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BARCELONA

La Tornada de Madrid

ELS FRUITS
D'UN VIATGE
Et viatge de l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya
i del Conseller de Finances a Madrid ha estar fecund en fruit i en
experiencia. En pocs dics de gestió
es senyors Companys i Martí Estere han pogut resoldre moltes
qüestions que estaven enlaire perque encara no s'havien negociar
amb diligencia i encert, d'una manera clara i per persones de veritab:e autoritat. La política exterior
de Catalunya i en general de la
República han donar un gran pas
desliares del viatge.
Resultat palpable i de molta
transcendencia, el traspàs imminent
de la contribució territorial a la
Generalitat, que inaugura la poli:iza económica de l'Estatut d'una
manera sólida i concreta. Resultats
espiritual, una pila. Assenyalem la
seguretat que s'han endut els politics catalans de l'exisiencia d'un
corrent a favor de l'Estatut i de la
reconeixença de les llibertats catalanes, cada cop mis intens entre
e:s partits republicans, àdhuc entre
a i aquelles personalitats que
es mostraren mis hostils a la nostra autonomia. Però avui qui no és
orb s'adona a Madrid que l'obra
mis sólida de la República és l'Estatue de Catalunya, i que el fracäs
de Eautonornia catalana seria Eensorrament del regim. L'enorme torda espiritual i representativa de Catalunya contrabalanceja tot l'esforç
dels enemics de la República encoberts o palesos. I això, a Madrid,
entre republicans ja és un axioma.
Daquest convenciment neix rota
una política nova i, ni cal dir-ho,
infinites possibilitats per a construir-nos una convivencia dins un
3: g ema de llibertat i de mutual
respecte.
L'alma experiencia d'aquests dies
es haver comprovat la raó que teriem quan. contra el parer dels
que manaren llavors a la General,tat, opinärem que la Comissió mixta de traspassos haría d'ésser composta de politics i mn de funcionaris.
Els funcionaris—déiern i diem —
ro estan revestits de prou autoritat
per innovar res ni per crear res.
El set ret és tan solament aplicar
regfaments i disposicions. i reas 00
poden aplicar-se- directament a la
realitat i a les exigencies del moment. Són gent manada, assessors
preciosos, pecó inútils quan es traeta no menys que de refer la vida
dístórica de düs pobles i ordenar
:a convivencia. N'hi ha hagut prou
amb una intervenció de política investits d'autoritat per avanzar en
dos dies mis que els altres en dos
anys. Val la pena de fixar-se en
el ras i obrar en conseqüencia. Si
no els problemes vius sempre seran devorats o escamotejats, amh
toa ia. bona fe, per comissions i
subcomissions sense nervi, que els
anean diluint dintre les tenebres

temps i dels trämits.
Tot aixi5 es redueix a una sola
cesa cabdal i la inauguració, a Catalunya, d'una politica exterior, coherent amIr la de la República. i
ba s ada en un sentir de la realitat
i de la responsabilitat. Eins ara hay :cm anat a les pa:pentes i viscut
de Eempenta d'aquell 14
ami, el seu impressionant i abaseegarlor cap de noble. Peró COM que
es paisos no poden viure a barrenarles, calia trobar l'actuació nor-

mal, continua, intencionada, que fes
progressar les coses i harmonitres
sis drets i els fets amb IC5 soluciono.
5ense voler pecar d'exagerats ni
d' emtimistes a ultrança, no podenl.
erb. negar que s'ha començat. i
això ja e: molt. El minter n as es
el mis difícil, i el nostre pais. sense
tradició o política exterior, que
s 'estrond fa quatre segles, pot con•
'Ierar-se afortunat si san trobar
,e rripre pnlitics que segueixin el
carel començat de laborar normalment per Catalunya dins la Repúfinta. i s'acastuma a trobar el to
ntue renrn pobles lliures i. per
tant. reflexiva majors d'edat i respensahles.
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e Una magnífica conferinciá
Lit tercera etapa de l'afer Stavisky
senydid Mara
del president Nicolau d'01en la inaugural dc
Estevteiieriasa- L'enquesta sobre la mort werrAteneu
Bar celonés
(Omite Pflife ' ment indispoäat
de Prince no fa cap progrés «Mifologia
durant la
titrec celebració del Delimiten Raynaldy, Renoult i Pressard hauran de Barcelona»

El

Els serveis d'Ordre Públic

Com
pmeoli

e

Cansen
I el Consell de l&'r Generalitat Licor& obrir una
informació per tal d'investigar les causes que a la Generalitat
l' han motivada
El comissari d'Odre Públic,- senyor Tomis Ramon, va presentar
ahir, amb caräcter irrevocable, la
dirnissió del seu cierre. Aquesta dimissió, per bé que esperada d'un
moment a Ealtre, con' saben els nostres lectors, fou el comentari obligat a la Generalitat, sobretot dea-

posar en clar. 'Tienen present que
la qüestió es portara amb gran scrielar i energia.
EL SENYOR TOMAS RAMON

• A LA GENERALITAT
Al cap de cinc minuts va arribar
el senyor Tomas Ramon a la Generalitat.
Lt preguntärem si era creta la informació de referencia, i ens va manifestar que no ho era en absolut.
Seguidament va entrar a l'avant desnata de la Presidencia i espera ésser
rebut pel senyor Companys.
El senym Companys va sortir al
cap de por del seta despatx i va
rehre'l allá matriz.
La conversa que va durar amóximadament uns tres minuts, ion
molt viva. El senyor Companys en
Serrines enérgica preguntà al senyor
Tornas Ramon si eren certes les manifestacions que renroduia la oren,
sa, la qual cosa l'ex-comissari va
negar d'una manera categórica.
Després se suspengué el Consell
en el qual es prengué referent a
aquest afer el següent acord:
El conseller de Governació done

ccenpte de la dimissió del comissari
general d'Ordre Públic, senyor Tomás Ramon i Amat, motivada, segó= digué. pel Set que en un lloc
tan delicat cal una autoritat que
quedara minvada pel fet d'haver casal discutida públkament.
El conseller accepti la dimissió
i designi el conseller de Governació
per tal que investigui räpidament les
causes de la dimissió i pronos/ al

Consell les resciacione mas •eatiani
pertinente.

El senyor Joan Selvas

•• •

prés d'unes declaracions del cotnissari dimitir ale diaria de la rrit. Fer
tant, quan el senyor Companys sebe
els periodistes, en una sumenshi del
Consell, motivada per una indisposici6 del senyor Esteve,aqueme
preguntaren er podía dir-los Maulla
cosa d'aquest assumpte.
—Si. el eenyor Tontita Itanton cEgué el senyor Companys— ha
trames una I letra dient que presentara la dimissió, car considerava que
el seu carrec no pot sinó exercir-se
ami, la máxima .autoritat: diu que
la discussió pública que alta suscitat, l'impossibilita' de seguir de monitor exercitant-lo.
•Es. cer t . tal corra- afirmen . . els
diaris 'del vespre, que aquesta mateixa nit l'ex-cornissari s'absenta de
Barcelona?
—No ho crec.
En arribar a aquesta part de la
conversa, el senyor Companys, dirigint-se al seu secretara senyor Alavedra, va dir-li que telefones tot
seguir al senyor Tortas Ramon i
pregués que es presentes ala Gene-

ralitat.
—M'interessa fer constar —prossegui ei senyor Companys -- que el
que afirma una determinada informad:6, no és cert en absolut. Podria
seinblar que io he donat o he deixat
de donar permis, en una qiaestió que
es de la competencia del .conseller

de Governació.
Tot el que diu és, dome; absurd.
Jo no parlare más qu'e ,isaHan ho
•
cregui convenient.
—jTindrä altres conseqüineies l'afcr? —preguntà un repórter.
es una cosa que,aha de
-
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Aquest acoid.del Costee* que, tal
com ens haviess permès indicar, mana practicar-neta investigas* urgent
•

Ahir al migdia • 1 senyor Com.
panys va rebre els periodistes que
fan informació a la Generalitat i va
parlar-los del seu viatge a Madrid
en forma semblant a la que shavia
expressat en una informació que
donem en un altrelloc del manija
número.
Afegí el President que a les cinc
de la tarda el Govern es reuniria
en Consell, el (Mal seria especialment dedicar al comentari del viat-

ge a Madrid i a reedevingut durant
la sera ahitada.
En efecte: a tres quarts de cinc
van començar d'arribar els conseIlers a la Generalitat. I passaren immediatament a reunir-se a l'antic
desnata de la conselleria de Governació.

LA SHSPENSIO " , DEL CON-

SEL. EL SENYOR MARTI
ESTEVE INDISPOSAT
Pels volts de dos quarts de vuit,
durant la celebració del Consell, el
conseller de Finances, senyor Martí
Esteve, va sentir-se de sobte indisposat.
Els seus companys de Govern,
que ja havien obeervat que el senyor Martí Estere havia anat empallidint a mesura que anava
cant la tarda, acudiren aviat al seu
ajut ami que s'adonaren que s'esvania, pres d'un coHapse.
El doctor Dencis va assistir-lo
immediatament. i també el delegar
de Treball, senyor Pon, que es trobava a la Generalitat.
Horn deis que fa poco dies abans
de aortir cap a Madrid, el conseller

havia estat víctima d'u% atac el

fetge, el qual va repetir-se ahir a
conseqüència del träfec denuesta
dies.
Finalment, pum de leo non. 41

senyor Marlf Estuve, va aentir-se
-vediewat, 4 fOteedellagneni-leirsdes
on una vegada allitat Iota assistit pel seu metge de capçalera,
doctor Cortés.
A darreres hoces de la nit el senyor Martí Estere es trobava molt
millorat, si be els efectes dels injeetables el tenien molt abatuL
Sembla, però. que si no sorgeixen
complicacions el senyor Martí Estere podrä reintegrar-se aviat a les
seres tasques.

ES REPREN EL CONSELL

El

.enyor

Toinåa Ramon

sobre els motius de la dimisaió del
cornissari general per a prendre en
consequencia les revolucions que calguin, demostra que el Govern vol
procedir arnb les miximes garanties
d'encera Esperan que les seres resolucions respondran al desig que
tothom Ii reconeix de posar pet damunt de tota consideració personal
la dignitat de les funcions dels ¡lis
cirrecs de l'ordre públic.

Aguaste setmana la
C. E. D. A. trencarà

amb el aoven)

A les nou, una regada el senyor
Marti Estere fou traslladat al seu
domicili. va reprendre's el Consell.
En acabar, al cap d'una hora, fou
Minada als representants de la
premsa la següent nota oficiosa:
El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya ha pres, entre altres, els acords següents:
Shan aprovat diversos decrets
del conseller d'Economia. Un referent a la renovació de càrrecs dels
vocals suplents de la Comissió Arbitral. Un altre sobre un concurs
celebrar per a set places d'enginyers
intiustrials. 1 finalment un altre donant oficialitat als tirols espesos
per l'Escola d'Agricultura.
El conseller de Finances ha donar compre del resultar de les gestions realitzades a Madrid. El Consell manifesti quedar complagut de
les gestions portades a cap i mostri unànimement el desig que seguissin desenrotllant - se en el mateix pla de mútua comprensió.
En aquest mateix Cansen va parlar-se lambé de la questió del joc,
de la qual donem compte en un
altre lloc de la mateixa edició.

El sots-cap d'aquest grup
ho afirma i creu que hi
haurà crisi total
83 018 811 13 PR? II
Madrid, 26. — El sots-cap de la
C.E..D.A., Sr. Luce, ha dit a un afine

polític:
confussió és indescriptible, Ni
els qui fan direztament la política. tener] una idea clara del que succeirà.
I ha afegit:
—.Aquesta setmana la C.E.D.A. trenca amb ei Govern,
condiciuns?
el Govern s'esmenes... però al2s6 impossible. No podrm continuar
d'aquesta manera, rar el desgastarnent
de Sr. Lerroux arriba iins a nonti.
tres, i això is una absurditat manifasta.
—Quin nretext seri el de la crisi?
—Aix " ho Podrä dir l'ordre del dia

AelCongrés.
;—Crisi total?
—Això crec.

Suïcidi

d'un diplontätic

• -eitie

....Estambul, a6. — El romo mc rida -

!rt de l'Ambaixada soviética
.lairara,
senyor !can l'assilitviteh .sfichice,
; «Se baria en* didet pel ao v ens. del
agu país, qua e'sniara • erubercer :ate
a Odesa, sha suicidat a la camba

de bany del .Consolat eoviitic, taten
als disemine Wilerlielleedtbrideflb

de declarar en l'afer Stavisky
París. 26. — L'enquesta sobre la
mort misteriosa d'Albea Prince segueix sense haya' trobat encara res
de nou.
A Paris, com a Dijon, les investigacions policíaques no han aportar
sinó pocs materials útils a la recerca
de la veritat. Són rumors, castes anònimes, que alimenten per ara l'activitat de la policia.
Solament el raport dels metgeslegistes, que será conegut dintre
pocs dies, aportar i un element
lid. Hom sap que, sense descartar

1 10 1 1111k1
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Ayamonlr. :6. — Al vei p”ble
p o rtitgues ale Castrontruilt han
r sita trobnales diverses bombee
prop trun cuelell. en ealat
5114)1'140mila noMbrosoS calce-

mieles. Circulen rumors que
fusil aviat es declarara la vaga
grneral del ram de la indústria
peeqUelit a Nettlbal.

Serias afirmen persones ar.
ribdtles as Portugal esti a punt
rEeüelailar ni) nimiment revolúmimara a la vcitia República.

completament la hiptitesi del suicidi,
els metges s'inclinen per `Vassassinat.
A llar raport s'ajuntará el de Koha-Abrest, director del enyete/ti-de
toxicología; el primer resultar de l'e-

namgralécnic de lea_visceres perulet

excloure l'existencia d'inla rdetAile
estupefaent que pogués produir la
mort räpidament.

Un- incident entre el líder
socialista i el diputat

Fronjosie
Diumenge al matí el senyor Largo
Caballero celebra diverses conferencies amb dirigents del moviment obrer
catalä.
Un dels principals motius del viatge del senyor Largo Caballero ha estar el d'entrevistar-se arnb els elements de la Unió Socialista de Catalunya i els de la Federació Socialista
Obrera, afecta al Partit Socialista
Obrer Espainol, per tal d'intentar la
unificació de les forces socialistes catalanes.
Encara que no sha fet públic el-resultat d'aquestes gestions, per les noticies que ens han arribat sabem que
réxit no ha acompanyat fea-ministre del Treball en la mesura que pocha esperar dels seus treballs.
El senyor Largo Caballero diumenge al mata s'entrevistä amb alguns ele/ceras de la Unió Socialista de Catalunya. L'entrevista fou breu, i no sen
don cap referencia oficial.
Oficiosament, però, s'ha dit, que
Largo Caballero soHicitä que aquests
abandonessin els llocs de govern
que ocupa atan a Catalunya i que,
com a Madrid, adoptessin una actitud francarnent revolucionaria. Han/
ii féu observar que el Govern de Catalunya era molt diferent del Govern
central. Otte el d'aci era un Govern
netament d'esquerra i que, per tant.
no hi liarla cap motiu a per adoptar
l'actitud que pretenia el senyor Largo Caballero.
Llavors, segons les nostres reterencies, el senyor Largo Caballero
insisti en els seus punts de vista i
ei debat adquirf una cerril violencia,
fina al punt que el senyor Fronjosä,
molestat per unes paraules de/ senyor Largo Caballera) sobre la minorin de la Unió Socialista, Ii doni
una

bufetada...

L'incident pague esserripidament
ofegat.
se..

no anant mis ende les

co-

Despres d'aquesta agitada reunid
el senyor I.argo Caballero es reuní
a la Casa del Pnhle amh els clemente
que integren l'Aliança Obrera. El

cap del Partir Socialista es negi, de
manera absoluta, a fer manifesta-

al aliar lia13>li,(iiiiiiii,Qtrntatri':itsarlr.
drile titinde
Amb aeueet nou Oenlihele
adsu ja set les unilals de guerra
encarregades por purttnej en
Roo
•

litigues.
. • la tarda el senyor Largo Caba-

eions als periodistes, ni a dir-los en
concret el ~in del seu ;Muge. No
obstant, tenim entis que sostingué
una conversa force extensa amb
Joaquim Maurin sobre nitestions po-

llero visiti la cinta, acompanyat quasi amere del senyor Vila Cuenca.
Ahir al metí va mang ar cato a Madrid.

Ahir a la nit, amb assistència de
tota la Junta de l'Ateneu i dels reMesentants ele totes les entitats culturals
de Barcelona i d'un psibiic nodrit i
stierte, tingué !loe l'anunciada inauguració de curs.
Despeé, de la lectura de la mentóna del secretari de l'entitat senyor
1.1nric Fabrer, Nicolau d'Olwer Ilegi
el seu diacurs.
Comenci evocara el dia 13 4 juny
de 1902, memorable per a tots els
barcelonins que han vist la Hura amb
l'Exposició Universal. Al bell mig
del Saló de Cent—diu—jau amortaUat
el poeta Verdaguer. Milers de cintadans desfilen davant d'en en corma, i
se n'enduen com a record oei film:hez
apoteosi un exemplar de l'oda .4 Barcelona, que en tiratge de cent-mil
l'Ajuntament escampa. Passats mes
de crema anys—diu---de tant de rellegir-la encara la duem gravada a la
memòria.
Es lude premiada als Jora Floral,
del 1883. Canta un mite molt capandit en altres temps fundació da
Barcelona per Hércules-Alcides. Verdaguer mateix ¡a l'hauria desenvolupat set anys entera a la seva Atlántida. :.Kolau n'evoca les principal,

estrofes i es pregunta despees: ¡don
haría puat Verdaguer el tons Ilegendari de la seva Atlántida,:
D.n la "Crónica universal del Prindipat de Catalunya" es' don Vendaguer va creme la llegenda barcelc,Mea d'H è rcules. Reeditada de 1829
a 1833, l'obra de Jeroni Pujades ha
estat la mare fecunda de tradicions
d-englantines - . Romäntics i media%alistes, els escripturs de la Rena'.senda van parar esmero, en les llegendes cristianes i de ja reconquesta
només Verdaguer va deturar-se, no
pas amb rellena neoclässica, sinó
amb prulja de grandesa heroica, en

els mites de les edats pres.'?
Pujacles no és, per6, l'inventor del
mire barceloní d'Alcides Hércules.
Ell nornés lita completar -Thi" rebut
de les -Históries e conquestes"1 de

Pere Tomich (1438).

El punt, pepa, essencial de harhavia de descobrir-se, alarmes llores tala. es el "Raleraras istorial'',, de
mé tard, el cajäver.anutilat dr./.cou-t rin Itnavarres liesie.Xlmoines
se*r Erinte.. r„, matricula d'amper l>
Remeda esquemilticlible :la %eCOMO era 7.038 IL G. a,
greda tal com la regio«, •Rederieh-,
(Segueis to
e

Mg. 7, col. 6)

El Campionat del mire
L'estada
dels pesos mitjans...
de Largo
Caballero a
Barcelona A París, Marcel

Portugal s'arma
Londres, ì6. — El Govern de

Portugal ha encarregat a una
EMPred e angleee la construcció
de dos nona torpediners

Hi ha un fet que ha desorientat
els policies: la facilitar amb qué
Prince hacia pogut acceptar de pujar en un cotxe arnb un inconegut
Hom supuse que aquest baria anunciar al conseller que la sera mare
havia estar portada a una casa de
salut regentada per unes religiones,
a Talant. Aquest poble és prop de
La Combre-aux-Fées, i és prop d'aquesta localitat que ha estar descobert el cos de Prince.
Pecó sobre cap . punt l'enquesta
no ha arribar a la certitud. Aquest
mati encara, quan Rabiar, jutge d'instrucció de Dijon, '46 rebut els periodistes i que ha hagut de respondrc
a llurs preguntes, només ha pogut
dir-los que l'enquesta no havia fet
cap progrés.
Els nombrosos comissaris i els
inspectors no descansen ni negligen
cap tetimoni, Mime el més incert
i versemblant. Feria traben dificultats extraordiniaries i, si no es producix un cop de teatre, l'enquesta
sera dificil.
Els Intima del mort continuen
protestant contra eh rumore d'un
possible suicidi.
Tots els magistrats ele Franca i
les Colònies han obert una subscrip_
ció a l'objecte d'oferir alguns premia per ¡conseguir la detenció dels
assassins del magistrat Sr. Prince.
Amb el producte de la subscripció
es formaran eine premis de deu mil
francs, i dos de cine mil, que seran
concedits a aquelles persones que
amb les seves indicacions permetin
aconseguir la drtenció deis autora de
l'assassinat.
Una dada Important
Dijon, ad. — Hom ha pogut saber
el número de Pautomóbil vist per
diversos testimonia especialment pel
cap de renació de P/ombiiree, parat a la carretera nacional, prop del
pont de La Combe de la Fontaine
au. Fées, dimarts, entre /9 i 19' 30,
per consegüent prop de l'indret on

segons la qual, Hernies ve a Bispinta des de Lisboa. De les ton
batanees que havien fet el viatge gmb

Thill ha batut per
punts Ignasi Ara
Paris, 26, — Al Palau dels Esports ha tingut lloc aquesta nit el
combat anunciar per al titol mundial dels pesos mitjá entre Marcel
Thill, francés. actual campió, i Ignasi Ara, espanyol, challenger. El
ple no ha estat complet, ja que, segons sembla, des d'algalia temps enea'

refirió a la basa, a Paria ha

perdut quelcotn d'intensitat.
El pesatge dels boxadors ha donat
el resultat següent: Maree] Thill,
7 2 .340; Ara, 71270 quilos. El combat estava concertat, com le sap, a
quinze rounds, i ha actuat de director el aula Nicot. A les oi'm ha
pujat al ring Ignasi Ara, i pocs
moments després ho ha fet el campió.

Primer round. — Thill pren des

del primer moment la iniciativa. i

ataca rápida:ale:a ami) cops d'esquena l'espanyol, que els -esquiva

amb ggan lieugerem, ¡ fa gala d'un
gran joc de carnes, i drtgeix llargs
cops de dreta i d'esquerra, mostrant.
se malt boa observador ¡ dirigint

els com rectament.
Segon round. — Ara, nsie
sant ataeaM amb gran agressivitat
Thill, el qual el detura anal) iorts

copa d'esquerra, i sean d'id, arriba
a la cara de l'espanyol amb gran
precisiö.
Tercer round. — Els boxadors es

Illuree a un frene acitobat, en el qual
bi ha un fort intercanvi de cops amb
tetes Mies mane Ceo al final del
round, ambdós boxadors disminuei.

preedene
de l'Ateneu Barcelesula

Laura Nicolau d'Olvrer,

en, vuit resten a Galicia i la. novena
arriba a les costes de Celtiberie•Aci,
Hérculea, baeteix una Motu que, per
la novena nau o "nona" barca esomena -Barcanona".
Cap deis autors que Roduich esmenta no tonta igual que ell la SeRenda. Hi ha, pese— dio— en els
clà ssics dudes esparces que en seg-

grereixen eis fets peincipals.

Amb una vasta erudició clässica,
Nicolau d'Olwer estudia l'eeolució
del mite hesperic d'Herrares al través calecateu

de Milet• dklesiadik.

Pindar, EstrabO, Asclepiades eg
Mirdea, Posidoni, Dkdor, Siçsl, Sais,
last Trogus, Pompeu, Lini,
Mela, Soli, ,Justi j Mear,.

Cap d'aquests autora— diu—
parla de les nou berqeses ni de

fundació de Barcelona. ¡Es rol;
doncs. una pura invenció de Rodal»
ric de Toledo? No—afirma—; o/

miss aviat el terrne d'un proces

Entre els historiador& que Roderie
esmenta, justi, en parlar de les Ama..
zonas i del talent militar tile !Dar t'el,

na Oritia, reconta cont Hércules

sen llar combativitat.

anar contra d'ella a prendre-li tes

Ciega 01114 — ht is durammt
castIget 'el i advesarI, i •iscaixa
feral tope cha theta 1 *Almete. mas

je
mot dels princeps greca, traba/N
. al
en nao Hurgues nato. Aqueät temo,-

acusa, encara que débilment, i que
han s'enea spaelcom la eaNa

téncia.

Cisqué mund. — Es desenrotlla
amb les mateixes caracteriatiquet
de l'anterior, &encamen/ favorable
a TU,
Slisla» manstd. — Msas1 Thill cos.

titula Meeant ineemlitment l'espanyol. al qual acoge/aneja collotter
fort• cops a la cate, que fan per**
a Ara quelcom del seu &pican.
Cap .al final del round. Ara, no
obstat« mecenas valentameat atacant el tupís ame forte cos
dret g i d'entena, pera muest novanent mani la lona de 1 eapaterel
amb copa que desconcerten visiblemeta el sea adversari.
. (Seguir a lo pdp. 7, cal. y)

armes per manament d'Enristen,
fer-ho acompanyat do Por M1

diu Nicolau d'Olwer—, del qual ningi no ?ha adonat fins are, que jo
säpiga, és, al meu pacer, la dlau de
rota la liegende barcelonina (Mirceles.
Raerle devia suposar qcc, ainlj.
*ateo anote& Ate app maipmete
ame qué va ter 'esos solapp4sias
la mar Negra. INIPItiot davii1-1111petate. la SOVIN vegyteati a **ideiJ j. harto ritLes_400c _ameii o
mongol« ti ten: ele- ~.ttivoof,
desde, aeudir-se-li Medié a

que aquel) nom derizasie

'
P asan'
aorta" i odia
nota barrases d'Heredes.'
Ideo, doma estar-se ja SM-1111.011P*
una Ilegenda i explicar que,. de lea
nos barquee, només una fati 'Me.

bada.a.ianostra pIatiat

t.44.A
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De no haber Ocurrido ad, ele lo

Esperant la «Jai
la proa-imita de lo crizi s el tema

mis probable cine nunca htlbleran

coincidido las derechas y el Incooxiemo. La coincidencia vino por el
deseo de acabar con un estado de
cosas que detestaban lee partida» conservadores por au natural posición ante una política revolucionaria, y los radicales por su admitahiemiento del Poder. Pero
ndo el derecho a gobernar del republicanismo histórico, las derecha.
y el partido radical no logran entendersi, ¡Por culpa de quién?"
EL MATI
CootHere que, a m'orine-se el 3:*
tayór Les-ros: a h.ter fidel servidor de les dretes, la siksocid uso Pi
sosteeeir-se:
"Cal convenir, per3. que ÑUcia de l'actual Govern a cada instant aperen com • mis insostenible.
Tots sabem que si el Ministeri Lerrosa Es parlamenteriament viable
ho ha d'agrair exclusivament al su.
port que li presten les dretes. Pera
es natural que acimut ministerialisme circumstancial del, partits de
dreta ha de tenir un preu, Es a dir.
ha de trobar una recompensa. 1
aquesta recompenaa no pot ésser
altra que la realització per pan
del Govern, ¡ a un ritme mi, o
menys accelerat segona ho permetin lea eircumsteacies, d'una politice
que s'adigui amb els ideala i les aspiracions que constitueixen el pro.
grama dels elements de dreta. ¡Es
realment aquesta la política que está
fent el Govern? Es evident que no.
I si alguna cosa poguéssim assenya.
lar en aquest sentir, no ha paent
pas de la categoria de projecte.
Aleshores, 4 és realment presumible
que les dretes tinguin positiu interés
a apuntalar una situació politice que
no pot donar satisfacció a llurs propis electors i que, d'altri banda, no
aiavoreix poc ni molt, sind tot al
contrari, el, interessos generals del
país? Costa una mica de creure-he,
si la politice i la Idgica no tetan del
tot renyides."
DrARU) DE BARCELONA
Marinan Bar fil hi estregara que lo
settsoció d'inercia que en les quiaqve tothotn es orcoesti grao será la
i proPuono rodopciti del Orng,a•
*la del senyor Alba:
- FI señor Alba ha lanzada un
pro g rama de cuestiones económicas.
Con eso sólo, mis alguna adician
olvidada por el president de la Cernera, habria labor para un ano bien
aprovechado de régimen parlando-

goteen:4 dels comentares: política.
Els diarie de *oto momeo tasa gramo

«vides& Ah de ettaff ele d'agurre el limites Mil avine a orsenyalor
les dificulta!: de formar isis güt.'rn
diferetst de Atara: aemb "tuestes
Corra o el: Perilla que Per al país rePetereeteria en afuer e de driles.
LA VAYGUARDIA •
Joro Esedet al ahenyala cara:.
feristigues da partit radical i el per
qeé de la sepa actual coincickstria
aoth Je., beses:
"No hay mis Gobierno posible,
con estas Cortes, que el minoritario que preside el sellos' Lerroux
con el apoye de las derechas, u otro
de cealición y amplia base parlamentaria, con los agrarios, los populistas y los radicales unidos. Si
puede entrar en él también algún
representante de la Lliga, sería
tanto mejor, por contarse con un refuerzo mis, no despreciable.
Despido de enojosas disputas y de
inútiles rabietas, sucederá lo que
tiene que suceder. Están las derechas demasiado interesadas en que
ne sea sometido el país a nuevos
trastornoe para no transigir con
todo le que pueda. Tal vez les convenga derribar al Gobierno actual,
pero no pueden querer que se disuelvan las Cortes. Y lo más probable, si queda un átomo de buen
sentido, es que populistas y agrarios, afrontando la incomodidad de
la compadia radical, se decidan a
intervenir en el nuevo Gobierno
cuya constitución se espera para la
próxima semana."
DesPris de dir que les dretes s' ha n
emperren sed poro hobilitct, afirma
que ornb les actual: Corts na hi pot
leatxr altre gotera que el minnritori
que presiden el serlyer Lerrnex:
"El partido radical representa eso
que se ha dado en llamar "el regir.
blicanismo histórico", que viene a
ser algo así como el derecho de
escalafón o de prioridad!, fundado
en su historia republicana, para beneficiarse el primero de la República. No pudo ser el primero, porque se le adelantaron los socialistas y otros partidos republicanos de
ideologia mis avanzada, por lo m i smo que eran más jóvenes, y a esa
postergación, más que a otra cosa,
se debió su retraimiento en las
Constituyentes y finalmente su hostilidad a los Gobiernos que nacieron de aquellas Cortes.
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AHORA
Cree que les Corta ofereizen uno
base mol, amplia per a formar un gaVera •mb jorre: de centre ¡
"Un Gobierno de coalición y un
programa mínimo en que te establezcan las traneacciones necesarias
para llegar a una acción común. de
acuerdo con las tendencias de los
diver g es partidos que habrán de estar representados en el Poder. No
5Efi dificil conrertar el pacto previo si cada uno de los grupos que
han de entrar en la coalición acierta
a refrenar rusa aspiraciones particuMenta" en atención a la gravedad
del momento presente, Rae exige de
todos el máximo merificin. No arria
licito pedir a ningún partido la abdicación de principios y normas que
conatituyen el timbre legitimo de
ejecutoria politice. Pero los sectores de centro y derecha no dejaran
de Millar puntos da convergencia,
sobre loe cuales sea posible edificar
un programa común. La poderosa
corriente de o p inión Il lI T hubo de
triunfar en las últimas elecciones no
Puede quedar defraudada en las actuales Corte/. El centro y la dere.
che han veni d " al Plf1111110010 ebel
un mandato, cuyo cumplimiento de.
manda imperiesamenre la unidad de
acción tle estas in
fine,. Fe.
jroe ahora-. ya que quizá no hubo
sazón oportuna para hacerlo an.
te,— un fuerte instrumento de Gobierna"
LUZ
art editorial imprterionant es pregunta: sgrins ida ele hornee gne en

''.¡:›4"

Al)ODEI De com es
D'alguns anys enea a Italia es ve
descandellant una elicaq ebra de fernent avícola, a base del millorament
de la posta en la gallina indtgena.
ajaré, 66, en le comuna i aserent al
país, 1, segons noticies particulars
dades oficial,, está donarse eptims re-
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Avícola Medina
Incubadores des de 75 pessetes
Criadores — Pollets i material avícola
CORTS CATALANES, 430. -- BARCELONA

°unja Avícola Prat
UNA COLA

MIONtiANINIIII~A‘ 1. arifer

la tremola delaPolfttea rtpauvo! uP
"Todos son de abolen g o. todos
tienen historia, tOISCIs son ventajosamente conocidos. La historia es contemporiesea, pérJeon deis» malea
de marcarle acento. Alba, Cumbo,
Chapaprieta, Vpntosa, Melunimles
Alvarea, Abilio Calderón.- Estos, en
el primer plano y a la vista. El
conde de Remanonee, tr as la cor
po, co--tina,Yegrzdolu
mo hombre nueve, Emiliano Iglesiat, jefe .4• un grupo de recién Hegados a las lides políticas, con copioso b aga j e de aspiraciones, sin
duda nobles, pero tan apremiantes
que el prurito no da espacio para la
reflexió n ni lugar para el asiento de
las eoeviceiones.
¡No recuerdan todos esos nombres unas jornadas verdaderamente
históricas de la vida pública espanota? ¡No nos viene a la memoria,
inmediatamente, esta fecha: 1923?
Si: S071 105 MiSTOS. qué misterio es este que determina la resurrección de fetos penonajes, despido de siete anos de Dictadura y
de tres de República? ¡Que fenómeno te el de Espata, que permite
la reaparición de un grupo de politices frente a los cuales se alzó en
mata el país en 1923, comt. se alzó
en masa contra sus eluívocos en
e 931?
Tremenda y, para los eepanoles
que no sean extrentsta n , dolorosa
conclusión. ¡Será que entre la Di:tadura y la República no se hizo
una revolución auténtica, y que todo
ha de ser vano en Espafia mientras
esa revolución, de fondo y con todas
las consecuencia:, 119 se lleve a
cabo? ¡Es ése el secreto? Pues, si
a tal conclusión llega Espata, a fe
que nos entra el temor, fundadieinio, de que no tarde mucho en producirse el movimiento revolucionarlo de que fui incapaz la Dictadura
como más tarde lo fue también la
República.
Lag Cortes actuales son, en aus
trapicheos y en SU esterilidad, imitación de las de z923. Entonces, co1710 hoy, nada podia esperarse del
Gobierno y del Parlameivo. Se iban
los dia, en intrigas y en maniobras
de la mis baja intención. Hasta que
el país, harto, se brindó íntegramente a la violencia de Un frnern
el general pude acabar con todo
el tinglado de un solo molan.
Luego, en 1930, cuando el rey
hallar otra vez último refugio" en los
hombres del al Esnafia rearcionó
frente a ellos y fui más allá, en

que en 19'3 y que en mi. Porque

ya no podrás atreglaree las cosas
con la aparición de un general, ni
con el triunfo civil de unas eleccio-

nes municipales: el remedio será de
otra índole. ¡Seremos todos tan insensatos que nos pongamos en situación de que e7e remedio modulo nos sea aplicado?
Hacia ello se va por los caminos
de esta maniobra con que se prepara a hacernos felices el' grupo insurrecto de los personaje' de 1923."

Les Lleres i les Arts
EL CORREU D'AVUI
•
*

L'u e revista nacional

indispensable a tots els catalana:
Rerista de Crt'altenya, de reaparició
Unminent. Adreceu-sos a Trei ntena so
*
"Ser Cnlors" titula el
jove poeta Lluis Casete el Sri primer
!libre de poemes d'aparició immediata.
Recordem tue Set Color: obtingua vots
al Premi Polguera.
* " V ida i mo•t del !tes(erend Fireiski" de
Leimide5 Andreiev, és el llibre cim
d'aqueo gran autor ras. La Biblioteca
Univers, que l'ha inclós en la seva
collecció. ha adquirir una de les miloes obres ruso, del present segle.
Recordem la traducció d'Ansa
villa. le Tolstoi. per Andreu Sin, dins
le % Edicione "Proa".
* DiUrn ii A.D.L.A.N: (Irganitza una sessia que anomenare "Ciremathgraf 1911". Seri, diuen tumbe,
una evocació doeumental. Sala perfumarla amh Violetes Russes a la Cleo
de 3ferode. la f5 bien curias que
"Amics de l'Art Nota" post el projector a 1912! A qué es den rae certes
avancedes surrealistes facin llar admiraría pel Modern Stvl?...
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Golerin

n

— Ahi . dilluns, •= clans,wi
re nmosició Je Jibuixoe d'Esteve Vicente. nue
fet erediter a uns envejahle crítica.
*
Tanihi• o la Cntalbein
s'inatneurare dijous l'expo ició eir rarteils de la Fira de Nfostres ele Alece.
lnna, Censtara de 79 cartells. Fin/ al
dia t c.

s

* .11 n 111 p o u. — El dia in d'anuest mes es s a inaugu r ar a la Galeria
Druet de la nur Royale (Paria), l 'eaposiciÓ de Joseti Mompou. De bon principi assolí un assenyalat èxit.

RAÇA PRAT-R00111A. ALTA III1L10010

Compre disponte par a la VOISIIN tenla gran nombra da galleta
d'un dla fina a tres ~es d'oda%

iiiiitma . ass o demando

uutitiog •
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CalornIne8 Vargas.
u. 7•14ten

Skt 1.101ME E 1 (ilirogiont),

La Federeció de Joventuts
P. C. R. convoca les Jovenluto d'Acció Catalana Republicana a la Primera Assemblea
Nacional que se celebrará a
Barcelona el propvinent dia
de mara al ten mut(, social,
Cona Catalanes, 389, pral., a
les de:, del mati.
CONFERENCIA DE FRANCESC
SALVAT
El vinent dijous , organitzat per
la Joventut Catalanista Republicana,
tindre lloc a l'estatge central d'A.
C. R. (Coles Catalanes, 389, principal) una conferencia a canee de
Francesc Salvas sobre el tema
"Apologie del Liberalisme".

LA JUNTA GENERAL D'ACC!O
CATALANA REPUBLICANA
El anyor Pero Domingo de
elegit president de l'entltat
Tal ccon eslava anunciat, va celebrar-se la Junta general ordinaria
d'Acció Republicana de Barcelona,
entitat central del Partit.
Fou presidida pel senyor Jonp
Barbey, acompanyat del- senyor Odó
Hurtado, que actuava de secretara i
del semen. Felip Fonteva. Hi havia
un gran nombre de socis, entre elle
els senyors Hurtado, Ametlla, David Ferrer, Fumarola i Pere Domingo. Llegas j aprovats l'acta anterior i el balan; econòmic, el senyor Barbey prengué !a paraula
per tal de donar compte als reunits
de Factuacia de la Junta directiva,
la qua!, tenint en comete el carieter central de lintitat administrada, te concrete. a pan de d.verses
iniciatives realitzadrs que detalla, a
recolzar est tot ntoutent l'actuació
del Consell exectitis del Partit.
Anuncie que celta proceda a l'eleccié del§ carreta vacams a la Junta
directiva per cenit, reglamentaria,
que .'in eh i corresponents la senyora Llebot i senyors Barbey,
mido i Closes. S'acordi, per aclaman& nomenar ro llur substancie>
els senyora Pere Domingo i >enmara
Adela Reinan i Lliguer. Andreu
Pude i Duran 1 J. et. Boronat i
a

Recaen..
Es pasa a proposicions generals.
Intervingueren eis senyors Gil i Pa.

A q ueas tima bou cbncebuda i iniciada per la Direcció de l'Estacó
d'Avicultura de Bevigo, al cap de la
qual hi ha el profese« Alessandro
Chi,' i és mantinguda pel ministeri
d'Agricultura.
Té per base el millorament de la
granel indigena, no seleccionada ni
en el seu tipus ni sota el punt de vista de la posta, mitjaneant la substitució dels galls de tipus indefinit i
no seleccionar, per galls Leghorn, pura
raza i procedents de criadors en se
selecciona rigerotament.
No CEI dir que hi ha afinitat entre
la gallina italiana indlgena, especialment la de la provincia de Livorno,
amb la rica millorant, puix que Sabut es que la moderna Leghorn no
es altra cosa que la deceadent
quena' trames., de gallina italiana
(tipus Niediterrania) que foren porto.
des fa moRíssims anys a Norel•Amirica, on, alliberant-les de ton els seus
detectes, afinaet i unificant el seu tipus i, despeé', seleccionant-la seta el
punt de vista de la posta i, per tant,
d'excellents condiciona per a una explotació ouera.
Per bé que de la uniú d'un excel .
lent gall amb males gallinas poc sin
pot esperar, cal tenle en compte que
entre les gallines de la pi la n'hi
ha de borles i fins n'hi ha de supe•
rMrs al punt que, per le sena posta
Inverna l i par la sera gran posta, 14
peden figurar entre les tingudes en
categoria de L. 2; aixi, si be per pat
esperar-se de la unió dels galls millorente amb les males gallinas, en einvi,
dilo productes dc la seva unió
amb lea gallints ja bones i, sobretot,
de le unió amb les ouperiors, si es
concebeix que surti descendencia molt
ponedora, no oolarnent parque aix6
ho peden observar pritticament tots
el a avicultor*, 1 això concorda amb
les experienties de Ramon Pearl i
Oscar Snsart en aquesta materia, sirat, que tambi aupad h sabut que la
introduceld de sane neva en un ge!linee determina, indefectibliment.
l'augment del vigor i de le poste, alMen e e en la descendencia de primera
generació.
Si hi afegim que el tat que el ce.
ler Wat de la Leghorn
id dontini garrea compite sobre les
celoreciens indelinides que sol tenie
la millina COMIlea i cerreta, si con.
mbain luso, do la descendencia d'a.
«Alti amb bens gallo u/mistela
Leghorn, a mejor out de la prole
arti blanca, pura o. el malearen,
uta alta» mula deis colon de
leir pillines. D'atol que, abre la be.
se de ditteminar gens Leghorn
erals eam erole no »tamal es
Modela a rabear la sea preducelé
en osos, sind IDOe %Mil& a la etrtitieb•
cid del tiras, e unifermar le coloracid
i, per taue, al millorantat de la ga•

Ilina campera sota els dos punts de
vista, el morfològic i el fisiològic.
A ene tendeix, dones, la campan ea empresa a diverses provineies on
shan establert galliner s Provincials
per a la criança de galls Leghorn
d'alta selecció, deba quals es porten
ja repartas entre les clanes camperoles i fins entre els avicultors profeasionals que els solliciten, alguna
milers en qüestid de dos o tres anys.
Rel que afecta la provincia ele lavarte), bressol de la raen Leghorn, les
següents dudes donaran idea als nostre s lector, del que ja sita fet i dels
efectes obtinguts.
L'any 1931 foren distribuits solament a la dita provincia 1996 galls
sementals, els quals es donen ala camperole a canvi de gallets corrents que
es venen per al consum. Es tracta de
donar-los la sensació que no se'ls fa
ebjecte duna elimina, ni tan solament d'un present, sinó del canvi d'un
gall dolent per un de be). encara que
el dolent valgui solament quinze o
vint tires i el bo cent o dues-centes.
Aquests 1996 galls es distribuir-en
entre 87 galliners ja poblats amb
monea gallines i entre 299 petits, de
manera que, en conjuna es beneficiaren del donatiu 386 gallinera
L'any 1932 inspectors evíteles designats per la Direcció General d'Agricultura van recórrer els ¡alinees
beneficiar!, prenent dades dels res ltats obtinguts, i pogueren comprovar,
no solament el millorament i la unifinació del tipus i de la coloració en la
mejor pea de la descendencia, sind
que tamisé el vigor de les críes obtingudes i el millorament de la posta.

q

Ultra la distribució de galls a la
provincia de Livorno, S'hal1 ftlEalat
ala camperols 213048 ouls, Ihrats en
partirles de divuit ous, això as, els
que noemalment poden donar-se a una
gallina noca i d'armen henefici han
participat im
de camperols

II
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que, han pogut tenir Leghorn
Paris i seleccionades, tense posar
aquelles altra tete q ue bona ve:llenen
per rebre-les i incubar ele eta que
els toreo donan.
Serme les dad« rezollides
ment, d'aquells at.o45 eus fecundats
s'obtingué un promedi d'un m per
nao de naixements, o sigui 1 4733 pollero, entre ela guate, sempre ugons
dades oficiala, selament hi hagué d'un

rir

Partit

llejä, sial fin diversa aggestions
a la Junta directiva, i el eenyor
Pauli Geli, que presentí i defensa
una proposiciii demanant que la
Junta general d'A. C. R.. transmetia al Cuneen executiu del Putut
el desig que pela mitjans pomibles
es procuri que la /di de contraen
de conreu, posada a discussió al Par.
lament cama. sigui inspirada en els
principis d'eouitat i justicia continguts en la Declaració de Principis
del Partit d'A. C. R. Conteatant
preguntes de diversos afilíate, el senycr Andtlla explica als reunits, en
nom del Comben executiu, ls motius que han portas al Paren d'A.
C. R. a ado p tar la posició mantinguda en aquests darrers mesas. El
senyor esanctIla veié aprovadn les
sestea manifestacions per aplaudo
ments unánimes, que es repetiren en
aixecar-se el doctor Pele Domingo,
el qual done In gràcies en non,
propi i dels altres elegits, i
treballar aunb interés' i entusiasme
pel Partit i la sena entlut central.
El senyor Geh i propase un vot de
grades als membres de la Junta di•
reetiva cemente senyors Josep Barbey i Prats, Anuncia Llebot, Rafe!
Closes i Odó Hurtado, que fou apra.
vat per aclamació, així cona un vot
dadnesió als actual, consellers de
les Corporacions paliques.
Enmig de grane aplaudiments
s'electa la sess ó a un quart de dues
de la marinada.

i

CENTRE CATALANISTA REPUBLICA DEL POBLE NOU
Aves, (Untan% a les deu del vespre, tindrà lloc a Yeatatge P.00il:
d'aquesta entitat reunid general extraordinaria per tal de tractar dels
assumptes segnents:
Canvi de local.
Modiiicació deis Estatuts; i
As:urna:es generals.
ACCIÓ CATALANA
DE LA BARCELONETA
El dissabte pasta: celebre Acc
Catalana de la Barceloneta la re
glamentiria as7emblea general
socis corresponent a enguany,
De.spres de llegir i aprovar raen
anterior, la memòria i l'estam de
comptes. es pessä a peces i negrura
tes, i s'entaulä debut politle. <les
dure fins a la marinada.
S'aprove per aclamado ratificar
Acció Catalana Republicana l'acillesió entusiástica de l'entitat i 'er l lartuacie del Partit e t, aquests darrer.
temps.
Seguidament s'aixeca la sessió per
continuar-la el dissabte vinent,
l'objecte de procedir a la renevacio
del Censen directiu.

Pollets
OUS PER A ENCUBAR
Pol/ets de totes les race3
i edats
OUS FRESCOS
Pollastres engreixats
Incubadores i criadores
d'ocasió
AVICOLA HISPANIA

fomenta' l'avicultura a Ititlia

Av. República Argentina, 8 bis - Tel. 79615 - Barcelona

done a UD canteas per cent de marta/44e
Es calcula en un 83 per sao dels
pollets suenas el nombre de caps
que arribaren a adults, aittó és, a
rnaduresa sexual; així, doncs, si de
14733 pollets nascuts arribaren a produir uns 12.000 caps, ens sembla qui
l'exit ha estat complet, i mes anean
quan asseguren els técnica que a tetes les cases les aus es 'ilustren sanes
i vigoroses, si be de talla mis recluida que la corrent en la gallina campera d'aquel l país i que la dels mestinos d'aquesta gallina i de gall
Les/hiere pur.

f1 11 11111 3ES PATENTAN
Número 6772
Consum de petroli, 0'01 cèntim hora
Consell de Cent, 293 - Telèfon 12012

Ara, que per part de la Direcció
General de Ramaleria d'Espansia desmide lloables iniciatives a favor del
foment de l'Avicultura entre les clases eeneeroles , i ara que ja saben'
que el govern espanyol destinan una
respectahle suma a apesta obra tan
necessario', bo seria quc els que han
le tenir al seu carric la distribució
dels bous disposats tinguessin en
compte el fet i aconseguit a Italia.

VITAMIN -

Demifilo Castillo
Moll polvorltzador
Ferinos per a piraos

VILADOSIAT, 7 - Teilfon

33E08

ENENGIL P

" " Per a i dicte. E,
diarrea blanva i el viei de idear-se. Substitueix 1 011 de felce
de harallä
ENERGIL-FOSFAT, ideal per a ponedores. Subslilueix amb inolt
il'avanialge loe farines d'os
RANXO a bate d'Enorgll- Fosfat per a iota mena Taus

.

Productes de la casa VDA. DE J. RAVÉS

Materia prima en general

Fundada en 1900

COMERÇ, 33 -- Telèfon 16304 -- BARCELONA

AVICOLA REGIONAL

ran a Paraiso
j

ARENYS DE MAR
rollete d'un dia -• Ous per a

POLLETS -- RACES SELECCIONADES
POLLETS DE DOS MESOS
INCUBADORES I MATERIAL AVICOLA
NAPOLS, 9 9 * Telèfon 50199 * BARCELONA

E3

ifittrZT_

Material avícola modern
Solliciteu Catàleg gratis

p

räusi Ort, PM

PIDIERA assimaLia
NACIONAL DE JOVENTUT D'ACCI6 CATALANA
REPUBLICANA

.

•

A C II ,
e;
inforni gicits delf-

L'AVICULTURA
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ateo..
¿Q ué Opone etitrereera
ponerse en Práctica?
Un Gobierno que acometiese de
verdad el presupuesto, el problema
del paro. la solución del de ferro.
carriles. un plan de obras públicas,
Ser:11 un, GObierno de eficaclai Y si
quena adentrasen en el campo político con la le) electoral, la municipal y la provincial, habria tarta bastante. ¡Anuo so podrían eoincidir
derechas e izquierdas en muchas de
esas cosas? Y cuando no coineidieten. ¿no se podría hallar una retos!.
tanda?
En estos momentos politices en
que hay tanto por construir es cuando menea conviene olvidarse de la
necesidad de una politice económica,"
Nus eiWval a retoman« airé una

bbile **olerme Menos
y
tiettiagador
,Estaruoi atara ante le artera inantena de dominación por perte'del
k t de 4 1 Y consideren= äb»altamente Mero que nuevamente
Espata tomara tus resoluciones definitivas. Mocho nta importantes

.

ir nfet" CRIf8P-418 ION .
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Avícola Ideal
SALMERON, 227 i 229
Pol/ets especialitat raça Prat 1 ànecs
blancs muta
Taul—es "Sprattens" per al brom deis vostres colotas
i gallines

e
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film a l'atire... URQUINAON
* David Mauser, que es troba
actualment a Londres, ha manifestat, després de fer un t'oís: de la
producció anglesa, que l' únic que
no li plau és el clima i les boires
d'Anglaterra.
* S'ha fet una gran propaganda en una versta, nova de "Monte Cristo", que, naturalment, seguint
la serie iniciada, será realitzada
Londres, interpretada per Merle
Oberem, recentment arribada d'Holywood junt amb John Baryrmore.
* Jean Harlow, que hem alas
no fa molt en "Tú eres mío" amb
Clarlc Gable, ha fet els seus "debuts" com a escriptora publicant
"To doy to night".
* La Metro-Goldwyn prepara
una gran producció titulada "West
Point of the Air", en el esperma
de la qual figuren un gran nonibre
d'estela. Una película a l'esta de
"Granel-Rastel", de la mateixa productora.
* Amb l'atta de "Boliche" sembla que el trío argentí deis IrustaFugazot i Demare s'han animar i
anuncien un altre film, el títol del
qual és, per ara — per cert molt ir-ante —"Aves sin rumbo". Per si no
fos prou la qualitat dels esmentats
cantadors, es dama per segura la inclusió en el repertori de Vicente
Padula, galant que ha treballat molt
pel cinema espanyol a l'estranger.
Potser no caldria dir que la diereció será de Graciani, realitzador de
"Boliche"; el que no está concretar
encara són els estudia on es "rodara", car no gaire lluny dels
l'Orphea Films es traben el, (le
Trilla-La Riva.
* Ens diuen que "Data Francisquita", que actualment s'está rodant a
Madrid. sera presentada el atasajar
Dissahte de Glòria a disset ciutats
d'Espanya: així 'balaca Films harma
basar un record; cal, pera, que ens
donin un film digne d'aquest esdeveniment.
* El dia 75 d'anire e mes, al aata•
rivaux", de Brusselles. tiaeue llar la
present ada del film Pathe-Natan
"Els miserables", realitzacia de Ras rnond Bernard. Aquesta estrella tingue

QUIA,

DIMECRES

A

SEGUEIX L'EXIT VERITABLE
DE

E L 1.
CitFE NMARINA
NO DEIXEU DE VEURE
AQUESTA ADMIRABLE PRODUCCIO AUTENTICAMENT

CATALANA
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el caräcter de gran esdeveniment; hi

assistiren les persanalitats mas destacades de la capital deis belgues. El
rei Albert I, al qual rendema un tan
trägic accident hacia d'esSer-li mortal,
assistí a l'estrena, essent 'aixi eran la
presentada d'aquesta película com el
darrer acre públic en que cancaneaste
aquell monarca.
* Nicolau Earkas, ex-fotògraf, ha
esdevingut director; la seva primera
película será "La batalla", interpretada per Charles Boyer.
nn••••n••n•••-•..e.
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1 cada dia
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retribució del Port Franc a l'Alcaldia ja fou suprimida. Votaran en
contra, a mes, perque san represenraciona de fiara del Consistan en organismes autonòmics. i que no és
de competencia de l'Ajuntarnent determinar la incompatibilitat. Contesta al senyor Frigola repetint-li que
no creu que hagi d'haver-hi dijerendes en res ni en la retriltuciA,
paró que avui era un precepte
la Hei. Ja ha dit que si el mar sistema tenia com a conseqiiencia que
arribis a arrelar en el nostre
blic i rendía i era eficaç, l'opinió
pública podria demanar al Parlament que les les modificacions que
demana el senyor Frigola.
Despees d'unes intervencions del
sensor Bausili i Pi i Sunyer, que
sostenen els seas punts de vista, la
proposició es posa a votad', i es
rebutjada per 24 vots contra La
Es va a posar a votació el dictamen, pera el senyor DOMENECH diu que no té inconvenient
en que s'aprovi amb els vots en
contra d'ells.
El senyor DURAN I VENTOSA diu que de moment que ells
consideren justa la retrihircia i
aquesta és moderada, tenen l'obliguió moral de votar el dictamen.
Però ha d'aclarir que no és percate
neguin que tots els càrrecs de representació popular hagin d'ésser
retribuits, sinó els càrrecs de gas
amen.
Ilaprova; per tant, el dictamen.
Es llegeix la primera proposició
de la Lliga, firmada pels senyors
Bausili, Blanc i Segarra, que demana:

Primer. — Que apropant-se el
termini en qué, per acabar-se les
obres de les noves casernes, podran
cedir-se a la ciutat de Barcelona les
~anee i altres edificis ocupase
actualment pel ram de guerra, l'Ajuntament acordi realitzar rs. pla

guàrdies, va deliagm per Una moldeta, 164 tinta la indiinació .del poble,
que, veritablement. •el va prendre per
un Malfactor; ansigats entre unes roques, l'eaperarcr. u giran va passar
van tirar una ataja de peches. tocantlo una d'elles al cap, i s'hagué de suspendre dúrant quinze dies la filmada.' Antonio Pertago ha marlifestat
ara, tie cap llena la aMicula, que no
s'havia molestat pul> que d'aquesta
manera l'escena guanya en realisme.
• Abel Gonce, director francés,
mis estimable- pels seus films muts
que pela sonors, prepara una peHicula,
segons una obra de Bataille, que portara per titol 'Poliche". Menys mal
que la traducció espanyola el ranciará totalment, segons acostuma a fer,
i evitara la possible confusió que amb
a Boliche", produCció nacional,
podría produir.
• Charles Bickford, que recordem de "Sed de escándalos", al mes
de juny asirá a Moacou per tal de
rodar "Immigeati6".
• Harold Llovd, després d'un llarg
remas — almenys anieuratografic
ha rnmenc,at un film. "Cal», Pam ', la
'partenaire" (lel qual es Una Medid,
que veiérem per primera segada en
un place secund•ri del film de Llavd
Bacon "El ,carrer 40 a . Sabern, talaba,
que ha rodal aml, Slim Sumerville
"Iler first Mate" ("El capitan
loquea).
• 'Sera Rugen', artista teatral, lia
estat contrastada per a "rodar" un
filia a Anglaterra.
• Anna May Wang continua a
Auglaterra; properament nadara " Java Head".

...primers plans
• A Bale, Suissa, eren prollibits
els filnts policiaca perquè exeiten
els baixos insrints del públic. Naturalment, aquesta decisia ha provocas
gro im protestes per part dels calareaaris. que perder., d'aquesta manera,
Unn ingressos importante per lacolata que arreu taita arinest genere
de cinema.
• lla arribar a Masera/ e) primer
grima d'arriates de la \\* malee ltros,
que, pfOredent, de Ilbllywood, I ma
conduit el conegut artista Lealle
lloward.
• Josefina Babee es tralla actualtheht cantra, nada en na dels cimientes mis Matarratas de urquia.
• a Reunian en Viena", l'estrena
del qual an i estat repetalainent
anunciada. no pudra ésser projectat
a l'Argentina ven t ile el sonsolat
d'Austria ha aconseguit la ,rmmlm,I,mrió de l'esmentarla rima.
•
j tan liarlos, sala barallat repetirles vegades atril, la aferro, per
la qiiesta, dels salaris, puia aae litis
ar g mimes cobras a tila cinc tenis

Marc Allegret roda "Pas aux
clames", de Vicky Baum, l'autora de
"Grand Hotel".
• No trigarem moli a poder ',cure "Luz del candelabro" iiini dirigir
per Robert Wyler; en el repartitnent
cal esmentar Paul Lukas, interpret
de "El petó davant del mirall". i Elisa Landa la cristiana en la pellicula
de Cecil B. de Mine "El signo de
la Cruz".
* Florian Rey, un dels millors directors nacionals. autor de "La aldea maldita", ha acabar "Sierra de
Ronda", interpretada per Rastra Diez
Jimeno, que recordem del darrer film
de Benito Perojo, "Susana tiene no
secreto - . Antonio Portagu, un altre
intèrpret per a nosaltres descanegut,
soirí durant la filtrada de la película un accident que bou degut pel realisnie amb qui s'ha fea pula une en
una escena en que, acamaanyat de das

Dernit, entrena al

d'aprofitament dels lo e als i dels solars que li reverti.an prescindan
de tota concessió de carácter provisora.
Segon. — Que la Comissió de
Govern infamia de les gestions que,
en virtut ' d'un acord de l'Ajuntament anterior, havien de realitzarse a ii que quedes sense Mece pel
successiu l'autorització que el Gavera de Madrid va donar a la Junta
d'U'rbanització i Casenics per decret de 3n d'octubre (le '1033.
El senyor BAUSIL1 la defensa,
i demana que els siguin comunican
eis acords de la Comissió de (aoven/.
El senyor PI I SUNVER diu
que ja es comuniquen, i l'orador a
contesta qua ell no eis ha reinan.
Diu el senyor BAI - SILI que els
ha mogut a redactar la proposicia
la naticia publicada a la premsa
la cessió de l'edifica de la farmacia
militar a Assistencia Municipal (el
senyor Granice-Barrera demana la
paraula). Diu que ella sempre
propugnan la desaparicia
les velles casernes, i si se cedeixen
a airees organismes, tots els estoreos per a la urbanitsació de la cartas serien inútils. De:nana que no
se cedeixi a ningú cap local deixat
pels soldara.
El senyor GRANIER-BARRERA, delegar crAssistencia Miradpal, explica al senyor Bausili que al
projerte de pressupost ja incloia
l'aspecte d'urbanització exterior de
conjunt i conservació dels edilicis
bells, ja que en aquelis hi ha un
pati d'una gran bellesa.
El senyor PLA recorda que l'anterior Ajuntament, amb elS vots
Lliga Catalana, ja destina aquella
caserna-a Comisaaria d'Assistencia
(el senyor Bausili demana la paraula) per traallidir-l'hi den del
carrer del Comerse.
El senyor BAUS (LI diu que no ha
volgut censurar res.

El senyor PI 1 SUNYER cita les
casernes ja enderrosades, t expusa la
necessitat vegeta de treure l'Assistencia Social de l'Hospital de Sama
treu, ocupas ara per Flustitut d'Estud,s lataians. Pel que la al pum del
(Iteren, ell I aprusa premie venta aults
una demanda de la Junta Mm.sta seine
cap mena de reserva, i cum blgin que
a la Junta hi havia represetnanta de
l'Ajuntament i de les entitats econumigues, i aquestes no hi feien reserves d'haver votar en contra, ell nu
s al pala °pasar. Aleshores ell salva
el sea vial. El sensor Bausili lambe
salva el seu vot a la Junta.
El senyor BAUSILI propasa Taudiricar la pruausicía dient, en comates de "prescindan'', al final del primer extrern, "procurant prescindir".
i l'ALCALDE 1 ampta. Quant al segara proposa mis es ratiiiqui racurd
de l'Ajuntament anterior.
El senyu r DURAN I REVNAL S
observa que el ala . de cunjuitt . d'apraMantear deis caliticis no es podrá ter
fin, que aquests passin a l'Ajuntament, Es en aquest :erina que accepten el segun extrem.
S'aprova la proposició.
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NOMENAMENTS

Vocal, tictacs per a la Julia. de
Ciències Naturals; Senyors %entalló,
t'ataos i Jaulas Andreu i Barbee.
Vocals tècnics per al monument a
Pi i Margall: Senyors Pau Cots, atarais Gifreda i Amadeu Llopard.
Vice-president de la Junta Mixta
d'Urbanitzaci6 i Casernes: Sr. Duran i Reynäls.
Comitè del Traten de la Generalitat
de Catalunya: Sr. Ventós.
Vocals per a la Junta del Museu
d'Arqueologia: Sr,. Escofet i Saltor.
Vocals reina per al Monurnent deis
Voluntaris Catalsn's : En 116c dels
senyors Garcia Randa i Girona, es
nomennt ele senyors Alexandre Canduneto, Ti-neo Castanyer 1 )(asea Duran i Guirdia.
Patrotat Escolar: Se . substitueix el
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ya acam p a* "s dele ciudad
Calle
Ulli

LES ESTRENES

ue entilaiaatnank

l'Ateneu Polytechnicum a IB
Sala Capsir.--Thome i les armes," de
Bernard Shaw, traduïda per Carles
Capdevila

Sesee de
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datar,. La seca demanda era de cinc
mil. pera Jean flarlow no cobrara
mes de tres mil dalars, que és la solució que per acabar el litigi s'ha
donan.
• A Alemanya, segons unes estadistiques publicades a França. durara l'any '933 han anal al cinema
48.771 on3 espectadora. contra els
57.94 0.962 que hi anaren rany t932.
Comprendrem aquesta diferencia ai
es te en compre la infinitas d'hornenarges, aniversaria i desialades que
en aquest copal ute temp‘ han organitzat els bitlerians.
• A Alernanya hi ha un gas 1171
block, nom militor, segons
sembla, i que es ennaiderat mol Cl
"Rin-tintin" alemana-. -Properarnent
"tratara" un film, cl títol del qual
es "1,a niajestat blanca".
en dia

• A Holanda han pralabit "Se.
cretas", de Frank ¡laceare, interpretada per Mors' Pirkford: "Reunibn en Viena" ha estat igualment
prohibida.
• Slia estahlert a Ilnllywood una
sucursal U) d'una empre s a cinematagrafica, No "al dir que aquest
"tour de forre" ha estat realitzat per
Ganniont Brin ‚Im.
• A Anglaterra ha estar aprovada
la projeccia en esglesies
les de propaganda cristiana.
• Ring Vidor, l'excellent director
d'" FI atan marca ..''. "Champ a '. "El
carrer", etc. , estä rodant un film
anth Callen Moore, que recordem
del temp: del cinema mut, a rentarpel sen (linar:asiste en 'laicales
(ora "El pecado sintético" i "Oh!,
marramsit".

CINEMA AMATEUR
Dues sessions públiques
El diumenge passat, al local de
"Els Amics de les Arts" ife Terrassa
sitiarle lloc una sessió de cinema, o r
Secció de Cinema-ganitzdperl
d'aquella entinar arias la collahoracia
cr"Associació de Cinema Amateur" i
del "Foment de les Arts Decorar:ves", que cedí la pellícula "L'Fxposicia Monográfica de la Taula Parada", reportatge realitza t per Eusebi
Ferrer.
El programa era compost de diversas filma tots ells coneguts, a pateada d'"Escenes de platja", d' Ig -

I-1
0
NU

L

sensor Escoict pel senyor
unter.
Eh senyor PI I SITNYER aroma
na menar els membres que han de l armar part del Comité d'Enllaços Eerruviaris, perquè si no s'llaura d'esperar a Falte ple.
Es llegeix una altea praposicia ae.
la Lliga referent als crecbtors de l'Expusició Internacional i a les gestions
que cal ter d'acord amb l'Ajuntament
de Sevilla.
La defensa el enyete BAUSILL El
senyor PI 1 SUNYER consilera els
crialits de l'Exposició Internaciunal
com a part integrant del conjunt
les finalices municipals, pera sempre
amb el seu carácter propi. Liana nuus
aclariments, i prega al senyor Bausa
que retiri la proposiciú.
El senyor BAUSILI la mudifiaa,
i el sensor PI I SUNYER l'acerata, despees d'una altea modificada.
A una altea mimosa:a; de la Lliga
sobre la manca de he:id:taró (lela finpastos de Minores i Plus Vaina, el
aenyor 1'1 I SUNYER li contesta
en nom del senyor Vilalta, que és fara de Barcelona. Diu que, havent-hi
una altea proposició referent als actes rzglamentaris a als que no ha san,
a ella es tratara
El senyar ROSSELL aprofita
vinentesa per ter alees consideracions
sobre el no pagament dels impostos
pels conectas.
El senyor FRIGOLA' ilitervé.
El sensor PI 1 SUNVER Ii anteara per Sanear el debat,
l'en', el senyor BAUSILI proposa
un arraujament, i s'aprova.
Una altra proposició de la Lliga
sobre "resultes per addició de Pmsupost anterior", i el Senyor BAUSILI explica la proposició. El senyor VENTOS fi el. aclariments demanats.
El senvor ,PI I SUNYER explica
ele antecedents de la güttilb; diu que
la Cotnissin de Govern vol restablir
el medie Per6 per arre% cal que ti-1th« hl mutis, fins
eradttors. Con-

Observava Carles Capdevila en la
breu plática, amb la qua l va veure's
contret d'encapçalar la representació,
que Bernard Shaw té una jama injultificada d'autor abstrús. d'autor
massequible per al pUblic. n\1., obstatie,
deia, Bernard Shaw us entreté, us
cautiva, us emociona a tirones, s a
entones us desvetlla la Halla. ¡Que
mis voleu, dones? ¿Que mes li pot
isser exigir a Uti autur dramatic?
Ah!, el que horn vol és saber qua

nes són les seves intencions; quina és
la seva tesi. Perb això sovint és cercar el que no existeix. Bernard Shaw,
••••n •n••n••mreMmolleorat
precisanient perquè és un home de
rearre, en contra de la seva Ilegenda,
mes que demostrar res, es proposa
nasi Salvans, projectant-se, segurafer varee uns personatges amb llurs
men t per un descuit en la programaidees, ami) Ilurs sentiments, amb Ilurs
da, "Ajena", de Joan Salvans, "Els
manies, amb Ilurs errors i llurs prepescadors de la vila de Roses", de J.
vencions. I, sovint, mes encara que
Eontanet, que juntantent amb "Esreuns personatges, un estar de consciennes de platja" darla llar a que molts
cia social. Poner precisament el que
espectadora observessin aquest detall
el fa de regarles dificil o coniUs es
que—si mis no—contribui a treure
que no presentí cap test a un púbic
que está avesat a trobar-la sernpre al
alteres i amenitat a aquesta sessió.
teatre aixi que Ii són plantejades dues
L' única estrena va isser "Esidees. Perú a Bernard Shaw 11 agracenes de platja", l'amplitud del
da sovint de presentar el pro i el
titol perdona o mes ben dit permet
fins a cert punt la inclusió d'escenes contra de les coses, sense decidir-se.
1 el seu esperit de crítica es d'una tal
que en realitat no li corresponen ¡ que
aucidesa quei és capae d'exercir-se
amb un muntatge mis adequat es veubrillantment àdhuc en la contradicció.
ria reduit a la meitat. Salvans, amb
"L'home ¡ les armes" es la raes
cornplexa i incisiva sátira de l'Iteran
una fotografia espléndida sempre eni de l'admirada que dessetna. Es
centada era mostra uns metres els defunda, essencialrnent, en la següent
talls mes interessants dels quals són,
i divertida anècdota, Un oficial de cai mis per la sena novetat que no Per
valleria ha ordenar i dirigi t una caila justesa i relacia que manta amb
lega, cit sainp ubert, contra Varal:ala resta de la walkiria, unes escenes
ria enemiga. Tesnicantent una tal i-;rrega és una absurditat. El ice de l'arsubmarines fotagräfirament ben atantilleria no talla de deixar, lagicarnent,
seg uides i un efecte óptic que d'usar-lo
ni les caes. En esse, pera, el moment
adequadamen t pot tenle aplicacions
°parta de ter fac, el capita que coforra interessants. Felicitem ben sinmandan l'artilleria enemiga ei traba
cerament aquest "amateur" per aquesamb que les inunicion, que li han trata nava aportaeiO. El film que va
mes són insersibles. Ah arrillers no
merèixer l'apaleada de la manbrasa
els resta, donas, altre (cruel que la
fugida. L'heroisme de l'abejal de caCOncurri• nria que amplia el local fou
%Arria no ha estar >inri el resultar
"Festa major". d'Eusehi Ferrer, del
de la ignorancia i cle la vararan, i
qual ja hcm parlat en ressenyes anles !ra y era pagades molt tares, seine
teriors.
la fallida del, artillers enemics.
Enfront d'aquest oficial petulant,
pretensiús i en el funs ridicul, Bernard Shaw dreaa la figura del capita
iiiii111111119111U 111119111 1M111111M11 1111111111 i1111111111.
d'artilleria, el qual ha fet la guerra
com una professió: que no s'está, per
tant, de mostrar-nos tate, les febleses de l'home: la por, la gana, la
son, i que, amb el seu tarannä assenyat, ja restallar encara niés la niSEGONA SETMANA
alosa la vanitat eidicula de Faltre.
DEL FORMIDABLE EXIT
Pera el mes plaent del cas és que, a
BOUBIAS
través de l'obra de Bernard Shaw,
resulta que el rentable esperit roBER NER minric
fAl
es et d'aquest artiller. Adhuc
fa que prengui la promesa a) vanitós
(n' ida!, una noia d'aparences sanase
artiiicioses, pena en el fons de la
qual l'artiller sap descobrir una ánima tendra. Entrenara, per tal de
subratllar-ne encara el grotesc, l'oficial de casalleria, per mantenir un
dels seus punts, es casa amb la criada.
Hom no pOt oblidar, altrament , les
figures del pare i de la mare de la
nula, el primer dels quals, comandant
Una gesta dels ulls i de l'esperit de l'exercit, amb la sera noblesa, i
la
segarla amb les seves pretensions i
Superespectacle London Films
1
la seva superbia, que la tan mes temiDistribuís pela Arriates Asaociats
ble als soldan que el mareta comandant , acaben de desmuntar i de p a
'illjilI R IP I IP3. 1 111 1 i1111111111 1 11111 111 111111 111151 1P"'
tot el que hi ha d'artiii--sardelu
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:itera una ruina llauçan emissions
al mercar Cl les circurnstäncies actuals. Assenyala la responsabilitat de
la Lliga en el restabliment del cresta
evitara campanyes derratistes.
El seny, r PI I SUNYER no accepta una nova proposició incidental
del senyor Bausili; sea] redacta una
(le nava, i s'aprova.
S'acorda suspendre la sessió per
anar a sopar i reprendre-la a dos
quarts d'upze.
San tres gimas rie nuu meras, dos
minuta
•
ES REPREN LA SESSIÓ
tres quarts d'once incitys cinc

A

Pol dir-ho la Lliga, que s'agenolla davant de la tecnica.
El que deuen voler els de la Lliga
és una relació de (lentes, roeré el que
cal fer da un estat de situada económica de l'Ajuntament, que no tindrà mai el carácter d'un inventari. SePons el que demana el senyor Duran
— diu — haura de ten ell l'estat, donar-lo a l'alcalde, i aquest al Ple.

El senyor Duran val números i tinchi números, En totes aquestes propositions ha vist la mala aneada dels
regidors que ja ho han estat de posar
els nous en dificultar. I els senyors
Segarra i Bausili, que ia tres anys

Presideix

eren a l'Ajuntarnent, encara 110 subien la diferencia que hi baria entre

Es posa a discussio la pruposició
dels senyors Bausili, Blanch i Segarra demanant que ha Comissió iaci
estudi dels Pressupostus que. juntantear ami, un inventara el presenti
al Ple de mara i que doni compre
aels seas projectes en el', pressupostos
d'Interior i Eixampla, que vencen el
31 de mara, i en relacia, samba, de
la liquidada del* ruedas pendents. El
senyor BALSILI la defensa. El seItyar BOTEN dia que la proposicia té
aspeete politic i un de tecnic,
calda parla de raspecte potaje. Ell
s'ocupará del tictac. En el :catee de
proposicions de la Lliga creu que la
mes inipor,ant is aquesta, flan confas l'alter& que té l'inventad per
una empresa privada i per una empresa pablica. Pm una empresa de
carácter públic no es pos pas dernanar
d'aquesta manera. El Patrimoni niunicipal és en una relació impresa en
la qual les Cases Consistorials figuren

una casa comercial privada i una taus
presa pública.
El senyor SEGARRA : Aixi som
els vells els que no sabem de que val
El senyor BOTER: Això rolla demostrar. (Rialles,)
El senyor PI I SUNYER es res
fereix a la questió dels Pressupostos.
Seas presentaven tres solucions: ararroga simple i automática, prórroga
per un trimestre i confecció d'un nou
pressupost. Explica els avantatges i
inconvenients de totes tres. El Pressupost actual te detectes, pera en roedre deis Pressupostos és un pis importara. Perú la necessitat de les

minuta es remen la

ItSbll).

e.1 benyor Escoiet.

per 7.00nnou.
El senyor BOTER segueix citant
vare5. groteaques de l'inventari que

fan riure el Consistori. Afirma que
si ti fes un actiu i un passiu, i a l'actiu ea posé' tot el que- hi ha el-harte, l'actiu seria molt superior. ?d'han
dit itte parlava ron un tenedor de
Thb•••• massOs *me, pero atx6 no

transferències demostrara les seves

deficiències. Explica els inconvenients
de les prórrogues. Quedava delimitada rúnica 'solució, que era len ara
un Pressupost, purés per donar-li el
to d'unitat caldria que fos una siena
de pròrroga perfeccionada. ja sap que
aix6 tenia l'inconvenient de la premura amb que s'havia de fer; però
sap, lambe, que la Generalitat ha de
donar les facilitan que calguin, i per
aix6 té el convenciment que aquesta
és la 501tiCió mis favorable,
El senyor BAUSILI diu que ela

de la Lijara voleo saber l'eseat econea
min de l'Ajuntament, molt que
el senyor Boten hagi fet les distin-

ciós en la vanaglòria de la profer.l,
del soldar.
Encare, dones, qeu en conjunt l'E.
ció es de les més cenyides de Be:.
nard Shaw, no hi ha ben bé una ante,
dota única Es aquesta, sens dable
una de les causes que l'obra d, Be:
nard Shaw desoriente el públic, are.
sat a una anécdota retallada i pre.
sa. En les seves obres hi ha molt de
polifónic, i la seva unitat ve, mis que
de lamió, de la mateixa substancia

de 13 santa. Aixi en "L'heme ¡
armes" tot contribueixa fer-nos see.
sible aartificiositat i la ignarinaa,
Ja petuiiincia i la vanitat que la pr,<

iessió de les armes estimula. l'ere es,
la seva acuitat va mis enllä i éu tsa.
be la sátira ele lartificiositat en as
senttments i del fals romanticisme
Bernard Show, en aquesta ccpotser en tota la seva obra, mis so

sedait própiament per una anecdca,
ho es, sens dubte, per l'esperit de M.
tica que unes maneres de amaina
vida que li semblen errònies estima
la. Es aix6 essencialment el que assa
la seva ploma. Alai sovint les seas
comedies van precedr des deshilo,
tant o mes substanciases, sobre ra
mandaos motius que han inspirat a
comedia. 1 és que, en realitat, les se.
les observacions i eis seus comenta
ris, tant eran la forma de comedia
poden prendre la forma i'assaig. Es
CUrifin d'observar, però, que si nun ea
assaigs es sempre l'autor que parla, alai no fa, en canoa servir de ea
reta el persouatges. La fina i reficietica de les beses satines esta pre.
cisainem en qu.a els personatges
buriles, es a dir, raracters, i no :laxes
El que In hi a de comu entre les eles COniedies i el 5 seus assargs r,,
all:a cosa que la substancia idea
lagica. Pera la manera de aervitals
en mies / en els altres es del tot diferent.
aria. Jiménez ens ha mostea: ea
regada mes en la chreccia escènica
a: si ma usuprensió i intelligéssaa, infonent una unitat d'esta aa
seus intèrprets. Ha jet, escaientreers
‚Inc no abandonessin mai ame« ts
lleument irimnir, Ileumen emfbtd, gre
as el sultrafflat que barreja amare
una punta de grotesc adhue als
ments remires o patetics, de la sa'a
liernard Shaw. Joan fas i $ t?a, •
brean, s'hi ha mostrat mesh
) natura!. alereaier,. tamh e, éisCr ei.
coratjats les senyoretes Teresa Goe•
záles, Maria GOI2C115, Anta:aria Sardi
i el, senyors Ramon Coves, Teodsr
Garriga, Sanó Ermengal i Aureli Vi.
la que han format el quadre escènic.
De la traduccio que n'ha fet
les Capelevila gairebé nu cal parta:ne. Han, en coneja od prou la chatilitat del seu cataa i la iorea inri''
va que, quan es del cas, Ii sap in.
fondee.
Domènec GUANS2

Llegiu
tots els dijous
«MIRADOR»
cions entre inventaris. El senycr T:
I SUNYER li observa que el seaft,
Boter de tot e: ylic vol el semas
silt en cima estat de situada, i
ientara que e5 una alma cosa Alta
liares el seta. « BACSILI se n'è.
sabenta t parla de l'estat de situara
i diu que creu que no és gaise Sin"
rabie. Al sensor Pi i Sunyer
que a ell mto li agraden les prórra
sues, pera que no hi ha temps per ,
un nou Pressupost, u demana Niaa
raciona Parla de les plantilles de per
i pregunta al sensor Mana-sonal,
Si per al mes d'abril hi ha temps
ien l'acohlament de/ personal en plan
tilles sinceres. Pregunta al sens-or Fi
SuMer si hi haurá temas de le'
visar, com ell aromen, els preus
taris ; al senyor Duran-Reynals, a)
al sensor Ventas, el contracte dala
pública, i a cada conser•
fa una pregunta o altea per dentsa
mar que ell encara es tecnic. Diu
ell i el senyor Pi i Sunyer tenr)
la sort de no éster advocats.
El senyor PI 1 SUNVER diu aa)
no s'arrearle a expressar A SeVi
nio per respecte al senyor Duras
Ventosa, i després d'una interne'
dels senyors Batee i Pi i Sunsaa
el senyar Bausili retira la prorOSiC,'

l'ho,a de lancee °viese di:¡a sessi; d€ rAiNntament
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No podem publicar le
notes pregades que o'
vinguin escrites en cata'
amb un timbre 0 sigui!'
tura coneguda
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rnenat també la següent Junta Directiva: presiden-e, Miguel Font; se• t dol.s_,Ora9adors
cretari, Ramir Collell; tresorer, JoaFestival d'avlac16. - La densoquim Estapé; comprador, Jaume f l'estänc d'Esp'.uguel
••016 per la no construce16 d'un Sshilt; bibliotecari, Josep Tort,.i
cals: Ramon Duran i Jaume Canals.
ferrocarril. - LI Oonseller d'Eco)
.
Cfididi pe/ coMissarl cap tb. la
-La Junta Directiva del Centre
Brigada Social, ahir acudiren a a
nomia. - Birla
Badaloni ha quedat constituida de la
Cemitsaria General d'Ordre .Públic
Lleida, 28 (Per telèfon). - següent manera: president, Juli Nys.
Angela Garúe. que ill la marres.•
sen; vice-president, Jesús IslontserEl festival d'aviació que ahir
eä de` la casa mi anea a dorntir
rat: secretar', Josep RihOt rice -seva tenle lloc reuní un quantilat
Rafe,
Arnau Eindivide de significretari, Emili Arnäiz; comptador,
cacie extrennste que ion trobal
enorme de públic, procedent de
Joaquim Cairó: tresorer, Josep Casmort i cremo a • la carretera de Sant
diverses comarques Ileidatanes,
tellá; bibliotecari, Sintió Garriga, i
Andreu, al peu del Pont del Draga.
el qual va quedar molt satisfet
vocals, Joan [Jactó, Pere Vigo, BerAngela hi acudí acompanyada de
dels diversos exercieis que els
nal. Binue i Josep Cirera.
la sea More ecle la . seca . germana
avions portaren a cap, sota el
La Unió Gimnástica i Esportiva,
L'Objecte de la compireixenca era
comandament dels experta pidesprés de la darrera reunió. ha quevture si reconeixien els dos individat constituida aixi:
lots que, procedents de Barcedus
que estan detinguts com a suPresident. Pere Capeta; vice-prelona.,es traslladaren a la nosposats conspanys del mort i per
sident. Manuel Senagea; secretan,
tea cinta!.
tal de veure a mes si la mere , i la
Albert Montguic1; vice-seeretari, ViParticiparen a la festa once
seca germana Dolors reconeixien
cene
tresorer. Jaurne
avions, d'entre els quals val
en aquests dos detingtus els que
comptador. Antoni Deuloieu: vocals
destacar Factuaeh5 del Dances delegats d'Atletisme, Joanuitn Gual
anaren a la casa a buscar la maleta
Malinvaud i del enlata, Nuctii. i Joan Sana: vocals delegats de baai .cls objectes que pertanyien a RaEn l'aparell que aquest pilotafael Antati.
ouelbol, Josep Min .) i Josep Fuster,
1.a diligencia no dona cap reSulva diversos lleitadans van rei vocals dclevats de C.nmäsia. Jautat. ja que les dues dones negaren
bre el baptisme de l'aire. 'Tambe
nne
i Diclac Garcia.
que fossin els que 111 havien anat.
l'oren molt celebrals els exerri-En virtut de !a hei de Vagabunds
Per la seva banda. el ',fojat ha
cis practicats pels "Ealrods"
ha estar detingut Manuel Giben i
rebut un telegrama dels moskos
Martínez. de 24 anvs d'edat, i dode Palestra, a base de demosd'esquadra
de Sant Feliu de 1.10miciliar
al
careen
de
Guifré, tal. el
tracions de vol a vela.
bregar en el qual asseguren que el
<mal liagné dessen curat al dispenEl paraxutisla internacional
sigui
Rafael Aman, és un
mort,
n
sari municipal d'elitlame hagut. - C.
Francesc Perez Mur no volgue
dels autors de Eaasalt i atracament
desprendre's en vista de les
copies a l'estanc 4 -F.:ubiques proTARRAGONA
dolentes condicions del camp,
pietat de Caries' Satllori, fet que va
el qual es trobava materialment
oOrrer la nit del m7 del ine's actual.
envaït pel públic. Al mal( exe- La qüestió del joc
Conferencia
En el telegrama s'aiegeix cine es
cuta un llançament meravellós. de B. Darder Turisme
trameten !es diligencies per a la
Noticiar!
Entre les comissions arribacomprovació.
Tarragona, 26 (Per telifon)..-Arin
El Mtge erirlara els perjudicats
des figuraven la Federació Ae- el comissari cl • Ordre Pühlic ha rebut
per tal de veme si reconeixen el
ronàutica, l'Aero Club de Barla visita del diputat senyor Folch,
cadáver,
rota regada que els metcelona, lAero Club de Sabadell
acompanyava
que
una comiseiä i els
ges han aconseguit de recompondre
l'itero Club d'Osca.
alcaldes de Vinyol, La Nou, Mora i
el rostre de manera que les seres
Mas Pujol.
AnMi han tornat a Ilurs ba!acciona es distingeixen perfectaA la 1 .40 ha sortit cap a Barcelona
ses els avions que vingueren
p„ assistir a
ment.
la reunir') de la Juma
per tal de prendre part a les
reorganitzadora del Sometent.
festes d'aviació zl ue se celebra- Al bar de "L'Esquella de Reus'
ren ahir.
la policía ha sorpres una partida de
- Ay o! no han assistit a
Una nota de la U. S. A.
prohibits. El comissari ha multat l'aclasse els estudiants del Magismo amb 2s 0 pessetes i ele tugadors
sobre
la reglamentació del
teri. No s'ha prodit cap inciamb 50 cada un.
den,
S'han donat ordres Per cebar qual Transport
de Productes
- Ha causat gran disgust en
'evo l temptativa de j,X•
aquesta ciutat que en el projecAgrícoles i Adobs Orgänics
- Avui ha començat e) cicle
te de Ilet de construcció de fer- conferencies organitzat per l'Institut
rocarrils presentat a les Corta de Marti d'Ardema, la (piel ha anal
Els Comités de Fruites i Verduno figurt en lloc preferent l'ina arree del catedràtic de Geologta
res i Productes Hirt coles Primeternacional de Lleida a Saint-. senyor Bartoineu Darder, el qual ha
renca de la "UniO de Sindicats
desenrotllat el tema "La Música fins
Girons.
a mitjans del segle XVIII-.
Agricoles de Lataluiiia l au avi- Procedent de Barcelona,
nent ai $ Sindicats Agricoles afitiats
- El minitseri d'Obres Públiques
ha arribat en avió el cap dels
a les . esmentades Secciona de ProServeis d'Aeronàutica de la Ge- ha nomenat enginyer auxiliar d'aquestes obres del Port el senyor Joaquim
ducen') u ais agricultors associats
neralitat, senyor Canudes.
que ha estat prornulgat un Decret
Blasco Roig.
En el mateix aparell ha arri- Ahir visit ã la nostra ciutat un
de la Generalitat que reglamenta el
bat el Conseller d'Economia, grup dexcursionistes del Centre Extranspon de produces agricoles i
senyor Comorera. A les quatre cursionista de Terrassa.
d adoba organics obeint a mesures
de la tarda be tornat a Bar- Des de Madrid esta organitzant
de Sanitat.
celona...-. eh
elf treballs necessaris per tal que un
Segons es despeen de l'esmentat
•
tren especial procedent d'aquella cadecret i del, aclariments comunipital
ens
visiti
durant
lea
festes
i
facato
oficialment als nustres orgaGIRONA
lles del mes de juny.
nisnies sindicals. el . transport dels
La Companyia Navilera
dits productes estará subjecte a les
Els @prontamente hidriulke :: Les
ha posar a coneixement de l'Oficina
següents obligacions:
mentad« x Tren apedregat
Municipal de Turisme, que en els itiEls carros, camions i vehicles que
u
Noticiari
\Tima empega
neraris deis circuits turistics de l'any
tranSportin exai s ivarrient produc1933 sera indias el pon de Tarragona
tes agricolee deatinats a i'aliunriita Girona, 2 6. (Per teléfon). - L'Aschis de portar una plaia al
aociació de la Premsa convoca reunió entre els diversos Punts en eh 3 (11W5
taran
escala
els
seus
vaixells.
costar dret de la barana del carro
dimecres,
dia
proper
general per al
o Camió, la qual será facilitada ala
28, en la <mal ba d'elegir-se nora
TORTOSA
agricultora associats pels 'Sindicats
Junta directiva per dimissió de l'acSessI6 del pl. municipal
Agricoles, que taran la petició a
tual.
les Seccions de Imites i Veril u-es
- La Cambra de Comerç ha puTortosa, 26. (Per teleforC
i Produces Herficoles Prinneeenc.s,
blicat una nota dient que s'ha pror- Sola la presidencia de l'alcalde,
Els Carro , . camions i altrea vehirogat el termini per a la preseasenyor Berenguer, ha celebrat
c les que, ultra transportar prodnetació de les declaracions jurades
que, als efectes de l'arbitri sobre sessió de ple l'Ajuutament.
tes agricoles destinats a l'alimentacia, es destinin al transport d'adoba
aprofitaments hidräulics, han d .de- ha assislit molt de públic. Es
pasan a la cread() de les
ser presentades a la Generalitat de
organies i fem . , hattran de proceirCatalunya avui 1 dema.
iuìisiistis de Finances, Obres
se del perinis corresponent,
- També Jurat Mixt dels Ser- Públiques, Governació i AgriIlinrara l'inspector comarcal. i 12,1,veis d'Higiene ha publicat una altra c ultura , i Sanitat
1)8
hauran de protegir eis ear"egaAssistencia
nota dient que havent-hi perruqueries Social, que sún aprovades por
inents de productes alimentad; amb
no
yores
observen
ele
precepque
de sen
una lona o planxa de nene, a ii
unanimilal. Es nontena una Cotes continguts en les vigents bares de
d'evitar el contacte andi el vehicle.
inissió especial per la portada
treball, treballant els diumenges fiscaEn virtut d'aquestes disposiiinns.
litzarà o castigari amb tota rigorositat d'ajarles a la riostra ciutal. Es
i des' del proper dia 1 de marc, tots
les infraccions.
dúos compt e de Factuació
el, carros que, destinats al trans- Un tren correu que hacia sortit
(J'overo j rle l'acula] pres pels
pon exclusiu de produces agride Palafrugell cap a Palamós, al ter- glequers de rebaixar novament
coles alimentaris, transitin eense !a
me de Montra,st fou apedregat. Es va
el pa a 'IO cèntims.
placa ordenada ataran subjectes a
trencar un vidre, i deirá danurnt la
una penyora que assenyala
El senyor Llacal , de la l'imáquina senyals d'impactei. En els
según del Decret de referencia.
primers moments hom es 6emä que era noria earlina, detita tia adataEl lliurament de permiso< per al
un acre de sabotatge, perb despees s'ha
r-1)0g s, que li sön donals, sobre
transport
indistint s'efectuara tantcomprovat aloe es tracta d'un aperlteunes despeses d'autos.
be tot seguit, procedint-se a Ics
qament fet, segurament, per mainada.
Es passa a orees i preguntes.
inspeccions al cap dan periode
Es llegida una proposiciö de la
guatee ilesos si les infraccions obB ADALONA
servades no ho reclamen abans.
majoria proleslattl ifun full T eAmi, el fi de • donar facilitats a
ruel'', per les poldio r bors del
Vària
tisis' els agricultors assoriats.
Baix Ebre, dernananf la remiraaquests
poden lemanar la placa per
Badalona, 26. - La Delegació de cid de Catalunya, Sin adhoretal transport exclusa' O e n he -i mis
Palestra a la nostra ciutat ha elegir
botes les minories
ert
per al transpon indi s tint ale re sla seguent Junta Directiva: presiva. Es llegida tina altea propopectius Sindicats Agrieoles fins al
dent, Enric Mestres; vice-president,
dia aa del corrent.
losen M. Rosés; secretari, Jisep Xi- sició de la Higa, (teman:0d que
Iré; vire-secretan, Rafael Busquets: es renuncri per senipre mes als
fitols Inmorales de fidelfssima
tresorer, Francesc Prat: comptai oxemplar que porta la riostra
dor Josep Caiol, i vocals Alfred
DIADA DE LA MEMOMota', i a les palmeres que osKlint, Jaume Oriol Antoni Vancells
Josep Ferrer.
leidava l'escui, redil per F eGRAFA
- El popular Casino Apollä ha no_ lip IV.
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J. PALLAROLS
Moldes -V.:2.1%,:„°,;.,(22r2io(l: G144) Decoració
Per renovació industrial i reforma dels locals,

Es venen a preus reduïts
Mobiliaris i Lämpares de fabricació moderna

Solament per pocs dies
podran adolirir tota mena d'habitacions
a preus sorprenents
Es rematen antiguitats i trossos de tapisseria

ESTUDI ARTISTIC
Projectes i pressupostos per a mobles d'encàrrec
i decoració d'interiors

de

Com rada en iirribar
Atiesa truniu-, ist Cor.,isiú orgaTrazadora de la popular laiii/da
il,. la Mecanügt a fi, alta reonit
per tal de prendre arao .ds encanonats a preparar cl mes oran
1111)11)0rd de l'esIneniarla
iii ge ntil estol• rt . ssliy•treres
dartilOgrafes i de joves Ita pres
a cierre, MI/ la faixitga tasca
iriiraanitzariia i ha arordal ett
reoorre terme quo la Diaria Girino iirre el dia 18 de Liar;
igflia de Saul Josep,
int varia! programa ofartes que,
rom de ens1111)1. Seräll roronalS
p01 tradicional Ball de Gala ni
Palaui des Bellee A i-le.
Ale
eton eter; d'organitzliciú
la romisaió orgenitzarlora
muntat leS ofirines a la Plaça
de Catalunya, número 3 , segun,
primera, un les persones
resSades vidrian adquirir PIS
detalle relatius a la Diada.
Dins de poca dies podrert
avenear eta actea que es preparen atol) tot entusiasme per la
Cornitielii, I qu r sens M'Ate linden, ' el mes hon acollitnem per
part de lea
meeinbarl.
fea barcelOninte.
• . , • . .

rts, 27 . de • febrer.de.lita

Bis importes pagrora
rorapeoinorics
rea releer obllgaer o Oubl icae aeregvi
(Per dificil:loto do te

iniorebeCib lo r o del oso Use hotritard.)

BASQUETBOL
•

,

Campionat de Catalunya
•
Una. jornada . que podem qualificar
de cataatrefici Per ala equipe d'asos
Un formidable triomf de la Soeiété
Pati-i. Altra vegada amb les
auspéntions :-: Un matt d'encerts
dela modestos :-: L'Intendincia virtual campió de la aeva divisi6
Breu comentari
La jornada de diumenge, que.
con) apuntávem en la nostra edicid
anterior, es presentara damunt el
paper torea disputada. damunt el
terreny es converti en una especie
de Waterloe per als equipe que fins
ara semblava que s'havien d'enriar
els primeis llora de les respectives
divisions 1 grupa.
Per obra i gracia de l'entusiasme
dela que hem vingut anomenant
modestos, estretament lligat amb els
eyidents progressos técnica que en
ells alia nnut observar, les dates
que abans. degut a la patent de superioritat de tres o més equips tren
disputades sol e per pur trämit, avui
s'han convertit en serioses jornades
de campionat. Aquella superioritat,
a vegades força mal exhibida, s'lla
esfumat i ha donar lloc a la lluita
de tu a tu.'
Seine que se'ns pugui titilar fine
ara de pessimistes o derrotistes a
cegues, ni d'optimistes esbogerrats
d'ara endavant, anotem aquesta
transformació, que va soirint, o millor dit, gaodint el basquet catali,
que qui sap si amb el temps es pnt
comercie en la pedra de toc que
ens assenyalarä la pauta a seguir
oer aconseguir per a Catalunya
aquella supremacia técnica i moral
tan ostensible que en temps pretérita demosträ damunt els basquetbolistes (arana.
•
Ara, peró. i 110 obstant l'interessant del tema, hem de reconeixer
que divaguern. Per tant, frenern a
temps i cenyim-nos a la nostra tasca purainent informativa.
Corn han dit mes amunt, la So'
reté Pairie d o na el do de pit de
quasi pridriem dir tot el campionat
en hatee, d'una faisi, tan clara que
dOna lloc a thilues. el que fin,
ara semblava imbatible Club Esnoniiu F.spanyol.
Noaaltres, pel caire que pot prendre ara el maxim torneig eatalä, ens
alegrem infinitament del dit resulta t . Aixii en el brin sestil de la
oaraula.
I ens n'alegrein no sols pel que
significa i per les conseqüencies que
se'n poden derivar, sind per la forma en que la victòria i la derrota
foren obtingutles i soferta, respectvament. .
Els franercos forniren un partit
dels mes belba no dels que els hent
vi:t fina a ,-a, sien') dels que fins a la
data ene ha estat possible de preseuc l ae. Ens provaren. no als que
¡a coneixem les seres belleses. sinO
als que no n'estan proa assalientat,
el que d'admirable i espectacular
ens pot donar el basquet mes pur.
Ens recordaren, ara a nosaltres,
fi/1s a quin punt pot emocionar el
cor •Turi basquetbolista cent per
Cele una demostraciú tan e n ident i
portada a tenme d'una faisó tan
atlient. 1 ens ensenyaren que sense
cmprar dureses ni cap mena de
trucs es poden guanyar encontres
sense que el contrincant, si es esportiu, deixi d'inclinar-se conveneta.
El: que tinguérem la sort déser el
el diumenge passat al ceneny.
de rEspanyol servarent imborrable
recordanca del que fou el partit que
ens ocupa. Els nostres ulls seguiran plens de heil es jugades realitzades amb una ciencia i coratge
avassallants. Retindran, per recaemiau bu ainh complaenea, la conducta completainent noble i esportiva
de:s xicots de l'Espanyol, que no
obstar', perde'e-Iii dos punts quasi
imprescindibles, salieren comportar - se e ruu a tal'. 1 Coin a col' in
recordaran andi simpatia la corrercié, un nombriec públic que assisti
a tan ferma Iluita.
De l'encontre del mateix grup i
el Manresa-1 tiremos ion
sticpes. De la mateixa manera, i
ja he avangárem lio ion el CoratvEsportiva de Mataró.
Del segon grup cal esmentar
derrota soferta pel Barcelona en
mans del potent U. C. de Jot.es:
lambe sobresurt pel que representa la soferta pel Laietà a casa del
C. C. de L'Hospitalet.
L • Iluro de Nlataró. amb el resultat que aconseguí e/2%am de FU.
O, i E. de Badalona, s'assegura
la participació al campionat d•E•panya. Be per a I'lluro.
En la Regona divisió, el Cornella
no trota cap dificultar per batre
l'Atlas.
El junior, cense tampoc estorcar-se. balé clarament l'Aeronatitica. L'Iris de Matar6, contra general pronòstic. _no pogué resumir
l'empenta del Bases. i perdé dos
punta en el seu propi terreny que
li taran moho falta.
En l'altre grito. el Ripollet sryti
del terreno del C. N. Sabadell amb
un p recias punt.
El (- Vid no trola cap obetarle
per ter -se amb ele (loe punts
sant l'Escletxes de Papiol, al qual
haré ben netament. Aquest därrer
esti passant una multi hastant torta.
Criei de moral i de jugadora.
L'Athletic - Intendencia. encontre
màxim d'aguar crup. es resolgui
favorable per a l'Intendäncia.
Amb aquest re s ultat el, militants
poden considerar-se virtualment
campions del sea grup. Vagi la riostra mes cordial enhorabona als -sicota de Caparrfax.
Hem de resumir aquesta moguda
i eMocjonant . j ornada 0 0, ae nae feli-

citar-nos del sea desenrotllament i

remetan.
Tan de bo que totes les que fins
ara iban vingut disputant bagues'
sin tingut un descabdellament .tan
m'orno i digne con) la que hem
comentar
Tos ir tomenear, però,. i és d'esperar que aquesta iniciació 'no linera una fi rápida, i ens permetri
d'admirar. si no en lluites de rampionat, ja que la del diumenge vinent riera la darrera, en partits
amistosna aquelt desig de superarse que fa Tse un esport esdevingui
una neressitat per a aquella que el
senten com el sentim nosaltres.
ROLAND
RESULTATS TECNICS
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Primera divisió
Primer geno.
Manresa-jurentus (s'aspes).
Coratge-A. E. Mataro ouspis).
Espanyol-Patrie. 30-39.
Segon grup:
1... C. flospitalet•Laiera 30-23.
tiara -U. ta. Badalona.
U. C. Joves-Barcelona. uy -ui.
Segona divigió
Primer grup:
Atlas•L. S. .Cornellà, 20-35,
.aeronautica-J uniors, 21 -33.
Iris-C. E. C. Bages.
Segon grup:
Cadci-Escleixes, 31-1u.
L. N. Sabadeli-Ripollez, s7-17.
.Athletic-Intendinca. 20-34.

• Tercera divisió
Primer grup:
lntrepids-Sam Feliu. 0-2.
Calella-Arenys, 20-1a.
Segon grup:
A. C. Mollet-Caldetes, 15-te.
Comtal-E. C. Mollet. 8-26.
A grupaci6
Martinenca-C. A. D. C.
Sala•
dell, 30-18.
B. P. afontqat-Renaixement. ta-a.
Natura-B. B. Montserrat. 13-23.
(Descansa Aligues Blaues
EL CLUB FEMEN1 I
D'ESPORTS VENCEDOR
DEL SANS
Al camp que el Club Femeni i
d'Esports té al carrer de Balines, Va
celebrar-se cl diumenge passat l'anunciat partit de busques entre un
equip d'aquella entitat ¡ el de la
C. E. de San.
ell es disputava una pilata
de reglament, cedida per l'entusiasta senyoreta Loreto Sanjuan,
qual ainb aquest gest va demostrar
l'afició que sempre ha tingut pei
desenvolupament de l'esport femeni
a casa nostra.
El partit va servir per a consolidar l'excellent impressió que teniein de l'equip invencible del Club
Ferneni i crEsports. Sense gaire
esiore van sencer les voluntarioses
jugadores de la U. E. de Sana per
dinou punta a set.
Eis equips estaven integrats
la següent forma Ges atines asirnyalen eis punts i les seres respeztives marcadores):
Club Frenad: Tubas+, Mercó CastclItort 4 u Sugranyes (sol, Maria Morros 141, Ordtífiez. A la svgona part va jugar la senyoreta
AntOnia Jerez.
U. E. de Sana: Mira, Ribe5 (1 1,
VandellOs, Gasset i Icart (0).
En acabar leus asure la senyoreta
Loreto Sanjuan va jet ofrena del
seu prenn a la capitana de l'earrip
eneedor. que, coto hem dit, fou
del Eemeni.

DE L'ESTRANGER

Costa de la Rabassada
Tal com samincta. dlunieuge tingue
!loe aquesta cursa, organitzada per
l'Esport Ciclista Pubiet, la qual es
desenrotIla sobre el recorregut -Pum
miel Drai. m, Rabaesada, Placa del TiLes Reines s'efectuaren per separar, constituint un Kit de public que
pasa de mainfest que existeixen grana
desigs de presenciar competicions eidistes.
Resulta vencedor Francés,- Pasa,
cl qual realitza una cursa admirable.
Ja si el› primers 'noticias de la
seva surtida observa gran regularitat
en la marx.a. distribuint l'esfore meravellusainent fin; al final, un arriba
conecte de pcolciú, malgrat l'sprint
en yile aculan el rcairregut. ['raza:ase
Paja ens mostea trobar-se en exeellent forma i haver ectudiat la ruta.
La classiiicaciú ton la següent:
1, 1-. Paja, II quilimetres, en 26
59 5 5 id,. Sola; 2, J. Cali;

R.
esy:
( 7.
l'....(i4a.rcia;;.
8, R. Ribaita: o, J. Gallego; lo,
11, F. Sobirana: l a.
C. Blasco:
Bort; 13, D. Vila: 54, E. Rodriguez; 13, A. Rosselló: 16, F. Díaz;
17, A. Puente; 18, J. Tena; ig,
J. Paste...1s.
EL PREM! SANT GEO
Diumenge s'efectua, el cemencament
de temporaria a Italia amb el Gran
Premi Sant Gen, sobre 140 quil6metres, arnh entolda i arribada a Mili
I.a carea fon deslluirla a nau t a de
la ebria, que deixa en mal estat les
ruta.
elpnrti-net e rn ri_e
int eau prronti
rreiees
s r Camama. el qual cobri la dieranminuts.
eiä en narre hora

Els fabricanta, magatzemistes 1 manufacturera
han de redactar en cata»
Ilurs factures. albarane,
dirigidea ale cliente de Ca-

teto,»

f•

Per' l'adquisició del Cidj
Sinaitions

Els «caminants de la
(am. al centre de
Londres
Losaba, 25. - Aquesta tarda, i sense que *hagi produit can incident s'ha
celebrat l'anunciada manifestació dels
"Cammants de la fans" , els quals han
vingut de tot arreu d'Anglaterra, per
tal de protestar contra el projecte de
llei sobre l'atar 'oreas, que esti actualinent sotmés al Parlament.
A prjrnera hora de la tarda els minifeetants., voltats per la policia..slan
dirigit a Ilyrle Park. cantant la Internacional. En arribar al Parc, han fet
Os de la paraula divet,os oradora, entre ells tres di plitats d'extrema esquerra. 2 les tres els manifestants han
torndt als barris on s -rostatgen. cantaOt la Marsellesa i la Internacional.
E, Sr. MacGovern, pertanyent a l'ala
esquerra laborista. ha presentat a la
Cambra deis Comuns una petició per
de la farn"
compte
sollicitant nue una Delegació dels dits
"Caminants" Sigui admesa a la Cam
bra per a expo s ar les seves queixes
contra el nou projecte de llei relatiu a
l'atur foree, s, la retirada del qual «Inciten. i proonear-ne im altre mitjan
eant el qual es proporcionarien als
obren 5 en 5 e trehall tus necessaris mitialls de mbsistéticia.
•
•

"Caminants

-

Londres, 28. - La subscrip_
cid pública iniciada pet filiasen
Brithnid per a l'adquislciO • del
Codi Sinattions, compete ja pel
Govern angles al dels Surielt,
puja ja 33.000 lliures esterli.
nes.

La Once a Cuba
segueix essent
caótica
L'Havana. - L, policia diu ‚tan
ha descobert un comp l ot qua comptava amb eatrnses ram'fi,acions. Els
complicatl, es préPosaven fer ca.ure el
presigent Mendiefa.
Cna bomba de gran poolnria b ¡adata al barri" de Mariartao. Han :esultat 77 ferits.
El Govern hä anullat els examens
universitaris que se celebraren dura:u
el regim Machado,
Els estudiants als quals afecta a ques
-tamesurpniftaco
per protestar de la decisió adoptada.
•

DE BARCELONA

La caiguda de l'avió
La inauguracié e e
França-Amèrica
cure de l'Ateneu
del Sud
•
, Casablanca, 26. - La aparel; de s e
Barceiones
-carhsol brenot caigu
l'avió postal França-America del Sud,
¡ ti pilot de l'avió de socors ha pogut
comporvar qui hi IleNla victimes.
Un altre aparell de SICOr$ ha pagar
aterrar prop d e l'avb3 snistrat i
recol l it el eadaver del pilca i tres passatgers greument ferits.
en
L'aparell caigut está destroeat
hIn paratge situat entre Cap juhy
Villa Cisneros.
El, passatgers ferits han estar traslladats a Villa Cisneros i hospitantzat;
Les autoritats han ordenar cale ".".*
t¡ tal 110U avié> de socor5 per recollir
la part de correspondencia i paquets
posrals que no han estat desti la r as el'
la catastrofe.

FRACS ACIII F11011101111EIT

EA 111,171A

MIMA OEL GEIYEn
Paris, a6. - L'inionne de M. hegnier, ponent de la C.111INSIO Senat th
de Finances. establos que els-rial
credil' del pressiipost aconsegueixen
la sima de 4 5. 2.55 francs i que els jiu
gre,sos són calculat; en 41314 milions
El pressupost presen t a. dom .... un excedent suficient.
L'informe acaba diebt qae ei crédit
de coniranca une el Parlament ha
ceelit al 1:01ero per realitzar les econonti,. que cregui necessäries acumella anar dennitivam ent a aquestes ec u'
nomie 5 a fi de poder assegurar un
pressupost evulibeat

Contra l'encariment
dels articles

CICLISME

Payä, vencedor de la prova

hora

Praga. 25. - Arirb l'ohjecte de
contrarestar la tendencia a l'augnient
Ile preus que es manifesta a tot Taccosloviquia, han cstat sotmeses al Gpvern unes ba5e 5 per a la promulgació
n'un decret que posi tenue a la situaciO actual.
Scmhla que en el da decret s'estipulara la imposisiii de multes iins
aoaion corcrr s i l'anuxacio de la
llicencia de venda per a aquells casos
en qué sigui injustificat l'encariment
dels articles de primera necessitat.

Roosevelt vol controlar les
comunicadons

( V e de 'a e rim•ea (agina)
L'obra de Roderic, escrita en la4a.
aSSOli una gran fortuita Nr, tarda a
veure's arreara:nada a la riostra
gua , ha ou en 1285 per Pere Ribera de Parrieja.
Nicolau d'Olwer e,tucha desates
naves elaboraciuns de la I l egencla. Dei
coniunt, perO. !signes Ilistóries e cs.'.
queme., de Pere Tunuch, assoli la
difusió de la ¡mur-erina, en raya , talp
tsaa•
luan \largan!, cardenal bisne
Guama , en el seu "Paralipomenen" es
el primer a irme una replaaniar.a
critica_ Scgtoin les seses petjades tuts
els alunes humanistes catalans faraa
note de la %ella etneologia El pro
mer ame a la Ilegenda ve de Bernat
Br.ste, . e l m es vell del, nostres ex-odas. gal. en 142o, substitueia 11in:cites per AnnIsar eurn a fundador de
Barcelona.
la leona piusa ta furluile Jetaa
Pau en l'any u,;
thC tal5,, i Bernia irT.11 tic Joras
511i adliereisen En acabar unes obres
ClUilgrandimeut , laus n I50,
de cera grava Uue Ilai guissima inscrmeiri-sonserrada aval e le inana
g.mtmu uu-ofl quanta.. Batceluna ds
- itinilarle per lierorle> , acreseuda pc,
cartaginescis.
pets
La imulaciO de la Cuitar 95, Hersules esdeve alai veritat
Huni e 11 11'0134 relleus ‚tut la tase.,
dvii a la licaja del licotessar, ¡
f lan-Ares de Can Bassols (-eguna
meitat del segle XVI).
Pujades, en la "trismo& I_ no ei'
sal del PriaLlpat de a ataimija",
amb el desig d'apuntalar la doorma
oficial. empren ut, trebah le easle›i que li resulta de iontusie La
traducció castellana de Pwadts
hiucada l'any 577; mame el tus del
mite lberetili, el qua:. Len aviegut
e:s correms neuclassics, no
t. iga a manifestar-se en monaments...
Despeé: de l " ,'\m;ãntsda t de
l'oda "A Barselona . , dcl poela
Verdaguer, Herculea lun caigut dins
el silenci de l'oh :lit. Hom
avui qui iunda Barcelona 1-leen:Ira
no poda fundar-la prrque no hay:a
existit. Hércules es el mite. El mute
sublima la veritat. eixampla l'esre •
rit. Es la paesia Cap personatge.
pe'. mes adient a la nostra ciutat
que l'hetoi de qui dique el poeta,
' atta. 71er la terra immen s a i pe; 'a
mar. passä noIts de treballs • acompli grans gestes-.

Associació

Protectora

de l'Ensenvan;a
Washington. 26. - El senyor Roosevelt ha dir:git al 1:L'agria un mis'3Ige especial. ell el qual solicita la
creació d'una Comissió Federal de
Cumunicacions que estaria autoritzaats
per a controlar les comunitacion s per
telégraf, teléion, cable i T. S. E.
El non organisme - diu el senjor
Roossevelt - hauria d'ésser. aixi mareta, investit de poders per a len investigacions i estudiar les operacions
de les Companseis que existeixen en
l'actualitat, i sonnetre al Cenares recomanacions per a l'adopei n , de noves
mesures legislatives en la ['Tupen, sesSió.
El President fa constar que dos
gaitas Serveis mis d'utilitat pública.
corn san el de transperts i el d'energia Orifica. eérn ja centrolats per
nos orgsnismes federals. i que cal que
amb les comunicacions passi el mateix.

Els deportats espanyols
a honor de Garcia Sanchiz
Lieboa, 25. - Els deportare espanyols, evadits de Villa Cisnercre, que
resideisen en aquesta capital han oient
un banquet de cinquanta ccherts a
honor de Facriptor espanyol senyor
(jarcia Sanchiz, el (Ma l divelldre'
e'emharcara cap a Montevideo.
Ahume del banquet l'eamentat escriptor ha pronunciar tina conversa
sobre "L'Espanya actual i l'EsPanYa
anteriM - . i ha anunciat que abans
d'embarcar-5e donada une Conferencia
a la Societat de Beles Arta rom a
homenatge als 'ragtime& • portuguaos.

Catalana
Es trulla riecidentalinent a
liarrelmia. ¡mili la seva
eti vialge vacaners, la dlslin.
gula danta senyor Elisa Ramop eda de RUIZ, piaifessota .1e
Carit r Piano a Buenos .aites,
II grial ha assolil notable ralle]
entre lis societal argentina r
especialment entre 1,, colgnia
catalana d'aquella eludid. per la
generosa rooperactú que ,
preslal sempre en lotes les feaI es de earOcict.

insules pel Casal Catara i 'Per
1:c Comissió Delegada de l'Ass o
de l'Ense--coreiaPt
nyil iiÇlS Ca ta la ira.
Darrerament. aron n panya n il
per l'experta pianista sen n orell
Ent iquela Garrar', ha bernegal
"Inus Cireol ArtfstrrI
de Barcelona anrh tul recital de
IleflPfS d'autor ti cgeniins ¡ eaqual ha oblingut
lalalta,
renlareable iCil, taro per la a e
i nombeosti eoneurriulrItt-lecta
que hi ticuch com pel fervores
acollituent dispensat a la.seva
intetessant tasca.
L'Associaci0 Protectora de
l'Ensenyança Catalana, en la
general dels seus
recen'
assoe la I s , arorda saludar-la
atertuneament 1 preparar un
arte dP comint abans del seu
retnrn a Ameriea, el qual

d'efeetuar-se a la segona q uin:ella de març.

tt de febrer"

1931
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Un discurs de Hitler a la
cerveseria que el feu binen
Mis d'un

milió d'hornea juraren fidelitat
al partit nazi

Hitler ha Pronuncia un 'loa disvira, despres d'un brczi periode
silrnei, en aquella sala en z-atorse anys
a bans, da:out dura mi/ persones, foit
fundar el Partir nacional-socialista que
en mere de 1933 l' aria dc col/ir el Siif eeigi de ;o ntilions d'alemanys.
Icr no ha dit res de nOU, pe r ó el que
ka dit no concorda amb la reeditar ni
azul" tot el programa exposar
res. Res mis irònic que sentir-lo coneientuar la violheia j cantar la tau.
des/'ris de les persecucions racistes i
del rearznamcnt.
V& la pena, però, de remarcar que
Hitle r ha declarar que cada any prcuntará al poble st conserva la ser...,
,-onfiatv, contra el que es caracterishc dc les dictadures. Donada l'exa lta o oiM han estar tortades les masscs alentanyes. Hitler sap q ue Pot
cmaptar amb aquesta ron) iallea. El que
sera curiz.t s is la sera actitud quan
s'adoni que li (ameno a mancar, I
:ubre aqurst punt no es Por dir l'Ultima paroula, porqué amb resvaiment d:
les t'ilusiona e?s ha lneS convicto.
Munic. 25. - Anit, a la sala de :a
famosa cerveseria Hoibraenhaus, on
fa 14 anys exposa els punts principals
del programa nacional socialista, P ro
canceller senyor Hit/er un-nuciael
dhccurs en el qual passá revista als
esdeveniments que s'han produit des
d'aquella data, que pel que fa a Alemanya han conduit al triond de la
iaeclogia exposada en aquella ()casa
La sala era completament curuila
de públic que en diverses ocasions
aalauell am!, entusiasme les parattles

nacional-socialista arribals
iota Alentanyia prestaron el j,1inient de fidelital a Hitler i
erobedib li oin sestee reserves nls
caps que All eseollfs. El delega t.
ile Hitler en la direceiú del par /t 11;17.i. ei minist re Rudolf
Nüss , p1,1111111'
eN•
i Fabast del
plieaill el
bonoairgi
que
tm
intantent.
Elleroisme no ',odien negar
el seu respecte a aquel k que a
Allsteht lttti &l'al la se r a vida
per W11'5 idees i en catopliment
del delire.
la f n nanitla del jul . :unen' fou
rP l u' l ida P o r 2 tan O ti vous entre
un entusiasme indescriptible.
Mes d'un miliat d'hittnes han
prestat aviti nirament de fidelila( al enticaller senyor
i als eaps que, a l'ofecle, havion
estar designals pel ranreller.

canceller.
El Jurament als princlois
nazis
Munir, 26. - Ahir. a la Koer gsplatz . 20.000 caps de roronilzacid politice del perfil.

ter nat en un eampameni d 0
eoticentraci ó . acusat d'huver-so
O o gal a II ma' un pis a tina
familia non-divos:1 t irhaver pro_
minelat paranles injuriosos per
cammller, seny"r Hitler.

Una altra detencid

Detlin. 2 6. - La poliria ha
clamo iirdre de deioneió enntra
i 11 iSt ro d'Agricultura sen Y' . e Wu rlaolhofer , al qual s'a_
rusa d'haver comes una estafada de mig minó de marcs.
S'anuncia (111P el (-031 exministre slia refugiat a Anglat erra.

Internament
‘vein i a / . . ea , __
propietv'i
d • aqiiesla població ha estal

La

beatificació del I La
Pare

Bukharine és nomenatdirec lar
de les "izvestia"
L'exaltació de l'exercit roig, amb motiu del seu
setzè aniversari
Izan tingu tllo; reudon: solemnes
consagrarles a exposicions sobre ets
treballs d'educacid perseguid; per
l'exercit i sobre la capaeitat de defensa del tiais. Tota la prenica
publica articles sohee l'exercit roig.
En un editorial, cls "leveSUA" declaren:
.Avui l'exercit nies jove i mes
fort del nido, l'exercit de Ist revoInciO proletaria. mira el ...ami fet.
Aquest exercit, rlisposat a la detenSa de les fronteres del 1saui, del ,oniali:me, e< potent. .aquesta fOrea
militar, que defensa els interessos
de grati s masses de la Ituntaairat
treballadora. es uni exercit finte que
nn busca fer la guerra sind guardar
!a pan.
L'heroica classe obrera i pageca
dt'. R. S. S. desitja la patt, res
mes que la pau. Esta disposada a
fer els pos s ibles perque la pau na
sigui violada. .aprova plenament
política del Govern sivietic que .endeix a la transformaciA del nostre
' ais i al reforçament deis Iligarns
pacifico entre paisos, que vol Mipedir les aventures militars.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propasrupu-la!

bb4444/4****41~****************
La

millor ocasió de l'any està finalitzant!

QUINZENA BLANCA de

EL BARATO
Apresseu-vos a aprofitar aquesta oportunitat!
Les compres que feu aquests dos dies us supsaran un
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d'estalvi veritat

política austríaca

es-

Ciutat del Vatica, 25. - Com
a
tara anunciat, aval sita efeCIUK
la cerinnala Basilica de Sant Pere,
nia Beatificació del Benaventurat
i a de nou
l'are Claret, amb assistènc
cardenals. entre els quals figuraren
els espanyols Vidal i Barraquer.
bisIlundaiii i Segura i nombrosos
bes cutre ells el de Vic.
una enorA la cerinihn i a assisti
me concurrencia, entre la qual
l'Ordre
dels
guraven el General deMaria. memMissioners del Cor de
i nombro.
tires de la Citria general
exsos pelegri n s que havien ariabat
a
l'acre,
proassistir
pressame n t per
cedents de aladrid i diverso s indrets
de Cataliniya. aixi cono de l'ArgenEranea i
tina, Ii rasil. Xile, hlexic,
Alemanya i de nombroses pohlacions italiaties. la familia del Papa
)aunie.
i
quinTainbe e. t rohaven presents
noir BenavenlUfaL la
del
s
ce pata-au
;es sana Benigna Sibila, de Barcepelegrins
lona, 5 gran nombre de
de Catalunja i
ha
Ana/baila la le usuta del decret,
del Benestar decolierta la imatge
relehrat dec/ires un

aveuturat. i
Deuni.
oeuAL inigdta el Papa Pius XI,
pant la cadtra gestararia, i precedit
pel neu seguici i el Collegi de u,, aedermis. ha l ' alzar a la Ba s ílica per
tal de venerar el nou Betiaventurat,
que ion en vida Arqueliiabe de Sau[as/o, de Coba, e n miessor d'Isabel II
i fundador de l'Ouile de atissioners
del Sagrat Cor de Marta,
En la ceritMana (le 13 Poctulacid
de la Causa s'ha ofett a; lapa un
retrat del Pare Claret, un enorme
ram de flor !, i un reliquiari, que representa la imita de resglesia
San Miguel. de Ma(Wrt, segons
dibuja del mateix.fienaventurat,
Aquest relirari come un 05 dt1 Pat e
Ciare,.
El Papa an/ti a CastellCintat del Vatica, 25. - S'anuncia que el Papa es traslladara
proper mes de marc a Castellgandolio, on passarà alguno mesos;.

Eden s'entrevista amb Mussolini i Suvich
Ea confirma que la visita tilden a
Roma poded truir cap resultar de
considera,qa. Els llamas berlinesas
efna aco .'d sobre cl desarmainent entre Alciaanya, Alzylaterra 110
es 110 que una maniobra tolitica
sense jonament, perque .Inaaterra
no es prestaria a capcombinació que
na las aceptada ter Franca, i perclUt' ahorne:da la dii .erg,'ncia entre
Italia
..11elneni ,va per l'Anschluss.
Ruma, 20. - Sir Anthony Eden ha
celernat aquest mati la seva primera
entrevista amb el senyor alussolini.
Dtmecres alr. Eden surtirá cap a

Paris.
La preinsa ha tributar a lurd Eden
un eCullatlein nualt aiectubs.
Despres de l'entrevista que ha celebrar aquesta tarda el senyor Mussolini anib el senyor Eden, s'ha declarar cfl els cercles ben informats
que el ministre angles ha posat el duce al corrent de les converses que ha
celebrar a Berlín i Paria
Amb aquest 'nonti els des !tomes
d'Estar han tornar a examinar els

mernurandums angles i itaha.
El senyor Eden ha celebrat la seva
priniera entrevista amb el scas-secretari de Negocis Estrangers, senyor
‘z uvitc l i, i hom crea que s'In hura
tractat, entre altres coses, del resultat de la visita que el darrer acaba de
fer a Budapest i Viena.
Desprs el senvor Eden ha estat
rebut en audiencia pel Papa , i una veRada acabada aquesta entrevista, el
representara d'Anglaterra ha passat
a saludar el cardenal secretari d' Estat,
inonsetwor
Ahir se celebra un banquet a 1 . Ambaixada d'.1nglaterra a honor del senyor Eden.
Assistiren a lacte els amhaixadors
de França i Alernanya, el han', Alcisi i altres personalitats diplomatiques.

!Ares. 25. - Els aviadora
Codos i Rossi. que havien d'ernprendree el vol aquel" ( niel'. han
g l „rri at la Suhl ida a PAUSA de
IPA males condicions atmosfèriques.

popularísima

Sardinas mis ny.
tritives que la
carn. Són fumigues i aperitivos,
Fines: _DRAPEAU, MASSÓ

r

Hi assisteixen el cardenal
Segura 1 l'ex-infant Jaume

Codos i Rossi ajornen
el vol

de la

influència creixent

Claret de Starhernberg en la

gandolfo

aloscou. 26. - Despees cie Ras-asski, que com se Sap ha abandanat l'oposició trozkista, Nicolau
Bukharine. un deis membres mas
conegats del partit comunista, ha
eraat nomenat director redactor en
cap del "Izvestia".
Bukharine ha arribat cono a tenr.c del comunisme a una notorietat
:nternacional. Despres dhaver en'al durant den anys redactor en cap
c e la "Pravda", membre del "burau ' politic del partit bolxevista i
cel Comité Executiu de la Tercera
Inttrnacional, va criticar en 1927, en
e! seu Ilibre -Notes d'un economista", el projecte del !ala quia euennal, va esdevenir un dels capdavanters de repon/cid de dreta.
-..tespres s'ha retractat en diverses
arinenteses i en particular davant
e: XVII Congrés del Partir. Avui
es considera com a rehabilitar. car
e:s dirigents ii crinfien la airece4;
Id mis gran quotidia sovier i c. Ca/
remarcar. pern, que hom rencar e eca ele la reduce/ho en cap de l'('-irgan
,Yicial del Govern i no de l'òrgan
r:e doctrina del parta.
L'anlversarl de la creaci6
de l'exercle rolg
El sete aniversari de la crearia
de l'exercit roja ha estar s'Onlm e mborat a rota la Unid Savietira. En
despatxo s , fabriques, kolkoses,

bon peix.

neriiegabas

t r n bloc de gel arrossega
quatre-centes persones
bInscoti, 2 - Es reben neu1 lelas pie a la mar Caspiana
enorme bloc, de gel sita deepres
de la costa i ha arrossegat 400
geteadnrs i 200 cavalls.
im med la la unen I &ha disposet, que Mi avió solito cap al
Iluir MI e% 'roben els cilals pescadurs, per lal de Ilanear-los
medie:intente i que% iures. i indlitier aja trenc* - gels la diregolú
dije han de seguir per tal de
salvar els naufraga.

i PORRÓ.-Populors: KAYREL
i COSMOPOLffE.

S'ha dissolt el partit criba social
Denla ren ‘ l'ultimátum de Ilabirht
a Dollbss, i hom es neguittja pel que
pugui surceir. Per ara se sap que ea
alatill patri de la frontera austro-bararesa hi hatiria llague Ulla notable
concentrada de trapes, encara que de
Berlín es desmentí que els legionaris
austriaes hagin estat mobilitr,ats.
Mcntrestant. Slarhembera s'ha
centra el que hacia dit, a fer dee laraCiatiS a la preHISa egrangera.
Aquestes declaracians donrn la sensacid que Slarhemberg tal encarrega rse d'una missió important en el seis
país, Pern", no toca de prirs a terra.
La Ileinweli e , de la qual ell es el cap,
ha Papa't zzleer els sorial-deniacrat.'s
Pe r la? comprara amb la prlicia i
rn're0; pera Ics coses aniricn d'una altia manera antb els nazis. ¡la blosmat
Nimbe el goverzt de 1' '01(5 scnsc loIlir en comPle falla econbmic qUe
evitar una catastral,- d'Atestria.
El Forcig n Off ice i el Quai d'Orsay
han aconsellat a Dolljuss moderaci,;
en lcs rerresalics. pera airó no ha Servit de res, cosa que ha irrilat el govern
anales. 1 rallo ha encarregat a ChOrIeS /tour, anzbai.rador a! Vatied, de
prcyar al cardenal Pace/lb ¡re gestioiii u Vie n a que cessin les esearions
capitals. El ca rdenal Pacrllí b,a obtin!l ar que les persecutions fOSSia atcnuadcs.
Starhembery no iyllora que Franca
ne‘Olral/ .11(Slria el: el Sell
urs a la S. de les N., recurs que Si
no ha tirar endazant es terque Mussolimi ha fe: eamprendr: a Dollínis
que dest r es dAs darres csdeventmenIS
5 . e . XPOS3V.7 a sitnacions PeC agredaNes. Ilaelhan aleshores proposá eb cozzotezitat frallea-ang/o-ita t i d , redactat
e„ 1,,,a mes forta que la desPrcs
zztozdada terque el dc Londres
usli zz alza ocupar-se d'Austria. :Hilo-,
uts Comuns, labaristes i liberals han
deplorar l'ocOrreQuI a Viena 1 han demanat si el l'areign ()j'ice tenia pensada cap accid diplomática, Siman na
Isa dona cap I ,sposta concreta. Se
yttns els z. ostaloiS partantezztaris aturdesos, ai.r3 vol dir que el goteen apraz a
el qu e han dit els diputats
perb no por tliOli ijesrar-ho ()f iciolment. contrari, cl ministre
Hervé dcrloraizt ii nyerhzcia en cis
aferS inte r io r .> ii • n n altre
Starlieuberg fe( Vea r e que das
proas paisos inin c.cpressat llur diseonaustriaca..
'erm ita, a m o la tarlura
La disseltoió del partir social-cristid
preque
Ist 11 II a 1. 011' 0115i id relativa,
aquest partit. froulat por Scipe!, Izarla
perdut la el Prcsifai de ep,' fin temps
fruí.
Viena. 36. - El diari "Reichspost"
atiunda que el partit eristiá social. al
qua l pertany el canceller Dolliuss. ha
acordar dissoldre's. Desapare g uda l'organitzaciO de partits a l'Estat austriar, a conseqüencia de les darreres
liudes. els cristiano-social s consideren que han de dissoldre's per facilitar. d'aquesta forma, l'organdzaci6 de
l'Estat sobre una nota base. Aquest
acord representa el triomi del puut
de vista sostingut pel pelaren St alt
seis heimwehren.
-rembgils
Ei vice-canceller Fey, acompamat
del
cap
i
g
princep
Stahember
del
(l'E. M. del canceller Dollfuss. revista ahir una forinaciii p er a militars a
Eysenstadt, i pronuncia im discuta
en el qual declara que donava la Ira
fraternal als nacioual-cocialiste s d' Aus
per?) els adverteix cale si recor--tria,
den a la violencia, la repressió seria

enérgica.

Stahrembsra fa declaraclons
París, 26. -•Intetro g at Per Un Periodista de "Le Petit Parisien", el
princep Stahremberg ha fet les següents dzeleracions, que són una

Canvis en el ministeri
romanés

Titulescu és
substituït per
Xem

Tituteseu ha ditnitit i hut estat Subsfiltra per Ne q i, personalitat de seyon
tenue que en les diseussions inte rnacionals no Pot lenir l'autoritat del se!'
predrcesser ni Una voluntat pròpia.
¡Quines ranas han iticluit D11111'34.'4
a retirar-are L'otitis que paleist Podia
tenir-lo alhonal unes sermones de raetitntat Tot fa supone que
.ahnn monat errrinet in( Ilihries per
tal de crear una incompatibili ,at entre
Tituleseu i el ref, al aunl sembla
tSr amb l'absoluta adhesid de Talares.
en no anfre 'boa a la disciplina del
Hm pa r ir,. el liberal.
Els que no perelenen a Tifus/ests (pie
haqi esta raerles. del parte balehnie,
han realilzat la revenía, rer3 i'degria
els durara naire, perqui' el
que tenia Per cal. l'assassinat Dura, a
ara Pratianu, d'un gran prestigi

Ruc ared A. - El Gabinet romaneo que pre-ideix el Sr. Tatarescu, ha
quedar modificat en la (arma orgiient:

Ministre del Trehall: Christineocu.
Ifinlotre del Comen. : Teodoreocu,
'Ministre d'Estat: eni.
Ministre d'Agricultura: Cinaianti.
Ele mitre. compone/da del gabinet
confirmen en l'exercici de llurs respectius càrrecs

orientació de les activitats linares dels
heimwehren:
-Hablan es un miserable, i cunee
el perill amb qué ens amenaça. Per!,
acabem de provar les nostres forces.
Estem disposats contra els seusanncs.
com Im estivem davant deis altres, i
si horn ens obliga a la batalla ens
endurem la mateixa victória.
El nostre programa és el següent:
TYanturi padern dels obrers als
quals sembla que els nazis rolen ter
concessions, Hem combatut el mar?jeme, però no els obrers. No solament no pensem en represàlies contra ells, sinó que ens instituim des
d'ara en Ilurs defensors. liern Iteredat un delire tutelar. Els mostrarem
que som veritables amics. Nornbrosos
capitalistes que no tenen l'esperit social salan imaginat que la desteta de:,
socialistes facilitarien els abusos a
que estan acosturnate. S'equivoquen.
No censtruirem la nova Austria sense el proletariat,
Ja saben el rigim que volem implantar: Estat autoritari, corporatiu i
cristiä. que, 1505. G5 clar. semblar-se
al feixisme, per() que sera especificament austriac. 1.a carta d'aquest
Estat ens ha estatdonada per renciclina "quadragesimo" de S. S. Pius
XI.

Tant com ens acostem al feixisme
ilaliit en5 allunyem del racisrne ales
'rally. La idea racista en' sembla utópica. Te per coronel l'Anschluss i
ranti-semitisme. Preveiern un acord
anib Alemanya c u lis amb qualsevul 'altre pal.. cobre la ba u e de la nostra
plena independencia. No voten, eliminar els jueus, sinj, alliberar-nos de
llar do/Mita:id.
Igualment sobre la qüestin relattosa. Alemanya vol una religh', d'Estat,
i riasaltres som catblics fervents. El
catolicisme no es solament la linera
fe, sind el uostre sistema
Certarnent hm Una V an f alt a baver
desmembrar l'imperi. Cree que !ten
d'intentar un Maitu, ecottannic antb
Honeria i Italia, L'entrevista SuvichGnniboes (me araba de tenir lloc a
Budapest tindra. ami) frita seguretat.
la seva conchi s id a Roma. alussolini
ha preparat fa tenl a. Un projecte
¿;entesa damihiana.
No comprene rom Franca tem per
la desaparicit ,i - anib el partit
- dels darrer s representants
de la dernaMicia a Austria. Cree nue
beni fet un gran servei a tOls d u CrUi
temen l'Anschluss. Si 110 hamutssjrn
aixafat ell marxiste., els nazis haurien acomplert la feina. Les (onces
reaccionaries del país slaurien ajuntat a ello, i .Alemanye hitiria guamat
la partida. El dia que jo ni'he aixecat. proclamat feixista i anti-demacra1a . e coa austriac, aquel l dia be trencat la iorea hitleriana en aquest pato.
baria una alternativa: o lueimwehren o nazis. Franca hatiria de felicitar-se de la nostra victaria. El
dimecres vareta els heiniwehren estan preparare.
Budapest. 26. - El diari songarius "I'jsag" publica als interviu ainb
el princep Staremberg, el qual declara que l'acostament entre Italia,
.au s tria i Hongria es innamenta en
el fet que eis tres país°, rehutgen
les idees liberals i democratinues i
tendeixen a edificar 1' Etat sobre el
principi datitoritat. Posa de raen
que no existia cap desacord entre ell
i el caneeller Dollfuss en la eriesti3
deis Habsiairg. S'asullara la decisi6
gap el: priva dels seus drets. "No
quan aixO era possible, pera, Fanullacid de la Ilei referent a la monarquia no constituirá encara la solucid final del problema, ni establird la forma futura de l'Estat au s
El cap delc "heimwehren"-triac:"
acaba censurant Franca per haver
volgut sostenir la social-democracia

a Austria, la qual cosa considera
inconciliable amb el seu desig d'evitar 1-anschluss-.
Detencló de nazis
Innsbruck (Austria). 26. - Dos
nacional-socialistes austriacs procedentu (le Baviera entraren en territori Moles, essent sorpresos per
una patrulla a aloseberg. S'entaulä
un tiroteig i finalment foren detinguts els dos hitlerians que reberen
algunes lerides.
d'ells confessä que pertanyia
a la legar/ho austriaca i gire havien
penetrat a Austria amb el propósit
datemptar contra la vida d'una reIlevant personalitat.
Un debat ale Comuna
Londres, 26. - Alguns membres
del grup laborista han plantejat altra regada a la Catuhra dels Comuns
la qüestia relativa a l'actitud de les
potencies respecte d'Austria.
El senynr Wedgwood ha pregunto a Sir John Simon si el Govern

tenia formarla una opini6 sobre la
retirarla de capitals que ha de seguir
segurament a la instatteaciO de la "tirania" a Austria.
El ministre de Negocio Estrangers
ha contestat que cal establir un diotinci6 entre el fet de sostenir la independencia d:un Estat i el d'ex
pressar una opiniti sobte ,a forma
particular que revesteixa l'administrack+ d'aquest Estat.
A continuaci6 el diputat liberal
senyor Itlandel ha preguntat a sir
John Simon el segiiettt:
1Es normal que les milicies dels
helmwheren es posios d'acord per a
destruir les institucions democriti.
ques d' Austria i establir un regim
dictatorial?

El minitre de Negocio Estrangers
sala abstingut de contestar a aquesta
begona interrogació.

SARDI ES

Dipòsit per a Catalunya i Balears:
Carrer Ample, 13. Telefon 21373. -- BARCELONA

L'afer Stavisky

Ei comba'

(Ve de la p/iinera pagina)

(Ve de la primeea tkig jifa)

Iii ha en curo verificacions per
tal d'intentar saber qui és el propietari d'aquest automabil, la matricula del qual sernbla correspondre a un parisenc, i també per saber
rl cl cotxe havia estar robar.

S'ere round.- Ara és dominat,
tala en el combat a distancia com
al cos a cos, que constantment tracta d'evitar. Thun ha estat molt
mentre que respanyol tan sols
ha aconseguit collocar pees copa i
molt poc precisos.
Vuitè Ara sofreix diva.sos cops suncessius a la cara i ha
d'inclinar-se en alguna ocasió per
evitar els ataos del seU adversari.
Nove round.- El francés ca/loca
diversos coos moit secs i durs a La
cara de l'espanyol. que els acusa,
pera Ara reacciona novament amb
valent:a i acaba el round en un furias atac del ougil espanyol.
Des:é round.- Thill segueix secentuant el seu avantatge i fa sag-

L'ater Stavlsky
Paris, 20. - Et ministre de Justicie reta: alar la visita de al. Lescon, e, primer president del Tribunal dApellacia. En la dita entrevista se li dona compre de l'estar

actual de la informació oberta eti
una cjileelle administrati v a, relacto.
nada ami) rescandol Stavisk).
Per altra para el 5cilyOr Cheron
ha anunciat que seran interrogarles

pel jutge altres persona:itats. i slan
assemalat els ex-ministres Dalintier,
Rayeraldy, Renato Renolt i Pressard.
Be Bavona comuniquen que Testar de salut ilel diputat Bonaure. que
es troba a la presa d'aquella durar,
i CS probable que el dilluns
vinent. dia 5 de mare, sigui interrogar pel jutge.
Totes les noticies fan coincidir que
en aquest darrer Consell de alinistres celebrat es delibera extensament sobre la qutestin de portar bus
aquells aclariments gute es considerin necessaris, ja que, segons sembla, sala establert que Stavisky. al
cha seguent de les eleccions de r032.
dirigí telegrames de felicitacio a 29
narlamentaris que havien triomfat
en la jornada electoral.
De conformilal tu muts les pro-

metences fetes pel president
Conaell i el ministre de Jusl teja,
han estat traniesos al preside/II
de la Catilbea els "dossiers" re_
lacionats amb l'assunipte :Stavisky, aixi con' els relatins als
esdevenitnents del dia 6 de raeDual.
Després del primer examen.
la Mesa de la COI/liSSki parlamentaria d'enquesta .sobre l'assumple Stavisky Ira (-regid tsecessari e s noves preeisions
una di teumentaciú suplementaria.
Acaben d'ohrir-se tres informacions judicials relatives
rassumple Slavisky.
Una d'elles, per trafee d • infinancia. afecta el senyor littiboud-Ribaud, que fou enearregat de alissití en el Gabinel pav(tentar del seny,r Bonnet.
La segona, per complicitat i
estafada, es refereix al senyor
(lonslantin, inspector de Cri..dits municipals del ministeri de
Comen:, que el dia 1 7 de Ea u tutti havia estat objecte d'una
salir
La tercera, per complieilat
en estafada, contra un colitis:ah fiP la Segurelat General. que
fou stispi . s en el seu catre(' ja
fa alguns dios.
•onnaure ser' examinat
13aiona, 20. - 11 u tlels advocats defensor s del senyor Bounaure tao ab/egal que el mal
lemps que fa a Baiona des
d'aquest niati podria esser molt,
perjudicial per al sen
ja que a la presó no t O, rassisthicia que requereix restat de
la so y a salut.
Ell NiSla frapleSla demanda

s'ha enearregal a un sic/ge que
examini el senyor Bonnaure.

L"'Lle Mendi" reprèn
el viatge
1,loyd anunLondres.
cia que el vapor espanyol
Mentir', embarrancat a cinc mines de Beachi Head, Ion postal
a flor d'Hiena Min. , a dos qu'atas
de nou de la nit, grades a l'ajut
de tres rernolradors. El vapor
segui vis/ge cap a Rotterdam.

nar l'espanyol pel nas.
Als rounds onze i dotze no ha catovas la fesomia general del combat.
Marcel Thill segueix mostrant-se
molt agressiu i comenea a dibuixarse clarament la derrota de l'espanyol,
si tie donava mostees de fatiga.
dotze round l'arbitre adverteix
Vespa:vol per boxar irregular.
Tretze round.- S'inicia arnb una
forta reaccid del ene espanyol que
ataca amb gran valentia, però aviat
:orna Thill a prendre la iniciativa
(le] combar, mostrant-se Ara completament descoratjat.
Al, rounds catorce i quinzi Ara
sala es/orea/ per aconseguir una
victdria per le, o., ami. no obstant,
en acabar el combat Thill ha tornat
a imposar-se colpejant durament el
seu advercari.
En acabar el combar. els 5utees
han proclamar vencedor Titila que
conserva. per tant. el titol de rampl.; mundial de la seva categoria.

Malgrat haver estat vengut,
nanyol Ignaci Ara ha causat molt
bona impress:(5 al públic. per la v a
i agressivitat de que ha donat-lenta
mostees ditrant um el combat.

El turisme a França
Patas. 26. - L'Oficina Nacional de Turisrne calcula en

931.505 el nombre de turistes
e›trattgers que han vingut a
Franca durant rally 1833.
D'aquesta xifra. 85.000 són
prumeden 1 s d'Ea pa nya.

Dimitirà el gabinet Saite?
Toquio, 26. - El ministre de
lit Guerra ha declarat. als periudisles que considerava necessaria la diutissiú del gahinet
Salto, per tal que pugui formarse un (jo y era furt que pugui
plantar cara a les dificulta t s
ando qua el Jeipú topare durant
ets anys 1933 i 1936.

febleg
Mort
Arteaga i Pereira
Londres, 26. - Anuncien de
Da f Lindo ( Por In gaU la mort de

t'erran trArteaga i Pereira, el
primer prufessor d'espanyol a
Gxford. Arteage, nascut a Barcelona el dia 11 d'agost de 1854,
era fill d'un coronel de l'exi,reit
es.panyol i d'una danta de l'aristocracia portuguesa. el pare d«
la qual havia coinbalut sota
Wellington. F. d'Arteaga abaftg
dolds la carrera militar per de-,
dicar-se a les Iletres. Figuelk
entre els propulsors de la re-.
naixenca catalatta, al costat
Gutniere. Preceptor dels fina dIN
l'actor Viro, es crea amistats
Madrid ainb Tarnayo, Echen*
ray, Núñez de Arce i Galdós. -..
Havia publicat diNerses
bres de versos i 'estudis
tics, alguns dels quals Torete
presentats al 1 Cengr6s Inter-t
nacional de la Llengua Cataba*s
celebrat a Barcelona.
Artenga posseia una de IN
mea nedrides bibitotequesX
t p nts a Anglaterra sobra-

tions hispàniques.
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BARC
Ei curset de l'Ac a d è -

mia de Jurisprudència
i Legislació
Les noves orientacions de
la legislad() civil catalana
en relació amb el drei

comarcal
Ahir, al Conegi d Notaris de Catalunya. el senyor Jaume Cots i Gorchs

dona la seca anunciada conferencia sobre el terna : "Les noves orientacions
de la legislació civil catalana en relació amb el dret comarcal. Aquesta
conferencia forma pare del curset que
l'Acadèmia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya ha organitzat sobre
les Varietats comarcals del Dret Civil
Carate . Presidiren l'acre, que se celebra al saló de sessions de l'esmentat
Collegi. el President de l'Academia, se-

ELS

TRIBUNALS

Causes vistes ahir
A la Secció primera no se celebrà
cap judici per no haver-hi compare-

gut els processats.

A la Secció Segona solament es
vcieren incidente en apellació.
A la Secció Tercera el fiscal va
demanar per al processat Ripollès la
pena d'un any i un dia de presó per
tinença tHicita d'arma.
A la Secció Quarta comparegue
Manuel Casterlenes, el qual era Pro cessat per un suposat delicte d'estafa. Després de les provee, el fiscal va
retirar l'acusació.

Roig i Bergadä, i els senyors
Anguera de Solo, Maluquer i Viladot i Par. aquest darrer, Presidept del
Collegi de Notaris de Catalunya.
Comenci el senyor Cots posant de
manifest la importäncia del tema i remarcant que molt aviar el nostre Parlament de Catalunya legislara sobre
materia tan important i vital pel nostre
Dret en general. com és el Dret Civil
nyor

Catará.

Recordä també que en virtut de l'Estatut ens correspon integrament i anda
teta llibertat, la legislació civil privada.
Afee que poc temps abans de l'advertiment de la República es publica
el projecte d'Apendix de Dret Civil
Catali que tant convenia conservar a
base de l'articulat redactat per Duran
j Bes.
Parlà després del problema de la
Competencia en materia drei Dret Civil, el qual ha estat resolt per la Generalitat d'acord amb l'article ir de
l'Estatut, cense altres limitacions que
les marcades en l'anide ta de la Cons-

titució.
La Generalitat ha decidit en materia civil seguir una política transaccional j oportunista conträria a la promulgarle, de l'Apendix, i partidaria d'anar a la regulació parcial i per institucions jurídiques mis necessàries.
Aquest criteri ha quedat palesat en
l'aprovació de les lleis especials que,
corn la de majoria i habilitació d'edat,
creu més necessiries, i la prestació
imminent d'altres projectes com la reenlació de la tutela i curatela, condició jurídica de la dona. etc.
S'estengué despees en cinsideracions
sobre la técnica legislativa emprada a
Catalunya. En aquest sentit estudia
la preparació dele codis de Dret Civil
eti les nacions avançades rom Franca,
de la qual Catalunya ha adoptat el sistema de crear una comissió jurídica
consultiva, la qual presenta al Govern
els avantprojectes degudament preparare.
Estudia despees extensament els
principie continguts en la Constitució de
la República i en l'Estatut de Catahoya, en
en tot alba que fa referencia a
materia de Dret Civil. Manifestä que
els anides d'aquesta darrera hei constitucional són ja suficiente per a donar unes noves orientacions en restructuració del nostre Dret Civil.
S'ocupa finalment de la legislació civil catalana. en relació amb el dret
comarcal. Creu que la característica
Mi% important je la de la seva varietat com ho oroya l'existincia de diferente costums. Qualifica de consuetudinari i de privilegi històric aquest
Dret comarcal.
Considera que aquest nou periode instaurar a Catalunya es caracteritza. no
seis pel redreçame n t del nostre Dret
Civil, sinó tambe per una revisió moderna que permetra acoblar el nostre
reglen juridic a les troves nececeitats
de la vida i de la realitat actual.
Enumerà despees els privilegie i
costums comarcals que al seu criteri
haurien d'incorporar-se al nostre Dret
Civil modern. Acaba sentant com a resum de la conferencia. les conclusions

següents:

Primera. La tendencia actual de la
legislació civil catalana en retad?) amb
ei Dret comarcal és de maxim respecte
per tal de no produir cap pertorbació
en la vida jurídica de
v
Segona. En els moments actuals,
Ola instaurat a Catalunya un nou
perforfe revisionista de tot el seu dret
históric. s i lié creiem que no sera desnaturalitzada cap institució juridica.
Terrera. La manca d'estudis i treballs cientifics moderne, que e5 refereixin al dret viscut en importante
indrets de Catalunya fa que sigui dificil la regulació de les instittrcions de
dret especial.
El senvor Coh, en acabar la lectura
de la seva conferencia fnu aplaudir
per la selecta concurrencia que mulla el saló d'actes.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Hi comparegué, en primer ¡Inc. Miguel Cervantes, acusat d'un delicte de
tmença :Hidra d'arma de ha__ El Tribunal li impuse la pena de sus pesos
de presú.
Delire judici fou contra Jesús Hernandez, acusat d'haver-se insolentat

contra un guardia urbä al Mercat de
Sant Antoni, havent-li produit, a mes,
diverses lesions. La pena que li imposa el Tribunal fou la de quinze
dies d'arrest, per desecar, per considerar el jet com a un mancament, i
cent pessetes de multa per les lesions
que li produi, les quals trigaren quinze dies a ésser guarides.

la Junta acordi presentar mi l'o.
bici de vaga al conseller de Governació i al conseller de Treball, donant un termini de quinte dies que
marca la 'leí, i comenear l'atur a
les 25 hores del dia 14 de mere.

Amenyalaraenta per a arad
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Divorci. Carme
López de Ayala contra Josep Llaster

Burgales. — Interdkte. Dolors Durant i Mines contra Ajuntament del
Masnou. — Menor quantia. Seccone
Suecd Ld. contra Victoria Casacas.
Sala Segona. — Incident. Ferran
Busquet s contra Antoni Nogués. —
Menor quanti*. Marra Roe i Paloma
contra Chevalier SA — Dos diereis. Colonia Diumengó contra Tomas
Vidal, i Antoni Griera contra Miguel
Ponset i Carbó.
AUDIENCIA PROVINCIAL

Secció primera. — Tres orate per
furt, lesions i contra la salut contra
Miguel Abat, Conrad Ceboliero i Enric Abat i un altre, respectivament.—
Un divorci. M. Josa contra Ana Mir.
Secció Segona. — Dos orals per
tinença d'armes i robatori contra Antoni Valdivia i Joan Garcia i altres,
respectivament.
Secció Tercera, — No té assenyalamente.

Secció quarta. — Dos orate per
contra els bens i estafa contra Hugo
Hat fosa Francesc Terrado i un altre.

Vitria
Pel Jutjat número setze s'ha declaran closa la causa que se seguia contra Roperta Hernandez Heras, contra la mort de Francesc Llop (al Xiquet de Reus, a la seca casa de la
barriada de Can Baró.
Davant del Jutjat número sis van
declarar de nou els agente de noticia
que intervengueren en l'escorcoll efectuar al local de Lliga Catalana, la
vigilia de les eleccions de regidors.
Tots elle es ratificaren en les teces
declaracions anteriors.

A querella de Collegi Oficial d'Odontólegs de Catalunya, i pel Jutjat
d'Instrucció número 4, d'aquesta ciutat, ha estat decretat el processament
de Vicenç Vea i Blanco, per falsedat
ussurpació de titol professional.
Aquest processat, fingint-se súbdit de
Nicaragua, va aconseguir un titol
d'odontble g, que no és legitim, per liaren estat falsificades les firmes del
Preside nt de la República, ministres
de NicaraI autoritats academiques
gua.

Pel fiscal del Tribunal d'Urg è ncia
ha estar qualiiicada la causa seguida contra Joan Costa i Rafel Pérez,
acusats que el dia o de febrer, a Sabadell, lloc conegut per Bosc Li-

neal, pistola en mi, atracaren „Pan
Ilernaldo Fernindez, i s'apoderaren
del portamonedes amb 26 pessetes
i alguns objectes més que portava.
El fiscal sollicita per a cadascun
deis proce_ssats la pena de sis anys
deu mesos i un dia de presó pel
defiere de robatori a mi armada i
dos anys per tinença illicita d'arma
de foc. Tantbé ha estat qualificada
la causa per tienea ¡Ilícita d'arma
de foc contra Manuel Maojo, detingut al Passeig del Trionif. ¡ per al
qual es demana la pena de guatee
mesos i un dia de presó.

FETS DIVERSOS
Maria Obach ha denunciat un
dependent seu que • s'apropia d'unes
quantitats que li don i perque anee
a treure les cardes, ultra altres
quantitats que cobra d'unes pignoracione de joies.
— Al moll foren detinguts Candi del Valle i Juli Caamaiba en el
moment que s'enduien d'un bot g2neres valorats en 3. 000 pessetes, les
guate acabaven de robar del vaixell
anglès "Duddiongston" mentre estaca descarregant carbó al moll de
Sant Bertran.
— Ahir al metí, a la plaça de
Catalunya es formaren, com tenen
per costum, uns grups d'obrers sense feina. La parella que esta de
servei a la plaça els invita a dissoldre's, i elle slii negaren: dhu:
servible que intentaren insolentar-te
contra els girar-dice. Foren densa:tate reforços a la Comissaria General, d'on van sortir uns guàrdies
d'assalt. En veurels, els que forrnaven els grups es dissolgueren.
Amb aquest motiu i per ésser l'hora que la plaça es mis concorreguda, hi llagué molta alarma.
— La noticia posa a disposició
del Jutjat número 5 Joaquini
i Garcés. Aquest individu fou
reconegut cont un dele que el . dia
abans de ratemptat anaren a trohan ramo del cafè Comtal i l'amenaearen si no tornava a admetre el
cambrer Manuel Esquerra, el qual

havia estat acomiadat.
— Ahir al mati es llançà al carrer des del tercer pis del carrer
Bailén número roe, Rosa Natali. de
trenta-nou anys, la qual va quedar
mona a racte. Segons manifestaren
els seus familiars, patia una malaltia
crónica. El jutge dona ordre que
el cadaver fos traslladat al Dipòsit
judicial.
— A la Porta de la Pau foren

detinguts Amadeu Bargalló i Tinó,

Ha estar donar d'alta Heribert
Font. obrer que treballava a la casa
en construcció del carrer de Castillejos. que el die. 17 de gener s'enfonsa, i morí un company set, de
treball. Ef lesionat ha comparegut
a declarar; el sumari s'ha declarat
concibe.

Els funcionaris judicials. — Ahir

a la nit e_s reuniren les Juntes de
dues a , 50C i acioitn de funcionaris dels
Tribunals i Jut jats de P rimera ins
i donaren compte que els-tanci,
secretaris han contestat les demandes que els fou presentades dient
que el Collegi de Secretaris es un
element oficial, i per tant no és
patronal, i no pot accedir a les demandes formulades.
Els relators han ofert un augment
de 23 pessetes mensuals als sous
petíts de que actualment gaudeixen.
En virtut d'aquestes contestacions,

al qual fou ocupar un revólver
'Bulldog" carregat i 65 pessetes:
Antoni Verrlaguer i Roca. amh 4115
pessetes, i cinc frenes, i Josep Santjaume i Soler, el qual portava 8 4 0
pessetes. Els dos darrers manifestaren que acompanyaven el primer,
i es negaren en absolut a dir el que
volien fer, ni quin era el motiu de
llar estada en armen bloc. •
— El procurador Antoni Sereix cera
presentar ahir a la tarda en una torre
del Cami Forte dc Sant Genis dele Agudells. on havien estat exnulsats per
desnonament els llogaters. El pronbsit
del erra-tirador era posar uns cadenas
per a evitar que aleó entres en la casa.
En arribar es timba amb el Hogater
i dos filie gens, ele quals proveits d'ueles eines l'agrediren i Ii canearen lesinns d'im portancia. de les nuals bou
curar ab disnensari dliorta. Els entere
de raaressió fugiren. El fet bou denunciat al jutjat de guardia.

EL

molt obsequiat uela aniiietenles
al 'dit acte.

UNIVERSITAT AUTONOMA
Encare Royo Villanova i la Univereität autónoma. — Llegit el text
del discurs del senyor Royo Villanona en la sessió del Congres dele
Diputats del 20 del mes en cure, en
el qual es refereix a suposades vexacions a dos catedràtics de la Universitat de Barcelona, que resulten

ésser els senyors Lluís Segali i
Joaquim Dualde, el rector fa constar el següent: El senyor Royo ViIlanova suposa que el doctor Lluis
Segale, catedratic de grec, ha estar
despullat de la seca catedra i Ilurs
ensenyances donades a un auxiliar,
encarregant-ie al senyor Segalä
d'una classe en la qual tingui pode
alumnes i poca eficacia la seva actuació, i que el senyor Dualde ha
hagut de demanar al Govern que
dictes oir decret autoritzant-lo perque se l'agregues a Valencia, veientse privat de la sera cätedra pel
Patronat desprie de vint-i-vuit anys
d'explicar per oppsició Dret Civil.
.Ambdues hipótesis eón absolutament inexactes. El senyor Dualde
anuncia aquest any els seus cursos
a la Facultat ile Dret, que ningú no
ha pencas suprinnr i que figuraren
en el programa oiicial publicar per
resmentada Facultat. Mes tard el
dit Senyor manifestä personalment
al Patronat que per monos personale. familiars i professionals, desitjava trobar una fórmula que li
permetés d'éeser agregat a la Universitat oe %.a1encia, i pregunta al
Patronat si aquestes gestione seves
podien contrariar la reforma universitaria empresa: aquest Patronat
l'autoritza per fer les dites gestions.
i la conversa finí amb tota cordialitat. El senyor Dualde féu constar
repetidament que els motius que
renpenyien a traslladar-se a Valencia eren ,de caricter exclusivament
privat i que res no tenien a veure
amh ractuaci6 del Patronat ni amb
la sittració actual de la Universitat:
feren constar els membres del Patronat llur sentiment per veure's
privada la Universitat d'un mentíssin/ proiessor i ele de tan excellent
amic i company. Quant al doctor
Segalà. catedrätic de llengua grega,
els mèrits solaresortints i la retoneguda competencia del qual tots
aprecien en la seca justa vaina, segueix professant la seva catedra,
de la qual ningú tampoc no ha tractat de desposseir-len. L'únic que
ha succeit és Que havent estimar la
Facultat de Filosofia i Lletres, en

reorganitzar els estudis amb motiu
de l'Autonomia, que procedia desenvolupar amb mis amplitud els
estudis de Filologia clässica, organitlà diversos cursos elements i superiors de llengua grega de manera
semblant a con/ s'organitzaren ele

estudie de 'lengua l'atina: en les
dues materies es reservaren els cursos superiors als catedràtics numeraris i s'encarregaren els cursos
d'iniciació en la materia a altres
professors d'inferior categoria academice: en el programa deis cursos
de la Facultat puhlicat ner aquesta
figuren els del senyor Segalä amh
els títols redactats per ell: a més,
tenint en compre l'excés d'alumnes
en els esmentats cursos elementals
i la conveniencia de desdoblar-los
per a la mejor eficacia. així com
que que el senyor Segala en el peesent any havia tingut recluida matrícula en els cursos suneriors. degut a les incidencies de l'acohlament de matèries en els plans d'estudis, a conserniencia de la reforma
universitaria, la Facultat ha encarregar també al senyor Segalä el dit
curs desdoblar. Tots aquests acords
de la Facultat de Filosofia i Llenes
(oren pre s os per unanimitat.
La conferencia del doctor Bosch
Girnpera. — I.a conferencia que donara avui, dimarts el doctor Bosch
Gimpera sobre el tema: "Grècia:
idees de pau i cooperació internaciona l ". en la seseió inaugural del
curs sobre precedente histórice
la Societat de Nacions, tindrà lloc
a les set de la tarda a l'aula de
Química general.

ENSENYAMENT PRIMARI
Nomenament d'interina —
Consell provincial d'Ensenyament
primari d'aquesta provincia hast estat fets els nomenaments d'interins
segiients:
Mestres: Senyors Joan Miró Castillo, per a Abrera: Sehastiä Badia
Morera, per a Plana- Odena; Lluis

lif

HOMENATGE AL DOCTOR ROIG I RABENTOS
Al Casal del Metge se celebrà
el diumenge passat el festival
orgenitzat per l'Agrupació Artística a homenatge del di( doctor.
El doctor Jeroni Moragues
obrf l'acte Ilegint una "Estampa
del doctor Roig i flabelada". El
doctor Mer i redil) uns
fragmenta literaria duque!!.
La segona part del programa
'constan en la representad() pel
quadre escènic de la cariratura
en un lacte. original de l'homenatjat. titulada "La sala da plena". Amb aquest inntiu s'estrena el nou escenari que ha estat
construit pel doctor A. Cardona.
Va cloure l'acte Adria Gual
amb un "Elogi a l'emir".
El doctor Rolg ¡ Rabentba (mi
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Enric Alegre Soleras
ha mort a l'edat de 67 anys, després

de rebuts els Auxilis Espirituals

(B. I. P.)
Els sella afligits: esposa Teresa Estalella, filie Enric, Joan, Teresa i Josep,
filla política Maria dels Angela Estalella, neta Joana, germä Joan, cunyats, nebots
i família Iota, participen a Ilurs mica la triste nora i els preguen que it tributin
un record en llurs ()raciona i es dignin assistir a la casa mortuòria, e Sant Pere
de Riudevitlles, carrer d'Enrie Navarro, 32, avui , dirnarts, a dos quarts d'onze del
mati, per tal d'acompanyar el cadttver a l'esglesia parroquia! i d'allí al Cementirl.

Pant Pare de Itiudevitlles, 27 de febrer del 1034.

Ustero Gómez, per a Odena. Mestresses: stnyores Mafia Serra Salzec, per a Barcelona, 1' 39; Rosa
Blasco rasanoves, per a Granollers;
Rosa Macao, per a Sant Joan de
l'Hesitar; Adela Oliver Costa, per
a La Garriga; Maria Rodriguez Cirujeda, per a Santa -Maria de Corcó;
Adelaida de la C. Barroso, per a
Pujalt. Els interessats podran reco Ihr a l'oficina corresponent els respectius nomenaments, previ pagament de 7.50 pessetes i un segell
d'una pesseta del Collegi d'Orfes.
Secci6 administrativa d'Ensenyament prüneri de Girona. — El ButIleti de la Generalitit publica l anunci següent: "Pel present és citada i cridada la senyora Eduvigis
Paià i Gómez, de parador ignorat,
la qual fou nomenada mestra de
Baget i deixa caducar el nomenatnent, per tal que, per ella mateixa,
o per persona degudament autoritnada, comparegui davant aquesta
Secció qualsevol dia feiner, de dos
quarts d'onze a les dotze, per lliurar-li un document relacionat amb
la seva petició de reingrés, o en
altre cas, que manifesti a aquesta
Secció el seu dornicili i residencia
per a ésser-li trames.
Girona, rs de febrer del roa. —
El cap de la Secció, Francesc Montas".

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
La campanya de l'A. E. P. contra l'analfabetisme. — L'Ateneu Enciclopèdic Popular, que inicia la
carnpanya contra ranalfabetisme,
comunica a tothom que s'interessi
per fer desapareixer el creixent
nombre de persones víctimes de la
ignorancia de les primeres Iletres,
que té establerta una classe d'analfa
betisme (primeres lletres) gratuita
per a persones majors de catorze
anys, la qual funciona tots els dies
feiners de les sis a les vuit del vespre i que les inscripcions poden jetse pel propi intereseat com per qualsevol persona que s'interessi a la
secretaria de l'Ateneu. carrer del
Carme. 30, principal.
Estola d'Administració pública.—
En, han dit que ha dimitit la ea-

tedra d'Aritmetica. Comptabilitat i
Estadística el senyor Joaquim
Bosch i Feliu.

ELS MESTRES

Associació del Magisteri particular de Catalunya i Baleara — Diumenge es traslladaren a Castellar
del Valles el president de l'A. del
M. P. de C. i B.: la compradora,
senyora Castro: la delegada de la
provincia de Barcelona, senyora Pamies, i el director de la revista
"Cultura'', de la mateixa Associació. senyor Sanc Jover. En arribarhi foren rebuts per la mestressa
particular senyora Rovira i pel senyor Cruselles en representació de
l'Ajuntament de la localitat. Ja a
la Casa de la Vila i rebuts per l'alcalde. senyor Tort, després de visitar lee diferents dependencies que
conté tan bell edifici. el senyor Salvatella saluda l'Ajuntament en nona
de l'entitat que presideix i pronunciä un sentir parlament, en el qual
va tenir frases crelogi per a la mestreesa senyora Rovira, donats el e
meritosos serveis que ve prestant
a Castellar de fa alguns anys: dona
detalle perquè la predita corporació
municipal pugui prestar ajut moral
i material a la senyora Rovira, resolent-se ami el problema del Magisteri particular dignament. Trib ut elogie ensems al municipi del
Masnou, i especialment al seu alcalde, per hacer sabut donar exemple d'haver-lo resolt tal con/ va
planteiar-lo l'Associació del Magisterni Particular ele Catalunya i Belears en el passat Congrés de Muni-

cipis Catalans.
L'alcalde, senyor Tort, va mostrar viva complaença per tot el que
Ii havien exposat, i promete interposar el 5ell valuós ajut perqui
aviat siguin un lee les aspiracions
de la susdita Associació.
Els comissionats tornaren a la
capital a primeres llores de la tarda,
summament satisfets de l'entrevista,
aixi con/ també dels obsequie rebuts de la senyora Rovira.

ELS ESTUDIANTS

Federació Nacional d'Estudiants
de Catalunya. — P4s estudiants
que fa pocs dies signaren un manífest d'adhesió a la F. N. E. C. sera
presentada a l'assemblea de la Facultar de Dret, que se celebrara
aquest luan, la següent proposició:
"Que ele delegare de l'Associació
Professional d'Estudiants de la Facultat de Dret a la Cambra Constituent de l'entitat general que
estatueix l'article 67 de l'Estatut
universitari, portin com a mandat
de l'assemblea que la nona federació s'anomeni "Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya"
que mantingui els principis que han
informat la F. N. E. C.".
Aaaetnblea d'alumnes da Dril. —
Avui, dimatis, a dos quarts de deu,
de primera convocatòria, i a les deu
de segona, els alutnnes de la Fecaltat de Dret celebraran assemblea
extraordinaria, en la qual tractaran
de l'elecció de mesa d'assemblea
i fixaran el criteri de l'Associació
respecte a la Federació d'Associacions.

ANALISIS
MEDICAMENTS

PURS.
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VIDA SOCIAL

DIJES RECLOSES QUE
FUGEN DE LA PRESO

Eh ampleata munIoI. -L'Associaci6 Inatructiva d'Obrema i Empleats de l'Ajuntament convoca tole els delegats
de grupa pertanyents a l'esmenlada entitat per a aquesta tarda,
a les quatre en punt, a una
assemblea extraordinària que
tindrà lloc al seu estatge social,
Unió. 7, pral., per tal de traetat d'un assumpte de mita im-

portäncia.
Unió General d'Obrera
Lees. — Avui, dimarts, dia 27,
a dos quarts de den de la vetlla,
se celebrar una reunió general
extraordinria al local social.
Primer de Maig, 7, de tots els
obrera pelietcrs, socia i no socia, i àdhuc els que treballen a
casa sera (xainbremets) per tal
de mirar si entre tots s'arriba
a un acord per a reorganitzar
l'ofici.
La Societat d'Emplasta I
Obrera de las impresos d'AIgua, Gas I ElectrIcItat (U. O. T.)
fa avinent a tots els seus afiliats que linguin algun suggeriment a fer sobre el Projecte
d'Assegurances Socials elabnrat
per la Ponencia del Front Unie
de Gas 1 Electricitat, que seran
rebuts pel ponent d'aquesta entitat avui. dimarts, de dos
quarts de set a dos quarts de
vuit del vespre. a l'estatge social, carrer del Primer de Maig,
número 7 (Casa del Poble).
Una conferéncla d'Angel Pestaña. — Diurnenge a la tarda,
a l'estatge social de la Joventut
Socialista i sobre el tema "Ei
sindicalisme en les seres diverses evolucions". dona tina conferencia Angel Pestaña, el qual
digné que el sindicalisme era
la interpretació doctrinal de les
idees bakuninistes i maniates,
i que durant niolts anys les or-

El Director de la Presó de Dones
ha comuniçat al Jutjat d guardia qua
a les non del vespre del dinmenge, en
procedir a fer el recompte de les dones
que hi. ha reci...ses a la ares& ?adorarren que n'hi mancaven- duen. Una d'elles és la celebre Adela Aulestia Mas,
condemnada una infinitat de vegades
per robatoris domèstics i processadi
per altres delictes semblante.
L'altra, Llúcia Estere, està condemnada pel tribunal d'Urgència a dos
anys de presó. er tirenea d'explosms
a casa sec a, del cunee de Jaurne U-raid.
Aquesta darrera ion detinguda en
aquesta casa amb el set: marit, Jeep
Genzalbo, el qual també esta condonenat. l Josep Mariño, al qual l'oren Stobades m'ene bombes d'immersió dintre
d'un cebas d'hule, que duia en el moment de sortir de la cama on vivia el

ganitzacions sindicals havien
viscut de la interpretaeid doetrinal de diverses idees. Afegi
que els obrero s'agruparen
obeint una necessitat. Tracia de
l'evolució futura de les organitzacions sindicals i digné que
celta superar l'actual. Afegi que
a Espanya la politice eco/lean/tea
eslava endarrerida. Avabe dient
que les joventuts harten estat
una plataforma per a Mussolini
i Hitler , però que seran (anula.,
El/tunea que destrocarä tot el
sistema capitalista tot reivindicant la classe treballadora.
Una assemblea de dependents
de "El Siglo". — Diumenge al
mati va celebrar-se , al local
social de l'Associacid de la Dependencia Mercantil, l'assemhlea general convocada per la
Comissiti d'ex-ernpleats de -El
Siglo - , en la qual aquesta havia
de donar compte de les seres
geations referents a la tornada
de les quotes 'Inundes
a la
s/ listeutai
sd ,daeciptieen, dise 131it
13
seoncli:tripte

az cordar-se iniciar una reclamatu as- isi J u d ic ia I per tal d'aeonsegnir la devolueió de les quanWats, ultra els interessos.
%Ming de propaganda cooperativista. — Organitzada per la
Cooperativa General de Consum
de Barcelona va celebrar-se
diumenge, a la Casa del Potala,
un ni fting de propaganda en el
qual parlaren els senyors Lluis
Ardiaca, Miquel Mestres i Eelip
Barium. Tots ella propugnaren
pel foment del cooperatisine i
exposaren les finalitats i
du' in de les Cooperatives.
Sindleat Obrer d'Indústrles
de la Fusta.—Dins aquest
dieat ha estat constituida Ist
Comissió tècnica de la Seccid
de fusters.
Calas de Subsidi d'Atur ForOs de Confitera I Bombonera de
Barcelona. — Denle, ditnecres,
a dos pialas de deu de la vellla, eelebrarit Junta general extraordinaria al seit estatge social, Corta Catalanes, 49 6, inh ei sor.

UNA REUNID CLANDESTINA SORPRESA
Diumenge al vespre, en el bar Saragossa, del passatge de Bassols, foren
detinguts vint-i-vuit individus out s'hi
harten reunir clandestinament. Se sospita que entre aquests detinguts n'hi
havia alguns dele que es dediquen a
cometre actes de sabotatge. Tots elle
foren condttits ale calabossos de la Comissaria de l'Ordre Públic, on es va
fer la revisió de les seves filiacions
respectives, i després d'això, posats en
llibertat els que no tenien antecedente.
Dele vint-i-vuit individus que foren
detinguts, tretze quedaren a la presó.
D'aquests tretze. es té la convicció
q ue nou formaven part duta banda
que es dedicava a sabotejar tramvies
i autobusos cremant-los amb liquide inflamables.
La policia ha aconseguit d'assabentar-se de la forma corn aquests
tren fabricats.
Es fan ',estimo per tal de detenir
uns altres individus, els quals, sestees
eembla, estan en combinada amb els

nou detinguts

AUTOMOBILISTES

l'essItts el aventases ten armes
Itsedaret
t'ea elan per a cada enent
NAPO4.11, I

matrimoni.
Segons sernbla. fugiren per la part
del darrera de l'edifici quan, segurament, anaven a Ilengar les escombrarice, i aprofitant un menent de descuit dele guirdies, se n'ar.aren cap al
carrer tranquillament.
La noticia ha rebut ordres de detenir-les altre con.

DETENCIO D'UN PRESUMPTE ATRACADOR
Diumenge, pels volts de les cinc
de la tarda, dos subjectes que (cien
corn qui examina periòdics exposats
al quiosc que hi ha a la plaga Nova, al costat de la Llibreria Puig,
semblava que espiaven l'interior de
radministració de loteria installada al costar. :Mari cridi l'atenció
de la portera de la casa, la qual
cuita a comunicar les seves sospites
als amos de l'administració. Els in
div i das esmentats, en adonar-se que
el veinat estaca a l'aguait, se n'anaren pel carrer de la Corribia cap a
tes escales de la Catedral. Moments
després, per& tornaren cap a l'administració. En aquest moment pasea per aquell Iloc 'agent d'investigació senyor Marian Ortiz, el qual,
advertit deis temors dels ',chis, intenta afofar els sospitosos. Aquests,
de moment, es resistiren violentament. i aconseguiren desprendre's

del policia fugint cantes ajudeu-me.
El senyor Ortiz apreti a córner darrera d'ells, i dispar i la sena pistola a l'aire per tal d'esporuguir-los.
Aconsegui d'agafar-ne un quan entrara al cerner del Bisbe, mentre
l'altre desanareixia pel carrer de la
Palla. El detingut tou portgt a la
Comissaria General d'Ordre Públic,
on es comprova que es tractava del
professional del robatori Joan Mallafré i Aguilar, reclamat actualment en causa que li instrueix el
jutjat número 10 per delicte contra
la propietat.

EXPLOSIO D'UNA BOMBA

EN UN TALLER DE
RELLIGADURA
Abur. a les viril del vespre.
va fer explosió una bomba que
baria estat colIncada en una
habitaani immediata a la sala
(le maquines del taller d'enquadernacid del senyor Maçó i Golferichs, del carnee d'Aragó.
mero 138. La bomba causà algunes destroces, pena cap desgräcia personal.
Sembla que l'esmerilada casa
te un conflicte amb el Sindicat
Unie per haver aconliadat una
operaria, i fa uns quants dies
es vas, presentar uns delegats
dieta que si no tornava a aduletre l'obrera aromiadad es recordaria del Sindical.
La policia cerca l'autor o
autors d'aquest :tete.
Relacionat amb aquesta ex['tosió. es reeordava que al mati
bou denunciat que un descone-

gut elegantment vestit havia
deseendit per una trapa del

canee d'Aragó amb un paquet
després tornä a sortir sense
el pague!.
lanr1Olieia Idee descendir ola
bombers per l'esmentada trapa
ele la cloaca a fi d'explorar el
terreny.

EXPOSICIONS D'ART
GALER IF,S LAI P3 UES
co1110 CATALAN88. Iba
A. ANTIDA
Pirden1
D. 8A1X1R118
R. CALIMA
40841, 4 IMAINAD611
Fina al

3

de muros riman

LA PINACOTECA
III

-.8111116 D11 «AMA. 114

PASCUAL
Pintura
Pb. al U 4. 11111 14) ~en

SALA

BUSOUETS
011 «AM. 86

MAA m- ' .s10ffle l•ers
Plattirs.
ALMRT NAPOL11
PUM

t a do ffleo

SYRA
01PUTACIO. 218. • TINO*. 1871•
Art ststaassittarlt

nInturs
1101.101
PILAD MANIS Pintura I Albulres
Vena al

10 da mar,

SALA PARES
orrivrunt IS
PIntsios
11, CORTAS CASANOVIIII
Pl atV111
RAIIIION 03 CA11111013ANY
U11061014 st, plgura ~AD%
Fina al 5

40 mili

SALA GASPA2
CONAlet.1. Oil 08117. Mi • el. 1
SìWa.
1150606 DISSISS.,
Mea. 1000108.
RAPO". 3331141Urf
Mas al da

Nemeee
oltaro

GALERIES TALiNNO

txprirnereullue
el te
ON

aue

Dimarle, 27 de lehren de 1934

LA PUBLICITAT

9

_Amminosemosommummaimaneamramm

e.
*TLZTISMt

r

n EL CAMPIONAT DE LLIGA DE FUMO!.

giu

Joaquima Andreu, del Sarrià
Espoitcu, campiona catalana

M1 5-

El Barcelona aconsegui batre
Vlitieltic de Bilbao
.

TENIS

(

Les

eu

opinions d'altri

Cona veu el panorama tenistic Josep Garriga
i Nogués. Creu que la classe dels grans jugade Cross
L'Espanyol vencé l'Arenas a Bilbao. - El Sabadell copiosament batut dora internacionals consagrats ha baixat des de
l'any 1928. -- Es partidari decidit de la nova
a Vigo
Pere Ricard va batre ela rècords del disc i el pes.
• •
deisnrem Iranquils el, &mantees ene.
organització que hom ha donat a la Co pa Davis.
Imita. 1 et l'actuada inesperada ¡
Esteve Pornés, d'Arquitectura, vencedor en e1 NOTES CURTES
lianeettt les compones al VO/ i alreperita
de
Cabanes,
que
es
Pretna
la
Una actitud comprensible clavant el professioM1/1-11ae o dir que a tia equip de suherrar de Mar a gel i driblar CilaurCampionat de Catalunya de Tricathlon Univer. Areecagrenf, un inient du reineers- lajors
el Barcslana res suerar.lo
ren ton, el rals breq.lt dele juqadars,
nalisme.
-- 1 una posició simpittica en la qüestie,
cié o el frian') de l'entusiasme. Uno
tost. ()te a en equip de gren fon2 els
Morera, qu • J'ena la eabeianea
sitar per a neófita. - El Croza Social de lz velada Nfée la !agita ha anat ter terra otostres J'aladar, el van fer (altar itrehanea,
eau,
deatorha.
errrepnier
i
In52
els
jugador,
ornblat
que
dels concursos OPen
i ene ha
abone ame ells, i que a unes na n ce de
remata irtfatilahls.
F. A. E. E. E, T,
del Bárceierta eren de printrrissima
gitanear cls blan-grana van atmar - hí si A és passible
un deis valora mes, cap d'ella m'ha cridat l'atenDiuneenge el va diaputar per primera y ugada el Campionat de Cataluan de Croas, reservat a einyoretes.
Le Federació Catalana l'Atletisme
camal( l'organització d'aquista prova
al Sarria Esportiu, un dele clubs que
en menvs temps s'ha collocat, en diversos aspectes, a l'altura deis Clubs
mis antics.
L'organització de la preve fou molt
aeureda.
Aquest Cimpionet, disputat en un
trajecte d'uns 1.6oin metres. constitul un
marttfie tricanf per a la senyoreta
Joaquima Andreu, del Sarria Esportic, germana de Factual campió peninsular d'aquesta es.pecialltat, Manuel
Andreu.
Li senyoreta Andreu efectui el recorregut en 8 minuts i 46 segons
davant de les senyeretes Raventós, del
C. E. Júpiter; Trinitat Serien, del Sarria Esportiu, 1 Manuela Iranzo, lambe
d'aqueet darrer club.
CAMPIONAT CATALA DE

TRICATHLON UN/VERSITARI
Els estudiants del Barcelona Universitari Club van reemprendre les seves
activitats a l'Estadi de afentjuic, arnb
ForganItzaci6 d'aquell campienat reservat a tmiversitarls neMitsbon grapat de futurs atletes amo.
diren a la crida del B. V. C. 1 tots
ells dentostraren una gran voluntat,
la qual yoldelent que es convertís en
perseverança en la seca carrera esportiva.
Els organitzadors van intercalar unes
preves de Ilancament de pes de disc
del formidable atleta. l'estudiant Pere
Ricard. Fou un encert un ixit
eiportiu per al B. U. C. i per a Ricard, el qual, amb no gaire esforç. aparentrnent. va aconseguir barre els ri-

cerda del pes (universitari) i del disc
(de Catalunyal.

Cal destacar terpbé Esteve Ponles,
futur arquitecte. el leal en atener el
titol de camelé, cable" elel Tricathlon
Univietitari per a needits va deixarnos entreveure un nou atleta que put
arribar a situar-se, be avigt, entre els
millors.
CLASSIFICACIONS
INTENT DE "RECORDS"
Llançament del pes. - Ricard, Arquitectura, 11.665 /aletees (anterior rec or d. 10 1 record universitari.

del disc. -

Ar-

Catalunya hatut, mi theta: 36 . 540; mi
es q uerr e , 37'46 . Total, 64.
TRICATHLON
So metres llisos, Castellote, Farin¡cie, II" I r ,r, ; Alamar. 151,, Ir" 3-5;
Fez. id.. ro" 1-5: Permanyer. id ., 11"
liqU.51/131111, Enginyer. 10" 1-5;
Cual, Id., ro" 2-5; Selrac, id., ro" 1-5;
Mayans. id., In" 3-5; Alegre, id., lo"
2-5: Ponles, Arquitectura. ro"; Gonzelez Moro, Enginyer, 11 " I F. EranE. Sebastian, En.

ci, Tècnic. to" a- p;
g lnYee, 50" 3-5; Prats, Farnuicla, re"

1-5.
Castellote,
Salt de llar:gana.
mleia. 4.35; Alamen, ¡d., 'tul; Foz, ir.,
5'25; Permanyer, id., 4'8,a; Hausmann,
Enginyer. 411; Gual, Id., 494: Serrar,
¡S, 525; !devane, id., 5'11; Alegre, Id..

Arquitectura. a'20; Convide: Mero, Eng., 4'5o; Franci. TieEng.. 4'64; Peste,
Sebestik,
ntes, 4 . 901

437; Pomie,

Farmacia, 4.
Llafflenent del pea. - Castellote.
Farmacia, 6'8r; Aman, íd., 64;
roe. íd., 6'35; Permans : er, id., 7'36;
Hausmann, Enginyer, 7'53: Gua!, id..
Seilrac, Id. 714: atacaras,

7 . 011 : Aleare. id., 8111: Ponl as. Arnuitectura. P . 31: Gonzalez Moro. Ene..
est): Frenci. Tientes. 7'31: Sohastia.
Eng.. 6. 22: Pret.. Farmacia. 632.
PIINTUACIO TOTAL
Esteve Ponles, Arquiteettire.

Selrac, Enginyers. :Airean: Afanyans.
ídem, 2.o67.8n; Cual. nt 2.064'gri;
Hausmann, íd.. torri'an; Foz, Ferniari a. 5 994'.1o; Franc!, TretliO. 815.140;
Alegre. Enginyers, 1.928'So:
idern, L697'3); Permans-er, Farmacia.
674.8o: Gonzalez Moro. Etiginiers.
1.6at : Castellote. Farrnacia, i :, n ,,to;
Pa", rn.
Prats, id.. 1.36114n; A l amar,
EL CROSS SOCIAL DE LA
F. A. E. E. T.

Sobre els terrenva de Pedralliee, la
secció d'atlerisme de la FederaciO d'Alumnes i ex-Alumnes de l'Eseola del
Treball va celehrer vi sor III üdli.
pionat Social de Cross. Meca im
bon n o mbre d e Partieipants.
Es va disputar aquesta cursa en 1011
distlinciu de cinc euil6trecte, aproeI•
marlarnent.
Fonntire en va resultar vencedor.
amb el ternes de 16 minuts i 3 1 seo
gotas.
A cog en/nació es Van ciessifiear:

rm.a, s m.

quitectura. 36,340, record de Catalu-

Mulanz, Trique,. Gallego, Torba. Quered. Ballester, Verdejo, Se;ot j Domé'

i Universitari (anterior
ros
record. 3609). A dues mans, record ele

L'arganitzaci6 va &esto- excellent.

Llançament

Ricard.

PILOTA BASCA
-

Al Club Maniata
El Campionat de Catalunya de pilota a mä

aal.

Tumba el parlil quo seguí a
aqueol alié de ellITera favorehle
parella éloril -.11agurrya.
qual elleé per 40 a 211 ale selle
ci ri miau ts Puigvert A era rte.
31011 etilneltngut xesullä
partil jugat a pule nutre les
parelles Aguirreurrosta - Garrigorr¡ i Carrerei-LarrInagt. guanyant aquells per &a [mitin de
dita' 'en
El darrer partit a cislella
mitre els 'v e ril-Infla C. Guitarrea,lorrettte 1 Arnmendia - Amar.
libios. era de Ca rripiona I . La
/n'elida va resultar moll inte.
vesontil, eepeeitilmera pel
de eninnlada cpie proilig.nren
¿Ins daeunierS. MAS efinno,
Aro nutrid la, que no de sviä tantos pilotos fora de la cana
com feu el oro' atilitgonista. El
ernrg hrbSs ne o nernuf onhsiaamor el i /m'el ele
lii pren5iii atufa molls aplandl/ g en, S. Ele erste'r', ele seoundo ron amh enrert , per?, Torrente fC most rh un '<le de s enfrena( ci tiervitis. 1 n'eh c,./Ifrj..

acure.

SS.

¿Qta, Su passot perqu? el P•realona
les aquell lorrui dalrle perfil di. din" fruye! ;Fe que els nffladors oren que
oll res f /El vue en viril die" han ale.,s
a :telar o 1, que abans eta donara
fee-ho! Alise, sigui la bni.
la lana
.re que l'ha reolal a Pa pilir o la "si.
pida infinhicia de Zabelo-entrenador.
ml .

• ••

Erraresquenr-nos eern 'roes trintures
i preseindinr de eensiderarions i ei/als
que - per rro tarier - ni 5arien res
' ab que ler-urs quedar errolarrreol (1
Ai reek,,,a cm t o; el LIrneto do 1.Iiaa
bu jugat del borle Portils a/ seit cautp:
contra l'Esfanyol 1 toufra
E l primer . (redima, centra an ernip
ONO dia estat o moll °tabulo.
El le n dn , contra onse jugador., ds
forts, dexcellenl contheit ida
(n'O i que nere.mi)avo r areqtrrar -se
PriMer lta d'u,' ea.rsjaitat,

una voluntat indomable de eorlir gua.
njeclors.
•
•
ped é ., i rr, qui
Senthla
of aMfalf
li rrqrryo AV-1 otrb
ialPealar.
ea el
lOtreoilahn
IISCatAill's fe r
(0111
tun qed retresetifi'r l'ourrat o In
rettAria Pa dominar liur a l'acabasrert, sense deirae que r.4thlelie oguls coordinar a arar una sala lli'il'il.
cpda 1 tat airé ami, den juqadors.

del partir.
A la primera part, el 13arcetona
inn guau Inri 9 demostrar el seu prrill, per la conti imitar en portar st
Coulandafnent de l ' ata- La ¡esa t1.n vainera, 11111'd ben servida per la lis
mitjan..., 14 tIulUelunar sil
Irr daearit de I punta de Blasco.

Naturalment, e.. asaatiantells ba r
ittstee, coto q ue ay n.›b el e il a 1-1,1-i.elt
perfecte desplaçament i de la
jugad.i, !lacten le g çusament ale rersentir- 5 c
l'cict tii 443 1 per aqueet
qUe 1/er la 1.1 .II1.1-tu ". cl
irgti sldaillent rn

lj e g le / V 1 1 11 ei ii
,,eidgbt,$ tplaranta

dos
1;05, (luan Ira usIas.uni dc marcar

Mole supetors. Goilturu,
Nlorera, Vantolra, erea els ducs
jugades sabien perque les
que
Cabanes, are ea fauna. adit Ii. e cuernas ca, u en
coman% ara/ra y en mil mella nt seguretar.
Aint, aquestes earacreristietars es
va represtdre la Iluita. Una enigma
s'este:u., damunt el Calep. Stirgiria
ara el temut Athlitic? Ara, per ara,
el Barcelona encara di g ninava. Lit
minnt u ir, tens pere:stent con l'anterior, perú, que tumbe esdavenia ¡relia rica esta/

Resultats de diumenge

Ciorostiaa.
Barcelona: Nell ues, Villacampa,
Zahalo, Santos. Sales, redroi, 'Vanmira, Trujillo. atarea, Goibucu
Cabanes.
Correspongue sortir a V.h.t1/1/;:c.
Den aviar els seus davanters feren
intervenir per tres vegades con,ecuM'en Nogués. Immediatament el
Barcelona contraataca. ¡'ti centre de
Cebones topa al pal i Vantolra, de
raa, remata a foca. Passat aquest

PRIMERA DIVISIO

SEGONA DIVISIO
Cu l ta. O: sinisaflell. o.
Miir , nt, 6: Osasotta. f.
Se, illa. 3; Iraq. t.

primer tosen, l'equ:zu, en valer
desviar un tret, fea in:ervenir Mespe-adentelle Blasco, per tal de conjurar el perill. El Barcelona es bunefic:à da Sversos córners. ,atob ple
domini ilel Barcelona, Golura trametre unt ere; que Cilaurren

e,

Ah.
Sp . rrtiiist.
Alq n ii. a: 1 . .rtida. 2.

TERCERA DIVISIO
(Ronda ( inal)

Beracaldit,
Ginmästic,
Logrono, t.
A'alladolid, 3: Sarago s sa, o.
LBS

puntuacions

PALMERA. DIVISIO
1. (;. E. 1'. F. C. P.
,irhleur
17 IU 4 5 58 26 22
Madrid
17 lo t 6 n 27 21
124cing
17 9 1 7 .17 36 le
Dni g istia
t a 7 4 6 27 30 111

Betis
Barcelona
Espatesol
Memo.

Oviedi,
Atenas

17 8 s 8 28 36 57
17 8 o O 42 39 r6
17 7 2 8 o 4o id
12 7 3 8 28 38 16
17 7 2 6 48 43 16

17 3 3

11 18 4 9

vana* asab t'afluid Aieditil

br

" r!jeg.'-e ok elsi.,7„

. ,• em

.

te ß 11>U

:

•

Jeme.% 11 Pm«
Dewil• Pie Miwile
meseeeffloor

S. o. S'.
Athletic: 11:atee, Cilaurren,
Guardo, Muguttraz, Roberto,
Laiuente, Iraragorn, Gata, Chirii i

9

SEGONA DIVISIO
.1. G. E. P. E. C. P.
lo ro 4 2 54 25 24
Srs lía
17 to 5 5 4 0 28 23
Arlderq;
17 to i 6 pa 29 21
Ainrcia
Celta
77 9 2 6 43 :5 :o
17 8 2 7 «In 3 6 18
Sporting
57 8 o 9 44 38 16
Osastina
Confita
17 6 3 8 33 37 15
57 6
Trua
9 -1 1) 4 2 11

dispulitf-eo (Burile/tse ril
,6 4 3 9 2 8 43 II
Sabadell
Frunlú Arriana enlio ele juga.Ai laves
13 1 3 11 18 55 3
dot' ei del alanielg
sala I j ola de l'Alune,
Classificació
de
Torneig
!Jeep.
Axial iniciaren l'ave« els
rillás. El partir transcora i una leRESULTATS DE DIUMENGE
meniste g , que encertureu a ter
slil imprevista, Si cap de quinze tur1'. E. de Sane, 3; Ilueo, o.
mea, de Sales, amb aus caut : i de Nel joc que porfia primor:Mollar,
artinene, 1: recrassa, 0.
nies en prima): i anib bendicen noe
los la victòria. i iujt el clavanmes tard per retirar-se definitivaMaui-esa, 3; Sant Andreu. 2.
ter cont el bague': 3i113arell
ment,
beneficia
l'Athletic
per
a
inCellenInIe111, ublig:1111 elS ala-La puntuació
imitar tl'establir reumas. Des d'ap ialen a descoIlouar-ac.
quest :nomen!. el partit enlrava CO
J. G. E. P. B. C. P.
Cap a ring parta reuccoolacen
una tate decisiva. perquè l'Atillet:C,
aqueels 1 aci)TIeegureen une
tri r:s a vaiKaineni.i, di:notara
O 5 1 o 14 ta
San;
punta excellenta d'execumb que
eemore una poireible obtenciä del gen
67
II artinene
6 3i 2
objectiu Pero, el V•ar.:cionu, passets
trmiroararen la diferencia de
6 4 o 3 12 8 h
lloro
aquesta notents d'inquietud, ca pre- Ii lattresa
puntuad() I feia erilreVetire
3
ro
II
5
6
a
1
ocupa de Foiensiva. Labanes j ' 1 raposibilitat d'igualar; loes no
6 21 36 75
Te t'asee
j:11b. per compensar l'esforç deis a:tau arref, porqué els "de In ce6 i o 3 819 2
tres elements de la davaniera cn el Sant Andreu
n it", 0/1110a l s pels admtpritner temps, eedevenien un
El
Torneig
Català
i
tuiural,
la
no
perderen
rádore,
deis suports mi, cegar- per tal de
--es retnuntartn altra vemeele per
portar la davalitera a Un bon teru-se
perdre Vaann- rcny i provar ilastolr all nou RESULTATS DE DIUMENGE
no tiacOr aconne¡ g as, n'entre 1, 11f
tate que
, i lumen la pi:Unen punt.
que a lee acabellee ere!) ala MaEspanyed, 4: Earla!ona, 2.
mella/
riel i ii (pi . els
L'AcIli,oc, en antuet partit, com
Mellet, o: 1n 2nthoia. n.
niste!, ele gin velen( la vielbrin
suri "ein lituana-4H venMiras
e
cl
comentari
ur
dl
de i a a entr e ve
Repone
Sant labst, 2.
1roposnible, es desanimaren j
1,o va citar al nivell de la
emlors per 4;3 a 40.
Jú p iter, a; Granollers. 2.
es quedaren al punt 19 quito ele
La defellsiVa s. a actuar
seta
alçaria.
29.
seus contraris dehtlftE1111ell el
no tan segura C01/1 de costuni; CiLa puntuació
aletoridg 30,
ii
en aquest especie. supera
J. G. E. P. F. C. P.
Abans nay lon jugnI el corFrunt6 Principal Palare 1r1uia ti La Bina rnit,lana tampor va
reebeir en el son comes; solament
responent parla del Cainpjunal
Almario. Tarda, 115
6 4 1 5 27 8 9
Itlegiterra cierne una artuarin re- (iranollers
de Copa el Club Nalaeril Burile641 55;89
gular, NaturaIntent. ei la linea mit- Ripollet
lupa, repfesenlal per Drapee
CIARRIEL I • OOITIA
1
Sant tgat
6 3 5 2 12 16 7
Sana no *Ti 11/011 acoplada, l'ArliiiRosie, I el Club Maoista, per
5 3 o 2 10 11 h
rpnt rn
tic no p,dia portar a brin terme el
Merino j Hernebeti.
Itada'ona
6
2 m 3 to In 5
fir
tan
peculiar
len;
aquell
inc
ce.
II1A551111
ANOIIINUA
El Joc fuu enlretingul, perb
34piter
5 1 3 1 87
r aP i d 1 perillOs bella riméis
es descabdella f0Cill1101 11 1501s
one en campte des avinenteses, quan
10.15
Santhoià
6 t 2 3 10 19 4
Jraragorri, Bale i
guanyadors, que fOron Merino
boo
357 1
Nonti
OURUOICAGA AREITIO I
tecipola
anth
la
hala.
plant.
ea
filien
a
19
punta.
30
per
l,
nabel
Be e
mirara
r1111"
En canvi . Masco, a la porta. actua
jugaren dos perlita mda.
amb una eran moteta.
AlITIOARRAOA - MOMEZ
E n e dnenel Çar el primer de tnnhalles. per éter la revelaciii a la sePel que fa referencia al Barcelona,
eUre, Remacha Patria de jugar
>legues hm tal veteada l'element que siona pan, ferro els miar nlA eudk
sol, perd en cedir el g puta* a
-tingre.
mis es destaca de la recta. Tamlsi
lartgail:77;71PaiTr
EnIntos i Santauldria ve jugarL'arbitratee del ,enyor Denle, tat
biselo actué cem de tosta:ti, si bi
hi no é"er ni de brin reos tan delo de eoro p nny arnb ßlpledn, 1
AVI'l, DIMARTS
Ventoldra, an canvi. denote Une ea!.
la reserva hilan er. 1rhhava prop
el guanysrom per 80 II 25 ponla.
frient con* al del diumenge anterior,
Tarea, • lut 05
una
no arriba, nern, a isser peritar.
¡mb
veni
Santos.
Salee
la Porta.
I. Guibeenau 1 Oluguet,
Urssy
liallarta III
eoludetit molt gres, feote 411 ItalD
Iteren Vaquee per 30 a 25 punta.
»MI*
EL PARTIT
dificil de gemir, De a (levantara
Chiquito Bilbao - Pacay
Eh) equipe sortiren al termas, sota
Gniburet, atta . :lea tres, aforaea. er
Bit, • ea (san
lamines pataleta* caleullades. i Ca- les gegrients formacions:
Van isleta', nueDnal de dio,
Asurrnendi - Chi ulla
menos el Atentó NoVetate ele
•
lart4
jugadoie SIAteeini•Risques 11120•11tIll
tlitt çoes Granado5 - $abat,

Aretub

Rr ano reltfrtie fi fretesserr
Era billeInt per 'Star a Una grao al carie i u. lalhorn volt detonstrar el, mesempre,
rife, que nosallres alo hent
i que fin oioroar-los - setter regatejae - la candidatura a eampions.
• • •

Barcelona, a: ttí. Oil l iuo. 1Arenas. t; Espanyol. a.
11oni'istia, 3: Beis. 2.
Madrid, 5; Oviedo. 5.
Racing, 2: Valencia, 7.

111Us, que es inerriala un restilIat .11C1
crea,' ut ver ratiCCUr lea iarittLittle5

• ••

Estro, cantents. 'naif cantents, de pa.
der parlar fa parahlowent deis trasfres
que duri, Pe r9lie la genrada que hi haria
rime, 1 els que
II' hi ere,' ¡ hp sen tien Per rad i n,
voleo res Inés que renir °casinos per
a entusiasmar-o i cridar a favor dele
jtigadors di sosa riostra.

La diada econOmica dcl Barer usa
complerti
va resultar un ex u ,
, un resul•
Una entrarla magnifica
tal sati,facrori i una actua c ió hastant reeixida. Tres (actora importunes, podrient dir-IIC ItOprevistoe,

v er-osito:1 ;ter Feetat en ilue ez lrghd
av matutear el Barcelona': Dotics. toa
let rot, visco,, i erleara dicht

il/qador.

• ••

El Camplonat de Lliga

sen adversar i s . NO ii. Una cosa

Ntet , venid i Ca er« de ,Vantolrd
irrfinde; sdbries i predios do gran

A qua es ter deure. Ocuicornent. Irr
tictb riar A les pasradrs de Nopth's,
N'efe,
o:l e ailir NOValnreit se ésser
eMílte i segur dele seno dies.
.4 la defensa, que. mob Zabalo, stla
senas, niho earllo dificil do salvar per
part dc!, edverraris, A l'enorme co.
roge d'una radia Mema que n'id,
Sordos, Sales i Pedro;
un dipdsll
de voluntal i una carantia o Ksolirta que

Un triemt merescut del I
Barcelona sobre l'Athletic
de Bilbao per dos gols a un

prescntars 4 la penúltima jiamada.
1.'1u miel tarda si es vol. necia es
un fer revoniortant de C011tata,- . El
B•reelona, va vencer l'Athletic. prr
i
Oda w nds a all, deonii d'hacer Si'
,r;n t en ci tratl n CtIri del parli alt

ntent. Coi/flirts i Trujillo mi tenis su-

p on:simio. i . Alltletic,
L es incursions dele barcelonistes
continuaren. La defensa bilbaina bague de multipiicar-se per anullar
aquests intenta. Pere, al cap de quanauta dos nrinut, alocara
bilment Crquizu, i sol davant la porta eilvià un xut que Blasvo desvii
dificilment. Recollida la bala ver Cebarles arnb un centre homliejal, conmeta aun) el cap de Morera que, situat aran de terra, aconsegui
Itrio Cl d be;ia factura. tlar,:elo na,
.11hte:ic, o.
Al segon terrip, u n avilK4Mcnt

TrUji110-VailtO:r;i, es tiaalitza amb
una jugada perfilase. Cabanee i Trujillo es feren remarcar &sures pels
seas trets. El públic aplaucl4 les h elies ¡na des. Pecó la rapidesa instantin:a mir l'Athlitic, al cap de dotze minuts, done els seus fruits. Una

combinacie Iraragorri-Chirri-Rata,
amb "dribling" del darrer per burlar Zabalo, cs transforme', d'un tret
a l'angle, en el primer mil dels
a,urCtIaltil, 2 - .11111Clii% r.
Lafuente i Iraragorri i ml teataren
mis tard d'establir l'empat. El Bar

les seves linies per lesud de Sales, el qual, al cap de poca

cebona canvii

estona de reaparnixer, es retire deilnitivament. 1.1avers Santas passä
a l'eje 1 'Frujillo de nt:g ala. Ter i
jugar amb den junadors. el Batee.
Una es Ilanize notiament a l'ofensiva.
Cebarles. espeei g lment, fau el conductor de l'atar. Tarnbe Goiburn,
1 1 11e ten;a una tards afortunada en
el trer, envié un ;un que topeasab
cl pal arran de terra. l 5 oeis mimare
després el partir finalitzà, respirant
tranquillament (Ole els simpatitzants
barcelonistes cii vture que el sea

equip eixia vencedor. L'ovacita
cara ressonava gua t e ele jugerlors ja
tren cle vtsluari s , numere una senvoveta, a le tribuna, encara discutia
ei el Barcelona havia d'haver marcas tres o quq1re penals...

303!

L'Espanyol, vencedor de
l'Aretlag per dos gola a un
Bilbao, 26. - Al camp crlhaionda
sa celearar-se aliir l'anunciar partir
entre l'Espanyol i l'Arenas,
1....eXpeCIUin que hacia despertar
arnes1 partit era granillo -a. prrú el
temps plujoe
fati tullr al camp
no comorregués la quantitat de puque ara de preveure.
I. encorare fou lionic I entretniglli,
jitaat ami] re:atleta i en males :mantente amb gran tirata -Aconseen1 la
VICh i ris l ' EePan5$21, parb ele arenera

haurien pogut decidir l'encontre al
set tasar, degut que a 14 primera pare
s eis presentaren Oeaeintle qiul des-

aprolitaren.
t'a primer gol es proitri al ran de
ilrui minine del primer temps.
autor Echandia, cii rema Ier operl unament una "meter' prnduide davant
la potreria de Eloretsca.
L'entra« eingue un quart mit tard
en un esplèndid tret de Prat, acabant
una jugada dr to:a la davantera.
El primer temes, per tato, acaba
amh l'empat a un gol.
L'Unte gol que bou marcar tal segon
tempe raconsegul 1 . F.gaanpi, al cap
de menta minore, en la entine jugada
de la terin , a càrrec de So l er el qual
envil un esplèndid ron.
Ele dos times es mostraren SaalsCali de colman.

Garriga Negues és
mea destacase de l'actual classiticecia espanyola. Possetdor d'un drtve
perilloyissim u efurrant sempre una
tactice d'alar a fons, el seu joc ei-

pr odoelO
tament espectacular es
atril> facilitar meravello s a i porta a
tetes les testes exhibicions un gran
d'emotivitat que cautiva l'espectales sirves qualitats intrindor. Ultra
seques de jugador. que fan den la
a t eta remarcable ja ben coneguda
dele nostres pública esportius, In ha
encara el sets gran entusiasme i el
seu veritable amor al teO15 Portat

tiO5 al limít. virtuts que. val a dirho, no acostume n a acompanyar
l'actuació dels ne g rea asas mes
conspicua.
Garnica Nogués ha tingut la gen

-tiles&domranteirogatori.
Vet ach les evita declaracione, vienes d'interés i d'aquell to equànime
eme han de tenir les paraules dels veritables hornea que practfrauert l'esport.
-

Què pulsen del moment

ac-

tual del tenis català/

-Noto des de la dos o tres anye
11/1 increment en la vida del ;sastre

etport de la raqueta. Mejor ditusiéi
¡ un mejor entusiasme en lea practiques.

Els concursos estiuencs (Camprodon i S'Agare1, tot i que algú no

Pina gran importancia, han fotnentat enormement refle j ó , i han
eduquietel linos publies per al tellIt.
"Caldetes Sport Club . ' mateix, reii

uneix ovint 500 persones entern les

secas pistes.
Cirn

que venim d'un temps en

que el tenis estiuenc ene desacredilava a tots plegats, aquesta minora
ha de repercutir per lorça iavorablement, Ara mateix el Club Tercamar de Sitges, que jg está aitliat,
donara una nova empenta t Comentará les gratis exhibicions estiuenques i taré que molta gent a l'hivern

es decideixi a seguir una vida tenística normal.
ie en els jugadors consagrats de casa/
- Nialauradament, eis repetits deo M'ob liguen a
sa s tres deis nostrts abs
contestar: NO.
- Que penseu dele que pugen?
-13ets que poden, Bien,: es el que
te mis classe, Penó esté en una edat
que és mole (ad! de fer.se menté,
Els germans Caries poden isser encara una esperanga. Je cree que en
dobles poden ier quelemn. Ara he:
cal que corregeixin llur joc poaantre en mans d'un hon proiessor. Al.
trament, no pa_ssaran del lloc on
tants s'han quedar.
-iLorn veieu el panorama t eni s
espanyol¡
-Fa Km:5 meso; he jugat a líadrid els campionats d'Espanya i

Suc

tamMi, a Valencia.

Quant

ais ho-

cid. Entre les dones, en can yi, be
pogut admirar la sen y oreta Gacela-

Sola, que fa molt poc: temes que es
dedica al tenis, pero que postema

una classe que molt aviar la portará a: canipionat (muní d'Esnanya
i a ier un bou paper internacional.
En conjunt podem dir que, tenisticament parlant, Catalunya es Es-

panya.
-:Podrieu perfilar alguna opinió
referent al tenis internacionals
-E s tic convençut que la classe
deis jugador% internacionalment consagrats ha balear des de 19/3. Ele
Crawford, Perry, Satolt, Austin, Vicies, Von Cremen, etc., davui no
valen tias tant com els Tilden. J ilons
Richards, Pa/temen, Arderson,-ton, .
Laroste, Cachet, etc., de fa cinc o
deu anys.
podeu dir referent a Copa

Davs en co que atany la nostra
terra?
- Espanya no jugara la Copa, pel
cap baix, fins a l'any 50 35. A Viena
l a nostra nació va perdre eis
drets a jugar-ia en 5934.
-¡Quina visió global teniu de la

Copa Davis?

un partidari decidit de 12
nora organització que hom ha donar
a la Copa Davis. Lea despeses deis
desplacamente dels equipo d'una nació a l'altra suposa quantitats molt
importante per a les associacions

un mata entre dues nacione de lotees mole desiguals no produeix ingressos si . es juga en els terrenys
de la necio mes forte, perquX té poc

interés per a un púbiic hahituat als
grane cncentces, i en el cas de jugar-se en la nació feble, llavors fracassa la "taquilla'', perquè en quasi
tors els raisos feb i es lificié no esté
prou desenvolupada.
-;Què pelasen de les associacions
l iné, no pari..-ne.
de-tvais?
-

Que penseU del

proresaiona-

- E1 proiessionalisme (exhibicionsebretot concursos) no pot tentr
sida mis que dintre la gran dense
internacional i eernpre que el sen

" me?

joc tendeixi a asnernblar-se al deis

amateurs.

D'aItra para em sembla perfectament hé que aquell que ha fe
lic mil vegades la tribuna i les
caixee de les Federacions rings!: la
porta °berra per tal que. ei vol, tregui algún profir per a ell.
- e Qué penseu dels torneigs
Open3
Cl

al Fit:tient
a tse°1:a
e qoucae
l
°s5en?r
e Pt 'ilt ut 'le epoca
que els prejudicis social; van dea.
aparejarme. Aquests concursos seran, Sic, en chalo°, un allicient c
Irr a l'espiare tenis Sic,
- ¡Que penseu del crome periosti

h

premsa espanyola i catalana

Arbitré, encertadament, Escartin, i
els emites taren:
Espamol: Florenca, Hereter, Perca Martí, Loyola, Cristia, Prat,
Kilehniro 1, 'riendo, Soler i
ro 11.
Arenas: Ailende. Egustiaguirre,
riera, Calvo, 3.:rresti. Pérez, lielguera, Trefilo, Barros, Echeandia i Ur quiso.

El Celta, vencedor del Sabadell, per sis gols a cap
Vigo. ae. - A l'Estadi de Balaidos
es va ingar ahir aquest e/centre, el
creia ja per endavant fácil
per a l'equip de la lecalitat. i a mis
que ja ele si el Celta duia un gran desig de gitanear-lo rel iet de millorar
la seva nu n M ac i ó 5 arria mi r es a raPli
de la fórmula de la ponencia per-cait
al, Clubs que llaman traecendir dc ca-

cual han

teenria.
Els proprasits del Celta (oren coro-

nats eel més ehrnlIA, dxli, ptliX nue
hein tle convenir que si he la virtOria
e4 era hen me r eectida rer la seva eaeellent actuaci n , mi, ho era fiel llarg
maree de gol; que arn11 , egni, pina que
els catalans forniren un partir ho, en
el (mal imiratnent ei velé fallar duna
manera depi n ra m e la cesa davantera.
L'element mes (le g arat de, ratalans
fo, t el ,eu ;senior Foins nier, la laica
del qual va é r ete Magnifica, a dosoit
rt als eg teIi foren Miente. ri
Curen en mèrits, 'une, Rubias,
i (-Av"
N 'ame el primer temes es marcaren
cI s s gels. obra de Conzalc;.
Res

Al can de den minuta de la meona
para el iar.
en lo 2+,1.'1,
cm.
non;
va t'A «,-

(salvant algunes rarissimes oteenLA PUBLICI.
TAT que publica articles i comentarle de gran interés tocant a fons
ci0113, entre elles

i d'una manera ¡marcial els prellemes del tenis nacional i que judica

ainh notable encert le, qUestions intenacionals) ti massa abandonar el

I a p e n a d e veure les notes que
publica la nostra premsa
1 lea ressenyes lamentable, que
born enilevina fetes per gens que
nc, ha tingut mai una raqueta entre
les mana, Eins els telegrames COpia l e aun" Mole. die, rie retare de
1-Auto". de Paris, i reproduirs arnb
cii errors d'origen pale-s en la miseria mes vergenynsa i l'abeencia del
redactor especialitzat en el si de ley
reducirme. Cal esperar, per.h , que
na ,t re e ' P 'll- t

gi. ,7itp'ePrie
en al,,qi
de ‘r
neh'ipeorldie nalf.i•JeAcl'aer.
SS.

La nostra conversa no s'lla aturar
ari. liern parlat encara de cose§ (PM
cii i negunegen. re t , com deia
K:pling, ebria ja ea una altra
tia...
Carlea SINDREU

WORITIAIT IENESSIT
Ungilent vaporltzant Contra re-

fredats, orlo, irritacions nasals,
etc., etc.
LABORATORI BENESSAT

SIABADELL

ralo oleinen3 el f .. eree els ratal s ns en
desinflaren cons¡ f erahlement de la
q ual

cosa s'aprofitaren els Oler, nror
marcar tres gol, mis fets per Polo,
Ar enando i Cron-,1a.
Fi madrilenv Rimel Al v eree va fer
d'arbitre eocertazlem ent. E l s eq115s
vso e-rentlerar de la manera nUe dete II ,.."

.CA• ndel.
r a a rnier Finir,
r " .e . Creosn.
Cr-, Rubirs I Estei.r.
Celen -- 1.1o. csovens.
Armen-In l'•-s. "¡R•den re e e noia, Visara, Gourelo, Perito 1 Polo.

*Prior. VES pta..
11i ven a totes

Iss fermio:del

puBLicrrAT

rtan:taa'raa aaznaaaaaar- aa'saaa-

7/;sio:71!

BOXA

Descampa ha

mort

Francis Descampa de la malaltia
del qual donarem compte en una milicia amenice, va morir a Guerche
rajous a la cit. E popular manager
francés ha sucumbit a 911151 d'una
congestiO pulmonar. El seu nom va
eint al deis dies mes gloriosos de la
Bcsa francesa, car ell fou (vi va eati
pur -csrGeogCapntiwv
-irloapuritaqencr
perdura ¡ que ha estas fin; ara migualada per cap boxador francès.
Descampa va néixer a Lene ara fa
anys i eis seus debuts esportius
ioren com a practicant de /a boza
francesa. Més tard es va obrir una
sala de gimnasia i cultura fierea, on
ya entrar per primera regada en relaaa anib un minyonet malaltis ¡ •nsigrancant al qual començà a 121Clat en
boxa. Aquest minyó, que no era
aitre q ue George s earpertaar, va dociar de si uns fruits inesperats. Al
cap de pea temps Descamps lanfava
cl sea giraldas ¡ dedicava per comret al seu "poulain", que exhibi en
¿verses poblado:1s; de primer com a
aracticant de la boxa francesa, després com a pugilista practicant de la
boza americana. Malgrat nonibrnses
r,cissituds i de no menys nombrases
ccrors que avui no serien toleran a
un manager de segona categoria, Descamps aconseguí portar Carpentier a
la fortuna ¡ a la glòria.
Com a manager arriba a ésser
Descampe amb el teman una veritable
tiara. Pocs dels seus collegues han
arribat a coneixer com ell la Boas;
ves en trobariem per altra banda que
hagin sabut deiensar millor els Unes
ressos de llurs patrocinats. Descampe
aossen per a reeixir corn a manager
sois coneixements ¡ experiencia extraordinaris, sine una picardia que
desafiava la del manager o organitzadi r mis muna En aquest sentit Deszarn bs ha arribas a gaudir d'una fama
inc no dubtem a qualdicar de Ilegenaaria. En temps mes reculats hom
aaaria cregut que feia miracies. De>campe no sols era un gran murri, sinó
cae es divertia explotant aquesta fama.
Portara les butxaques plenes de flasrons misteriosos el contingut dels
cuele donara a beure a larpentier.
E:5 flascons no contenien 1112• que
aigua, però no mancaren " inicims"
yae anotaren tot seguit que Carpenter s'havia empassat la droga" un
carvi radical en la seca manera de
combatre enseme que decisiu en
l'aspecte del resultas de la Iluita. Descampe, no obstant, apeRa a roles a
recursos que no s'haurien ocorregut
altres managers per fer guanyar Carptatier o per treure'l d'una situació
carraromesa; un d'eils, conegm de
terma és el d'haver salvat Carpentier d'un kneckout certíssim quan trol-ant-se l'esmentat flotant pel ring des/vis d'hacer rebut un terrible dret
mentó, Descampe pujara Precipitalt.
ment al ring donant un cop de pea
a: gong. Tothom va creure que la rere ea hacia acabat, quan faltara enea:. a un minut; tothom menys el C5.3.
r , metradcw, que, confús, no va pas
pesar a protestar.
Amb tot valer moh, la fama ite
Descamps despene tal regada la reajitar. Ei Iligarn que arriba a establir
mire el! i Carpentier fou sens dubte
tul.' cosa mol t ferina i una raó indisratible dels exits del "Grand Georges- ; pern mil traen devaluar els
seus mèrits llama de convenir que
Descampa no sois no arriba a crear
cap altre gran bnxader, sinó que re
pogut constatar mai que els seus
deixebles, pel sol fet dieser-Ion o

y felr
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Dissahte, cona balden anuncias, arriba a Barcelona procedent Osenbourg e l ma nage r de Mas Sciimeling,
Joc Jacobs. Com també diguérem, motiea el aiarge de l'esmentat la necessitat de posar-se d'acord amb el promotor català senyor Gosa respecte a
alguns detalls del matx que Max
Schmeling i Paulino Uzcudun han de
disputar a Barcelona el proper dia
d'abril.
Acudiren a rebre el senyor Jos Jacobs a Yestació de Franaa, ultra el
senyor Gasa, diverses personalitats
del nostre món pugilistic
tes.
Interrogas sobre el resultat del matx
Schmeling-Harnas, el senyor Jacob
manifesta que el creía normal i que
en ell Schmeling es ressenti de la sera
llarea inactivitat. Ara be-alegi-: ei
el combar tragues durat uns quants
rounds mes Hamas hauria perdut per
k. o., car Schmeling iins als darrers
rounds no es va trabar en forma, ¡
axä malgrat les seres ferides. Diversos crítica americans coincideixen
en amera afirmació.

L'homenatg e a Miel
Diumenge al mata al restaurant
Fontanella, se celebra un acte d'hoMenatee, qUe consistia en un vermut
d'henar, dedicat a Josep Micó, per
hacer estat proclamat suara cuna
d'E-a.o.ya dels pesos lleugai. L'ade
es va reme concorregudisei m de comP an as de professió, periodistes. (esteratius ¡ amics de l'homenatjat, la qual
cosa va palesar les moltes simpaties
que s'ha sabut guanyar Josep Miró en
la sera ascendent carrera pugilistica.
RUGBY

Campionat de Catalunya
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DIUMENGE

Barcelona, to - C.A.D.C.I., 3.
Cornellà, 11 - Joventut, 5. (No sala
acabata
L'Universitari, "forfait" davant el
Santboi.
Deeprés de la jrn-nada diumenge,
la elassificació ha quedas establerta
com segueix:
9 9 o o 113 3 27
Santboiana
6 1 2 75 29 22
Barcelnna
9 6 1 2 74 39 22
Cornelia
Jeventut
9 a o 6 56 88 14
9 3 o 7 24 21 13
C.A.D.C.I.
Universitari 9 o 0 9 O 1 0 1 5
Arnh tot i el fnefait, l'Universitari
va jugar un partit ami g an amb el
Santhni. Aquest va vencer per un eran
punts. des p ees d'efectuar una
marge
bona erhibició de ice.
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Enriqueta Sabatundlorä eh rècords de
Catalunya i Espanja dels 200 i 400 metres.
braga
. de put femení i Angel Sabata el de.s
cent metres esti l lliure homes

Joe Jacobs a Barcelona

RESULTATS

C

lona, hom pot conaiderar aquest
equip com el probable campió del
,
Pul,
En la jornada de diumenge, Le"a
Ditttnattge,.. .a la )siicinn del C. N. Barcelona
pase, de l'equip B, renovi el prilliure
me' lloc dets zoo metete estil
a ssib el temps record en aquest Concurs d't minut 9 segons 6-to.
Herbolzhei mer ¡ Sernpere, de reles resmup C. guanyare n netamentde
pit i
pec<iv.3 cartea de braça
dora En aqueata darrera hom PreSempere
veía una forte Ileita entre
i Lepage, pecó aqueo/ ckfrer, seguremen cansat dets cent metres estil
Iliure; es limita a fer un segon lloc.
4 per ano,
m
La cursa de rellevaents
.
per no variar de les precedente. fou
guanyada sense lluita per requip B,
i el partir de water-polo, forea igualat, es resolgué en els darrers romolar
'....---•-•
tialvtoa rts deas ls'oe nip fo8;en ami;
Els Concürsos d'Hivern del C. N. Barcelona i del C. E. Mediterrani. meAtOs raesiPRIMER
GRI:P
Cursa roo metres Ilinre
t
Repartimen de premie al C. N. Atlitic
Lepage, equip B, t re. 9 s. 6-to.
Segali, equip 8, s ro. 13 s. 4- 10.
Enriqueta Soriano bat el récord de ésser que ahumes com la present no
TRES NOUS RBCORDS DE
surtin d'azord alfa les seres iRuCatalunya dels son metres braca de
Pares, equip C, t in. 14 s.
CATALUNYA
sions. pena aix ò no ha de desesperarAlexanque, equip C, u in. 23 s.
pie que aletemptava ella mateixa amb
lo. Per la nostra banda esperen'
Un cop finides les Curses de la el temps de 7 m. 34 s. 8- 50 , deixantC1:5811 100 metros bolseada
confiare
que
dintre
poc
tema
el
sisena jornada del Cemcnrs d'hivern
lo establert a 7 ni. 6 se gon a 871o.
HerboLsheim er , equip C , 1 m. 2t s.
que diumenge passet se celebra a la Un rumor d'admiració acull vi stes - veurem recordman.
Barcia, equip B. i m. 33 s. 4-50.
Finalment es prepara per la sorpiscina del C. N. Barcelona. es notä
tes panales i els aplaudiments se
Feliu, equip B, i m. 34 S. 4-to.
tida
el
darrer
dels
tres
nedadors
que
en els espectadors l'expectació i
Comeucen
senten mes forts encara.
Abraham, equi p C, 1 en. 35 5. 2710.
intentaren un nou récord, era
tens que desperten ele grans esde- les reciproques encaixades de mans
Cursa zoo metres dors
veniments. Dintre de breus momento
i en una d'elles erobern la del seu
Senipere, equip C. 1 rn. 24 5. 8-10,
ANGEL SABATA
havien d'ésser intentats tres récords
entrenador, el gran entrenador
Lepage. equip B. t m. 44 S- 6-na.
el conegut canina:, i recordman del
de Catalunya i abre) ~me reporta
Mr. Speisseger, el qual, radiant de
Llorca. equip B, 1 m. 49 s.
C.
N.
Barcelona,
que
posseeix
en
en tot bon aficionas, unes lleugeres joia per la part que ell ha posat en
Pares, equip C. u un. 52 s. 6-10.
l'actualitat el record dels cent fueres
espumes de nerviosisAe, no per un el triomf, ens din, el temps assolit
Cursa 4 per ano latee
estil lliure i ii semblava que no esmateix, ja que ti senzill espectador
per Enriqueta és deu segons menys
Burcet, Garcia, Segará i Lepage,
el
retara be que un altre posseis
poc i posa en la gene, perra tot i
que el récords d'Hongria. Aleshores,
equip B. 12 rra 19 s. 6-ro.
cord dels din:mama metres, ja que
en el nostre peneament, leen una
Buira, Alexandre, Prieto i Manaj uda a qué un se senti contagias
de respectació general que es viu en
t'anida comparació. Hongria 9. 5 la abrí no es podia considerar el neda- silla, equip C, 13 91. 57 5. 6-ro.
dor mis rapid de Catalunya i Espal'ambient de la piscina.
Par* de water-polo
nació considerada com una de les
nya. Ami) els anys que porta de
Equip Bc Castella, Tormento, Feminora potencies en natació.
El nedador, autor de la gesta, està
semblava
que Angel Sabata
brega
Ferbu, Lepage, Burcet, Garcia i
dril en el pontó de sortida esperant
La nostra menuda Enriqueta Sono podía millorar ja la seca magrer. 4 gols.
el moment de Ilancar-se a l'a igu a,
riano assoleix Sernos millors que els
nifica actuació.
Equip C: Ribes, Boira. Sempere.
al costat seu una bateria de cronod'ells, dones. Pod ent admetre lense
Peró. Sabata, ens ha deniostrat
metradors i futges es preparen a
miraments , que ja tenían nedadores tot el contrari, ell és el mateix ne- alaneilla. Mejor, Rosers i Alexandre,
3 gols.
controlar la cursa i al ley voltant
de talla internacional. Aquest és un
dador de cinc anys cunera, iorjat amb
Arbitre, senyor Serinyä.
bon nombre d'aficionats, guarden
nas definitiu de la nostra natació fe- la millor pasta dels bons campions i
La classificació després de la priel prohmd silenci, com si una pamenina que amb Enriqueta Soriano
disposat - donar encara molts mo- mera volta és la següent:
raula o be un geit pogués restar
te una digna representant. A les
ments de glória al C. N. Barcelona
Equip B, 3 encontres: 2o4 punta.
algunes forces al nedador.
'maltee felicitacions que haurä rei a la natació catalana.
Equip A, 3 ídem: 185.
la primera figura en el pontó de but. en restariem contente si hi afegis
Diumenge passat velerem Angel
Equip D, 3 idern: 180.
sortida, fou
nostra,
Sabata en el moment emocionant
Equip C. 3 ídem: 163.
No apagats encara els aplauda
per
prendre
la
surcos
d'encorbar
el
ENRIQUETA SORIANO
SEGON GRUP
mente a Enrinuern Soriano, un nou
tida, igualment com l'hem vist en
Cursa zoo metres libare
nedador se situa al ponte, era
la menuda i gran canipiona del
manes altres ocasiono, riailer, coasOribe, equip B. t m. 22 o, 6-ro.
C. N. Barcelona, que una regada mes
cient re la sera obligació i compleFRANCESC SABATER
ni. 25 S .
Torres, equip B,
el ten entusiasme la portara a intentament segur de si mereja i deis seu
Permanyer, equip C, t m. 28 s.
tar hatre dos nous récords. Soria
el jove nedador del C. N. Barceresultar. a les nostres paraules d'enlona, que intentara el record dels
un xinlet i, simultaniament,
coratjament, un gest afirmatiu ens 2-10.
Pardo. equip C, t tu. 31 s.
so inetres estil lliure, la cursa mes
queta Soriano, començava a broceconvence del que nosaltres haviern
Cursa zoo metres bregada
jar amb un ritme periecte, una braräpida de totes les curses de :taradubtat. Aquesta es la meravellosa
Querol. equip C. i ca. 3 1 5.
do i en la qual el factor sort hi juga
çada Ilarga i aprofitada en el mis
condicia dele gratis campions.
Vilaldach, equip B, i ni, 34 O.
petit esforç, tal cono cal en una
un paper malt interessant, unes deSonà per darrera regada el xiulet
Oliver, equis C, 1 ni. 42 s. 2-10.
cuna de 400 metres. En els pr:clines de segon perdudes per qualde sortida i Angel Sahara, el perSala, enuip B, u na 51 s. 2-10.
%evo! motiu pot fer fruetar rintent.
Itiers cent metres hom arotä un
fecte olongeon. enaprenia el 5o meNovarnent es noti el silenci, un nou
Cursa zoo matees dors
minas trenta-nou segons. Erem optitres, que havien d'anotar una reBalanzó. equip B. r in. 34 s. 6-10.
misles. Seguint el mateix tren arriba
cop de xrulet donara la sortida i gada mes el seu nom a la nula de
alomóFrancesc
Sabater
intentara
batee
el
Torres, equip B, o m. 43 s. 4-10.
als dos-cents metres quan els
records nacionals.
Muriedas, equip IT. s in. 5o s.
rnetres marcaren tres minuta vutt-i- récord de la prora. Cinquanta meDespees d'una primera recta, un
Sres es una curta cultissima, i quasi perfecte viratge i una arribada emoMartí, equip C, a no, ß s. 2-10.
nou segons. Amb aqueas temps queno dóna temes de jutjar res: quan
dara batut de prop de dos segons
cionant, hom sentí anunciar que
Curte 3 per so Datare
encara teníem la visió de la sortida,
el record de Catalunya de la dinAngel Sahara acabara de batre el
Tey, Oribe. Sala. Balanza, i Torveierem el xipolleig de l'arribada i record dels 5 0 meres estil lliure que res, equip B, 2 in. 59 s.
taneia. Soleen al g uns aplaudiments
continguts Monediatament per niosmes tard, els eronometradors donadetemptava Josep Minguell, del C.
N'aciertas, Manyok. Oliver. Castitres de silenei. Enriqueta estava tan
ren els temps de vitit-i-vuit segons
N. Barcelona. anth el temps de 27
llo i Per, equip C. 3 ni. 31 s. 8-10.
sois a la meitat del seu intent. En 4-lo, temps que sobrepassa encara
segons 8-to, i el deixi establert a
Partir cls water-polo
els tren-cents nutres veiem marean
no un segon del récord actual, per
Equip 8: Tey, Fina, Caetellä, Fe27 segons 4-10.
récord
5 minuts 24 segons el nou
Sant el ee1u intent s'havia frustrat
En mig de la sorollesa oració que
di, Vilaldach, Torres i Sala, 6 gola.
Causes. preguntaren. Al nostre enEquip C: Palau, Rentaseis, Per,
seguí aquestes paraules i després
dels doo eslava ja *aseguras, perd
el que no sableen is de quin fóra tendre la forma actual de Sabater
d'haver p resenciat el sea esforç. cono- afuriedas, Pardo, Castillo i alanyik.
rebaixat. podia ésser de molt si con- es mag nifica i els temps assolits en prenguérem el perque Angel Sabata 2 gola
La clanificació després de la priie coneiderat per tothom com un
tinuara amb el mateix dalit o podio els entrenaments Ii donasen tot el
dret per intentar el récord. Es sola- gran cammo.
•'
mera volta és a segrient:
ésser de pip a si les seres forces no
Equip B, 3 encontres: 200 punta.
Antoni TRIGO
corresponien a l'entusiasme. Fer fl. ment el rial de molts altres, el maEquip A. 3 ídem: 192.
Enriqueta. comenei els darrers tren- leit nerviosisme. Que fin que no iniLA SISENA JORNADA
Equip D, 3 ídem: '69.
ta-tres metres, acompenrada en tot eiessin amb la perfecció nue calla DEL CONCURS D'HIVERN
el "nInneeon" de sortida i el viratge.
Equip C, 3 ídem; 162.
el recorregut per sorollosos aplaudiDEL C. N. BARCELONA
i abre, fou causa que ii Sobeis
ments, que es redoblaren a l'arribaREPARTIMENT DE PREMIS
Amb la victòria assolida per l'eda. Ningú sabia el tenlos Que baria Cenen tue havia de hatre el record.
DE LA PASSADA TRAVESSIA
France s c Sahater és encara mn!t q u i n 8 en la sisena jornada del Confet, peró tothom es p erava el pronunDEL PORT DE BARCELONA
curs d'Hirern celebrada el iliumenge
jewe, té per endavant la realitzacia
ciament d'un non record. Després de
Diumenge al mati tingué lloc a
de imites gestes toril aquestes, pot passat a la piscina del C. N. Bateebreus =mente l'speaker proclama:

d'haser-ho estat, posseissin coneimente que no els haguessin P ogut inculcar altres managers. 1 abcd ho
diem tenint. molt present el cas de
Humery. boxador al mal Descampo
ha convelan recenunent en una primera figura deis rings francesos malgrat anterior' fracassos.
L'enterrament de Descampeva tenir efecte el dissabte passat a La
Guerche. Fou una emocionant marnfestació de dol en la qual estigtieren
presente o representades les personalitats mis destacades de la Boxa de
la reina República. Nombroses corones cobrien la despulla que va rebre
sepultura al cementiri de l'esmentada
població. Sobre la tomba finen pronunciadas paraules de conde' per Felip Rotch, en nom deis "Antics de 12
Boxa'; Per Victor Breyer, en nom de
la prensa esportira, i en nom de
l'"Unió Esportiva", de La Guerche,
entitat que funda i va presidir mentre
va viure Francois I)escanips. (D,
E. P.)

I

...... b.,..,..,

MERCAT DE COTONS
taeo. elermee ..... Mane tongo Oet. Pele.
••1/ER/0611.
Yes« engome . •.63 6.26 6.31 6.28 6.17 6.25 6.26
*arme
sume mermas
*MY
e•.
I 11.014

• .•
El Campionat d'Eapanya
El Polo guanya el prhner
partit semifinal amb el
Terrassa
El.

multata

Polo. 2; Terrassa, 1.
Residencia, 5; Zugazarte, 2.

Polo - Terroso&
Aquest partit va jugar-se a
'ss&
Pedralbes.
Sota les ordres de Cullell,
que va fer un arbitratge regularfssim. es van arrenglerar els
dos equips de la següent manera:

Polo: Capdevila, Ramman,
Maier, Wuebb, GräCia. Renau.
Lacourt, Tarruella, Rodon, Caralt i Palomo.
Terrassa: Sarri. Domingo, (•.„,,
Argern i r ( F. . Si Mt5, Armegir
( . .) . Chavanel. Puy. Badiella
Roig, Badielta (J.) i Indurain.
Feia quatre minuts que havia començat el partit quan
una centrada d'Indurain va esser rematada de manera formidable per Badiella; nou minuts després Tarruella sa empatar.
La primera part va cabar amb
un dornini igualat.
A la segona meitat, al cap de
tres minuts. Gräcia va a conseguir desempatar a favor del
Polo.
En aquesta part el Terrassa
va inalmelre dues ocasions de
marcar, per haver Ilaneat. fora
dos penaltys. També el Polo en
desaprofili una en °majó d'un

altre penalty.
/1:1==.11=1M33r
l'estatge social del C. N. Atlitic el
repartiment de premie als vencedors de la paseada Tracessia del
Port de Barcelona. L'acte ion presenciat per un bon nombre d'aficionats, i tots els guanyadors Ionen
Ilargament aplaudits.
CONCURS DEL CENTRE ESPORTIU MEDITERRANIA
Diumenge t in g ué llar la &quina
jornada del Concurs Esplai, que organitza el Club Esportiu lieditertanta a base de peores de natació
i atletisme. El dia núvol i l'excessiva fredor de l'aigua no jaleen obstacle per a participar-hi la totalitat
deis inscrits.
Eas resultats juren els &calienta;
Provea d'atletisme
Llançament de pes (esquerra):
Primer, Alsó; segon, Planes; tercer. Galmés; quart, Comerma, fins
a 28 participante.
Salts de llargària sense impuls:
Primer, Rosal; segon, Muñoz L.;
tercer, Ruiz; quart, Galmés, fina a
28 participante.
Salts de Ilargäria amb impuls:
Primer Rosal: segon. Muñoz L.;
tercer, Galmés; guara Muntaner.
fine a 28 participante.
Prova de mitad()
so metres, estil Iliure: Primer,
Lloren,: Muñoz; segon, Pene Min.
hoz; tercer, Carrasco; quart, Josep
Muiroa, fina a 28 classificats.
w

Ola 26de ftbrer de 19N
Irme
181.41.1111
/dele PtIlor 431.
MIle 111110 •

44146.T.
11.1tuyer 1
canea interior ... 6.50 6.03 6.95 ab 8.81 8.851
9411274
Tafle.
''re
74154
$444trat3UND
I moya r Wes4, A 14.sata
•nibb lIel 11.II. Mas. 101111 111111
12.18
19.31
19.16
19.51
.
***** salemos .. 10.40 12.38 1200
lenes rillerOle ... 12.1e1 14.4: 12.51 14.32 10.41 16.40
obertura
otasetura
Sa... Ielettrogew
renta
relea

118'00 aren 111~ mg . "ve 616, 86'54 87'74i
. •eyegide • •
87'60 87'51
17'09 47'00
•
o
5
5010 90'36
14'75 10'7 N
•
06'09 911.00
49'75 breo bs Neri.
•
78'00 78'00
1100 8000 O. I ll• Ud..
14'00
11'65
•
11•14
15•n•• .
.
8'110
9'00
reune
•
18'00
1r0
I
111111iit
141
59'15
37'75 37'75
• 11.1n41118 ele
L11.••• ww61•••
• 5075
l'4•98
50'00
me
7'00
16'00
748 7'48
•
.4•7 • 111'00
3.'91 3 .00 1
e ..eso ca to
nono ;7,1'9247.
1 1424. *a
tw.
a 57'40 18'911
se,•00
.
5'23
67'50•
70'25
21/4
yo
aro.
t
e
'nn oro
83'40 83'110
7705;2355 70'30
Ss' en , CnsI
1 e..
me 1 55'00
it 34'00 $4'00
M10'50
52'60 sal» le. ame •ve 454 77'00 77'00i e
11111(111 14111
; 50411
25'05 31rIgte •
I% 100.01 100'00
SICa
4759 v...st e%
7 nos
14'00 3 cool . e 4
113(10 50'74
•'110:2nn asan.
3514 57'23•
L
SI M'In
ii.et
1 5etei4
65'00
Na•
62'00 1 (.4..
53.£5 13.0o
ä
62'00
• ind.wm 111I
11••• 61.• su 'o
113'014
3
400
1330
43'40 M13'74 he.41,0•46..
'1 UW4
81,32:45%
PI •3 MIS
m*1
1%
nn I .
ore •01 01024 1 10 fr•11040
1700 te7'01)
8812:200
77'00
‚_p
kasis»
411114 tttttt :
1?55 44.
• 'pe..
•
46.501,:, 44'00 orno
M17'1'5
N4111
74'73 71'75 . 19•5••• ha f•
.
2
M1514
.
1 c.....1...sseeit 76410 ‚re.
101 7./•••• eb•ll 74'74 7 4'711
tisis •alen« .. 12.14 12.57 11.08 15.14 11.29 50.44 12.63 %mima°, 411 porte
elle» UBOCa
6111
la
Imodao
O
101.51,
050
100'1'
.
0000
111484111
I CM
79'5 0 1
su
04111 Mala Un.
Obertura
10 M1' 116'tä
amantar)
76'74 72/.09
M11'00 911414:1:" 53414 4
63'00 63'110
• 4. 11
1111, aa 001 I N 161,
•
555 anterior
suon telegrama
2115'50 216'10
87'00
87'00
5100
•
C...
II.
4I
•
oo
6...0"«76":k
ts.00
64'011,
Oef
da
VI
11%3011
imalleae
eb
eenr•
S-6" n 011561 Uses ..
4500
02,110 88'00
e.
0'34:50'5'
0°73.1'
.
74'75
1%
.
o
.
•4m.4.•3.
11n16
0
511..505 anterior ...•.•
4.'25 44,55
44." .55S
Alwme
7.54i 1411.94219
, cA:i 91.50
. 40'03 1 r;',0, 5 toothel
Immm etne e. N.. 00'10 •4111
_Z•••
14'00 'can
91."'
1.42.
A.1.14. .
8> 79'40 /11'54
57701
ol'ne
e• •
00
• 5'a4
•
5.03 555.POST
rpormf•Ylotl•
41.10emee
2350 at•so
2.
ir no M10,10 • hm 44dow
116.441 050'.
53'00
nwe
6
is.
_4004.
4141.
7e'sn
711'0
N
•
•
.4.0111
1
1551'5o 6950
• humeo 4%,
74'00
16.www.• .
901'1: '1
cnn
99'06
•
7515
•
75'10
19 • 65:75 6330
• •• ome. • '4
15'76 46'13
CeM1•021
•1•••• •smael:
97'50 95'50
SM1'15
•
I
73421 1=1
17100 171'25
•
me. a. effllae
95'711
.
tij 03'00 g alio
Pm. 34.1. ' a . ' toas
73 00 75'04
133'75 133'70
es'en 90'71
50070 ou • yr, •10•1•0111...1
116.1.14111..111
•
;;:b30"
58'00 17'16
J, 441
"" p
91'60 srse
. 11, 1401'011 501511
T.Itfäwq.
82.110
51/".
590
5115
,i. 8.1'n0 A -01,
9114....
111.4. 5 EI$C$111C111$
seM1-011 16400
2995'
.
4.1
O. 100'O
6 ras 5.44c
• .1.- savias 70'06
. 7 une 71'00
° .1 ' t- i/641•Ctemel
4150 4150 &ere .109./
eee ee.dese 80.4
t 0055 441
6.1.. 101'35 %arad
•
lime
tenlo
74
.00
1
1300 43'00
,
t.s
•
•
• g 1A0'15
5% 78'1411 71 le
„'es
en • 11&&•
torero tesiocättilf
.141.4.j;
1 109:9" 101'75
11111881
56'00 54'40
lowt.¡ 87'43
•
V+to be/ dw• e 41.
11'75
111'7"
4
3,,
/41144,14
ma ;:1700.•
51'75
1111C4111111
itt • oni
Son Ora ~de
145
54 :37.i 1
• VARIP11111
46'
IAJOUIIIK l'ARRUMES I AL711511
111.011f
CURA,•
1
DileMILIS
.
a. 44..
5 °I417.1:970 6,0.4ns
4,
53'74
0830 1... =
1 1111 111130
-.A,.
17'40
hi
evo.,
m
MMIIOOle •,419.4
• . ,
lon, »u _1
•
• l 0775
20'23
404'2 fen'2 N lemMe beedeem,
son neo. *b
ri.
1~NOS
i t 66,6
•
a 74'15
1
5215 11'731 .• •
111010 •
1130
• a
1 ussnu
1
•
4711 • 115
47'50 I74
•
80 4 180
168'05
•
hamo.
4 «au 49'04
774
7
0
;
1
7
:
V
•••t
5
:
i151
.
496
ele,.
46110
4111%
. : : .t
=T'e '1 11:11 ti...
95'50
•
lowwww111•
I L*
74 a 70 I•••• Iblet••••• t1
33'30
29130 It1.00
•
5
,
0
0
2
(."
la
li
1
1
103
4
34
1402•114*
.
•
71
a
72
e...
4„„..
d alky, 74: al 7457el
"ái.1.
1
10400
3';::44
2 •.: :. :.: 76°
778:02 5aask 11:
'Si
1m w
uni
„ 0 . ¡n'ene 100'25 theee
. 111nVui g or, 11•44
•2,5340
41'46 bri . b
•.. ike,...•
7 4 ä 75 ,„
Ihm.
14 4 4,
te1'50 96011
• . 1rnson
117'15
4305 44'311
53'S ß 44 rwm Ir"; •
IletomMe ortos
7101
11 ß 79 e..... h.. 4 b.u... 16 a V 12ww ea pro* .1.
31.6•••
•
71'00
0
,
;:111
831/0
,
11'15
7"
1385 Swo Imw•••• t
sil ä ae e ..... /1mw
Ihmemdionewer
78
• 73 , 1....
4.4.:.)..icro gel» &ab u de
Melles
'01)
11":,
414211::le:1:
60'66
21.10 1150
II 14
"11;fai.::oni'111
1••••••wl .
15.iiii 1%%1
, 1111 a SO ass, mole larceler1
71
71570
teme humee. ,
earli
111'74 11 :25 11:1 ": 450' 49:
*
""
.
:4
; :74
' ;696
0.
804 $1'71 • %Ud eill 4IN l'AM
32'34 211.05 hm
/real ~mg
I.•••• 11.111
M'en 1418.0u
.
tr• Pe9
4.
•ta lee
11.61
19••••
••
pu...A
3.114
1
135
$7'00
te
50
4,„ 4.,..„6„, .
37 a 37'6
118110
46 te,
1HW 11310
111wal
.4.
erre
di
• 7 si.r+
r
ase
.
141111N1
0
•14$4001109444
Hm
a..
e.
MI
t
71110.
.
1
5101
77'0
6940
enlata,
0g
au au 13 Vo.
4.1....
...• 'qm.. ..... o. 4.
. 15 a 44
mesef3 .4•4 ....d.nr
4.19
1,%
11'40
11/01
45'71 4826
ot« e 44.
31•1N
n
qo
91.5
bevese.
.......n
500511
,
0,2
5a $.I. •••• R.». •
613411
58.811
.
•
421
1475 11' 73 9* 44
13taor
•
10130
sa-.
sa....
soli
.
••
•
••••• tima Geed16 , .' .4$
te 5• 45.
.1. 10 to y 1.1
13.
.M.;*
i 3•
1^.7 ;, •*. aN:e. 7711.54:55 a4«nla
• oo 14'80 .
~ro
.
11.446
134161/ I86••
118111111. Mil I COMÍ
u•••5_ A.m.+.
. la'
41'n
01-11. 111.w1
'1 561.11•••••• • • • 41 a Ira
• m .4 "
tova° • II.
a
54 55
lo
arel.
38
4
29
1
IM
~e
e
a..
h...
119••n111.
LO
fe
10
a
Mi
0640
$1'70
41310
1630
;?t::72 itn'il
*prime Ole
'se.', t14•01.
• 4 1 >111,
CM• .1.4. amista
%.
;
!I 1 98
aire.
lid11•0 i eeeee.
110481111IhI
97 4 II*
61'71 suplo
11'. 1; 41 • :,e
•sn
46'75 46'l
• 1 je
41011 51'46
II ß t3
fiC 103'11 103910
116•1•Inwerlam
15 • 813 heno•
. 51514i1
7 YO e. /'44 the Mea
11 lo%
13303 133'73 •
II
135
5
140
lidlwr
1/111
$43
4 St
C.",..a...„,
..1....
„la. llar
37'5 ß 38 Twww.
7 ,ne
1313
.11•10mo
II a
00
1830 17'30
1051 155 ( be. 44 014 * •
4'27
as 4 $41 s.«. . . . .
trad. Maill•
111'01
Imm1
• 11..•
arlo 9102 4.41114
%eme.- «pm Isme., 60 11 tes 5.9fteem. twem
Prra
;80i49 $: 1 wi• riti 4 i
41 4j: :
.
•
8800
1471
1114311
107'50
(P••••
I.
pm*
*
%o*
12=14.
«1
•
111.11«.•
.4
• 1/1 11 si «en 1114...lwal
1N88
111
41,
oxeo
MI/
4111
le.
1'15
tnass
14
pll_
we
cm
de.
Arawhm .
lamia mewo lim. . 101 a 11/11
‚a,.
og .Z1 e°.
4.;
.
trae
16300 14136
• •• e te 45.i1:1
1114
16.1.
11•311.1.1.110111
•59
I
13,
mor
~O
ele./
he
•
flä*
14111MON:214
;;::2
«
e
:
15)
0
'''':
:
77'in
:11
:114
4
•
90'41
•ewil...6
•
.
,„ . 114
6730 61'10
*mi

Ihr1888
WITIANS1111811
km. /•••••n

345'00 148'00 11•••n

.

8400 84'00

167
1'67
Limo 11101wo MY, 90300 30300 1N6 1...4.4m •
AIVIVTAINsul
1636 11'63 8411144 8111041
I 11,81 ACI1N
239'25 lasas
COMOTAT
172'40 17040
enea. 87'50 87'10
&moda»
5101111 SILO

"r2tre t
1.•116

e

(mieles

MERCAT DE

. .di

r

te' :e

arena..
• 111119111 116 V4/011 0•119•14111 1 ne etpusR ••• o mogo.

...ref.,.___

..

c

LLOTJA

01A26 DE FE1ERR19Z4

7711

ti4;

Sit, I- 11071. r.. 'Sto,. 1- 4 01iirla,
ii 1... l 44. - 1484 1,.„11 e.
I., 2862. - Argentina. 4.. 1117. -e- Pro
!el! Rei .Li2 :917.4,213 51,..
r:1
.
, Sr
3 7715. _eleele"
2 17 - uno
7n77•6.
.,
10111.
riel, - notenna, L..86itie
lant190, I-, 406.-140113•1110, L•,, 1350.
. , 1.., , i84.
d a , I. 1939 . p . 400 . _ N0 t.
¡bond. - Litboa, L., 0907. - 331:111111103 Otras, L., 01100.
jirj naralaak',...77 3111 , L. 154e, g ., ise4o.

448.114 814 4•411/14 ea* le nelet 1..
•,,,,,,6966 ,6, 6 ~Ose, 1 au.aas.
Os a,

gro p. •

Plerm
1.11m
aré..
areeileee.

1111.4. me...
81 1 61 le. 440404 , , . 16'SII17
311111.
rds Ova . . . r• • •
so a SI 2„......
, , „ 11 ß 10'3
• *10 ß IN tele .....
. • • 454
,
SI 1 51 ei6-. 14 1 143 1•••
3.1",..",
din
4
•
118
4
IN
.
p.... ...
40 4 113
- brviereolhe ' 'Na t'a ‘r u...a...,
-''
.
14! ! 41! 21.4bit
.... nem
i 6=
IV s .4 ejeee.)
Si te...

111910. .

•

35.0,

LA PUBLICITAT

_

Dimarts, 27 de febrer de 1934

SPECTIAC

ADOILS
11ARIT
dasantla absoluta, &s'Alele° ptas.
PER A

if4t-tres

T E A Tiltilt OL MPIA

PROPIETARIB AONIMMIT MOOtt, Da
FINQUES: Ja esta resolt el problema de
reparanione enlacies del aparells fecalfedere. Amb una assegurança dele dita
aparells els podreu lene sempre en per', teste eetat de funcionament, evitant
questa manera qualsevol accident

Campionat Mundial de *Ball

TEATRE .1.011EA
Telbemt111101

Anal. quina) die

A les 5 (811111QUeS a 310 pessetesI, I
1013i LA PASME MUERTE DE
IL AUMENTO. Eseenincacto, en
vera, de ForeMndoa-ArdavIn. Grandids
un d'Interpretarla I presentarla. Denla,
nit: LA P11810/1.
tarda

Porten ballant 317 llores

lea

t

De lea 39

parelles Inserlles queden a la plata 13 parellea

S'ACOSTA EL. FINAL!

• Fàbrica d'Apare% Sanitario
'de FRANCESC ESTEVA

10.000 PESSETES IN PREMIO, $410011
Aval, e la elt, •emullere festival en 41 Qual «tutean notables ateacclons

TEATRE NOVETATS
Avul, larda, a les cinc, I Mi a un
quart rt onzei exilas del inri aveCoa
espeetaele sense rival

Harem) Bolillo

L'espeetacle mes sorprenent del
mata, dP•Mlltla I misten de toles
les edats

Corta, 502 i 510 — Telèfon 31336

PUBLI CINEMA

..emnmnt

ualltala mundials - Dunanentele
vimos. - Eta. - Besana continua
Butaca UNA PRIMITA

.121 DE 111114111, P1111111E111 1934

HORACE GOLEIIN

preaenta, entre altres meravelles

La elema • erré. de! cristall, Lo
maroma India, Iti moro teareteaat,
La pesca miman/104a, Simfonia
~dudo • Papal Junt amb
plana I el Maniata, El mimara' mea/u,
LA dona partida per complot per
una seres
00 TRUCS EN co •INUTS
100 ORARA 1 L-LUSIONS. 100
peomentadoe por l'As dolo Minina
14

HORA CE GOLDIN
Inuelonlata do teta ele
tomas
Mune. tema I nit. el grandiós
espertarle

HORACE GOLDIN

Obertura al 4 de atan

METROPOL CINEMA
Aval, dimana. tarda, a les 3,011, e !en lo,
dure r ulla de
ALAS DEL PORVENIR

Robo en la

Opera

EL PRIMER DERECHO
DE UN HIJO
nema. estrena de In sup, p ioductid Fox
MATRICULA 33

Preus popular;
M urnenge, tarda,
33n. pormiarr
6. I alt , el meratelins
rePer (arlo

CINEMA ESPLAI

cOallas& mitre Muotanee I »lima
DIEUIXOS. ENCIERRE Olt TOROS

EN PAMPLONA. DURO DE PELAR. per /ames Cagney Inornes a
la tardar. ESPIAS EN ACCION. per

BrbrItle Ilelm

TEATR1

POLIORAMA
Osmunals d'alta
eealadia eeeee o-Roto

Acta, tarda. 11.1 de 5,
TU EL BAR-

CO, YO EL

NAVEGANTE. Art. /
EL R OSARIO,
Tarda I alt. FI

SECRETOS'
per

Mary p iesrord. i ralle gpwam
1 Mona Marts

NAVIEDAKTE.

3/1 , estrena de JUANITO
ARROYO. CASA.
SE
LI
estrena de FUE UN ser mana entram.
PR1NCIPE triE ISRAEL-

TEATRE ,,BARCELONA
Ladea« de •mpart-Rieoiloo
Aval, alMerts, tarda, a un guau de
els, connat de la COnlpanyl•l

EL 6RAN GALEOTO

Mi,

a un girar: d'orne, debut de
la Compansia Ar g entina Rivera-Do
Rosas: estrena de la merave/losa
comedia d'Erluard itiairdet

nli! "Catalina de Rusia",
Irouglas Falrbanks, Ir.. I ElIzabeth [veguer. Re portalge. Noticiar, 1 Atraerle,

dim e cres, tarda: MAITRE
40N MARI
mujer
pa un aran hernbee). Att(MI
LE SEXE
NUBLE (4CuM es ei uzo débil?)
DP55111.

ROLE« ET

430. Butaques

Tarda,
a t pta.: g eneral 0'80 pies.: EL CANTAN DEL ARRIERO. LA VIRGEN MORENA, per Pallo.
A la ni: no 01 ha ruar lO per a ca arg (Ir
IREDENCIONI que s'estrenara lema. Mt

TEATRE COMIC
REVISTES
5. re posleler de l'aplaudida
resista

GUILLERMO SCHUL, Montaner. 180 • Telefon 72505
De 3 o 4 tordo
BARCELONA

CAPITol.
4 tarda 1 10 Hit: "la mujer desnuda.,
Flarelle. Landre, bibilitos I Vlatze

Connnua 4 tarda: "So necesita un elval", flennte° Atajos. "AlrIn de amor", en
mazno'. "PererrrInno". Ilenriette
Crosman
AAAAA •ALACE
Cual luna 4 larda, ''Ins gangster, del
!r este". ' Farsa canica farsa-. 11411 n 17
N'orzan. "Así es B roadway", e n esuaaval. loan Blondell. Noticiar'
1

SPLENDID CINEMA
Seepell do Cual, 117 . Tailorma 11441111
AN UI, colossal programa!

ESTA NOCHE O NUNCA
per

(t'aria swarlson

Concerts
dinmenge vinenl, a la larda. 330
PALAU Da LA Ruma CATALANA
Lnic recital del irran violinista
E/

del
Oeste" tuntrament tardar "Farsa rnaIra
farsa", Ralo', Morzan. "AM . 5 PenadWay", en espanyol, loan Illondell.
N'atinan I Cianea
MIS 14
larda 1 1110 al!! Cranlra I Catira rri n ieamen/ tardar. ”1.3010/19`5,11
1933''.
"Veronika", Francisca Gaal

Conttnua 043 tarda: "Los trAn g oters del
Oeste".
" V eronika". Franricra Gaul,
"Vampiresas 1033". Not1414r1

expli r ada e n eopanvol
DIEUIXOS SONORO

SECRETOS
per Marc

PIrkford I Leone Howard

CnnItnna 343 tarda: "La s e nda del diamante". "Agudas rivales". Brure catana
-Honraras a tu padre". Lionel BarrymOre
ROSAL

CINEMA PARIS
Tarda a les 4'30: nit, a les 0.46:
REVISTA
la Meravella esperlarluar

Ennifnua 345 tarda: "Hotel de eslit•
dientes". "Igullas rivales'', Bruce Cabral. "Honrar/1c a lu padre'', Llonel

PAPIKRA
(GRANIT DE SAL)

arma

Mobles

liquidarla ruinosa
'ter temas. Ca mula. $ S, Cata Bol
recé No ut «tul.
animen.

debut de RICHARD Y CARRY,
-rhan c olullars" a duo 1
planInies. Be un a 4).

Barrymore
»NIMIA 1 PRORA
continua 3'43 larda: "1.5 senda del diamante". "n'un do pelar". Jame, CaFney. r Secretos". Muy Pirkford.
Noticiar)

CERQUEU PIS?

CINE RAMBLAS

P e r tra o llarlar vna rerordea CARA CARRERA, fundad. er 11157. Auteconduoteroo a 25 mor dina de la mutes, e pm

DIBUIXOS

Franziska (raal en

GRANJA ROYAL
extraordinario

Rambla Canteo, MI I
- TI. 18573
Aun: NOTICIARI FOX. LARRIGAN
EL AFORTUNADO, per
Ball.
LA VIRTUD QUE
dril'
Musa Ofrenda

SEXTET TOLDRA

carretera • 0'80 Mes. 4.1.
SORREL. 132
Talaron 11/111

hex

La dama del avión
per James Muna&

1 Terma Torda

Sessm continua

VIES URIN ARIES
POLICL MICA
PLOMO
g alanes AAAAA tse - Detectas MIURA
Rambla el Celuloso 11, 1.ee

LAu MENT
IDEAL

I Avul, tarda, a les 4: nli, a les
10'05 ./ REVISTA AAAAA OUNT. PA.
RAMOUNT DRAPICO. EL RASCACIELOS DE IIIETTY ,Ilbultos) I
A0108 A LAS ARMAS, per Gary
Cooper, Meten Hay., 1 .sdn,pbe
Mentan. Son Mms Paramount

Ve14411544o
larda, de 4 a e; n11, a les Ifir
Barrer die de
MOCO/ LO MEJOR A FALTA Da UN
CHICO

per ¡anal Gaynor I 011a -ver Balo,
Denla, estrena ele HOT O NUNCA,
• per Jan hiepura

ea.

Tol4f, 11441

La canción del sol
per

Laurlä.U1p11.( eles.p irroipr

a les

c

1110A4
0011...
MURO natredkr
Torda, a les 4, n11, a les 10:
Grandirls ball del prInne film
PAIIILAT EA CATALA

EL CAFE DE LA
MARINA
par:IIINP Venteo!' P ()liberte Retire
despatzen loralltals amb Ceo

Ea

SPenttelpaeld

•

Día a6 Tanca Alça o
anterior baixa

Nords
4850
Alacants
43 '95
Andalusos 1425
58.00
M. Rif
Colonial

45'75

49' 2 5
—0'75
—035
44 . 30
-1440
13'85
57 ' 5 0+0.50

4 3 '85

17075 17075
Aigóes
Chades
345'00 34 800
Filipines 303'00 30300
32,25
Tramvies o 32 .50
59'15
Montserra t 59. 50
4650
Hulleres
46.75
5'25
Petrolis
5'15

—0' 10

—3'00
——
+02,5
+0.35
+0.23

—cita

Tramvies es refan qaelcam tie
depressió que han presentat

diga, gu lden 636 6%,

77'50 (+0'75), i emissió 193 0 , 75'es
(-1-1'oo).
El grup naviler, poc sostingut, pre-

senta perdues en Tradsatläntiques
1925 eaPacia la, 116'50 (-0'75), i re*
que no s'havien operat des de
tres setmanes, 88'50 (-3'0
0 ).

El sector d'aigües, elictrics i
dustrials, sense veure's gaire actiu,
denla mostres d'irregularitat, ea
particular constatada en alguns valora cue modifiquen de més d'un

ente, corn són: Barcelonesa Electr:.
citat, 1908, 9400 (+1'30). Boni
Energia (6o-8o), 103' 00 (+feo),
Eléctrica del Cinca. 5 %. 95.&u
Asland Cordovès, 8709
(-1'75). Fabra i C0/5, 7400 (+2.00),
i Manufactures Sura, 86'75 (+1'75).
De les acciono, nomes cal remarca:- la minora que aconsegueixen
Asland preferents, 9300
0
(+1. )'
Quadras i Prim, que no s'havien
operar des del desembre darter, 115' 00

(+7.00)-

BORSA DE PARIS
Poc favorable fou l'aspecte que
Medí el mercat parisenc en la jor•
nada i ultra la paurvitat
que domina en la contractació,
valors donaren nurstres de feixugor.
El gruo de rendes registra baixa general i la major pan . d'emission.,
presenten perdues al voltant de mig

La tanca anterior de Felipines és
del dia 31 del passat gener. i del
dia 22 del mes que sont la corresponent a Tramvies o i Montesrrat.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles d'obligacions es veuen
en aquesta jornada més afavorits
per la contractació i en algun sec-

enter. Banc de Franca, 11130
(-1'20). L'especulació tarnpoc acor.segueix sostenir nivells preceden:,

Pel que fa la tendencia dominant,
la major part de valoro queden a
canvis sostinguts, i només en algun
rotlle s'aprecia quelcom de feixugor.
Els rotlles d'Eiectes Públics, prossegueixen poc aíavorits per la con-

HERCAT DE LLOTJA

i presenta ala-unes bajaes com: Royal Dutch, 18o6ct (--40), Suez, 1 9935
(-65), Kuhlmans, 610 ( - 1). Barcelona Traction 5 1/2%, repete.x
a 715.

cions apreciables en canvis. Es de
remarcar la minora assolida per

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor liolandes "Yerre", amb
cärrega general, d'Amsterdam;
Oapor t'orine "Torfinn Jan",
amb Tàrrega general, de Londres; vapor angles "Palacios",
amb cärrega general, de Gijón;
vapor espanym "Ciudad de Valencia", amb eärrega general i
168 passalgers, de Valencia;
vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", arub càrrega general 1
183 passalgers, de Palma; vapor trances "Mendoza", atta)
cärrega general, de Buenos
Aires; vapor /tornee "tilaire",
amb carbó de linstlepool; vapor
Angles "Carpio", amb càrrega
general. de Lisboa; vapor ;ingles "Duddinston", amb càrrega general, de Tampa; vapor
espanyol "Cervera", amb càrrega general, d'Algeciras; vapor
espanyol "Cabo Tres Forcas",
amb cärrega general, de Marsella; vap o r espanyol "Ciudad
de Mahón", amb cOrrega general i 25 passalgers, de Maó;
vapor espan,01 "Sagunto", amb
(ärresra general i 20 passalgers,
de Cartagena; vapor espanyol
"Erandio", amb carbó, d'Avj-

Obligacions Tresor 5 1/2%, 102.15
(+0'40)•
Obligacions Tresoreria Generalitat, recobren la paritat, M0'00
(+0'33).
Els Ajuntaments, amb regular activitat, queden la major part a posicions sostingudes, i si alguna variació es registra, es en alca al voltant de mig enter. Modifiqucn mt.:s
Exposkió Sevilla, 7650 (+t'or ) .
Les Diputacions, més sollicitades
que en altres jornades, repeteixen
posicions precedents, i nomis varien
les Provincials, les quals minoren a
88'50 ( f.0.50).
El grup de cèdules, també acusen
majos activitat, i les poques mOdi¡reanimas que es registren són amb

lleugers vanos.
El rotlle carriler ja presenta un aspecte més favorable pel que fa re:erència al negoci desenvolttpat. 1.0
contractacid es mostra mes disposada i aconsegueix realitzar
major nombre de cornpravencles,
que es venia registrant darrerarnent.
Apuesta revifalla, no ha tingut
percussió en els canelo, els <n'ala'
mis aviat donen mostres de feixugor i són en hon nombre els valora

oue baixen al voltant d'un quart
d'enter. Es de notar la minora deis
Nord 3' serie, 56 1 5o (+3'00), la
baixa dels Cisca, 62 ' 00 (-1 ' 25), Ani Cardatases, !Off& 74 . 00
ril& Catalunya. 6 %. 74 . 00 (-2'00).

El començament de setmana
en aquest mercal, va transcOrrer amb regular concurrencia,
si be les transaccions no tingueren gaire importància.
Mate: No registren per ar.,
cap modificació, i sembla que
la fermesa no arribarä a ibtser
con/ hauria volgut la part vertedora. Les vendes no es yerren
gaire actives, j nomes es contracta el més precia per sortir
del pus. Registrärem alguna
operació atub blats d'Arevalo,
5350 pessetes, i de Sahagún,
a 5 1, pusat dantuut %LIS..., origen.
Ferinos: Encara que lea existermies sigain queleom respertableo ¡ la venda l'otra restringida pelo motius que expressärent en dies antertors, els pret4
continuen sostinguts i amb tendencia a aferrnar-se mes. La
colitzaci6 vigent frs la que registren' a port.
Ordi I OlTaDa: Els preus de
tols dos generes sön una riMa
mes febles, i la venda Seguela
ensopida. Anotarein algunes
operacions amb ord i de GasteIla, a 41'OO pesseles, i civada
Extremadura, tarifa curta , a 30,
posa! origen.
Els allres ineres, senas varia,•ió.

les.

SOLER i TORRA Germans

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol ''Ciudad de
Valencia", amb càrrega general,
cap a Valencia; vapor espanyol
"Ciudad de Barcelona", amb
rärrega •general, cap a Palma;
NapOr trances "Mendoza", amb
carrega general, cap a Marsella;
vapor alemany "Livoruo", amb
,.Orrega general, cap a Genova;
vapor espanyol "Ciudad de Maheut", amb entrega general. cap
a Eivissa; vapor espanyol "Jollast. cap a Huelva;
vapor espanyol "Ila", en Ilast,
eap a Bilbao.

El Phoscao constitueix l'aliment ideal,
el mateix en el desdejuni que en el berenar. El te i el cafè
no produeixen sinó
una fuetada a l'organisme, mentre que el
Phoscao nodreix, fortifica i estimula l'estómac sense fatigarlo. De gust agradable, còmode de preparar i amb una digestibilitat perfecta,
el Phoscao convé a
tots els temperamenta

LA

T. S. F.

Programes europeus
selectes
20'10.—Bangenbsrg, 456 me1 res. Concert sinifónie: Manxes
militara celebres.
2010. — Poste ParlsIon, 3 1 2
mela s es. Conceri d'orquestra:
Música classica.

PHOSCAO.

Li1110112 ile tdOda.

10'20.-701044, 385 ro. Selec ció .tróperes cómictuea.
— Budapeet, 549 metres. Música de 10150 1 15 des de
Britänic.
111'00.—Brealau, 315 Dl, Coneeri nocturn: música alemanya.
IMINI.—Alger, 318 ni. Comer!
uJ Inür•iCa oriental.
— Illosoou-ComIntam,
1.114 m. Colferencia en fren-

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS 1 EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
PROSCAO reeomanat als convaleseenls, als
anerided. als anciana, a les dides. a tots aquells que pateixen de
l'estOm8e o Pigereixen amb dificultat els alimente corrent).
El reino del

Dipiudt: POTUNY, S.

d'un quart d'enter.
;anca fixada pel Mercat Lliure de
Yalors en la reunió de Borsa:

tractació, sense presentar modifica-

Parfs, 1.796 In.
Pueble do IINI•141 SIL Teil. 11111161
Tarda, de 4 a 8, sesand continua.
MI, a les in: LA CONSENTIDA,
per Carate Lombard les projerta
a les 405, a lea 560 1 a les 11301

Les primera, ' aessions 'd'aquesta
attmana no marquen cap orientació
determinada, i continua dominant en
tots els rotlles la irregularitat i indecisió. avui dia tan caracteriftica en
aquest sector. El grup carriler Él
potser el que alta mostrar mes actiu a operar, en canvi, les posicions
no aconsegueixen assolir nivells favorables, i queden a darrera lora
per soga la tanca de divendres passat.
El rotlle d'industrials, ntés passiu,
aconsegueix millors canvis, i la mairr part de valors avancen al voltant

la

tor com és el carrilaire, el volurn
d'operacions es quelcom rernarcable.

BA-TA-CLAN
11111, P. Leleet, SS - T'Ir. 11E74
Tarda. ESO; nit, rso
80 ARTISTES. So - Estrellas: RANCIA. ANOELIIIIIA.
CIA, TERRY,
BARTORIEU, USTSULLITA LOPEZ
I un MADRE VODEVIL
Dancing d'1 • 4 Me 14 natleeada

La camisa de la Pompadour

COLII/It l4141

BARCELONA

Diversos

LA PIPA DE ORO

Cinemas

Rambla dolo Eatudlo, U

Francesc Costa

Lledn, anda presentarla d • Olfra Arenas I
prenent-hl part tota la Companyia. Ait,
a un quart d'onzei el cratirliós

rma. Cada tarda: LA PIPA De ORO. Cano
nit: LA CAMISA DE LA POMPADOUR

Oran confort modera - P,neId »moleta
den 4. 12110 peometwa. Kabltaclons
tles Ile 5 P••••141. - Cubierta • 5 1040.

Programa esplenrild I &afilan' Unid
Passela de Grarla, S4,
da quanti e ael

ereacid de Margarita Cal bajar. Artur

Triomf de 51. CarbaJol. A. Liedn. M. Laralle, en. F1 de resta, per Orza Me-

CENTRIC HOTEL

O 111

@RAE TRATES COCOTAL,

ANIKCHAK

Palacio flotante
TEATRE NOU

o ol Delegas Honorori Pa r 0 Cqtalunso Aragó

4 tarda 1 930 alt, "la, Fran csler s

"LE SEXE FAIBLE"

(i,cutd « el amo dèbil?)

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZIG

4 tarda 1 in

MERCAT LLIURE

ferrocorrils olemonys

Per o informa ció al

TIVOLI

•••nn•n•••

da rema,
per la p rimera artr/u *manis N
tierna. tardar TU al. BARCO, TO

Tarda, e les

SALONS CINAES

4 tarda I 043 nit: ''.11my
Fatly".
anua y la espada". ro espanyol, José
Mo) Ira

tarda, a lea

HORA CE GOLDIN

g is

bezote borsari

Valors

33 1 / 3 •/. DE REBAIXA

LIOrla, 115 - Tolo, 1111212

FINA N,C"

a..

•

'

A.,

r

Hospital, 327,13ARCELONA
4 •im, ann

.-220

•No poden) publicar les
'notes pregadee que no
vinguin «ferie« en estala
I suab un, timbre o signatura coneguda
'

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccis, 1 i 3

OBLIGACIONS ALTS FORNS D'ANDALUSIA 6 per 100
Negociem els cupons números 45 al 57, de venciments primer de novembre de 1931 al primer de
febrer de 1934, d'acord amb el Conveni aprovat
e

COMPANYIA TRANSATLANTICA
Serveis del mes de more de 1934
LINIA DE LA CANTABRICA A

ouaa-maxto

'El vapor HABANA sortIrl. sl no hl tu variarla, de Bilbao 1 santander
el 03 de marc, de Gijón el 46. 1 de La Coruna el 27, cap a L'ilavana
Veracruz, amb escala a Nova York de tornada.
Propera sorlIda, al no 01 bu %meterte, et IS

LOMA DE LA 1R EDI1'ERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor MARQUES Da CONILL AS saliva, al 00 ni tla vartarld,
larcelons el ?u de more,. de %at e rren ((val el 21. de Valora ir, a
san Jan, de PUe110 Piro. Santa
1,1
el, de tedia el 21. rae
nominan (mil. La Gwayra, Pnerto Cabello 1rsa Curaca° (No), Puerto

columbia ((va t

1 Cristóbal
['rop era p artida. II no ni In varratr<. el 10 d'abril

EXTEN010 A LA IREDITERRANIA DI LA LINIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-MEXIC
El vapor CIIIMTODAL COLON sontra de Barreiong sl on 111 111 va-

riarla, el la cap a Tarragona (toa 1. Valencta. Aluani
(Pta.>, Malura Cocha I tonteo, n'en sativa ei 05 del muela me$
cap a L'ittoaria. Veracruz 1 esildes intermedies.

LIBIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
Carnes AMERICA
El vapor lEASALLANIIII sortirt, al no SI tta , srla ció. d e Barcelona 1
Tarragona Oca.> el 16 da marc, de Palma de Mallorca (r Ya.) et 1 7, de
de
vuenen 1 Animal (tul el 111. Ile nimia el I. de Caes el So,
Havana.
Liaba' Cha.) el • I, de ?'lao (rva.1 el 22. cap a Nave York.
1 Cristóbal.
•serio Barrios itca 1, Puerto Limen ltva
Propera sortlda, SI no hl ha curling& el 16 de mala.

Serien ll 00 1 gran Hotel • 7 3 7 • Cinema So por • Ortmestra, ev.a
Les («badila,' t traete que ¡muden el passalgt es mantener,
l'altura tradicional de la comparo..
xara* de semen, eambb
TRmbe le ectablerta aquesta Companyla una per
limes regulara.
Palo per al, principal, porta de; alón, peralte
Por • UtMeebob. rat seo OMMIIMMISM. A. MPOL. EMI L'HURA. 3

