tle reeearapella que anth el iolors dels diferenls Pass aletnanjs aros/loar/yate fins ara l'asea/u/pella
els entnrs del [leida el,:
quals. naluralmenl, es conserve n .
En el raer portaran els rolen( del Reir') i la insignia naeional-snrialiata.

Baremo,
Avul, dimarts, dia 20

INAUOURACIO
DE L'ESTACIO "CORREUS"

vern Lerroux
(Ve de la Primera pagina)

No obstant hem pogut parlar
amb una persona que pel seu cae-rec esta completament assabentada
del que passa dins del Govern, la
qual ens ha manifestat que no eren
certs els intimes de crisi.
Li hem dit que el doctor Pita
Romero no cotnptava amb el placet
per a l'ambaixada d'Espanya 'al
Vaticä.
és incert —ens ha respost --; el eenyor Pita Romero ha
tingut el places del l'anca.
—Sassegurava — Ii hem dit —
que per haver votat l'arriate 26 de
la Constitució, no era compatible
amb el cartee d'ambaixador del
Vaticá.
—No hi ha tal obstacle; prec,santera el senyor Pita Romero será
ambaixador extraordinari al Vatica
i ostentará aquest claree merare no
es modifiqui la hei d'incompatibletato, en el qual momeo el senyor
Pita Romero cessarà en el cárrec
d'ambaixador extraordinari per ostentar el càrrec d'ambaixador per
dret propi.
Així ho ha acordat el Govern i
una cegada aprovada la nova Ilei
dancompatibilitats el senyor Pita Romero niautindrá la seca acta de diputat i sera ambaixador al Vatica.
El cärrec de ministre d'Estat sera
exercit un cop el senyor Pita Romero surti cap a Roma pel senyor
Rocha.
En el Consell sIma tractat ampliament de la situacie, creada en alguns llocs d'Espanya per la rebaixa
iornals als obrers i el Govern ha
adoptat mesures que consisteixen en
una circular que el ministre de Treball trameträ als delegats de Treball de tot Espanya i als governadors, obligant a que s'abonin els
jornals que figuren al Butlleti de
les provincies i estudiará anib rapidesa els casos que els jornal; poguessin haver estat reconeguts pels
patrons amb objecte de donar solució
a aque s ts assumptes i verque els
obrero puguin cobrar els jornals assignats.
tiembla que el Govern alta afiançat en la idea de no donar un pas
mes cap a la dreta. L'esmentada
p ersonalitat atnb la qual vam SOSte111( aquesta entrevista ens ha assegurat que en la reunió de denla de
la minoria radical no succeirà res
de particular i únicatnent podria sorgir la criar en el cas que olantegessin el debe polític les dretes i es
ne g uessin a ajudar el Govern.
Se li ha preguntas tambe si copera y a que el debat polític es planteg es demä i ha contestas que ho
ignorara.
També han circulas noticies que
ch senyor Alvarez Valdés en el Consell havia demostrat el seu disgust
en efectuar-se el nornenament de la
Comissió gestora d'Oviedo, perque
no s'havia tingut en compte indicacitarlo seres. Alguno es basaren en
aquest discurs del senyor Alvarez
a'aldés perque p resentes la dirniasia
(lel seu cärrec. També s'ha dit aqueota tarda que la crisi podia sorgir per
les declaracions del senyor Martínez
Barrio, en aquest cas passaria al seu
rninisteri el senyor Marraco.
El ministre al qual s'ha interrogat
sol/re aquest rumor ha dit:
—Res, borne res. Desprecien la
creença de crisi parcial. El Govern
está absolutament compenetrat i no
In ha perquè parlar de dirnissions
del, uns ni dels altres.
Ara be, el que jo no asseguro, i
nixó amb carácter personal, i pel
coneixernent que tale del cap del
Govern i de tots els meus company,
ils que d'ara enclavara ni el senyor
I.erroux ni cap dels seas ministres,
d o naren' un sol p as cap a la dreta
EL GOVERN ESTA UNIT,
ADHUC PER A ESSER
DERROTAT AL
PARLAMENT
'Madrid. 19. — El president del
Consell ha estat al seu despatx
fins a dos quarts de rail del
vespre.
(Juan abandonava la presidencia
ha dit als periodistes:
—Despees de les noticies d'aqueat
mata no en tinc cap mes per donar-vns.

—la sen vist el senyor Alba?
—No: ara vaig a tic.. .patear amb
el president de la República, i demä
veme el inesident de les Corts.
—i .aniran els ministres radical,
a la reunió de la minoria de denla?
—No: tenim acordat que hi assisteixi un ministre del crup parlamentare i a mi em toca assistir
la de demá.
Den/ visitat després el ministre
de C iavernacia de tal de recaptar
d'en alguna ampliació a la nota oficiosa del Consell.
El senyor Martínez Barrio no ha
aportat cap dada nora, i sala tancat
en la TitéS absoluta reserva.
—„:,Creieu — 1, Ileln preguntat —
que tenen algun fonament els rumore de crisi ‚Inc circulen?
—Podeu dir que dins del Govern
no sorgirà la ruptura. Si hi ha alguna co s a, valdrá de fera.
--e En una derrota parlamenten a?
—Quan oeórri. Sil pera alee no
vol dir que Si es provoca un enlació
llaguen] de perdre-la.
--:• 1-a situare', de l'ordre públic
és de tranquillitat.
— Si, puix que si be es produeiven algunes vagues isolades, que se
solucionen räpidament, sisé en els
nostres temps no és un greu problema, ja que succeeix en tot .el
món. Ara, el que pot considerar-se
cont un motiu series o sensacional,
el Govern no el té. •
Referent a la nota del Govern dirigida al Vatici. ha manifeste el
senvor Martínez Barrio que el minisire havia donat compte
incidentalment en el Consell que la
nota hacia estat cursada i rebuda
per la Santa San..

Dfirt arts, 20 de febrer

de 1931
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Troballa del cadáver d'un borne
mort de fred Lea elecciona municines de (Trena' :: Bese crema ::
Ho y es de la Cornissaria d'Ordre
Públic
Girona, 5 9 (Per telefona —Per al
proper dilluns. dia 26, esta assenyalada la vista del Contenciós-AdminIstratiu que ha de resoldre les eleccions municipals d'aquesta ciutat.
— A un quilómetre de la frontera
francesa, a Eindrei conegut per Cabanya Beltran, al poble d'Estinavell,
ha estas trobat entre un muro de
neu el cadáver d'un home, (me aparenta uns 23 anys, vestit amb un:forme francee. El metge municipal.
ha certificas que hacia watt de fred
fa Uils 13 o zo dies.
— En el lloc denominat Puig ee
la Castella, del serme munic:pal de
Cansa de la Selva, e% va-declarar un
incendi que iau sufocat pchs veins
després de tres hores d'iniat:gables
taeballs. Es Crelllaten Unes SiS vesSanes de hose, amb 3 0 pins i ro snreres. Les pèrdues es calculen en
unes 1.300 pessetes. Sembla 'que es
tracta d'un fet casual.
— Al quilednetre 19 de la carretera de Girona a Sant Edil, de Gnimala, terme municipal de Llagostera,
un canoro que guiava Eugeni Domingo, reí de Cassä de la Selva i en el
qual viatjava Eugcni Blanco, de 12
ama, reí de la mateixa població, topó
amb un carro. A conseqüència de le
topada, ion llançat Eugeni Blanco,
el qual anä a topar contra un arbre
i es fractura la base del crani. Va
morir a l'hospital de Llagostera.
— Davant la freqüencia amb qué
es veten cometent rohatoris en
aquesta ciutat, el cornissari delegat
d'Ordre Públic va cridar el comissari de vigilancia indicant-li la convenienda (l'excitar el zel del personal a les seres ordres i acabar amb
això l'estat dantranquillitat. En com/Antela de les (Eres ordres, durant la
matInada passada, el comisaari de
vigilancia senyor Gómez Serrano,
auxilias de diversos atenta va donar
una batuda pels barrio baixos, i va
aconseguir detenir. despres d'accidentada presecució, sis indicidus, entre ens un ancenenat 1 luis Elorriaga Santos, que fa vuit ches es va
ter escàpol de la presó de Terrassa,
i un altre anomenat Tomas Serra,
individu perillas que está reclamat
pel jutjat de Vic.
— El emulasen d'ordre púl ylic ha
dirigit una circular als alcaldes da(tuesta provincia, notificant-los que
han arribat al sea coneixement f onamentades denuncies contra alguns
rectors de pobles rurals que, apartant-se de les funciona del seu ministeri i contravenint les Beis de la
República, en les seres platiques
als fidels a l'interior dels temples,
es dediquen amb reiterada preferencia a parlar de qüestions politiqueo
per a desprestigiar els governants i
el registe
El senyor Prunés es troba disposat a imposar les sancions que la
llei autoritza i fa pública aquesta
advertancia a l'objecte que els interessats pagad esmenar la seca conducta, i recorda a la negada als alcaldes que per a la celehraci6 de
inanifestacionc a la via pública cal
cometer amb la previa autorització
de l'autoritat governativa.— C.

El Paeseig Arqueològic val felicitacions a l'alcalde :: Ele edilicia militara :: La semifinal de futbol amateur La presó ea petita Noticiani

MANRESA
Mort d'un antic republica :: Nova
emissora cc Homenatge al primer
Ajuntament republicà
Noticiari
Manresa, 19. ‚Per teleiona — Ha
mora en aquesta ciutat. el Sr. Emir
Orrit i Rojo. ex-conseller que ion de
l'Ajumar/lene Dema al mati tindra
Ihre l'enterrament d'aquest heeenierit
republica. Promet veure's molt concorregut.
— Ha quedat deiinitivament installada la nava emiaaera E A J - st Radio afanrcsa. Actualment es porten a
tern/e els darrers so-halls supletoris
per tal de e usar-la en funcionament
dintre tres dies. Ta no, a emis s nra 15
de tipus modern i de gran potin:ia.
— Invitats nd Conseller de Cultura
de la r,eneralitat. ens socis dels Andes
del Teatre, de la nostra ciutat, visitaren ahir el gran Teatre del lacea, an trabaren andes de Sabadell.
Matare i altres ciutats. A la tarda,
eis imitats es trasiladaren al Circe] art¡stie on assistieen a la leCtUra
(l e "La Ferastera". de 1021 Trias j
l'abrevies. Es fan irestiona per tal
de repre s entar aquesta ohra en un
deis tre s es de la nostra ciutat.
— Es trohn a la nostra (("tat Je'ús de Dieta i I aureatio de Burdos. els quals fan el Ira ¡cele afadridB e rcelona a neu. per tal de dipositar
una co-rna a la amiba del una faa Printe- P re s ident d- Catalunya, Ellonnralee France-r efecie.
— Les ee s itats nue integren la Canee-tracia R eeehlicana realitzen ges.
tion s aer tel de dar a tenue un hoturs atace permlar al, reeidors de la
majaria A iuntament. que
foren elezits el N d'Abril. en moya
d'see s iir.eut ner la. tascarealitzada duran( la n era artuaaia. —

AMPOSTA
El Carnaval :: Partit de Futbol

Han passat els die, de Carnaval en
aquesta socalitat amb eenimació dels
dies de festa mejor. A toses les sacietats locals s'han celebras lluits balls,
els quals han duras fins a primeres
hores de la matineda. Toses les ancletats luan rivalitzat en el guarniment
de llurs estatges, essent mereixedors
d'elogia els locals Unió Filharmònica
i Lira Ampostina pel bon gust i originalitat dernostrats.
— En el partit de futbol que el diumenge paises se celebre entre requip
Feo s Departiu, de Reus, i reimposte
F. C. veme el primer pel resultat de
3 a 2 gola.

Tarragona, t9 (per teléfone — El
Comité dels Amico de l'Art Vell ha
trames un escrit a l'alcalde, fent-li
present Eacord pres per l'entitat
felicitar-lo per haver dut a terme la
renstruccie del Passeig, Arreieolegic;
'alcaide ha rebut també una comunicada', redactada en sernblants termes, del Sindical d'Iniciativa.
— Ea data propera es reuniré la
Comissió Mixta de l'Ajuntament i del
rninisteri de la Guerra a l'efecte de
prnredir a la valoració deis edificis
militars que han dessen cedits al Milnicipi tarragona
— Aquest vespre, al Teatre Tarragona, ha linee bloc el Concert de
la violinista americana Ruth Poossels.
— Ahir va jugar-se un partit de
futbol entre els equipo Rapitenca, de
Sant Carlee de la Räpita i el Club
Esportiu Mora d'Esbre, semifinalistes
del Grup Amateur , en el qual partit
va obtenir la victaria remite de Sant
Caries per tres gols a cata
— A conseqüen:ia del gran nombre de malfactors que ingresan nontinuament a la presó daquesta ciutat,
es fa impasible d'allotjar-los e:1 degudes condicions, puix que, a mes,
I s edifici les reuneix pèssimes. Per
aquest inotiu el conseller delegat d'Ordre púhlic es propasa realitear atennes gestions a ii que pugui ésser h a
un altre erlifici per a presea -bilta

L'HOSPITALET
Teatre Amateur
Basquet-Ball
Mort del pare d'Ortega
L'Hospitalet. 19. — Ahir al mata
Migue !loe a la nostra ciutat Eacte
de l'enterrament del pare del boxador i actual campió d'Espanya del
pes mosca Eortunat Ortega. Al dit
acte—que fou una veritable manifestació de dol—poguéreni reune el senyor Artero. manager del campió,
Josep (lirones i af. Rc.a.
Rebi la desconsolada familia. e,ecialment lande Ortega, el nostre
mis sentit condol.
—Una gran gentada assisti al
can/ 1) del Juniors, de la Rambla
Oliveres, per tal de presenciar l'encentre que es disputava entre l'A. B.
Juniors i la U. S. Cornellá. El restillst, de 20 a 20, reflexa ben clarament l'anivellat del joc en tot el
partit. Els nostres jugadors, en finalitzar rencontre, es mooraren bon
xic nerviosos, cosa que el, perjudis
ea moltissim en el tir a basquet.
—Al Foment Autonomista Eulalienc tindrà bloc, el proper dirimenge, la inauguració de la sala d'es
pectacles i escenari, amb la representació, pel grup d'aficionats de
l'entitat, del drama en dos artes
d'Agusti Collado "La joventut possa', Després d'aquesta representade. la Companjia do Teatre del
Centre Autonomista Renublica.
questa chitat, hi donará també una
representació de la comedia d'Erluard Coca i Vilamaior ''Gent
d'ara **. — C.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
Comissions municipals :: Nova
junta :: Acte honorífie
Loteria
Conferencies :: Feixisme?
El nostre Ajuntament, després
(lamer nomenat alcalde-president el
senyor Gaspar, i alcaldes segon, tercer i quart els senyors Codinacs. Nimena: i Comprubi, respectivament,
ha designat per a les comissions corres p onents els segrients consellers
municipals: Goreanació:
Pahissa, Moreno. Segiies, Rutile i
Prats: Foment: Codinacs, Camprirbi, Domingo. Ossó i Graner:
narices: Nimenis, Vicenç, Borne,
Pares i Riera: Con s ell local de primera ensenvanea: Campruhi: Junta
del cadastre: Domingo: Junta del
Ceno electora!: Pabissa i Bonnull
—En virtut de la renovació acordada en la darrera a s semblea general ordinaria celebrada per 'entitat
I.a Latió Coral, la seva Junta de
Govern ha quedat constituida riel,
senyors segarlas: presidente A ntoni
Prats: vice-president, Antoni Maestre; secretare Isidre Cans-ameres;
vine-secretani, Ene,: Artigues: eaixer, Joan Borrull: comptador. Ernili bibliotecari. Ricard Parés; vocals: Pere Sellares, Rafael
Roca i Llorenç Mesures. El senyor
Prats és la tercera regada q ue sant
carga president per a aquesta ensilas.
—Amb motit, d'haver estat elegit
conseller municipal d'aquest Ajantament ei nostre company en la
premsa senyor Enric d'Onada per
acord unánime de l'Agrupacie
Redactor s-Corresponsals sera ofert
el proper diumenge, dia 23, un acte
d'honor al susdit atino el que, ensenos, sera tina ente de bona rompanyonia entre tata els componente
de l'esmentada agrupació.
—L'afortunada administracie (le
loteries d'aquesta ciutat s'ha tornat
a retire afavorida anib un nou pre fluí
Fn efecte, en el darrer 5orteig de la rifa de Madrid va
expendre una part del número que
ha sortit premias amb. la tegona
sort.
—Cridem l'atenció de l'empresa
del Cinema Catalunya sobre deternenades pellicules que es projecten.
Algú ha volgut reme en algunes
d'elles una mena de propaganda del
feixisme, de la qual cosa en podria
esdevenir •un greu penudici per a
•
l'esmentada empresa.

TORTOSA
*Miman contri l'Autonomia :: El
ferrocarril de Val de Zafan :: Novel

diversei
Tortosa, /9. (Per telefonl. — Ha
aparegut un Hl titulat "Ala pobles
catalana de la R ibera de l'Ebre ". Mg"
nat per un anònim comité "pro-jstsecia". que demana als pobles iudicats
la' separació de Catalunya, per haver
fracasaar, segona ells, l'autonomia
ésser espanyols. Tots aquests fulls
parten el peu d'impremta retallat.
— Ahir van quintar 323 minyons
d'aquesta ciutat pertanyents a ractual lleva.
— Es troba a la nostra ciutat, nbtenint fotografies, el Sr. Adolf Zerconatz, per tal de publicar-les en la
seva obra "Belleses de Catalunya".
— Aquest matí, a les desee. s'ha remes. a l'Ajuntament. el Comité' d'era
titats eones-legues. presida per l'alcalde. leohjecte era trartar del ferrocarril de la Vall de Zafan. - Snea
nomenat una ponenca formada pels alealdes de Tortosa i Sant Carles de e,
Räpita i el President de la Cambra
ile Comerç. Sala tramès un telegrama
al ministre d'Obres Publiques. per
tal que en nreparar ela rases press,postas incloguin una calentitas suficenit que permeti acabar la dita empresa.

— Ha e , tat nomenat secretan l del
Patronat de Vida Tortosina el senyar Tosen M. Bruta
— Fis baile de disfresses celebres
ahir al Centre del Camere i Centas
Radical Socialista obtingueren un ao.
rollús èxit — C.

MATA RO
Teatre uu Noticiara
:Mataró. s9 (per telefonl. — Per a
la prnpera'repreaentació de l'A ssociació d'Amics del Teatre, que titylri
'loe el (Ha 17 del correa, hi ha anunciada la companyia Ladrón de GireJara-Rae:lea que posara en escena
"Felipe Derblay".
— Aquest migdia la guardia municipal ha expulsar diverses caravanas
de gitanos que s'havien establert a la
Riera de Sant Simó.
— Ha estat destinat per ocupar la
Prefectura de l'oficina de Telagrais
d'aquesta cimas el funcionar' del maleta Cus senyor Joan Soldevila.
— En la reunió celebrada per 1 . F. p0 r t Ciclista Mataron; va constituir-se
la següent Junta Directiva: Presi(lene Antoni Esteve; aecretari, Lluis
Subirachs: tresorer, Agusti Pujol:
continuador, J. Miguel; vocal, Ricare
Torres.
Aquesta mateixa entitat prepara ese
excursia al Tibidabo, p iel) sn reca:regut total de seixanta quilennetree

MALLORCA
Hamenatge merescut als actora dC
Teatre Mallorquí :: Les peques ganes
de resoldre un conflicte greu :: Laliar forçós :: Diverses
Paima, 1 9. —.
del Sal
Mallorca ha ebse,idat amb un dinar
intim els actors de la compara:a
- Esteirich i autora, que tanz ii exit han assolit ea les repreStiltaCit,,,S
i estrenes durant les temporades anterior; de teatre maliorqua Al frisa:
t: ass0Ctä a lame el gOVeriladür,
havia dinat al matera restaurant,
qual digua, en un breu parlament
"Voseares treballeu per a cense:var
el calor de la llar patria -. Parlaren
tambe els aenyors Tono j Maroto. Gabriel Cortes i Miquel Puigeeler. El
Poeta Guillern Colom Ilegi uns tersos.
preleg d'una nova producció. I els
actors semoreta aataraia Val:s. Cristina Valis i altres recitaren bells 'aacrnents de lea obres eatrenaaes recemenz. La festa resulta moa sirritad.a.
— La reunió de (orces vives eut,
en l'interès de resulare atar aireas.
ese convocada ha acabat, arta/ la d arrera sesaia, sense arriba' a cap resulta, lositiu. Ella (loe, ;loe a l'exalcale • é Pahua sen' sr Suar, propietari d'un hotel, a donar la culpa
de tut a l'Ajuinament, perque desprea inders de pessetes a proporciunar Seises, quan, al seu judici, les bauna de despendre en subvencians al Eoment de Turismc i en propaganda per'
qué els estrangers acudissin a Mallorca i viure, a esser possible, al sea
i a alineo detallo no mems
decantadors a ter creure que a aqueotes forces , per ésser vives, els sobra
la República. Aixi mateix s'acorda que
vagi a Madrid una Comissió integrada pels senyors president de la Diputaeiú, baile de Palma i caps d'Obres
Públiques i del Pon. per tal que.
ajudats pels diputats a Corts per les
Baleara, demanin al bon Lerreux
altres nenistres el mannä que ens pertoca en la repartició del
— En Junta general la Joventut
Asentista ha nomenat la segúent
Junta Directiva: Joan Joneosa i
Sita, president; Miguel Realza : Li munes. vice-president; Joan Eeseloat
i Salve, secretan; Jesús Niete, ricesecretee; Miguel Estrade / Andreu,
tresorer, i Julie Ticos:les vine -tremorem.
— A Puigpunyent sita suicidas
Llorenç Bercele i Bordeo Era ere
des de fea trenta-cinc anys, per la
qual co'. esteva sempre de mal humor i avorria la vida.
— }len arribat els vaixells de turisme nord-americä "Exochorda"
anglis "Empresa of Australia-.
— Al Centre Cultural Obrer atar
el senyor Werner Schulz done una
conferencia sobre "El Teatre cem
factor de Cultura - . Va reste un fervores homenatge al teatre
tot lamentant que els nostres m'eras
literata no es dediquin a escriure
mateix tetare. —
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Filtres
toihd
. in ha parlas de la magaif icinCi0 titit grups escolars que no cons-

frute l'Ajuntatnent de Barcelona en
aqueas quince anys últim.c. N'hent
vist fotogralies als diaria; els hem
gentil descriure en eh r discursos de
i en allocuciou electoral,.
Gairebi tothom — an deixem de banda els pereonarger de la Dictadura,
q$44 atab un barrita que el: honora, i
que ens honora, varen confondre
cultura i catalanisme gaircb, tot110711, repeteixo, ha sentir en algun me»test l'orgull de poder mostrar antb
rindes a ii•.1 forastera aquests ednicis coberts d'elgrafiats i vallara de
¡ardí.
Peri 'queme barcelonins Cenen idee
e.raela i sensació directa de la feina
que realitsen aquestes escales municipal:, tustcutles gairebi ntiraeulosament
entre el batibull de la política verbalista i a despit de les testes finaste_ dono de s orientadores!
.Molt pat.!! Potscr unes quaranta
dolsenes.
Jo ~tris, que prermia de temps
und Idea terca aproximada de Itur
obra, confesso que fins ahir a la tarda, que vaig passar quatre hores al
gro* acolar Lluis Vives, erigit vora
una riera de suburbi, entre Sans i la
Bordear, no vaig tenir ¡esgarrifança,
l'emocid, el calfred de Ihiw transcen-

dencia.
I pensar que d'en ç a de radtyniment
de ld República, topes amb alguno barrieses que miren amb recel aquestes
grtins emPreses de nodriment espiritual i de nodrintent farie (;tes confines no scin menys transcendental: que
les aules!) que ha posat en marra l'Ajuntament de Barcelona!
Error. Aquests grupo escolar, segurament que no sin — ;Din
ens e n guard que ho fossin! — el Paboard que elle voldrien. No. Aquests
grupo no deturaran l'erolució social;
no is llur ofici! Peri, poden filtrar
les aigiies tèrboles del suburbi i del
mestissatge, les escorrialles de la fabrica i de la taverna, i ireurc'ss und
aigua menys infecta. Passara potser el
~deis que ¡saurio passat sense aquests
filtres, ntanipulats per una selecció de
mestres abnegats i eniusiastcs..., Perú Paliara en un altre pla una mica
mis alt, menys selvcitic, menys primara I Passava no en una frisia Babel
aove nona, sind en una nació dita

Servei Meteorològic
de Catalunya
ItTUACIO siniueas. ATMOSPIRICA
WIWROPA A 1.111 RET DEL 0111
18 DE FERRER DE 1084
Persleteie Vantlelc16 • tete ola
países eceldental• d'Europa, gua

a bon temps, excepto a
cierta linc
Franca I • les mulens alpinos, en
111 ha melle Mitote I boleas bit.
• Escandinavia 1 • Lamanys ha empalme et lempo. I es
3egistran vente feria de Ponent I
algunos Muges, Migut • una demosele baremetrice, que erbeedent de
l'Atlentte basas Per »T M' 555 5
la mar Rehice I a Resala.
Cap

EITAT DEL TER"

meterme, A tia vurr
El ben trompa 64 mineral, I dentina cel sera t venta Mesoa del meter nord.
Le. temporaturm oen sueno du3ant st dia, pera • la n/t persista':
el re•Inl cas tones a la tuder 1 P esca..
Temperatura mlnlma d'arel, O
A

• Adrall I • Sent
lillaterts; mialma da•
Tellelp.
ble, 51 almea,
(Leo observaclons del temes a

ames »u mere,

JuIll

a.

barcelous, a les set, van a la cap.
galera as la primera pagina.)
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Dimarts, • 20 de febrer de 4-934
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Alti

litigues i apolitiques, a l'objecte de redactar i aprovar unes conclusions per
a isser lliurades a l'Honorable President de Catalunya, Sr. Lluís Cotnpanys. En la dita reunió van fer
de la paraula els delegats d'Acció
Catalana Republicana, Cara! Federal
del Guinardra i altres senvors reina i
industrials de la dita barriada. Es va
nomenar un Comite d'acció, el qual no
donará per acabada la seva tasca fins
que sigui un fet la dotaci6 total da gents de vigilancia.
El passat dia 15 es va inaugurar,
al Casal del Metge, una expande, de
quadres a l'oli, orielnals del conegut
metge de Sardanyola, Sr. Remen N.
Permanyer. A”iAti a Tacte inaugural Una erins urrhria tan TV/Serosa
onm distingida. cele admira la interessant collecci6 de quadres exposats.
que sumen itt. !muceta exhibició art'stica sen h clausurada el dia 28 del
correrte

El diumenge Penya
Publieitas Barcelona. ¡alegrada
pel personal de la Caen Publienes. S. A.. dalquesta repita',
va celebrer at Teatre-Eeeola
el seo nnuneini primer feslival.
Es posä en escena la diver-

tida comedia en tres actea
deis germana Quintero "Las de
Cain". La seva representad?)
fou un èxit.

..••nn••n

El Cònsol General de Bélgica a
Barcelona t e Ihunor de püsar a coneixement de la Colaina Belga dels
arnics de Belgica que dijous, a les
onze del mati, tindra lloc, a la Capella Francesa (Ilrue, !ata servei
religiös per a reten desean: de S. hl
el Rei Altert L

• COBRA DE LA PROPIETAT URBANA

L'IMPOST DE SOLARS EDIFICATS I SENSE EDIFICAR
La Carnbra Oficial de la Frolnetal
Urbana de Barcelona hä Jo fer ¡su
filie que han resultas completamenl inREVEO AIGUA IMPERIAL fructuoses totes les eaa i ans ,ete Ira'
na realitzat proa tla l'Ajantaarene 'Jet
tal de resoldre a satisfaceiö deis proLa Junta Directiva de l'Hospitalpietaris el conflicte provucat amb l'imSanatcai de l'Espera. Sant ens ia avipost sobre els solars, estiguin u na edinent que des de fa una temaorada, i
iicats, i únicament ha pogut assolir
enteran el num de la susdita emitid
que líos al vineut dia d nu siguin lliubenef Ma, uns desuprensius es dedirats a l'Agència Executiva els rebuts
quen a recialer cases de comen; i docorresponents al primer trimestre de
micilis particular!, amb la pretensió de
1933, puix que els pertanyents als
Catalunya.
recaptar calials per al susteniment
Jo, almenys, he sortit del orto es- d'un nombre determina de Ilits cn següents trimestres no han natal pos a ts encara al cobrament.
*color Lilas Vives amb aquesta
emita Sanatori. Cursi sigui que es
commovedora i ose una mena de netracta duna vagar enganyifa, ja que
Amb aquest mutila la Cambra ha
cessitas física de cridar: "Endatunt!,
de recordar que, grades a la seta acla Junta Sanatori no ha autoritmil escales i mis cantines! I, sobre- zat tal collecta, criden l'atenció al titud, slip, demorar prup d un any el
tos, bese medres, amb vocació de pUldic, a ii que no es deixi sorpren- pagament de l'impast ~vitae en esmestres1"
dre en la sena bona fe, i adhuc detera d'una rectificació pussible en un
nuncii a la policía els subjectes que
Carlea SOLDEVILA
bou Consistori, i, malgrat que un gran
arnb la capa de la carnet no tenen
nombre de propietaris acudissin a saaltre huera que el del lucre personal,
tisfer l'imputa perjudicant els alar',
i restant ami) aixa a la Canana l'autoritat
que necessitava pes tal d'acFIRA INTERNACIONAL
RH I Pille LA EEIHE El
tuar ccan expressia unäninie del sen(Polònia)
tir
de
la
propietat urbana de la ciuDE POZNAN
tat, puix que, encara que sigui ulule
DOTZE HOBES
l loposicia sie 10,1u de vuit
Sigui quin sigui l'origen de lo fe- d'estimar
Ha eetat nomenat delegat oficial a
luiil prnpiesaris que San farniular reEspanya de la Fira Internacional de
bre: grip, escarlatina, xarampió, veclamada, ne. ha resultas suíicient daPoznan, que ha d'inaugurar-se a la
rala. paludisme i tifus, es pot tallar
tant en nombre del, que deixaren de
del tot en &ase horca i fer 'N'orlar
dita eutat el vinent dia primer de
reclamar.
mala, el president de la Cambra de
la melaltia bevent, simplement. uno
No obstant, laejuntanient, amb la
Comerç Hispano-Polonesa de Batee.
quants gots de BOISSON BLAN•
seta suivaçió brurileCada,1),X11"1 exiClIE de VAbat Alagnat. Aquesta belona, senyor Segimon Schont.
gir
el pagament de l'initest esmentat,
guda, microbicida i depurativa, reteje
El govern espanyol ha acordat prenpera no pudra evitar cale hom cuasidre part oficial en el cht certamen cola sang de gèrmens inieccions. Ea el
deri que l'arbitri es absolutament
mitja mes radical, milers i milers de
mercial.
perquè, ultra vulnerar l'Estatut
Les transaccions efectuades durant
tegades prevea per a tallar de soca
municipal, intringeix I Ordenança que
la Fira Internacional de 1933 assoliarrel la grip i tota malaltia infeccioel propi Ajuntamen t formula, aa puren cinquanta martini de franca la
sa El Basca de BOISSON BLANqual xifra, degut als nous elements CHE de l'Abel almenar per Set un blicant-se el Registre i el Paara en la
forma ordenada.
litre de la dint bezuda es ven al
que ingressaran en la dita Eire, será,
superada notablement el present any.
pren ile 3 l 20 pessetes a totes les terL; -era la Cantbra rebre de l'AjenEa interessantissim per a Espanya
tala at la .. . , :la 1 la
maeies.
el mercat pelones, on els praductnes
in s tancia solliritant la militar de tea
espanyols poden vendre els seus prol'eoilet que faC.l i'a no ha r rha . Per
P er a m alestar deis escamlakaas
ductes areb molt ecassa competencia.
tal j 'interpiiisar els rarrespements realrataments quA san at.jerta els
cursos, seise pe eludiri gae Prere
dastrials i erais de la l'arriada t'A
. fribtmal de liaran--e:radvntl
Gumarrla, diumenee a 1 ,, feze ael
meta Migue la,c, a! sala d'actes de;
ties.
aotelt
Llegiu LA PUBLICITAT Ma, Guinarda. Assm-lacia de Pra pieI 'per Ultim ha i1 fe; ni-tsitr
tenis i Veírs, i patrocinada per altealama motiu dels e-rars de sapería-le
ti eeranarle. 11:111 reania d'emitats poPropagueu-la!
1 a, (-Wat ru pié iia l'a)un t am ent ea gran naelne de rema,
I (111 , , t ut obc121t pon-n. 1re que s.-rifa
•nbsautt s , nr, ho loAn ,tat e n ana.
passant-loe igual e:sed al cebrament, té
la cambas a daeasicia dels
un s nvadel s dinstancia
utilitzar reir( a reclamada giban'
sie s Atl s 7er el da araras.

tfilt arlitarie
ben ¡de de
Adts prätics
diner.
ti una bona
0.
&asió
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Ele empleats d'Aseeburandes. — L'Associació (Somera]
d'Empleats d'Assegurances va
celebrar una reunió general extraordinaria en la (piel donà
compte dels resultats obtinguts
en les converses soetingudes
per les representacions patronal ubrera per a l'aplicació
Ilurs noves bases de treball.
Cnnegudes pelo enipleats de les
Companyies les concessions dels
patrons va acordar-se, per aclamada, refusar-les en bloc, i
autorazar la Junta Directiva (IP
l'Aasociació d'Emplents per a
notificar eeguidaineul al Jurel
Mixt respectiu que es procedira
a la preparad() de la vaga.

Eis obrers dele ferrOcarrile
de Barcelona. — Eaire el C onsell obrer deis ferrocarrils
tropolilans afecte al Sindicat
Nacional F erroviari (LT. Co, T.)
i la Secció dels ferrocarrils subterranis "Gran Metro", del Sindical del Transport Ciba és
fet -ni racord d'actuar conjuntaifient en Vd, all nn que fatal referencia a qiiestions geuerals davant l'Empresa. Actualment han
etinieneat les reunirme dels representanta d'anibdues organitzacions per tal d'estudiar i confeecionar unes noves bases de
treball que responguin d'una

manera justa ¡ humana a les
nevessilats de la vida en el
mument present, i mas pel que
fa refelanda a aquesta mena
de treball s subterranis, tan desasa mlables i perjudicials per a
1;1 salut dels empleats.
eindloat de Sastres I Mediste.. — Ha quedat constituida la
camiseta organilredora del aindieal de Saalree. alodiales i
Colifeeitia, la qual ha comeneat
ja ele treballa perquè roiganitiacia d'aquest Sindical quedi
eiilleatida (ami mes aviat
Tats els ubrers i ebreres que
pertanyen ii aquest ram san adveritte que la coMissiú eslara
a la dieposicia de tols. els dice
felnera. de dos quarts de vuit
a les nou del vespre, al geu
riiicili social, carrer de Tres
Li g o, 3. principal (entrada per

la Playa de Macià),

canta es

GENERALITAT
&n'Out& de &herbeció.--

El conseller de Onvernació va
dir ahir al migdia ala periodisles que havia rebut luifici de

vaga presentat pelo ubrers I
en/Melilla del ram de les Enepreces de l'Alpe', Gas i Electrienal amb dala del 17 d'aquest mes. Fonamenten la vaga
en rincompliment de les bases
de treball per part de les EmpreseS.
El senyor Selves afegf que el
cionseller del Teeball es optimista i creu que no sairribatit
plantejar el conflicte.
* Es referí despras el senyor Selves a la passada vaga
ul p l empleats dele Ferrocarrils
Calulan g , 1 digne que eslava
salisfet perque no liarla °coi,regut ni un sol acte de g abotalge ni pertorbació de cap
mena. Aixi l i ho havien comaguàrdia
neilailt els alcaldes i
* Facilita despras una nota
de les sanciona que Inicien esimposades darreeaniant.
Segons aquella. han estat multata amb 500 pee g etes cada
una, tres cases de prostilurna
clandestina del carrer di libubpital. essent nial mateix clausurades nitres cases; rimb una
de 250. un cinema, per incompliment del fteglement d'espect ac l es. Per jugar , a jora prohibits, 230 pesseteS a un bar del
carrer d'En Robador. i una alIra de 5 0 O a un altre bar del
carrer sIe Sitia Pau; 500 pesset (1 1.. 1114' O a Utt bar del carrer
de Salmerún, • 250 pessetes
prripielari d'un ball del ealTer

l'aen de la Rambla, per 'rebanar-11i tina nota menor d'edat.
* Ahir es presentaren al
conseller le liovernneiú els capitan g g enyors Arena f Abaneo.
iernrporant-s e ej primer al
Cos ile Seguretat ¡ el según al
d'Assalt.

COMISSARIA GENERAL

l

oficials

posteriors, i lea calquea ben
visibles a les portes posteriore
dels vebicles, quedant avisats
per aquesta nota que senil
sancionats tots aquells que nu
circulin en les condicions reglamentàries, abans esmenta-

des.
L'arbetri sobre solare edifiesta o no. — Per tai deavair
confusions 1 evitar perjudicas
als propietaris d'aquesta
tal, el conseller regidor d'ingressos, Deslieses i Patrimoni
Municipal. fa públia que nocanient sIm inlenlat el cobrarnent a dornicili un radiquen
les finques, dels rebata correaponenls al primer trimestre de
l'exereici de 1933, relatius a
rarbilla sobre el valor deis 00Wrs, estiguin o no edificale.
El g que no fingir) sattsfet resmenlat rebut poden passar pel
• laegociat de Recaptació, posßeig de Pujades, I 1 3, on fins
al dio 28 del corrent pollean
ter efectius Ilurs pagarnents
sense aerenii, i després de la
indicada data, sense prórroga
de cap tnena, els retarle seran
'Hurtas a l'Agencia executiva.

ACTIVITATS
El diumenge ilia 11 de lebrel*
la brarma filial de "Palestra"
(Obra de Relacione i Bescanvis
Internacionals'). Corts Cal:tialina, 3.12 , principal. Va fer una
visita rallecliva a l'Alada Bistaric alunicipal.
La nonihrasa coneurrancia,
compnaln gairellA 1 it si te senyors eelrangere tle
riau'l(liaiil:u tu, ncnrupanvaila del
11 • 0-11.i1.1.S., va
recarrer les dependancies
la Casa de 171111 id l'a i es va (rr
earree de la hislarin i deeen‘iiluparnen l de la ciolat de Batea,lana, ojal enm tumbe de bef, niuralles rornanes, grades a l'amabalita! (lel director de FArxita
eenyor Aguslf Duran ¡ Santpece, el qual acompanya la visita ainb acurades explicara-mes
que doixaren lotborn batisfet.

Hora visita lamba la Piala)
del Ret i una casa en construccid, un són aprofitades les mateixes pedrea de rantic
Clariana Padelläe que al hala,
al carrer de Mercader», cedide,
a l'Ajuntament pet senyor Erina
cese Cambia
L'acomiadament es feu al recinto d'aqueeta ca ga en construceiö, i el senyor Ramon d'Abadal, president
amb breue parauleß regraciä el
ßenyor Duran ¡ Santpere per la
seca amabilitat de dirigir la
visita i els asßisfents per ha-

ver-lii volgut concórrer. Recorals estrangera que al local
d'O. R. 13. I. S. cada divendres,
de tres quarts de virit a tres
quarts do nou del vespre, ea
Mana un cura de caleta a cärrec
del profe g eor eenyor Narcis
alae6.
.
Probablement el dia 1 1 de
mere es farä una altra vigita
important, la (mal iPtš avieada
uporturiament.

EL CATEDRATIC JAU.
ME PEIRI, LA SEVA ES.
POSA I EL SEU FILL
RESULTEN FERITS EN
UN ACCIDENT D'AUTO
Diumerige a la tarda, a un
quilometre . del Yerldrell, es res
produir un accideot d'auto a
tamsequatteta del qual residieren alfas (mides greue el cate(tralla de la riostra Universitat
Dr. JRUITIC Pella, la Atta esposa
Líela Dataran i el eras fill Jordi.
segons erts comuniqueu del
eett n'alma dialo g an. el senyer
Pena sofria la luxad() del ferina. forelura nasal u fractura
111/1 pelvis. El se.0 eatat,
des daibans-iratur a la larda,
baria ualloiat forera La edil
espoea es produi la fractura de
do/erres coetelles.
nimba anavu l'auto el eee
fill J0/ 0i, el qual resulta amb
ferides de poca imporlancia.
L'accidefit es produi a causa
ti haver-se deepißtal l'auto. el
que l anä a topar contra uta

M'yerta

D'ORDRE PUBLIC

Vida Corporativa
R1NOVACIO DE JUNTES
As:Metete«, de Representante
I corredora de Vine, Mocheta
Similar. de Barcelona. — Presiden/. Erancesc Yergues 1 Segret ; vice-meßident, Juan Guarro i Castelltort; tresorer, Josep
viltiP lanaSaguas; gecretari,
Estilles i Llavorsí; viceaccretari, Josep Mestres i
Ilas; vueals: Barman Escoda
F reixte 1 llauuusi Gellida ¡ Fer-

reces.
Autociacló de Perilla I Tientes Industrial* de Catalunya.
Preeident, Josea Munner i
Cainp: vieepresident, Joan Rent e r i Relama . ; s e are c i r i Primer,
lt h
1 Havirt y. se r -ret Hui
SPg011, >.,r17IS li ... 1 . 117. 1 ea SII1S
i
J 9 1' 11 -1 31. Calli a l'ara
Pereia; rimad:olor, Maimel Col)
l'aineeec
pandea Gatiareez, .faa p a 31. Gral
marea.
i Vejar, Aurora
reeleric N a N art*o 1 eeca j .10,4
I Ribera.
1\1.

La policía va sorprendre ahir
a la nit en un cate del carrer
una partida
Baix de aant Pere
de joc, i s'incauta d'una quantila! en diners i de les cartee
que utilitzaven els jugadora.
* Els agente de la Brigada
Sacia' es presi i il l arell, lt malanada passada, a la casa naviero 9 del correr de la Riera
Alta al primer pis de la qual
viu Salvador Chanier Fonlana,
sancautä de einquanta morrales falseß de 50 cantinas, aixi
grO.Sfa quantilat
all res niel alls ade-

quals per a la fabricad?) de
moneda falsa. Chanier fiar detingut ¡ candult a la Camissaria

al
<1 . 0rdre Públie. Dadli 1iaeli0
Jaajat.
* Fino ahir süll 1.018 lea
instaitcies reina: e a a la Lunassacia Geeeral eiaiiiire Púlale
a.. ',remire para ea el
I . cr 111
amiears l'f'i u tus provisio
atiarrliea d'a,-eall de la alerteti-J.11%111i
; ¡dila' de Cuilalany a .
par a la preaenlacti a ilt lee nie1 ata iCe m'i ra aliii i lia I, ergt1110
1 1/1/ rioslaea

AJUNTAMENT

FETS DIVERSOS
1-^.1 iil Mi ‹.111 . 1 Fageel deixa
lib, al l'arre! 11 , Vil Ii1111 111 por 11111 a ter int rural rea.
apea/hl:mi la seta a Ilsii1 /1 , 1.1. 1111
lt;i'lt,' /11 ..111111/11'11111
ej . Kj11 , 11 ., , 1 n 1 1, V3 LI.C4111M
laeitia el ralialari ladra
ami 1-Muro:ibera dlet ,Itiljat IttuIii,itntl rin glero 1 1 seayar
la t a t'at ila, el .111 n11 va deteuir
.11 M'II
el 11;olre
delta:ad teleeit
ls calaboesais del Palea de
luatida.
inereal de Sant !miran
—
eelafar e a ti Crancesea
Pel proredim ent de les misses,
la quantilal ijpj t3a peaselea.
— La pilluela Va detenlr Rete? (ad lorrallses, arusiat Ihn.
ver omenaeet de mota. Tendor
Pi hP11

Cases.

reteMan 401,4
•
PtPUTACIO. NE
ein een•rnentaele

~oree

N
VIDA SOCIAL pefii

proeediment de la collocacid foren estafades rail peeeetell a Frederic Gaittón. Dan.
be he estat denunciada el JutJet l'estafa de que ha Fetal vietima Margaride Outeehe, la qua(
va adquirir per 20.000 pessetee
un establiment de begudes al
Carrer de Illoßpltal, amh la
ri.mdici6 que •AIEVE riel de eitrrepites i delitos. i aixi que ha
entrat en peseermie de testabliment l'bi han emberiet 1 &ha
eseebentst que es <Mulo Maulee
Difiere dg puestas, .

El dia de l'alcalde, -- L'alee p ti q. rairlea Pi i
poserssio ¡din'
111 . 1 * . Vil 1.1.411d1111
de hl preael e nela de
la Jimia alitirielpal
ama d'Art. Talab a 111

ti retinta de la Junta :Mixta
II rbana/aula u Ca-ertias ile
Visita a un funcionarl Mir e rugidor de
dit. — rimadier
Pro v violen' e, z,r11 n .,r
ha eiailat u la Clínica de
latan L'Abano, Oil eetä
ni a aso de atereat
la III /ill. sl
Gralare,s, el qual fiar
aare(ill et diaealite paseat per
un venetlor ambulan( al alercat
( 1 1' .aaiil El senyor Burlad i Ui dedieat al ferit paraunles afeeluoseri 1 s'ha congela
Jet de la minora que experimenta en el seu eglat.
Avis ale taxistas. — Havent
ala-er‘ ,i1 el Servia d'Inspecció
Conlro l del Departament de
Girculaei ta que citculen auto-

taxi* que no porten la !letra
indicadora del ella festiU, alai
roin amb números de calques
defectuesee, s'adverleix a lote
eh' industrials taxistes Eoblipació que ferai n de cumplir
do ertlelee I( 1 XII, apartats c;
guara reeperlivament, de la
re g l 1menlació del Se t -vet
dautolali de 29 de julio' de
den ele iguale diuen que cal
portar les eorreeponents
ale parafangs dementare

Cursos i conferències
Acareada conierincia del senvor
Vaughan va coser escoltada
de MI'. F. H. Vaughan !Conterbcia visibles MOstret dc coniptkença i sa
esser premiada. el( acaber,
Amb motiu de la celebraciö del 1 (Iras aplaudintrnts.
cinque aniversari de la fundació del
va
London Club, aquesta
ACADEMIA D'HIGIENIC
.
. . entitat
. or- I
ganazar quatre conteremace a
DE CATALUNYA
La
primera
d'aguceneu Barctlones.
tes va tenir 'loe el diesabte dia ro I Tal com eslava anuncia, celebra
del correni, amb selecta i nombroea
Seaauut ccntiiica l'Academia d11;.
giene de Catalunya, en la qual el
concurrencia.
Va fer la presentada del coniedoctor Joan Soler i Dirailidlle ticsrenciant, .11-. Francis H. Vauglian,
enrntlli et tema "Correlacio de i:el president del London Club.
na litata hig:eniques i educatives-.
luir. Francia Lluch. El tema ceca- ; El treball, que revela un profund
hit va isser "George Moore and ins
estudi, i que fou exposat ballant Novela", que fou desenrotllat anal I
mena va rnerexer fa felicitada del,
gran encere Va dir el senyar Vau:
acadernies. El president, doctor
ghan que el periode post-Victoria ! .agell u Agell, rernercia
et docta
(le literatura ungiese lii) Na (".5er
Soler i liamians per hacer cha a
prolific de grans escriptors. Hi van
l'Academia di-La:ene un tem, ten
hacer dramaturgs de talent, carn 1 imporiant i tan
magistralment esOscar Wilcle; escriptors po ulars„ osas el c tiuuicrenci
. .
rom Arnold Benett i II. Ca a ells;
Assistiren els doctors Gras, Ll
excellents novellistes, com Joseph
Fer - e t Nebot, Roca, Que--margues.
Comed i John Galaworthy, ¡ tarares mas o mcnys notable, earn . dree-Bordes, Denlafe te 13; untat, hincagues.
Carmene.
etc., etc., i nomGeorge Bernard Shaw, pera granas
bros
bornes grans esermier , n • l, lis
Es 1,7110 lo (ere y ,.-,,, rl Delega
1,."...ut pocs, si éS ' suc algun n'In ha
dfa • ras ¡anear a reunir-se
n la g al. Ala l, 11 5 1-111:1.3 Vall 1:011il
e,
tinca .. aivendreß, .:114 03. a les sct
rar a Sir *remas 130'd', Cullt a un
de!
veep;a.
l'ayer
a
v
llt
pera
eran novellista,
L'A a aaealla di-luciere ,ien.7.4
ala va reclamar per a Gearge Ido-odo-tora e/adate-Bordes per a u
re el tita l de ruee gran nava:ala
el
canteraDiu
ta- a 11 sc-sa n eaa ral a. gica del decd'aeuene Crece.
tal J<./.11)
aant que ad partieularme nt ao se
reiXts i fructo i a la
ten: Matinal a d,r tan:, er ei' a 111/f
Mailcural dc altatitut Medir.
Farrnat radie.
110 lill:Ileja a Me que lieorge Moore
va e5:111- 1111 je i li. pr;1Ni 1 'alS liii i:lili* IN- 57171 7 T ra'aaa- Ceae ir -.
mb d'aquella epoca.
— A• mesta eremita ta
George Moure va morir rany 1933,
/tararan
tres cmrierinie s . a eataa:
a ledat de 3, tova Havre nas c lit Mi
dels peofessoes ile e'esnsentej
1832 en un pela poblet del tiordcul t ural: j ura, ,li,nrçres je
F.
est d'Irlanda.
G. Tema: `Delacraie: Les
Va jet el conicrenciant un a mig
randes
mueres
derarar;VW.:
nuciosa retaco, de les ineidencies de
erne ' CliMs): di
7 a 8,
la sena vida. 1,:ls seue pares ealavan
Rivee. snbre "aaas t eett-actiti": diconveneuts que el alcor seria un
vendres.
lambe
de
7 a 8. al, . l ev, u 3fracassat, i aixi va créixer, eegur
res -Victor Filial en exil". - 1 ei
de la seca inferioritat. Aquest pda
canes Wentrada es deSpatara a la Sesament. scgons va dir ell mateix en
cretaria.
una autabiagrafia, nrai el va deixar
durara la seva llarga vida.
• IV.STITUCIO CLUTURA!,
A Paris va teme ocasió de com-- El Da a.aer i
pondre el seu primer treball literatit
Batata
catedràtic de la faculto Ze
una comedia que va dese represenFarmacia,
dona7a
tina Cnnieikira
tada molt poques vegades i que va
pabhae dinst.-res. a tic, elan'
merkixtr una efitifi Molt dura. Inde set del vespre. Tema t "La/3 inca
fluenciat per la lectura d'un anid'btaaria de la Soloariiia".
de d • E n Zeda, va eeeriure "Flowers
of Paesion", m'emes que no Val
* UNIO DE31QCRATIC.1
ésser del guet d'aquella época ii que
CATALUNY -. Fer g d-mu
varen niptivar que un chic digues
nueres, a dos oses de serle hl 11
que George lloore mere:alía era,er
anurriPla una caefe"Seiti raMilirt '10
lli g at e un pal del merare i ¡raer
Sr. Pair Roirma a restare, _dr
aaalliseat fina a deixar-le bei:det. Efe
Vnia Demaarance de ratea:11,a (Ripatanes no eren doltots, pera tevaelene4a. .4. pr s l 1- iferyva saltee tl
nine en compte la moral de l'epoca
tema cultural "Els preblener de rir
en 'que van reeser eeerita eren mole
duració.
atrevits.
litmit alguns detalla mea de le
HOSPITAL DEL SAGEAr
*
ce r a vida. i acaba dient e1 cosierenCOR. — 'El Co, Facaltstie cel4ra4
ciant que. • pesar de le etva Viltia,
sesei d desdijo' demä, ellinsecree, a les
George Moore ale eeinbla cridat a
onze del matt, en la quei seran te*
pasear a la postefitat. Les seves
oentedes les aezients comunicaciensl
obres no viuran. Le geteradons
Dr. P. Porras: -Vas chane de
actual, no semen gran atractiu par
salival en el costras dt Whirte.'
,
a la seca literatura.
Dr. al Puire i Saht h Eepoeleie de
Lee selv as obra heuras estet Ce7P1
treu casos erectasi per la ritygutié
lee inicies d'un rieu'erviteme, caerse
hipebtiee. Im 'renguee, de k•
'
1 desaparees«. -- —
bes".
LONDON CLUB
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BARCELONA AL DIA FINA 1\1'' CHE 151
ELS TRIBUNALS
Cansen visteis ahir
A la Secció Primera es va sus-

hi havia armes i municions i que
l'ardre podia ésser alterat. Aquesta
setmana seguiran les diligències.

pendre la causa que hi havia anun-

ciada.
A la Secció Segona comparegué
Carles Datorre, acusat d'un delicte
de furt. Es conformä amb la pena
de quatre mesos i un aja que li bou
aplicada.
A la Secció Tercera no s'hi celebraren vistes per jurats, ja que
aguests estan suspesos.
A la Secció Quarta es va suspendre el judici que hi havia anunciat.

VARIA
Ahir al mati una comissió composta de les dues Juntes de les Associacions d'empleats de Jutjats
de Tribunals va visitar el president
de l'Audiencia, el degä dels jutges
de primera instancia i el degá del
Collegi de secretaris judicials, als
quals !fluirà un exemplar amb les
noves bases de minores de sous
aprovades recentment per aquella.
Tumbé visitaren els sis relators de
l'Audiència. que no estan constituits en Collegi, i els Moraren,
igualment, unes còpies diquelles
bases. Els dits empleats donen un
termini de vuit dies per contestar les peticions formulades. Aquesta mateixa COMiS5i6 visitara avui el
conseller de Treball de la Generalitat. per tal de lliurar-li una ultra
ceja, ja que es veurà obligat a
intervenir-hi en el cas que no siguin
acceptades.
Ahir al matí el jutjat número deu
es persona a la presó, per tal de
rebre una nova declarad() als dctinguts Joan Antoni Sola i Cases
i Martí Alvarez, com a suposats
participants en Fatracament que va
ésser carnés a la farmacia de Favinguda Gaudi, a conseqüència del qual
va resultar ferit el dependent, senyor Roig.
En aquesta nova declaració Sola
ha desmentit tot el que havia declarat abans; digné que fou ell sol
qui va cometre cratracament, i no
anant acompanyat de afarti Alvarez
i de Josep Moliner, que era el que
havia dit la primera vegada. El jutge dicta ante de processament contra els tres que hi apareixen encartats. La causa passara al Tribunal
d'Urgència.
La guardia civil que presta servei
al Palay de Justicia va declarar
ahir en el sumari que se segueix
contra Joan Antoni Sola, el qual
fou detingut en aquel! lloc el dia
de la vista de la causa per l'atracament a la casa Párnies, ocupant-se:i unes pistoles. Tan acial con/ els
perits armers hagin donat el seu
dictamen referent a aquelles, el sumari sera dos i trames al Tribunal
d'Urgencia.
DE L'ATRACAMENT
A LA CASA PÀMIES
El gerent, el caixer i alguns dels
empleats de la casa Pamies van estar al jutjat número onze per tal
de practicar la diligencia de reconeixement deis dos processats Antord Coeli° Macias i Joscp Moreno
Quintero. Als testimonis els semblà. per la Feva estatura i per les senyes, que Coeli° era l'individu que
dies abans l'atracament es presenta a la fabrica a demanar feina.
No pogueren precisar, en canvi, que
fos un dels que havien pres part
en l'atracament, ja que degut a la
foscor no els pogueren veure be.
L:altre detingut no fou reronegut.
A conseqüencia del resulta t
del reconeixernent, el jutge va dictar aute de proces s ament contra els
¿os detinguts , per() únicament pel
delicte de linenca it1icita d'arma,
ja que al domicili de tots dos se
n'hi trobaren i no tenien /a llicencia corresponent.
Ahir al matí es presenta al Jutjat
Joan Lièvre, el qual confessä ésser
Fautor d'un delicte de robatori de
350 pessetes, comes al carnió d'una
casa de transports en la qual estava
empleat tres anys enrera. Digné que
durant tot aquest temps sentia remordiments, i que per aluest motiu
s s constituia pres.
Ahir al matí, tnentre treballava
al vaixell "Wils o n", que está auroral al moll de Ponent, en la descarrega de carbó, va caure a l'aigua
l'obrer Joan Vendrell, de quaranta
anys, el qual fou tret ofegat
mar. Per ordre del Jutjat de guardia el cadäver fou traslladat a: dipòsit judicial.
Fou detingut Pere Garrido Seriella. el qual estava acusa! d'haver
clavat una mossegada a la seca
dona, Esperança Mach, a conseqaéricia de la qua/ aquesta va resultar amb el llavi inferior arrencat.
Ahir al matí el Comissari general
d'Ordre Públic estigué prestant dec laració davant del Jutjat número
sis, a consten/inda de la querella
que s'instrueix en aquell jutjat amb
motiu de l'escorcoll practicat al local de Lliga Catalana el dia abans
de les eleccions de regidora. La
d ec laració va durar molla estona,
sen guarda molla reserva, si hé
hi ha lloc a suposar que, costestant les preguntes que li féu el
ll etrat querellant, senyor Maynés,
va dir que havia complert amb el
sea deure, com a resultat de les
eotícies que tenia referente a qua

EI tribunal de la secció primera,
accedint al que ha sollicitat el Iletrat defensor dels deu processats
per la vaga de tramvies declarada
illegal, ha acordat la llibertat provisional del Comité de vaga, que
eslava pres i processat. El fiscal
instructor de la causa no sala oposat a la petició de llibertat.
Ha estat qualificada pel fisdal
del Tribunal d'Urgència la causa
seguida contra Franzs Macho, acusat de qué el dia sis del corrent mes, al carrer de Sepúlveda,
anal el pretext de ¿emanar foc per
al cigar al sereno del carreta Jaume
afuslera, l'agredí i Ii prengué el revólver. Fou detingut pocs ritoments després. El fiscal li ¿emana
la pena de quatre anys i quatre
niesos de presó.
També ha estat qualificada la causa seguida contra Mossete Giovanni, acusat d'un delicte de resistència
i atemptat. La pena sollicitada pel
fiscal és de dos anos de presó i sao
pessetes de multa.
L'administrador de l'Hospital Clinic dona compte al jutge de guardia d'haver mort en aquell benefie
establiment Afercé Alaix, a conseqüència de les ferides que sofri a

L'Hospitalet el dia 3t de gener pusrat, í Antònia Boix, de cinquanta
anys, que ahir, al carrer de Leiva,
on vivia, soiri cremades greus en
valer encendre un iogonet d'alcohol
que se li incendia i Ii agaii les robes. Ambdós cadáver& passaren al
dipósit judicial.
Davant el julge (listricle 16 es va veurc ahir l'ineident
de divorci promogul per An le¡tia Servilge contra el seu espa; Josep Csfeliú. L'espós, que
és hongarès. en assabentar-se
de la pclicid de divorci de la
seva esposa, ha interposat la
qüe.slió de competencia, enfeuda que per ésser hongarès
aún les autorilals de Budapesi
les que bandea de tramitar
aquest divorci. Ella, per», opina que havent conlret matrimoni a Espanya, ha» d'ésser
els Tribunals d'aquesla naci(')
els que han de tramitar el divorci. El »ligo ha entes que no
hi rap la competénria amb Tritamo Is estrangers, i la sentencia dictada sobre aquest raer
ha passat al Tribunal d'acpiesta
Audiencia Territorial,
Pel Juljat número 10 s'ha
(Letat ante de processament
pel ¿elide do e.oaccions i amenaces contra els representants
dels hillerians a Barcelona,
Eritz Weisner, Rodolf Windetau', llons Frucher i Otto
El processament ha estat instat per Ludoviro Stuz, esta tul
representat pel lletrat senyor
Imbert.

Assenyalaments per a avul
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. - Divorci: Anna
Fontanet contra Manuel Solanes
Gil i ministeri fiscal. Major quantia: Beneta Brunells contra Baltasar Auget i Regas. Inciden!: Wolhart Bross contra Jaume 1:Mota.
Sala segona. - Revisin: Josep
Roca i Adell contra Josep Soler i
bliralies. Incident: Montserrat Silges contra Estebanell i Pallisa. Incident i declarack, d'hereus: Carme
Vives i Porta i Francesca Teresa
Vive, (M'eras contra advocat de

l'E s ta! i fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. - Dos orals per
lesions contra Manuel Soler i Vicenc Sanxo.
Secció segona. - Quatre orals
per resistencia. expenclició de monedes, furt i desobediencia contra
afarcelli Gubert i Farras, Angela
Seguí i altres, Carme Pérez i López i Manuel Joaquim Pulqueiro,

respectivament.
Secció tercera. - No té assenyalaments.
Secci6 quarta. - No te assenyalaments.

ANUNCIS JUDICIALS

EDICTO
En virtud de lo dispuesto pir cl señor Juez de primera instancia del Juzgado número nueve de esta capital, en
providencia de este día dictada en los
autos de juicio ejecutivo sumario promovidos por don Buenaventura Bersaín contra la Sociedad Viuda e Hijos de J. Nicolau; por cl presente se
saca a pública subasta por segunda vez,
término de veinte días, y con rebaja
del 25 por ciento del precio fijado de
común acuerdo por las partes, la finca
siguiente:
Un edificio fábrica construido sobre solar sito en la calle de Jubara,
de la villa de Calella, que mide 129
palmos de ancho en dicha calle, e Statt
23 meteos acio milímetros, i io9 palmos
también de ancho en la parte de detrás, o sea en la czlle de la Iglesia,
iguales a 21 metros 233 milímetros por
4 1 3 palmos de largo o fondo, equivalentes a So metros 333 milímetros,. formando una superficie total aproximada de 47. 288 palmos y mecho, igua-

les a z.786 metros 493 milímetros cuadrados; ocupa el edificio parte de dicho terreno y fue construido de orden del anterior propietario, la Sociedad Castells, Nicolau y Banpus y tiene
su fachada en la calle Jubara, y en
ella está achatado con los números 121
y 123 y consta de planta baja y un
piso cubierto de terrado con varias
dependencias y un patio en su parte
posterior sin que este fijada la medida de lo edificado; el patio esta circuido de paredes y tiene una puerta
de entrada en la calle de la Iglesia.
Linda en junto la descrita tinca y
terreno en que se halla levantada: jx.
el frente o sea Sur coa dicha calle de
Juliana ; por la derecha entrando a sea
Este con predio que fue de dun Jose
Riera, hoy el que se describe a continuación; por la izquierda Oeste, con
terreno de Francisco Coll y otro de
Catalina Puig, antes de Juan Organ y
Suüer, y por la espalda Norte con la
call e de la Iglesia.
En la fábrica, que es de géneros de
punto, está instalada actualmente la maquinaria siguiente:
Siete maquinas Cottons número 30,
marca Lubig; once máquinas Standard
mimero 42, marca Scutts; siete máquinas Canals número té It. L., marca Scotts; uf máquinas circulares sistema Terrot; 27 Gros.
Todas las citadas máquina s van provistas de su correspondiente motor,
aparatos de arranque y accesorios.
Una maquina bobinar sistema Llosa,
prensa hidráulica molde de aparato.
Además otros utellilios y accesorios hasta completar todo lo necesario para ¡a expresada industria de géneros de punto.
VALORADA EN 75. 000 PTAS.
Se previene que la subasta tendrá
lugar en la Sala Audiencia de este
J uzg ado sao ea e l ala izquierda del

Palacio de Justicia (Salón de Fermin
Galai9 el dia diez y siete de mar,'
próximo y hora de las doce, bajo las

condiciones siguientes:
1..-Que para titular parte en la 3al 'asta delteräu los licitadores depositar previamente en la mesa del Juzgado e, en el establecimiento destinada al efecto el lo por uso del tipo
.le valoración ensas consignaeionics
seran devueltas • sus respectivos sluefiuS, atto ßegUido del remate, a excepción de la del mejor postor, que
continuará subsistente CUTUU garantía
,le la obligación, a en su t;iUm, COMO
P arte tkl preCiO del remate.
2..-Que no se admitirá postura alguna que no cubra el upo de subasta.
3a-Que los autos y la certificación
del Registro a que se reliere la regla 4 . ,tel articulo las de la Ley Hi-

potecaria estarán de manifi esto en Se
enten r erá gue tddc li--cretai;qus

citador acepta corno liastante la titiilach'in y que las cargas o gravámenes
anteriores y las preferentes si los buIiiere--al crédito del actor-cont i nuarin subsistente s . entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mimuis,

s i t destinarse a su extinción el precio
nIel remate.
4..-Que los gastos de subasta. pago
de derechos a la Hacienda e ins-ripciiin al Registro y demás inherentes
ser:in de cuenta del rematante
Barcelona, catorze de febrero de rnii
novecientos treinticuatro. El Secretario= Licdo, José Af. Salva,

UNA FESTA
COOPERATIVA
Dituneng e se celebra la tosió de
les Cooperatives "La Fraternitat " i
la "Ferroviaria" amb una testa que
va tenle lío< a l'estatge social de la
primera de les citades entitats, catres
de Nakens, núm. lo, de la Bateeloneta. Al Mili se celebra un vermut
de germannr, en el (mal es pronunciaren parlament, encaminats a enaltir CII avantatges morals i económics
del cooperativisme. A la tarda se celebri una 'esta infantil, en la qual

un grito d'infants, ultra representar
una obra de tcatre i recitar poesies,
ciectua exhibicions de gimnasia. Els
dos artes es veieren molt concorreguts.

PEDA
UNIVERSITAT AUTONOMA
Curs de cultura fonamental. El senyor Blai Cabrera donará al
Saló del Consell de la Universitat
tres conferencies que formen part
del Curs de cultura fonamental,
primera, ilijous, 22, versara sobre el
tema: "Teoría de la relatividad";
la segona, el dia 23, "La física del
átomo", i la tercera, dissabte, 24,
"Perspectiva general". Les tres
conferencies començaran a la mateixa hora: les set del vespre.

ENSENYAMENT
SECUNDAR'

Trasllat d'un funcionad. - A yeticiét prOpia, el af inisteri ha trasIladat el portee segon de l'Institut
de Segona Ensenyança Balmes,
d'aquesta ciutat, senyor Just Germal' López García, a prestar els
serveis del seu càrrec a l'Instint
d'Alcalá de Henares.

ELS MESTRES
Assemblea dele mestres laica de
Catalunya. - Al Centre Gallee de
la plaça de Macla celebrel abansd'ahir la seva anunciada reunió
l'Agrupació de Mestres laics de Latalunya.
Presidi Vede el president
l'Agrupaci
ó, senyor Angel Remigio,
gai donä compte als reunits de les
gestiona que acabava de realitzar
a Madrid, adreçades a donar una
eoluci6 definitiva e les reiviodicscions que tenen soHicitades al
Govern. Ya dir que venia molt

NOTES POLITIQUES
Etquerra Republicana de Catalunya
Diumenge 1/55321 se celebri al
Palau de Belles Arta. extraordinädatilera concorregut, un vermut
d"nonor al conseller municipal senyor Jame Vichier, organitzat pels
Centres d'Eaquerra Republicana
Catalunya.
El motiu de l'homenatge- que resultä brillantissim -era el Iliurament al senyor Váchier de dos pergamins i un álbum de signatures que
recollien el testimoniatge de les
sirnpaties antb que compta entre els
aiiliats al partit d'Esquerra.
Oferí l'homenatge el senyor Miguel Alavedra. en nom de la comissió organitzadora. i parlaren tot segun, en termes elogioso; per a l'homenatjat. els senyors Joan Tauler,
Jaurne Aiguader, Ventura Gassol,
Josep Dencas, Caries Pi i Sunyer.
Lluís Companys i el senyor Vachier
I.'acte es descabdellà dins un ambient d'entusiasme i d'exaltació deis
principis politics del partit al qual
pertanven l'homenatjat i els seus
apologistes.
Els socialistes
La Federació Socialista de Barcelona celebra diumenge les anuncia-

des eleccions per a la renovad.) del
seu Comité directiu, el qual lis quedat constituit de la següent manera:
President. Daniel Ruiz; vice-president. Desideri Trilles; secretari. Alfred Rodríguez: vice-secretari, Martí

Ruiloba; tresorer. Eduard 73 ‚‚'alles.
comptador, Dionis Amuriza: vocals,
Rafael Vicliella, Ricard Gutiérrez i
Manuel Llaneza.
Els tradicionalistes
Diumenge va celebrar-se al doma
cili social de la Joventut Tradicionalista de Barcelona, la Junta general extraordinaria per tal d 'aprovar
definitivament els estatuts de l'entitat i elegir la nava Junta directiva.
Tot seguir se celebra Junta ordinária,

en la mal el secretari Regí una ale/ni:Tia de Factuació de la Joventut
durant l'any 1933, i lau aprovat l'estat de compres. A mes tau acordat
de nomenar soci honorad el presi-

dent sortint i actual regidor de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Soler i Janer.
Extrema Esquerra Federal
Diumenge passat, al vespre, al
Centre d'Extrema Esquerra Federal
del districte IV, el senyor Tirs Ortúbia doni una conferencia sobre el

tema "El que ha d'ésser la República". ¡fi assistí nombrosa concurrencia. q ue aplaudí i felicita el conferencian:, cont ho foren el senyor
Si ir i Rossell, en nom del directori
del partia i el senyor Rouhert, p resident de lentitat on se celebra
lacte,
Lilas, Regionalista
Dillinenge a la tarda ca reuní en
Junta general ordinaria la Lliga Ite-

gionalista de Gräcia. S'elegí nou
Consell directiu i a continuació els
senyors Brasó i Nonell, que foren
regidors del passat Ajuntament, explicaren Ilur tasca consistorial, la
qual meresqué l'aprovad,) dels reunits. Parla, en nora de l'assemblea
el senyor Panyella, per felicitar els
regidors cessants, i clogué els discursos cl senyor Joaquim Sl. de Nadal.
Davant de la situació política actual
Ami) aquest tito!. l'Ateneu Enciclopedic Popular. Carme. 35, pral..
tua organitzat un cicle de conferencies a les quals pendran part un deis
elements més destacats de cada organització política o sindical que representi una tende_ncia dins les classes populars i obrera.
Els cartells anunciant aquestes
conferencies assenyalen com a data
inaugural el 23 de febrer i contenen
la segiient llista de notas:
Antoni Xirau, del Partit Nacionalista Republicá d'Esquerra; Huml'en Torres, de l'Esquerra Republicana de Catalunya: J. Garcia Oliver.
de la C. N. T.; Joaquim Maurin, del
II. O. C.; Angel Pestaña, sindicalista: Hilari Arlandis, del P. C. C.;
Andreu Ein, de l'Esquerra Comunista; Joan López. de la Federació
Sindicalista Lliberthria; Jaume Gante, (Id Partit Català Profesar::
M. Serra i Isforet, per la I". S. C.;
F. Largo Caballero, del Partit Socialista Espanyol.
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optimista i satisfet per l'excellent
acolliment que en les esteres governamentals havien trobat les pretensions dels mestres laics.
Exposi també !'estat en que es
troben actualment les relacions dels
mestres laics de Catalunya amb el
Grup de Mestres tales de Madrid,
la labor deis guata. mancomunada afegi-, fa mes eficaç l'obra i ens
acosta a l'assoliment.
L'assemblea acordó. per unanirnitat, aprovar la conducta del president, i Ii concedí un cae de conhallo per a l'organitzariii d'una

activa campanya en defensa deis
drets dels mestres laics, la qual consistirä en mitings, que tindran !loe
a Barcelona, Castelló de la Plana,
Valencia i Madrid.
Prop de dos quarts de dues de la
tarda acabava la reunió, enmig del
lila

OC

entusiasme.

Ascensos de catedrática de l'Institut. - Per mort del catedràtic de
l'Institut de alfircia, senyor Miguel
Ribera, s'han concedit els ascensos
reglamentaris d'escala segticnts: Senyor Salvador Velayos Ganables,
de l'Institut "Calderón', de Madrid, a 12.5oa pessetes; senyor Miguel Aguayo, de l'Institut de Sant
Isidre, de Aferilrid. a lame pessetes; senyor Gabriel Alomar Villatonga, del de Palma de Maloma,
a 11.0a0 pessetes; senyor Josep
Chacen, del de Las Palmes, a
10 .090 pessetes; senyor Epitani Silves, del de Teto!, a 9. 000; senyor
Caries Rojas, del de Reus, a 8.00o,

i senyor Josep Natural, del de
Cartagena, a 7.000.
Jubilad() de mestres. - Per haver complert l'edat reglamentaria
es declaren jubilats amh l'haver que
per classificació els correspongui,
els següents mestres nacionals:
Senyor Pere Antoni Campo Estro6a, d'Abrera (Barcelona); senyor Joscp Sanchis Almifiano, de
Valencia; senyor Antoni Ramos
Martinez. de León: senyora Beneta
P. Francisca, de Zamora; senyora
Maria Dolors Cerifio, de Pontevedra; senyora Engràcia Avia Ordú5ez, de León; senyora Rufina
Mando Gares, de Santander; senyora Joana Rodríguez Mur, de Saragossa; senyora Miqueta Rosario
Ulloa Torres, de Zamora; senyora
Maria Usón de Latas, de Saragossa; senyora Maria Nieves Ruiz, de
Logro fr o: senyor Balbina Baez
Fernändez. de León; senyora Celerina Rodríguez Barba, de Zamora;
senyora Isabel Ortega i Rodriguez,
de Huelva; scnyora Assumpció Ascarta i Foronda. de Logrofiv; senvora Carate Blanco Aznar, ¿'Alcarne (Lleidal; senyora Modesta
Diez i Diez. de León; senyor Josep Morón Herrero, de Salamanca:
senyor Josep Bueno Villoslada, de
Málaga: senyora Matilde Andrade
i Lanchazo, de Huelva; senyor
Lluis Elias de Panda. de Salamanca, i senyor Ramon Mansilla i Velasco. de León.
Escola Normal de Tarragona. Per oribe de la Direcció General
de Primera Ensenvanea es desuosa
que es reprenguin les classes a
I' Escala Normal del Magisteri Primari de Tarragona.
Les classe, pràctiques fa uns
(malos dies que funcionen, per azud
del claustre de professors de la dita
Escola,

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Escales inscrites al XI Concurs
Nacional d'Història de Catalunya.El Consell Directiu i le l'Asscielarqd
Protectora de l'EnsenyaliCa Catalana es complau a fer públic la relació de les escoles inscrites al
"X.I Conctirs Nacional d'Histöria
de Catalunya" sute II:4 convocar en

conmemorad() del Centenari de la
Renaixenca:
Es:ola Catalanes de Cricia: Escoles Catalanes del Distriete 111;
Escola Catalana del carrer de Alont
cada: Institut Ferninal; Escala Catalana alossen Cinto; Escota Miauressori del carece d'Ataiilf; Escoles
de la Casa de Caritas; Collegi Barcelonesa; Escala del Poble Nou,

de Barcelona; Escila Nacional de
Nois dAvia; Escota Mantessari ile
Canet de Mar: Escala de N0i5
la Cdliania Citen; Escola de rAte
neo Igualadi de la Classe Obrera.
d'Igualada; Escales Doctor Robert,
de L'Ilospitalet le Llobregat: Escola Graduada de Nois de Al a:als

(Lleida Escola Nacional de Nenes Muriera 3 del Prat de L'obre.
gat; Escota Nacional Graduada de
Nois de Puigcerslä; Escola Montserrat, de Rubí; Academia Miralles,
de Sabadell; Escola Social de Terrassa.
El termini d'admissió d'inscripcions fou tancat el passat dia 15
del mes que som.

ELS ESTUDIANTS
L'Associació d'Estudiants Lliures
ens tramet una nota -que no publiq
uen/ a causa de la seva catensió -en la qual es pretén contestar el manifest de la F. N. E. C.,
que publicasen ' abans-d'abir. En
aquesta nota es fa referència a alguns dels passatges de l'esmentat
manif
est i s'aporten algunes dudes
amb Fintent d'aclarir conceptes.

VEREDICTE DEL CONCURS DE CARTELLS
DEL BANC VITALICI
D'ESPANYA
El Juraf qualificador d'aquest d'examinar les citiquanta-lres obres
rebudes i de deliberar sospeche
de cadascuna, resolgue unanimentent coneedir els dos premis (le mil pesseles al cartel'
que porta per lenta "N. N." i a
,'artell el lema del qual
és "Tiempo y ahorro".
Descloses les pliques han resulta' autors dels esmentals
eartells els senyors .Josep Obiols
¡ 'Carteles Morell", respeCtivament.
Barcelona, SI de gener de
1934. - Batel Benet, Cedes
Capdevila, Joaquirn Folch
Torres, Marins Gifreda, Josep
Marta Junoy i J. Llorenç. i Artigue5.
El Banc Vitalici d'Espanya,
d'arad' and) les bases del concurs, adquireix, a més, els cartells que responen als lemea
"El denla", "Ro-del-ea" i "Sol
leeni", deis quals han resollat
uulors els Senyors Sergi Cor-.
les, Lluis hl. Escala j Oil j Jesep Oarriga i Planes, respeeli-

MOVIMENT BORSARI
MERCAT LLIURE
Les primeres sessions d'aquesta
setniana són una continuació de les
celebrades en els ¿arrees dies de
l'anterior. La contractació es mostra molt irregular: per altra part els
canvis no coincideixen en una mateixa tónica, i hom observa diversitat de tendencies en els rotlles, com
es comprova en el detall que donem
a continuad();
El sectors de carrils, que oscillä continuament, tara pel que respecta als canvis com a l'activitat
contractadora, a darrera hora de
Borsa reiä Ileugerament les posicions, i després de tanca les Hondo
aconsegueixen 49 enters, i els Ala'
canta, 43 .80. El rotlle d'industrials,
més sostingut, presenta alguns avane 0 s quelcom apreciables, en particular el de les Aigties, les quals
cotitzen 171 caten després de
l'hora.
Tanca fixada pel Mercat Lliure
de Valors en la reunió de Borsa:
Valora
Nardo
Ala c a n ts

Gas E
M. Rif
Explosius
Colonial
Aigues
Chades
Bons esPetrolis
Eord

Tanca Alga o
Dia /9 anterior baixa
4 8. 8 5
-0.40
44 .0 5 -0.45
102.50 +2.00

48.45
43.t 0

104.50
55.85
133.25

55 .25 +0.60
133.50 -0.25
45 . 35 +0.13
169.15 16 5 .2 5 +3.90
351.00 349.00 +2.00
45.50

222.50

5.30
inascio

222.50
5.20

-fo . to

16.1.00

-

BORSA AL COMPTAT
Els rotlles d'obligacions no es
veuen gaire actius a operar, en
particular determinats sectors. Els
canvis rampa,: no presenten una
mateixa tendencia, i abrí com en alguns grups s'aprecia nueleorn de
fermesa, en nitres, com el d, darrils, la depressiö es ben manifesta.

Els deutes de l'Estat es veuen

bastarle més efectius que on jomades precedents, i a la vegada presenten millon sostenimen t que en
aquelles, apreciant-se en la major
part avaneos d'un miau denter.

Les Obligacions de la Tresoreria
de la Generalitat mantener' la paritat.
Els Ajuntaments redueixen V1151Yement el VOIIJI1/ i
en aquesta jornada són en escás
nombre les emistions que aconse•

MERCAT

OE

gueixen operar. Aquesta depressió,
però, no te cap influencia sobre els
canvis, els guata , la mejor part, sostenen nivells anterior, i fins s'aprecien millores d'un quart ¿'coser;
modifiquen mis: eraissió 1917, serie 13, 58.00 (4-1.00).
Les Diputacions, amb regular
efectivitat, queden en general a
nivells mantinguts,
El grup de cèdules realitza un
voluta modest d'operacions, i queda
en general a posicions sostingudes.
Les obligacions carrileres no es
veuen gaire sollicitades, i realitzen
un volum d'operacions poc considerable. Acusen mes aquesta passivitat les accions Nord: les Alacana au xic més actives, queden
mis irregulars que aquelles pel que
respecta al(' canvis , i registren algunes pèrdues d'un quart a mig
enter. Carrils de Catalunya 5
cotitzen 59. 00 (-Lao); Sarrià a
Barcelona. go.00 (+1.00).
El grup d'obligacions d'eléctriques, aigües i industrials no presenta cap particularitat remarcable,
i amb regular activitat queden &la
diversos valors operats a posicions
sostingudes. Són de notar els següents avanços: Barcelonesa Ricet-icitat 1907. 94 .00 (+1.50; Bons
Energia ( 40-60), 104.00 (-4-1.00),
Boris Auxiliar Carrils, tor.00
(+130.

De les accions són de remarcar
les segiients modificacions: Tramvies p. 7 %, 32.00 (+/.30): Gas, serie D, 88.5o (-2.501; Aigües ordinaries, 168.00 (+6.00): Espanya
Industrial, 134. 00 (-1-3.005; Foment
d'Obres, t30.00 (+4.00), i Telefóniques orditiáries, 107. 00 (+zoo).
BORSA DE PARIS
El mercat parisenc, en la primera
sessió d'aquesta setmana, continua
la tónica observada en l'anterior, és
a die. poca activitat operada i feix-ugor en posicions. El grup de
leudes presenta baixa general, amb
perdues entorn d'un quart d'enter.
Bane de França. 113.75 (+0.25).

L'especulació, influida un tant per
la situad() anormal que arre./ es
respira, no dOna mostres de recobrar les baixes registrades en dies
precedents, i només aronsegueix
Ileugers avanzos: Royal Dolch,

1844 ( -L1 45); F uhlmans. 620 (+2):
Rio Tito. 1655 (-4); Wagons
los, 96.00 (-1-o.50); Barcelona
Traction, y
‘,7e. ;os (+3).

LIMA DADES F ACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM 8ITGES
PADROSA

Comença la selmana en
aquest mercal amb sessi° de
regular concurrencia; hem
remarcar que les vendes pie 1' C ti 1 ci neu tit 1 1 lar aspee te que Uti
pas en dies anteriors.
Mata: líele de repetir que
l'ofernnent continua susl lligut
en cotització, encara que contenga a notar-se una millor
disposició per part d'agutis
compradors. seas dubte per lea
aoves que circulen que es gaicabe un fet la puja del preu
del pa. Sigui pel que sigui, poguérem registrar vendes procedértela Toro, a 5 2 14(1.0,i:tes:
Boa, a 5C50, t Saliagún, a 51,
pesat tot t'anona vagó orivn.
Ordi 1 Ovada: No oferaixen
inintificiten) per ara, i• anstem
Ita%cr-se velad ordi tinta Aaiza,
a 3 1 '30 pessctee.
Lii civada es practica lambe
alguna operació atol) les procedencies d'Etretnadura dalla
Badajoz) i Castella, a 30 pesscles. indislintzunent, i posat
lid en vagó sortida.
Voces: El preu de les estranres van intu y an!, j aixö
ta encara 111('S el poder treballar amb les del país. S'ofereixen les prinieres a 29'50 pessetes, dainunt carro moll, i les
VendeS Mon limit ades.
Erpa: El5 preus han redil
lambe una mica de 1;1 cotitzaea) de dies passals, que da de,
38 pesseles origen, puix s'ofereinen ja a 37, i per ara no es
possible cap negoei.
Moroso: Continuen els preus
per aquest gra igualment ferias
i per segons elaSSe es cotitza
de 43 a 47, en correnl,. i
52 a 515 pel fi, posat datuunt
carro moll o magatzem; les
vendes bastant reduides.
Els nitres generes soase res
de non.

Env: e u les notes en
catalä!

TiNgUE•
D'HUI

Mes Preced,

Aleo Beta
-

Cacau Nova York
5 35
5 SI
3 71

5.17
3.53
3.73

2

Sucre Nova York
1.54
1.33

1.03
/.59
1.65
1.61

Blas Liverpool
4.03 3/5
4.t 3 S
4.4 la

4.0 53 1'4
4.5 3/4 318
1.4 5/8 3/8

let Xieago
90 3/3
09

82 3/3

133 5/2
88
38 3/8

3/f

Moresc Xicago
st t 2
GO 3/8

53 3'8
Pa 3/8

• 7/8
. 7/8
3/4

52 1/2
Gi S/8

Cala Nova York
s . .S
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SOLER 1 TORRA 6."
BITLLETS
O Is
Alfons: 240 P er 100Unces: 240 per too.
i 2 duros: 24o per 100.
1 dura: 12 pessetes.
Isabel: 241 per loo.
Frailes: 240 per 100.
L'aires: h0'50 pessetes.
Dòlars: 12'45 pessetes.
Cubil : z 2 .20 pessetes.
Idexicä nou: 243 per loo.
Venezuela: 239 per 100.
Mares: 203 per 100

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuceés, 1 1 3

vamenl.

La solfa/uta entrant serts
Inaugurada l'exposició de tole
els centella presenlats, a PEscola del Treball, carrer
gel 1, número 187. L'exhibieid
durara deu (Bes i tina vegada
ClansUrada les obres sirria torMales a Buce autors al flom n Mi

del litt ne
mitjançant el
rebut que ele tau lliurat
radie de presentació del cartell.

NEGOCIEM ELS CUPONS
venciment 1. er de Marc de 1934
011111 11 1111

oulwasaalia

CAIXElt DE 1.1.001JEN

per • guardar valora, documento, joies i allres objectea
de valor
Compartimente dos de 22 pessetes auneis
Ea pot visitar teta ola dies feiners, de 9 a I I de 330 a O

Dirnarls, 20 de febrer de 1934

_t

NATAC/O

• El Campionat de Lliga de futbol

Diumenge, a la piscina del C. N. Barcelona

L'Espanyol entpatä «ab el Irak:aula I el Barcelont
resultà bate a Santander

La cinquena jornada del
Conctus d'Hivern
En el primer grup es registri un disputat empat
entre ele equipe A D
IN EL PRIMER GRUP 1S
REGISTRA UN DISPUTAR
EMPAT
Tot mirant el descabdellament del
partit de water-poto entre els equipe
i D. del primer grup, sitas ocorregué el tema pel petit conrearan
que emita fent tu cada jornada daatiese Concurs d'hivern.
Avai podrem parlar sobre la vefla
tesi que en tot ;lec d'associaci0 resulta bastant dificil el pronosticar
un guanyador abans que finalitzi
Tencontre. Constantment velem guanyar Partits a equips que hom els
considera inferiors al seu contri/1cent, pecó que en res¡oai del joc es
eobrepugen a ells mateixos i assoleixen el resultat que acusturnern a
dir-ne, resultar sorpresa.
El cas del partit, celebrar diumenge passet a la piscina del 1. N. Barcelona. amb motin de la cinquena
jornada del COCKUrS aleen i el
qual ens suggeri aquestes ratlles, Os
una prova del que diem, malgrat
que el seu resultar, pels efectes de
puntuació, fos el normal.
Sobre el paper i coneparant jugador per jugador requip A ha de guanyar sempre a l'equip per() diumenee estigue a punr de perdre pels
mares que sempre deiern en els jocs
de conjunt. Desmoraliteacio per un
bandol i entusiaeme progresa per
l'altre. En la primera pan, r equiP A
juga completament de-sconegut, malgrat ravantatge que significa el terar
un gol al sen favor assolit als
segons de jet i en circumstancies
molt discutibles, no sabe contrarresi
tar la impetuositat de l'equip
en pla de dominar , tot essent ell
el roillor, es de/3ra marcar free gols,
i aconseguí empatar deslié, de
molts esforços. En !a segcna part.
dos gols uses, entre elLs un de pe
nalt Y. li donaren la victoria quan al
nostre entendre, mereixia perdre.
Aquestes alternatives irren entre
un partit força interessant i fine
belles jugades atizone. moments. De
l'equip vencedor no pedem establir
cLieréncies. tote jugaren al Imite:e
nivell i seguiren les mantees variaciones Pels ve:lente Nubiola 1 fou
el millor jugador; ell injeetã rentoS:aSISte en requip i sobresurti tant en
l'atac com en la defensa, despees
Ruir i Mora.
En les curses Cabrejas 11 guanyä
els roo metres estil Iliure, despees
d'una bona cursa en la qual assoli
el tenme d t ninut /o segons; Toepfer i Sinehez venceren ainh relativa
1aeilitat les proves d ' est j ,. La nota
emocionant de la jornada la donaren
Olivella i Eggart en l'arribada pel
seglar' lloc del; ton metete braça de
Oil. en la que' vence el p rimer per
una décima de segan desnrés d'una
darrera recta mol: disputada.
En el segon grup. sobresortf el
temps de Martí Il en els roo inetree
est:1 Iliure. 1 el partit de water-pela
que. ma:grat tot en nota un Ileuger
m:Ilorament.
Els resultats juren ami:
PRIMER GRUP
Cuna sao matees lliure
Cabrejas II, equip D, n nr. to s
6-to.
Isard equip A, r nr. 12 s. 6-in.
Nubiola II, equ:p A, 1 In. 15 s
4-10.
Carrasco. equip D. 1 ni. 13 s. 2-10.
Cursa toa metres braga
Toepier. equip A, 1 ni. 31 s. 4-10.
Olivella, eqMp A, 1 m. 34 s. 1-10.
Eggart, equip D. 1 ni. 54 s. 2-to.
Ruiz. equip D, 3 ni. 19 S. 4-10.
Cursa roo merma dors
Sánchez, equip D, 1 nr. 4t s. 5-10.
Campo, equip D. i tn. 33 s. 2-10.
Guardans, equip A, 1 m. 39 s.
6-ro.
Heidenreich, equip A, 1 in. 43 s.
4-10.
4 per aieo Diere
Carrasco, Costa, Cahrejas II i
t:andizaga, equip D,
111. 36 s.

biola I, Campo, Sabater, i J. Mora,
3 Ii10,4.
Arbitre, selayor Girarper.
Puntuació tlesprés dz les cinc
jornades:
t
Equip A 3 encorares
r8o
Ega:p I) j
"
136
EquM B 2
•
IC9
Econp C 2
SEGON GRUP
Corsa roe metres
Martí II, equip A. m ne. 18 s. 2-10.
Longee, equip A, i ut ro s.
González. equip D. 1 121. 21 s.
Rolg. erant D, 1 in. 23 e. 2-10.
Cursa zoo matraz braga
Dachs, equip I), 1 .4u. 39 s. 6-so.
Duran, equip A, 1 ni. 40 s. 8-en.
Bruguera, equip 13, 1 ne. 41 s. 4-1 0 .
Bonacasa, M'in A. 1 na 4/ s. 6-1o.
Cursa roo rastrea dors
Capaerds, equis:, ID, 1 in. 37 s.
Port. equip A. 1 in. 39 s. 1 -lo.
MontesMos, equip A, 1 in. 39 s.
4-10.
Casamajó, equip D, t n/. 44 s. 5-1o.
Ceras 3 per so llir
Llacer, Romero, Valle, Longas i
Martí II, equip A, 2 rn. 51 s. 2-10.
Peirón, Roig, Vilalta, Gonnälet i
Costa. emito ID, 3 In. 11 s. 3-10.
Partit de water-polo
Equip A: Mosteenos. Comute, Fort, Duran i Moret,
3 gola.
Equip D: Bruguera. Bosch. Sub:rachs. Casamajú, Buecarone, Codina 1 González, o gols.
Arbitre. eenyor L'orca.
Punmació despees de les crac
jornades:
Equip A 3 encontres
102
Equip D 3
"
16o
Equip I/ 1
"
138
Eqmnip C 2
"
111

ATLETISME

La selecció catalana
de Cross
Despr6s de
reulreitainenl
darrer, efectuat diumenge a
Ean Tu im in. h0111 hit seleccionat
el :-. egüetil equip ¡ser a 141esentar Cataltutya en el proper
Cross peninsular, que s'ha de
celebrar a Ditubstia:
Manuel Andreu (Sarriä Es pon jo, Navarro (Nurini•.
per ,Nurieti'. 3lettgol. ,Nurnii.
Faró (R. A. C.; Gasten() (Nueliii i ,Votti, de Tarlosn.

L'Athletic de Bilbao es referma
El Sabadell, vencedor de l'Osasuna.
com a capdavanter

NOTES CURTES

dessin si es podia entrar a la fregara
o 110.

El irgan parla' entre l'E:taus& i
I
el l'of.'ecia ve elan' taa ciaras te iwinai cont almndant tu insaereeeions, I
Pagues vrgartes come finrisaCIrge a• 0iIC
i erra maurra al preeedie van rombonar-se ter e donar caos a resuital re
Mal tour de boea que rro tenia res a
;acure •artb la sana alegria de resten.
• • •
Ja se son que !ti ha •malta gent que
ritt per a fer-sr ingrata el p•axi...
a adir d'A ett teofiem egun, i ens Itent
de Itnnentar lac la .rr:'a dethricat educarió o la seta 1:1;0h- rime:a en: ocat . ; moment de contacte desagradable.
Ford diumenge eta inadantats van
dallar fe de vida, a, • itditit en bol nombre al canep e, l'Espanyo/, en a :anunciara que es feria capare.
se.

Lis directin - eta caste:la forra cine.
recte - au chr tagament -Clarü.
prensa. 7aj'a Vd mismo v digaida a
los CiaPi e eldlos y I., ticjarän entrar...".
crquesta r esposan ambigua per
atens 2 enrabusttr l'actitud lela fonCiOWU , qet, anub l e que, ett decir,
loteen ordres rnteria r s de no deixar
pausar, tot i exhibir puso dc redactor
esPortin.

i'rienee tan brusrament com els ira

Gres fracas de l'Estatua', perqu;',
si bi la oconseguir empalar, mancaren gnatret tninuts per a facaltantem,
i encara estavett dos a cero a favor del
Edelmiro II va acenscguir
se gol; Edelmiro 1. transcorregut ja
tettips regtomentari, Va atraillar
una pilota que Prat havia tret de jora

L'ISer fraSSillle , uns fancionaris nm neg ar l'entrada a la tribuna al periadis.
te que asans a ler informació. Les
ardres tren - dejen en.' - de la Directiva. i cona geue renten mata tenga
0,, naden ler °lira cosa que recomarae la visita al xakt i que allí acor-

PROPAGUEU-LAI

• ••

ra eh, tal asar 00a Dt'u 1 .3 oler. El ral.Mcto .'.e js catan de retaicSOS jr de jor ir:co rrerte. i CaM Si!Mi que l'Espattsal es t . 1. 10 iniroterit
ter a marcar, va tornar-Je Molen', impulsen per ue ialbtn,- que relie que es
guanyjs sota la tolerancia dan arbitre sense energia.
el

se.

SEGONA DIVISIÓ
J. G. E. P. F. C. Pt.
_15 9 4 2 31 24 22
Sevilla
10 2 4 40 27 22
le
.‘thletic
I() 9 1 637S ro
Múrcia
16 8 2 6 37 23 18
Celta
i6 a o 8 4e 32 16
Osasuna
16 7 2 7 28 A 16
Sporting
16 6 2 8 28 39 14
lrun
16 8 2 i4 31 35 t4
Coruila
Sabadell
15 4 2 8 28 37 1,
Alares
1 4 1 .3 II Io 33 4

El Campionat de Lliga
Resultats de diumenge
PRIMERA D/VISIO
Espanyol, u; Valencia, 2.
Razing. 3; Barcelona, 1.
Atta Bilbao, 1: Donäet:a, r.
Oviedo, 7: Arenas. o.
Betis, a: Madrid, 1.
SEGONA DIVISIÓ
Sabadell. 3; Osaeuna, 2.
Ieun. 1; Celta, 2.
Athletic, o; Sevilla, 2.
Coruña, 4: Sporting, t.
Múrcia, 6; Alavés, o.

Torneig de Classificació
RESULTATS DELS PARTITS
DE DIUMENGE
U. F.. de Sans. 3: Manresa. 2.
Martinene. 4: Sant Andreu, 1.
Iluro, 2: Terrassa. t.

TERCERA DIVISIÓ
R. Granada, 4: Gininistic, 1.
Logroño. o; Valladolid, t.
Saragossaa; Baracaldo.

Les puntuacions

La puntuack

PRIMERA D/VISIO
J. G. E. P. F. C. Pt.
Athletic
31,1rid
Racing
Betis
Donestia
a:ència

Llegiu LA PUBLICITAT

• ••

Barcelona
Oviedo
Espany ol
Arenas

16 ro 3 457 24 22
9
6 34 25 19
16 8 1 7 35 33 17
16 8 1 7 20 33 17
16 O 4 6 24 2111
15
lb

7 2 r, 27

10

/6

7 o 9 40 38 14
15' ra 2 7 40 33 14
16 6 .2 8 37 29 1 4
16 3 3 ro 17 47 9

e441telir2e 2rInjaterii 3PVITM nie."

J. G. E. P. F. C. Pt,
5 4 1 011 o
3 3 o 1 12 7 b
Pa 6 3
521
5 2 t 2 8 ti 5
Manresa
3 1 1 3793
Sant Andreu 5 1 o 4 ti 16 2
Satis
Iluro
Terrasea
Martinenc

Torneig Catalì
RESULTATS DE DIUMENGE
Granollers, 6: F-panyol, t.
Júpiter, 3: Ripollet. t.
Moler. 3: Sant Cagar, 5.
Santhoiä, 4: Badalona. 3.

la bula de gol per empatar. Vilrbitre
ja no va creme perded esperar mis.
i cense perm e ire ni centrar la pilota,
Va ordenar racobament.
• • •

sions leones, i en alguna d'elles el
go; era esperat quan es trobava sol
a la poncha asturiana el poner,
els tren,
nlaiaa mb alai> arribaren
pecriiatan

Eis voleucians frica repelas "fatal"
als jugadora de L'Espat4ol, i aquests
totwueu amb disc rerió. UniCa•
•
li ereter va voler ¡Sr una cosa
que el fr.; remarcar, ja que Per 10e
ne ao acouseynta, i tu aprojitar
trolmr d'esquema l'estro* emperra de:
Valencia ter a fer-lo caure d'un cop
de peu guan lo pilota era Jora de jue
res no /melifican:1 lagressiti,
• • •

Convençuts de la nullitat de Ilurs
enern:cs. e's del Racing reaccionaren, perO llar joc fou ensopit. Amb
tea, la sort i l'oportunitat els ajudaren.
Al cap de quinar minuts de joc, un
tret le Pornbo, adreçat a rangle,
senibla que anava a iora de tal manera. que NOgelé3 no sen preocupa,
i la pilota, desviada pel veat, es in:a
a la sirva Cata12313.
Nou domini del Barcelona. Als
darrers moments d'aquesta part, fiaren marcats dos punts, un per cada
equip, els gneis foren anultats, per
precedir-los falta. El dele catalana,
de Morera, i el ez1 P.acing, de San
Migue!.
A la segona part, el joc loa en:vellat. Ei vent anava ara iavot
dels locals Al cap de nou tninUts, un
centre de San Miguel, rematat per
Poinbo, ion el seglar) punt del Ra.
cinc. En esdevenir aquest segon punt,
els amos del terreny s'han crescut
i han realitzat un bon joc durant
uns moments. Al cap de dos minuto
marcaren un abre punt. a corleeqiiincia d'un tret de Ponsbo, que
topa al pa!, torna al terreny de joc,
m. recollit per San Miguel. d'un tret
ras. el féu entrar a :a xarxa.
.A1 cap de en): minuts de la segona part, es ten un embolic davant
de la parta de Mirra. que tos resolt
amb an trct baix de Morera. el qual
aeoneeguí l'Unic gol per al Barcelona.
De requie catalk la ratIla mitjana
tinzui une actuacfá regnar: la deferia fou flamea, i pel que aiecta els
davanter, els errors que cometeren.
llurs desencerts en la rematada.
arrullaren tota robra ben coordinada
gkle realitzaren.
Arbitra Steimborn i e:s equips
eren: Barcelona: Nogués, Villacarnaa. Alccriza. Santos, Foil% Salas.
Pedro!, Trujillo, Morera, Goibutu i
Cabane5.
RaCing: M:era, Ceballes,
Ibarra. Careie, Hernändez, Sen MiRuiz, Tolete, Esirain i Ponibo.

L'Esfumo' snPe rior al Viene:a,
peeet atab MP03 defensa i porta com la
de diumenge no imite villar. Els dos
Edelntiras ose destorbar - exceptuara( el, gols - tota la daramiera.
lrionda nn ra fer res de notable rom
no fas perdre se gol afsisellat. Prat
i base'', els millar,.
• • •
Els valencians tenen iSitS defettsita
te rter
l'en desenroillacla i
Res Inés. Si Den „trate Ito nen drwe
a la collacació no gaire amable dels
porte, de i'Esponyet.
defenses i
S. 0. S.

La puntuació
J. G. E. P. F. C. Pt.
Granollers
Ripollet
Saut Cugat
Badalona
Espanyol
Júpiter
Santboia

3 4 o 1 25 6 8
,3 1 1 tu 6 7
5 3 1 1 In 12 7
5 2 12865
4 2 o z 694
4 I 2 1 1, 5 4
5 1 1 3 to Pa 3
me o
jr 0 0 5

El Barcelona batut a Santander per tres gols a un
Santander. 18.- S'Ile jogat el partit Racing . Barcelona per al Campionat de Lliga.
El parld Racing- Barcelona no es
distingi per la seva bellesa. Es caracteritza per l'obra aloe iructitera
d'un dels Iluitadore. el Barcelona.
que :Mune una pr:mera part que tot
ii era iavorable i ea 1:rniti a dominar, acuse trobar, perra, el canii del
gol. El Recline estigui Ines cuecetat en la consecució de ponts, Iteró
no ha sabut donar a la palestra el
unen que pocha lente.
A conseqitencia d'aisb, el joc resulta fred i armitic. Aquesta fall la
1011iia de la lluita.
A la prrocra pert. el Barcelona.
a favor del vent, damini amb gran
insistenc:a. Restd:at de l'estor, dele
initjae requip blau-grana fea un
g ran joc d'atac, que resulta excellent
inentre no es presentava l'hora de
matear. Tam els mitjos com els daventees cetalans. coordinaren be llar
obra per a apropar-se a Miera, pet-O
fra ca:aren de ple al mornent de
tirar. Seis presentaren melles oca-

El Sabadell bat l'Osasuna
per tres gais a dos
Aquest partit, jugat a la Creu Alta.
e, caracteritza per la geinar del joe
del nostre quin, en el qual tots ele
elements fallaren.
Des del portee Forniers fins al darrer jtegador tot: estigneren apegats i
Iras demostraren pes encert en els moinents que eren més preciaos.
En canvi els jugadors de l'Ossasane
posaren de mariiest el seu entu.ies•
ne i demostraren que en qualsevol
/0,n-r.ent esteren disposats a relee:cree les distancies per tal d'escalar la
vrt0ria.
equips s'arrengleraren

MereOssasuna: Pedrin,
no. Ruiz. Bienzobes (Ce I'rdiroz.

Cu

2-In.

Arranz, bate!, MoHosi i Nubiola
II, equip A. 12 na. ¡ s. 6-1o.
Partit de water-polo
Equip A: Moline5, Fedi, Nutrirla
II, Arranz; 01:vena, Manuel i Isard,
5 gols.
Equip D: Cal)rejas II, Costa, Na-

FRONTÓ

NOVETATS

ACTA, DIMARTS
Tarda, a

.5 4:

Quintana IV . QuIntana III
«ad»

Ganarte III - Lejana
I Nita

•

es aerars risa

Solozabal - Parea
contra
Zarrio' - Unamuno
estar ote sartem

En /es nervios jortialles ile lreball, a trovt>ai d'altas nmetanyes,
nnib tota elasse !mapa i ;mil) boas o doleuts camins, ele C ain ion s STUDE11.41:111, Ilinrett els seus carregaments a trinps
atilb 1;1 nialeka seguretat (110` sl tren.
La salifitreiú amb STUDEDAIKER es trodieional. airti
lilia Ì l'endiosenl d'amiesfee muilernes btcorttotrius de la eiteretraa.

Frena
Pont cl el darrera flotant
Preus sensacional&
Xassis reforçats

Pot ència sobrera -

potentissims

VENETS 1 ATESOS PER

Frontó Principal Pelare
Avui. dimarts. Tarda. 415
A111011111UA RONEVARIONA
Contra

amara ii - COMA
Nit, 1013.
AlITIOAIIIRAOA . OVTIERRIZ
cm)ntra
~OREE MI CELARA

aets "; 7staarxeeez

Carrer de Valencia, 295 - Barcelona

STUDEBAKER

Urrizalo,td, Iturralde, Vergara, Bienrobas 11'.1. atachn.
Sabadell: Furnier', Morral. Lledó,
Gracia. Duran. Sitges, Crespo, Cal'
vet, eeral, Rúbies i Estere.
Al cap de dos minuts Farmers bleca defectuosament. i en intentar Lleciú
d'aelarir, la bala rehot arnb el matero
Forniers, i aixi l'Ossasuna inateguris
el marcador.
Transcorregueren 25 minuts de ¡oc,
i Cual rebé una pensada de Calvet,
i dispara ràpid a rnig aire. El xut
vetevé el primer gol sabadellenc•
Deu minare mis tard Farmers torni a blocar imprec:s, i Vergara 110
aprofita per deserreta!ar.
Al cap de cinc minuts de la est.,una part. Rúbies dona lloc a im batibull. i Gual obtingué l'empat d'una.
bala ben dirigida.
Poc despees.. Gual es retira per lesions, les guate acusa en reprendre
el joc. Al cap de poca estora, Gual
torna al terreny.
TranScOrregUts 27

Illi/11115, C11

CO

altre batihiffl. Calvet obtingué el gol
que donava la victòria al Sabadell.
Otian mancada un mitrar, topen Morral i Bienzobas (P.). i el primer sttet
del camp amh una ferida al cap.

En una lluita d'una duresa
extremada i monòtona,

l'Espanyol aconseguí difícilment empatar amb
València
Sabiem que el Camp ,onat rle
Lliga es distingia precisament percseassedat de partits d'interès.
re g la general, hetn hagut de preeenc:ar una serie de mates insults.
tancials, la característica prineEpa•
dele ovale ha estat una apatia per
part dc tate ein protagonietes, ensems que uns denconeixements rl .
conjunr bel visible:. Descohesii'
:rregularitat, apatia, tres noms 5-niminis, que s'han aglutinat peformar una sola divisa. Heus aeí e,
lema de tots els participants, ädhu
molt a pesar nostre. dels equips catalan : . La crisi del futbol. per tan,.
és una malaltia que es conti-' sense respectar l'historial de ningn
Per aque:t mot:u el diumeng
passat. saturats de es Considera
cions que heut eeposat anteriorment
i del relatiu interés que oferla
lluita, ene atansarem al camp
l'Es7anyol, conveneuts que, probablement, hauriern sIe suportar 11111
qualitat de je,: ben migrada. per ta:
de respectar la traciici3. I el pública
que és l'exponent qne hi diu la dm cera paraula, es retrague art graa
manera perqm, com és natural,
comenea ara a endevrnar els partir:
a la bestreta. Per6, sernpre, i releen
im supos:c:one lambe' fallaren. L'encontre no seguí la pauta
dels anterime i es desvia per abre-.
viaranvs. Com ? Si, seneor: e: partit es .desvia per abres viaeanye, repetim.
L'iniciament de la Huida no ho
deixava pas entr ay eure. Joc íred,
sense entusiasme, a cirrec de tole
dos equ:p que domenava leugerament - rEspanyol i un Valencia replegar a la defensiva. en e:pera del moment oportti. .Aquesta tic-asió, presentada :a
primera al cap de teenta-vu't mi11125. per una centrada de Costa,
avança , 11. per entre els do: de/enses, anal, una rematada a place per
Vilanova. d'un tret res, 1 la segona,
al cap de quarenta-tres trinuts,
resultes d'un centre d'Estnr. cine
Vilanove remata alt, n a ene feren
Mar que el partir entrava en la
seca ase interessant. Dos punts a
cap, a la mitja pan favorables al
Valencia. no pas per la cesa superiornat, eno per incidencies imprevi;Les...
I en reprendre's el partir l'Eepanyol. en la seca mejor part, porta
la iniciativa de ratee. El joc. que
al primer temps ja haeia estar cmmarcar per guspires de violencia. ca
aqueet nrengui caracters insospitats.
Neturabanent. la qualitat técnica era
encara Inc, s inferioe, car im una cosa
incomprensible perseguir la l'ala a
l'unfson del jugador. El eeneer Ostalé. que tenia cura de l'arbitratge,
impotent per a tallar n'arre' el joz
vicdent, pernieté que s'efectuessin
junadee teal:tzades arab tata elevositat per a inutilitzar radrereari. En
quaranta-cinc minas, ben
poca cora pOguérem apreciar que
no fes referencia a resmentet 111:"..1
an11:111. A lee acaballes. cinc minuts
ahare, quan tothont ja descomptava
que, tal roen araren les coses. el
Valencia eixiria vencedor, !Tepenyol. per inechació d'Edelmiro II,
aconsegui el primer punt. I uns scgons abans de: final . Estelar iro 1
finalitzi una centrada, que
estat iniciada per Prat, per a establir el marcador en igual:at.
Deis valencians. Cano. Pasarin i
\Matutea. els minoras. en respecte
t( En respecte f.c la duresa.
Vilanova. Iturraepe i Conde. De
rEepanyol. ternicament. Prat„
rio i 14 arti. En buitre aspecte. Arater i Pérez. eeptcialment el primer.
Ele equipe eren:
Valencia: Cano, Torregaray Pasarna, AbdOn, Iturraspe. Conde,
Torredeflot , Villagrä , Vilanova
Costa i Estro.
Espanyol: Florenea, Arater.
Marti, Soler, Crietiä, Pral.
ErIlm' c o I, Iriando, Edeliniro II
Bosch.
i
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Diutnenge, al Prat

Malinvaud 1 Pérez Mur realitzaren una exhibició d'acro-

batisme aeri
Diumenge al mati tingué lloc a l'Ae-;,dront (anudes, al ?rae, el ¡misal

„ acrobatisme aeri que a carrec del
dos francés Malinvatod i dcl paraxulista Pérez Mur havia organnzat
i'Aero Club de Catalunya, ..'acord
amb l'Escota d'Avisen', Barcelona.
L'origen daquesta reunid tou
incompleta que forniren els

..mentats aviadora en el festival beific ele l'Hipddrorn, degut a cause'
,,ue ja form explicades. Malinvaud no
,xecuti en aquella avonenresa les figures d'alta escota que harten estat
..nunciades i explica q m la causa era
ei funcionament anormal del carburaJar que no 11 permetia les execucions
figures en les guata la posició de
aparell fos invertida. Al seu torn,
.'èrez Mur no efectua el doble 'tan,ament amb paracaigudes, porqué
que tenia sobre l ' hipölrom era
',asid recluida. Per aquestes mote,

Malinvaud i Pérez Mur temen interès
a quedar ben conceptuats davant del
ublic barceloM. i s'oieriren per a do-

nar total compiiment al programa,
cl:spoSant - se Malinvaud a realitzar lea

nient per a efectuar el Ilancament.
El paraNutiSta estudié el punt mis
a propäsit per a saltar de la cabina.
d'acord amb la direcció del vent la
sera intensitat.
El unblic segui amb la consegüent
eritstcid el rapid descens dels primers
metres, tina que el primer paraca) grades scibrt. ralentint la caiguda de
Peree Mur. Unan la migada es proa= amb tota normalitet. el peraautista deixa estar el fermall del Set1
primer paracaigudes, i de bell nou es
prouu n una aitra fracció de caiguda

lliure, a una velocitat vertiginosa. frenada desores en obrir-se el segon paracaigudes.

El secan deseens va irrer amenitrat arnb alguno acrobaciet per part
de Pérez Mur, que va prendre terra
andi tota felicitat, i va demostrar la
cera deetresa en dirigir de s'arrees
mrtres del seu «sena per tal d'evitar
uns arbres.

Despres del doble dentina de Pire"
Mur seguiren els vals dels aparells
de ITscola d'Aviada Barcelona i de

,.'.cures mes remarcables de l'acrobat:sme i Pérez Mur a Ilancar-se duell
vegades successives.
Uiumenge, a mig mati, l'Aeròdrom
Canudes oferia un aspeete molt bril:ant de públic i de curiosos que s'inStällaeen en les yoravim del camp,
a,rofitant-se dan sol 1 una bonanca
ralment deliciosos.
Malinvaud es repeti. com en el diunlenge anterior: cates extert , i pererte gas vell de latid. Malinvaud
un professional exhibicionista que

socio de l'Aero Club de Catalunytt.
Tnr seguit t'initii la desfilara del

coneix tots eis secrete de la manta-

FI promotor americà Jeif Dicksen
araba d'arrendar l ' eNtadi Rolland Gas.

"ca aer& Diumenge. perd. tamo.:
;---gue efectuar a la perfecri/3 ale g
-resdlfigumancdesl
r.,stre enterldre. per culpa exclusi,a
de l'apare:1 que no disposa d'un mo.

n TT

proa potent.

Els loopings” invertits sobretot der7ostraren que am beis 18 c. v. pu
havia prou per a resoldre'ls. Petea Mur compli absolutament del 1.4,
i el sen doble llançament ion impecable.
Les acrobäcies de •Malinvaud acreditaren el pilot francie d'indiscutible
e9ecialitat del vol acrobàtic i el mostraren com a un estilista sobri i Motr
segur.
knisi sempre volä a bona altura
per poder aixi prevenir les conseqiien.

cies d'un possible accident. original
per qualsevol causa imprevista.
Despres de l'aterratge de Malinvaud diercbäcies, para el motor. i en
vol canelas realitzä un descens imj aterrä amb mol: poc terreny i cuasi en el mateix iloe de des;•rendiment.
Despres de l'aterratge de Malin, ami, que fan molt aplaudit pel TM'lit. realitzaren diversos vals ele pi.
lote de l'Escota Barcelona. Fon seguir amb interés el vol realitzat per
l'aficionat Sr. Ferniniez, el peal va
adornar el seu oasseig amb "looping
i "renversernents" .

-

Després d'un descans torna a muntar Malinvand en el sen anarell. adamer's-as aquesta se g ona v ereaaa Pel
Pé7e.7. Mur, eauipat ami, el,
d-, nal. ac,:gudes rece s ea ris Per a
e'..-trar el p
eo doble Ilanement
Puja Parió fins a l'alcária conve-

BOXA

Les activitats
(le Jeff Dickson
ros, Pari., per tal de donar-hi reuninn, de boxa a l'estiu. En la reunid
hiuneltral se celebrara la revenja entre S n bille i Humery, combe que
apas,ioi.a noalt en virtut del fall inju g que Mis don« a BrusseHes dest"' del primer mate, celebras la setflaCa nass.on, entre els dos mateixos
boxad.., adversaris. Mea tard Dicksem pein a fer disputar un encontre entre Marcel Thel i Martínez d'Alían;
en eh i el darrer posaria en inc el seu
titul de campió d'Europa dels pesos

znig-fu,
El mateix promotor es proposa donar a l ' Albert Hall, de Londres. la
revenja entre Len Harwcy ¡ Jack Peterseo. També esta en traces Dickson
arnb eis propietaris del Palau deis
rt5 de Brusselles -re s.l de firi
nar- hi sessions de boxa i de hockey
sobre gel.
Dickson s'embarcara el dia 14 de
marc proper ami) dectinaci.; nt -Estat, Units, on romandra tot el mes
d'abzi/.
EL MATX THIL-ARA Es
AJORNAT
La dato del matx q campionat
rrn20 dels pesos mitjans, que havia eazar fixada el 26 del mes corrent, i
després fon traslladada al 2 de
loarç. ha sofert un nou ajornament
sirtut de eGincldir amb altres organit2;•rl'ns esportives d'interis.' Probables/wat que av-li, dirnOr15, serie fixada
per Jeff Dickson la nora data dayucas combas.

FREDDIE Mli..LER SERA PRO.
BABLYMENT RECONEKT COlt
A CAMPIO DEL MON DELS
. PLOMES PER L'ESTAT
NOVA YORK
En eirtut que Kid Chocolate ha f«
palie que 11 eta impossible de cono
batre dilos el limit de pes de la eategor;a dels ploma, en la qual l'Estat
de Noca York' el reeoneixia com
camine del Insin, di probable que el
da «mime reconegui en endavant
com a tal campie Freddie Miller, que
ja reconeixen la N. B. A. americana 1
la 1. B. U. europea.
SCHMELING S'HA ,,F.MBARCAT
' CAP A EVROPA
EI divendres pasmar /da* Schmeling
i el seu manager americi, Joe Jacobs,
a'embarcarcn a bord del transatantie
alemany 'Euromi" amb destinacie a
Brema. El boxador alemany manifesté al mosteas d'embarcar que es

proposava romandre una temporada
al sen país i que vindri a Barcelona
deu dies ahans del seu projectat mata
amb Urcuritm.
REUNIO PER A AVUI
Organitrada pel Barreteen Roxing
Club, tindra Iler &quema nit, a les
so's, una intercaaant ~Hada "ama-

teur", al local de l'Ampolló Urdenüta de BarCe1111 (Vrancesc L yret,
L'ordre dels combata &e el següent : Ardevol Ferrir, Figols Bou Ii, Ten- Pérez, Ruiz- Costa,
Pechs-Ruiz i Carazo-Gricia, 'Mol de
Sarria.
DE LA RECETO DE DEMÀ
Com hem vingut repetidansent aranciant, demi se celebraré al Nou 116n,
del Paraliel, una interessant reunid
de hoxa, el matx principal de la qual
acararà Mies, a Riarnbau per al campionat peninsular dels pesos lleugers.
El Mol esmentat es troba vacant des
que Hartos, asocie ~pió, no posnsi
defencar-In per haver lanar a América.
E.11 la matena vetllada, i en mata
nie semi-fom, Martinen de la Terrena.' seré neesst a Asimilar.

BASQUETBOL

Campionat de Catalunya
La del dlumenge fou una jornada
tfpica del riostra campionat :: Incidente, joc dur. suapenaions i alunes
excessos, van estar a l'electro del
dia Resultan sorpresa en Primera
Bella exhibic16 del Corneta :: Breu comenta«

DiseIgló ::

La jornada d'altan..-dahir ion d'anuellea que es onlen qualificar de
se.niacionsta. Diem sensacional', no
sols (luan ens referim a que en la
dita jornada hagi predominas el joc
M'uf i l'escandol. sine tarnbi quan
parlen/ dels reultats a bastarnent
imprevistos que es registraren.
En el primer grito de la Primera
i ens estranyaria que no
fas aixi, tan sola pegué celebrar-se
un encontre. El Juventus-Esportiya
i el Parrie-Coratge foren suspesos,
el primer, per tenir el cinc de Sa-

badell la majuria dela seus jugadora
indisp9nibles a causa d'haver - se de
presentar a revisió i el legan pele tuutius que anunciarem en
la nostra edició de diumenge passat.
L'altre, o sigui, el que es comenci
a disputar (i no dient es fuga, pernue foto anees molt abans d'acabar), i fon el Manresa-Espanyol,
haurient preferit que tanspoc s'ha-

oh legal, ja que per a donar capeetaeles eactuesta naturalesä. 6s. sena
dubte. una millor enhein una auspensió mes o men y s detenta.
A Manresa ei doné litt dele casos
tan ' corrente • q ue' jé estera ice'.

En l'altre grup els resultats cris
donen per temples la ran. El Cadci,
que semblava que iho colla, almijar
tot, no tingué altre remei que inclinar-se davant l'Intendincia, actualment en insuperable forma. Aquest
no llague d'esforçar-se pire per a
guanyar la partida, que sempre se
presenta ben clara.
El Ripollet, coin apuntärem, s'anota

luan mancaren 16 minuts per acabar, davant respecte que prenia l'encon t re i a conseqüencia de l'actitud
del deberes del club propietari .del
terrenv de loc.
Es del tot indiscutible que l'entualaeme Es el Portantveu de Yag ades d'actituds quelcom violentes. Et
comprensible tantbe, que la passi6
Per une colora enterboli un hon nie

VALEOS

1 bu.. t.......1

IrALOitt

VALORS

•
Ilame %Mal

Y AL42Ri

jugadora del C. N. Sabadell.

Dele eneontres de la mateixa divisi ó, pecó del segon grup, destaca,
ten mole sigui per a donar-nos la ra6
en co que propugnem, el resultat,
definitfu, que per a la seva classfi•
ficació pot reportar-li el que el Laieti, fa uns quanta dies gran equip i

PRIMERA DIVISIO
Primer Q rup
B. B. Manresa-C. E. Espanyol,
8-19 (no acabas).
Patrie-Penya Coratge (no celebra°.
Juventus-Esportite Matare (no celehrat).
Segase oral>
C. C. Hospitalet-F. C. Barcelona,

da jornada que procurarem no resti
ni uns minuta en la nostra memdria,
tan sois sigui pcI caire que en general tingui de tot menys de Iluita
esportiva i d'esplai. No ens cansaren,
per& de Irr vota, i d'esperar, que en
les properes es dcixi de banda aquest
t'ami que equivocadament b inconscientment hem segoit, i s'emprengui
pel nostre bé sen3e tardar la drecera
p ite ens porti a situar-nos al nivel)
que haurem d'assolir pel temps que
venim practicant aquest esporo que

ene ha de dignificar davant dels esportius d'arreu.
, RESULTATS TECNICS

avui cense moral ni joc, aconsegul
davant el dibil Badalona. Els punta
que es marcaren diuen ben claramear el que fou de desgraciada Yac-

22-22.

U. G. Badalona-Laieta. 19-19.
U. C. Joves-Iluro de Pf atar& 16-36.
SEGONA DIVISIO

tuacid del cinc del tener de Viladornat i el seu estat actual de forma.
El Centre Catedie, tal cono pronosVravem, doni un gros ensurt al Ba-

PriMer grup
Atlas Club-C. E. C. Bages, z6-29.
Juniors-U. E. Cornellà. 20 - 20.
Iris de Matari-Aeroniutica,
Segon grup

dalona. Ensurt que de no existir una
patear deagricia en el tir dels propietaris del terreny s'hauria convertit en catistrofe pele blau-grana.

Cadci-Intendincia. 6-39.

Menys mal per a ells, perd, que en
sortiran amh un punt, punt que vist
el resultat que tamhé acomegui
taieti els colloca en mitjanes con

de la seva fundada. Les provea foren
presenciades per gran conturr2nzia
d'aquiadors, que gaudiren d'un ternps
esplindid, pera la irregularitat de la
neu motive que la cursa de fons Mevingués especialment dura, posant a
prova la resistencia i n i abilita t dels
corredora. Participaren en la cursa,
ultra els equipa deis clubs eßtli1:12,
vuit equips francesos.
En la classificació individual Eduard
Savignac, del Ski Club Saint Giranmann, s'adjudica el primer llne i la cona
de la Societat d'Atracció de Forastero. Per equipa es classifica en primer lloc el del Centre Excursionista
de Catalunya, que guanya la Copa
Uralita, segun pel del Club Alpí
El concurs de sala constituí una
victòria completa de l'equip del Centre

Excursionista de Catalunya, al qual
pertanyen ele cine primera elaasificats
entre deu concursants. Fou una prova
que constituí per al palie nombradasino que la presencia una veritable revelació pei gran millorament d'estil,
llargada deis salta i seguretat observada en en saltadors catalana.
Guanyi el concurs de salta Hans

Teicluter, que s'adjudica la copa de
l'Oficina de Turisme de la Generalitat
de Catalunya, un dels salta del qual arribi als 23 meres. El seguiren en la
classificació Lluis Rigat, d'una seg g retar absoluta; Xavier Vilaró, dentroorillaba-la

sealeloa r acnioau d'quuetil'esi °Ti
fapetrCalaseva actuació una magnifica realuat
i per la seta extraordinaria joventut
una esperança majar encara.
Els resultats fFoo
reN
n sels següents:
CURSA INTERNACIONAL DE

t. E. Savignas, Ski Club Saint Gironnais, 1 h. la M. 51 5.
3. J. Arland, Ski Club Toulousain
1 h. 14 in. 69 a.
3. E. Guasch, C. E. de Catalunya,

Ripollet-Escleties, 30-20 ,

Atletic B. C.-C. N. Sabadell, 38-21.

encontre. Joves-Ituro, fou un fidel reflexe de l'actuel estat de fórnra 'tienta de Mataró . Sense
superior esforç, es feren amb els
dos punta per mitjä d'un resultas
que din ben elan quina es la sera
potencia ofensiva. -En segarla divisid i primer grup
destaca J'empat que el Cornellà

h. 15 rn. 25 S.
C. A. Nimia,
s.
26 Arqueta,
574,
m.M.

3 . -E. Mullor, C. E. de Catalunya.

LABORATORI BENESSAT
11ADADEL L

aconsegui en el terreny del Juniors,
La Unió Social, contra el general
pronbetie, resistI l'empenta dels àgils
j ugadors de L'Hospitalet i sortí del
seu canon atoe un punt, que a l'altura que taren.' ii fará un servei inapreciable. Be pels simpätics nois de
Carnelli.
L'Atlas, encara que en el seu pro-

pi terreny, no pogué resistir l'escomesa del Bages i sucumbí per molta diferencia. Mals rnenients passen
els nois eje Castej6n. L'Iris, de Mataré, no (Toba cap dificultat per a
batre d'una manera escandalosa
l'Aeroniutica. Aquest tau el resultas
mes eatrepites de la jornada, i, si

7, J. Andreu, C. E. de Catalunya;
K. Withmann, C. A. Nitria; 9, J . Ter
-res,C.AMirla;o,J.ReigCE
de Catalunya; in, lt. Manaud, S. C
SaMt Gironnais; 12, R. Monneusse,
C. A. Ntiria; 13, J. Ist. Kubiola, C.
E. de Catalunya ; 14, F. Champeenaud, S. C. Toulousain; 13, P. Giralt, S. C. Font Romeu; 16, Li.
lbarz, C. A. Mirla; 17, P. Craurat, S.
C. Bareges; 18, J. Babean, S. C. Font
Romeu; to, P. Vives, C. E. de Catalunya r 30, S. Pujol, S. C. Saim Gironnais. Segueixen fins a 41 classifi

-cats.
CURSA DINETFEORNNSACIONAL

Classificació per equipa:
Centre Excursionista de Catalunya,
15 punta; Club Atol Niíria, 21; Ski
Club Saint GirönnaiS, 3a; Ski t Club
Preu: 225 ptes.
Es ven a totes les farmäcles

Toutousain, 401 Club Muntinyenz
Barcelones, 52; Ski Club Emir Romen,
64; C. E. Montserrat, 97 ,

CONCURS INTERNACIONAL
DE SAL.TS
n. Hans Teiehner, C. E. de Cite
lunya, 211 punta.
2. Li, Reat, íd. id., 193's
3. X. Vilaró, id. id., 188'7.
e. 0. Canela, id. kl.,
5. L. Marres, íd. íd., a63'3.
6. B. Kratu, S. C. Fono Roa*.

138'6.
7. C. Bertrand, C. E. da Cataluays,
149'2.
B. P. Giralt, S. C. Font Remes,
124'3 ,
9. J. Boix, 9.

lo. F. Gaudin, 36.
NOQUEI
EL CAMPIONAT D'ESPANYA

Els equipe catalana ea dassifiquen per a les semifinals
Diumenge se celebraren eis partits
de tornada corresponents ala quieta
de final del Campionat peninsular.
Els resultats que es registraren
ten:
Racing Valencia-Terroma,
Polo-Valencia, 3-2.
Residincia-Siragessa (sonsea).
Atlintida-Campo.
Resten classificats per a les semiiinals: Terrassa, Polo, Campo i Resisténcn (aquest no is encara se-

gur).

El partit Polo -

Valincia

Aquest partit va jugar-se a/ talle
del Polo. diumenge passat.
A les ordres del senyor Mintiera
els equipa eren:
Polo: Capdevila, Kaoman,
Webb, Grècia Renau, Lacourt, Torroella. Ra-Ion. Cae- alt i Palomo.
Valencia: Salvador, Serrano, Guamas/ , Pasqualin, Butter, Weld, Altarriba. Cama. Montfort, Bucen i
Lanties.
El domini al primer temps loa alternas, si be a rofite mis les jultedee
el Polo. Mareé dura vegades Per
mitjà de Kauman, tic penalty, ala ao
minuta, i 15 minuta despees Hueso
eMnatD. Mancaven dos minuta per
acabar la primera pus quan Torroella desempata. Tot segun acaba el

p

primer temps.
A la segona part . Torroella aprofitant una fallada de la defensa contraria. marca el tercer mot per ala
seus, i poc abans de finalitzar, Cama
mareé el segon per al Valencia.
En aqueas ternes el jec loe avorrit.

El partit Racing de Valin-

cia-Terrassa
Valencia, 18.- Ha estat celebrat
el partir de ho q uei, coarta de final
del cunoionat d'Espanya, entre el
Racing d'honesta cintas i el Terrassa.
Ei primer punt dele catalana fou
obtingut per un penalty. tirat per

Buler, i els altres dos els aconsertI
l'envio rana de penolty-cdnier.
La primera part finalitzi amb no
ount a zero a favor del Terrassa, i
a la segona part els catalana marcaren d o s punts •11011 i un els valen-

cians. obra de Molins.

El partit ha estas basten dur
ha estar arbitrar per Mas.

•
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Triond del C. E. de Catalunya

dicions de fer encara quelcom.
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aeon

ens de--seuirnbolta:
ntases la seva regularitat i ens atninta les possibilitats que Ii estan tercaa la minora en classificaci6
general,
En tonjunt, carel diem al comenEn
çament d'aquestes ratlles, una mogu-

iolmaciooal

Diurnenge tingué lioc a La Molina
el Concurs internacional de fan' i
salts organitzat per la Secció d'Esparta
de cholumnintaennivoi del6 Cde. E2. 3dée C
anaitvaelunnayrai

terrenys. Mala actuació aquerta pels
jugadora de Papiol.
L'Atletic de Sant Gervasi. no obstant la m i nera experimentada pels

la clara visualitat que haurien de tenir 'de l'esport els veritables Micionats. Perd no és fundamentslment
admisible que smb l'excusa d'un interés mit o menYt osteneible envers
un equis,. o ter una esa/sacie mal
dosificada es trepitgin els Hincarla
de la mes franca esnartivitat. I en
tia& creiem. existen l'error mes
elemental deis que es titulen meart¡us cent p er cent.
Confondre co que és esport amb
nna g lICCe83i6 de eri g e, gettos i esperarles que. si hem d'ésser frases
crinverten ele nostres terrenys de
joc que voldriem neta i verges de tota manita que pegue/ enterbolir !a
riostra ben palma esportivitat en tina
degradante campe de batalla, on guano-a qui crida mes i Marca mis punta
qui empra un joe mea violent, és,
per cert, ben lamentable.
• • •
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un ciar triomf davant l'irregular hecletrtes, al qual guanyi després d'un
entretingut encontre, que fOU traut
pel mejor fons delt pro febrls •121
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no recordem malament, del templonat en aquesta divisió.

lumats els batquetbolittes. La perdida que havia despertat el mixim
Interés de la /oreada degut al nerviesimme imperial entre jugadora,
péablic i idlute hbitre, ion suenen
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Volts a Mallorca

Definitivam ent la 111 Volta a Malloc els dies 3, 4 i 5
llorca tindràPenya
Nicolau, a ard'agest. La
Forganització
e-Aula qual corre
assenyalat el se-

flatielets prova, ba
etiettaircuit;

Primera etapa, dia 3 d'agost. Sora Coll
tida. de Palma en direccióPorreres.
d'En Rallan% Llucmajor,
Campa del Port, Santany, Cas Concoa, Pelarte; Sant Llorene ' d'Artà,
Capdera, Son Servera, Port de MaMeer i Manacor. Total, 156 quitó-

metres.
Segona etap a, dia 4 Sortida de
Manacor en direcció a Vilafranca
liontuiri, Algaida, Pina, Lloret, Si-

neu, La Salut, Santa Margarida de
Alcädia, Pollensa,
'?stur La Pobla,
Monestir de Llucs, Calmad, Selva
i Inca. Total, zas quilòmetres.
Tercera etapa, dia s. Sorticla dinca en direcció a Benissalern, Con
gell, Santa Maria, Bunyola, S011er,
Deyi, Valldemosa, Esporlas, Puigpunyent, Galilea, Es Capdella, CalCalla, Cas Català i Pahua.
Total, 120 quilòmetres.
Els premia s'estable ixen com a fiares; o sigui que els destinats a les
categories inferiors no sórt de gaganta. Misil un corredor de tercera
o neófit pot cobrar el de la seva
errase i el de la general.
Hens acf els premis que s'estableixen:
Classificació general: 1, 1. 000 pestetes; 2, 7 00; 3, 300 ; 4, 3 00 : 5, 200;
e. 150 ; 7, loo; 8, 75; 9, 5o; to, 4o;
30; 12, 25.
Classificació de tercera categoria
i principianta: t, 150; 2, 100; 3, 70;
4, 5o; 5, ao; 6. 30; 7, 20; 8, to.
Clasaificaci6 final d'etapes: General: 1, 30; 2, 20; 3, lo. Terceres
categories j principiants: 1, 15; 2,
10; 3, SCorta per a equipa de clubs de
tres corredora.
' Copa Per a equipa de marques de
tres corredora.
Rasure de premia: Classificació
gallera', 3.170 pessetes. Terceres i
principianta, 47o. Finals d'etapa geitera], 180. Finals d'etapa, tercera i
principianta, po. Total en premios,
3.910 pessetes.

1JIL SOCIAL DEL C. C. GRACIA
• Biumenge es disputä la prova so-

cial del C. C. Gräcia, sobre un reo:orine de so quilòmetres contra
rellotge. Renda vencedor Ramon
Delgado, el q ual efectuä la prova
en una hora 23 minuts i 25 segons.
A continuas-e:1 es classificaren: F.
Marthter, Linfa Cavaller, Josep
Aguad, Antas Prat, Josep Gonfaus,
Josep Saura, Francesc Palau i A.
Ancles.

..• UNA CURSA INFANTIL
Per al segon diumenge de nurse,
• C. Montjuic anuncia una cursa
infantil, la qual tindrä lloc al passeig
central del Parc de Montjuic.
- 'Per a amos prova, la casa Pantaleoni ha cedit una magnifica copa.

VIES URD1ARIES
▪

INIGNMJNIEVII FENNE 111181».
atlerelea • Detestes muna»
leasnals do OemaNtes, le. falr

xa

•

Al Palau dels Esports, de Berlin, el suec Anderson i l'alernany
Shoenrat feren match nul, pero la
decisió.fou protestada a bastament
pel- públic, que havia vist guanyar
Anderson. En la mateixa reunió
Boelck vence Frere, per punts.
—Demä, dimecres, al París Ring
combatran els mosquea Huguenin,
francés, i Mendiola, filipi.
—Dissabte, al Central S . C. de
Paris, el francés Phitol va vencer
Aurel Toma, campió de Romania
dels pesos mosca, per punta en deu
represes. A la mateixa reunió R es oder vence el francés Bassin, per
punts. En un altre combat, entre
pesos welters, Al. Baker bate Delours, també per decisió.
—En un match amateur celebrat
a Baiona, Espanya vence Franca,
per quatre victòries contra

ducs.

RUGBY
Amb motiu de voler solemnitzar
l'ingrés a la F. I. R. A. de la Federació Catalana de Rugby, el vinent dimecres, dia 21, a les nou del
vespre, organitzat per la Societat
"Ro y a Germanor”, tindra Iloc al
Restaurant Esport (Rambla del
Centre, 32) un sopar d'homenatge
als federatius catalans i al delegat
que assisti al Congrés de Rugb y celebrat a París, senyor Francesc
5fassana, el qual, degut a la seva
brillant actuació, recabn del máxim
organisme el reconeixement de Catalunya com a membre directe de la
Internacional. Probablement ostentará. la presidencia del dit acte el
conseller de Cultura, senyor Ventura Gassol. Els tiquets poden adquirir-se a la Federació Catalana, Hospital, /o: a la U. E. Santboiana, i a
les oficines del Futbol Club Barcelona, Consell de Cent, 331.

d'Overo.

VAIXELLS DESPATXATS,
Vapor anales "Ponzano", amb'
càrrega general, cap a Sant Feliu; vapor anglès "Pinto", amb
cerrega general, cap a Valen- 11111MMIEMMIENAINEERMIRIMM, ..tetst.
cia; vapor espanyol "C. de Valencia", amb cärrega general,
cap a Valencia; vapor espanyol TEATRE 10111A.
TWWU 1•8111
"Ciudad de Barcelona", amb
eternas leudan tau Alee de
cärrega general, cap a Palma;
EL DIVINO 'MANANTE
vapor francas "Asni", amb càr•opeetatere miran elleellulato 'Kb
rega general, cap a Marsella; EN
una foteerafla I un autitaraf 5. Paute.
I denle, a les 5 I a les 10'14
vapor espanyol "Ciudad de Ma- ▪ Mili
DIVINO IMPACIENTE, de Pallan.
hón". amb càrrega general, cap (Mota, manita de la Companylat duo
representselons de tarda, a les
a Eivissa'; vapor espanyol "Es- Magua
330 I a les 6. Cada tila s'anoten les lopaholeto", en Ilast, cap a Maó; cantata. Prevenlu•aos amb tempa. DIgrandlds esdeseniment oatrana
vapor espanyol "Ciao", en vendido,
de Earratilament estante, en vers, de
Ilast, cap a Gijón; vapor italiä Foraändea• Sulastn, LA PANCIN 7 MUER"Sistiana", amb càrrega gene- TE DE N. II. JESUCRISTO.
ral, cap a Gènova.
AVUI ARRIBARAN DOS
SUBMARINS ITALIANS
TEATRE NOVETATS
Avui, a les nou, són esperats
Tarda, 2/4 de 3. I dB, a les 10,
darrer
din de pro/ende de la. 561 al l'ostra por!, de pas cap a
ita:11a sonora de gran 5.511
Italia, dos submarins italians,
que han efectuat una impontant excursió d'estudis per les
costes africanas.
Els esmentats vaixells romandran al nostre port tres
de produccI6 nacional, presentada
per la casa C. I. F. E. 8. A.
dies per tal d'aprovisionar-se.

VAIXELLS ENTRATS
Vapor danés "Samso", amb
carbó, de Cardiff; vapor espanyol "Ciudad de Mahón", amb
rärrega general i 28 passatgers,
de Maó; vapor aleman y "Genua", amb carrega general, de
Hamburg; vapor espanyol "Saamb càrrega general i
18 passatgers. de Cartagena;
vapor francés "Asni", amb
raga general, de Mogador; vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", amb càrrega general i
134 passatgers, de Palma; vapor espanyol "Ciudad de Valencia", amb càrrega general i 146
passatgers, de Valencia; vapor
suec "Shantung", amb càrrega
general, de Lisboa; vapor espanyol "Josifia", amb carbó, de
Cardiff; vapor espanyol "Yta",
amb carbó, de Gijón; vapor espanyol "Maruja y Aurora", amb
carbó, de Gijón; vapor alemany
"Elster", amb carbó, de Brema;
vapor danés "Marta Tolf", arnb
carbó, de Glasgow; vapor an-

BA-TA-CLAN gr.

Teatres

•

4. •

A les nou són esperats avui, al
nostre port, de pas cap a Italia, dos
submarins italians que han efectuat
una important excursió d'estudis per
les costes d'Africa. Els dits navilis
romandran al nostre port tres dies,
per tal de proveir-se.

ILA T.

S. F.

Programes europeos

Campionat Mundial de Ball
Porten b

ali ant I
149 hopee

UNIIIIMOng
NIMONS L162.1.2450
Tarda, a les 4; nIt, a les 10:
Ealt une sue e de

l

Tu eres mío

Dama, tarda 1 nit, debut de l'orlglnal espaciada

Producen) . Metro Goldwyn Mayar
Es despalsen localitais amir tres
dies d'anticipact6

per

Jean Narlow Mark (labia

Fantasto 1934

F(21146440

Horace 6oldin

Aval. larda, da 4 a 8 , tal, a les 10:
Darreres proteccions de l'Insuperable film
VUILAN MIS CANCIONES
per Marta Eggertb
Dama estrena de

amb Pespeetacle mes sorprenent del
men

RORACE GOLDEN

EMILI PUJOL
MATILDE CUEVAS
D'''Lgicaa,P..2eaTriZta:n,;`

CINEMA PARIS
Tarda, 430; nlf, 945: Revista.
Trlomf de Charles l'aughton en

QERQ1LIEIJ PIS?

1E LIEILIIIS PEEDIN
DIIMIIXOS. Gustav Froballch en
Un hombre de corazón

Per trasnaaar-vos recomen CASA CAR1887. Aut000nducto.
RARA, fundada
me a 25 ptas. dlna de la clutat, I per
carneara a 0'80 otea km.
Telefon 516 14
SORNAS.. 192

Muna vInent, la aova ravelarle
Franziska Gast en PAPRIKA, I PALACIO FLOTANTE

CALORIFERS de GOMA
Fabricaci6 emmotllada

SONRISA. entre Mantener I armas
MICKAY FUTBOLISTA, dibuixos.
REVISTA PARAMOUNT. FUSIONARA DE MI CORAZON, per Nancy
Glory (nomas a la tarda, LA MODISTILLA DE LUNEVILLE, per
Madeleina Romana. AL GRAN DESFILE (sonort. per John Gilbert 1
Rene Adoree

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

SPLENDID CINEMA
PIE, 11E111 FILIA REINO tusen
de Cut, 217 . Tele«

el varitable I Unte "mide" modera,
presenta 60 Hiles t lluslons CO
60 minuta

per Janet Col-non l Warner Bailar

Asan, colessal programa sonor:

Para alcanzar la luna
per Douglas Fairbanks I Bebe Daniels
COSMOS SONORS
El granates tut

19'30. — Langenberg, 455 m.
Conrert d'orquestra.
Londres regional,

342 m. Concert d'orquestra.
1915. — Brusselles francesa,
483 m. Concert de música moderna.
20'00. — Algar, 489 m. Músira francesa.
20'00. — Poste Parislen, 312
metres. Retransmissió de teatre.

20'00. — Tolosa, 385 m. Orquestra Musette i música variada.

Liquidado) ru1/1.3

rae& No Mi «MI.
soasen.

per Frederic Marfil, Elissa Landi 1
Claudette Colbert
A mes, a la larda. EL MAYOR AMOR,
per Dickle Moore

Ladren de iluevare-RIvellee

Avul. Minada. tarda, a un quart
de di:

LAS HIJAS
DEL REY LEAR
a un quart d'Onze:
LA MUJER X

CI NE RAM BL A S
ataentre,
-711157

SALONS CINAES

dtmerres. tarda u ni!:
LA PROPIA ESTIMACION
Divenares vinant. brin : Del de l'esl•
una adral atarla Fernando, Ladran
. Cartells magnas
de O

TIVOLI
tarda I 15 nit: "Catalina de Rusia",
Douglas rateada Jr. I Ettrabeth Rentner. Reportatge, Noticiarl I Airaren)
CAPITOL
tarda 1 10 nit: "Parare que fue ayer",
John Boles Cómica 1 Atraerte.

TEATRI POLIORAMA

tarda 1 10 nII: "A la sombra de los
muelles", Claudette Colbert. Cenniques

•

20'30. — 111119, 331 m. Concert de música moderna.
per trasgo. Ce
nuna. lb. Gua did

EL SIGNO DE LA CRUZ

BARCELONA
TEATRE
Companyla de ocuttadla

Companym d'alta camella Herrero-Soto
Aval, lat, 1/4 <vil. presentado] da(plasta ron:pana:la, amb l'obra de Da.
Taus Nfroderni, tradueeld d'E/board Marinan, LA ENEMIGA. Peina. larda. 1/4
de 6, 1 n11, 7/1 d'II: LA ENEMIGA. Diputo. nit, estrena de TU El. CANCO,
YO EL NAVEGANTE, de Serrano Angult,

TEATRE NOU
Gran Companyla LIrles
Avul, tarda, a les 430. Butaques a
pessetes; general, 056 pies.: LA Man, per
eta DE CADIZ, LUISA PS
Guneno. aut. a les tb. BUtaques a 4 555DUO DE LA AFRICANA, per
orlen.
Eduard
per
Mulla 1 Floslrh. KATIUNIA,
Boto. Invendres. nu , estrella de
z REDENCION I ( estampes fustes)

Continua 4 tarda: "El rey de los fósforos", Lite Damita. "India habla" explicada en espanyol. "Guiri< mi cloWn",
Lilian Harvey
&&&&&
tarda:
"Vampiresas 1933".
Contbma 4
"Veronlka", Franziska Gaul
EXCELSIOR
Continua 4 tarda: "Vampiresas 1933".
"Veronika", Franziska Gaal

COMIC

La millor revista p er la MIllor Cortin a nyla. Dama, tarda, matinée popular; nil,
LA CAMISA DE LA POMPADOUR

111111/1
Continua 4 tarda: "La alrena del Patare''. - .vanas Ovales''. Bruce Calad.
"Honraras a tu padre", Revista

mili: NATURAL, REVISTA
LA EMISORA FANTASMA
per Ralph l'orbes

MI DI LI9116, PRIMER& 1934
Obertura el 4 de More
33 9 3 a /. DE REBAIXA
ola ferrocarrils alemonys
Per a informació al

LEIPZIGER MESSAMT

LEIPZIG

al Delegat Honorar' per o Comlunyo i Arogó
GUILLERMO SCHUL, Montaner, 180 • Telèfon 72505
BARCELONA
De 3 a 4 tarda
O

ORAN TEATRE COMTAL

CALENTADORS AUTOMATICS
PER A BANY
Garantia absoluta, des de 100 ptes.

Continua 3'45 tarda: "Timesls". "Aguilas ;hales". Bruce Cabot. "Honrados a
tu paree". Cómica
•NNNNN 11TAL
Continua 3'45 larda: "ramesls". "Duro
de pelar", lames Cagney. "Secretos",
Mary Plckford. noticiar)

PROPIETARIS I ADMINISTRADORS DE
FINQUES: Ja està resolt el problema de
reparacions costoses del aparells escalfadors. Amb una assegurança dels dita
aparells els podreu tenir sempre en perfecta estat de funcionament, evitant d'aquesta manera qualsevol accident

C.ontInua 345 tarda: "La senda del diamante". "Duro de pelar" James Cagney.
"Secretes", 3Iary Plckkord. Noticiad
BOHEMIA
Coniln'ua 345 larda: "Con Tarzan Inc
disto". - Antalichas". macada en esNotician
panyol. "De eara.al

Fàbrica d'Aparells Sanitaria
de FRANCESC ESTEVA
Corts, 502 i 510 -- Telèfon 31336

1 jaeobt, inagnifIcs modals en menjador,
despatv, rebedor, barguenyos, doro-anda,
barallsslms, taller, de I a 8.
Bruch, 155

El que diuen els guarits

1 Avul, tanta, a les 403: nit, a les
1005: REVISTA PARAIIIOUNT. EN
DEL NORTE (doett•
LOS M
mental). STORMY WIEATHER (film
musical) 1 Laos, LOU. Pe r Uta
West
Són mina Paramount

M'ofegaya
de /lit

UN RIC ALIMENT...

exclama Jesús Moragues, resident a
Gandia (Valencia), carrer de St. Francese de Borja, núm. 18, en el certificat

dETROPOL CINEMA
Lldrla, 115 - Telaf„ 81222
%va(. almario,. tarda, a taa 5: SALON
DORA CREEN i DIME (»SIN ERAS TU.
Nit, a les tn, entrena de la gran
producen)

EI primer del echo de un

Corts Catalanes, 615

Ronda de Sant Pera, ra
Passeig de Gräcia, 137

per Charles Laughlon 1 la 31uJer
Pantera, en espanyol.
(ilessle continua)

Coa:o/v:40W

'Aliment constituit pela elements nutritius naturals dels vegetals
harmbnicament associats, el PHOSCAO treu un valor alimenlari
de primer ordre deis hidrats de carbon, de les albúmines i oto,
tarjes alburninnides que conté. Aquesta composició, molt acuradament establerta, fa que el PHOSCAO sigui tan vio cofa la cara
en principis nutritius i pugui bastar amb escreix per a satisfer
les necessitats fimiológiquea de l'organisme. El seu sabor intilt
agradable exerceix una acció estimulant en la digestió. i el seu
ús prolongat no causa mai sensació de fastig.

"CAUTXU CATALA"

11 R1 DB LIS 11118 5E68

MOBLES RENAIXEMENT

Cinemas

de curad() que ha tingut la gentilesa d'enviar-no3
en el qual dua textualment:
"Sorda d'asma ai int Cela 15 anys. a causa d'un
refredat del que no valg volar ter CAS: (luan me'l
valg volar curar Ja estava molt arrelat 1 despres
de prendre moho medicaments nansa cap resultas 1
avorrit parque m'ofegava de nit 1 no podla dorrinr.
aMi
onv vate llegir el seu anuncl en els Marta t ara m'apresso
a escriure-11 donant-11 les grades, pula estic completament curat amores Oc prendre la CURA Num. 15
de l'ABAT LIAMOS."

hlo

per llena Thlele, 1

Robo ea la Opera
Fa despalsen localltals per als tres
primera :Des

t

t i'

TAGLSE.
LES 20 CURES VE
DE L'ABAT KANONplan-

manivelas procediment de curaca per mitpa de

t.

tea, descobert per e/ ABATE HAMON. eón la medleacld
natural, sana, innocua t segura que restableix la aa-

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL:
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

Puesta ole Illebele, VIL Telf,181111MI
Tarda, de 4 g A. mistó continua:
t'In, a les l g . Norma Strearee en

El regim del PHOSCAO a recomanat als convalescents, als
araemics, als ancians, a les didedi, a tete aquella que pateixen de
Festemac o digereixen amb dificultat els Alimenta corrents.
,
s

(EL AMOR NUNCA 81151111E)
Ea proieeta a les 4'45, a lea 440
I
1 a les 1036. !Motu: LA CALHON
BEL 804. LA COME

holem•NA de
pe!
er.•d•

La llama eterna

a ea

Nasa: PORT UN Y. S. A.. Hospital. 32- -• BARCELONA
319

PUB L1 —C IN Eiel A
"92, -.,erreme.
=2,1"."c..
»Mea fing Fuesevii,

lut. No exige12 un réalm especial d'alimentad&
Prengul desde avul la CURA DEL ABATE HAMON
que Convingui al seu mal Recuperara la omita 1 amb
ella lt intima satlstaectd de la vida,
vut el ilibre "La Medid.
Untegetar 1 el Butllett Meosual -Lo que dicen ins cura, das", Que reprodueix les cartas
d'aquest mdtode.
Que rebata remostrant

GRATUIT

Sen yor Director de Laboreen-la Flotantes 1 Martas.
Ronda de la Untversatat, núm. 6, Barcelona.
Serviu- voa enviarme 111tATLITAMENT I SENSE
COMPROMIS el butllet1 mensual "Lo pus dicen loa
curados" 1 el ¡libre "La Medicina Vegetan
•111011».n

r

unic recital de guitarra:

CINEMA ESPLAI

Pautes
Sotana elloudine - Oil
des • ti professora de Jazz - tun.
tul. 01,5. - Dormita - Elena Unto
I iris infintlat cte notabllisstins ar•
listes, per a ónice Mea, 1. Dissabte,
dla 24, debutara

La camisa de la Pompadour

e

SALA MOZART

••n•••••n•n••n•n••••••nn•n••11..

REVISTES
Tarda. a les 5. Butaques a 1 pta.: la
revista LAS PAVAS, per Iota la Companyia; nit, a un quart (l'onza: la revista
t donara'

11

Concerta

(.› •

Seguelaen a la pista 16 pareltes de les 39 Inscrites
Avul, nIt. ERAN 1101111111 DE GALA, amb un g ran lestIve
en la qual prendran part dIferenta atraccions I la famosa orquestra Napoleón
Arbitre Internacional: Neydellet - Speaker: Rafael Arase

RUISEHOR

TEATRE

t/7

i

.

Ave'. Notaria, ba de D'arar, ulM die del

seleetes

Mobles

.14.111. Lalret, 88 • 'red. 81874
Torda rso al; 11110
SO ARTISTAS, PO - Estrellan GARCIA, ANOELINA, VALENCIA, lIERRy.
EARTINIEU, ESTRELLITA LOPEZ
Banano rs • 4 te ta rnatInada
I un ALOME VODEVIL

TEATRE OLYMPIA,

EL CANTO DEL

1930. —

Moviment maritim.

Diverset,

gléS ,'"Ponzano", amb càrrega

general ,

Det.laneu-lo pereonalment o anytaut
aputot &nonti en solare obert I amb
asaatl.d. 3 CNINISUL,

•64,,,o

Nom
Garrar
Clutat
Provine&

•

