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Els fets de diumenge

Una hora tèrbola
Neri intent, diumenge passar,
de revolució social. A Barcelona,
a Terrassa, a Lleida, a Sallent, a
itres poblacions catalanes, es
manifestà, en la forma caòtica
de sempre, l'activitat d'aquests
elements, eternament ineonformistes, predicadora no gaire mística d'una societat que as en
talen, ara cona ara, comunista
!libertaria. A Madrid, a Saragossa, probablement en nitres
udretsd'Espanya. els fets d'avui han tingut una correspondencia menys cruenta, peró no
menys condemnable. Dins la ineoherencia d'altres copa, els fets
d'abans d'ahir manifesten una
majer amplitud i uns objeetius
mes precisos. diríem mes estratégica. L'intent cl'aalt. a tes
ea.sernes. a l'estació i a algun
centre oficial fou, si no de gran
estil, un progres evident sobre
les altres temptatives. El mateix
clemostra l'abundor de bombes,
d'armes i municione, i l'aparició,
per primera Negada en aquesta
suena d'escaramusses, de gasos
sfixiants.
La preparació manifesta una
,Vrrecció i una teeniea dignes
d'induir a meditaeions. L'encoció. però, fallà, potser porqué
és més fàcil fer-se amb diners,
qui sap de qui, i per tant amb
elements materials, que no pas
amb voluntaria que exposin llurs
vides per una causa de tan improbables resultats i d'una absurditat tan evident. Tot aquest
aparell espectacular i mortifer
no tingué altre efeete que pertorbar durant unes guantes horca la vida en alguna sectors de
la teutat, deixar uns cadavers
al carrer i portar l'alarma a !a
petita minoria que s'assabenta
dela
Les autoritats, previngudes,
havien pres tota mena de mesures, i cal agrair-los la rapidesa
la contundenda amb qué maniobraren. jugulant l'absurd moriment. Les forees de xoc. les
que tenen la ruissié de vetllar
per l'ordre públic al correr, sota
la direeció de llurs cape. eenidiren diumenge remareablement
llur deure.
Ena dol, al costal d'aquesta
constatació elogiosa. haver-ne
fer una altra en to de censuro.
Qui no ha estat a l'aleäria de
la sa y a missió és la policía, la
pulida d'investigaeió. De fa molt
de temps que es troben bombea
a Barcelona, i darrerament en
quantitats impressionants. Els
fabricants d'aquests catres han
estat haguts, llevat d'aquella que
Fatzar ha posat a mana de les
autoritats. El paper passin,
d'inhibició, que "ni ha fct

la policía en tot això és digne
dels blasmes n'A severa. Hom
parlava de constructora de bombea i de transportadora de bombea com la cosa més natural del
min, i tothom semblava s.aber-r,
mes que la policia. Amb els des
transcorreguts, hom te el dret
de ereure que el cop Sic diumenge no hauria estat possible si la
milicia de vigiläneia ha gués estat policía i llagues estat vigilància.

Les

BrrreClOrin no ha vist un altre

dilluns tràgic, i el ciutadà restà
ahir agradablement sorprès en
llevar-se, constatant que. a desgrat de la inundada violencia
d'algunes topades de diumenge
al vespre. el ritme de la vida era
el normal i la pan mnplia els
careces, guardada, i aquesta era
la sola externa novetat, per la
forte pública, armada de carrabines. Si les coses han anat
així. tienem-ne griwies a aquests
modestos funcionaris uniformats
i a Hura cops, eomeneant pel
governador civil. i dolguem-nos
que en la funció veritablement

informativa la policia hagi estat
absent. i no ens hagi sabut alliberar de l'estúpid trasbals.
L'esdevingut té, com a simptorna, una enorme importància.
Persisteixen les causes que fan
de la nostra eintat una mona de
camp d'assaig de totes les violencies, més o menys abillades
amb doctrines d'extremisme social. Continuen actuant a Barcelona unes guantes dotzenes
d'insubmisos de tots els règims,
profeasionals i vividora de l'ofiei
nn-olucionari i explotadora de la
ingenuïtat simplista de l'adolescent neòfit o de l ' adult immigrat de terres en vivia sota un
regim econòmic pseudo-feudal.
Aquestes detienes d'homes terbola i subversius. servint potser
ideolmeies oposades i gui sap si
rebent-ne ajut pecuniari, i trohant en aquella altres, primaria,
la cara que fa un eop al carrer
o un atracament a la carretera
o a l'interior d'una botiga. sOn
elements perillosos dels quals la
Re p ública ha dslliberar-nos
alliberar-se'n ella mateixa, car
l'agre,siö na es solament contra
Barcelona í Catalunya, sitió contra el propi régirn. Cal enfocar
els fets sota aquesta Hura i no
veurels coro un episodi isolat de
les nostres lluites ciutadanes.
Demanem un altre esperit, una
altra competencia, un altre zel
a la policia de la República. I demanem a la pròpia República
una política mes ferma i mes
coherent en tot el que es refereix a l'ordre públic. eondiebi
elemental de tota societat normal
i civilitzada.
L'intent de diumen g e far t
pensar molt a tots els que es
preocupin de les cose; Obligues
en nquest a hor a delicada de
transició. Imminent la cessió al

Govern de la Generalitat dele
serveis d'ordre públic, aquell no
es qui ha de trobar menys suggereneies i ensenyaments en
aquests fets deplorables. Tots
creiem que en primer 'loe hi
veurà la importända primordial

d'assegurar a casa nostra l'ordre material i les dificultats que,
a l'hora present, una tal empresa comporta. Dificultats que no
sembla (me es puguin vencer amb
improvisad() ni arnb organitza cieno d'afieionats, per que
elandestines. i empresa que dei csperit de responsabilitat de
mana, nrs. que cap nutra, seny
i esperit de responsabilitat i de
govern.

irregularitats de la Dictadura

Les causes del processament
deis tinents d'alcalde de l'Ajuntament dictatorial
L'Ajuntament de la dictadura. després de fer les obres del carrer
Balines. cregué que convenía coas
truir una sanca al que era tras itt.al
d'aquella avinguda, a fi d'evitar el
'mal efeete 011C feia veme els darreres dcl carrer de Vergara. tanca
hacia de reunir condicions rrestitiza
visualitat i calia que fos aprofitada
per a anuncie, a fi que produis
•
rendiment.
La direcció dels serveis tecnies municipals establi un pla de la tunca —
per cert ben confeccionas r el va
lliurar el 18 de setembre de ma8. El
projerte va éster aprovat per la Cotnissió Municipal el 15 de gener de
i es convoca el concurs reglamentad.
Es presentaren al concites del proposic:ons. La primero del senyor Rupert Roldós, que oferia 70.000 pes'e i es sotmetia a les basen d'adjudicació. Una altra • del mateix senyor

oierint-ne som000 per(' sortintase
les bases. Per ultra banda, tres proposiciomi del senyor Josep Granda de
Goicocchea. La primera oferint, dadird ami ) les bases, &tono pessetes.
La seetma oferint-ne 120.000. Muceta anullaea per ella mateixa l'anterior. La tercera oferint-ne mo filés
que el major postor. Aquesta darrera
talorsoc s'adaptava a les bases del
concure. .."."oivAs podien, dones. éster
considerarles diles pronostes: la del
senvor Rolde), per 70. 000 pessetes i
la del senyor Granda per 120.000. La
tr:a no era dubtosa.
Aixi i tot van éster refusades runa i raltra. prescindint del coneurs
obert. cl 2 d'abril de recao. I en la
nssteixa SCS s : (S. tot seguit, fou decretada la urgencia de la conetrucció de
la tanca anunciadora i adjudicada sense cap tr.es teatoit al qui ofens menysa
el semor Roldó s . El eenyor Granda
recorregué en lid, interposä rectal

A Barcelona i a diverses localitats de Catalunya,
diumenge la policia hagué de repellir agressions
d'elements extremistçß
A conseqüència de les topades resultaren cinc morts a la ciutat Fora de Barcelona en resultaren dotze, sis deis quals es produïren a Lleida
Durant el dia d'ahir la normalitat era absoluta a Barcelona; al vespre hi bagueren alguns incidents d'escassa importància
Diumenge a la tarda
Exhibid(' de f orces
Diumenge, a primerea horca de la
tarda, va cridar ratenciä dcl Públic
el desplegament visible de forces
que ida la policia.
A tots els edificis públics, con'
Govcrn Civil, Delegació d'Ilisenda,
Palau de Justicia, Telefónica, Correus i Telègrafs, Prefectura de Policia, s'havien muntat guärdies exLaortlinaries. pel nombre, i els individus de les quals anaven amb
arma 'larga.
Per tots els llora centrics de la
ciutat es velen nombroses patrulles de guärdies de seguretat i dels
de rassalt, ton, igualment, proveits
amb fusells. La guardia civil queda
aquarterada en part. mentre raltra
sortia en servei de vigilancia per les
carreteres que porteo a Barcelona.
En una paraula. hom hacia mobilitzat totes les t'orees, i aquesta
aparatositat féu creure que les autoritats havien volgut sortir al pas
d'algun nou intent extremista, aquest
rnateix intent que venia anuncian:se feia dies, relacionas amb la vaga
dele ferroviaria de la C. N. T. i les
troballes de bombeo i explosius que
&han succeit aquests dies.
Cal dir també que aquesta mateica exhibició de forres tranquiiliteä
la ritajoi-fa dels ciutadans, que es
Daniiaren al carrer per gaudir de les
diversions pròpies de tots els dies
de. insta, ben convençuts quasi tothoin, que diurnenge tampoc no pasearla res, sobretot amb tanteo precaucione.
No obstant, aquesta regada hom
s'equivocava, i les autcritats, en posar en "peu d'alarma" totes les seres forres, estarcís en el cert del
que es tramava, i pot dir-se que els
seus calculs no fallaren mes que en
una petisa diferencia d'horari, ja que
el moviment havia d'esrlatar en fer-

de reforma, etc., per() no ion ates.
Segona part: el primer de maig de
1929. encara no un mes clesprée d'aconseguida l'adjudicad& de l'obra,
rempreea concessionäria Roldós-Tiroleses adreeä una instancia a l'Ajentanient allegant que els ingressos calculats en acudir al concurs quedaven
reduits en un 60 per ton de llur in' port total i demanant 11113 reducció
equivalent del cinon establert. L'escrit
pa= t a informe dels serveis tecnics,
que dictaminaren en sentit contrari.
Tanmateix, Ii atorgaren una rebaixa
del 30 per roo durant el curs de lee
obres subterraniee.
El 27 de tiovembre de rozo. l'empresa Roldós tornó a presentar una
demanda de rebaixa, de ;ocaso a lanno
pessetes. i a mds el rctorn de la
fianca de asaren pessetes que hacia
ralees dipositar per a resnondre de
la cemetrucció. La Comissió d'Obres
Paliques accedí. Acordó la rehaixa
del canon i tornar la garantia, en
junta del 2! de desernbre de 1 029. Això fati confirmat per un decret de la
comiesii munieinal permanent. aprovat en sessió ordinaria del 24
mateix mes.
A part d'aix6, hi imacmié altres arramalles de caracter serundari eme no
traen interes informatim
s

Un acord de la Ceur,i,iú de T'omcnt de l'Aiuntament de la llenanea. mes el R de juliol de 10 3 1 . pro psi de declarar lesiva l'adjudicació
de la tanca anunciadora i de proredir en consenitéricia. L'Ajmitament va
eticarre rtar diztainca als lletrat' seni ors Francesc Curbella i joan Lluís
Pujo! i Font en contunicació signada
per l'alealde el 2 de gener de l'any
5o32. Lo consulta ya ésser evacuada
el primer de mare de l'am• passat. i
d'acerd atril, les canclusloas farmsdades. l'Ajuntarnent va presentar querella el o (t'octubre (farree, que ha estat acceptada dissabte i ha donat maMi al processament de
i de vuit dels tinents
d'alcalde supervivents dels nou que
formasen la Comiseió permanent de
r.Ajuntarnent de la dictadura (luan fones' presos els acards irregulars.
Agucen són, en restan. els antecedents del cas 1 l'estat actual de la
qüestió.

se fosc i es retarda fins a les cuit
del vespre, hora poc més o menys
que s'iniciã a diverses bailetes de la
ciutat ei tiroteig i les agressions
contra les torees armades.

Quin era el pla que es proposaren els revoltosos?
Sembla que el governador civil ja
va tenir confidencies dissabte a la
nit que els elements extremistes de
la F. A. 1. en Ilur majoria, pecó
que comptaven a mes a més amb la
simpatia d'uns comunistes no definits i uns altres pocs, que temps
enrera es presentaren en candidatura
corn a "federales revolucionarios"
—fracció que, segons sembla, capitanejà un diputat a les Constituents
i ex-as de raviació espanyola—, havien decidit no ajornar mes l'intent
revolucionad que venien planejant
feia tensos, ja que les troballes de
bombes i el defalliment d'alguns
dele compromesos amenazaren ensorrar el crèdit de l'organització revolucionaria extremista, que aquests
darrers tenlos hacia desplegat una
extraordinaria activitat. recollint cabal; i partidaris.
Fou decidit co l'esmentada reunió
que el cop los donat precisament
el diumenge a la tarda, procurant
que constituís una sorpresa, i a tal
fi es desistía de rccórer al tant
fracassat sistema de vaga general.
L'intent era, aprofitant l'entrada
de fose dcl diumenge, entrar a algunas casernes del centre de la ciutat per tal d'apoderar-se del material, ja que en dia de testa, a les
casernes hi queden pocs homes, i
aleshores aesaltar la Prefectura de
Palicia, Telegrais i Telefon, i traetar de desorganitzar el servei de
comunieoclon3 tant a l'interior cont
les ferroviäries.
Per a escampar el panic i desori
entre la població, des d'uns autonióbils es tirarien bombee, 1, finalment, s'havia pensat que per a cerodonir el quadro, si hom aconseguia
apoderar-se dele dipòsits de bencina
que té la "Campsa" als molls de
l'Aeronàutica ier per manera de eafoc.
Aquests eren els plana traçats, pel
que es desr però que la realitat
s'ha encarregat de demostrar que
per fer una revolta cal consptar tant
com ando material homicida i mea
que amb quatre assassins a eou, amb
la voluntat popular.
Perqué aquesta nova demostració
de la manca de coneixement que del
nostre país te= els directius dagusta frustrada revolta —gairebé
cap hell;, eatala— sima reduit a uns
sin:pies aesassir-iats d'hornea indefensos o be sorpresos en Ilur confiança; assassinats C0111CS02 en les
eircurnstäncies mes odioses, com es
la del pobre guàrdia que se n'aliara
a ca s a i al qua' remataren antb una
despietat cabilens a, i la de rinielie
mosso d'E5quadra, que tot confiat
paseara riel Clot per anar a dir a
la sera mare que estés tranquilla,
i damunt del qual es Ilenearen com
a feres une assassins vulgars.
Junt anmlt aquests dos C1.505, podriern
elegir els altres que han caigut victimes de llur deure, i finahnent els qua
serse ésser protagonistes dels fets
lían pagat amb la vida o amb llar
rang el delicte de pasear pels car-

rers escollits per escenari de les gestes de's pistolers.

Els primers símptomes
del moviment
Com que se sabia que entrara en
el propésit deis revoltosos apoderar-se
d'alguna caserna, hom ja compti que
seriell les Drassanes „les ceo:lides
per a donar-iii el cop. L'autoritat militar dona l'ordre de reforçar la guärdia interior i hi queda un destacament
de reforç.
Coincidint arnb tot el que s'anunciava honi observa que en els carrers que
formen el popular "Barri Nio" hi
hada extraordinari moviment i sobretot hi concorrien nombrosos rubjectes
fitxats. Sembla que es congregaren pela
establiments del carrcr de Migdia I
del Cid.
Les parelles armades, seguint ordres
superiors, preferiren no entrar per
aquella banda i se situaren per les

avingudes del voltants. Aixi, per exem
ple. al Parallel i Portal de Santa Madrona les parelles de noticia eren nombroses.
D'aquesta ostentació de Meces se
n'adonaren els revoltosos, i contra tot
el que era d'esperar, no realitzaren cap
intent contra la caserna ni els taller,
de la Mestranea. En canvi, es veu que
Sois c'Is aliaren corrent-se cap als
carrers mis alts, ect que explicaria el
itodrit tiroteig que hi itagumé per tots
Cha carrercts fins a arribar a Sant
Pau, quan es generalitza el moviment
i que dona a aquella part del districte
choque un amp'e mare als successos.

A la Rambla és detingut
un automòbil que portava
set borabes
Tres detencions
A dos quarts tocan de vuit i quan
era mes gran ranimació per les Rambles, ele guardies que estaven de servei a la Plaça del Teatre arnenaearen amb disparar si co s'aturava un
autonibbil ocupat per tres individus.
Portava la matricula 4087, i escorcollats, hom els troba set bombes, una
pistola automätica de grans dimensions
i =In carregadors. Sembla que el
(pe portara l'arma fen intenció de resistir, peri els guàrdies aconseguiren
dominar-lo. Hom disposis que tots tres
fossin portan immediatament a la "Jefatura" de policia.

S'inicia el tiroteig
a la Rambla del Centre
Com és natural l'escena fou presenciada per inolt public, i lein veie
que molts corrien. Això no causa estranyesa, però set-tibia que algú degu,I
altar a portar avis del que hacia aorregut als anncs deis detinguts. perquè
gairehe i m mediatarnent des del quart
pis d'una casa de l'entrada del carrer
de l'Are del Teatre es feren diversas
dispare contra la forea. Aixes fea riniciament del tiroteig que hacia d'estendre's per tosa aquella part de la
ciutat i que va durar ben be uns quince minuts.

L'assassinat del guardia
Mínguez a! carrer Nou de

la Rambla
Ea ;emir-se els primers dispars,
la gent que en aquells moments transitma per la Rambla va fugir per toles direccions, i aquest fou el molla
pel qual van quedar, en pocs momean,
completarme desertes la poni/Mea via.
El picnic de la gent es va estendre
rels carrers propers a la Rambla, i
angtnentä en intensificar-se el tiroteig per di:crean indrets de la vella
arteria ciutadana.
Una dona d'un; trenta anys va haver d'esser conduida al dispensad de
les Cases Consistorials, presa d'un
atac al cor. En ingressar-hi va morir. E; deia 'Montserrat Cartilla.
Davant l'Edén Concert, al carnee
Non. va caure el gnärdia de Seguretat número 490. anomenat Josep
guez, de la tercera companyia, ferit
de bales a les carnes.
Uns soldats. en veme caure ferit
el gitärdia, intentaren auxiliar-lo, pavi ele agressors, pistola en mi, els
oCrnminaren perquè se n'anesin d'aquell Ihm.
A sang recela. liii dels (lel grup s'amona al guardia que es volia aturar i ii va fer diversos dispars que
li causaren la mort.
Un: companys de ragredit e:tumbaren els agressors i s'emasrtaren % el
guardia Minguez a la Casa de socors
del correr de liarbera, on e1 metge
re5rdia no va fer altra cosa que
certificar la seva more a ennseqüenría de diles hales que interessacen
la retajó lumbar.
1:escena horripilant de retostar l'infelie guardia, al qual els re115 agressors lint len agafat totalment desprecingut, fou presenciada per omites
persones, que ho comentaven amb la
consceiient indignad&

El tiroteig s'escampa
Conseqüéncia de l'agressió a l'esmentat guàrdia, s'entaulà un vin tiroteig que räpidament es va estendre

pele carrers Nou, Lancaster, Arc del
Teatre, Sant Ramon i Sant Pau.
Als voltants del Mercat de la Boquena, davant de la Virreina, des
d'un grup es feren diversos dispars
contra els gardies. que van contestar
l'agressió. i s'entaulà un fort tiroteig
al Iterg de tota la Rambla.
Les formes de Seguretat i d'Assalt
es desplegaren per netejar de tränsit
tot el passeig, i obligareis a baixar els
qui viatjaven en els tramvies i escorcollaven els autornisbils, parqué, segons sembla. des d'un d'aquests velócles es van fer dispars i (mi Ilaneada
una bomba que no causà cap víctima.
La Rambla va quedar deserta. i la
circulació era ben dificil, perquè els
gnärdies ammtaven en tote; direccions
amb les terceroles.
A la Rambla dcl Centre no es perInetia circular cap persona, perque era
el tras des d'on mes s'hostilitzava la
forca.

Intent d'assalt a la caserna
de Sant Agustí vell
Gairebé coincidint amb els fets que
havien esclatat a la Rambla, a l'altea
banda del case antic de la ciutat
niciava també un fort tiroteig, que va
comencar anib un atac a la caserna de
Sant Agustí Vd!, que hi ha al carrer
del Comerç. 1 on s'estatja el regiment
d'infanteria número so , que es va estendre per rantic Saló de Sant Joan,
ea an intent d'aesalt al Palau de Justicia i finahnent amb un tiroteig contra els guardies que hi hada a restadó
de Fraga.
Ele fets al carrer del Comerç començaren exactament a les 825 i es
desenrotllaren de la segiient manera:
En aquella hora i al pus d'un tramvia de la licht de Badalona, mian doMaca el Passeig de Pujades per a entrar al carrer del Comete, fin explosió ena bomba.
Com 4 aix?) los una contrassenya,
snrtiren uns grups del correr de Tirador i un altre f0(53 nombró, d'Assaoradors o Tantarantana, que val
fer diversos dispars Contra la caserna cimentada.
Sembla que al mateix lenes es
frien nombrosos dispars des dele terrats veine: ton els tramvies del Pusseig de la Indästria quedaren aterati i del: passatgers fou cm>
siderable. perquè en certs runntents el
tiroteig fou realment extraordinari, i
perquè es van Ilancar bombee de tna•
El fet davant la caserna es desenrotIll amb gran rapidesa: aixi quan el
sentinella s'adona de la presacia deis
grups que s'acostaven, els acarä larma, i dictó la guardia. que antdi immediatament i replica amb diverses
desearregues.
El sentinella que era el soldat Casimir Alahart, va rehre tina ferida
de bala al hrac esquerre. i bague d'ingressar a l'Hospital Militar.
FI tiroteig duró mis vint minan,
per hacer arribat Meces de policia. fueirst els assaltants Cap al Portal Nott
els uns i cap al Born. els altres. Pormacen en total uns 25 6 30 indivi-

La policia bloqueja un edifici de la Rambla des d'on
Morts
se li feia foc
i ferits
En iniciar-se el tiroteig a la Rambla del Centre com hem dit abans,
es dispersó la gent que transitara per
allí. Molts anaren a refugiar-se al
Ins-tal de la casa on esté installacia
l'Atracció de Forasters, en um deis pisos de la qual hi ha l'estatge social del
Sindicat de la lndústria Hotelera.
Des dels balean; del dit pis tau tirotejada la força pública i es llançaren a'grines bombes. L'agressió fou repellida de maner.e enérgica pele miardies trassalt. La faena queda farcida
de bales.
A un quart dome les forces de seguretat intentaren entrar al local, peró
els bu Ilaneat un petard, que esclatà,
tense causar desgracies.
Cridava poderosament l'atenció el
frt que romangués abandonat davant
el local un automishil de gran luxe,
amb seriosos desperfectes produïts pel
tiroteig.
(Segueir o la pagina 2.)

Full de dietari

després de reprovar els efectes, que?
Imrnaneablement tota la premsa de
Barcelona sense excepció —reatenció aquest cop es resoldra en silenci
—sentirá. avui protestant contra els
fets sagnants, estúpids i covards que
:sdevingueren ahir a diversos indrets
de la ciutat.
Es una protesta, que no per prevista pot excusar-se. Ton, com
pronunciéssim un exorcisme, hent
de dir Iza parauln. de condemna:
"No s'Id val i, de mes a mis, no
creiem No ercien que aquests
assasainats i aquest trille d'explosius
que varen constituir el programa de
diumer._;2 passat menla a la solució
de cap pr..blema, ni a la r. :erupció
de cap estament social. Sem sacsejaments que tant pel fons ideològic
que cficialment el, anima com
per la procedencia del capital que
nret_rialment els encoratja, cont per
rabsacia de sistema o de veritable
pit p er dur-lo a hernie que palesen,
no poden passar de produir un dia
de dol. La Revolució amb majtiscula
exigeix un altre foc, unes altres
mans i uns altres cervells.
Tots herir de protestar i, efectivament ton protestem. Però, i després?
Durara gaire la unanimitat quan
passem de la protesta, tan enérgica
cono %miguen, però platónica, a la
preconització de les mesures indispensables per acabar aquesta endemia criminalg'..2 prora de minar la
vida de Barcelona, tot aprofitant
(calia esperar-hol) el moment delicat del teaspäs de serveis?
Això, aislé és el que ens interesseria. Qua,- almenys, una majoria
sana i coincidís en la necaesitat de practicar a fons i sense falsea hipocresies sentimentals ni mes
falsos miraments polítics, una tasca
de neteja dels catana on e; refugien el; indesitjables vinguts dele
quatre punts cardinal, per viure
costelles del país, tot arborant banderetes vermelles o banderetes blanquee. Mentre seguim imaginara que
el districte Y i certes barriades
extremes que per obra de la bandgra dó s'han convertit en duars africans, sin elements pintorescos que
cal tractar arnb compte, haurem de
suportar atracaments, assassinats i
bomba rd eigs.
Percute encara que el diner vingul
de Iletty, tense el material humà que
ofereixen els alludits dipòsits, no
passarien les coses que passen.
caatrs SOLDEVr.A

Un comentari del "Temps"

als desordres de Barcelona
Paris, 9. — "Le Temps", en
el seu Bullletí del dia, comenta
els darrers esdeveniments d'Es,
panya i diu que en els darrers
desordres holst adverteix el me,
todo i la técnica revolucionaris
recomanals pels teoritzants
anarquistes de la guerra civil.
Assenyala després la rivalilitt gue existeix entre la U. G. T.,
ert el qua l organisme pot
menys de reconMaer un sentit
de la realitat politica, i la Confederació Nacional del Treball,

composta de revolucionaris
anarquisles.
Reconeix que s'ha plantat
cara amb resolució a la temp,
taliva dele extremistes,
democràcia espanyola,
conscient dels seus delires amb
ella mateixa, no ignora que el
maideniment de l'ordre i la pau
p • bliekt Ce la primera condició
per a la consolidació de la
llepúbliea.

El President del Consell, senyor Azafia, polític clarivident
i energic — acaba dient. el periOdie — no es deixarb, intimidar segurament pele mandas
del simliealisme revolucionad.
— Fabra.

A FRANCA

Un radical venç un socialista en una eleccions
parcials
Clermont Feriante!. 9. — En
les eleccions celebrades ahir

per tat de cobrir la vacant d'un
senador mort, que era socialista, guanya el primer escrutini
el doctor Malsetne, radical socialista, que derrota, el candidat
socialista. — Fatua.

Un suïcidi
Paris, 5. — El Sr. Ehrman
Amado. neb del primer Presi-

dent, del Palmilla, ha intenta t
su,;cidar-se disparant-se un tret
al pit a cosa de la seva mare

que viu a Neuilly. El seu rstat
greu, però no desesperat.
S'ignoren les causes que l'han
impulsat a prendre aquests determinació. — Fabra.
("ti
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1.a pertorbació extremista
•(Contiaidiaíd de la pagina 1.)
A les onze de la nit N'intensifica
el tiroteig, suposant-se que a resinen-

tat local es trabara una partida de pistoiers ben armats i municionats dispusats a resistir.
A conseqüencia dels rombrosos
treta que es creuaren en acusells indrcts, hom ha de lamentar diverses vistimes.
Junt a l'estanc del Lion d'Or ca l
La retirat-guémortnhe,q
pels camillers de la Cru Roja de n .
p rés d'una hora de romandre alli sense poder esser recollit.
Finalment abans de la una pague
entrar al Sindicat la força pública.
trobaren només els cainbrers que hl
presten servei, els quas quedaren detinguts.
A rescata es traba un heme mort
que conservara una pistola a la ma
una bemba a la butxaca.
Tarnbi en un dele balcons de resmentada casa fou ferit un individu, cele
no pagué rebre cap auxili fins duo
bares després, en que pogué ésser tirat del baleó. Una ambulancia de
rAjuntament que baria acudit ca auxili del ¡en no rogué prestar ele seus
serveis perque des del terrat i de e d'a;gun balcó la força pública era contlnuament hostilitzada.
A primeres hores de la rnatinada
fou traslladat al disoensari dcl carrer
de Sepúlveda el ferit, que digué anomerar -se Josep Balcells Carull, de 65
anys, cl qual presentara un tres que
ii travessava ambdues canes. Despres
de la cura d'urgencia ingressà a la
Clinica de Salut "L'Aliança".
A poc d'haver-se produit la mort
del guardia de seguretat, va caure a
terra un heme que presentara diverses ferides; traslladat a la Ca
de Socors, es comprara que ja baria mort, i a jutjar per una cedual
antiga, es deis Francesc de Maro.
A les butxaques portara diversos
carregadors de pistola, eo que ta
creure que hada Maneas l'arma poc
abans de caure ferit.

L'aspecte desolador
de les Rambles
Aisif que començaren a produir-se

els fets queda tallar el träfic per
les Ramblee; els tramvies foren desviats ca diferents direccions i els
vianants, que anaren fent-se mis
escassos a mesura que avançava la
nit. havien de transitar amb les degudes precaucione i aixecant els
brans a cada moment.
No cal dir que raspecte que oferien la nostra més celebrada arMguda era desolador; a abra cal afegir-hi l'angúnia de les moltes persones que quedaren tancades dins dels
establiments de la Rambla del Centre i Santa Mónica, i dels quals no
podien sortir.
Així els concurrents ala dancings,
salons de varietés i cinemes bagueren d'estar-se dios fins a llores molt
avançades, cosa que 110 ¡du gens de
gràcia als que sIn trabaren, que de
mis a mes hagueren de desfilar entre les consegüents precaucions i
C , Z;121S cada regada que seis requcels braços.
cia

a Ics fosques els passadissos fine a
(robar l'escala que condueix a lee
gRlerics del costal de les habitaciona
del prcsident.
Aquesta noticia no sols no ens
fan confirmada, sin() ejse u'llent rebut una vendó ben distinta que
creiem autoritzada. El tractava
d'uns detiaguts uns moments
abans pes portar bombes i que els
policies, per no donar la volta per
fora, portaren al Jutjat de guardia
fent-los entrar per la porta de la residencia del president.

Dos detinguts amb bombes
a Correus
També a la snateixa hora, uns
agente de noticia que prestaren servei als voltants de Correus detingueren dos sospitosos, als quals foros trobades bombes i uns flascons
ami) gases inflamables i asfixiante.
liom creu que tenien cl propòsit
de collocar-les a redffici sie Correus.
Els dos detinguts (oren traslladats
a la Prefectura.

Trets al carrer de Mercaders i a la Via Laietana
Poc després d'haver-se acabar als
voltants de la barriada del Born i
continuara encara el tiroteig a les
Rambles, cap allá a les nou de la
nit es registra un altre tiroteig al
carrer de Mercadees, en el qual resetlia ferida una noieta.
alés tard, al mateix carrer i als
de Cerdees i Portal Nou es registraren altres tiroteigs, que sortien
principalment dels terrats.
Al carrer de Sombrerers fou tirotejat un guardia de seguretat, que
es dirigia a la Prefectura a prestar
servei, el qual resultä ferit de les
Carnes.
En una farmacia hi ana a guarirse un paisà ferit, que quede detingut per la policia.

Són llançades dues bombes
a la Jefatura de Policia
A les croo del veapre, esclataren
dues bombea a la porta de la Jefatura de Policia.
Les bombas degueren éeser col/ocades en una mina subterrenia que
devia tenir comunicacie amb una
obra en construcció a poca distancia de redifici de Jefatura.
Les explosiona aixecaren el par:ment en una extensia coneiderable
ds la vorera i obriren un gran forat.
A conseqüència de rexplosió resultaren ferits el guardia Manuel
Salinas, de la seccia d'Assalt, i els
dos xofers de Jefatura.
En pasear 1/1/ autoramnibus pel
davant de la Jefatura de Policia, a
la mateixa hara indicada, se sentiren diversos trets. que, segons sembla, foren fets contra els guàrdies
de rigilancla a la porta del centre
poliefae. No es pagué esbrinar si
els trets eorgiren de rautotimnibus
o d'un taxi que pasea a gran velocitar.

Un tiroteig contra l'estació Un tràgic error -- La pode França i troballa d'un licia dispara contra un aucove amb bombes al Born tomòbil que no s'havia deUn dels grups que haria tirotejat
turat i resulten un m9rt
la caserna de Sant Agusti Vell es
i dos ferits que no tenien
dirigí per les voltes del Passeig de
.1a Indústria cap a l'estado de Franres que veure amb els fets
ça i des d'allí feren diversos dispars
contra la força que s'estava
Aquesta repelri immediatarnent ral gressió hom veié córrer-se els autora cap al Mercat del Born, on foren perseguits. Tres foren detinguts,
ocupant-se l ls bombee i pistoles. Tan/
be foren trobades, amagades dins
d'un cove dels de fruite, diverses
bombes, que es veu que abandonaren en llur fugida.

En aquells moments es va escaure de pastar un taxi, que probablement no va adonar-se de les indicacions que se li (cien perquè es
deturés. La policia dispara i l'autonpabil quedá acribillat d'impactes.
Resulta mort el farmaceutic Joaquim Batalla i ferits els altres dos
ocupants, Antoni de Cabo Vives i
Jeroni Montserrat Quena. Aquest
sofreix una ferida greu a la regió
glútea,
i el primer, per haver saltat
Intent d'assalt al Palau de
de l'automòbil, robé un rebot de
Justicia
bala o de metralla.
El xofer declara que tots tres haResponent al pla organitzat, un
iltre sector de pistolers, a un quart vien llagar el taxi a Gracia per anar
cap
al carrer de Princesa, en el mort
de nou, intentaren un cop de torea
hada de sopar, car edras a de gua:contra el Palau de Justicia, tractant
dc rodejar els guardies. Aquests s'a- dia a. les deu de la nit en una fardonaren de la maniobra obriren el macia on eslava de dependent. Eta
foc. Des de l'interior de l'edifici la passar per la Via Laietana, prop de
guardia civil i els d'assalt tumbé
la Jefatura, es tumbaren amb el tirotirotejaren els assaltants, els guate, teig entre la torea i 055 grup, el
al cap de poca estona, abandonaren primer tret deis quals fou fet dcs
la partida i fugiren en diverses di- d'un autobús, i resultaren ansb
reccions. En veure's perseguits, al. cotxe acribillas les desgracies que
guns delle tractaren de cobrir la reacahem de reasenyar.
tirada llançant bombes dc sisa.
Aquesta desgracia, en éaser baFou donada una batuda pela vol- bada, cause profunda consternacia,
tants del Palau i es feren algunes per tractar-se de persones beis rodetencions d'individus que ¡soso creu negudes sotas elles i que gaudicn de
complicats en l'intent d'assalt. Al grans simpaties.
mateix temps foren recollides als
passeigs de Sant Joan i Indústria
Al Clot, uns pistolers asuna gran quantitat de bombea alsassinen a sang freda un
lunes pistoles.

¿Intentaren atemptar contra el senyor Anguera de

Sojo?
Ahir va circular el rumor que els
agents de policia que presten servei
aro s) del aenyor Anguera de Solo
'varen detenir das individus a les esealee del Palau de Justicia, prop (le
les habitacions que ocupa el president de l'Audiancia.
Els foren trobades dues pistoles
diverses bon-.be_.
Si aquesta sersió Isagués estas
exacta, haurien entrat al Palau per
la porta del Jutjat de guardia,. CuaeLaedors de la casa, rccorregucren

mosso d'esquadra que passa y a per
A la :Arriada del Clot, grups d'individus, collocats als xarnfrans, detingueren nombrosos autos particulars, dels quals feien balear llurs
propietaria.
El moto d'Esquadra Francesa
Centellea que presuma 'semi des
de fa tema a la Casa de Caritas,
en assabentar-se de l'extensa', que
prenia el moviment anarco-sindicalista, demani permis per poder trasIladar-se al seu donsicili per tal de
tranquillitaar la leva mere, que vis:
al carrer de Washington, 2, segon,
de la barriada de Sant Martí. Li fou
negat el permis, pero en insistir en

la sa y a pretensió, fou autoritzat per
a sortir.
En arribar a la Plaça del Clot,
se li tire al damunt un emir de pistolera, els quals, tense haver-hi cap
intimació, feren una descärega a free
de roba L'infortunat mosso d'E s quadra va rebre nou treta a l'estónsac,
i tusan i a lacte.
Desprks d'haver mort el Istmo
d'Esquadra. s'envalentonaren encara
mes, considerant-se aislas de la sisumió.
A requeriment d'un mosso d'Esquadra que viu en aquella barriada
sortiren cap al Clot formes de la
Guardia civil, tres números de cavalleria i quatre d'infanteria. En arribar aquestes al Clot, taren agreda
des, i es produi ass intens tiroteig.
Resultaren ferits el sergent del zu
terç, Canea Duran Gómez, per una
bala al genoll esquerre, i el guardia
Francesa Duran Rodriguez, al brin;
esquerre.
Floren internats a l'Hospital Militar, 011 CIS ass:sti cl doctor Obregón.
Alguas deis agressors fugaren cap
a la part baixa del Clot. donant crits
de "Vieca el comunistne 'libertad!"

El que declara un dels detinguts a la Rambla per
portar bombea
Deis tres individus que foren detinguts a la Rambla di rautornóbil
que duia les bornbes, tan sols un
d'ells ha prestat declaració. Diu que
fou empleas de la Telefónica i vaavista a Barcelona. Ja fou detingut
en una altra ocasió per haver-lo trabar tallant un cable de telèfons.
Hada arribat des d'Albacete, on
es trasllada en sortir de la presó, a
Barcelona, fa tres dies. En tornases traba amb uns companys que
havien estat amb en vaguistes de
la Telefónica, i el convocaren a una
reunió, que tingué lloc dissabte a la
nit, al Bar Rosales, del Parallel.
En aquesta reunió el citaren per a
diumenge, dient-li que li donarien
feina i diners.
En acceptà estigui ahir a l'Arc
dc Triomf a llora CO1lVinguda. En
arribar-hi Ii Enmaren les bombes,
que després carregaren al cotge
amb cll, i que havien d'anar al carrer de l'Arc del Teatre i a la Criolla, del carrer del Cid.
Afegí que com sigui que a l'Are
de Trio:nf nornés veiés una vintena
d'individua, els feu notar que era
molt perillasa l'empresa que anaven
a fer, pena els que l'esperaren el
tranquillitzaren dient-li que a la
Criolla els esperaren vuitanta individua més que havien d'assaltar la
caserna de les Drassanes.
Digne també que la missi6 que
baria estat confiada era la de portar bombes i anar lliurant municions
als que estiguessin a ravantguarda.
Els altres dos detinguts s'han siegas en absolut a prestar declaració.

Trohalles de bombes
i pistoies
Al carrer Nou de la Rambla les
forces varen detenir, davant el número 45, rautombbil núm. so71-B,
8.550 i foren detinguts ele seus ocupante, cls quals (Idearen abandonades a l'interior del ur ge una pistola
i diverses bombea Havien pres cl
cotxe al marren de l'Arc del Teatre
i anaaen en direcció cap a la Rambla.
Per ailh a les deu de la nit vejéreos també per Ics Rambles uns
goal-clics de Seguretat que dejan detinguts dos subjectes portadora de
(lustre o cinc bombes.
En un bar de la carretera de Satis
la policia detingué quince individus
que tenien el propòsit de transportar en taxis gran nombre de pistoles i municione. Paren portats a la
Delegació de l'Oest.
Ahir al mati la policia practica un
escorcoll a la casa núm. 4 dcl carrer de Sonsbrerers, on forma trabades al terrat sis bombes rodones
a inris la /nes g a posada, dues pistoles
i 400 capsules per a 'nausea
Al cate del Liceu ¡oren trobades
diles pistolcs abandonades a la co1:15 105 .
El cambrer que les traba avisa
ha policia, qua passés a recollir-les.
Lora, al carrer, {oren trobades
lambé unes bombee que havien deixat abandonades els revoltosos.
Al carter de Vandonzcila foren
tim bades dures bombee forma Maya.
Al carrer de Pallars bou trobat
alune artefacte. Al cartee d'Aragó,
encreuement amb cl de Borren, un
nen trobä una bomba carregada forli gi pinya, d'un pea de 500 granas.
Al Passeig de Pujades, cantonada a
Roger de Flor, fou trobat tun altre
artclacte. A l'autic abeurador de la
lilao de Sant Agusti N'ea foren
trobades dues bombea forma pinya.
Al carrer de Pau Iglesias, un sereno
troba al pcu d'un arbre quatre bombea ansb la metssa apagada. En una
finestra del Palau de Belles Arta
(orca trabadas dues bombo tilda.
A la plan de N'ilanova foren trohades, en un munt de sorra, dues
bombea Tata aquests explosius foren traalladats al Camp de la Bota.
Tenle a l'Arc de Sant Onofre foren trolsades, a la vorera d'una eaNa, tres bombea, i al terrat d'una Mira casa, situada al cerrar de Cotoners, foren trabadta quatre bombo
i una pistola.

Guärdia civil que es defensa d'una agressió
AJE:11ns informadors asseguren
que gairebé coincidint amb el tiroteig de la mensa de Sant Agutí
Vela un guardia civil de cavallena que anava a ingressar a la seva caserna respectiva, fou agredir
per diversos individus que catasteis
amagats darrera cl monument a
Rius i l'asiles, a l'entrada del Paree
lels dos esmentats individus ti tiraren duna bombea que el guardia
civil pagué esquivar; veient que arnb
les bombea no aconseguien llar objecte, disparareis les Metales, repellint l'agressió el guardia civil amb
la seva arma.
Per un p ltre cantó, dos individus
que estaven arnagats darrera d'un
arbre feren foc contra Cl mateix
g uardia. Uss dels agressors s'apropä
a un metre de l'aseas de rautoritat,
pela) en intentar disparar la sera
pistola, aquesta ii falle. El guardia,
ami, un moviment rapid, es posa
ularrera d laquest individu, seguint
disparant contra els altr. s agressors
que l'atacaren des de diferents noca
No harem aconseguit Ilur objecte
els tres agresors, fu g iren, lacró no
aixi el que li baria fallat l'arma, el
qual fou detingut, i se ii trobaren
dues bombes i una pistola de gran
calibre amb mostres d'haver servil
recentment. Dos dels tres agressdrs
Ionen detinguts per una parella de
la guardia civil, que en aquel l precie mornent anaven a prestar servei
de vigilància a l'estació del Nord.
Escorcollats, seis trabaren unes
pistoles.

A tres detinguts sels ocupen pistoles i prop de
2.000 pessetes
Al carrer de Consell de Cent, als
voltants del carrer de Callao, a les
onze de la tat floren detinguts tres
autos taxis ocupats per nou individus.
La forea que ordenara els escorcolls els detingué.
En un dels cotxes anava l'extremista Garcia Oliver( c al) visibl e del
movirnent.
Als detinguts els foren trobades
Ines bombea carregades, ansb la metxa corresponent, nou pistoles amb
els carregadors i gran nombre de
municions. Portareis també 5.974
pessetes en metällic.
Els detinguts van esser portats a
la delegació del districte amb les
psccaucions consegüents.

Precauciona a la matinada
del dinunenge
Durant tota la nit i a la inatinada
continuareis les precaucione, sobretot cap als Mores.
A la piaea de Lesseps, un oficial
ainh diversos números de la guardia,
aturava tots els autos i obligava a
tots els que anaven als cotxes a
baixar.
Al Passeig de Gracia, alai cona
en totes les principals vies, eren
detinguts tots els cotxes i s'efectuava la mateixa operació abans es coco lada.
A les Rambles, des de resglesia
de Betlem filas a les Drassanes,
croes escamots de guàrdies de
seguretat d'assalt invitasen els que
volien circular a que seguissin
pela carrers laterale.

lona )Lucaró Sales, amb leida al
bree, reservat; Miguel Pira Gas.;
cja, ferit grell, guàrdia de Seguratat; Clara Ballester, de 68 anys, (ende al genoll esquerre; Antoni de
Cabo Vives, de 20 anys, ferida de
rascada de bala al cap; Jeroni
Montserrat Querol, de et anys, ámb
(crida a la regió ghitea, pronòstic
greta Tots ella auxiliats al dispensari de la Ronda de Sant Pere.
Andreu Nicogrem Nice, rus, de 39
anys, ferida al pit, de pronòstic reservat; Teresa Soler Riu, de 20
anys, feridcs als peus i regló escaPular, reservas; Josep Guillamet
Trianon, de 27 anys, ferida a la regió escapular, haventi ngressat a
l'Hospital Chilla en qualitat de detingut; Josep Pérez Ibaftez, de 20
anys, ferida a l'esquema i hospitalitzat també a l'Hcaapital Clinie en
qualitat de detingut; Rafaela \ r aeq uez, de 72 anys, ferida greu al pit.
Tau auiriliats de primera intenció
al dispensad de les Cases Consistarials.
Josep Balcells Calarla de 75 anys,
amb fcrida de bala a totes dues carnes n'entre es trobava al baleó del
Sindicat de la Indústria Hotelera,
situat a la Rambla, on llagué de romandre fins que la policía pegué entrar al local per practicar tus escorcoll. El ferit passà a la Clinica de
Salut
:al carrer del Migdia resultaren
ferits Francesa Harca de 52 anys,
al tórax; Eustaqui Sanchis Dorado,
guardia de seguretat, de ao anys, a
l'esquena i cansa; Manuel Insua, fogainer, diverses (eride ele pronòstic greu, amb fractura de les extremaras superiora.
Cas i mir Alabare soldas, ferit al
bree esquerre. Ingressh a l'Hospital
Militar.

Primera llista de detinguts
Són 46
Els deitnguts fins ahir a migdia
cresa els següents:
Antoni Aguilar Herrero. Li fou
ocupada una bomba i uns tubs ami)
gasas asfixiante.
Enric Garcia Garcia. Una bomba.
Josep Guillamon Guillamon.
Ivan Resnilior, expulsas d'Espanya el so d'agost de 5932.
Miguel Banns Garcia.
Amadeu Roig Martínez i Josep
Roig Martínez. Els foren ocupades
tres bombea, una pistola, un revólver i nuoltes municions.
10211 Garcia Olive. Li foren ocupades 2.000 pessetes, una pistola
"Star" calibre q milimetres, vuit
carregadors raids vuit capsules cada un, tres capees de càpsules i
nicions soles en gran quantitat.
Antoni Ortiz Ramírez. Se li ocupa una bomba, una pistola "Parabellum", quatre carregadors Plena
pessetes i un bloc de notes.
Gregori Joven Cortes. Se li ocupe
un pistola "Brou-ing" amb cápsula
a la recambra, quatre carregadors
plens i cent càpsules saltes.
Félix Arpa! Jarlot. Se ti ocup i una
pistola i diversos carregadors.
Manuel Jimena Garcia. Se li ocupa una pistola i diversos carregadors.
Pene Gil alontoliu. Se li ocuparen
tres carregadors.
Josep Fernandez Zapata.
Alfonso Girl Ninot. Se li ocupa
una pistola "Destroyer" amb dos
carregadors.

Relació dels sis morts
diumenge
Heus ad la Insta de morts registrara diumenge passat:
Francesc Centellea Font, mosso
d'esquadra, mort a Sant Marte Queda al dispensari de la barriada.
Joaquim Batalla, farmacèutic, que
ingressà cadaver al dispensad de la
Ronda de Sant lacre .
Montserrat Catasús, de trenta
anys, víctima d'un atac cardiac, produit per la irnpressió rebuda en presenciar els fets de la Rambla. Mori
en ingressar a l'Hospital Clínic.
A l'escala de la casa número 30
de la Rambla del Centre, on lii ha
installat el Sindicas d'Alimentada,
fou trobat el cadáver d'un individu
que, segons anubla, acabava de sostenir una lluita amb la torea pública.
Al cedas er Ii fou trabas ass encenedor automàtic, una pistola i una
bonnia. No fati identificas.
Francesa de Han, que mori en
ingassar al dispensari del carrer de
Barbar-h, procedent del tiroteig al
carrer Non.
Josep aleaseguer Pérez, guardia
da seguretat, mort al cartee del
Conste del Asalto.
Horn ha parlat de dos morts mes
a consegilèneia del s i seada a la Rambla, peras ofiaialment no ho luna poma compraras, perque al Dipasit,
si be hi baria vais cadavers, dos
d'eh nO esta comprovat que fossin
recollits als llocs dele fets ni presentaren cap ferida d'arma; la more
aparentnun, hada estat natural.

Una relació de ferits
Cundid Duran, sergent de la guardia civil, auxiliat de ferides al genon al dispensan de Sant Martí i
traslladat després a l'Hospital Militar. Al osaseis: dispensad fou atiza
liat el guardia civil Francesc Duran i Rodríguez.
Josep Granero Jiménez, palea, fe!Ida a l'esquena, de pronbstic re.
servat. Auxiliat al dispensan del
Poble Nou.
Didac Parra Peregrin, de 23 anys,
ans ía ferales a la cara, Dispcnsari
del roble Nou.
Josep Sala Cautins, de 39 anys,
amb (ende a la cuixa dreta; Magda-

Joan Fiera Bofill. Se li ocuparen
diversos carregadors.
Salvador Salomes Armo. Se li ocupa dues Lambes, una. pistola (amb
la qual feu foc als agents), un carregador ple i una navalla d'Albacete,
Jesús Garrigó Giner, Miguel Partes Martín, Reman Martínez López
Josep Santiago Manda, detinguts
a "interior d'un taxi. Els foren ocuparles tres pasteles i tres carregadors
de mauser.
Vicenç Moscarda Tabuenca.
Joscp Vidal Comes. Se li ocup i
una bomba, una pistola i municions.
Angel Catale Herrera.
Angel Cavalleria Reco. Prengué
part molt activa en el tiroteig del
carrer Nou de la. Rambla. Li fou
ocupada una pistola disparada de lela
poc, un carregador i diverses capRogeli Säez Soler.
Salvador Satorra Archa Se li ocuparen tres bombes, una pistola amb
bala a la recansbra i diverses ea/andes saltes.
Benigne Soto Garralda.
Francesa Ramos Molina.
Agu,ti Rosselló Gasean.
erina Mora Pallares.
*loan Ballús Currius.
Joaquim Ferran Blázquez.
_loan Agnsti
Josep Islorene Lapez.
Gracia Cuesta Martínez,
Pere Garcia Nazarre.
Ismael Crespo Ballester.
l'asuma' Azuaga Görnez. Se li ocuparen tres bombes.
Estere Salva Amare. Sc Ii ocupareis dues bombes.
Joaquitn Gaeta
Josep afasort aliquel.
Josep Jordar Artero.
Manuel Cubell Uriarte.
Juli Garrille Selle. Se Ii OCUpa•
l'en 33 bombes, tres pistoles i gran
quantitat de municiono.
Jaume Latorres Als, deshiela amb
l'anterior.

Relació de les bombo'
i armes trobades
fins ahir
Rclacid de les bombee que han
estat trameses a la Prefectura des

de les distintes delegaciones
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Secció del Port, 26 bombes i una
pisucla; Drassanes 62 bombo i deu
pistoles; Conccp ió, una pistala;
Uaiversitat, 4 bembes i dues pisoles ; Llotja, 21 t onibes, dues 1315t0*
les i UP. revelve g, Anché:ida, 44
hosnbes; Estad . Franea, ers acmLes i una pistola; Brigada Socia!,
so bombes, una pistola i un tusen;
Brigada del Criminal, go bornbes;
Grup d'Informació, a bombea i Sir
Lascons de liquids asfixiante i inflamables; guardies d'assalt, 4 bombea. Total, 263 bombea 23 pistoles,
.51 fiasen, nombrosos carregadcrs i
gran quantitat de nomicions
També heiss sentit a dir que a
l'estad() de Eraniia haden estas trobaul s s 40 bombee abandarades

espíritu decisivo que anima a las verdaderos obreros unas, y por la intervención de la fuerza pública otras.
Fracasado el movimiento, han sido
etscontradas en diferentes lugares de l a
capital bombas, armas y municiones
que los revoltosos abandonaron en su
huida, con un total de 2 $ 0 bombas, 33
pistolas, e revólvers, un fusil y una
grandiosa cantidad de municiones.
Y con esto debe darse por terminado el intento revolucionario, pudienda estar seaura Barcelona de que
las autoridades no permitiran a lo5
elementos interesados en perturbar
la vida laboriosa y tranquila de la
población. que consigan sus propósitos.
pues con toda energía será mantenida
el arden y garantizada la libertad de
trabajo."

Trasllat de bombes al camp
de la Bota
Fou donada ordre perquè el carro blindas anes traslladant les bonabes recollides de la Prefectura al
camp de la Bota
El Jutjat que instrneix el aumari
te l descobrirnent de la fabriza de
bombee al carrer de Mallorca ha demanat a la Prefectura de poOcia
que amb tota urgencia el carro blindat vagi a recollir els tubs plens
d'àcid que hi foren trobats.

Una nota del Cap Superior
de Policia
A la Prefectura de policia facilitaren abir a la tarda la nota següent:
"Una vez risas, Barcelona 1:a visto
turbada por unas horas su habitual
tranquilidad por cierto, elementos
extremistas que han intentado, sin
conseguirlo, un movimiento revolucionario para implantar el comunismo libertario.
Si siempre ea estos casos son dignos de censura estos actea criminales, que causan vientres inocentes,
mas lo es todas, ía el rico:miento de
ayer, por babado planteado en día
festivo y en tuna hora, de seis a ocho
de la ncche, en que la población
se lanza a la calle y llena cafés,
teatros v toda clase de espectänlos públicos, completamente confiada, sin sospechar que una ,nano criminal puede segar en un momento
vidas inocentes.
Hace días llegaban a conacindenta
de la autoridad los manejos de les
extremistas, a los que Prestaba la ma
-yoratenció.
El Gibado, a les once de la noshe,
el jefe superior de polic ía tuvo noticias de que se celebraría seguidamente una reunión clandestina, pasa
tomar acuerdos relacionados con un
movimiento revolucionario, que dcb'a
estallar el domingo. A las ds de la
madrugada llegaba a su nacimiento cl
plan que habían adoptado. El principi objeto de los revoluidenarres era
atacr los cuarteles, sobre las seis de
la tarde, aprovechando la festividad
del dia y quedar sólo la guardia de
prevención, por estar de paseo la
tropa, apoderandose del armamento y
municiones, atacando con bombas de
Mana l y después apadcrarse de la Jefatura de Policia. Telégrafos. Telafonos, asi corno también de la estación
de radio instalada en la cumbre del
Tibidabo.
Era preciso saber si dichos acuerdos se trataba de llevarlos a la practica, cosa que en las primeras horas
de la mafiana tuvo confirmación completa, por lo cual, immediatamente
cuenta a la Dirección general de Seguridad y al senor gobernador civil del
plan de los revoltosos, celebrando una
detenida conferencia con el general de
la cuarta División, y recibiendo órdenes de dichas autoridades rara obrar
en consecuencia.
Prueba de ello es que de s de las primeras horas del domingo se montó
un especial servicio de sigilancia por
toda la ciudad, de guardia civil, seguridad, vigilancia y asalto, formando grupos de cuatro guardias con tercerola, con órdenes terminantes para
reprimir con la mayor dureza y energía todo conato de alteración de orden ratico y conseguir de esta manera abortar el movimiento proyectado. como se consiguió a las pocas
betas de iniciado.
La leen/sis ha sido dura, ya que
se les ha demostrado que, cuantas
veces intenten desarrollar sus planes
sangrientos i revolucionarios en perjuicio de la Repisblica, siempre y
en todo momento tendrait que chocas,
irremisiblemente, con la fuerza pública que impeaira por todos los medios, indas° el sacrificia personal,
lleven a la practica sus disparatado
planes. demostrando con ello ser digna de la confianza que el Gobierno ha
denositade en ella.
La clase obrera de Barcelona, dando una elocuente micha de su sensatez y buen sentido. se ha impuesto
a los elementos perturbadores, que
nuevamente prateadfan declarar la
huelga general para hoy lunes. haciendo fraeasar sus propasaos Por el

L'actuació del Jutjat
especial
Al jutjat de guardia es reberen,
amb motiu dels successos de diu.
menge, 22 diligencies, que han pasa
sat al jutjat especial.
Ausb les diligencies figuren nou
morts, un d'ells el de la Rambla del
Centre, sense identificar.
També aleas acompanyat banano,
municione, pistoles i altres artefactes.

Ingressaren als calabossos del jutjat de guardia, passant després Sacomunicats a la presó, els segilents
detingut g : Joan Marcos Mozot 1
Baptista "%gusté Pérez, detingUts
Passeig de Pujarles, catan idea foc
contra la guardia civil; Josep alca
lista Patifio i Antorsi Ortiz, detiaguts
Plesprés de llançar esse, bussibes
president de l'Audieneia quan aquest
tornara de l'estada de Franas; Ata
ami Badea Bermejo, detingut al
carrer de: Colme del Asalto. i- Angel Joven Ranion, detingut al casrer
de Padilla.
Gairebé tots ells Gón conegius Iladregets i declararan que pez haverse proclames la revoluaió :acial
caeien gue serien repartas tests els
béas.
Tansba va comparilae. el ,xofer
que guinea el taxi en el (mal anas-c
airaortuitat iarmaeausie senyor Batalle i els seas consuenas.
Tansbé sa lsa rebut un atestat de l a
guardia dril -auri Clot tionam compre deis successos allí desencotliats i
en els quals reamanam feria( el sergent de la guardia civil Candid Duran i el guardia Francesa Duran
Rodríguez.
Tasaba dana compte hatestat d'haver estas agafat ramo taxi e n e es
-lavbndositrelqua
trabaren diversos documents a noms
de diversos individus, una gabardina i una gorra.
S'Iia disposat que ceda detinget
ent e arribi al Palau de Justicia !ter
aquesta successos, sigui srarnas a la
presó, inconsunica.r.
Durant la tarda d'al:ir cl jurjat
especial per dolieses tarrorisres cantinua treballant en el sumad incoar
atril) motiu dels SUCCeS505 de diumenge.
El jutge senyor Joan Pastor estudia les diligencies :reu nieses pel de
guardia, en el qual consten sis detinguts, quatre d'ell3 se Is traba pistoles i un d'aquests mateixos dues
bombes, i als altea; dos no seis
trobi res, essent detinguts per infondre suspites en altar acompanyats
d'un grup que tiroteja la torea psiblica.
Le. relació dels cadivers que obra
a poder del jutge són de cinc, un
d i cha no Identificat, o sigui el trabas
a l'escala del Sindicas- de la Indústria Hotelera de la Rambla del Centre.
S illa donas també zoinpte al jutjat
de dos nous ierits de resultes de les
explosiona de bombee a la Porta
Nova, els quals són Agusti Juan i
Josep Otin.
Amb aquests són 20 els ferits de
que te coneixement el jutjat.
Per als efectes del suman no s'ha
tingut en compte la mort de la dona
que morí d'atac cardíac per conaiderar-la cona a mort natural, i la de
dos individus mes, els cadarcrs dels
quals estan al Clir.lc, perquè la mort
res té a veure amb aquests SUCCeSS05.

El jutge, segurament, avuj rebra
declaració als detinguts i resoldrä
sobre la seca situaciä.
Quant als ferits, ala ordenat al
metge forense que faci la relació i
estat de cadascun.

La Jefatura de Policia,
preocupació dels
revolucionaria
Indubtablement, un dels propòsits
deis revolucionaris era enderrocar la
Pf-afectara de Palic.a.
A la nana subterrinia, dins la
(mal diumenge al vespre escleteren
dura bombea, en foren trobacles dues
Mes, de gran potincia, les metan de
les quals no s'encengucren.
Si haguessin esclatat, ege.rarnent
que l'edifici de la Prefectura Isaursa
aiiert grana desperfoctes.

r4La C. N. T. ha decretat
la vaga ferroviäria?

en un automòbil. Va fuer deportat

Es neme de
a Villa Cisneros,
confiarles' de Durruti. te un penomolts antecedents.
Circula el rumor que la C. N. T. natge de

havia decretas la vaga ferroliana per
ahir, a les-quatre de la tarda. Al
migdía hom ho pregunta al secretad
del governador, senyor Ugarte, el qual
contesta que no en tenia cap noticia.
Fina ahir, a les vuit del vespre, la
tia-enlació dels ferrocarril, es ieu amb
tosa normalitat tant a M. S. A.. colo
al Nord. Hom dubtava que el conflicte esclatés, ni entre el3 mateixos addictes del Sindicas Unic.

El que va dir diumenge a
la nit el governador
El governador civil, aedaor Moles, a
primera hora de la matinada, rebe els
periodiates, i els fin les següents manifestacions:
—Ja haureu vist que eis fett
quest vespre no ens han trobat desprevinguts. Les precaucions nreses ja
des del matí, i d'una manera més oatensible a la tarda, proveo que teniem
esrnent d'allò que anava a produir-se.
Estic molt satisfet — afegí — de la
conducta realment exemplar de la
força pública, que ha reprimit amb
energia i rapidesa l'intent de pertorbació de la pau pública, amb ha qual cosa ha obeit les ordres que tenia rebudes, que no poden ésser altres que ics
d'actuar amb la màxima energia I:estesa.
Es intolerable, veritablement, que un
grup de gent sense anima que es donen el rom d'obrers, usurpant amb alisó una qualitat que no tenen, pretengui alterar el ritme de pau t treball
de la nostra terra. Horn procedirà contra elle, ara i sempre, amb gran rigor.
El poble que treballa ho vol així, i pot
estar segur que tindrà al seu costat les
entornare, la missió principal de les
quals és el manteniment de l'ordre püblic.
Ahir al migdia i per trobar-se descarnant el Sr. Moles no va subte els
periodistes.
El set/ secretad Sr. Ugarte digné
que la tranquillitat durant el dia havis estat absoluta.
Eis informes que ten ia sobre el
moviment revolucionari de diumenge
crea que a Barcelona s'havien fet 47
detencions. S'havien ocupar 250 hombes. 23 pistoles, un res ülver, un fusell
i carregadors i municions en abundar.
La guardia civil de la nostra eintat
nenes va tenir das ferits al Clot.
Un guardia esta greu i un sergent
té una ferida que sembla lleu. Per tal
d'apreciar la sosa impartáncia, Sao
Porta: a l'Hospital Clinic. percute se
Ii fes una radiog rafia. tornant desPréS a l'Hospital Mi!itar.
Van éster al Govern civil el general de la guardia civil Sr. Marzo
i el cap dels Mossos d'Esquadra senyor Pérez Farras.

En el moviment hi està
complicat un famós
aviador?
En la conversa tinguda anit pastada amb el Sr. Moles, un re:vil-ter
ii pregunta:
—Què sabeu d'aquests rumros que
circulen que en el meviment hi es
complicat un fama "as - de t'aviaci ó
El Sr. Moles contesta amb rerta
vivesa:
—En efecte. n'he sentit parlar. No
ho dic joc. però s'ha parlat d'un exaviador i d'un ex-n-ariánic.

La circulació de rumors
falsos
Ahir a la tarda començaren a circular motu rumors falsos. El 1T.5 estés
era que el governador recomanava que
no se sortis de casa després de les
vuit del vespre.
Ccm es natural, era un "canard".
També el governador donis ordres a
les Companyies de la illuminació premié al-oeste dies no s'apaguessin els
llums dele carrers.

A l'Ajuntament
i a la Generalitat
A la plaça de la República i als
carrers immediats prestaren servei
d'ordre els mossos de l'esquadra,
que protegien els dos edificis of:dala de l'Ajuntarnent i la Ge nera
També s'escamparen pelo ter--lita.
rats reins a fi de prevenir tota
temptativa. No es- produi cap incident notable per anuas llocs.
Diumenge a la tarda Ca reuniren
amb el senyor alada gran nombre
de consellers, que romangueren arno
ell fine a l'endemà. 'ranibe acurliten el president del Parlament, se estor Companys, i altrcs personali
s.
-ta
A l'Ajuntament l'alcalde es constituí en guardia permanent al seu
despatx,' on acudiren gran nombre
de regidors i alineo significas clemente político.
Totes les autoritals que pogué reos saludar, en llurs bree.; converse ;. amb els periodistes, CO mostraven apesarats dels fets. tot i que ells
donaven per totalment estérils des
del primer moment.

La reunió del Cuneen de la
. Generalitat
Ahir, ales set de la tarda, va reel Consell de la Generalitat,
sota la presidencia de la Generalitat.
Quasi ens dirigiem al Palau per
fer informació, värent trobar-nos, en
arribar al carrer del Bisbe, anida tots
els voltants presos ntilitarnient. Se
sentia un tiroteig intertnitent. A la
plaça de la República, completament neta, els mossos d'esquadra
obligaren a anar amb les mans enlaire. Així vàrem entrar al Palau.
Les precaucione del carrer continuaven dins ele l'edifici. Dalt, al
Saló de Sant Jordi, els perlodistes
van emprendre el cap del Govern,
senyor Lluhi per demanar-li una
impressió de la reunió que anaven
a celebrar. Encara, de quant en
quant, se sentia algun tres escadusser. El senyor Lluld digné als repórters que no calla que esperessin
l'acabament del Consell, perque suposava que en aquells monteras tindrien lenta est altres lloro i per altra
part perquè el Consell no podia
prendre acorde sobre la situació actual. En tot cas — afegí podeu
dir que aquest Consell esta reunit
permanentrnent per canviar impressions sobre els fets q ue es tan P ossane i Si s'acorda donar alguna nota
ja será tramean. Ei Consell estudiará diversos alero d'ordre administratiu.
unir-se

Facècia?
S'ha dit només a títol d'informació ho recollim — que diumenge, a l'entrada d'un dels ponts del
Beses, grups d'individus detenien
els cotxes i peatons i e:5 obligaren
a besar la bandera anarquista, donant per feta la revolució social.

Forces a la barriada
de la Torrassa
Ahir al vespre sortiren forres dels
anárdies d'assalt cap a la barriada
de la Torrassa, 017, segons sembla,
es notara excitació entre la robinia forastera que viu en aquelles
barraques.

Clausura de Sindicats
Probablement que l'autoritat governativa disposarà ia clausura de
tots els Sindicats Única afectes a
la C. N. 'f.
De moment ja ho han estat els de
Sardanyola i Sallent.

Campanya d'alarma
Sica dit que els directors de la
F. A. I. es proposaven ahir donar
un con contra la conducció d'aigües,
llum i forza eléctrica. Les autoritats
han pres les seres disposicions per
tal d'evitar cap temptativa en aquest
sentit.

El general Batet
Ahir a la tarda, en rebre els periodistas, el general Batet digué que
baria fet l'anunciada revista a la caserna on s'allotgen la segona Comandancia d'intendència i el regiment crinfanteria número 34. Manifesta que
aquesta visita era anunciada ja preriament, de manera que res no té a
ccure amb els successos que ahir es
descabdellaren a la nostra ciutat.
A preguntes dels periodistes, digué
el general Batet que ahir, sense anunciar la visita, va recórrer totes les casernes de la població, en companyia
del seo ajudant, trobant-ho tot en perfecte ordre.
També manifestä que cap dels dos
dies no hi lia hagut encasernament de
trepes, i si únicament un reten format per una companyia o esquadró per
regiment.
Dieue aixi mateix el general Batet
que podiern desmentir rotundament el
rumor circular que eren compromesos
en el mosSment elernents de la
guarnició. Les trepes — continua
dient — estan revestides de gran zel
per al ccealiment de Ilurs deures militare, de disciplina i adhesió a llurs
Capa.

Respecte a l'ocorregut a la caserna
de San: Agusti, manifestis el general
que s'hi atanaa un individu, elegantseit sestil, preguntant per l'oficial de
guarda. Se li digne que en aquell moment era al despatx del cap, i en inlandre sospites ractitut de rindividu,
el sentinella dona la veu de Guardia
a formar! En aquell . moment, altres
individus que anaven darrera del primer feren diversos dispars, un dels
quals feri el sentinella, afortunadamel, no de gravetat.
Finalment. el general Batet digné:
"Les casemos arui sOn cases de salut on van a guarir-se els pertorbats.
Alli no es castiga ningú".
•
•
Ha estas nomenat jutge militar per
a instruir diiigincies pels successos de
Lidia, el finent coronel de la Caixa
de Recluta sen2.or -Manuel López Piña. Tansbé s'instruSran diligencies per
la jurisdicciú militar per l'ocorregut
Sallent i a la caserna de Sant A211S•
ti.
Sel ns diu que ha estat trames el
corresponent informe solliddant la intervenció d'un jutge militar per a instruir diligencies per la mort d'un mosto de l'Esquadra al Clot.
• ••
Per liaren considerar que no n'hi
havia nscessitat, no sorti cap a Sallent,
com s'havia dit, la cornpanyia del batalló de metralladores nütnero 4, de
guarnició a Manresa.

Un incident sagnant
al Café Lyon d'Or

Ilem tincut noticia de rineident
orerregut diumenge a la nit al pis
prime:- del ca.ife. Lyon d'Or i del qual
resultá grcument ferit es iniii.• idu qur
acompanyava una senyora elegantment
vestida.
Segons sembla, span la pedirla i els
guardies d'assalt procedien a desallotjar els local: i a rsznrcollar lea persone: gire trabaren. fau rcauerit
rindividu de referencia per un agria
SIC 5igiláncia perquè li presentes la
documemació. i aquel!, al seu tirn
ex igir el mateix al representant de
l'attnrítat. el qual ii mostra in/mediatament la elaiia.
No en tingué pro/1 i den l a' a ragent
que li ensens é3 el carnet. i en astoest
Inament. segons sembla. d'una manera
iisvnluntiria, se li dispara al polka
la pistola que dais * la limitara de l'ainericana. i l'individu shans emientat
sa caure ferit greument al ..• aix venDurruti i Ascaso han fugit tre.El Dr. Montaner, que allí es trohava. VA assistir el ferit. tapant-hi la feEl director visible del
rida amb sin mrscados. i va indicar que
moviment
fin traslladat a un dispensad.
coneguts
-Eittes"
Durruti
i
Els
Serme hem put abejar. el ferit
Asenso han fugit de Barce l ona o es
fine eonduit a la rl i nica del doctor
troben amagats. Fies ara han estat
Olive Gornma. on rin nogne ésser adinútils els treballs de la policia per
111è5.- i hm/1 ignora fine ara on anä
trobar-los.
en definitiva.
El can visible d'aquest mesiment
D'aquest fet, del qual tenim refea Barcelona ha estat Galicia Oliver.
renries exactes, no se /l'ha donat cap
que fou detingut portant bombes ¡ referencia als centres oficials.

Una nota del Sindicat de
la Indústria Hotelera
Hem rebut la següent nota pregada:
"Amb motiu de la ressenya que
s'ha publicat al "Full Oficial" celerint-se a l'incident ocorregut diumenge passat a la Rambla del Mig,
el Sindicat de la Indústria Hotelera
i Cafeters de Barcelona es dirigeix
a l'opinió pública en general que
des del local d'aquesta entitat no
es va ter ni un sol tret. Allò que
succci fou iiue a l'escala de resmentada entitat sEi refugié un dels
revoltosos, que es feu fort engegant
trets a la força armada, ço que dona
Boa a que la dita força contestes a
l'agressió ami) nombrosos trets per
no saber es principi d'on sorticn
aquells. Tanibai heni de len patent
una re g ada mes a l'opinió pública
que aquesta enfilas, des de la seva
constitnció es Imanté autònoma, independent dels altres Sindicats, tota
regada que la seca finalitat es Puranicnt proiessional i, per tant, aliena i contraria a tots els moviments
que des de la proclamació de la
República vénen succeint-se a Espanya.
Per la nostra part condemnem
energicament aquests luto revolucionaris, tota regada que ello no tenen
altra finalitat que la de posar dificultats al regim rcpublicá que el paha
per ell imatelx implanta per mitjans
legals."

Troballa d'un cadàver als
voltants d'Hospitalet
Alfir a tnigdia, en un camp del
tenue d'Hospitalet, entre aquest poble i Collblanch, una parella de la
Guardia civil que presta servei per
aguan; voltants, trabé e h cadàver
d'un borne.
El mort presentara una ferida per
arma de foc al pit, i se suposa que
es tracto d'algusi dels revoltats que
resultaria ferit anit a Barcelona, fugint cap a Hospitalet. i arnagant-se
pels camps, i ja esgotades lea seres
formes, caigué mort u.1 lloc en nue
fou trobat per la Guardia civil.
També fou trobat un autanibbil
abandonat.

Un ball interromput
A un centre radical que I ha a
la casa del costal matelms del Sindicas Hoteler celebraren un ball.
Per si s'llsitia ocultar cutre cha assistents almas element suspecte, la
milicia Va sereplegar tota la gens qud
hi havia. Lea dones van dosen acontpanyadca als reipzait:as, i
els hernies van eses,- condults a la
Direcció de Policia per a aclarir ilur
identir t.

Endavant per la U. G. T., en defensa de la Democräcia contra la re,acci6
i la ruana anarquista! — El Comité
Regional. — El secretan general,
J. Vila Cuenca; el president, Antoni
Olerte."
També ha publicat un manifest en
igual sentit la Federació local de l'esmentat organisme.

AHIR A LA NIT
—
Al carrer d'Amälia foren
trobades cinc bombee
Ahir al vespre. al carrer d'Amàlia,
vora la presó de dones, foren trobades
cinc bombee de forma de pinya, amb
el ble apagat i que ha% len estat posades prop de la font de l'esmentat
careen

Treta als voltants de la
caserna de Sant Agustí i a
la Placa de l'Angel
Per la part de la caserna de Sant
Agustí, ahir al vespre fou tirotejada la força. Foren desallotjats els
voltants.
Procediren a adoptar les precaucione de registrar els cotxes i a impedir que pel carnet del Comerç
transites la gent i els autos.
Foren escorcollats els que passaven per aquells voltants i se'll obligava a transitar amb les mana enlaire.
Tumbé pels carrera de Princesa,
Mercadees, plaça de Sant Agustf i
plaça de l'Angel hi llague algun tret
des de les parte altes dele edificis.
Els guardies repelliren l'agressió.
EjI pànic amb motas/ d'aquests
trts va créixer estant la gent la escarmentada pela fets d'ahir.
A les nou del vespre els carrera
de Barcelona estaven deserte i sols
hi passaven els que obligatòriament
tenien necessitat de sortir. Els teatres es veieren molt por animase
i els tramvies funcionaren normalment.

Ahir a la nit, al carrer del Carate
la força d'assalt escorcellava
transennto.
Mentre ho efectuava amb Francesc
Torra Borras, paseé un auto taxi,
de l'interior del qual llançaren diversos objectcs i engegaren diversos trets, que feriren al Torre, que
té divuit anys i habita al carrer de
Sócrates.
Amb motiu d l aqueets trete, la força que es ocié atacada repellf ragressió i dispara al seu torn,
palment cap als serrase, des Mon es
deia que també dispararen.
La gent que transitava per allí
corria en totes direccions. Les botigue3 tancaren, i els guardies del
mercat de la Boqueria sortiren
pas dels que corrien. El tiroteig s'estengue per les Rambles i en un
moment tot quedé net.
A la casa de socors del carrer de
Barbaré fou assistida Teresa Macala, de se i xanta-dos anys, la qual
presentava fractura del fémur dret,
de prouöstic gre y , que es produí en
caurer fugint dels trets del carrer
del Carme. Després d'auxiliada fou
portada a l'Hospital Clínic.

Un heme ferit al carrer de
l'Hospital
Ahir al vespre feo trohat un honie
ferit al carrer dr l'Hospital. Portal
a la casa de socors del correr de Barbe...ea Ii fou anreciada una ferida d'arina de foc a la ma dreta, de prestestic greu.
Aquest individu digné anomenar-se
Ramon Torres, i de mornent no fou
possible aclarir com Ii fou produjo
l'esmcntada ferida.

L'amo de :a foneria d'Hospitalet
que es sa dir havia desaparegut anb
motiu del deerehrimeat de les bombee
del narres de Mallorca i que s'efectua
un escorcoll al dit loca!, es presenté
ahir a la pa i icia manifestant que, assabentat per la pre:nsa del que passasa, anua a participar qua baria. raleas la oc 'a leneria per falto de Ire'cali, la qual cosa es confirma.

A SALLENT
Violent tiroteig entre la
guàrdia civil i els terroristes
Diumenge, a das quarts de deu de
la ni!, fou agredit i itiort a trets un
guardia civil, prop del Mema Comtal.
L'esinentat guarlia es dirigía a incorporar-se juntament amb alties
companys, per Isas ce relmt avis urgent. Els revoltosos Ii robaren la pistola. Al cap de breiss instants, fou recollit per assistents del Caté Comtal.
Era ja cadaver. Al cap de mitja hora
va començar un nodrit tiroteig pels
indrets de la Plaça de la Pan i Pare
Ciares. Desprès d'una treva d'una hora. totsta a sentir-se tus hita mes viu
intens i explosions de imites bombee
de sud. Duré llarga estona. Hom su-
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L'enterrament del guàrdia
civil
Avui, probablement, es verificarà a
Sallent l'enterrament del guardia civil
Ende del Ganso Lucas, assassinat pels
revoltosos.
Hi assistiré el coronel del 29 te-re,
al qual pertany, i ostentara la representació del governador.

A SANT VICENÇ
DE CASTELLET
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No fou detingut cap tren Els revoltosos intentaren
espantar la població -- Un
L'alcalde de Sant Vicenç de Castelict telegrafié al governador suplicantguàrdia civil mata un dels
li que desmenteixi la noticia publicaseus agressors i en ferix
da que a la dita poblaeió havien estat
un altre
detinguts diversos trens.

Ahir al vespre, al carrer
A MANRESA
del Carme fou agredida la
Urca pública. Resultà un
home ferit d'un tret i una No hi ha hagut alteració
de l'ordre
dona lesionada

S'ha presentat a la policia
l'amo de la foneria d'HosUn manifest de la Unió pitalet que havia tancat la
General de Treballadors
fàbrica
La Lisió iiederal sic .freballackrs
ha publicar el maisifest segiient:
"Novament han ensagnantat els carrers da Barcelona co
l anarco-sindicalis:es. Seguint 1 3 seca história, han
provocar issi moviment cable, irreflebrut i causant une! vistimes mes que afegir a la llarga ilista
del, per ells seasisnades. Es hora ja
que els i tors trehalladata que encara
militen de [sena fe en la CE. T.
ab:oil-AM una organització que, dirigida per una m'anta desequilibrara i
per Use g ranat d'arriaistes, serveixen
maeitiiicament eta caiiitaliste; rearcinfi g 7i, i monärnitics are. en:boli-aliase
en rombra, pretcneo donar un cop dc
mort si eimint demccsatis espanyol.
Els rente de miles de peesetes que
si lman despés en armes i bombee eón
prova certa d'aatieetee concomitáncies
in/momia i al fi de les quals, si hamiessin triomfat en el$ messe de s file. es
trebaail el Proletarias tornant als
temes trägies i vergenyoses d'Alfons
de perlse i de Martínez Anido.
Ele afiliats a la mera organització
sindisal han de repudiar enèrgicament
aquests moviments tone van contra els
interesaos dels trehalladora i procurar,
aoaenyent de cada dia nni. s el5 llaços
del rompanyonatge i dc la disciplina
secietiria. i'emestrar explotats que,
tan sols en les nostres entitats redran
de1enear, d'una manera eficaç i digna,
Ilurs interessos de classe.

pod que havien arribat me, retoma
de la benemérita, i efectivament era
aixf. A les set del =ti, quedaven concentrats un centenar de civils als voltanta del Sindicat.
Un miler de persones quedaren
sitiades ala estatges del café del Cinema Comtal 1 Ateneu Catala, ort
se celebrara el primer ball de Carnaval.
Dels esrnentats locals sen va sortir a dos quarts de vuit d'ahir mati.
El pànic Es terrible, i hom tem
greus encontres, puix que la benemérita diu que vol donar una seriosa batuda, per tal de rendir els
malfactors, parapetats com ja diem
al local del Sindical.
Per últirn, abur al matí, després
d'un tiroteig que va durar vuit llores, els revoltosos es rendiren a la
guardia civil, 1 quedaren tots detinguts.
A partir d'aquest moment, la tranquillitat ha renascut, recobrant la
població el seu aspecte habitual,
Animadament es comenten els surceses.
Ultra el guardia civil que bu assassinat, resuitaren dos més amb fecides d'arma de foc. Els revoltats
tingueren cinc ferits.
Tots els ferits foren traslladats
a Manresa.

Les autoritats es troben revingudes,
i han adoptas tosa mena de precauciona.
Els Bancs es troben custodiats, aixi
com els edificis públics.
Sisan calmat quelconi els ara% en
rebre's noticies de Saliera que els revoltats que en aquella ciutat han intentat assaltar la caserna dc la guardia
civil havien acabat per rendir-se a les
forces d'aquest institut.
El batalló d'ametralladores núm.
està preparat per acudir a on calgui.

A BADALONA
No ha ocorregut cap
incident
A Badalona no ha estas alterada
la normalitat duram aquests dos
dies.
A dos guante de deu de la nit,
hora en la qual es tingué noticia deis
dcsordres de Barcelona, s'adoptaren
grane precauciona. L'Ajuntament
va tancar les seises portes. La guardia municipal hi romangué tota la
nit amb terceroles.
La guardia civil estava acasernada. A l'exterior de la caserna prestaren servei de vigilancia dues parelles.
A les nou de la nit quedé interromput el servei de tramvies, que
es reprengué de nou a onze.

A SABADELL
Desordres
També a Sabadell ha estat pertorbada la tranquillitat pública, si be
no ambi ata la intensitat que els
promodcrs dels desordres desitjaven.
Diumenge al vespre fou desarmat
un vigilant de l'Ajuntament per un
grup d'homes armats. Diversos Maques grups circularen pchs carrero,
pera/ C, dissolien rapidantent en apareixer la força pública.
A les tres de la marinada, un
autonnibil msticular que sortia
Sabadell en direcció a Sardanyola
ton tirotejat. Resultaren ferits els
seus dos orupants, anomenats Pere
San Juan Roig i Francese Ferrer.
Tots dos creo joven; que havien acudir a Sabadell a passar el dia. Resultaren amb ferides de pronòstic
Ceservat.

A les primeres horco del matí
d'alfir un grill, d'uns quinze homes
s'estaciona. al Ilse conegut per Creu
de Barbaré i dettnia tots els automebils que passaven per allf. Avisades les autoritats, sortí per al dit
lloc una camioneta arsil, diverses P aralles de la guàrdia civil. que en
arribar fou rebuda a treta. La força
pública repelli ragressió i els revoltosa fugiren. Uss d'ells pogué ésser detingut. Hom té la impressió
que un altre revoltes resulta ferit
en el tiroteig. Al lloc del fet foren
trobades catorze bombeo quadrades.
A mig matí la tranquillitat es va
restablir completament, havent-se
normalitzat totalment l'aspecte de la
ciutat.
Tora la població comenta ami)
indignad óaquest atemptat contra
la seguretat de Catalunya ¡ de la
República.

Entre deu i onze de la nit del dio.
menge, un nombres grup e, presenté
a la ona militar, i entrant violentament al local s'apodera d'un suboficial
i tres soldats que hi havia, als quals
van treure per la violència al carrer
i obligaren a marxar al davant del
grup, recorrent així diverso> carrers.
Per fi, a la Rambla d'Egara deixaren
en llibertat els apreeate.
Al cap de poca estona un automòbil amb e:s fars apagats recorregué
la oblacie. De l'automòbil sortien
nombrosos disparts dirigits contra els
transeünts. Afcrtunadament, no hi
hagué cap desgracia produida pel tiroteig.
A la via férria del Nord, prop
del carrer Prat de la Riba, esclatà
una bomba, la fortíssima detonació
de la qual sembré el pänic entre el
veinat. Els danys que produl, no
obstant la violencia de l'explosió,
foren escassos.
Quan el guardia civil Josep Gonzalez Aguilar es dirigia, despees de
menjar, a la caserna del seu Institut, un grup dune quinze hcmes
sortiren al pas i intentaren detenirlo al crit de "Mane enlaire I ". Aguilar no s'espanta i agafant la seva
pistola, contesté a trets als revoltosos, dels quals en mata un i en
inri un altre. La resta dels assaltants
fugi depressa. El mateix guardia es
Ida cama del ferit, que digné anomenar-se Josep Ribera Mercader i
tenir vint-i-set anys. Es reí de Terrassa. Presenta una ferida al terç
superior de la cuixa, amb fractura
del fèmur.
El mort no ha estat identificar.
Tant a aquest corn a rindividu que
resulté ferit, els han estat trobades
pistoles, bombee i municione.
Esl revoltosos tallaren la linia del
telègraf i diverses de les telefòniques.
Sisan practicat, ultra la de l'individu que resulté ferit pel guardia
Gonzalez Aguilar, tres detencions
mes. Són: Andreu Rossell Conell,
Tomas Llonguera Mach i Ramon Videl Menaje.
Han estat trobades abandonades
nombroses armes i municione, així
com bombee.
Les autoritats persisteixen en les
seves precaucione, a pesar que després dels fets d'ahir a la nit la tranquillitat ha renascut.

A RIPOLLET
Greus esdeveniments -- La
lluita entre els terroristes
i la força pública
(Per releían).— Aquest mati slau
descabdcllat a aquest poble greus
esdeveniments. Els anarquistes s'han
apoderat de l'Ajuntament i han hissat la bandera roja-negra i han cremas una part de rarxiss Han desarmat el cap del Sotnetetn, senyor
Vicenç Costa, i a altres individus
del mateix cos.
Cap al migdia, la tramesa de Barcelona de guàrdies d'assalt i guàrdies civils i mossos de l'Esquadra
han pogut l er d esa llotjar la Casa
de la Vila als partidaris de l'extremisme, alguna dele guata han estat
detinguts.
Fil han hagut dues monto: un tal
Joan Antoni Martínez, mort per la
guardia civil, i el germä del jutge
de Sardanyola, senyor ¡'ere Poch.
El cap del lloc le Mossos d'Esquadra, senyor Montgat, ha estat ferit.
• ••
El capita dels Mossos d'Esquadra
senyor Eecofet, referí als periodis-

tes, a la Gerser..litat, eis SUME»
°corregiste a Ripollet de la segfient
manera:
—A les vurit d'aquest matf—comença dient--em participa per te
léfon el governador, eenyor Moles.
que una partida de revoltosa de
Sardapyola havia desarmat a dos
mossos d'Esquadra.
Vaig comunicar la noticia al comandant senyor Farras i previa l'autoril zació d'aqueet em vaig dirigir
en autortsäbil amb cine 111053011 deis
més decidits a Sardanyol-a.
En arribar a la dita població ene
varetea trobar amb que hi hacia hagut dieturbis i sens assabenti que
a Ripollet hi havia una gran revolta
1 un mort.
Vàrem anar de seguida en duceció a Ripollee.
A la carretera — seguf dient el
mcnyor Escofet ens varem trobar
amb algunes forces de la guardia
civil, a les quals s'havien juntat dos
mossos d'Esquadra.
Abano d'entrar al poble, vaig tele.
fosar al lloc de timemos, amb objecte
de mo dar un pas en fals.
Em varen dir des d'allí, que et
sots-caporal Pere Mongay, arnb guatee i1105503, estaven contenint ele revoltosos pels carrera a trets.
Aleshores, ja sense titubejar, vaig
entrar al poble amb set homes i les
forces de la guardia civil que ti
juntaren a nosaltres.
El primasen lloc on vàrem entrar
fou a l'Ajuntament, on baria esta,
hissada una bandera negra i roja i
s'havia cremas una altea tricolor.
Després de l'Ajuntament, värein
estar al centre comunista, on no
vareen trobar a ningú.
En sortir de l'Ajuntansent venia
una secció de la guardia civil, a la
qual vaig suplicar, com aixi ha len
que dones una volta pels voitants
del poble.'
Nosaltres vOrern perseguir a un
grup, 1 en vàrem detenir guatee.
També fou detingut un altre individu que anava co un autonióbil
al qual Ii foren ocupades diverses
pistoles i una bomba de ma.
Per indicació mesa. l'alcalde les:
que per mitjà de plegó, s'advertí,
els veins que els que trobessin armes
o bombes a Ilurs cases. les lliuressin
immedizaanient a l'autoritat. El pregó no denä cap resultat i en vista
d'això ens varen% decidir a practicar
escorcolla per les cases.
A l'hort d'una d'elles, detinguérem
un individu, amb armes, que era amagat en un lloc pròxim a una quadra.
Finalment, el capita seso or Escofet fea* un cornplit elogi de rheroisme
i dernostrats pel sots-caporal senyor Mongay, el qual ha resultas, de les batusses sostingudes amb
els revolucionaris, amb una ferida de
bala al braç esquerre.
Els cinc detinguts foren conduits
a la Comandancia de Mossos de l'Esquadra de la Generalitat.
També foren dipositades a la dita
Comandancia diverses armes que foren trobadee a Ripollet i la bomba de
mä que portava un dele terroristes detinguts.

A LLEIDA
Un grup de malfactors intenta assaltar la caserna
de La Panera i són rebutjats per la guàrdia
Diversos morts i ferits
A dos quatts de vuit de la nit de
diurnenge, un nombres gruP de sediciosos es dirigí a la caserna de La
Panera, i traerá de sorprendes les
sentinelles i penetra a l'interior de
l'edifici. El sentinella fin ims del ami
fusell, i cribé la resta de la guärdia.
que adonant-se räpidunent del que
s'intentava, repelE l'agressió a trets.
(Confirma a la pagina a)
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L'atemptat
contra el senyor Vinyals
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NOTICIAR'
EL CORREU AEROPOSTAL
El correa Aeropostal, que va sortir de Barcelona en destinació a
Amèrica del Sud el diumenge dia
de l'actual, arriba a Río Janeiro el
dia a, a les onze, i a Buenos Aires
el dia 8, a les tres.

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 348 - Telèfon 73018
LA FESTA DELS REIS I LA
JUNTA DE PROTECCIO
DE MENORS
Al Gup Benèfic de la Junta de
Protecció de Menor. (abans Protecció a la Infäcia) s'ha celebrat
amb gran animació la popular aliada dels Infants, amb repartiment
de joguinea per a tots els nens i nenes del dit establiment.
Contribuiren amb generosos donatius a l'esplendor de la festa i a
l'alegria de la mamada les ca .ses següents:
Faians Català, amb un escollit lot

AIGUA IMPERIAL VICHY
ae joguines; Carbonell, amb un
abundós lot de fireta; Antoni Coma,
un assortiment de joguines; Magatzems Jorba, amb un 1W de joguines; Parareda i Capdevila, un nombre de peces de vestir; Espanya Industrial, amb un metratge de boniques robes; El Barato, un lot de
peces de vestir; Mauri i Companyia,
amb doleos; Germana Martí, arnb
metallic; Armengol Faidella, una
bonita pilota de futbol.
També un bon senyor, que trobà
la minada d'aquest establiment que
venia de passeig, els obseqaiä amb
una quantitat suficient per comprarlos-hi doleos, tal con. disposà el senyor desconegut.
Tumbé les dames franceses de la

cr,, Roja feren un valuós doratiu
de diferents peces de roba d'exce.-

lent qualitat i d'exquisida confecció.
La Junta de Protecció de Menors
resta molt agraida a les fineses dels

csmentats donants, per llur exemplar cooperació a la seca obra d'assistancia social.
S'ha celebrat també l'esmentada
festa, amb molta animada', a la
Guarderia de Nens d ePit, que l'esmentada Junta sosté al carrer de la
Independencia, de la mateixa barriada del Poble Nou, on es rebé un
donatiu de roba i joguines de la senyora i senyoreta Graupera.

JOIES VERITABLE OCA810
Per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla Rlagrifiä, Tallero, 41
ATENEU POPULAR
DEL POBLE NOU
L'Ateneu Popular del Poble Nou
(Marian Aguiló, 27, baixos) convoca els seus socis a la reunió general extraordinària que tindrà lloc
avui, dimarts. a dos quarts de deu
de la nit, per a eructar d'assumptes
importants relacionats amb el canvi
d'estatge social.
Donada la importància de la reunió, es prega a tots llar assistancta.

Avis aux jeunes
français
—

En execution de l'art. 10 de
la Loi du 31 mars 1928 sur le

Recrutement de l'Armée, les
jeunes franeais nes du ter
juin 1912 au 31 mai 1913,
ainsi que les omis des classes
precedente, sont invites ä se
presenter au Consulat General
de France, Plaça Catalunya, 20,
pour requarir leur inseription
sur les tableaux de recensement.
L'inseription des jeunes gens
absenta de Barcelone, ou dans
.limpossibilité de se presenter
au Consulat General devra etre
demandé° par leurs parents,
tuteare ou imite entre personne
quali fiée.
Les intéresses qui négligeraient d'accomplir celle formalita s'exposeraient d'encourir
les sanctions et perialités prévues par la Loi.
Barcelone le 30 deeembre
de 1932.
Le Consul General
Signe: G. MORAWIECKI

L'agricultura
L'EXPORTACIO DE FRUITES
I LLECLIMS A FRANÇA
La Junta reguladora de resmentada exportació. ens comunica pmconeixement dels peticionaria d'au•
toritzacions per a exportar irtutcs
llegaras i verdores, a la nació de referencia, haver efectuat el repartiment ccrresponent a la segona desena del mes que son., per la qual
cosa poden passar, a partir del dia
so, de dos quarts ase deu a dos quarts
d'una, a fer lliurament de,les dades
concernents a l'expedició i al se-.
güent dia d'haver-ho efectuat, i prèvia presentacló del taló del ferrocarril (o de relució jurada comprometent-se a presentar-ho dintre de la
desena), si l'expedició va per sie
farda, la carta de porte o guia, si
per carretera, i el coneixement d'embarcament cas ¿efectuar-ho per
ma:, mas el vengué del productor
els que siguin exportadors comerciants, seis facilitarà l'escrit relatiu

Oposicions a dues places
Havent-ae publicat al Butlleti
Oficial del dia 6 del corrent
l'anunci-convocalaria per a la
provisió de dues places (i no
pas tres, com equivacadament
diu el Buttlet1 Oficial) de metges supernumeraria del Dispensad de Yenereologia, Dermatologia 1 Urologie de l'Institut d'Assistència Medica Municipal, un per a Sifiliografia i
Dermatologia i un altre per a
Urologia, es fa públic que el
termini per a la presentad()
d'instancies en la forma prevista a la convocatòria acabarà
el dia 6 de , 111:11' n: vinent, a la
una de la tarda.
El mateix Bullida Oficial del
dia 6 del corrent porta el programa de les oposicions. La
qual cosa es fa pública per tal
que arribi a coneixement deis
interessats.

Joguines als Hospitals
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 348 - Telèfon 73018

EL NOU ESTATGE

D'EN BON
El caricaturista Bon ens prega
que fem públic que ha retirat el seu
"carro" de la plaça de la Universitat per haver-li caducat el permis.
Ha acceptat l'amabl e oferiment que
li ha fet l'Amic del Llibre i ha installat eventualment el sea estudi a
l'esmentada llibreria, plaça d'En
afaciä, núm. to.

Fumadors, les seves dents són negros
S'ha donat compte vostè del sea electa
repugnant.? En nnPt.rn-,, pne.re,nriarbo i tenir (lenta blanques comlavort
asnas la pasta dentifileieCblorodont",
,Vetie i el ragell labrieacia espe-

regidor senyor Ninyals ha
deixat al Departament de Premsa una carta dirigida als direce
tors dels diaria, en la qual diu:
"Molt senyor meu: Per la
present em plau manifestar-vos
el meu agraiment per haver recollit la nOv a del meu atemptat
i fer-la pública, aixi corn talaba
la protesta feta en el periticlic
de la vostra digna direcció.
Atentament us• saluda,
Jani»e Yinyals."
El

c:al "Cblored . .at". Tub grau Eles. 215,
petit Ptes 540 Raspan suau o dur Plus.
na,per nens etes 190 El fla sed d'elixir
gran Pico 6' .30, petit Ptes. Dep.Gen.
A. Klaebisc BerHona, partat
a l'autorització que li correspongués.
la qual es trameträ simultàniament
a la Duana de sortida.
Respecte al cupó assignat per a
la dita desena a aquesta provincia,
és de llegums, de 1:5.000 quilos, havent ascendit les peticions a 743.012

quiabgrams.
La Junta recorda una cegada mas
ala agricu. rs, Sindicats Agrícoles
c.Tortadors que hagin trames fruites

u verdures a França abans de l'any
1932, la conveniència de remetre do.
cumenls que ho acreditin, puix que
en cas contrari, seran conside:ats
com exportadors nous.

Ultra la resta de Cap-d'Any,
organitzada a l'Hospital Muni-

cipal Maritim, en la qual foren
Ilittrades robes als malalls
adultes i aoguines als infante,
el dia 6, amb motiu de la diada,
les famílies Pirra, Harns i Pérez Torregrossa es personaren
a la Sala de la Infància de
l'Hospital Municipal d'Infecciosos per tal de fer donad() als
malaltets d'altres esplendids
lote de joguines.
El doctor Florenci Coma,
metge en cap del servei
l'Hospital d'Infecciosos, Institut Municipal (l'Higiene (le l'A juniarnent de Barcelona, va donar als visitants Iota faena de
facilitats per al repartiment
les e s me/1 tades joguines, remerciant al mateix temps a les
familirs esmentades, toles elles
N'emes de la Barceloneta,
gentilesa que arahaven de tenir envere ele seas paciente.

Carta de regraciament
L'alcalde, doctor 'Aiguader,
ha rebut una carta del seuyor
Habed Hollara alcalde de NiMes i diputa'. francas, per la
qual Ii t'agracia l'acollinand que
li fon l'el per l'Alcaldia i l'Ajantament de Barcelona.
diu també que Barcelona
li ha semblat una de les més
i o lleec jai als del m'In, i que

l'hospilalitat catalana es quelcena d'exeeprional que Ii hauch

Atenció11
SENYOR S

Atención
Demut començaran

Grans Malles
PER FINAL DE TEMPORADA, a

EL BARATO
En interès vostre, aneu com més aviat
millor a examinar els preus disbaratats
d'aquesta realització

tr-

inase. merma poma. te. Ir—
/Unes palle.. Se.
1W—

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUACIO GENERAL Al%
MOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA g DE
GENER DE 2933
Sota els efectes d'un cicló situat a Escandinävia i l'anticich5
de les costes atlàntiques s'estableixen ala països occidentals
d'Europa vents del nord, que
produeixen un notable deseen.
de la

temperatuaa amb pluges

generals i algunas nzvades a
França, Suissa, Alemanya i costes bàltiques.
A la Penínsala Iherica domina cel nuvolós :er la meitat

nord, I sera o raig núvol, per
Castella i Andalusia.
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
En general, el temps és variable, i domina cel nuvolós,

smb boires pels plans de Lleida, i nevant al Pireneu cap a
la vall de Núria i Port de la

Bonaigua. Les temperatures
són baixes per tot el país, i
s'han registrat minimes de 8
graus sota zero a la Bonaigua,
3 a Capdclla i Estangento i 2,
samba sota zero, a Ribes.

Bloc del
transeünt
"Senyor director:
S'ha parlat molt del captenimcnt
deis tiatgers que al tramria Posen
culis si, o creguessln que la llibcrtat
que ens ha portat la República los e/
dret de molestar cl prbxim i viciar
l'aire, o COM si volguessin desacreditar aquesta República, Presentont-la
com miii avenç de l'anarquia.
S'haria pa rlat ntolt, també, de la
tolerancia de!: cobradors que, guau algun viatger se'ls qtteixava, deicta que
ells no hi podien kr res. Pera e;!cara
ro slrzria parla', que jo sàpiga, de
I exemple. donat pelo matez.ros tram;Mires. Ahir , diiiuns, en el tramvia
rzinzero 238, el cobrador del qual a
dos (parta 1 inig de duce, descendent
a la Placa de la Universitat, donara
rexemple jumant la cigarreta — seguroment per manca daos caliquenyo —
maestre anaza donant bill lets i conversa als Passatgers.
Es una noliela que us dono, senyor
ti:rector, perqui, suposo que el de. la
Companyia 7'ranzvies ja h'esta assabentat. Ara, el que no sabem, is per
qué triguen tant a retirar ets r;tols
prohibint fumar i escupir.
Perú Mur en tot aixa no hi IP cap
culpa el director dels Tramvies, j tot
plegat no és Inés que el primer ixit
dc la rcvolucia ‚me cus fa el "comunismo libertario".
J. V."

MOST

ARNAUTEU I

TASTEU-LO
DROGUERIEB s ssriMACies
I
.nn••n•ns,

deixat un record perdurable, i
'S proposa correspondre a les
almidone rebudes el dia qtte
l'alcalde visiti la ciutat de Nimes.

La salut pública
El tinentel'alralde senyor Casimir Gira lt ha trames les oport unes ordres a la Prefectura de
la Guhrdia Urbana per tal que
s'extremi la vigilància al Canal

(le la Infanta, entre la Riera
¿'Escuden i el carrer de Sagunt,
puix segons denúncies formuladeo per alguns diaris , el veinat llança tota mena d'esrombrariee, amb greu perill de la
salut pública.

•
"Monografies
Mèdiques"
Ha estat posat a la venda el primer

dels dos volaras de que consta l'obra
"Trastorns nutrittua del lactant", escrita pela doctors S. Goday 1 Casals
i lib. Carbanell i Jimanico. i pullicada
a la collecciii "Monografies
faseicie 62 L'esma l tada obra

estä aflarara mlii strada.

I.
ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)
EspecUle de

(MANCA pe VIGOR SEXLVIL)
De la cyaeulaela prematura lptrduca scmtnals); dele Pcbtesa y
:non t'Ices per • eqrnbalre la NEURASTENIA, cn tetes les aed4ea

L A PUBLICITAT

Munleipi

orYL

Gene rail tat
L'economia de l'Ajuntament i la Generalitat
A la residencia oficial del
president de la Generalitat es
reuniren ahir al mati els senyors alada. Carner, Ventas,
Aiguader, Companys, Pi i Sunyer (Carlee i Josep Maria) i
L areunió, segons els ilustres
informes. tenia com a objectiu
preferent l'estudi de la situada)
económica de la Generalitat i
(le l'Ajuntament, especialment
d'aquest (lamer.

S'examinaren tols els aspectes de la política económica
municipal. i a primeres hores
de la tarda els reunits es dirigiren a la Font del Lle6, on esmorzaren.

Una nota de Cultura
El Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
ha facilitat a la premsa les notes següents:

El Comitè de Cinema
de la Generalitat
Dimecres va celebrar la seva
primera reunió de constancia)
el Comité de Cinema de la Generalitat que ha d'estudiar i
estructurar l'organització de
Cinema a Catalunya, en tots els
seas especies, especialment en
l'educatiu i cultural.
Va presidir la retina -a en representad() del conseller 'Ventura Gassol. sl secretad del
Consell de Cultura, Alexandre
Gali.
Per a fer Macee l'actuada'
d'aquest Cornite, van quedar
constituïdes unes Comissions
que es repartiran la tasca de la
manera segiient: e l ein7mia a
l'esrola. el cinema rom a divul:
pacta de Cultura general. el cinema en el seu aspertr corneecial i econòmic. el cinema enrn
element de propaganda turfsfira professió citientatogräfica professional i amateur.
El Camita que presideix
conseller de Cultura Ventura
Gassol, as forma t pelo senvors
Alexandre Cal( i Joan Delclas.

erial a delegats del Consell de
Cultura; Ignasi Annengout, Guillem Díaz Maja, J. Carner Rillalla, P. Ventura i Virgili, 3I.rius Calvet i Miquel Josep i
afayal.

Exposició d'Escoles
modernes
Sota el patronalge de la Geriera lila t sera presentada molt
aviat a la seva Escola Normal
aqueslaexp osició, preparada
'el grup catalä G. A. T. E.
P. A.
Aquella admirable tendencia
que inicia l'A juntament du laare Mona amis l'Escola de Mar as
mantin g uit 511 aquesta expoai-

cia a /11b 1 (da la puresa d'aquell
primer intent.
En l'expasicia es presenten
qualre firma fonamratala: Escala Maternal. Escala Primhria.
Escala d'Aprenent a i Glacis i
Escota d'Ensenya mes'? Domes-

tira
Els meterials que componen
la-atesta expneiri(), a base dels
millors exemples d'Anglateren,
Ilalanda. Alemanya, TxProslocaquia, Franca, Suiasa. Amartela Austria i Catalnnya, han es-

neuro-esmo-rneduio-genital
Ese l mes poisani estimulant rit
3Inergic homo•estimulamsoff tele ne alitua gmlaani dpeu fleiusdiinci4e.rils:t‘cciaa ilosn al)croapd uocrIfelurtgiandular.completarnent
ni el tunctOnament deis matemos
No conte. nt estrtcnina. ni fosfuro. n1 canidriate, ni Cl p Mire mecitcanIcni
P
RO D
exUcC
ilaTn[ MAONE e INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR.
LA PPROUDA PELICITAT CONJUOAL PROSPEC TES GRa IS
Leborero •ie PermacolOgles del Or W Careen.
uet Am per . DA PC t tele e. relevo 180J) Preu;

Vida
religiosa

tat colleccionats pel grup suis
de la C. I. R. P. A. C., amb
la collaboració dels altres grupa
internacionals, entre es el grup
català G. A. T. C. P. A. C., que
hi ha tingut una intervenció decissiva
Els arquitectes del G. A. T.
C. P. A. C., Joa B. Subirana,
Josep Torres Claver, Cristafor
Alzarnora i Josep Llufs Seta
donaran conferencies explicatives de l'exposició, dedicades
al alp estres, ale alcaldes que
Innen a resoldre projectes escotare, als arquitectes i als estudiants d'arquitecte.
L'exposició seca inaugurada
a l'Escota Normal de la Generalitat (Urge, 187) demä, dienceres, die 11, a les dotze, i
podrä esser visitada cada dia,
de nou a una i de sis a 'vuit.

Saals d'avui. — Sant Apta),
papa; Sara, Guillem, bisbe; Sant
Pere Urseol, doctor i 'non», i
Sant Nicanor. diaca.
Sants de demit.—Sant Salvi,
bisbe i märti: Sants Rigini i
Melquiades, papes i mariirs, i
Santa Honorada, verge.
Quaranta Hores.—Avui: ‚Es
de la Mera.-glaiproqu
Mores d'exposicia.—Avui: De
les aun del metí a les sis de la
tarda.
Deinä:a1 la mateixa església
i sI les mateixes hores.
Comuniú reparadora.—Avui:
Església de les Religioses Escoti,pies.
Demà: Església parroquial
de Sant Pau.
Cort de Maria.—Avisi:

La Biblioteca popular
de Tortosa

Visita
a la Mere de Den de l'Ajuda. a
la seva església. privilegiada, o
de la Bonanova a Sant Agusti.
Demä: isita a la Mare de Dei]
del Palroeini. a la Catedral.
Adorad(' Nor turna. —Demä:
Total de la Mere de Deu del Roser. a la Tinencia parroquia) del
Roseta
Vetlles en sufragi de les
animes del Purgatori. — Avui:
Tora (le Jesús Crucifica!,
RECNIO DE PRELATS
Ahir al mata es reuniren al
Pelan Bisbal tots els pi p iaba de
Catalunya. sota la presidencia
del Primat.
A la farda varen continuar la
conferencia.

Acaba d'esaer oberta la Biblioteca Popular que la Generalitat ha installat a Tortosa
al local cedit per l'Ajuntament,
i al mateix bloc on funciona
l'Institut d'Ensenyarnent secundari.
Aquesta installació, puta no
pot revestir caräcter definitiu,
esperant cona espera la GeneRESFRIADOS-CORIZA - GRIPPE1

EithIENTOS

uEt4OVA

Una gran reserva

ralitat poder-la ampliar avial,
d'acord amb les necessitats,
l'afany de cultura i la importancia de Tortosa.

CONFERENCIA
Demä. dirnecres, a dos parte
de rimel canonge Cardyn. fundador de la Joventut Obrera
Católica Belga donarà una conferencia per Si saerdels, el Secretada( de la F. J. C.. Santa

Calia. dones, no deixar sense
una Biblioteca als nombroses
lectors que" ja te a liaras d'ara
i no desaprofitar el local que
li era ofert.
Amb aquest avene d'ara i amb
la realització del projecte definitita al seu dia la 6e/tarantai.
es proposa establir un fort iggam entre toles les ciutats le
Catalunya i arribar a assolir
alai aquella unitat espiritual
que doni mes eficàcia a totes
les actuacions de govern.

Anna, t I.

soetal
Una assemblea de fabricants de la indústria

El Consell de Cultura
El Cense llde Cultura de la
Generalitat, en plantejar - se la
erisi del Govern. va posar en
mans del conseller de Cultura

la dimissió del seu president i
la (le tots ele setas membres.
font constar que en aquest 'no-

n/eta cal donar ale que tenen
1 aresponsabilitat de l'establiment del regia' totes les fecallats per a actuar, i la identifieació de tole els membres del
Consell amb el conseller
Cultura i itrab el Govern de Catalunya.

tila 21 de gener

-

RodnIllez German
Rambla de Catalunya, 12
CATIFES TAPISSERIES VELLUTS

La Federac i ó de Fabricant de Filats i Teixits de Catalunya ha con.
vocut per a avui, dirn2rts, dia 10, a
les quatre de la tarda, una asamblea da tots els faba cants textil.
de Catalunya, per tal de tractar de
l'esiablintent de l'assegurança de vellesa per al personal tenia setmanal
de les fabriques.
Davant de la nombrosa canear:
renda que es prrsum, la Federació
sala vist obligada a celcarar !a dita
assemblea ea un sala del Foment
dcl Treball Nacional (Avinguda del
Portal de l'Angel, 4), 00 que CS posa
a roneixement de tots els fabricants
de filats i taxits de Catalunya, aregant-los concorrin a la dita assemb!ca, en la qual sic iuran de erendre
acords de transcemléncla en relució
a possibles conflictes qa s'anuncie:per part de determinat personal intcressat en la qüestió.

Un atracament

En un estant' del carrer de
Coneepció Arenal. 68, es preaent aron fluir a la nit tres descargara:11s, pistola en mi/. i exi-

Per final detemporada i per tal de facilitar l'acabament de les obres de la nostra
ampliació.

y

man-

mrz s eficaeos per a la seva solució.

La Biblioteca actual, dones.
no es sima un avene de in que
te en projecte la Genctalitat.

LIQUIDEM TROSSOS I GENERES
FORA DE MOSTRUARI DE TOTS ELS
ARTICLES DE LA CASA

s'ha

lingut per part de tothom. referent als assumptes discutits.
Semilla que un d'aquests ha estat la situad() eemnainica de la
(a p recia. i l'estudi deis mitjans

•

Fins al

2175 ptes.

giren els (linera que tingueasin.
La mestressa comenea a cridar, i els atracadora, davant el
temor daisaer descoberts. fugiren cense aconseguir el seu objecte.
IT

Processament de tres

atracadora
Jutjat iniaterO 5 ha decretal el processament i presa
senae tienen deis detiuguts
Francesc Aleu Morera. Joan
Pérez Baya i Juliä Berna Rebollo, cura a suposats autors de
lattracement al farmacèutic del
carrer de Corta Catalanes, 288,
que no pogueren aconseguir el
set inlent per haver Hanoi el
farmaeautie una ampolla dea
El

darrera el taulell.

71 ,Viva'rA
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Capia de la nota referent al futur edifici de
"El Siglo", lliurada al President de la Comissió
Municipal de Foment pel senyor Guillern Busquets, Professor d'Urbanisme a l'Escola d'Administració Pública
'L'incendi dels Grans Magatzems
"El Siglo", SUCC2$ que ha commogut
intensament tata la erutas, planteja
una serie d'importants problemea, alguna dels quals, per referir-se a l'aspecte de la via pública i a la cusno•
ditat del tràfec, interessen vivament
ciutat.
A les diverses idees, algunes d'elles
contradicteries, que s'han manifestat
darrerament respecte a aquestes interessants qüestions, afegirern les següents consideracions:
Pot afirmar-se que si unànime bu
el plany de la ciutat en assabentar-se
d'aquell sinistre general, es també cl
¿este de atare aviat recesa.rait en
el rnateix emplaçament l'antic magatzem, però naturalment arnb una construcció estructurada de manera que
reflecteixi la importancia i finalitat de
la seva fundó, i la qual monumentalitat, embellint la Rambla, contribueixi
a (lanar a Barcelona el to de gran
ciutat.
. En els edifica pública així com en
els propis d'institucions impertants,
sha d'exigir aquella qualitat, deslía
gant-los en el que convingui de les
limitacions legals que regulen les coastruccions particulars. La monumenta1:tat craqueats edificis, però, ha d'ésser efectiva, indiscutible. Ni inexpresises fredors ni enfarfegades ornamentacions, sir.6 Art, veritable Arquitectura.
En el nou edifici de "El Siglo" no
creiern recomanable una alçada que
aixafi el conjunt d'antigues construccions monumentals vei. Potser bastatia tenir en compte aquesta circumstanda en la zona anterior del nou edibici, visible des del carrer, podent
aqueas elevar-se a major altura en les
seres crugies interiors respectant, naturalment, eis interessos dels immobles
reina.
La part de les façanes laterals del
coa edifici, que resultin mes enlairades que els immobles reina, haurien
¿éster tractades ank arquitectura que
no desdigui de la resta de l'edifica
San molts a Barcelona els trossos
de parets mitgeres que enlletgeixen la
perspectiva del carrer. Dos edificis
junta amb faeares periectes vistes de
cara, poden donar una perspectiva defectuosa observats des del CRUPS. Busta que tinguin desigual aleada i no
sama: tal:rus en compre la paret mi:gera que apareix al desechen. En
aquests casos, creiem que ha de cercar-se la causa d'aquell defecte: si al
costat d'una casa ¿altura normal (la
max:ma permesa a les Ordenances)
s'aixeca on ed:fici mis alt, aqueat ha
de praccupar- ne d'evitar l'aparició daeme!! defecte. Si al costat duna casa
norrnal se'n construeix una altra
cada inferior, de carácter permaneat,
seu propietari halaría de corre:penare arranjar aquella deficiencia, asible
"per culpa sena"; si l'editad bsix é3
provisional, el problema no té impartarcia. Perdenaseass una petita disgressió: Mirant des de la Via Laiesana, d.arant de la casa de l'Art
la Seda, cap a rOrieó Catalä, es rat
un conjunt arquitectònic ¡orca Moceessant No obatant, apareja: un tros dc
paret mitgera traguen edifici que dea
Ilatix cl ecnjunta Seria molt dificil
aminorar armen defecte?
Quant a resta arquitectònic a comprar, creiem que s'ha de doma= co
completa llibertat el prokatiste. Se,»
Isla lògic aprofitzr l'expresaiva amarlacitat de les tendencies modernes, puré
:eme estridències, que si no s6n ge
rials, encara qu ede rnornent la novetat els doni satt cert atractiu, aviat
catee. Receadcrranes de l'efecte que
avu: en produeixen certs edificis i
mobiliaria del 1900.
Considerem ara ropertunítat
profitar la reedificació deis masara ct
os "El Siglo" per resoldre alguns
problemes delacionats amb el tràfec.
A conseqüència del trasilat de la
Universitat del cacee del Car:ne
a l'edifici que ocupa actualment,
prova en 1872 un projectc d'En Rovira i Trias marcant els actuals carrera
de Dou. Fortuny i l'eixamplament del
carrer dels Angela, en l'emplaaameat
de
i jardí bota:sic d'aquella
Instalada. Els dos primera, de Ia metres d'ample, i aquest eixamplament,
17. Pel caräcter del sea traçat aquest
tros del Can antic sembla una reptoducci,.a, a menor escala, d'un fragment
de l'Eixampla
circulació en aquell indret és ara:
insignificant. Recorda la que te lloc en
els carrera santa a l'interior de grans
illes que es veuen en certes capitals,
sois que allí els carrers enrolle:as
san els mis amples, i ad passa al contrar ía (El carrer del Carme té alli
una amplària de 7 a 8 metres, i el
d'Elisabets potser encara mensa.)
Paró aquesta falta de trafec precisament pot ésser utilitzada per ajudar a resoldre el problema, cada dia
mes greu, de l'estacionament de velaeles.
Una de les vies veines on fan mes
falta Boca de parada de carruatges,
la Rambla dels Estudis. La calsada
descendent davant de "El Siglo" ti
uns cinc metres d'ampläria, i encara
conté una líala de tramvia. Si es permeten allí estacionar:lenta de vehicles,
resta sols per al tràfec espai per aura
Enia de carruatges, nombre evidentment insuficient per engolir l'enorme
quantitat que allí aflueix. La transformació d'aquell tros de Rambla en
boulevard, ultra destruir l'especial enea de la mis típica via barcelonins,
no corregiria aquest defecte.
Uestacionament pot ésaer motivat no
sola per aquell gran magatzem, sind
¡Sellé Paa 101 s,titugic.ss d1Iotid4ed

en edificis velas; aixi la solució que
es disposi independentment de la particular que per rae de la seva importància adopti aquel] magatzem, ha
d'ésser de caràcter general. La mis
senzilla potser, avui, is portar el carrer de Fortuny fina al de lauda, i
establir un pas en el solar de "El Siglo" per donar accés a aquella via des
de la Rambla, sobre el qual pas podria continuar-se el magatzem en els
pisos alts. La conveniencia daquest
passatge vareen indicar-la ja en el projecte que presentärem al concurs d'idees per a la reforma del Casc Antic,
que obri fa pocs anys rAjuntament,
treball que guarda aquesta Corporacid. Donant-li altura suiicient i combinant be els patis de ventlació, podria
convertir-se aquest passatge en galaxia carrossable.
Amb aquesta abra es posaria en valor un tros del Case que, pel seu chaIre emplaçament i traçat viari, mereix
ésser posat al servei de l'intens träfec que al seu voltant formigueja, adjudicant-li una fundó molt mes útil
que l'actual a la vida de la ciutat
Respecte al trific de vehicles degut
exclusivament a "El Siglo", recordarem que la Conferencia Internacional
d'Urbanisme, que tingué Foz en toas
a Nova York, aprovis un treball en
el qual els arquitectes Bruggeman i
Griber exposaven els resultats dels
seus estudis i en :es conclusions del
qual, referint-se a les exigencies cada
dia majors del tràfec, manifestaren:
"Els tramvies han de desaparaixer dels
centres congestionats, i sovint en suburbis, establir-les sobre una part reservada de la via. No han de tolerar-se en les vies de tràfec intens n1
yks (rails) ni autobmnibus pesats ni
carretes. En els carrers estrets i
els d'amplada majaría, cap estacionament. Disposar, en els gran: magracenar, dio gratis hotel: i els grans eslabliments, de patis interior, fàcilment
oceessibles a fi d'evitar l'estacionament
a l'aire Ihure".
No recollirem ad totes les suggestions que es desprenen de les anteriors
conclusions. Fixant-nos solament en el
darrer concepte, que és absolutarnent
aplicable al nou establiment que ens
ocupa, observarem que aqueFs estacionan-lenta per la seva probable importancia requeriran una superficie en la
planta bajara del non edifica que seria contraproduent arrabassar a la
camoditat dels compradora. Per tant,
s'imposaran desplaçaments dels cotxes
en muntacàrregues o mitjançant rampas, pujades a motor, com resplinda
da espiral que s'enfila fin, al seta pls
de l'edifici central de la Casa David
¿'aquesta ciutat, o la doble rampa,
també en espiral (una per a cada direccie, disposades paralleles dins
anateix cilindre vertical enrotllant de
gran cliametre), com cha projectat
darrerament per a un gran garatge pibl:c situat a 20 metres dessota nivel;
dci carrer. Comprenem. pena les dificultats econarniques d'aquesta darrera solució.
No caldria pas, si es volia tornar els
vehicles a la Rambla, utilitzar el usateix passatge. Podrien dirigir-se a:
correr del Carme, que no Es pas mes
eatrct que la calaada descendent d'aquella via, i desembocar en la de les
Flors, que es mis arnpla; contribuiriem
així a descongestionar la recluida seccié "Betlem-Comillas".
Mis endavant, quan l'imprescindible

eixamplament dels carrera de Xuell
Remalla«, imb ?Mide d'alienta:
la Rambla dele Estudit, adiad diesetament l'enema:nene Pelare-Rambles
arrib la Rambla de les Flora eixampiada amb la perlIongack fins • Ser
lern de l'alineada de la Virreina, aleshoras el desguäs del passatge de "El
Siglo" serà encara mes faca.
Escrites les anteriors ratlles, hem
parlat anal) una preatigiosa personalitat de l'Ajuntament, la qual ens ha
comunicat que aquesta Corporació s'ocupa activament de la resolució de
tots els caircs que l'afecten d'aquest
problema, i que, a més, ha trobat les
màximes facilitats i bones disposicions
en l'alta Direcció d'aquella societat.
No espuria-em menys de la seca cultura i del seu provat amor a Barcelona.
Desitgern vivament que, si no s'hagalés trobat encara, surti aviat la fórmula económica que permeti emprendre la reconstrucció del popular magatzem, obra en que trobaria ocupada malta gens i vindria a continuar
la serie d'edificis monumental! que
acatan construint a Barcelona destinats a corporacions que per la seca
situació i personalitats que les integren estan en condiciona d'apreciar amb
justesa totes les possibilitats i significada del moment present.
Aquestes entitats, en construir van
embellint Barcelona, i construeixen perque els seus directors, bornes de realitats, comprenen que les naturals crisis que apareixen de terma en temps
en la vida dels pobles no es resolen
pas favorablement amb la inhibida i
l'eixorca crítica negativa, sin() atorgant un gran marge de confiança a
l'esdevenidor i amb una reiterada actuada" francament optimista.
Barcelona, 5 gener de toa
G. BUSQUETS VAUTRAVERS
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Per 'detecte de data en la comunicada que va cursar L'Atrita
del Llibre, alguna diaria varen
anunciar que diumenge passat
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CHASSAIGNE FRERES
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CLARIS

POSEU AL VOSTRE BANY

GOTES MARES
SULFUROSES DE BAR
LA MEDICA1VIENTACIO
SULFUROSA A DOMICILI

Subhasta sensacional
E. SEGUR -- Perit taxador oficial del Collegi
Oficial de Subhastadors Pelics Jurats
Subhastador pAblic municipal

Subhastarà
als seus lecals

HOTEL SEGUR
Dies 11 - 12 - 13 -- Dimecres, dijous i divendres

a les sis de la tarda
Un retaule antic de gran
Quadros antics entre diverses escoles
Rubens, Zurbaran, Klink, francesa, holandesa,
anglesa, i
Quadros moderns amb signatures de Rossinyol,
Iu Pasqual, Zuloaga, Martí Alzina, Badrines i
Borrell. Bru, Berga, Serra, Galwey, Matilla, Galofré, Larraua, Soler Torba i altres diverses
signatures
Bronzes Marbres - Ferros - Ventalls
Mobles d'època
de

la familia i de

l'HEROI DEL BRUC
FRANCH ESTALELLA
amb tota la documentació autentica de la

Guerra de la Independencia
d'un valor històric inapreciable i digne de
figurar en un Museu oficial

HOTEL SEGUR - Claris, 8

VV. niel', el ja farde director, interpretada per Andre Lefaur, Cennai-

TEATIIIE
ROMEA. , — "AMOR",
ACTES, DE JOSEP
El mds talega«, de la non prodarein de Josep Maria Planes és que
eixampla molt ela seas limas d'autor,
que afegeix una nova corda d'un so
penetrant, tendre i poetic a la seva
lira. En Amor" ja no vea solament,
en humorista, la part ridizula de 'alome, les seres febleses, atas tumbé els
seus sentiments nobles. La seva vialfa es aixi mis completa, i mis acabada la imatge deis homes que ens
ofereix.
No costaría gaire d'assenyalar els
seta modelo en aqttesta ascensió: són

els comediògrafs francesos actuals,
els mis tipicament francesas: els Marcel Achard, els Jean Sal-mentas
I potser, encara que no sigui tan modem i que no formi en cap escota ¿a.
vial, el que, quan la distància ens doni una perspectiva més a-asta, apareixerà millar com a mestre de tots:
Sacha Guitry.
El dale- de Planes, sobretot, te
sovint la qualitat seria d'aquests autors. Pasas fäcilment de l'humor, de
la ironia, a la tendresa. Es, d'altra
banda, un diäleg escrit amb espontaneitat: suficientment pur, com a llenguatge colloquial, no se sent esclau
de la gramätica; no li sacrifica cap
dels seas efect les cómics o dramàtics.
Aquesta diservaci6 podria servir
per plantejar la qüestió del Ilenguatge teatral, qiiesti6 en la qual hom no
insistirä mai prosa Hi ha tres inaneres d'asedare malament per al teatre,
o mes concretament, la comedia i el
drama: la primera consisteix a unprar tan Ilenguatge mort apres ama
eament als diccionaris i a la gramätica. La segona a escriure'l a la bona
de Deu, sense saber que existeixi la
gramätica ni el diccionari, sense conèixer els bona escriptors catalans. La
tercera a barrejar amb una sintaxi
arbiträria el catalä antic i el castella
modern. Hom troba aleshores al costat d'un "llur" inepte. un "aparato"
o un « sombrero". El que cal, és que
els autora säpiguen l'idioma. I no eslament al través de la gramatica, ans
de l'observada directa. Que distingeixin bé les expressions populars deis
eastellanames acabats d'importar.
Quan tinguin aquest domini podran
tirar al dret. Les expressions carleatuteares, i adhue els acudas 1 els
jocs de paraules, els \anchan amb naturalitat en catala. Es aleshores que
postran esctiure sense perilla, adhuc
en l'argot de les tavernes i que no
hauran de sacrificar cap plasenteria a
la grarnatica.
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liarla de tenir Iloe en aquella
'libre, in el recital de guitarra
de la concertis.ta Roseta Rodes.
Cal rectificar que el recital
es fixat per a diumenge vinent,
dia 15. i es torna a advertir que
l'entrada serà per rigorosa in-:
vitació personal.

Una tela pintada retrat

'ESPECTACLES

CARNET
CINEYIATOC
G 14 A Ir
"Il Mondo Illustrato" és el títol
que té, en la seva venció italiana, 13
serle que nosaltres coneixem per
"Catifa Magica Fox". Fent honor a
ambdues denominaciona les "Calaíta" que cris ofereix el Platal-Cinema
equivalen a un autèntic i meravellós
viatge al voltant del mena La d aquesta setmana, que ens diana l'avtnentesa de coneíxer els easisadoas
indrets de Sicilia, respon al tito, de
"Cel siciliä", i per tant te interés i
bellesa com les més perfectes de la
sera classe.
Completen el programa la documental "La vida del grill campestre"
i les informatives "Reportat ges Fox
Movietone Cineac" i "Noticiad Fox"
del copiós contingut de les quals
cal citar l'ascensió a un deis glaciert
de l'Oregon, la visita del rei d'Itàlia
a la famosa escota de cavalleria de
"Tor di Quinto", la celebració del
Nadal per la jo y eatut católica de
Toquío; la visita del capa " SiCeSs." a
l'alcalde de Nova York; rassaig duna nova orquestra simfònica londinenca, dirigida per Thomas Beechamp; la ¿casa "Ilaka", bailada
pels guerrera de Nova Zelanda; les
festes de la Setanana de la Salut a
Sydney; la inauguració d'un bust dedicat a Eiffel, erigit al peu de la
Torre del seu nom; smb motiu del
centenari del gran coaía actas, i
partit de Campionat d'llocke y sobre
gel, a Nova York.
• • •

ne Dermoz i Marguerite Pierry, que
no tigaem a tenir ocasió d'admirar,
COMEDIA EN TRES presentada pel repertori M. de Miguel.
MARIA PLANES
"El baile", estrenada a Paris, al
Gaumont Palace, ha constituit l'èxit
Josep Maria Planes escapa absolu- mes gran, fins ara s de la temporada,
tament a aquests pena!. No gosaria
el mateix que ha ocorregut al Gran
a oferir el seu diäleg com a =del.
Kursaal, de Sant Sebstn a.
Es troba, pera, en la millor ruta, i
•
per això rnateix pot tirar al dret, amb
Quan Mary Glory estava rodant
tanta seguretat i lleugeresa.
DE LA
"Una aventura amorosa", la superLa seva comedia planteja el tema de producei6 de W. Thiele, que molt aviat
si la bondat, la ingenuitat, la
ens donara a coneixer 'La arisrocrala tendresa, san suficients per a enada del film", com sigui qua el seu tremorar una dona. Durant dos actes a
refer ets
Fa
ball coincidia amb les festes del 14
tnig, vejen un horne que posseeix
de juliol, que commou tot França, es
aquestes qualitats, perb que Es incomprengué, contra la voluntat del seu
pres I, de vegades, menyspreat per la director, i fins de' la Casa Vandal i
sense perjudicar
sena mullen, a causa d'aquestes qua- Pelee, editora de la pellicula, un perorganisme
litats precisament Ella l'enganya amb mis de tres dies, puix que roba cele•
els setas amics 1 davant de la bondat brar complidament ella, també, la paitifre CUrTZ'A
i de la ingenuitat d'ell acaba per crea- triatica commemoració.
re que és simplement un mesell. Pera
El dia 16 al mati havia de presenun dia ell s'adona que es a pura de
tarse a l'estudi sense excusa ni preperdre-la per sempre, que ella és a
text ho féu... perb com ho fetal:
pe de fugir amb un altre i, alesho- amb un ull motadene, doblegada mares, la passió fa sortir el mascle vio1 amb un braç en aulent que porta a dintre i s'imposa amb xarpaterialment
una actitud decidida i viril: potser, ra.
—Que és aisk? — li preguntaren
perb, no tan brutal corn el públic volels seta companys — ¿Has sofert aldria.
gun accident en tornar de l'excursió?
L'obra ti un cotneneament arbi—En tornar, no: en anar! — re- i haivria augmentat considerablement
trad, fantasiós, que li presta encara posa Mary Glory. I afegi:
l'efecte ;errare en els cine personadels
fantasistes
franmis l'empremta
—M'he passat els tres dies al iet,
ges que es refugien a la casa de les
cesos ; pub després, un cop imposada en mig de grans dolors. I menys mal
embreo (que no :da antbres sind tola situadas Fautor l'aguanta amb molque puc venir a contar-ho.
reéis).
la versemblança. L'arnbient — la casa
—Just cästig a la vostra perversa
Perb cofia obligar els cinc personald'una artista — és molt ben vial i tat— Ii digué Mr. Schiffrin, el direcges a refugiar-se en aquel: entre, i
diversa, i alguna personatges sobretot,
tor de la producció. — Quan una arper aire) l'autor hagué de crear la
fets amb una aguda observada: han
tista estä treballant es deu només al
temPestat. ¿Harina pogut trabar an
especialment aquea mare de l'artista
sea art, i no ha de cometre impru- altre recurs? saeta no ir aas qüestió
i el germanet desvagat i desvergoancles que puguin redundar en perjucostra. ¡antes If'hare dirigeix apesta
nyit.
dici seu i dels altres.
pelotas amb la tècnica torrent en
La senyora Morera I Antoni AmoPeda Mary Glory, que és tan capriaquests casos, i entre els actor: cal
ras interpreten respectivament aquests
bona
actriu,
no
volciosa coro bella i
remarcar el que fa de gernia esporapapers amb molla veritat i justcsa i
gué donar-se per assabentada, i repegalt. Boris Karina ens agrada mis
contribueixen a fer-los singularrnent tiris l'aventura sempre que se Ii prequan it mis ell, és a dir, quan porvisa.
senti una ocasió.
ta »tenyS p0.11iSSOS i na menas canteNo cal remarcar una vegada mas
teritzat. L'excés de tintura li jamales qualitats de Maria Vila ben senbilitza l'expressió, i perjudica tot el
sibles en el paper de la protagonista
caràcter, i, per ton!, l'atajó, que reQuant a Para Davi, tenia un dels
C IN Ele' A sultana molt mis rivera ets general
papera mas dificils que haura interportada a cap amé mis scnaillcsa i
pretat en la seva vida d'actor. Potser
amb unes tintes no tan carregades.
la dificultat prova en part, d'ésser un LES ESTRENES
Papel. poc matisat. Pitas Dani se'n
"La venganza de Tom"
CAPITOL
ale amb la ama autoritat 1 el seu
6'8h:tersa!
apicara Per& gens dable, el petsenatge
guanyaria borge si hi haguésc posat
Tonta Tem amb ell torna,
"El caser gn de las sombras"
una mica mis de tendresa, crotaitnisUniversa: natural:tirar, el seu co r actcrístie Desf.
me ingenu i no li infongués un aire
Tant aun com Catire, però, amé el
esPecialits'Ira
Carl Laenttnie (fill)
tan constantment preocupat.
cinema parkt, sembla que millorin,
¡sises
terroen
CO
zat, segons sembla,
Tots els altres artistes, Veatayols,
ja que en aquests film; la raraufa ea
deparque
predecir
el
sea
rifics. Els
Emma Alonso — que dóna un sincal, peral modera i regida el gest. Ton;
tament a la Universa l es ven que han
gular relleu a un paper poc important
serreix enamora, dels restils Ilami
alta
apesta
caracterisdea,
tenir
—Arquimbau, que fa força bonic a de
pants; h.'', bel deit ni re n'hem pasl'escena, etc., contribueixen a treure de passar per ací a per /3 porta. Per?)
sat — no pchS — sembla que ens el
la literatura attgio-americana, ultra faci mis amable, i airi, el /sibil: ael'obra amb un conjunt excellena
cePta el fihn m'u en e?: primero
DOMENEC GUANSE els grosses, compta amb usa serie
d'autor: carregats de la técnica ¿'CO. temps. La qual cosa rol dir que si els
criare contes i novel-les curtes i de me- temps carrrien, el ptíblic ho fa mole
exquisida eensibilitat artistica, la no- gazines en els quals aquests cantes i por, per tal que sc't delta repcsar de
novelles curtes es pague.; bi, i el ma- tant en tent. Ben Slalom dirigeix el
va actriu, arene Ware.
terial /10 escasseja. Es per aixd que fi/n:, i. naturalnient, la técnica s'ha
• e
A partir d'ahir a la tarda, es pro- la fabricació d'horrors ell úrie pot *moderniteat, si ti segneix e...sol direata, purament 'ferretera, que is
jecta a la pantalla. del Publi-Cinema anar &cut.
Pera senibla que els autor.' que la millo r per a aq:.csta mena d'aranun interessant reportatge sobre l'inUniversal titilase tinguin la monja del
ments.
cendi del luxas transatläntic francés
1. F.
"Atlantique". El dit reportatge, ex- toroll; mis que sonoro i pariste, els
satis filoso sön sorolloses, mis, són
pl1cat en castellä, presenta nombroses
horrissons. I no obstant, els anilles
escenes presea durant rineendi que va
efeetes de por s'alienen sempre a badestruir el vaixell, l'arribada dels supersirents j berilo a Cherburg i una
se d'un foro de profund silenci, que fa
sensible la palpitació del cor, dantunt
narrada del comandant del aaixell siqual els Inés ¡leas silencis agafen
nistrat, referent a les causes que pouna signifkacid misteriosament tergueren originar tan espantosa catastrofe.
rible (o terri('lement misteriosa, a vo•
*
luntat de l'espectador). Es per aixit
al carrer de la fgualtat,
Antonieta, no obstant els seta pocs
que preferint eis filpes de misten de
10.000 pams, prop
mutinne
els
anys, s'adona del perill que amenaça la 1Wors muda, Pcrqui el
pital de Sant Pau i AutoInés
misten
encara.
seva mare, assetjada pel conue Mar- ddna
ómnibus Roca. Escriure
celo Brecourt, i per tal de posar fi
1 ajad, ore sembla que els autors
a LA PUBLICITAT, núdeis films es ho haurien de considerar
"per a sempre" a aquella amistat que
el seu petit cor Ii diu que és un peral aixl, es, preciscrment, trtildsat airé per
mero 10002,
per a tras ells, catan l'enginyosa idea ells. El tipus mis horrible de la prode fer fracassar la festa organitzada dareió "El caserdn de las sombras"
Nge
ffIMIIMII
mat. Perd al cos15, PreCI.M1,1Ent,
pels sama pares, festa destinada a ésser el principi d'un fi desastres, sens
tat d'aquest vate es parla mana, es
caída massa pesque hi ha 111!G sorda,
Per abre) Manga al Sena les invii es fa massa :eran en mig d'una temtacions que la seva mare Ii dóna per pestat terrífica. Tot el que succeeir
a llaraar al ccrreu, i, com es natural, en el film, el que fa el aertad feble,
la nit del ball els salons dels Kampf scitePre esporuguit, per esporuguir els TEATRAL
altres, la germana sorda, autoritäria i
es veuen completament deserta.
sertnoncjadora, el criar mut i violett!,
El joc du la nena (aína el resultat
Per a aquesta nit, a un quart
el centenari, el boig infentilment cruel,
que ella volia, puix que els seus pares,
¿'once, estä anunciat, al Teaque lisien oblidats de tot, fins de llar resulta exagera pel fons estrident
de la
que ho aconsPanya. Tot alié matear, tre Poliorama, el debutprimer
filia, d'encá que la fortuna els havia
companyia de l'eminent
somrigut, tornen llurs ulls a la reali- fet en un sifersci opa:, hauria dona!
de la
una qtrolitat fantasttu:" Es personatges, actor Francesa Moreno,
tat, i renuncien a un tren de vida que
qual formen part les notables
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Un film que es comenta i apassiona
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La Fox, ens ofereix ara amb
"Chancla", fantasia criental, una polheule de descabdellamen t intrigant i
poc corrent en aquesta classe de produccions. La fotografia sobretot del
casneramen xinès de "Camarotes de
lu j o" és prop per si sola per a sostenir l'interès de la peNicula. Pera el
film és entretingut, en les escenes
que corren a cartea de l'actor da,
mic, Herbert Mundin—la intervenció
del qual en la pellícula és una serie
de franquea dalles per part de l'ex•
pectador—i emocionant en totes les
altera que van a cärrec de l'actor
Edmund Lowe 1 la figura sinistra de
Beta Lugosi, artista especialitzat en
la classe de paper que li ha estat
confiat en aquesta pellfcula.
Les figures fem.:Miles desempenyen els seas respectius papas ancla
enciadora naturalitat, i es destaca entre elles per la seca gran bellesa i

.
burreal -taminia .Mlb-11ii-beireds
manera d'ésser de sempre.
Tal EA traeant a grane tres, raesumpte de "EI baile", l'obra cirn de

ri
1
3
S

-4

1
1

1
1
I

33

y

M
L

r

i

4

1
1

a

L:

r

I
l
i

ii
E

jnivIRU
ie

a

N

1
1
4
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primeres artritis Empar F. Vi-.
llegas i Esperance Ortiz.
Moreno ha elegit per al dia
de la seva presentació una obra
de gran fermesa i plena d'emotivitat, quo ha merescut els
elogis unitnitnes de la critica

aragonesa 1 castellana, obra
deguda a la ploma ägit dele senyors Quintero i Guillén, quo
emb "Sol i Sombra" han forjat
un deis !sena èxits tnSs estimables.
A "Sal i Sombra" es plasma
la vida d'un torejador espanyol
i amb traces de gran realismo
es viuen ela moments mds intensos del seu art i la seva vida
intima, acoblat tot això en un
meravellós diälec i un hurnä
desenllaç, amb gran dominl de
la técnica teatral, justificadfssim de l'hit que, amb aquesta
producció, han aconseguit els
seu multara'.
No cal dir que Francesa Moreno en fa una genial cread°
del protagonista, amb el sea
art Unio i insuperable, que la
espaporta al oim de l'escena
...
nyola,

Els problemes de l'Educació

Els problemes de l'Educa ció

Contradiccions greus IENSIENYAnIENT Sentiments i emocion.s
PERSPECTIVES DE L'ENSENYAMENT

•
Psichlega, inetna 1 educadors fan
sonar asee' arnb més intensitat que mai
el mot "educació"; plantegen, discuteixen I resalen els seus nombrosos
problemes, i entre ella els de redundó de la vida afectiva fins ara tan
abandonats. Però no deixa d'ésser
menys cert que mes d'aquests problemes tenen una resolució feliç a pagues escales. Hi ha hagut força preocupada per reducació de la ment,
es dirigeix amb força encert l'educació intellectual, pub ha quedat bastant abandonada la direcció de la vida
afectiva, tan important per a l'educació del carácter.
Influeixen tan poderosament els estata emotius en el nostre carácter com
l'ambient en els vegetals. En un carácter ineducat i per tant debil qualsevol circumstancia determina un estas
emotiu fins al punt que moltes vegades el plaer o el dolor depenen de
les influencies exterior. En aquest cas
l'individu, influit per les circumstancies que cl cohen, no és lliure, ja que
està subjecte a les fluctuacions del medl
circumdant. La ilibertat no és tal Ilibertat mentre no derivi de la tonelxenea del valor, naturalcsa i origen
de les prbpies emociono i de la manera de sobreposar-se a elles i dirigir-les. Aquesta superioritat no s'adquireix mercenàriament, puix nue ja
es troba n nosaltres amb el germen
de tota sabiduria; el sen preu es el dc
la conscient obra educativa. Si l'escala ensenya la manera de sobreposarse als impulsos i dominar les emocione,
és innegable que en coneixer l'home
els fonaments del seu carácter i la
manera d'educar-lo, podria enneblirse i enlairar-se vers Cl compliment
dels seus superiora destins.
Precisament les emocions són arma
de dos talls, <in per a relevació del
carácter ens proporciona una gran torea; el secret està en dominar-la i dirigir-la.
Es impossible l'elevació del carácter
cense brea. emotiva. La indiferenda
i la manca o escassesa d'emeciens no
perfeccionen ni perverteixen, sine. Tic
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CURSOS
CONFERENCIES

"La pelitica reediterrania de Catalunya" .,era el tema de la conferencia
que demà donara a Palestra el senyor
R. Gay de Montea.
Aquesta conferencia, la quarta del
dele "Els problemes d'ara", que es
ve descabdellant a Palestra tots els
dimecres, será de les que mes interes
despertaran entre els patriotes que
einen els actuals moments de renal=ea catalana, perquè posara de relleu la irrportända que dóna a Catalusa la seca posició geográfica i la
neceesitat que tenim de crear una política mediterrània que respongui a
la nostra manera dieser 1 a les necessitats de la nostra Patria.
La conferencia serà pública i es donará al rsostre local el vinent dia u,
a dos quarts de vuit
vespre.
* Aval, a les ded ese la nit, a l'Ateneu Enciclopadre ?epular (Carme,
30), inaugural del present curo de la
Sectas') de Literatura i Selles Arta
Pronunciará unes paraulcs el president de la Sucia, Marc Batea i a
continuació el president de l'entitat,
N'Acnbrosi Cardan, farà, també, un
parlament. Immediatament
J. Millas lineen desenrotllarà, en una
conferencia, el tema "Un teatre a
Irlanda".
* El professor senyor N. Vandellòs, de l'Institut Naturista Ferrändiz,
donara una conferencia pública sobre
'Gimnástica a Esparta i Atenes"
avui, a das quarts de set del vespre,
a restatge social, Portaferrissa, 7 i 9,
principal.
* Segueix el doctor Antoni Castro i Culpe, al local de la Societat Mis
dice-Farmacéutica dels Sants Costne i
Damiä (Llúria, 7,• principal), tots els
dimana, a les 7'1; del vespre, puntualmena les explicacions necee scbre el
matdimoni. La 'Ilesa d'ovni ceo-tara de
dues qüestions: "Document medie
preconegut pels nuvis. Infeccions prohibidores". Poden assistir-hi els metan i els estudiants de medicina; els
sacerdots; els advocats , i els estudiants
• dels tres darrers cursos de la Facultat de pret.
* Ahir, dilluns, començaren els
curses d'ingrés a les Escores de Bibliotecàries i Adranistracra Pública
de la Generalitat de Catalunya, sota
la direcció de la Secció d'Ensenyament de la Unió d'Estudiants, al seu
estatge social, Rivadeneyra, 4, ragon
(Plan de Catalunya), restant pagues
places clisponibles.
* La Unió d'Estudiants, Rivadeneyra, 4 (Plan de Catalunya), ha
inaugural uns cursos de català per als
segiients dies i horas: Curo preparaton, dimarts
dimarts S dijoue, de vtra a nent
del vespre; curo elemental, dimecres,
dijous i divendres, d'onze a dotze del
matí. El presa de matricula és de cinc
pessetes mensuals. Dintre de roe cemeneará un altre enes de catalä elemental, el qual durará tres mesas, i
tbdrá lloc tots els dilluns, dimecres
i divendres, de vuit a nou del vespre,
i el preu es de quince pessetes tot el
cura Demaneu detalls a Secretaria, de
sis a nou del vespre.
* L'A. U. d'E. C. de Dret 1 Filosofia i Lletres ha organitzat un cmset de català, a cartee d'Emili Valles,
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atrofien el caràcter. Els indiferents
poden equiparar-se als excessivament
sensibles.
Per a despertar remeció en els Indiferents és precfs estimular el sentiment pel cultiu de la imaginació, i
oposadarnent, en els caràcters que estan en llur començament d'evolució,
dèbits, i per tant imputaras, passionals
i fàcils a les influencies externes de
qu dett llar estat d'ànim, Osan
d'enrobustir metòdicament el raciocini i el discerniment per a transmutar
les emocions inferiors en superiora,
alas) és , grau per grau, en voluntat.
Símptoma de morbositat emocional
d'una part, la manca de simpatia,
de l'altra, l'agressivitat brutal vers
tot el que ens volta. L'educació del
carácter transmuta l'agressivitat en
simpatia vers tots els éssers i totes les
coses i descobrcix en tot raspecte que
majo/micra harmonitzi amb no saltees.
En el foc de la simpatia es consumeixen les baixes passions reveladores d'un caràcter incipient i la simpatiza satura el carácter de noblesa,
filas al punt que la mirada és mis
franca, el semblant més plascevol i
mes viu l'entusiasme s'aplica al treball
per contribuir amb altruisme e a al
fi collecthe Aleshores la felicitas se'ns
manifesta tangiblement soase defallir
en iliusió. L'experiencia ens ensenya
que la felicitas esta en nosaltres mateixos i no depón del caprici ni de la
eatisfacció d'apetits disfressats de necessitats.
En aquest nivell som moralmcnt
invulnerables a les mulesties, contratemas, perjudicis, danys i afliccions.
La naturalesa passional esta ja subjectada i la fluctuant eventualitat no
pot res contra la nostra integritat i
fcernesa.
La victòria en la lluita amb els nostres impulsins desigs transmuta els
vicio en virtuts i en qualitats els detectes. i tant mes gran será la nostra
potencia volitiva com 111é5 gran sigui
el nostre conscient predomini sobre la
naturalesa passional.
D'INTERES
PER ALS MESTRES

Curs per la Doctora
Montessori
Fa una colla d'anys que la eminent
doctora Maria Montessori dona a Barcelona un cura del seu ¡afluís Metode
per a reducació dels infants. Aquell
curs i d'altres, que la illustre dama
ha donat en diferents parts del món,
i la divulgació de les seves obres
famoses, han donat uns fruits mal
iguaalats per cap altre mètode pedagògic.
L'educació montessoriana dels infanta avui gaudeix d'un créela indiscutible: amb proa feines si queda un
recé del /alón on el non metode sigui
desconegut.
A l'objecte de donar majar difusió
al seo Metode, la doctora Montessori
ha triat per segona volta la nostra
ciutat per a donar el XVIII enes, sota
els auspicio de la Generalitat de
Catalunya. del Govern central i de
l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest rus tindrà una durarle de
guatee meso,, de febrer a juny, a rad
de tres llieons setmanale, que erran
donades en italià i eeran traduieree al
català i a respanyol, ultra les facilitats que es donaran perquè síquica tras
duides, tarnbe, a altres idiemes. El sistema educatiu professat per la Doctora, es referirá als nois de 3 a 12
anys, i interessarà el mateix als mestres que als pares i als metges, per tal
caen és un poderós instrurnent per a
conèixer la psicología
Per a completar el curs. es donaran
uns curses complementario, el mes
important dels quals será el del doctor Alzina Melia que versará sobre
l'a plican) del metade Montessori a
l'educas-id dels &Naranja
Les practiques de les Temas tindran
lloc a les escoles de l'Ajuntarnent, a
les de la Generalitat, i a la Casa dels
Italians.

I ns ti tut

Francès

Provenca, 325
Aquesta setmana C5 donaran a lbs isst Franees de la nostra capital,
Provenea, 325, tres cursos palies a
carrec deis professors de l'esmentat
centre cultural.
El dimecres, dia ir de gener de
set a vuit, una conferencia de M. G.
Gaillard. sobre "Saint Franeeds d'Assise et l'Art Italien (ami., projeccions).
El dijous dia 12 de genera de set a
vuit, una conferencia de M. J. J. A.
Bertrand. sobre "Un poete oublié":
Jasmin (Lectures)". - El divendres,
dia 13 de gener. de set a vira. una
conferencia de M. J. Caces, sobre:
"La tolerance religinse a travers les
guerreo de Religion en France. - Les
canes d'entrada es despatxen a la
Secretaria.

sets els dilluns i divendres. Preu u-rin g
25,, pessetes per als socia de-srinde),
les associacions federades, i s'oo pe ssetes per als no socia Lloe erinscripcid: Diputació, 239, primer, sisena, de
sin a vuit, a qualsevol mcmbre de la
dita associació.

La socialitzaci6 de la joguina
per
ELADI BO»

e

Esguardant rinteree leantissim pr oblema pedagògic dc la joguina, és
clar que no pot passar-se per alt
el sets aspecte econòmic. Sense les
limitacions que forçosament imposa
el preu, ben segur que un nombre de pares intelligent' triarien les
joguines per a llurs fills amb inda
encert que no ho fan en l'actualitat.
Holt conservem encara dels dies de
la infantesa el desig insatisfet d'algoma joguina de prcu que s'escaigué més enllä de rórbita económica
de la familia. Illusions tan persistents hem de creure que són expressió d'alguna cosa de fonamental en
la natura cls l'infant, i àdhuc en la
de l'home; i no ens equivocadem
gaire si les suposavem igualment vivaces en els infanta hodierno. slieu
oblidat la graciosa caricatura anglesa del pare que es posa a jugar,
entusiasmat, amb la joguina nova,
generalment mecánica, destinada al
set/ minyó, n'entre aquest olía de
resignar a contemplar com cl sen
"daddy" juga? Es innegable, dones,
que amb una bossa sonant els infanta serien millar servits pelo
adulas.
A Ilur volta els fabricants produirien joguines mes adequades, de
mejor perfecció, puix que els pagaría el tret d'esmerar-s'hi; i minvaden, fins a l'extinció, les deficiente
joguines de pura aparença, tristes
flors d'un moment, que resten feces
malbe bon punt asan tocades per les
mano barrocres, perquè inexpertes,
de rinfant, raó suiicient per a considerar-les com a meres enganyifes.
I no bstant, en una societat justa,
en una democracia realment infantbfila, tras els nens i nenes, sense
esguard a. Ilur classe social o a la
posició económica sic Hura pares,
haurien de tenir fácil acces a la
quantitat, i a la qualitat, de joguines que los necessaria a ilur -normal
creixença mental i física. Cona l'infant té modernament reconegut, alrnenyo en teoria, el dret a l'aire pur,
a la Ilum del sol, a l'ambient tebi i
a l'aliment sä, tambe se li haurà de
reconèixer en l'esdevenidor el drct
a la joguina adequada. 'Ah, si els infants no fossin febles per llur mateixa natura, si els fos possible de
suscitar conflictes greus, apremiants,
a la societat deis adulto! Llurs problemes, reaiment importants, perqué
són a l'arrel del malestar de la bumanitat, temps ha que haurien estas
reconeguts i resolts. .Ara han de refiar-se els infants dels pocs advocats altruistes que, estimantalos i
cornprenent-los, ele dcfensen desinteressadament —l'egregia doctora
2.faria 2ufontessori al capdavant de
tots dls.
Qüestions cona la que ene- ocupa
m'han interessat sempre, i elle;
ocian estas tema de meditació. Per
dissort, la dura brega pes pa de
cada dia no cm deixa temps material de Unir els 'libres i els artierra de revista corrents, en els quals
autora competents escateixen
hlants qüestions; molt menys
tingut oportunitat, de molts anys
d'anar a veme en pásese estrangers les fornico que ha pres l'organització de la vida tirare dels infasto en "playgrounds", pares infantils, clubs de nois, cooperatives
escolars, "social settlements", etc.
(Damunt meta cona damunt d'altres,
pesa encara el cästig de la Dictadura per la nostra lleialtat a la cultura catalana.) Pena em setnbla que
en aquest cas concret de la joguina
una solució, porser la bona, es trabaría en la seva socialitzacia. No
se ben hé si es aquest el tenme que
mes escau, perú ja m'explicaré.
Vint nois, per exemple, han estas
afavorits amb el present d'altres satis
tes bicicletee, una eadascun. Agitestes bicicletes, o tricicles, sem aquells
vehicles rudimentaris, infames, torturadors, iiie nosaltres, adulto, no
resistinern ni cinc tranuts, posan que
els construissin a la nostra ntida;
pub per als infante... ja estan hd.
per tal eran ello són tan soferts, tan
ianocentons, que mai no protesten
del que seis destina ni es consideren engans ato. Suposem que amb
els diners que costen aquests tratos impossibles haguéesina compra'
una sola bicicleta, peral bona, ramocr t i lleugera, una miniatura de le,
veritables q u a lenco els grans —que
ja nIl ha. 1 suposem que aquel!,
vint nois tenen dret a jugar amb la
bicicleta, o tricicle, cabal. eNo conoaquesta una solució acientable, justa, que banda eludit la difiettltat económica? r per Vestir es
podria procedir amb moltes menee
de joguines bones per a nois i noies
de totes les edats. Haurrem desindividualitzat la jognina en el scntit
de la seva possessió, pena no quant
al seu mis i al set/ efecto educatitt;
en un mot, rhauriem socialitzat, en
certa manera.
Abans de contestar l'objecció que
s'haurà aleas en l'enteniment del
lector, fixem-nos en el que sur:cuí:e amb els llibres. Tots nosaltres,
merare podem, anem aplegant a casa nostra els 'libres corrents que
ens agrada de Ilegir i de posseir.
Persa la limitació de les nostres respectives possibilitats individual s ens.

fa deturar davant de les obres
de preu, eue soleas ésser les mes
cobejables. De la lectura i consulta
d'aquests llibres, que a vegades costen centenar, de pessetes, podern
gaudir-ne a les bones biblioteques
públiques o a les d'entitats a que
pertanyent Ens servirn en aguces
cas, per dir-ho anàlogament, de lli breo socialitzats, aixes és, posats a
rabast de molts.
Quant a la joguina socialitzada,
pensara en la biblioteca, tot és qiiestió de veure si es possible una "joguinoteca" pública, convenientment
posada en un local a disposició de
la diversitat dels nois i ns :es d'una
cintas o d'un barri. Uns eols, deiaciales mesa, als guaje vaig deixar
entrelinear la possibilitat que un
semblant paradís infantil existís un
dia a la nostra ciutat, van aplicar-li,
jubilants, un nona molt mes planee:
"Una escora per a anar-hi notnés
a jugar! Vises!" Jo no se si una
institucia d'aquesta natura, concebuda cientificament, a base experimental, pedagògicament estructurada,
tal corn jo puc fácilment imaginarme-la en ele meus ensomnis, existeix
en alguna banda de món; si per cas,
s'ho porten tan amagat, que molts
poco se n'hauran aseabentat. Per
ventura a Rússia, a Austria o als
Estats Units. Es una forma d'educació Iliure sistematitzada que, jo
ho espero, tard o d'hora s'haurä
d'imposar.
Una escora de joc infantil: ¡per
que no? eNo ene canten els psicòlegs i CIA pedagogo contemporanis
les excellencies del joc durant el període immatur de la nostra vida?
¿No es el joc i la joguina motiu
d'educació real, de formació del carácter? ¿Per ventura no t'oren era
grecs, que mai no tenim prou boca
per a lloar, els qui basaren l'educació de la infantesa i de radolescencia en cl joc, en la música, en la
gimnástica, en l'esposes podridas dir,
en l'exercici joiós a plena llama, a
ple aire? ¿Per que hem de dosificar
avarament el joc al llarg de la jornada escolar i donar-lo caen tuna mena de "babó" natural despees de
rartificiositat de les classes, reservar-li el paper de terrós de sucre
darrera de la medicina amarga? ¿No
seria més raonable que estimuléssim i fomentesehn el inc, que perfeccionéssim la joguina ila poséssim
a l'abast deis mes?
Vcniu, vetara atara mi, que guaita= amb la imaginació una de tantes "escoles de jocs i de joguines''
de la chitas socialitzada de resdevenidor. Aquests dies sera excepcionalment propicio al candorós divertiment, i poc cns costará d'engrescar-nos. Per be que existeixin centres d'esplai modestos, uts en cada
barrí. nosaltres volem veure cona és
el millar de tots • el III& ben planejat i executat. En subst:incia, consistelx en un pare d'esbargiment
Ideas per pedagoge, en el qual eón
possiblcs tota mena de jocs i csports a l'aire tradicionals i
modero-, per a les diverses edats ,
sense oblirlar rectes atraccions de
fresa majar i de pare de diversió,

ebnCinientinent adaptades v cinta
minyons lliurats a tota mena de diversions i es:u-deis: muntats en liscicletes, a Ilotas de -ponnies", remant a restany, enfilant-se a arbres
"gimnàstics", etc. Una colla de nois,
vestits cona els pellroges, executen
jocs propis de reseutisme. En un
edifici suficientrnent gran, pensat a
posta, o en diversos pavellons, es
traben installades les joguincs, construides com cal, experimentalment,
i els jocs d'interior. Els infanta- de
dos a guatee anys tenen la seca secció de joguines i material d'autoeducació sensorial; per a cada sentit corporal la seva saleta. La secció de nines, per a nenes de les diferents edats, es una CXQUiSiCICSa,
com poden suposar. La de vida practica no es pas mcnts notable, i hi
veleras nenes que cuinen i renten i
planxen amb estres i mobiliari a la
mida d'elles, curosament experimentas, está formas de centenars de peces: prismes, cilindres, etc. La sala
del "meccano" és un veritable taller crenginyeria i no manca el material per a executar Iota mena de
modela-, diferents grups de nois a la
cegada. La sala deis trens mecànics,
poden pensar s¡ n'está. d'animada!
El joc de l'oca no és un miserable
cartó, sinó una taula de meeurcs
Pistes, amb CIS diversos unadros piotats al damunt. Hem d'acabar. Afegim nomes que en els pisos supenono, o en pavellons especials, hi
ha les secciono de jan que tenen
per base les materie s, d'estusli, les
aules de dibuja: lEure, modelat, etc.,
els obradors darlo manuals, els laboratoris de ci.bscice, el teatret amb
un guarda-roba nec eas i variat, la
sala del granuMan amb discos eneentables a voluntas, la sala del cinema amb un atsenal de pellicures
a diseosició, e:c. Censignem nue els
nois i noies que vejetas en aquesta
universitat de la joguina reparteixen
el dia, per mel-als iguale erice
i rescola. Cuna que I C5 activitats del
inc. innelli g ertn u e a l aprofitades per
a l'educada general, eón per a
aquests infarto de resdeverador una
normalitat quotidiana, no ens sorprendrä que ells se'ns presentí/a assossegats i gairebé silenciosos i que
tractin amt, tot respecte els objectes que seis perales d'usar La direceló i l'administran) d'arasest fantàstic establiment imaginen-vos-les
com vulgueu, man are sigui a baec
d'un personal reduidissim 1 econótrae, tenint tonante que rautonomia
o "self-government" dels escorare
hi es implantada amplament.
ho t'ante tot això? Aquel qui me;
stil hagi interessat i mejor fe hi
hagi posat: el govern, el municipi,
una entitat protectora de Fintaist.
rmitues de parca.. O be un filäntrop
sense hereus... O be algun orde
religiee. Per qué no?... O be una
societat anbnitua amb fine de negoci. Ja vareen dir que pedagogs i negociante un dia o nitre acabaran per
entendr's i protegir-se mútuament.
Ara posem-nos ser:osos una altea
cegada, que els cols massa alts de
la fantasia san propio de gens sense
erra- i infante i poca ca.

¿Us fan mal les orelles?
¿Sentiu delars neuráigizs?
¿Porqué no recorreu a la
Caflaspirina? Es un producto completarncnt ;no t en
slu per a l'organismo, que
us alliberarà en P e ca mi
tot dolor o malestar-nutsdo

ailaspirina
EL PRODUCTE DE CONFIANÇA
"Problemes de la litealemanya contemporània"

Un

llibre femení

ratura

Avui, dimarts, a dos guano de vira,
se celebrará una sessió del Curset de
Cultura alemanya, organitzat pel Comité Hispano-Alemany. Hl hauräuna
conversa en alemany pel senyor Supprian, director del Centre d'Estilas
.alemanys i d'Intercanvi, sobre "Problemes ele literatura alemanya contemporänia".
Invitacions a la Secretaria, canee
d'Aribau, 15.

Lyceum Llub ha editas desmantelas
un easciele, obra de la sesteara María Pi de Folch, que es titula "Una
l • 1516 femenina del monten present",
en el qual l'autora analitza detalladament els duhtes i perplexitats que
s'han de produir cii ranite iemeni en
o-ar els seus ¿reto polities. Ja no cal
dir que la seva lectura es apassionant
per a tothom, especialment per a les
dones, a les quals va dedicada l'obra
,cle la senyora Pi de Folch.

•
Ha esdevingut ja clàssic ren tenou que cada any s'origina a l'escola en apropar-se les festes de
Nadal. Als qui avui som adults ens
cal un esforç ben petit per a recordar la febre d'entusiasme que despertava en nosaltres cl fet que el
mestre anuncies que restarien suspeses per uns dies les tasques habituals a l'escola, per a dedicar-mis
a la "confecció" de les típiques "felicitacions" i a l'estudi de les no
menys típiques "décimes". Per uns
dice la clesse 'asedia l'aspecte tètric
de galera. Els que actuàvem de condetnnats deixavem incidentalment els
nostres banca i el mestre que durant l'any havia dut el compás dele
remo picant de mans a la tanta. canviava an ale la seva expressió seriosa per anunciar aalemnialment el
cameneament d'aquel' parèntesi que
per a nosaltres representava una
mena de jubileu. Per uns dies, l'aula
perdia el seu encarcarament, i uno
engeuna d'alcgria s'entrellucava fins
i tot, en les coses mes .vulgars.
Asnada patita novetat trencava e!
ritme monóton de tot l'aut'. Una
munió de papero virolats s'atinentegay a damunt la salda del me -trc, i
ell con/ si sentís el pes de tant paper,
anava aclofant-se una mica mes a
cada noca "felicitació" que arribava.
No cal dir que tenia motius per
fer-ho. Cada full de paper estría era
una mica de prestigi per a ell i per
a la seca escota i ela nenes no eren
tan bona que permetessin lcr rosegons de res. L'hotne, dones, procurara sortir-sen de la millor manera
possible.
Venia Nadal, i a les nostres cases
després de dinar, Ilegiem o redil,vens de memòria unes -ases L. les
quals nosaltres no n'enteniem res i
que segurament, els nostres pares
n'entenien ben poca cosa. No obstant, aquella acció era acceptada com
una prova d'afecte, a la qual cle
nostrcs pares corresponien regalantnos unes monedes que nosaltres destinávent a la guardiola. Per damunt
de tot persa, el prestigi de l'escota
s'havia salvat i el mostee podia viure
satisfet, si mes no, un any mes.
Malgrat tot, nosaltres ¿hatee la ingenuitat infantil, veiem en allò Una
gran ardidesa. El ilustre puf), hi
ccia ten sals el compliment d'una
d'aquelles obligacions ineludibles que
els mestres han de saber compile
fins i tot violentant-se.
Aquesta senzilla exposició d'un
deis record; que tots els que hm
viscut una vida escolar porten dins
pot sembrar a molts, un plany una
mica irònic inspiras únicament en
coses d'altre temps.
.falauradarnent no és ami. Es
perque ceden' que es tracta d'una
• cosa viva i ame .• ens creient seniles d'interpretar una necessitat
monina que ani volem posar-la de
renda
Ha estat durant les festes (Yenguany que licm pogut observar a
l'escota i a la familia com aquea'
punt de l'obra educativa no 112
varias gens, ja que si en alguns llocs
ha sofert modificació. cal remarcar
que aquesta afecta únicament
forma i C3 (11:5C///éll CII absolut del
ions.

La nastra pos-idea especial ens
puntee visare de prop la fabricada
dc "felieltacions" en serie, i la resepcisi rutinaria d'aquestes a la
llar. De tot plegat n'hein tret la conclusió que els pares i el mestre, en
Ilur actinio!, s raen en completa con.
tradicció ja que cap d'ells fa alle
que está en el seu ánitn.
El nuestro. mogut per regoisme
personal. vol convenir una acció
purament afectiva en sm mitjä que
preví !a seca stitieidrIcia professios
mal. Els paree, en canvi, acecinen
rucia con/ una prova d'afecte, pere
malversen la bona disposició de rinfant corresponent-li de la manera
mes adequada. A un sentiment afsctues i per tant des:u/tuneas, responen amb el sen emiten materialista
personificat en els diners.
Uns i altres devien resperit
l'infant de la seva ruta normal. E'
mestre, descomptant tot alió que
no sigui el prcstigi de la seva obra
procura la co/uformitat dels pares
per mitjà d'un treball extraordinari.
En la sera obsessió fins i tot s l oMida de la capacitat de l'infant i
desafiant el ridicul, l'obliga a aiesear
el treball del mestre cont a cosa
p•òpia.
L'objecte que motivava racció
resta, per tara, completament descartas. Una acció que havia dieser
essencialment moral esdevé es- encialment especulativa. lainiant que
havia cresser el subjecte de Necia
resta convertit en un simple intermediari. D'altea banda, i per ei aleo)
lis fos prs u. els pares, esclans de
rutina no vean l'estratagema del
mestre - u si la vetan la dissimulen
accepten l'aceita com si realment
fos filia dc la personalitat del seu
fila I encara per ofegar rengrune
de seniiment que a desgrat de tot
podria neixen en l'esperit infantil, li
encomanen la (redor d'unes monedes amb 1 s que' pretenen posar
pecas a una aansania reaccia afeeti, a. Es veritablement tragic pensar
el desencis que den sentir l'anima
infantil en cl mamen: que deecnameix
que fins les Coses mes intimes, truco

en el mena dels gratas un preu fixat
i limitat.
Algú potser creará que exageren,
i que la e ssa no mereja( parlar-ne
en aquest to. Pitjor per a ell. Nosaltres seguirem creient que l'educació moral ha de fer-se vigilant i
orientant les accions en el moment
que es manifesten i no pas serinonejant a deshora.
Cal re :erslar que parlant de enes._
tions d'educació, la correcció d'un
detall sempre planteja un la- obten;
i que el fet de resoldre'l exigeix una
delicadesa extrema ps.que les grollenes comieses amb l'esperit determinen la seca atròfia. Cal que a
l'anima infantil, Ii oferim estirnuls
gut la f reaccionar tenint en
compte perb que aquestes reaccions
puguin manifestar-se amplament sota
una odent ció prou liberal que permetí la formació d'una personalitat
pròpia. Aquesta, entenem nosaltres
que hauria d'ésser la posició pedageglca que haurien d'adoptar els
pares i l'escola ert el moment destalarle el contacte que entre ells s'origina cada any amb =fin de lee
festes de Nadal. El mestre. per la
seca part, hauria de donar una plena
Ilibersat perque cada infant demostres, dc la millar manera que sabes,
el seu afecte als pares, prescindint
de la forma de fer-ho, ja- que el que
interessa es que l'infant demostri
no pas que sap expressar-se sin() que
sap sentir. Naturaiment (Me C: enestre curada que l'infant posseís
aquello coneixements que no depenen d'en i ate san necessaris per
expressar- se. D'un cop s'acabarien
aquelles felicitada:3 plenes de retòrica, aqudies décimas carrinclones
aquel' verbalisme inútil que en el
1.ón d:Is infants no són Inés que
cançons el !lengua eatrann .
Els Mianta dirien o escriurien
peses mots, persa aquests serien un
doll de "sentimeat afectuös, perque
en el fono de tot s'ad trobarien elle
n'alelases, ni masia gano ni massa
Patita,
D'altea part els pares davant respontaneitat del fill reunen en la
seva acció una veritable prova d'afecte i mai seis latonería obrar amb
dl amb la lleugeresa amb que es
tracten les coses banals. La iallítat
sentimental els faria veure que rinfant ha jet quelcom mes que con/pije sin encarrec, o ¡en una obligació. Comprendrien aleshores que raeció purameae voluntaria no pot esser premiada a umb una casa con/ eis
diners, ja que per rinfänt
o almenys han de tenir — ni, corle
valor. Una joguina. un ol:jecte plarnt
o simple/u:7M una caricia, podrien
¿;ser nolt he el prenti 1111.'5 adaquat per a correspondre al sentimera en tensió.
La formacló moral deis intants
una qiiestai molt delicada i cal que
tots hi aportem la nostra collabesudó. En el pura concret que ens
ocupa cel que el mesare i els pares
es posin d'acard.
LI estec per a culti c ar mes la
pzrs pnalitat i els pares
por a respectar-la en tot momera
Andolós pera, per a evitar que la
llar i l'escota siguin dos indias difeente i 01101131S C11 CIA quals rinfant
hi viu sigui víctima d . tma continua contradiceió.
Cal tino tato evo percaten' de la
terrible re s nosabilitat que contraiem
obrara Ip--ll?rament salire resperit
deis
i'musent
mntia que del;
sentiments 'inc
n
en ells fomenten,
depen en gran part la seva vida.

Catalunya en 11340
—

La cenfereacia ajornada que Italia
de donar el senyer j , Font i Solsona
s'efectuara definitivament anta dimarta a les deu de la nit, sobre Cl
mateix tema: "Dades històriques
Catalunya co 164".
l'acte queden invitats els satis i
tots aquello que Cl e interessi aquesta

dissertació relacionada amb una época
de vives emocions i de transcendencia
per a Ca;a1nm,a.

Els cursos biblics
Amics dc la Biblia donaran deu Ilie•ns sobre el !libre de l'Apocalipsi:
L'Apocalipsi. — LEsglesia, les eaglésies. — Visa) del erl — Labre 51:geno:. — Segellats en la terra. — Els
marras al cel. — Les trompetee. —
Ai dels bornes l — Devora el !libre
de l'Angel. — N'asierais. — Judici del
inón. — tam dona i el drac. — Les
bèsties. — EIs verges companys de
— Infern. — El judici. —
Les plagues. — Babaliania, gran meretrin, és arranada. — Acció de grades Si cel. — Cietig de les bésales:
el drac fermat. — Re surrecci5 —
La nova Jerusalem. —
Interesseu-vos per conèixer les visions siel cet, de rinfernadel talón en
lluita S del triomf del Crist, segara
Sant Joan.
La matricula és de cinc pessetes.
Presentar-3e a la primera Ilieó.
ES donaran a Duran i Base ea els
elloccres des ele l'onze de gener.
elusivas-cena i successius, de set a volt
del vespre.
•
I.es Iliçons, a canee del doctor ?aseo Casanelles, pres.
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Precauciona a Madrid
Madrid, 8. — A primeres hoces
de la nit s'observa, a la Direcció
General algun moviment de forces
de l'oficia. Es trobaven a la Diemció tots els caps de les distintes brigades i nombroses forces d'assalt i
de seguretat. En els barris extrems
s'havien adoptat algunes precaucione, aixi com als voltants de les
merece, sense que es tingui cap
noticia que hagi passat res anormal.

Un auto atacat
Madrid, 9. Quan anit tornava
de Carabanchel l'autor-naba que condula guàrdies d'assalt, en passar per
davant d'uns turons que voregen la
carretera, va rebre una descarrega
que per fortuna no fati blanc.
Ele /piar-elles d'assalt respongueren a l'agressió amb alguna dispare,
varen ier un reconeixement pels
voitants cense resultas pràctic, car
agressors aconseguiren fugir cmparats per la foscor de la nit.

Un ferit
Madrid. g. — El ferit durant el
tiroteig sostingut a Carabanchel es
.ilu Jaume Escake, i és mosso del
dipòsit de màquines de l'estada del
Nord.
Està en greu estat.

Els propòsits
dels revoltosos
Madrid, 9. — Segons sembla, el
mariment preparat pele extremistes
consistia a atacar les diverses casernos de Madrid, per tal d'apoderar-sen.
Les autoritats tingueren noticia
d'aquells propasa,: a primeres horco- de la tarda, i establiren un rigo nós servei de vigiläncia a tots els
Unas on s'allotgen trepes.
El director general de Seguretat,
sensor Menéndez, i el comissari senyor Maqueda, en funcione de cap
superior, per malaltia del senyor
Aragonés, donaren les ordres opor;unes i enviaren agente especialitzats en aquesta classe de serveis Per
a evitar que els assalts es Produis5:/1.
El diredor general de Seguretat,
srayor Menéndez, sostingué diverSec conferencies amb el ministre de
:a Governació per tal d'assabentarse de la marxa dels successos a tot
Espanya, car se sabia que el rime-ment havia de produir-se de nou a
deu de la nit a diversos indrets.

Trenta-quatre detinguts
Madrid, 9. — Els detinguts arab
n'olas deis successos són 34, i foren traslladats en el cotxe de la Direacia, general de Seguretat, en les
eficines de la qual foren fitxats.
Aquesta nit han estat conduits els
detinguts a la presó Model.

Intent d'atac a una caserna
Dos detinguts
Madrid, 9. — A les deu de la nit,
compliment de les ordres retasad, arribaren a la caserna en siaotgen les torees del regalant din!antena número 1, dos comes. Fan
amb quatre agente de la brigada
d'investigada criminal, i Ealtre amb
quatre guàrdies de seguretat, els
quals establiren vn servei de vigilancia pele voltants.
Al cap de pase els agente i els
guàrdies observaren que esse
vidus sospitosos tractaven d'aproximar-se a la caserna, i quan valgasren detenir-los ele individus esmentat!. Iluny d'atemoritzar-se, engeraren diverso; treta, que en éster contestats pele agents motivaren la fugida dels sospitosos, ele quals saltaren les tapies que envolten el
Eetir.
No obstant, es agente pogueren
detenir-ne un, anomenat Artur Marín, de ao anys, poner, natural dc
Tembleque (provincia de Toledo),
amb domicili al barri obrer del
Pont de Vallecae, i a un altre anomenat Manuel Trecho, de 52 anys,
natural de \T'amores de Mansilla
(provincia de Lleó), i que habita al
carrer de Molinuevo, namero as.
lambe de :a barriada del Pont de
Vallecas.
Al primer li fou trobat un revólver marca Smith, calibre 12, i al
segon, una pistola Demon, de calibre 765, amb dos carregadors.
Casa un deis detinguts portava
dues caixes de capsules.

Tres detinguts davant
d'una altra caserna
Madrid, 9. — Prop de les deu de
la nit. eis agente que exercicien vigilancia a les proximitats de la caserna de la Muntanya, observaren
un petit grup dune cinc o sis individua i en pretendre escorcollarlos empregueren la fugida.
No obstant en foren detinguts
tres, a dos dels quals seis trobaren
carnets sindicalistes, i a Ealtre, un
carnet comunista.

Vigilüncia a les barriades
obreres
Madrid, 9. — La guardia civil va
esiablir una vigilancia especial a les
barriades obreres.
A la Nueva Numancia. situada a
Carabanchel, els guärdies varen
veure un individu sospitós, al qual
seguiren.
Al cap de poc observaren que el
dit individu tractava de cavar un
sot.
S'hi acostaren els Ruar-diem i dijeren que el que aquell subjecte traelava d'amagar era una bomba careegarla i que tenia la metxa posada.
Fou detingut i conduit a la Direcció general-de . Seguretat; i la bona-

ba fou traslladada ai campament de
Retamares.

Una 'lista de detinguts el
mati del diumenge
Madrid, 9. — A la Direcció general de Seguretat facilitaren a primera hora de la tarda la nieta completa de tots els detinguts amb motius dele successos ocorreguts ahir
a Madrid.
San els següents:
Pet personal de la primera brigada form detinguts, pels voltant3
de la caserna de Maria Cristina, els
q ue a continuada, s'expressen: Artur Marín, Manuel Truchero, Sinforiä Molde, Marc Garcia, Joaquim
Félix Borrello, Josep Lozada, Antela Trata, Manuel Sanchez Muñoz
i Josep Blanco 11er/sandez.
A Cuatro Vientos, la guardia civil del campament detingué a Angel Alvarez, Caries Josep Mazo,
Ezequiel Solida Antoni Ponce, Eleuten Sevidades, Joaquirn Montero
Luzon, Manuel Sänchez Rivera, Tomas Alonso, Vicenç Vergara, Eleuteri Hernandez, Ferran Sanchez
Gutiérrez, alarti Martín Monedero,
Joan Ta:avera, Victoriano, Aparicio, Joaquim Arribas, Ricard Garcia Arribas. Julia Martínez Mora,
Faustino López Fernandez, Vicenç
Sevillano, Joaquim Torrego, Rarima Muñoz del Cerro, Fausti Talavera i Doroteu Burgos.
El personal de la comissaria de
policia dele voltants de la caserna
la Muntanya detingué a Hermenegild Calvo Sanchez, Pasqual Llorente i Crisesmo González.
L'individu detingut per la guärdia civil a Nueva Numancia, quan
intentava enterrar una bomba, es
diu Felici de la Guardia.

La suposada contrasenya
dels revoltosos
Madrid, 9. — El general Agusti,
cap dcl Campament de Carabanchel,
va ésser al ministeri de la Guerra i
lliurà en el dit departament una tarja que se sospita pagues ésser la contrassenya dele con/alicate en el moviment
La dita tarja Es una reproducció
minúscula del penes:tic "C. N. T.", de
les que acostumen a editar-se com a
sistema de propaganda, i en l'inrevés
de la dita tarja hi ha un segell de
l'Atenas Anarquista dels Barras Baix0s.

Un intent d'assalt a l'Aedodrom de "Cuatro Vientos"
Madrid, 9. — Aquest matí es mantenien les precaucione a l'aeròdrom de
Quatro Vientos.
Quan hi han arribat els periodistes
els sentinelles els han inmedit l'entrada, fins que reconeguda llar personalitat pel sergent de guardia han aconseguit entrar al recinte.
Sal-licitaren ésser rebufa pel cap
de l'aerralrom, el qual en el momeas
de la sena arribada estava reunit amb
el general de la divisió per comuna
car-li tots els incidente de la matinada
anterior.
El dit cap cebé els periodistes i els
pregà que perdonessin la !era reserva, puix que no Podia informar-los de
res.

—Jo acabo d'elevar detallat informe a la suerioritat i el ministre de la
Guerra els donará comte del que ell
eregni convenient.
Els periodistes parlaren amb alguns
soldats que havien estat de guardia
rúltim dia.
L'actuació de les torees de raerádrom es reduí exclusivament a l'interior del recinte.
Segons digue un dels individus integrante de la guardia, els caps deucien temer que ocorregués quelcom, ja
que contra el costura els que formavea
la guardia havien rebut ordres de
romandre vestits.
La veu d'alarma que quelcom anormal pastara als voltants es.clenä a les
vuit del vespre.
E! suboficial Carlee Torres, el sergent Vetire i el caporal Zamorane,
atian realitzaven un servei de vigilancia descobriren an gruja de paisano.
Coas que aixa els estranya, avisaren
cl cos de gnardia, i els oficial cursaren ordres als sentinelles perqué comuniquessin rapidament si notaven
quelcom d'anormal.
La guardia es tomad! de 24 301..
dats, dos caporals, un sergeit i un
oficial.
L'oficial transmetä al capità de
semi les anormalitats observades pel
servci de vigilancia per si consideras-a
convenir-in rcforçar els l'oca
Al cap de poca estona es confirmava el descabdellament de successos
trans-s ale voltants de l'aeròdrom.
A un quart de nou arriba un obrer
mecanie molt conegut entre el personal d'ariació i caracteritzat com a
element fidel a la República, puix que
is presiden del Circo! Radical SSocialista de Cuatro Vientos.
Aquest obrer m ostra desigs de
parlar amb l'oficial a qui ex p osa els
seas minore sobre el que podria succeir, ja que havia observat que nornbreaos individus distribuits en grup3
es trobaven reunits junt a les tapies
del camp d'aviació.
Aleshores l'oficial de guardia, amb
el capitä de la caserna, senyor Manuel Lapuente, acompanyats de diversos soldats, ieren personalment
el servei d'inspecció, i trabaren un
grup din,dividus junt a la tapia.
Els preguntaren que feien allí, i
respongueren que acarea cap a Carabanchel. i que, C0111 que estaven
cansase, s'havien detingut per descansar, i pregaven que els assenyalessin el cana a seguir, pingué creien
que ahavien extraviat.
El sergent, quan el grup s'anuas-a,
féu observar a l'oficial l'estranyesa
de la manifestació, perquè l'individu
al qual féu la pregunta es coneizia
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A diverses poblacions de la Península han tingut lloc actea de terrorisme
que han causat morts i ferits
El cap `del Govern diu que la tranquillitat ha quedat restablerta
Avui se celebrarà Consell de ministres
perfectament, pel seu accent classie
dels barris balar, de Madrid, que
era madrileny.
L'individu en qüestió fou precisament el que ingressà, després, a l'aerbdrom greument ferit al pit.
Els primers successos s'iniciaren
en creuar-se la parella de la guardia
civil que feia el recorregut de Alcorcón a Carabanchel alt, amb els revoltosos.
En sonar el primer tiroteig a l'interior de l'aeròdrom, els caps que
allí tenen llar residencia i que havien baixat al pati central r àpidament, disposaren la enobilització de
totes les forces.
Es toca a generala 3 tole els soldate formaren arnb el correatge
l'armament.
Duce companyies sortiren a donar
voltee pel camp i alai romangueren
fins a les quatre de la matinada, en
que es don à ordre de tornar als
pavellons, ja que la tranquiHitat
semblava restablerta.
A la poca estona del primer encentre de la guardia civil amb els
sediciosos, arribaren, conduits, a l'ae
radrom dos individus, un ¿'elle esposat, i l'altre, ferit de gravetat.
El més jove, que era el que anava
esposas, en ésser interrogat per un
oficial sobre els seus propòsits, digué textualmcnt:
"Queríamos hacernos ducal:te dçl
aeródromo."
El ferit fou assistit de primera insenda, allí mateix, i traslladat després a l'Hospital Militar.

Troballa de bombes
Madrid, 9. — En les obres que es
fan al Teatr ede l'Opera, i en un
Use destinat a la carrega i desearrega de camions, efectuava l'operació
d'escorcoll un drapaire, el qual timba uns objectes sospitosos.
Va donar-ne compite de la troballa a un escombriaire i tots dos feren comentarle sobre els objectes
trobats suposant des del primer moment que es tractara de bombea
pera no segur del que fos, decidiren adreçar-se als obren que treballen a l'esmentzda obra per si algun
delle havia servit a artilleria i sen
podia convencer definitivament.
En efecte, els obrers Lluís Hidalgo i Florentí Torres reconeixeren
detingudament els objectes i asseguraren que tanmateix eren bornIrre.
Del fet sen dona comiste a la
Comissaria del districte, d'on sortí
un agent i diversos guardies, els
quals es feren cärrec dels artefactes,
que foren portats de primera intenció a la Direcció general de Seguretat i nes tard al campament.
La policia cerca l'autor o autors
del fet de la coHocació de les bombee.

Noticies a la Direcció
General de Seguretat
Madrid, 9. — A la Direcció general de Seguretat slian rebut diversos telegrarnes i telefonemes de
diversa; llocs d'Espanya relacionase amb aquest moviment.
A Valencia es procedí a la detemió de tres individus que transportaven altres tantee bombee.
Dure d'elles terca explosi6, una
al mal' l ratera als seas voltants.
De Cuenca comunicaren que es
Produf un apagament de Huta electrice, a primeres horca de la nit,
quedant la poblada, completament a
les tosques.
S'ignora si es tracta d'un acte de
sabotatge o si fou una as-aria casual.

El senyor Prieto torna
ràpidament a Madrid
Madrid, 9. — El ministre d'Obres
Paaliques, que es trobava a Alacant, quan Siegue noticia dels adinere successos ocorreguts a Barcelona, es dispoeà a tornar a Madrid.
El mayor Prieto acabava de tornar del testre en aquell momeas, i
immediatament dentana el cotxe per
al ser viatge a Madrid, i com sigui
que el primer d'arribar fose el cotxe
de t'escolta, feu el viatge en ell el
ministre, acompanyat del secretari
general de la Presidencia, senyor
Si:indica Guerra.
El viatge empres a dos quarts
d'onze de la nit, l'efectuà el senyor
Prieto sense incidente de cap classe,
i a dos quarts de quatre de la matinada arribava al ministeri de la
Governació.
El ministre havia efectuat aquest
rapid viatge davant la presumpció
que darrera el cop de mil ideat pels
elernents extremistes s'intentes pertorbar la normalitat en el trafic
ferroviari, per al qual pla ha vingut
mantenint-se latent l'agitada, entre
els agents ferroviaris.
Prèviament citase pel ministre
d'Obres Públigves, es reuniren amb
aguces de matinada, al ministeri de
la Governació, els directors de les
grans companyies ferroviiries, que

amb el director general de ferrocarrils esperaven l'arribada dcl senyor Prieto.
Tant a Madrid com a provincies
estaven ja adoptades totes les precauciona a les estacione, dipòsits, tallers, etc., etc.
Les noticies acusaven la més perfecta norinalitat en els serveis i a
totes les xarxes, sense que enlloc
es produis el més mínim incident.
El comissari de l'Estat a la companyia dels ferrocarrils Andalusos,
senyor Colello de Portugal, que acabava de recórrer aquella anexa, exposa les seves impressions plenament satisfactòries sobre Eactitut
del personal que hi serveix, i entre
el qual no ella aconseguit crear ambient propici a la vaga, malgrat dele
esforços per aix6 realitzats.
El director general de Ferrocarrils, senyor Montilla, e-a maraar a
primeres llores de la m'atinada a
l'estació d'Atocha i va poder cosaprovar que s'havia fet tot amb perfecta normalitat, entrant el personal al treball i realitzant-se els reIlevaments com de costana
Mida mateix suceda a les altres
estacione diquesta xarxa, i a les
sis del mata en vista de la normalitat que hi havia, es retiraren a descansar el nsinistre, els alts funcionaria del sainisteri i els directors de
les ernpreses.
Durant tot el mati d'avui, i responent a instruccions rebudes, el
personal adscrit a les comissaries
de l'Estat mantingué freqüent comunicació telegräfica i telefònica
amb el ministre. donant compte que
els serveis a toses les xarxes venid/
verificant-se amb tota regularitat.
L'intent anarquista no ha tingut,
dones, èxit de cap suena en el personal ferroviari, fallant lambe per
aquesta part les esperances dels organitzadors del moviment.
A anales-ce llores de la tarda hem
visitas el director general de Ferrocarrils, senyor Montilla, el qual ens
ha manifestat que la norrnalitat ferroviaria seguia cesen: absoluta.
Unicament a Cuenca— ens ha
dit— ha aparegut serrar un pal de
la companyia telefenica.

Referències del ministre
de la Governació
Madrid, 9, — El ministre de la Governació Isa rebut a primera hora de
la tarda d'avvi, els periodistes.
El senyor Casares Quiroga no ha
valgas facilitar les ncticies dels sucCesto, del diumenge, per considerarlee incompletes.
Ele periodistes han fet veure al senyor Casares l'ansietat amh que aqueetes noticies eren esperades, i aleshores
els ha donat un avena; de les que, segons ha dit, facilitara completes a darrera hora de la tarda.
Els donaré, Isa dit, les darreres dades que tinc dele pobles de Sallent
i Sardanyola, i Samba de la ciutat
Barcelona.
Al primer tels esinentate Dobles,
o sigui SsIlmt. els incidente han començat amb l'agressió a un guardia
civil que anava pel carece i que ha
estat mort aer un grua de revolucionaris.
La força pública ha eortit, repellint
l'agressió. i els revolucionarle elan
reftigiat al sindicat.
Asna sane 'liaras a la força
Com. a resultas de la Pulsa, bi ha
als sergent i dos guàrdies visite ferits,
i cinc pisans ferits tumbé greument.
Ha afegit que en l'escorcoll practicat al sindicat, saian trobat %hit bornbes i vint-i-set cartutxos.
A Sarsianvola. con, a resultat d'una
carrega, bi ha hagut tres ferits.
Els revalucianaris. perseguits per la
foro pública, han fuga cap a Ripofict, on
desbarat el comunisme
llibertari.
Han estat perseguits fine a aquest
darrer pcble per la guardia civil.
Les noticies que tinc, ha continint
dient el senyor Casares Quiroga, de
Barcelma, capital sale agerestese
A dos quarte de viiit del vespre,
a la Plsça del Teatro, un caporal dels
mardies d'assalt ha detingut l'auto
númera 40.087, que anara ocupas per
tres individus als quals sels han trobat
set bombee i una pistola automätica.
A la mateixa hora, des d'una casa
s ituada davant del carrer de l'Arc del
Teatre, salan engegat diversos trets
contra la toma.
Aeuesta ha repella l'agressió, establint-se un violent tiroteigs
També des del mercat de Sant Josets sala disparat contra ele guàrdies.
A la Rambla també hi ha hagut un
tiroteig, i al carrer Nou de la Rambla
ha estat agredit i mort sin guardia de
seguretat.
El ministre ha dit que en rebre
a darrera hora de la tarda els informadora, el 3 facilitara rija reació romper les bales, unes varen a <alai/asee
aleta de les hala ga Wie que les 'anides encara segueixen essent incompletes, ja que moltes persones ferides
per les bales aliaren a cliniques par-

tieluars, on seas ha prestat assistència,
o als seus domicilie.
Agrega el ministre que després de
les quatre de la matizada els revolucipnaris es regeren perduts i comengaceta d'abandonar les bombee, puix
que
sitis. en tots els llocs es troben exploCom ja se sap, solament al Palau
de Justicia salan trobat vint-i-cinc
bombe3, i se n'han trobat d'altres en
portals, vagons, etc.
Les bombee abandonades recollides
fine ara, eón ate, ultra eint-i-tres pistoles, un revelver, un fusell i nombroses municione.
Les bombee que salan fet esclatar
san relativament poques, tenint en
cenote el gran nombre de les que
elan trobat, i també, com din el Full
Oficial, les bombee que van fer explosiú davant la Direccia de Policia,
que foren Hançades des d'un autornabil.
Les víctimes per aquesta agressió
eón ja conegudes. per detallar-les
el "Full Oficial" de Barcelona, publicas aquest mata

El ministre de Governació
dóna noves referències
Madrid, p. — El ministre de la Ceaunada, en la seva conversa amb els
periodistes, va dir que la data de la
preparada, del moriment d'ahir va
quedar acordat abans d'ahir a la nit,
i tan bon puna afegeix, ens en %L'ella
assabentar, es donaren les oportunes
ordres per a rebrels.
El ala era assaltar els quarters
i apoderar-se de les armes. no se sap
si amb la intenció de donar un segon
COP.

Per a assaltar el: guanera van
aprofitar que els soldats es trabas-en
tara amb motiu d'ésser diumenge, per() en arribar als quarters ele cerolucionaris es van trobar que s'havien
pres les mesures per tal d'oterir-les
resistencia, llevat de ',leida.
Alti, caen ja se sap. han resialst
sergent i tres paisans monte, ultra
quatre militare ferits: pera les noticies d'aquesta poblada, os són encara
completes, puix que despees de dir-me
que els morse eren tres, em camufla
caree que eren quatre. mes tard em
van dir que eren cinc, i ara en tornen
a dir que només eón tres.
—¿Quin caras-ter té aquest moviment? —va preguntar un periodista.
— El moviment, conteetó el senyor
Casares Quiroga, is francarnent anarquista, amb molt de material, pera no
n'hi
znalsrola proa amb tenir-lo, cal utilitAnit, a Valencia continua dient el
ministre, va esclatar una bomba i es
van practicar tres detencions, ncupantse una bomba a cada im dels detingute.
No hi hagué danys.
Avui cha declarat la vaga general
en aquell port i amenaça generalas
rar-se l'atar. Pels idea-mas que fine de
la pros inda de Valencia. a Pedralba
es van .iesenrotIlar /1775 fets.
Els grupa asaltares l'Ajuntarnent.
i cromaren l'aran
Tumbé velaren dura torres metalligues de canduccia eléctrica.
A Tavernes. els arnatinats p rengueren l'Ajuntament i van collocarhi una bandera vermella.
Deanes intentaren acsaltar la caserna de la guardia civil, para l'atac
fou rebutjat.
La guàrdia sortí despeé; i ha
sitias els qui es trohen a l'Ajuntament, i estic esperant ara que se m'ensan nos-es noticies.
A Gandia els revaltosos tallaren les
comunicacions telefaniquee, que tomen
re s tablertes immediatament.
A Cadiz, den ja saben la hagué un
incident en un parta de futbol, en el
qual la força dispara enlaire.
En adonar-se el; revoltosos d'això,
un grup
"—Tiren enlaire! Anein contra
elle!"
Aleshores la forca es veie obligada
a disparar sobre els agitadora, i un
ats va resultar mort.
Pernear cota a preseas aquests fets,
avui es declara la vaga general. que
transcorre fins ara sense incidents.
Un periodista pregunta al ministre
si tumbé a Barcelona la 'savia vaga,
uStr. Casares Quiroga lis n egä eisn
absolut.
Va dir que a Barcelona es treballa
Va
normalment e que a dos quarts de quatre de la matinada, carvi de costana
van sortir els tramries i circularen els
carros de vendares per als mercats.
Afegí que a Saragns s a no ha ocorregut Tea i a Madrid 110111é5 ha esa-ceit, ea dir. el que ja sabes.
Es un pla general, afegi. que per
a dur-lo a la practica es troben dificultats, si bé hi ha sena serie de gente
disposades a aprofitar-ce de la revolta.
Un altre informarlar pregunta:
—rAiesheres cnneixau el que em
tramava?
—Jo ho sabia St, I ner aixa
ce
vandonar lee nrdres per a tall.l
Si no ho haguessim sabut, calculeu

el que haria sume% perque a Barcelona esclatà el moviment per yo o 40
llocs a la negada.
El pla lela temps que el tenien preparat i havia sofert diferente ajornaments.
L'acord de realitzar-lo el diumenge
es prengué abans d'ahir a la nit.
Tècnicament, esteva ben organitzat, però com tes dic, el Govern era
zdvertit. Jo vaig donar compte d'això
al President del Consell alar al matí.

Actea de pertobació
a València
Valencia, p. — Des d'alfir a la
començaren a realitzar-se artes
que evidenciaven els propeosits de
pertorbar l'ordre avui.
Hi llagué un tallament de la línia
proa de Gandia i altres a la lada
de Madrid, les guate avaries foren
reparades aviat per equipe protegits per la força pública.
Alar, a dos quarts de deu de la
nit, enlata un petard al carrer del
Pare Lluis Navarro, del Grao.
Al soroll de l'explosió hi acudiren
uns guardies de la caserna que hi
lea a la vora i perseguiren l'autor
de la collocació de l'explosiu.
Aquest deixis que els guàrdies s'acostessin, i quan tetaren a la vota
els engega un tret, peral li falla el
nit

tret.
Els guardies el detingueren, i resalta éster Manuel Martínez de la
Serrana, delegas de la F. A. 1. al
Sindicat del Transport, amb antecedente per haver estat detingut en
altres revoltes.
Al cap de cinc minuto esclatà
un altre petard a l'entrada del carrer del Trabuquete.
Uns veins veieren un jove d'estatura rnitjana, que vestia gavany
duia una boina, que deixà collocat
Eartefacte.
Al cabaret Rosales, a la Porta
del qual esclata un petard, sofrí
molts desperfectes als aparadors,
mostradors i cristalleria.
El rètol quedé completament destroqat.
Al carrer de Pi i Margall foren
toree detinguts doe individus als
quas ele foren ocupades dues bombes.
Aquest mata a les set, sala repartit per la C. N. T. un full escrit a
maquina declarant la vaga general
revolucionaria i fent apellació als
obrers i soldats.
Al port latan ha estas absolut.
A la ciutat, grups d'obrers han
obligat a retirar-se del treball moles
que harien començat a realitzar-lo
a les obres en construcció.
El serrei de tramvies s'ala prestat normalment, si be alguns inda
vidus intentaren paralitzar-los, vence
aconseguir-ho.
Durant la nit Pa s eada taren ea derrocase alguna pule de conducció
d'energia eléctrica a Ribarroja i un
airees pobles propers.
A la líela fèrria de Valencia a
Avanzó han estas tallades les coma-

nicacions telefòniques.
En previsió que es produeixin esdeveniments, han estas adoptades
les degudes precaucione.
A les onze del mata un grup d'uns
40 o 30 vaguistes han obligat a retirar el servei de la línia de tramvies
del cementiri.

Assalts a diversos Ajuntaments valencians
Valencia, 9. — A Pedralba sisa
amotinat el reinat, que ha aconsaguit apoderar-se de l'Ajuntament i
detenir la guardia civil.
Ele amotinats han comas grans
excessos; han destruit mas
nicipal i enclerrocades dues torres
metalliques de la linia d'alta temió.
Han estat detinguts d o s dels
autors d'aquest atemptat, els quals
anaven armats amb pistoles.
Ha estat enviada a Pedralba 11213
secció de parches d'assalt perquè
intervinguin en el restabliment de
l'ordre al dit poble, ami cose en
altres poblacions immediates, on
tampoc no hi ha tranquillitat.
Les comunicacions amb Pedralba
han quedas intcrrompudes.
Shan envías al dit poble forces de
la guardia
A Tabernes de Valldigna també
amotinat el veinat, que s'apoderat de l'Ajuntament, de Ealcalde i
dele regidors.
Hi acuda-en forces de la guardia
civil i d'assalt, les guate aconseguiren recluir els amotinats' i alliberar

i

els regidors.

Sisan practicat diverses detendone.
A Algemesí, Cullera i altres poblacions, han estas detinguts diverso , individus forasters, que no han
pogut justificar els motius pes
quals estaven a les dar, localitats.
Els han estat trobades moltes arMCK diners.
A Ribarroja també cha amotinat
el veinat, el qual aha apoderas de
l'alcalde.
L'alcalde, amb molta serenitat,
pica a la porta de la caserna, i quan
l'obri un dels guärdies, es posà dais
l'edifici precipitadament i tancà tot
seguit la porta darrera seu.
Des de lora Ii engegaren alguns
trets, que l'oren contestats per la
guardia civil.
La força pública té ordre (le fer
loe contra tots els que cometin algun arte de violencia.
A la capital continuen paralitzades les operacions al port.
També tetan paralitzats els treb alls a lee obres en construcció i en
alguns tullere.
A la tarda conferenciara la Patronal amb el governador, a ii de
prendre determinacions contra ea
,obrers que no entrin al treball.

Aqueat mast s'han dirigit • Pedralba els guàrdies civils del Ilee
Gestalagat. Han estat tirotejats pee
quatre individua, als quals han -dz
tingut.
Aqueste individua, ala gneis IVI"
estat ocupades armes, acabaven
volar la línia telefónica, quedant te
hades, per tant, les comunicarion•
amb Pedralba.
Uns individae que s'havien iituat
a la carretera de Madrid, prop
Mislata, en pasear un automòbil
feren una descarrega i s'escaparen.
En aquest cotxe, que Es de leepietat particular, anava solament el
xofer, que ha resultat alee.
Horn suposa que els malfactors
pensaren atemptar contra una personalitat que ha yas de pasear pel
dit lloc.
A l'hora que comunico, quatre
de la tarda, la ha tranquiHitat a
Valencia, capital.

El ministre de Governació
döna noves referències

dels fets
Madrid, 9.— El ministre de la Governació va reiste els periodistes a
les cine de la tarda i els facilita noticies complementaries de les ami
hacia donat al migdia.
A Valencia—va dir—, segons /es
noticies que m'han facilitar des d'anit, s'han registras alguns actes de
violencia amb el propòsit de pertorbar Verdee i sala demostrat que els
revoltosos estan en relació un ta persones de fora de la provincia.
Avui han fet explosió tres bombea
Fost dctingut un individu autor de
la coHocacie d'una ¿'aquestes bombee i se li ocupa una 'pistola que
portava.
Despees ha estat detingut al centre de la població un nitre individu
que portava tres bombee
També avui al port s'han paralitzat els treballs i els sindicate han
cursat l'ordre de vaga secundant-la
el ram de la construcció i alguna
tallers petits d'altres oficis.
Els pertorbadors han volgut paralitzar el tränsit dels tramvies pera
no ho han aconseguit i aquests circulen amb norrnalitat.
Han estas practicades diverses detencions per coaccionar.
Les noticies de la provincia donen
clamase que a Gandia es tallareis les
comunicacions telegrafiques entre
Valencia i Madrid.
Hi hagué una avaria casual a la
Companyia S. A. F. E, pera kt repara.
Aval a Tabernes de Valldigna s'amotina el poble davant l'Ajuatament.
Els revoltosos s'apoderaren de
i dele regidors.
Acudiren torees de la guardia civil
i assalt que feren fugir als revoltat!
Sisan practicat escorcolls en busca
de municione i armes.
Quan acabaren tornaren a .1'31i-recia.
A pedralba els pertorbadors s'apoderaren Samba' de l'Ajuntansent i tallaren la linia de la llana
Hi anaren forces d'assalt que tan
ariaa com quedi restablert l'ordre
a aquest poble recorrerán altres de
la provincia 2i3 quals es nota nerviosisme.
El ministre doza cornpte despeé,
dele successos ocorreguts :hit a
Lleida coincidint en les seves celerindes amb les facilitades aquest
mati.
El governador ha ordenat la clausura deis locals dels sindicats i del
Bloc Obrer i Campero!.
Han estat practicades 19 detencions.
Els annaments recollits sam 3 pistoles, e mosqueton. 3 t'asedes caree
gato, 75 càpsules i 8 bombea
El nombre total dele morts ha
estas un sorgent i cinc paisans, i el
de ferits, sis individus de tropa i un
paisà.
A Cádiz, com se gap. s'intenta la
vaga general, pera 'atar no is
total per mis que s'hagi intentar.
El governador ha anuncias que
l'obrer que (lema no entri al treball
es considerara acorniadat.
El governador civil de Barcelona
ha enviat a les cinc de la tarda al
ministre de la Governació un catees
relat dele jets ocorreguts en aquella
provincia.
La informaría oficial s'ajusta ale
relate enviats pels corresponsals.
Din el governador, en donar remate de :a temptativa d'assalt a les
habitacions particulars del presiden:
de l'Audiència, que els dos detmguts a l'escala s'anornenen Antoni
Aguilar Herrero i Felip Garcia i
Garcia.
Els force ocupades duce bombes
i sis ilascon3 que, segons declararla
dele detingute, contenien gasos 13fixiants.
En la collisia que hi hagué a 'a
carretera de Saite Lores practicades
quinze detenciens i als detinguts &ele
ocupa una bomba i diverses pistoles.
Un d'aquests detinguts s'anomena
Joan Garcia Oliveres i és un destacat element de la F. A. I.
També se li ocuparen 1.975 pesetes.
Fins ara no ha estas identificas
landividu mort a l'escala del Sindicas de l' Alimentaba contra el qual
dispararen els guirdies d'assalt en
llançar ell dure bombee, que no causaren clesgräries.
El sentinella que planta cara al
grua que intentava assaltar la caserna de Sant Agusti a'anomena
Casimir Alaban, el qual fou tocat
per un dels trets dele revoltoses i
portas a In 3spita; Militar, on
Ii aprecia una bala a l'espatlla dreta.
El nombre d'individus assistits en
diferente dispensaris ahir a la alta,
fou de 33, dele guata ea morir« 54

,ampare
El senyor Moles digne que tina
• lea párteme horca de la tarda van
eecollide• aso bombee, 3 pistoles, un
3evòlver, un «t'eh i municione.

Manifestacions del cap del
Govern

A Pedralha de València
han resultat deu revoltosos

morts
Avui es reuniii el Consell
de Ministres
Madrid, p. — A les nou de la nIt
ha rebut el senyor Mafia els perio-

distes u ministeri de la Guerra.
Ha manifestat que el director general de Seguretat acabava de comunicar-1i que al poble de Pedralba
(provincia de Valencia), on una clemente extremistes s'havien aixecat
en armes causant la mort d'un guardia civil i dos d'aasalt, havien acudit forres d'altres pobles de la provincia i sufocaren el moviment totalment.
Durant el tiroteig al dit poble resultaren deu revoltosos morts i un
guardia d'assalt greument ferit al
coll d'una perdigonada.
Ha afegit el senyor Azafia que,
Ilevat d'alguns casos com aquest, la
tranquillitat era absoluta a la resta
d'Espanya.
Desvíe ha dit que els fets de Tabernes de Valligna havien estat
també sufocats i que a Barcelona i
a Lleida la tranquillitat era completa.
A Valencia han començat a presentar-se oficia de vaga per diversos siridicats i es tem que demä es
promogui la vaga general.
A Barcelona ele elements que dirigeixen Ascaso i Durruti han
anunciat per a aquesta nit algun cap
de mi a les linies d'energia eléctrica, perb Es d'esperar que les autarando ho evitin detenint els dirigents.
Hom ha preguntat al senyor Asalta si es coneixia quins eren els directora del moviment, a la qual cosa
ha respost que no s'havia deduit,
car alx6 depèn de les declaracions
dels nombrosos detinguts.
S'ha sabe, aeri, que el mort en
els aldarulls d'anit a Carabanchel
era el secretari de la Joventut Llibertäria i que un dels detinguts a
Barcelona quan llançava bombes
des d'un cotxe és un dirigent de la
F. A. I.
Ha anunciat per últim el president que demä se celebrara Consell
de ministres a les is de la tarda.

UN PARTIT DE FUTBOL ACCIDENTAT
Causa un mort i tres ferits
i provoca una manifestacié extremista
cidiz, 9. — El diumenge es va celebrar un parta de futbal amistes,
etare els equipa locals Balompié i
Aurora, vencent el primer per 3 a o.
Durara l'encontre es produiren alguna incidents. A mig partit el jugador del Balompié. sobrenom El
Sevilla, discutí arnb un altre jugador
de l'Aurora i intenta agredir-lo amb
un ganivet.
L'agressió fou evitada per diversos
jugadora i espectadors.
En finalitzar el partís. quan una
parella de seguretat conduia detingut
el jugador que intenta l'agreosiú, un
grup de jovenets tracti de privar-ho,
i volien posar en llibertat el detingut.
Van apedregar els guardias, els quals
van disparar enlaire.
Els grups tornaren a agredir i aleshores la força pública disparà sobre
els amotinats i en ferí tres i en mata
un d'ella anomenat Andreu Bouzasedo.
Quan el, ferits eren curats, els grutas
intentaren d'entrar a l'Hospital per
apoderar-se del cadaver de Balizaredo i traslladar-lo al dornicili de la
m'a familia.
Acudiren {orces de seguretat armades amb tercerola ave carregaren i
dissolgueren els manifestants.
Com a protesta per la mort de Josep Bouzaredo, els elements de la
C. N. T. intentaren la vaga general,
coaccionant i impedint la realització
de tots els serveis fins i tot el tränsit
de cotxes autonuabils.
Els vaguistes obligares., a mis, a
tancar les perruqueries.
Tots els cornerços, adlitic els bars i
¡gafes van sanear les portes.
, Els tramvies circulen custodiats per
la guàrdia civil.
1 Diversos grups intentaren
bolear
'carros de la neteja.
' El governador ha declarat la vaga
1 illegal.

Han seguit els desordres
a Ciuliz
C4dir, 9. — Durant la tarda han
tontinuat els incidents. Alguns estaalimenta han estat apedregats.
A les cinc de la tarda al carece de
!Maca grupa de vaguistes han intentat
' prendre la pistola a un pedida; aireeis
ha engegat un tret enlaire t aleshores
, els vaguistes han fugit.
Al cerrar d'Isaac Peral els vaguis0s han assaltat un carro carregat de
i egga, i ß ganivetades els han trencat esalemagit per terna les mercaderies.
A ruar de la prohibida) s'ha or'limitad un manifestadó per portar
'OXICOUSS a la tomba de Findivida most
41111 els successos d'ahir.
Ea tornar del cementiri, des d'un
harrat del carrer de Sant Miguel ha
;di« mimada la guardia civil; aquel
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tes i s'incauta 'a mas de pistoles i municions.
Des d'altres cases han estat apedregats el tramvies. La guardia civil iza,
fet un descarrega, i un soldat d'intendencia Ignari Julia que viatjava ea
un autoämnibus rebé una bala a resquena.
Ui subjecte desconegut que es trobaya al cate Naval ha rebut una bala
al pit, i al cap de poca moments luz
mort.
Han quedat paralitzats els treballs
de alega i descàrrega dels vaixells.
ardeaat la concentrada de forces de la guäsdia civil.

Vaga general a Canàries
San/ aCruz de Tenerife, 9. — A
la fábrica de pasta per a sopa denominada "La India" esclataren dos
petard, sense desgräcies.
Han estat detinguts els directius
dcl Sindicat i clausurat els tocata.
Les societats obreres han declarat
la vaga general.
L'atur es absolut.
l'orces de seguretat i de l'exèrcit
patrullen pela careces.
No han ocorregut incidente.

Mata un soldat per
equivocació
Valencia, 9. — A dos quarta de
quatre de la matinada un soldat del
regiment d'infanteria núm. 7, que es
trobava de servei de guärdia al paleara sortí per evacuar una neceasitat, fosa del fortl.
El sentinella en veure atansar-se
un individu Ii doni l'alto, perä com
sigui que aquest avançava disparà i
maté el soldat abans esmentat, que
s'anomena Francesc Jiménez.

Un magatzem incendiat
Múrcia, 9. — Anit hom cala tot
als magatzems anornenats dels Catalans, sucursal de /a casa Ferrer,
de Barcelona.
L'incendi fou intencionat.
Coincidint amb l'hora de l'incendi
es presentà al poble de Puente del
Tocino un individu que anava armat d'un rifle i intimava els veins
a que el seguissin dient-los que havía esclatat la revolució.
El dit individu al cap d'uns grupa,
que el seguiren tement enser agredits, tallaren les comunicacions.
Avisada la guardia civil, arribi rä.
pidament iresmentat individu fugí.

Diligències judicials
Sueca, o. — El Jutjat sortí cap al
poble de Tabernes de Valldigna per
a efectuar diligencies sobre la vaga
general.
Els vaguistes hay:en tallat les comunicacions i amenaçaven amb la
pena de mort a qui no els entregues
armes.
La presencia del Jutjat acompanyat de la força pública restablf
Fordre.

Precaucions a Còrdova
Córdova, g. — Ahir a la nit &adoptaren grans precauciona. Als llocs
estratègic ade la població fosen collccats retens de torees de guardia civil i seguretat.
Les torees s'han retirat aquest metí, en eista que hi hacia tranquilitat.

festat el cap del Govern que haventla deu paisana mena • Pedralba,
resultsva que ara es deia que anicament hi havia onze detinguts i cap
ferit entre ele paisans.
El senyor Naya va dir que el que
comunicava acabara de rebre-ho al
Ministeri i s'atenia a això per estimar que essent les darreres noticies
cebades, havien d'ésser les que aculleven mis veracitat.
Quant a que haguessin resultat diversos guIrdies morts i ferits i en
cantil no llagues ocorregut cap bala»
entre els pertorbadcrs, va dir que
sens dubte, ragressió s'havia efeetuat quan els guärdies arribaren a
Bugarra, e udiats, 1 catan ele agressors parapetats per a evitar éster
ferits en repeHir l'agressió la força
pública.

El que diu la premsa del
moviment terrorista
Madrid, 9.— Els periòdics sense
distinció dediquen avui les seves editorials a comentar el fracassat intent
anar-essindicalista d'ahir.

"Informaciones" el troba
ingenu
"Informaciones" diur
"Sobre la seriedad con que loa
autores del golpe de mano intentado
ayer y fracasado en Madrid y varias capitales de provincia lo habían
planeado y esperaban que triunfase
tenemos cierto escepticismo.
En todo este negocio de los complots andan tan entrecerradas la política y la picardía que apenas acierta an u a distinguir donde empieza
la una y donde acaba la otra."
Que els compromesos en l'assumpte
disposaven de bastants diners, sernbla
evident. Que els qui rebien directament els diners hagin pensat un sol
moment en la possibilitat que l'intent
revolucionari tingués exit, ja no ho
es tant.
Sembla com si uns quanta individua
en relació amb algú interessat a pertorbar la vida espanyola, hagues rebut amb el numerad precís per a alai,
l'encàrrec d'organitzar un cop de rnä,
que una vegada en possessió dels dineta, i davant la necessitat de justificar llar inversió, han anat deixant
bombas per tot arrea, amb la precaució de no usar-les ells mateixos, i harz
compromes alguna centenars d'infeliços dels quals san materia per a aquest
genere de violències, a fi que, en darrer terme, donessin ha sensació que,
efectivament, s'havia realitzat la intentona.
Ja estan excusats els organitzadors
de l'empresa davant el capitalista, i no
és qüestió sitió d'esperar ocasió propida per a emprendre una altra vegada el negoci.
Per a coneixer aquesta feina, millor
que viure a Mascan és tenir certa experiencia de la nostra própia terra.
Tenim, dones, — afegeix — la nostra opinió sobre aquest assmnpte. Na
és oportú exposar-la ara. Basta afirmar una cegada mes, i ja ha hem dit,
que és gairebé innecessària la nostra
repulsa mis enertica contra el succeit.
Els espansols no vedes:4 no aeccptern, canvis de regim pel sistema d'assaltar casernes, i els qui donen cls
diners per a alma, que es convencía
que taran sernpre un mal negoci.

Una emboscada a un agent "La Tierra" el considera
de policia
una reacció contra la políSaragossa, 9. — Diumenge, a les
tica deis socialistes
sis de la tarda, un inspector i tres
agents de policía de servil al passeig
de la Independencia observaren la
presencia de tres agitadors.
Els seeuiren pels carrers próxima
un deis agente intenta interrogarlos.
Els individuo eludiren tota resposu i forcejant amb ragent, tragueren ates pistoles i ragrediren.
L'agent es defensà i repellí l'agressió disparant. Els agressors fugiren en un autonióbil que els esperara a la piaça de Salarnero.
Durant el tiroteig entre els desconeguts i ragent resulta ferida
Mercé Garda Martin.
En el moment de produir-se ragressid, cl passeig de la Indepcnancla i els carrera afluents estaven
plena de púbiic, entre el qual es
produí molta alarma.
Immediatament hi acudiren force, sie seguretat i agents de vigilända, que recorregueren els ices
immediats i donaren una batuda.
S'efectuaren.t.cs eletencions.

El seeretari del ministre de
la Governació dóna naves
noticies
Madrid, 9.— A la una de la matinada cl secretad del rainlstre de la
Governació, manifestà als periodistes
que les notigies que s'acaba ...en de
rebre donaven compte que a Mugar.
na (Valencia), havien resolut dos
guardias d'assalt morts i altres dos
idas, i n:crt també un guardia civil.
A aquest poble s'efectuaren onze
detencions.
A Pedralba resultaren dos guárdies civils ferits i foren detinguts
vuit pertorbadors.
A arnbdós pobles Ola réatablert
Fordre encara que hi ha gran excitada..
Els agressors de la fora pública
han fugit al camp.
A Cädiz, quan tornava del cenentiri un grup de vaguistes, des d'una
casa dispararen contra la guärdia
civil, que reptil ragressi& i resulta
ferit un guardia d'un tret al p
greu.
El governador espera q te demä es
restableixi la teanquillitat.
Se li pregunta pela periodistas com
4ousye ç çan ,qttï bavent mani -

Madrid, 9. — "La Tierra" diu:
''Lo sucedido es el lógico resultante de la política social con absoluta
ausencia de la visión de la realidad dominante. Persistir en cl error, perseverar en la norma de ose España sea
gobernada por una politica, a beneficio únicamente de los secialistas cuyo
descrédito y derrunilm..jento aumenta, por momentos, conduce a estos sucesos y somete a la República a us a
perenne guerra civil entre el pueblo y
los elementos de represión.
Recapacite el Sr. Azaha, termina
dient el periódic, que és tnäs llamado
a la rectificación que demandamos.

Advertiment de "Luz" als

joves exaltats
Madrid, 9. — n periedie "Lu3",
destres de preguntar-se a nui aproiiten moriments revolucionaris, com el
diu:
''Si fuera posible risse nuestros razenamientos llagasen a los mis exaltados, a los mas jóvenes, que san los
instranertos ciegos de pus idea mas
fuerte que ellas misntos, ri fuera posible convencer a Ins muchachas ,eue
ayer comet'nn !a ciega aventura de
asaltar las cuarteles. mejor dicho, que
proferian gritos y hazian unos disparos alrededor dc unos cuarteles, si
pudiéramos llegar uno P or un', con
estas ratones y decirles: Vais arrastrados por manejos turbias de intereses contra In mas legitimo y que
al mismo tierna') san loa mas hastiies
a vuestra causa y vais a un maulero
negro, teniendo en cuenta que el fracao os seguira siempre, y que mis
que el fracaso lo ocurrido supone un
desgaste y un aniquilamiento vuestro,
y es imposible cl triunfo eme en tanto
caso ser la nora vuestras enemigos.
Si poguéssim aleccionar-ids, per
exernple, de euins s'aprofitarien de
llur cec sacrifici, malta dels que
prenen part en successos com els
d'ahir, de bona fe, creient que treballen per a la revolució social, acabarien per quedar-se a Hura cases.
El seus caos saben mes, perra tarnpoc no han d'ignorar que la reacció
provocada en la majoria del país és
indubtable. A totes parts hern sentit
a dir: ¡Que va a fer el Ganen?
¿Fino quan va a durar la passivitat
i la feblesa?
Cal pastigar en b mä ere. Nos-
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altres, els republicans de tradici6 liberal, que hem anat .aprenent mole
sobre la llibertat en el va de segle,
pea) que no renunciem ni renunciarem mai a sacrificar la República,
znantenint i respectant els seus principia, una frase ens inquieta sempre
i Seismos que ara, cona altres vegades, torni la paraula repressió.
Sentim que no hi hagi un alise
remei sine contestar a l'atac parantlo el Govern, tan de prop i tan räpidament, com l'han parat les forces
al servei de Fordre de la direcció
general de Seguretat.
A alma obliguen els procediments
emprats pels enernics del reitn.
Aiatä no és la repressi ä cega i
conservadora, es la defensa legítima
d'un règim sisal, reprimir per la força, i res mes no seria possible.

‘

"La Nación" reclama un
neu Govern
"La Nación" din:

"Han asado meses de inquietud, de
constante desasosiego, y el Gobierno,
que ha multado y que ha recurrido a
otros procedimientos de represión sin
precedentes, no ha llegado a establecer la paz pública.
Lo que ha sucedido es que el Gobierno piensa siempre obstinadamente
en todos los remedios posibles, incluso en los mas enérgicos en su propia
sustitución.
Hemos dicho con el mapor respeto y
volvemos a decirlo, que lo que hace
falta en Espana co primer término es
un gobierna.
Medite pues el Sr. Azalia en la realidad de la situación y en cl alcance
de lo que esta sucediendo, que condenamos sin reserva, pero el caso es que
el Gobierno del Sr. Asaba no ha podido llegar a la pacificación de loa
espíritus.
Por el bien de la pata, facilite el
propio Sr. Azaila la solución y deje
que se irme un gobierno que tenga
sin necesidad de duras deportaciones,
víctimas a cada hora, la autoridad posible para encauzar por sendas jurídicas normales la vida nacional.

Segons "La Voz", els extremistes van contra la
República
"La Voz" diu:
La República ha de defensar-se de

1 'extremis:11e negre i de l'extremisme
vermell.
Com s'ha vist, tumbé com abans a
Sevilla i a Fígols, embalas extremismes s'entenen per a combatre la República.
Quan els SUCCeS303 de la Cuenca del
Ter, el senyor Casares Quiroga tirafiné una frase que figura a les columnes de "La Von": “Uns donen els
fons i altres donen cl pit".
La República é5 incemmobible, se
sent torta, i és generosa i humana, pero la generositat no és debilitas. Ja
van massa•agressions, 5E1 agitada,
massa complats. Es indubtable que hi
Ita molts indesitjables que alteren la
norrnalitat, que es Dancen a una obra
criminal co la <mal persisteixen contínuament. Els elements reaccionaria
cerquen i troica cellaboradors a l'extrema esquerra, collaboradors a jornal o a mesada, i han d'ésser persegults, descoberts i castigats, exemplarmeut.
No demanem sang; demanem justicia republicana, perquè :eme ella no
hi pot haver pau ni ordre, i sense odre ni pau, dintre la Ilibertat regulada per les lleis, és imposstble que hi
hagi cis ilitzaciô i progrés.
Seguiran, encara, alguns republicans
atas en Ilur actuació demanant que es
derogui la Llei de Defensa de la República?

La pertorbació extremista
(Continuació de la pagina 3.)
Des del primer moment el tinent
Angel Sordo, que manara la guardia.
es posi davant d'aquesta, coadjuvan
enèrgicament a la repressió.
Olían ja els soldats assolien desallotjar ele aasaltants, es preaentä al
Iloc del succés un escamot de la
guardia civil i els agressors es feren
escàpol. Aquests deixaren tres marts
a l'interior de la essarna.
Els assaltants fugint es dirigiren
al camp ele Marte, els perseguí
la guardia civil i ele soldats, i aconseguiren la datenció d'alguns d'ella
Al dit lloc toreo tsobades 20 born•
bes ansia :sesga i detonada: i a la
pla7:a de la Panera foren trobades
data bombes mis.
A l'interior de la caserna resulta
ferit, •man es cll;:gia al telèfon a
donar compte deis successos el sergent Francesa Serra, que va rebre
una ferida greu al pit. Conduit
l'Hospital raorí a poc d'ingressar a
l'establiment.
Tan:be resultaren ferits a la caserna el sots-tinent que manara la guardia, senyor Sordo, amb ferides d'arma de for., de pronòstic reserratt
el sergent Esteba Gario, amb ferides greus, i els soldats Andreu
Abril i Jaunic Barroso. També resultà Ileument ferit el sergent ViIlanoll.
També resulta mort un individu
que intentis penetrar a la easerna
Principal i que fea foc contra la sentinella. Aquest reptil l'agressió,
mata el seu agressor d'un tret.
Per últien, fou mort un altre paje&
que resistí les ordre; da la varita
civil que intenta detenir-lo.
Es té la impresió que la majoria
dels revoltosos són forasters que
es traalladaren a Lleida en automóbil des de diversen procedències. Conrabona aquest fet el que no hagin
estas fins ara identificats els cinc
revoltosos monta
La ciutat, que en un principi no
es dona compte dels successos, pasea despees per moments de veritable
intranquillitat, el que no fott obstac:e perque els llocs pública es velessin concorregudissims per una gran
gentada que comentara indignada els
successes.
Tothom elogia l'actitud de les autoritats i principatment del gorernador civil senyor Ventäs, que des
del primer moment, estigué enfront
de la situació prenent les mesares
mes encertades per a sufocar la re•
colla. El senyor Ventds ha publicat
sin ban en el qual elogia l'actitud
del públic i l'energa de la força púbica en el compliznent del sea delire.
L'entrada i les escales de la caserna
de La Panera, on principalment es
descabdellaren els SUCee5SOS, estan materaalment crivelledes a trets.
Sembla ésser que els revoltosos, gua, n
caín ja hem dit, eren tots forasters,
deixaren els automabils en que es conduiren a Lleida, al lloc conegut pel
Camp d'Aviació dels Magranets.
Per a entandre en el sumari obert
a conseqüencia dels successos, ha estat nomenat jutge especial el tinent coronel senyor López Piña.
Ha estas disposada pel governador
civil la imrnediata clausura dels Sin-

dicat& i del Cantee Comunista del
Bloc Obrel i Camperol.
La força pública practicä fins a
trenta detentions, perä comprovat que
algun dels detinguts co havien pres
part en els successos, d'aquestes detencions foren mantingudes solament divuit, que toreo les dels següents:
Francesc García Així i Antoni
Prada Ruiz, ambdós de filiació anarquista; Antoni Capdevila Mases, Joan
Illa ', erres, xofer d'un auto amb el
(mal es traslladaren diversos revoltosos a Lleda, des del poble d'Alguaire;
Modest Clot Prat, Ramon Matosa Ga>ä, Ramon Faltes, Antoni Torm, Antoni Agusti Canellea, Josep Badia,
Ramon Ribes, Pan Costa Palomer,
josep Baltassar Badia, Jaume
Josep Catalä Moragues, Josep Estrada, Antoni Ferreró i Antoni Jordi
Verdi.

L'enterrament
del sergent Serra
El sergent Serra, víctima dels assaltado a la caserna de La Panera,
deixa vídua i quatre fills.
Sembla que l'Ajuntament, en representació de la ciutat, acordara fer-se
canee del cadärer de rinfortunat sergens, a l'objecte que la c'iutat pugui
honorar-lo cona cal.

A SARDANYOLA
L'Ajuntament en poder
dels enemics de la
República
En fer-se de nit, un grup de revoltosas es dirigí a l'Ajuntament de Sardarmola, aconseguint apoderar-se de
i en arribar la Guardia civil
per a desallotjar-los la hi feren foc.
Repellí la força l'agressió, fent fugir
els revoltosos; en mataren un d'ella i
cts feriren dieersos.

A TARRAGONA
El moviment terrorista
Detencions
Diumenge a la tarda. en tenir-se
coneixement d'alguns fets ocorreguts a Santa Oliva i relacionats amb
el moviment extremista que aquests
darrers dies han/ venia dient que es
preparava, rautoritat adopta algunes
precauciona, les quals foren redoblades despees d'haver comunicat amb
Valls i Barcelona.
A quarts de volt del despee fou
reforçada la guärdia del Govern civil, i , en havent sopat, queda aquarterada la tropa a les casernes.
A les deu del vespre. forces de
seguretat montaren guàrdies capedais a les centrals de Telefrafs
Telèfons.
A misi a nit, representants dels
centres politics anaren a oferir-se a
l'autoritat, i junt amb la policia establiren servei de patrulla per Sota la
poblada, montee que al port i a les
entrarles de les carreteres hi havia
apostades parelles de guardia civil.
Per a la immensa majoria de la
població tot aquest moviment passa desapercebut, i gairebé singli no
n : hauria tingut esment a no esser

"La Epoca" culpa les

esquerres
"La Epeca" treu del moviment
aquestes dues deduccions:
perill d'Espanya és
a reaquerra, 1 no és prudent entretenir-se en deliiiitar les dretes i
menys en perseguir-les, puix que ea
en aquestes en les quals ha de recolzar-se el poder públiç, perquè
amb la seca fortalesa foaagiti els intenta soviètics.
Segona.—Constitueix co els monte:As preseuts una greu imprudencia deixar Rinda que estableixi una
delegada, comercial a Madrid, pezque amb això cl que co fa es facilitar. l'O rianitaagie ale a Pr-PP.ailaedas

A VALLS
-Una bomba a la Centra/
Telefònica que no esclata
A primera hora de la nit de diumenge uns desconeguts Ilarmaren una bomba amb la metxa encesa i a punt de
fer explosió a la Central de Telefons
de Valls.
Un empleat de la Companyia que
s'adonà del perill tingué la serenitat
i el valor necessari per arrencar la
filetea quan ja eslava quasi consumida, evitant amb això l'expiada, que
hauria produit grano danys a jutjar
per la grandäria de la bomba.
Han estas trobades abandonades tres
bombes, i la guardia civil, que ha tarestat un servei de vigilancia, sidoriä
que en un pal de telèfons hacia estat
practicas un orifici, probablement per
introduir-hi un petard.
El disgust prodult per ractuació deis
elements terroristes és formidable.

A la recerca d'un auto que
transportava bombes
Segons naticles que tenitn, la rol:cia es dedica a cercar un auto que
sorti de Saragossa, i fou el que colloea' les diles bombes a ia Central Telefónica de Valls, i despees, als pobles
de Castellví de la Marca i Sant Janme Dumenys, tallà els fil-ferros aeris
del telifon, fent un pou cercant el cable subterrani.

A GIRONA
Tranquillitat a tot arreu
En tetes les comarques gironines
la normalitat ha estat absoluta. Diumenge al vespre, en tenir-se canea
xement dele fets registrara a Barcelona, fosen adoptades grans precaucions. La guardia civil es concentri a les casernes i les forces
de seguretat se situaren als llocs
estrategias de la ciutat.
El governador civil, senyor Pm:ríes. va manilestar a'lir als periodistes que estava sois satisfet de
l'actitud ciutadana, especialment dels
obrers, que no han volgut sumar-se
al moviment terrorista, donant proal moviment terrorista, donant provea amb aixia de seny.

Arribada deis detinguts
•a Sallent
A mitja nit arribaren a la "3efatera" de Policia:diverser can:loa:tes que
procedien de Saliert conduint vint-lun det:nguts en aquella poblad&

Unic arnb

iEL CALEFACCIO CENTRAL
Director-Propietari:
osep Lossada Garcia

"Heraldo de Madrid" també invoca la hei de Defensa
de la República
Madrid, 9. — "Heraldo de Madrid", parint dels fets d'ahir, diu:
"Espaha es una República burguesa dentro de la que caben por
vía pacífica todas las reformas modernas, es decir, a la que puede imprimirse un sentido izquierdista y
para cuyas ideas debe haber libertad de propaganda; pero de eso a
que unos centenares de individuos
puedan lanzarse a la calle en nombre de una utopia, a ensangrentar
ciudades y asaltar cuarteles hay un
abismo.
Los últimos episodios son francamente vergonzosos y esperarnos
que sean los últimos.
Una República tiene que saberse
hacer respetar de SUS enemigos Y
si no se sabe hacer respetar debe
hacerse temer.
Si un individu delinque debe ser
castigado y si hay organizaciones
CUyOS fines son la agresión al Estado deben ser reducidas a la impotencia.
z:Zo tiene el Gobierno en su usarlo uses ley de Defensa de la República? Pues tailicela como instrumento eficaz."

que a la sortida dels espectacles nocturna hom pogué eonstatar un intens moviment i grupa estacionats
davant l'estatge del Gavera civil.
Per tal de cooperar a reprimir
qualsevol intent, els Ilums deis careen i de l'escales cecinaren tata la
nit per hacer estat passada ordre
concreta en aquest sentit a la Canadenca.
Foren detinguts alguns subjectes
forasters que rondaren per la ciutat,
a alguna deis quals els foren trobades armes i carregadors. Dos individus sospitosos, emparats per la
fosca, es feren eicapols.

neu ae tiara :case treballa:. reza Cs
M.Si. I. 1M she ai, anea eio.ma pena.
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Procediments intolerables
diu J. 411. dienst
.4:;:b aguce
u 1.a Rambla:

"La cavarda aggessió de qui ha catat víctima un regidor de Barcelona,
al qual aconipanyava la seva mullen i
i l'intent frustrat contra un cmmdly periodista — sanse parlar d'altres lamentables incidents registrats no
fa gaire, — senyalen una orientació
perillosa i barbara d'alpean sector d'un
determinas partit politic que ha concitas, justarnent, una protesta emana
nia.

_o ini afeeeixo la nieva, des de les
colunmes indepcndents de "La Rambla". No es ebstaele — tina interès
a remarcae-ho — que amb una rara
unaninütat reetaliá pública assenyali
es escamots de l'Esquerra com a autora d'agnestes aesessicns. Sieuín
entinta "escamots" avui, hagin maza
allie els "regueras", o abans d'alar
els "ja5ene3 bárbaros", O OeMd les
"m'idea comunistes", la nueva motesta seria la mateixa. I el meu qualificalla a aquests fets també: covards.
Covards els fets, covards els seas
executors i cataras els seus instigaders, si n'Id ha.
assiganenersomasagsarommearamessas
la formació de céllules i quadros de
rebellia i prestigiar l'exercici de la
violencia.
Ene sembla això eeident i ceden
aquell propasit tan suicida com si
U 1 5 exercit assitiat en els manieras
en que inés augmentés rassetjament
obrís als zissetjadcrs pesque entresala a la plaça la porta més cómoda
de la fortalcsa.

Era ahir que escrivia la mera protesta contra l'atemptat a l'estimas Ventura Gassol, en un listel madrileny.
Avui he descriure-la contra Feteraptat de qué s'acaba de fer %freí:ira un
regidor de Barcelona. No rail saber
qui és ni ane ba fet. Vull saber ponles que cm un home sol, indefens,
acompanyat de la seca iuussel i de la
seca Ella, i que ha estat agredit, umb
tots eta agravants, per guatee covards.
Tant indecent cm sembla — i ens
setnbla a les rersones desents — aquella guleria del "Bar Chicote", de Madrid, com aquesta d'ara. Corn aquesta
que — no ens enganyein — sembla
formaaa avui pelo escamots de l'Esquena Republicana de Cataiunya.
Em sembla que el nona da "La Rambla" no és suspecte. Em sembla que
el meu nom no és suspecte. Si alga* .
vol acusar-ncs de suriesats afanys sie
desprestigi, es que es un ximple.
Mili Inc d'aprofilar amauta cirsumstancia — i ho rento en l'anima — per
escriure la nieva protesta contra
aquests procediments d'uns "cscamota" que si han de servir per a alguna casa — que no ha cree, en cl
curs normal de la política, — mai no
audra. anee Per COMetre covardies
caín la de l'agressió en quadrilla a
un heme S91, indefens, acompanyat de
dues dones.
En tolerar l'existeneia i el funcionament dels “escamots". l'Esquerra s'ha
equivocat. El de al garrotada es
mai procediment eficaft per a un partit, i menys per a un partit al poder.
Recordent els antecedents dels "legionarios". dels "requetes" i dels joves
del senyor Lesiono:. L'Esquerra s'ha
equivocat. I ho die jo, ainh la meta
signatura. Lamento eme el primer conminad advcrs rhagin de posar a la
tuya ploma quatre cocareis amb

1 eiz que ti aixti •nís això
iossia proataiments narmas acr a goles persancs rameras
vernar un
era quedaría:in a Casa.
No. Caneé a 1'113qt:erra --- eatracinaaa pa la figara iasigne que presa
dtax ele destino del nastre pode — i
canea a Catalunya, acabar ea sea arnb
aquests procediments de terror i de
coacciO i.acisil No die il : te CO un mament reatare:atad cazepcional r.a
gni convenida i eficaç una guardia cía
laca. Pera en el cura narmat d'una
politica, 1 d'un pandea de gavera,
aeuests procediments san absolutament
intolerables. Hi ha era Llei i una
san
'
Justicia. El que a

,ersamONI

garrats con y m s'a en Llei t analfabeta
coaveetits en jutge. Aixä no ho tolerara el nostre poble català, en nom
dz res. I menys en nom de petits afees
personals, que no peden tenir ni la
relativa explicada d'un impuls patatonul ni d'en gest de gallardia.
Jo m'adeeça a Don Francesa alada i a tata la plana majar del Par'
tic. Ells saben el raen afecte i el aneu
respecte envera les seves persones i
la seva obra. Ells saben que no cm
fa parlar cap enemistat ni cap apetencia. Ahir protestava contra el matonisme que s'atrevia amb Ventura Gassal a Maarid. Ae-ui demano que el
Partit que representa rail:biela denlacratiat i Iliure de Catalunya, no deixi
formar el mateix paräsit (lustre la seva otgarilització ni toleri que la co-

Dimarti. Id

e gener de 1933

A MANXURIA
Xang Suc Liang vol reconquistar Xang-ffai-Kuan
Toquio. 9. - Noticies de
bona procedencia asseguren que
el mariscal Xang-Sue-Liang ha
telegrafiat al cap de les tropes
xineses de la regid de Nan-HaiKu nst perquè faci avançar les
aeves tropes i reconquereixi
aquella plaea. - Fabra.

Una gestió anglesa a favor
de la pau
Toquio. 9.- Diumenge a la
ni!, el comandant de les bases
navals britàniques a Assia an ä
a oferir la seva mediació
contraalmirall Tsuka, cap de
la flota japonesa a Xina, per tal
de detenir les hostilitats entre
Nina i Japó.
Et comandant nipó Ii contesta que apreciava en el que valía
l'oferta britànica, però que havia de declinar-la. encara que
fent observar que les hostilitats ja havien cessat. i que els
japonesos tao leisen el propäsit
de combatre de nou, a menys

que no sigui per a contestar a
alguna provocació xinesa.
f,a contesta japonesa insisteix en el fet que els xinesos
continuen els seus preparatius
guerrera. i recomana que la
Gran Bretanya aconselli en el
sentit de moderad() a Xina.Fabra.

te de matenir la pau i l'ordre
a l'esmentada poblad& - Fabra.

Els japonesos ocupen
Michov
Toquio, 9. - Les tropes ja a
poneses que constitueixen l'expedició de càstig, han desarmat 2.500 soldats i bandits
xinesos i han ocupat Michov.-

Els japonesos ocuparan la
provincia de Jehol
Toquio, q. - El ministre de la Guer
ra anuncia que la intenció dels japonesas és expulsar amb collaboració
amb les trepes de Manxúria els listaseis xinesos de la provínzia de febo!.
-Fabra

Els socialistes alemanys
acusen el Japó
Bcrlin, 9. - La traed() social demPerata del Reichstag ha preentat una
demanda d'interpellació dentanant qua
el Gavera declari que el Japó ha violat el Pacte de la S. de N. i el Pacte
Briand-Kellogg.
Solliciti a mis que els delegats alemanys a Ginebra proposin que els mero
brea de la S. de N. trenquin les retacions diplornatiques i comercials amb
el Japó si aquest nega admetre Fin
forme Lytoon-Fabra.

Instruccions al comandant
El Japó no pot modificar
de les forces japoneses
la seva actitud
Toquio, 9. - El Govern ha

trames instruccions per cable
Toquio, 9. - El Govern ha aproal cornandant de la guarnició vat l'actitud del ministre d'Afers esjaponesa del nord de Xina per trangers en les negociacions amb Puntal que miii negociacions en- baixador d'Anglaterra relatives a les
carninades a resoldre la qüestió converses celebrades a la Socitat de
de Xan-Hai-Kuan i demanar la Nacions sobre el conflicte xino-japoretirada de les tropes xineses a
dues milles de la linfa del Camf
El ministre havia declarat que el Jade ferro. "d'acord amb el pro- pe, no rodia modificar la sera posició
1.,^ol dele boxers". amb l'objec- 1 en el referent a afanxúria.-Fabra.

Doctora T. LLABERIA SAIS
Es -metgessa Interna dele Hospital. da Berilo. - Especiallita en malaltles da la
dona
nene, Consulta: de 3 a 5.
PELAYO, 10. 1.er, Barcelona. Tel. 13351
vardia i la xuleria simún, en cap cas,
un complement a la tema insigne de
governar el nostre roble i de donar-li
una Llei, una Justicia i una noblesa
ciutadana."

Una carta del director
de "El Metí"
Hem rebut la Letra següent:
-Barcelona, 9 gener 1933.
Sr. Director de LA PUBLICITAT.
Cintat.
Senyor i amic: En el número
del dia 7 de gener del diari que
dignament dirigiu lic llega
una nota que per a mi és francament ofensiva. 3a en tree tota
mala intenció, si be no puc
treure'n la injusticia i la descortesia. El fet es. com sabeu,
que un redactor de LA PUBLICITAT copià de "L'Opinió" del
dia 6 una nota que es referia
incidentalment a la defensa
que en 13 de gener de 1932 havíem fet de les alumnes
l'Escota d'Estudis Normals. He
de dir que el patriotisme ens
obligava i que defensant aquell es alumnes defensàvem igualment l'Escota. “L'Opinió" ens
ho releen amb evident desig de
ferir, i no pite entendre perquè
110 us fon suspecta..
D'aquells fets ja fa mig any,
i això effl prova que transerivireu per inadvertencia aquella noticia tant envellida, mes
que mes no havenf-hi ja en

aquella Escota ni el director de
llavors ni el senyor Bofes, qui
rnotivä lea queixes de les altun-

flete.
A mes. si no frs por inadvertencia-de vegades s'adorm el
Den Homer-seria inexplicable
que prenguéssin rom una quanfitat perifada una senzilla pefiel() de - ele 150.000
pessetes-presentada per l'advocal contrari i desestimada pel
jutge.
Us agrairé. senyor director,
que publiquen aquesta Iletra en
el mateix llr q on publicitven
nota. com la Hei determina i
manen sempre al vostre amic i

servidor.
Josep Maria Capelevila."

D'interès per als advocats
Es reeorda als advocats en
exercici l'obligatorietat de presentar. als efectos de l'impost
d'utilitats, les declaracions jurades dels ingressos professionals obtinguts en 1932. La presentació ha de fer-se a la Secretaria del Collegi per triplicat, en les tulles que a la dita
dependencia, o a la Sala de Togues. s'expedeixen, i a enser
possible abans de final de febrer.

LA T. S. F.
Ernissions locals
RADIO ASSOCIACIO
E A J (251 in.)
ta: Senyals horaris pel carillon;
Diari femení. 12.30: Discos. 13: Informació financiera. 14: Hora exacta;
Dlecos. 14.45: Radiobeneiicincia; Llista dc donatius; Infermació obres benefiques de Ràdio Associació. 15: Fi
de l'emissió de sobretaula.
17: Senyals horaria pel carillon;
Curs de Gramàtica catalana a carrec
del professor Emili Valles Vida t, de
l'Associació Protectora de rEnsenyanca Catalana. 17.15: Discos. 16: Hora
exacta; Curs de Gramática francesa
"Linguaplione", a càrrec del Liceo
Dalinau. 18.45: Un quart d'hora diari
dedicat als infanta. 19: Fi de l'ernissió de tarda.
2o: Senyais horaria pel carillon;
Canvis. 20.05: Secció descoco a càrrec de la Federació Catalana d'Escacs
de Barcelona. 20.20: Noticiari del Foment de les Arts Decoratives; Parlament del senyor Francesc Cases sobre
"La Biblioteca del Foment de les Arta
Decoratives i ideologia de les biblioteques densitats". 20.30: Concert per
l'orquesta de Radio Associació. 20.45:
El quart d'hora setmanal de l'"Esto.
lineal Pérez", emissia especial subvencionada i organitzada pel Labora toni de l'E s tomacal Pérez. 2/: Repontatge i noticies de prentsa a càrrec
del periodista J. Navarro Costabella.
21.15: Recital de lieders per la soprano senyorcta Concepció Reviló. 2145:
()muestra Radio Associació. 22: Hora
exacta: Estona setmanal de sardameme, a cärrec del Foincnt de la Sardana de Barcelona; Recital de sardanes
per la cobla Barcelona. 22.30: Música de dansa; Retransmissió des de la
terrassa de Can Llibre de ballables
modem. 23.30: Fi de l'emissió.

2;nimsions Estrameres
mies interessants
ALEMANYA. - Koenisberg, 276 m.
13 ro: Concert d'orquestra. no:
Comed. Langenberg, 472 tn.
20.30: Música slitifOniea. 21.15:
Informacions. - Estutgard, 360 m.
19.30: "El matrimoni secret".
ópera cómica en dos actes (Cimarosa). 21: Informacions. 2 1 .20:
Concert.
TNECOSLOVAQUIA.- Praga, 488
metres. Informacions. 21.15:
Música "tzigana" (de Bratislava).
BELGICA. - Brusselles, 5oo m. 19.30
Crónica femenina. 20: Festival
Dukas. Simfonia "en do". 21:
Correr/ sinsfänic. 21.45: Poesies.
Discos. 22.40: Discos selectes.

ESTRANGER
A L'ARGENTINA
A Concòrdia s'intentava
sublevar un regiment
Buenos Aires, 9.-El ministre de la Guerra ha publicat
una nota donant compte que
30 individus armats intentaren,
ahir a la tarda, i aprofitant
l'absencia de gran part de les
forres, sublevar un batalló del
primer regirnent d'infanteria
que està de guarniel() a Concòrdia (Corrientes). S'entaulà
un vi utiroteig, del qual resultä
rnort un oficial i ferits lleus dos
soldats:
Els revoltosos, en veure fracassat el movitnent, es feren
escäpols. Han estat detinguts
alguns partidaris de Irigoyen.
Un altre grup de 15 individus armats aconseguiren apoderar-se del lloc de policia de
Satt Isidro. E ticanvi, un altre
alar al flor. de San Carlos potalle esser rebutjat.
Tot aixä encara es considera
con] a derivacions del fracassat
complot que havia d'esclatar el
mes de desembre darrer.-Fabra.

-oBuenos Aires, 9.-El ministre de l'Interior ha publica!, el
•
següent comunicat:
En relació amb la temptativa

aventada de la frontera de Corrientes, cal manifestar que al -,
guns grups intentaren apoderar-se de les oficines de Telègrafs i d'altres edificis públics
a les poblacions de Olavarria,
Avellaneda i d'allres de la pro-

vincia de Buenos Aires.
Els insurrectes Manearen fascicles revolucionaris i exigiren
amb amaneces als habitants
que els Iliuressin totes les arme; de foe que finguesin.

Les eleccions legislatives
En un miting del partit
nacional es produeixen desordres i resulten trenta
ferits
Dublín, O. - En una reunió celebrada pel partit que acabdilla
Cosgrave es produí una violenta
Puita, en el curs de la qual resulstaren trenta persones ferides.
Els 7 00 soldats de l'exercit blanc
que estan enearrrgats de mantenir
l'ordre hareren d'ini crvenie per separar ele contendents
Anuests es repartiren després pels
carrers de la poblacid trencant eis
vidres d'algunes cases. Calgué enviar-hi reforços de policia i sin destacament compost per 3 00 guàrdies
cívics, cls quals de s prés d'ilguns esteros aconsegui.en restablir definit.vt'onent l'ordre. - rabia.

La situació política
Els irlandesos estudiaran
la Reforma agräria
espanyola
Londres, 9. - Amb respecte al
rumor recentment circulat segons el
cuzl el senyor De Va'cra projecta
la aacionalització i nou repartiment
de grane extensions de ternes dedicades a emires a l'Estat Ilitue d'Irlanda, P"Evening Standard" diu
que un funcionari del ministeri d'Agricultura ha estat enviat a Espanya
pel president de l'Estat Lliure d'Irlanda per a estudiar sobre el terreny
les mesures d'explotació i repartiment de terres adoptada gel Govern
espanyol. - Fabra.

La Ciutat dels Desocupats
Buenos Aires, 9.-La Municipalitat de Buenos Aires es
preecupa a donar una solució
al conflicte plantejat pele sense feina, que han fundat ale
atores de la capital la "Ciutat
dels Desocupats". Es trac t a de
800 famílies, totes elles estrangeres, que a manca de mitjans
per a poder allotjar-se viuen
en cabanes i barraques que
s'han construit amb materials
vells.
L'estat pobresa i les condicions antihigièniques en qué
vinen han obligat a la Muni ci palitat a cercar una solució a
aquest conflicte.
L'escassesa de recursos no
permet expatriar-los a llurs
països d'origen, com s'havia
preject al.
Per a restahlir l'ordre n'hi
hagué prou amb les forces
policia.
Durant ei tiroteig resultä un
policia ferit.
W Olavarria han estat. &dinguts 25 insurrectes armals.Fabra.
•

El Govern din que no
passa res
Buenos Aires, 9.--Hi ha Iran.
quillitat completa a tot el país.
El Govern ha declarat que els
ataca a mil armada registrats
ahir a la provincia de Corrientes, prop de, la frontera, han
rnancat d'importäncia.
El Govern ha estat informal
que uns ilen desterrats argentin, entre ells els senyors Kennedy, Bosch i loo-oficial Pomar, promotors d'aquests al ac s
han aconseguir fingir a territori uniguai, per?, han estat detingust, posteriorment per abús
d'hospitalitat i mancar a la pa-

rai ga d'honor.
El Govern sollicitarä l'extradiciti d'aquests individus.-Fabra.

A L'INDIA
Desordres a Bombai
Bombai, 9. - Un partit de "cricket" que se celebrara entre infante
india ha servit de prctext perquè es
produissin seriosos desordres comunals, durant els quals han resulta::
morts un musulmà i un indi i irrita
vint indis í tres musulmana.
La policia llagué d'actuar amb
molta energia per a restablir l'ordre. - Fatua.

A Swindgarh
Alwar (India), 9. - Hi ha hagut
un encontre entre la multitud i les
trapes regulare. A Swindgarls, les
tropes han hagut de fer foc i les
victimes han estat nombroses. Es
creu imminent el començament de
les operacions militars. - Fabra.

No abdica el maharajä
d'Alwar

nemew inunrsanur 20

A L'ESTAT LLIURE
D'IRLANDA

Alwar (India), 9, - El maharajä
ha declarat que era fals que hagués
pensat abdicar com a conseqüència
dels tete que s'estan descabdellant.
- Fabra.

L'INCENDI
DE L'UTLANTIQUE"
Els treballs en el case del
vaixell
Cherburg, 9.-Diumenge foren represos els treballa en les
desferres de riktlantique", havent-se treballat am daler en
l'obturació de les obertures que
olerla el vaixell per tal d'evitar
que hi entres aigua.
Tambe potente bombes Irebailen en l'extracció de l'aigua
que entré a l'interior, i hom
creu que avui el vaixell hauré
pogut ésser buidat del tot, i que
fornarä a la seva posició nor-

mal.
De París arriben els n'embrea
que integren la Comissió de perits que ha de dictaminar sobre
la causa de la catàstrofe.
Fina ara s'han abstingut
fer cap manifestació.
'J'ambe han estat Iliurat al
Tribunal de Comerç els informes dels vapors holandés i alernany, que treballaren en el seu
salvament. - Fabra.

Les victimes
Cherburg, 9. - Ahir foren coHocats
en els ferestres els cadàvers de les
rictimes de l'incendi de l'"Atlantique", quedant coHocats a la capella
ardent que ha estat installada a l'estació marítima.
El paquebot no podrä ésser posat a
la cala seca abans del dimarts. - Fabra.

Cadàvers identificats
Cherburg, 9. - Han estat identificats dos dels tres nous cadàvers trobats al case de l'Atlantique". - Fabra.
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Rei clistag?

Berlín, 9. - Sembla que Von
Schleicher abano de l'obertura
del parlament celebrada diverses conferencies amb Von Papen, els elements industrlals,
els terratinents 1 lambe amb
Hitler, al qual es proposa oferir
dues carteres en el Govern, una
de les quals seria per al dissident Gregor Strasser.
En l'eventualitat que no pogués arribar a un acord per a
obtenir un vol de confianea del
Reichstag, es segur que el canceller obtindrä el decret de dissoluci6.- Fabra.

Les gestions de Von Papen
Berlín, 9.-Segons el "Berliner Tageblatt", Von Papen ha
conferenciat a Dusseldorf amb
Glassbock, president dels Comites calblics regionals d'Alemanya.
Segons la premsa dretista era
el seu propòsit fer entrar els
eatblics conservadors en el gran
front de tendencies nacionals
alemanyes.
Hi ha gran expectació per a
coneixer l'informe que Von Papen es propasa donar a Schleia
eher, i lambe al president Hindenburg, de les seves recents
activitats notifiques. - Fabra.
Berlín, 9. - Von Schleicher Iua retan von Papen a primera hora de la
tarda. Von Papen dona compte al canciller de la seca entrevista amb Hitler. No s'lla donat nota a la premia
del resultat de la visita de von Papen
al canciller. Ahir von Papen s'entrevista a Dortmund amb els representante de la gran indóstria i discutí
Ilargament amb elle sobre la simuló
económica. Horn crea que ron Papen
tumbé donara camote a Ilind-arburg
de la seca entrevista amb Cabra.

'¡.Una escissió entre els
racistes?
Berlín, 9. - El fet que el capita
Doelim, cap de l'Estat Ifájor de les
tropes d'assalt racistes i el comte
Hendorf, cap de les sessions d'assalt
de la regió de Berlín, &ele, hags concedit un permis illimitat sembla confirman els rumors que en el partt nacional socialista es va a produir utta
divisió molt aviat.
No cbstant el capita i el conste esmentals han declarat que el p.rmis els
ha estat concedit ho havien evat solFabra.
licitat per raons de salut.

Els agregats militars
Berlín, 9. -- S'enuncia el pròxim
nomenament d'agrcgats militars en
diverses capitals estrangeres, especialrnent a París, Londres i Roma. Fabra.

La Conferència
del Desarmair.ent
Berlin, 9. - La "Correspondenc:a
Diplomática i Política" indica l'actitud que adoptara la delegada alemanya a la Conferencia del Desarrnament, la qua; animé encaminada
a obtenir un mínimum. d'igualtat
Per a això Alemanya seria partidaria de la reducciP d'armamento
sobre la base del desarmament
d'Alernanya.

Aquesta reivindicació sería absoluta en allò que es relereix a la
qualitativa, i quant a la quantitativa,
Memanya estaria disposada a admetre un projecte de desarmament
per etapes.

Quant a les milicies, Aletnanya no
admetria mea que un conveni que
fos satisfactori tant per a ella com
per a les altres nacions: - Fabra.

Darrera hora

A ROMANIA
La crisi ministerial
sembla inevitable
Bucarest, 9. - La dimissió del
Govern romanès es considerada ja
com a cosa inevitable, encara que ha
quedat ajornat d'una manera oficial
fina a demä, perquè aquesta mit
Govern dóna un banquet de comiat
al ministre d'Itàlia, que ha estat
traslladat.-Fabra.

e

DESORDRES A RIN/ARROJA PEDRALBA
BUGARRA
En una coHisió sostinguda a Bugarra entre els
extremistes i la força pública han mort tres guärdies d'assalt i un civil
Valencia, 8. - El diumenge a la
nit, un grup de 20 o 25 individus ta-

A ITALIA
Eis desordres de Sassano

no tenien caràcter polític
Näpols, 9.-Segons el corresa
ponsal de l'Agència Havas, els
ineidents que es produïren ahir
a Sassano tingueren un caràct e r extremadament local, i no
polític.
La poblacid de la petita ciutat de San Gircomo, vivament

afectada per la fallida de dos
Bancs locals i per la implantad() de nous impostos, envaf la
Casa Comunal, cremaren alguna
papers i causaren moltes des-

troces.

Després, una manifestació
ro/aposta per unes 300 persones, dirigirla per una dona, es
dirigí a la Sub-prefectura de la
regló per tal de protestar contra els nous impostos, i en pascar per Sassano, que es troba
en el trajecte recorregut pels
manifestants, intentaren que
els habilants d'agiten poble
els seguissin.
Això donà origen als
dents, durant els quals s'engeIzaron diversos treta de revòlv er i es tiraren moltes pedres
contra els "carahinieri", que es
van veure ohligats a ter tís de
les seves armes.
Segons uns informes, resultaren dues i un noi morts, i
segons alt res informes, els
morts foren tres dones. Demés,
han resultnt algtmes persones
temidos.
De les detencions practicades
només se n'han mantingut 30.
L'ordre ha quedat restablert.-Fabra.

Les suposades negociacions
comercials amb Rússia
Boina, 9.-Es desmenteix oft-'
cialment la noticia donada per
un periòdic estranger sobre
preteses negociacions amb BUsia per a la signatura d'un nou
Tradat comercial. - Fabra.

La reforma parlamentària
Roma, 9.-El projecte de reforma del Parlament italiä,
ronsiste.nt, com se .up, en la
fusió de la Cambra de Diputals
i el Consell Patronal de Corporacions, estä ja en estudi. Fabra,

El conflicto del Chaco
LaPaz, e.- L'Estat Major anuncia
que els boliviana han ocupat
fortl Mariscal López i el nou forti del
maleta nom.-Fabra,

llá la línia telegráfica i telefónica que

posa en comunicació Rivarroja amb
Valencia.
Immediatament lIs grupa comenaren a cometre actea de violencia a la
població.
A la matinada, un grup es dirigí al
domicili de l'alcalde en actitud agressiva, pretenent que l'alcalde els abrís.
L'alcalde s'hi negó, i llavors els revoltosos li demanaren que els lliurés
les claus de 'Ajuntament, a a qual
cosa també es negá. l'alcalde.
Davant aquestes negatives, els aralotadors es proposaren entrar per la
violencia a la casa, i l'alcalde fugi, i
dirigint-se a la caserna de la guardia
civil per a donar avis del que ocprria
a la força pública. El grup de revoltosos es dirigí !lavare a la casa del
secretari de l'Ajuntament, exigint-li
també el lliurament de les claus.
Aquest funcionari els Mulá una clan
que comunica una dependencia municipal amb la terrassa de l'edifici.
En arribar a aquell 'loe els revoltosos, la guardia civil els intima a que
deposessin Ilur actitud i es retiressin,
però el grup contestó a trets, entaulant-se un nodrit tiroteig entre els
revoltosos i els märdics, fugint, al fi,
els avalotadors, abandonant armes
curtes i diversos bidons de gasolina
de qué prèviament shasien apoderat
per a calar foc a l'arada municipal.
La guardia civil aconsegui restablir
l'ordre.
A Pedralba comenaren els successos
de caràcter revolucionari el diumenge
a la nit, en el moment en que arriba
al poble ums desconegut que celebra diverses entrevistes amb els elements
comunista de la local:tat..
Pagues horca després d'abandonar el
roble, feu explosió una bomba a la
porta de l'Església. Produí grans desperfectes. Com si l'explosió los un senyal esperat pels revoltosos, aquests
començaren l'ofensiva,
Un grup ata a la casa d'un dels
reine més benestants de la població,
per exigir-1i el lliurament de totes les
armes i municione que tingues al ten
poder.
Un altre grup es dirigí a l'Ajuntament, i després d'enderrocar la porta,
entraren, comenant a destroçar tot el
que trobaven a mä.
El grup obrí el baleó de la Casa
Consistorial, on hisst la bandera vermella. La resta dels revoltosos anä a
la caserna de la guardia civil.
Els elements dirigente del moviment
publicaren un ban en que es cortuninava el ve¡ nat a fer lliurament de toteS les armes imunicions que tinguessin, i en el qual es proclamava república soviética, que deien ttiomfant ja
a tot Espanya. Durant les primeres
Nores de la matinada grupa armats es
collocaren estratègicament ala atores
de la poblad& prenent els camine i
carreteres 1 obligant els vehicles de
tracció mecänica a entrar a la poblacid, en qualitat de detinguts.

A les nou del matí arriba un camió
que corregué la mateixa sort que els
altres vehicles.
Pocs moments després arriba una
camioneta amb una secció de guardes d'assalt, coincidint la teca arribada amb la de la fora de la guardia
civil del lloc de Liria.
Els individus armats que vigilaren
l'entrada del noble, en notar la presencia de la força, armaren a comunicar-ho als revoltosos que ocuparen
les barriades imrnediates a la caserna
de la guardia civil.
L'alcalde, senyor Roque Rubio,
acampanyat de brees de la giiirdia dvil, entra al roble i fou rebut a treta.
Llavors un reí es presté a anar a la
caserna de la guardia civil, amb gran
exposició de la seca vida, ja que no
rodia fer-ho sense travessar Ii lida de
foc.
El valerós veí acansegui arribar a
la caserna, Posant els guàrdies en
antecedente de l'arribada de reforços
procedente de. Valencia i Liria.
Aquesta noticia va infondre gran
entueiasme en els guardies sitiats, que
obriren les portes de la caserra, i es
dirigiren a atacar els assaltant, mentre que les altres forces feka foc contra els sitiadora.
Els assetjadors fugiren llavors precipitadament en (lincecid a Bugarra.
La guàrdia civil soz• li ett persecució dels fugitins.
Mentrestant forres d'assalt i
de la guärdia civil es dirigiren

cap a la Casas Consistorial per
tal d'hissar la bandera nacional en lloc de la vermella que
havien collocat els revoltosos.
El cap de la forca de la guärfelicitaren
dia civil i
efusivament, el valent ciutadä
que exposà la seva vida per tal
de facilitar la Huila dele gitärdies contra els revoltosos avi-

sant que eslava vultadä la ca-:
serna.
Aquest ciutadä es dioSalvadot' Arrieta.
Les forces de la guàrdia civil
i d'assatt es n Iirigiren cäp a Bugarra per tal de donar la batalla
als amotinats.
Tan bon punt arribaren les
lotees l'oren rebudes 'a trets,
pub els guàrdies continuaren
avaneant i disparant.
Al cap de poca estona colgué
mortalment ferit duna perdigonada al coll el guàrdia dassalt
Antoni Molina López.
Duran!, el combat resultaren
lambe morts un guärdia civil
i dos guàrdies dossait mes, i
ferit greument el gnärdia d'assalt Rafael Silleta Gälvez.
A la Mi, el governador facilità
els noms dels guírrdies monte a
Bugarra. Sún els següeuts: Julift Garrido López, Gregori Orlego Martínez i Antoni Molina,
d'assalt, i Josep Rodríguez Li:tares, guärdia civil.
Digne tambe que la situació
llovía estat dominada. De Valencia tutti sortit forres d'assalt
anth metr:dladores.

Precaucions a Madrid
Madrid, 9. - A la Puerta del
Sol un grup d'extremistes en
produir-se l'apagament de que
liem donat compre, començà a
uroferir crils subversius que
procluiren gran alarma entre el
públic en els primers moments.
Del Ministeri de la Governaliii sortiren alguns guärdies
d'assalt i els grups es diS901.•
gueren rapidament.
Durant aquesta nit han cona
tinuat les precaucions a la Divorció de Seguretat.
A les comissaries s'han adopta t també grane precaucions i
han quedat establerls retens de
Linces de vigitäncia, d'asma&
de segureta t.
A les dotze de la nit el Diree1, n r do Seguretat es trasIladä
ministeri de la Governació per
tal de conferenciar amb el senyor Casares Quiroga.
A les dues de la matinada, la
tranquillitat a Madrid era com-.
plet a.
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Seixanta faules en vers
per
B. GISPERT
Precedit d'unes paraules de
R. Surinyach Senties
Preu: 4'50 ptes.
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NOVMENT1MERGAT LLIURE
Les primeres sessions d'aquesta
setmana del sector de negoci a termini han transcorregut dintre una
bona part de passivitat i feblesa,
com s'aprecia en el detall que donen, a coetinuael6.
No es estany que s'hagi notat
nostre cercle bursetil aquesta depressió que lamentem, devane els
darrera %te, que fan decaure la
poca contiene& existent i que tant
costa d'aeonseguir.
Tanca fixada pel Mercat Lliute
de Valora en la sessió de Borsa:
Valora
Norde
.Alacants
Colonial
Explosius
...tlentserrat
Ford
Petroli
Fletes
Docks
Tramvies

Dia
43.32.05
43 •75

Tanca Alga o
anterior baixa
43 . 35 -0.55
32.35 -0.30
44.75 -1.00

132.- 134.00 -2.-

42.25
178.00
5.50
13.85
t000
43.-

43.00 -0.75
18t.00 -.no
5.60 --0.1a
14.23 -0.40
r 8.5o +0.30
41.50 +1.50

La tanca anterior dels Mates,
Docks Tramvies es del dia 3 d'aquest mes i del 4 la corresponent als
Petrolis.

MIRSATI7
risas;
Chade 6060 peritas; Chade E: 70So paritat; Filipines: 285
operations; Rif: 50. 50, 50l00; Ford:
178.

OBLIGACIONS
Deutes de l'Ud

ECONOM 1

.=-4a

•
Adberitt
Sant Joan 3 %
Alsitua 4 tía lb ....

5285
5250

66'00*
62.50•

Interior 4 lb A
•
A C
P
•
•
• E
.
• E
.
• G
A
Exter ior 4
•
• E
I*
• C.
•
P D
▪
• E

•

•••

• N. ••••

...

F

•
•
G
.,,
Amores 5 % igao A ...
• C

•
a

"

sal

•
F
Arnortita. 3 % 1917 A
•
•
•

"

" D ..•
• E ,.

6483
6465
460
6435
64'4o"
65'to•
Ofoo
80.25.
80'co
7925
78.50
7750
7750
78' 00*
89.35
88o*
88'85*
8915'
88o•
88'oo•
8425"
8425.
8450
8 3 25*
8415a

Nord 6 % ..............
Valencianea 3 1/a %
Alocan? 1.• 3 *
•
2.• 3 %
•
3.1 3 % •••
51. S. A. A 5 %
B i/s %
▪

C 4 90 ...
D4%

•
•
▪
▪
•

E 4 :/a %
F5
G 6 94
H 1/2
..

•

s % ••• •••

Frances 3 1/2 % ........

8325

80'75
4550*
7200
69'50
6750a
59'25a
57'25*
6125
67'15
7100
7950
6975
8075'
6200*
6o'oo•

oso*
Duectee a 1/4 % ••• •••
Badajoz 3 %
.......
rense primitiva... ...
• prioritat 3 %
Anclalbs 1.• fix
•
z.• variable ...
•
2.• fu: 3
•
a.• variable... ...

4950"
6950
35.50a
391'00.
1700

825

14'00a
8'25•
16'oo•
/0(0
20'oo•
14'oo•
roo*

BORSA AL COMPTAT
Amnrtits. 5 % mas A ...
8235
L'activitat als ratito' d'obligacions
Bobadilla 4 //2.
•
•
a
1 B ...
8223*
ha notat una Ileugera revifalla, que
82'23*
•
C
s'ha incluir en els canvis, els quals,
• D
82.20•
en general, registren una tendencia
• variable ...
S2'20*
favorable.
14'00•
•
• F
•
81'5o*
de
l'Estat
segueixen
Els deutes
• veriablt
S'on•
arol)
impostos)
(
la
mateixa
activitat
d'anterior'
en
Secundaria 4 %
3000
Amores. $ % t927 A
sessions, i domina la tendencia sos95'35
Manresa • Berga 5 f
11050.
"
• B
9515
tinguda; les variacions que es regisSarna a Barcelona 6 'Ye
7200'
'
•
tren sen d'escatima importancia. Es
a • c
9515
F. C. Catalunya 5 %
30'00•
•
pot notar la minora de les series
9515
•
•
5%
57'oo•
▪
• • E
G i H, a 63'00 (+0.50); deis Bona
Sale'
Catalans vells
•
or sola operen els serie A, que recu•
F
9465
•
nema
len a 209 . 50 (-0'75).
&medita. 5 %mg) A
95'50"
9202*
'Tener a Fez 6 %
•
•
•
Els A junta m ent s, regularment
9415
•
•
• c
15.00*
operan', queden en general poc vaCremallera 6 %
9415
6200'
riats; pera si alguna tendència es
Gran Metro 6 '70 19 22 •••
(tense impostos)
neta, és de lleugera fermesa. Va34'50*
Transversal 6 % ••• ••• •••
Ami rtitz. 3 % 1928 A ...
7000
rien mis de cotització els emissia
63'oo•
Ca de Tramvies
•
70'oo*
1903, 5400 (+1.00), i Sevilla Ex60'oo•
•
"
5%
7.000*
posició, 67.0 0 (+1.00).
6050•
Tramvies B. E. G. 4 %
Amirtitz. 4 yo 1928 A
80'35
Les Diputacions, escassament con5%
98'00.
Bens a Treaorcria A ...
20430
tractades, queden a semblants posi•
St. Andreu 4 %
73'00•
Dente Ferroviari 5 %
9200
cions; les 4 3"; (5•00o.000), r e e
1
•
4 1 /3 %
Barcelona 6 %
77'75
8sloo•
.00; les 6 % (27.500.000),-teixna69
93loo•
Sevilla 6 %
"
no varien de 80'25 entere, i les Pto.
Diversos
"
Granada 6 %
vinclais, milloren a 7875 (+0.25).
79Se"
Po .t Barcelona
97'0e•
Els Port Franc, 1909, que no si:aMelilla ..•
•„„
102 33•
vino opera:. des dcl 2 de novembre
Aigües. Gas i Electticitat
peseat, haixen a 8o loo (-7.00).
9959*
Marroc 5 %
83 r,o"
Les cidulies Banc Hipotecari i
38'oo•
Aigfies Huelva ...
Banc Hipatecari 5 %
8423
Crèdit Local no presenten cap va•
•
90'50
•
Valencia ......
6%
nació en els canvis digne de tenir
gg'oo•
93'00*
Barcelona e ea...
"
en cumple, i realitzen regular neCaixa d'Emissions
7565
•
rooloo•
6 %.,
•
" Leal? L-eal 6 %
goce
78'00
800•
Barcelonesa E 4 % •••
•
•
Les obligacions carrileres, mes ac•
5 t/i
69l 00
8.8l5o•
tives a operar que en anteriors see•
•
• Interprov.
7 00 00
9500
sions. mantenen en general canvis
• •
"
6%
85.50
7700
Catalana Gas E. 4 1/2 ...
precedents., apreciant-se millores a
Cèdules Argentinee
241
96.75
l'entorn d'un quart d'enter en un
Bons Exposicid Internan
87 00.
9350"
Bona 6 ea ...
bon nombre de valors contractats,
10235*
Chade
6
%
tant en les Nords con! les Atacants. Ajuntaments
i Diputacions
115)0'
Bons 6
"
Les Andaluses, primera 5is rie, 3
Badalona
reculen a 1700 (-1.75): lesElect,
Carrils
nnerg.
Cat.
5 %
79.00
7400•
• • 6 % 87.00*
•
Secundaris queden a 3o'oo (+t.00);
Ajunt. Barcelona ton
54.00
9oloo
Les obligacions industrials també
"
Bons 6 % ••
"too5
58a)o*
58loo
es mosteen bastant actives; es nota.
Forccs
Motrius
6
%
••
itio6 C.
58'oo•
pera, quelcom d'irregularitat en els
•
Bons
7
"le
70.00"
•
1907 D.
5425"
canvis, encara que no aesoleix gaire
4925
Coop. Eluit Elect 6 %
"
1912 B.
53 oo•
importancia. Es poden notar les se•
•
89.00
..,
!9l2,
5050" Gas Lebon 6 %
güents variacions: Barcelonesa. 1920,
85.5o
Unió Elèct. Cat. 6 % . ,
• •
tolo D.
55'50•
95 00 (-L00); Catalana Gas, serie E,
8490"
•
"
Elect. Cinca 6 % . .
1912 F.
5.5.50"
78l 00 (-a r•oo); Cooperativa Fluid,
•
89'73.
Sta. :llana Ele e t 5 % .
•
1.575 B.
55.50"
1928, 4950 (+Leo): Emergia Elec73'00e
Gral. Rece 6 % • . • •
Ampliació B
56'50•
emissio
);
Izo
(+
trica, 5 9.e• 79.00
"
toa! B ...........
7085
Recs Llevan 6 'A
Mego"
1932, 9450 (-1.5o), i bons (40/60),
•
Bona
9300"
"
1928 Balrnee
99 l00 (-5-ira).
6925"
• Les accions que sisan vist poc
"
z928 Port Frene...
6975"
Contractades, queden a canvis eernIndústries diverses
"19226 % Expusi.
9450
blants; varien mée les Docks, m'u°
"
1928 5 % Exposi.
5650
Forn
Andalusia % •
(+7.50),
Tele:enrieles prcierents,
Eriampla 1907
Voo
Asland 5 %
1.40).
10175
01)..5d
•
6%.
l.a Miura puja a 41' to (+0.20).
73.00
•
‚98.
Bons Relcr
El /Jalar repeteix a 12.2b.
61'oo
• bita. 6 %
..••
Ajunt. València 6
6250"
MERCAT niunE DE VALORS
Colbnia Crftell 6 % •
94.50.
e
•
Sevilla Exposici.a.
97 ('0
Itorsi mati:
72 oo•
.„
alataa,a
▪
59'0o• Cona i t'evita 6 % •
Nord: 4300, 4280, 4.29o; Explorool5,0*
•
Diputacions renca
70.50. Cros 6 %
•••
sius: 13100, 13150; Ford: 179, 178;
Ikeao•
Elect. 11. Ebre 6 %
Mancomunitat t0so
6300.
Colonial: 4 375. 43. 50; Rii: 50.00.
68'on•
E. hui. Arara 6 % .
C. Credit Comunal
70'0o*
Baria tarda:
„
9250*
Diputació Barcelona 6 %
8025, Carbus Metal
Nord: 4290, 4285. 4305. 43. 00;
afines Rif e % tg 18
,
99 25*
Alacant: 3200, 3203; Eeplosius:
Colorante Exp. 6 %
10073*
13225, 13200; Transversal: 3100,
Ferrocarrils i Tramvies
Foment Ohres 4 1 : 2 %
8575'
3115, 31 .00; Tramvies: 4250, 43.00;
N ord
7200'
'
serie 3 %
5350•
Ford: 178; Colonial: 44, 4375; Mont•
•
6
%
•
•
,
2! •
•
80'oo*
•
50.50'
serrat: 4 225, 42 50 4225; Docks:
•
•
3.• •
5023*
Sucrera Es panyoht 6 %
eou'2.:•
1900: Piales: 1385; Petrolets: 55 0.
•
•
•
4.1
Hullera Espanyola 6 % .
49.00.
68loo*
DIVISES ESTRANGERES
•
5, •
•
Maquinista T. M. 6 98 •
49'25"
76'oo•
Lliures: 4110; Francs suissos:
Pan/planee
Potassa Seria 7 % ,
4800
95.50"
23610: Dòlars: 12.26; Mares: 291
Prioritat
5 ;leo* National Pirelli 6 %
9900'
3-4; Bel g ues: 169 80: Frenes trance l'entra! Moderna 7 % .
Lleida a Reus
5400"
70.00"
5o: 42110; Lb-es; 6280.
Unió Catre:era 6 %
Astúries
50'oo•
Borsa tarda:
"
Salinera 6 * . ,
46%5.
otjoo*
•
Vidriera 6 % .
BORSA OFICIAL
4725•
7900*
Nord: 43 . 00, 4295; Colonial: 4375,
4400•
Segòvia 3 % .........
Naviters (oropanyies
6025*
43501 Plates: 14'00; Chade: 3 53 e a Almansa 4

naval,

SOLER i TOVA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bon-Surces, 1 i
OISLICIACIONS

Cooperativa de Fluid Eletric 6 per 100
Parlicipem als itostrrs dienta que negocien] el cupó
venciment primer d'octubre darrer, a raó de 15316 Ptas.
per .cupú i miljancant el Iliurament, a mes, sola rebut, de
les corresponents Obligacions, per tal de procodir al carivi
proporcional que paeveu el Cona eni, la qual cosa s'efectuare
tan ayint com quedi aquest apios at judicialment.

E. Cono Naval 6 98 „
Tr ansatlàntica 6 %
•
• 34
%.
•
Especial 6 % . .
•
Transatl. Esp. • s %
,
Naval Llenar 6 % • ...

96'o0•
10'001'
5200'
68'es•
79'50•
6400"
6200•

Hollares
...
Indüstries Arbole.
Telefònica sablista . •
•
pret. Y % . •
Funicular Mote& ord.
Grant Pendeute M N4a
Tramita Barcelona oft
a
• y %
•
• O lb .

503.013
2.00•

acioo*
10200•
550
74.0c18

9050
88'oo
10'008.
sere'50•
a t6'ou•
14o'cio•
18o'oo•

s4'oo•

58'oc•
x08'oo•
• Els canvis asseayatatt ando eaiarise .." tai vis a ei ea.
CTO0

.

MERCAT DE LLOTJA
La %tale d'ahir fou de poca animada, i per tant les transaccions
BLATS: Apuntem unes vendes de
Jadraque a 46 1 /2 i de Segovia a 46,
posat tot dainunt vaga origen.
MORESC: Queda tense modificació per ara, i les vendes poc animada
per la manca de compradors.
FARINES: Molta disponibilitat
igualment de per tot arreu i gran desig de vendre; aquesta causa ens fa
creme que sofriran modificació ele
prens actual!.
Per als abres generes, tense novetat.

CEREALS
BLAT
Pennies 5 comas-ea
47 a 40
sesgó secos. mamo
44 a 48
Navarra actual clatte
48 1/2 • 47
Camella superior
a 415
Castells corrent
a 44
Mema
es
Extremadura cruzar
a 46
Extremadura correal .
Urgen
(Pretil) en Destetes ole 100 quilos
Sonso ene. diMunt vliee Orlrell.)
Mote eetr. e. e.
105 a 10
Llenita. @alumna ...

5I5 5 lea

itentles Midaiusia ....
00 a 100
teten ea amuele, tia teo amos
datnual carro BereelOtte)

Fora
Extra local

80 a 85
47 a 67 1/0
94 a 65 1/0
66 1/2 a 65
ea a 64
03 a 65
82 a 65

corren' mear
Extra easiena
Coreen: camella
ame segons maese
neo() segons riasse

DESPULLES
ateriere I

RS a 26
94 a 95
18 1/2 a 10
O a 18
14 1/2 a 15
!Pretil) en reten« ele 60 Quilos teub
eer 031113111 etrlb eseceionat
Mentir (prima) .......
1 5 1/9 a 16
seganet
13 5 15 la
geg0
12 1/2 a II

al esna en rala la quesera es 10 111994
damunt carro rearma)
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Marre/ urna Maese.

Trille total 2.050

+152

2.171

Respecte al träfic de sortida, ha 50fert una lleugera disminució ca el total; els metan* treballats han progressat de r03.000 tones en octubre de
1931 a 113.coo tones en octubre de
/932 ; el petroli, de 113.000 a 44.000 tones; la sal, de 13.000 a 35.000 tones;
les maquines, de 24.00o a 30.000 tones; els teixits, de 12.000 a. 13.000 tones.
Per contra, ele adops han baixat de
34.000 a 29.000 tones; !a pasta de fuete i papers, de 34.000 a 29.000 tones;
el ciment, de 33.00 0 a 18.000 tones; el
calle, de alca» a z5. 000 tones; el material de ferrocarril) i el /mere refinat,
de 14.000 a 12.000 tones.
La progressió del moviment nordsud ha este motivat particularment
pela oli. Mineral!, el transa dels quals
ha pujat de 278.000 a 420.000 tones, la
xifra mis elevada dei de maig de
1929; les expedicions del golf Persic
hi sien representades per 403.000 /anee.

Els ofeagitsosoa augmenten de 18.coo
tones (351.000 tones); els cereals, de
16.0oo tones (173,000 tones); els textils, de 23.000 tones (170.000 tones).
Per contra, els minerals 1 metalls

1

Les carboneres franceses han produla durant el mes d'octubre, guatee
milions 91.508 tones de carb6, per 26
dies de treball, co Iloc de 3.915.933 tones en seternbre, per 26 dies de techan, i de 4.431.769 tones en octubre
de 1931 per 27 dirs de treball.
La producid mitjana diaria ha esta), en octubre, de 157.36,5 tones, conara 150.614 tones en setembre, i 164
mil 139 tale en octubre de 1931.
L'efectiu obrer inscrit ha estat de
254800 unitats en octubre, en bloc de
255.262 en setembre, i de 277 .503 ea
octubre de 193 1.
A lee mines del nord i del Pas - deCalais, la producció de 100.526 tones
per ella dq treball, és inferior de 3.692
tones a la del mes corresponent de
1931.
A la mina de Lorena la producció
mitjana per dia de treball ha out
de 17.414 tones, regletrant una reCU!ada de 1.944 tones sobre la d'octubre de 1931.
Al Centre i el Migdia, l'extracció
neta per dia de treball s'ha inserit a
39.425 tones en octubre de 193ai cvi
lloc de 40.563 tonto en octubre de
1931.
La producció de eck tnetalgtirgic en
les cokeries de les carboncres, s'ha
elevat a 273.991 tones en octubre, contra 264.265 tones en setembre, 1 368
mil 547 tones en octubre de 1931.
La producció d'aglomerats de les
fabriques anexes de les carboneres
estat de 506.754 tones en octubre, en
lloc de 443.916 tones en setembre, i
de 469.227 tones en octubre de 1931.

MANS.

TORRA

Lliuree: 5925 pessetea.
Delars: 1215 pessetee.
Cuba: 11'75 pessetes.
nou: 235 per 100.
Venezuela: 232 per roo.
Mares: 289 per seo.

G!

Francesos: 4780 per ion.
Anglesoe: 4110 pessetes.
Italians: 62 80 per too.
Belgues: 3395 per roo.
Suissos: 236' 50 per nao.
Estats Units: 1226 pessete.e.
Alemanya (Reichsmark): 290 pies
Austria (Schilling): 1 .20 pessetes.
Txeceslovequia: 34 per 100.
Holandesos: 4•80 pessetes.
Suecia: 255 pessetes.
Noruega: 1'95 pessetes.
Dinamarca: 205 pessetes.
Finlandia, z4 7-r zoo.
Rumania, 6o per roo
Bulgària, 7 per roo.
Turquia: 4'75 pessetes.
Portuguesos, o'36 pessetes.
Canaria: solo pessetes.
Argentins: 2'50 pessetes.
Uruguais: 3'75 pessetes.
Brasilers, 0'60 pessetes.
Boliviana, 1'55 pessetes.
Colombians: 6' 5o pessetes.
Peruans: e6 pessetes.
Venezuela: l'act pessetes.
Japoneses, 300 pessetes.
Algerins: 47'55 per roo .
Egipte: 4125 pessetes.
Filipines: 430 pemetes.
OR

GALERIA EMPORIUM
PL. CUCURULLA 5 BOTERO, 4, PRAL
Enposiole de pintura modera I anda
aeleoci6 d'obres de Mellan,

Tamborini, t•l-r•pa.
Ceramica I antlaultate

Envien

les no-

tes en catalit:
FAIXES
DE CAUTXULI1'45

"MADAME

X"
p er a aprimar I vestir
la moda

ettl2d

Actualment presentem els
nous models de faixes amb
reforç ventral de
TUL INVISIBLE

X"

Alfons: 235 per roo.
Unces: 235 per roo,
4 i 2 duros: 235 per 100.
duro: 1175 pesseter
babel: 236 per roo.
Francs: 235 per roo.

"MADAME
Rambla de Catalunya, 24
(entre Co:ts Catalanes
i Diputad/5)

mor..
Clínica Gallego
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•ae lumen% carro tstreelona)

ALTRES GENERES
GARROFES
rtnerec

erra
Borra

oct. 193t oct. 1932 Ulf.
(En mil tones)
538
504
- 3-8
1.481
1.667
+186

Dr.

~toa 44/ 46 ...... 100 a 101
85 a 88
416/40
MI /64
75 a 78
•
67 a 60
•
54/55
•
la/40
81 a 65
60 a 65
60/68
•
.t ebria
60 a 40
(Frena en (mates 611 loe quito,
ama

Sortida
Tornada

LA PRODUCCIO DE LES CARBONERES FRANCESES De.
RANT EL MES D'OCTUBRE
DE 1932

BITLLETI

JULI SOLER
MANUEL MART1

56 a 58

Calla amaneres e. e

El moviment maritim d'octubre 1031
ha estat de 2.553.000 tones de pes net,
registrant una minora en relació als
meinst precedente, i amb un augment
de deu mil tones respecte al mes d'octubre de 1031.
Les expedicions de mercaderies han
donat un total de 2.171.000 tones, o
sigui 152.000 tones de mis que en el
mes corresponent de l'any passat:

PETIOTEOL, 1-$4

Itamioleite permanent de Pintura ente
1 moderna

PASMO DE

1 CIVADA

.4~211•11~1~

han reculas de 117.000 a 8.5 .900 tone ;
la goma, de 6t.000 a 54.000 tones; el
sucre, de 46.000 a 42.000 tones.

SALA PARES

A.

Maese Andalate -Moceen rtata
3forese urgen 1 com.

Eacatola

Le Cambra Oficial de Comen i
Navepei6 d'aquesta ciutat ha rebut,
per conduele del Consell Superior de
Cimbres, noticia de la informació que
obre el Centre Oficial de Contractació de Moneda per tal de portar una
politica de defensa dels interessos dels
exportadora que, com a conseqiiincia
de restriccions de diversos Estats, no
poden reemboraar Hura operacions.
Els exportadors que es trobin en
armen cae respecte a qualsevol país, a
excepció de Xile, país respecte del qual
sha realitzat ja la informació, podre.
donar notkia de Hura credits a la
Cambra de Comer; i Navegaci6 d'agneis& ciutat fins al dia n del correm.
Les cases interessades hauran d'especificar concretament les quantitats
corresponents a cada país, els conceptes per que les acrediten i el nom
dele deutors, searant-ne els deutes comercials procedents d'exportadores dels
d'altea procedencia.
Les relacions signades hauran
niurar-se per duplicat a la secretaria
de l'esmentada Cambra (Casa Llotja
de Mar", on es facilitaran detalla a
qui el., sollicitin.

LA PINACOTECA

69 a 70
8 ) 11 62
f. o a 62
ea 8 63
55 e 56
44 a 45
09 V 81

(irania

ELS CREDITS BLOQUEJATS A
L'ESTRANGER

JOAN SERRA

...

.1101 , TO 4
termes
Terceres

Cambra Oficial
de Comerç i Navegada
de Barcelona

D'ECONONIlit

EL TRAFIC DEL CANAL DE
SUEZ EN OCTUBRE
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MARC VILLA
Fina al 20 Ele l'actual

:Frena en rala ele 45 Quilos senil sea
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-HOCKEY
0,;‘rrera jornada del
Torneig Intrrnacional
Diumenge van celehraa-se els partits corresponents a la darrera jornaea, eh resuleats deis quals (lanera a
continuació.
Els gguips catalans en general s':'11
da que han fet 1211 mes brillant paper
co aquest terraja. i d'aqueats el Barcelona, que ha regaltat Unbamt.
Barcelona, 3. - BOL:TE 2, o
'
Arbitra -en Frank M. Valls, i els
equipo eren:
Barcelona: Capella, Pi, Baguitä,
Pena. Junquera. Fortiele
Massana, Lúria, Agusti i Ferrer.
Routse: Jates, Eraspiron, Maya,
Penos, Vidonb Fetteleley, Grospiron,
Mac, Menee Ford i Hovosque.
Dornini gairebé inlitterrompu del
Barcelona, defeneant-se amb Instalas
d'encert els veueuts. A la primera
part. Ferrer s'apunta el primer. Alean
l'alardee li havia anullat co altre gol.
A la segona. Matesana S Leida marcaran nos-amena
Intrépida, 3.- Atlitic de Bilbao, o
Arbitraren els seeyors Obliguer
Ohliguer II, i els equips eren:
Intrepids: Rodriguez, Noblone Oliva. Roca (a la segcma part Sabater),
Rcses, Vila, Richerbaker. Mussons,
Peterlein, Graella i Ferretera Els millors, Graells, Oliva, afussons i Peterlein.
Athietic de Bilbao: Aacena, Bayo,
Mann, Arroyo, Escudero, Azqueta,
Arteche, Queda, Corbefia, Allano i
Spalza.
La tónica general foil cm lleuger
domini dels guanyadors dunas tot el
partit. rees pronundat després del descaro. Alcunes benes parades del porter de l'Athletic van impedir als intrépida d'au mentar el marcador. Pes
terlein loa l'encarregat d'obtenir els
taea gola
Terraasa. r.- Atlètic de Madrid.
Arbitraren Parpal i Pal ee 1 els
munes eren:
Terrassa: Sarrä. Badiella, Argerni.
Chevanel. Simó II. Francino, Badielia. Puig, Singa i Indurain.
.Athletic de Madrid: Diliz, Carvajal, Becerril, Becerril II. lardan,
Agusti, Romeo I. Romeo II, Jardon,
Chavarri Ç Bringues.
A la primera par!, el Terrassa Paga molt bé, i acaba' amb el resulta t
d'em pat a un gol. A la segona els
madrilenys bregaren de ferm ¡ s'apuntaren tres punts mis. Marcaren, pels
madrilenys, Romeo (2) j Jardon (2).
i Puig feo fencarregat d'ohtenir el
del Terrassa.
Polo, 3. Arlequins, o
Arbitrarer: Feergeot i Satrastegui,
i els equips eren:
Polo: Cucurny, Gaiceechea, Anker,
segie Gräcia. Renau, Lacear, Taareclía: Rodom Maneaba i Palomo.
Arlequine: Teineart. Strawen. Delrang , Deridder, Cric):", Crea n. De
norman. Geelzhnd, Bagaren, De Bestegny i Michelet.
Una primera part iamalada. ami)
reuger e_lemini del Polo. Dinsart deturi formidablement un tret de Termella. 'A la regona T'art damini del
Pa fa, i Tarraella, obtingue els tres
gola.Atietic de Madrid, 3.- Polo,
(Equips felnenins)
Arbitra el senyor Cases. i els equips
eren:
AtIdetic: Sancliezdelreal, Moles
Partolozzi. M. Males. I.. Moles, Lance. De .M.'igue?. Piliz. Castro, MIhez i Sancha.
Pla, Riera, Naudaró, Parsena, Maier. Garcia, García IT , LoN.
weday, Noble. Riera iParsons.
El partit fou disputat amb molt
d'entusiasma pels dos bändols, i merescuda victòria de l'equip madrileny,
cite super) en eficàcia els jugadors
del Pote. Marcaren, par l'Athletic,
Sänthez, Margot, Moles i Pillo. i per
les jugadores local!, Noble.

LA PUBLICITAT
prosa ton Angel Guerrero, el qual
efectua una magnifica cursa de regularitat, arribant completament
destacat i d'una manera que demostra que, tot i essent la primera cursa de la temporada, es troba ja en
plena forma.
En la categoria de debutants, Josep Barios es ClaSSifid en primer
lloc, després duna bona cursa.
La desgracia priva que es vegés
en la prova ebs ruornents de gran
!luna, ja que Guasch ¡ Aieirneno, cha
altres dos candidato al primer lloc,
haguercn de ret irarse, el primer per
trcacar- ocli un basté i el scgon una
iixació.
La classificació general fou aixi:
Angel Guerreo), a h. 7 m. 35 s.
Manuel Argueta, a h. 9 ne 42 S.
Kurt Witulann, 1 h. ja ni. 20 S.
Rodolf Mometrase, t h. 13 ne 15 s.
Joan Torres, i h. 13 m. 34 s.
Pece Agrias, 1 h. 19 ne 54 S.
I.Inis Ilsars, t 11 22 in. 35 s.
Antoni Maynió. t h. 29 m. 40 s.
Categoria debutants (g quilòmetres)
j asco nav i ns. 49 ni. 27 S.
Antoni Buils, 32 In. 44 s.
Josep Tornols, 57 in. 51 s.
Antoni Trigo

ESPORTS
El Campionat peninsular
de Lliga
El Barcelona a San Mames aconsegueix una brillant victöria sobre l'Athlètic L'Espanyol, vencedor de l'Alaves,
manté el primer lloc de la classificació
El Barcelona guanya brillantment l'Atheltic de Bilbao per tres gols a un

Al segon temps domina Fundí) local. Els athletics posen molt d'entusiasme, sobretot l'ala dreta de l'atac.
Iii Ira mainents de perill per a ambdues portes, en les quals es limiten
córners que no tenen conseqüèncles.
El Barcelona do castigat aun) penalty, per falta feta a Bata ¿Mire 1')rea. El casrig el Ilanaa Iraragorri;
el Ilanea fart, peria la pilota és detinguda per Nogués i enviada a córner,
el qua.1, llagar, no té conseqüencies.
Segueixen uns moments de hon joc
athletic; Iraragorri, en una escapada
ranida. llanca un xut rapid que Nogués no pot detenir, 1 tres minuts
abans d'acabar el partit. un centre de
Ramon és rematat per Perera, (-dotenint així el tercer gol el Barcelona, i
darrer de la tarda.
Equipo:
Athletic: Masco, Castellanos, Urquizas Cilaurren, ?Almuerza, Gerardo.
Lafuente, Iraragorri, Bata, ChirrS i
Gorostiza.
Barcelona: Nogués, Rafa, Alcoriza,
Martí, Font, Pedrol. Helguera. GolArecha. Ramon i Pecera.

Bilbao, 9. - Malament lma anat per
als campions d'Emanya la reaparició de Ilurs jugadors abseuls durant
diversos partits. En el partit
tarnamn a fermar en les linies athlitigues Ilur parma titular. Blasco, i
cl talle Cilaurren. Semblasa, vista l'excellent aliniacia sIe l'onza de San afaA NURIA
mes, que la victòria seria per a ells,
- --CURSA SOCIAL DEL CLUB 1 per gran marge, ja que nur contrari, el Barcelona, es troba en un moALPI NURIA
ment de desconcere i no era probable
una
gran
concurrencia
de
Amb
que tingues una actuació eficient dapiblic, va tenir lloc a Ntiria, diu- vant el fort conjent biscai.
menge, la primera cursa social desParó tots els pronòstics fallen.
q uis, q ue inauguré la temporada. El
L'Athletic de Bilbao no mogui, vencer
nombre dinscrits va dosen de oint eis sots-eampians catalans. El Barcecorredors, que Iluitaren amb gran
lona, serme asas. ha aconsegait el que
entusiasme en el circuit de la Font
en altees encentrea no pogueren obNegra. Es classificaren de la matenir.
nera següent:
Apenes si poden oposar palliatius
2".
Gustav Wintsch,
els derrotats. Cal acceptar, no cal dir,
Frisco Millioud, 33' 15".
la lesie de Chirri, que acta) la maIgnasi Abacial. 34' 41".
jar part de l'encenice completa:1mm
Jaume Aluja, 35' 30".
i en el Mea d'extrem esnuerre.
El Deportiu Alavés fou
Carleo Pérez Sala, 35' 52".
Pena aixit no is suficient per justifiFranceac Planes, 36' 6".
car la derrata. En altres encontres batut per l'Espanyol per
Ramon Pujol, 36' 13".
tan forts com el d'ahir cabut l'ontres gols a un
Oscar Fortuny. 36' 39".
ze campi5 d'Espanya aconseguir la
Dehniro Riviere, 36' 40".
victòria. Fort just cl triontf del BarHeu-vos aci un partit que es preAntoni Geia, 39' 35".
celona, i degut a l'actuació entusiássentava facilissim per a l'Eepanyol
Miguel Gres. 40' 33".
tica d'afanas dels setas jugadors, sei que en realitat fou ben diferent
/Ofer Muntanyola, 4re 46".
cundats encertadament pals veterans
del que tothom suposava. I és que
que creara hi ha a l'estado blau-graJaum e Ribes, 51' 51".
el Deportivo Alaves, a desgrat de
Joan Sana. 52 ' 12".
un
excencnt
mig-centre,
na. Font ('au
figurar en el darrer lloc de la clas;loan Barri, 32' 36".
que si be tun posseeix ami domini absificacid, tingué, cono tenen de veActualment s'estan preparant nosolut de la pilota, posa a contrihució
gades els equips de la sera catevea curse!, entre elles una per a
una gran voluntat, i els sella telargarla, la seca tarda d'inspiració o
senyoretee. que, donada la gran
cos altir a la tarda donaren lloe a
de sorpresa. I aleshores, el dia en
quantitat dc riel q ue ni ha a Núrin,
la bona exhibició dels seus davantera.
que l'atzar l'afavoreix, cona el dinprometen veure's molt concorreguD'aquesta, bou el millor R a in o n.
menge passat, sap pertar a cap les
Aquest fou el veritable conductor de
des.
combinacions mes inversemblants,
labe, i la seca espléndida actuaeió
sap dominar mestrivolament els sella
motiva en nombrases ocasiona timasi, ti síntesis, con, agua
ATLETISME tres d'aprovacia. BE Pecera i Helgue- adversaria
que din, sap invertir tumbé els para i els selle Goiburu i Arocha, mipers que estacan reservats als dos
llar que en anteriors actuacions. Els
L'2razones Victorià Pérez seus amas t'arca /Tenor dirigits, i ds- protagonistes.
1 naturalment. l'onze de Vitemia
vencedor del III Campio- naren malta feina a Masco. La porta feu uns quaranta-cinc minuto de
fou ben deiensada pele seus tres guarIluita, magnífics, superbs, en els
nat d'Espanya de
dians.
quals es converta com vulgarment
a
dominat
ene
feo
L'equip
biscre,
es diu, en l'amo de la simuló. DuMarathon
la primera part. supera els seus rirant aquest temps, a la primera part
nda al segon temps, peró mancat en
els alavesos, no sols s'acontentaren
Diunseuge, a les deu del matí, va
absolut
de
rrniatadcrc
nc
sabe
obteen
demostrar tècnicament la seva
donar-se la sortida alt participants
nir fruit en els moments de pressió
superioritat sobre ele seus rival
de la gran prora de ion; Marathon,
que a ell correspongueren. Per la lesitió que volgueren palesar positivadavant del Palau de Projeccions del
sia de Clairri llagué de canviar el Ilac
ment en el marcador les incidencies
Pare de Montjuic. Aquests recore)
va
malmetre
la
amb Gnrostiza. i Ri g
que la pugna prenia, i tots els Lene
res/mece el segnent trajecte: carear
en la qua'
Imitas
de
la
davantera,
esforços tendiren a aconseguir agnest
de la Cree Ceberta, carretera de
únicament
sohresortiren
les
bones
cenfi. Al cap de divuit minuta, aquesta
Sans, Coll-Blanc, Esplugues, Cortrades de Lafuente i alguna que alpropósits ja reeixiren, i das d'aqueal
nena, Viladecans, Gavà, Viladecans,
tra
jugada
intelligent
d'Iraragorri.
En
moment els forastera es convertir«
Cornellà, Hospitalet, Bordeta, plaga
la lana mitjana tingueren un punt
en els iniciadors de totes les jugad'Espanya i passeig de Montjuic.
el
reapareaut
Cilaurren,
que
en
flac
des que damunt el terreny es desTot plegat realitzaren 35 gallea/1cdemosträ
no
trobar-se
en
forma
per
eabdellaven. El seu domini an) pautres i aoo metres; ajan es, 7 quitóde,:tuas
cl
bon
ice
que
Posseeix.
latinament
dilatant-se, les seres cornmetres menys del eme reglamenti,III baatie un fall gran en la defenbinacions prengueren un ritme mis
riament té assenyalada la prora. Ises
sa. Castellanos continua cense realitcontinuat; els contraria ecce-1 passats
curaes que hom feia abans cobrien
amb relativa facilitat, paré, mhcava
els 7 quilórnetres Sortint de la placa zar un bon partit, ¡ incemprensiblea la davantera blau-Nanca mea ded'Espanya, avinguda I.airet, i per ment, es mantingut en el seis lloc,
aisló a l'hora de la rematada, per a
la carretera del cementiri, cap a que ha d'abandonar i deixar pas a
poder rellenar fidelment tot el que
Cornellä, seguint tot fahre recor- quatsevol jagador reservista, que sesucceia al terreny de joc. Amb aquesrepta en arribar a aquesta població. gurament ho fara millar que ell. El
son company Urquizu. calcas i decites caracteristiquel arriberezn al desEl temps emprat pel guanyador
dir,
es
multiplica
anda
l'afany
de
corean; i el marcador continuava assede la cursa fou de 2 hores, 8 rninuts
regir
les
fallades
del
seu
company.
nyalant su victòria forastera.
i u. segons, que representa hacer
Blasco.
que
Tela la seca aparició desParó, a la segona part, les coses
batut el record de la prova en el
pres
de
narg
temps
d'allunyament
en
prengueren un rumb diferent. L'encas de tenir els quilómetres reglael
futhol
actiu,
actua
he.
Trigar)
molt
tusiasme
i rapidesa dels vitorians
mentaris. La Iluita va Esser gairebé
temps, vista la seca exhibició
comeneä a cedir, i per contra, els
ESPORTS DE NEU sentare entre Pérez, Salines i Gra- poc
d'aliir, a aconsegair l'excellent inc pel
espanyolistes sortiren amb ganes decia, i també de bell antuvi amb
qual s'adjudica el Use' de porter incidides de fer-se, passis el que puFont.
CAFONT
ternacional.
A LES PISTES DE
ses, amb els dos punts posats en
Victoria Pérez (Aragó), en 2 h.
Arbitra el madrileny Melcan, que
NALETA (LA MOLINA)
litigi. Els equipiers locals ben aviat
8 m. 24 se Julia Salilles (Aragó),
estigué
deficient,
salieren imprim en les jugades la
en 2 h. 9 in. 54 5.; Antoni Gracia
Uui
bon
ternas
alambren
aficioels
ANGEL GUERRERO GUANYAregularitat que calla per anar des(Catalunya), en 2 h. o m. 56 c.; JO- nato biscain s
,
que
emplenaren
cl
catnp
moralitzant cho alavcsos, i ulla-vors
DOR DEL SEGON ANY DEL FCI) Tenneo (Aragó), en 2 1/. it mm.;
de San Mames.
seus avenços es desenvoluparen daS. Borles (Catalunya), en 2 h. 14 m.
TROFEU "JOAN GALOFRE"
Al can de sis minina, el Barcelona
vant el mara d'Urreta. I consegüén40 s.; Mantinez, Peirats, Sander,
obeingue el sea primer gol. Una pasDiumenge passat, a les pistes (le Font i Alfonso.
cia d'aix6 fiaren els tres punts que
satia de Perera a Ramon, és tornada
Font Canaleta (La Molina), ce ceaconsegui l'Espanyol durant el aranaANGEL MUR GUANYA EL
per arest, recallida per Perera.
lebra la cursa de nlig fons (tulenes d'aquesta part.
L'extrein barceleniela sorteja Castelómetres), que corrcmon al eegota
CROSS D'ACCIO ATLETICA
Cotnparant globalment les actuallanas, i dasant la porta de Blasco
cions d'amlidós equipo, trobem equis
any del Trofeu Joan Galoiré"
Seta leargan s tzació d'Avió Ases produeix una eran melée, que resol
creat pel Club Muntenyenc Pareetafia el resultas que tingué la pugna?
diumeasge tingué lloc a La
Reman ami) nn tir a l'angla. Aquest
Es cert que l'Espanyol, a la segona
lene:, a la memòria de l'homo que Sagrera e l II Croas de preparamó
primer
gel
hala-ele/lista
es
acollit
anda
part, sabe anivellar i tal vegada suen vida dugué aquest nom.
de ;a temporada, anob mmcl bit con:una
gran
alegria
pels
jugadors
cataperar la impressió qt:e produiren els
Joan Galofré fou un gran , espor- y:cf.
laos.
vitorians en la part anterior, pecó
ti ni un ferm entusiasta del eraports
Eis classificats en eis (nutre
Por
despee
s
ha
d'intervenir
Blastamhé s'ha de recaneixer que els
de neu, i C0111 a bon amaeaor
llocs es Ilanaaren, taa aviat
co
per
deterir
s,,m
fort
eatt
de
Perera.
pr i mers quaranta-cinc oninuts formo
tuuntanya el sea carácter franc
con/ va començar la cursa, a una HuiHi
ha
un
ame
l'Athletic
que
(lana
netaincnt favorables als forasters
bondades va saber (aislar-se les ta aferrissada per a assolir el primer
iloc a una formidable melée davant
Partint d'aquests dos punts de comeimpaties de tots aquella que ansia lloc, cosa que aconsegui Mur, del
Nogués, en la erial se succeeixen cls
pareció, segons et nostre criteri, en
ell convisqueren.
Barcelona, seguit a poques pasees
miss, adariles, empentes, etc.; la condeduirem que una vial/Sri& dels camMalauradament molt jove enca- de 1.ópea. del Tagamanent.
fumiga dura mes d'en minut, resolent-se,
picus de Catalunya per la mínima
ra i en plena inusió dc. la vida, en
La resta (lela participant ea dediper fi, favarablement als narceranistes.
diferencia hauria estat més d'acord
un cuatí de diurna/me, ara fa uns caren a fer una bona cursa d'enQuati mancaren tres minuts par
en el joc i domini que tots dos onzee
tres anys, en; deleal per sempre, trena/nene seme csiorgar-se.
acabrr el tenme , Helguera Miura la piens exhibiren durant la partida.
precisament guata tot just començaL'organització i el marcatge
lota a Goibura: l'interior barcelonisLa impressió que ens produf
Sa prendre increment entre els recorregut rocen perfectes.
ta , d'un tret trave gsat, va batre Blasconjunt de l'Alavés fon bona. En.
esportius catalana elSdesig de gaudir
Va registrar-se el següent ordre ces; l'autor del gol fou abraçat
Cara és recent el "partit sorpresa"
i gals
Ins meravelles de la muntanya ne- d'arribada:
reiné desiet per les caricies dele seta
que efectuaren el mes pusat al catnp
vada.
Angel Mar, F. C. Barcelona, secampanys.
de Les Corte perque ens hagitn de
Per recordar lalacva estada entre nior. en 24. minuts i 37 segons.
nosaltres, els conspanys del Club
Julia LIófez, A. E. Tagamanent,
crearen un Trofeo que porta el seu senior, en 24 no. 41 i• 3.5.
nom j que diuonienge C5 CiiiP1112 Per
Estnalndia, A. E. Tagamanent,
segona vegada,, ja que l'any darrer senior, en 5 m. 3 s. 1-5.
ro pogué celebrar-se per manca de
A. Bris, J. Rodríguez, J. Mengot,
sien,
Eseeal¡raa, 1. Gonzälez, J. Santa17:enguercn1 la surtida quince par- cana, A. 1,1uster, J. Vera, E. Portieipants, fatata"g tala dasAiaaam escalón, Ji. Sors, J. Font, A. )4 irabet,
PER A CABALS
per al Traban i una altra per al, de- J. Gaberneg, J. López, J. Comabelle,
butante. El' vencedor absolut de la
B. Olaya,‘A. Caballer 1 A. Torres.
9 11 •

BASCULES

ARQUES

Parlamenta

PIDERNAT

t

BARCELONA

recordar que en aquella ocasio sols
mots de lloança Ii dedicärem al conjunt de Vitöria. En el partit de
diumenge, la tasca fornida pela alay esos fou superior a la que efectuaren davant el Barcelona, i ajadd, sol
ja serveix per a jujar la seva ac
-tuacióqnloj.Idviuamena tant Arana com Euslcalduna,
a la defensiva actuaren anal) encert;
també Castro i Antero reeixiren amb
el seu comes, i de la davantera, els
millors, Davic, Irureta i Urretavizcoya.
L'Espanyol no jugà aquest partit
amb la regularitat d'altres vegades.
Tant la seva Urda defensiva, capecialment Pérez, cono la lInia mitjana,
particularment Soler i Traba!, efectuaren una actuad(' molt deficient.
Solament Florenea, Bosch, Cristi),
Redó i Edelnairo, fosen els única
puntals de l'onze espanyolista. A
darrera hora també Prat assoli fer-se
destacar.
L'actuació de Pärbitre senyor Balaguer, bastant acceptable.
ELS GOLS I ELS EQUIPS
Al cap de divuit minuta, un centre de David a Sarmantón, amb una
internada d'aquest que trobä desprevingut a Pérez, es convertf en el
primer punt de la tarda.
Quan feia cinc minuta que s'havia représ el joc, Bosch en executar el tercer córner contra els alay esos, los] recollit el seu centre per
Red6, qui amb el cap, obtingué el
punt de l'empat.
Quink tninuts mis tard, el mateix
jugadors, degut a una jugada personal de Prat, introduí la bala per segona vegada a la garza d'Urreta
I al cap de trenta-vuit minuts, el
propi Rodó establí la marca número
tres, en rematar un còrner de Prat
Eren els equipe:
Alavés: Urreta, Arana, Euskalduna, Castro, Antero, Urquiri, Sarmaneón, David, Irureta, Albinie i Urretavizcaya.
Espanyol: Florenea, Meter, Pérez
Trabal, Soler, Cristiä, Prat, Edelmi•
ro, Garreta, Redd i Bosch.
JOM

La Tercera Divisió

tina pasuda de Minan, 1 Eepung
alud el t'out 1 darrer.
Arbitrava el pare senyor Cenaha, i els equips eren:
Badalona: Florenza, Daniel, Marsin, Espuny, Gimeno, Mena, Millan,
%mentol, Farsas, Josa i Betancourt
Martinenc: Cabo, Catafau, Portabella, Altés, Sibecas, Garcia, Vila,
Besoli, Bando, Xifreu i Fundos.

El Sans 1 el Júpiter
empaten a cap gol
Aquest encostre, jugat a Sans, tinatoé dos aspectes totalment diferents, que es descabdellaren precisament en les dues parts del partit.
La primera part foto un xic ensoplda; la segona ja fou una miqueta
mes moguda, pub aquest moviment
no el port) pas una minora de les
jugad«, sind que obei a les ganes
d'exercir violencies que tenien tots
plegats.
Els equips s'arrengleraren de lä
manera següent:
Sans: Iborra; Villacampa, Torredeflor; Vela, Andreu, Pasqual;
Pone, Escolä I), Escolä (R.), Mota
i Girones.
Júpiter: Francis; Claudio, Peix;
Rodríguez, Font, Orduilo; Esteve,
Perera, Hernan, Barceló i Mas,
I per acabar, hm de manifestar
que els periodistes que ens trobàrem
a la llotja do la preinsa ens veiérem
obligue a retirer-nos, puix que per
Part dels "senyors" que ocupen la
tribuna ens adreearen paraules poe
correctes i insults a la premsa.

Badalona, 4 Martinen, O
El Badalona triomfi del Marti•
nene per quatre gols a seco, despeé,
d'una partida en la qual es pales ä a
bastament la superioritat de l'equip
eostaner, el qual domina sempre.
Josa, amb el cap, rematä una
"córner" centrada per Millan 1 obtinqué e) primer gol. Josa, també,
fou l'autor del segon, en rematar
Vea Muda de Persincourt. El tal.
eer fou obra de Forgas, en rematar

FESTIVAL INFANTIL
.-- ALA •-•
PISCINA DEL C. N. BARCELONA

altres resultats

EI

PRIMERA DIVISIO:
Madrid - Racing:
Donóstia - Valencia: 4-1.
Betis Arenas: 1- 1.
SEGONA DIVISIO:
Múrcia - Athletic: 4-1.
Caetelló - Irún: 3-0.
Oviedo - Sevilla: 5.1.
Ossassuna . Corunya: 8-1.
Celta - Sporting: 3-4.
TERCERA DIVISIO
Grup primer:
Racing - Unid: 5-0.
Eirinya - Avilesi:
Grtrp segon:
Deportivo - Valladolid: 4-1.
Castella - Ferroviäria: 5-4.
Grup tercer:
Tolosa - Logronyo: 2-2.
Baracaldo - Erändio: 3-0.
Grup quart:
Osca - Alkartasuna:
Saragossa - Aurora. (No alta tugat.)
Grup cinque:
Badalona - Martinenc: 4-0.
Sans - Júpiter: o-0.
Palafrugell - Sabadell: 1-1.
Grup sise:
Gimnästic - Llevant: 3-0.
Hércules - Elx: 4-1.
Gran setè:
Cartagena - Imperial: 7-o.
Cieza Gimnästica: 2-0.
Mitaca . Córdova: 3-3.

Les puntuacions
PRIMERA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
7 6 a o 15 4 13
É spanyol
7 5 t 1 23 7 11
Madrid
lEfe
A
'd
tahhilser ti7
ie 5 o 2 20 9 to
Barcelona
777 323 321 421 11 641 :2o51 895
59 :1941
777 211 r12 45 1 9

Donóstia
AA:aeléntalesia
Racing
Alares

345

7 1 0 6 u 14 2
SEGONA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.

Osiedo
Múrcia
snrG
U
co i2óiniyoan

7 4 2 a 25 13 10
1 2 14 11 9
7 4 ° 3 20 1 5 8
7 3 2 2 27 20 8
7 3 1 3 1 3 20 7

O
salslasuna
Sesvi
Celta
Athletie
Castell6

7 331
7
1 3 21 43 :94 77
73
2204866
3 1 9 1106
7

El Palafrugell i el Sabadell
empaten a un gol
A Palafrugell es jugi aquest Partit, el gual tingué diverses alternatives de jipe i de domini, tan aviat
es velen bones realitzacions com dolentes i mal portades.
Als vint minuts de la primera part,
Banal obtingué el primer i (trole gol
per al Palafrugell.
Amb el resultat d'un gol a cero a
favor deis local., es desenrotllà gairebé tota la partida, fins que en
mancar escassos minuts per a &Ce
bar, que el Sabadell, en una hit«,
venció dissortada del porter empor
danés, en escapar-se-li la pilota de
les mans, s'apuntä el gol de l'empat
a un gol, i alai uni la partida.
Ets equips, a les ordres del •enyor
Sold, es formaren aixi:
.Palafrugell: Tretend, Blanch, Colomer, Tibau, Espada, atunes, Farriol, Carbó, Reixach, Bonal 1 »en
Sabadell: Furnier, Morral, Roure,
Gracia, Duran, Mota, Sangüeza,
Bertran, Robert, Castella i Esteve.

NATACIO

7 a o 6 g 25 2

TERCERA DIVISIO
(CINQUE GRUP)
J. G. E. P. F. C. P.
8 , 6 a a 21 9 13
8 3 4 1 20 11 io
8 3 3 2 9 10 9
9 3 Y 4 1 5 20 7
8 a 1 5 u 22 5
8 t 2 5 J !2 3

Badalona
Sabadell
Sane
Palafrugell
Martinene
Júpiter

La Segona Categoria

Preferent
HA ÄCABATFÆJ TORNEIG
PER GRUPS
Diumenge només es lug) un partit

Diumenge al metí se celebra
a la piscina del C. N. Barcelona
el festival infantil de Relt el
qual aconsegui un gran éxit,
tant esportiu corn d'espectadora.
Els resultats técnica torea
alai:
33 metree Muros
1.-Cardona, 40 s. 2-10.
2.-Robert, 42 s. 4-10.
3.-Amaré,.
-a-Arribes.
60 metres n'urea per. categories
Primera:
1.-Quim, 48 s.
2.-Oroco, 1 m. 22 ik

146006:
t.-Cortés, 46 s. 4-5.
2.-Francisco, 50 s. 2-5.
Torciera:
1.-Juane, 40 s. 2-10.
2.-Rubira, 40 s. 9-10,
3.-Crispl, 41 s.
4.-Gerzon, 41 S. 8-10,
100 metres (Hure
1.-Oribe, 1 m. 27 s. 2-5.
2.-Mart!, 1 m. 30 s. 2-5.
3.-Muriedas, 1 m. 41 s.
50 metres braga
1.-Amaré, 51 e. 1-10.
2.-Boronat, 54 s. 4-10.
3.-Pono, 1 m. 1 s. 3-10.
50 metres esquena
.-Snnuhez, 57 s.
2.-Corts, 1 m. 4-10.
3.-Castillo, 1 m. 1 a. 6-10.
Relleus 3 X 50 estila
.-Equip format per Martf,
Boronat i Juand6, 2 m. 24 segon g 1-5.
brejas, 2 m. 32 a. 2-5.
3.-E. Cortas, Oribe j Crispf, 2 m. 36 a,
4. - Muriedas, Ponc i Cardona, 2 m. 44 s. 7-10.
5.-Rovira, Rubio i Pardo,
2 m. 49 s.
25 metros infantils femenl
1.-Artal, 25 e.
2.-Juane, 29 s.
3.-Vinyes. St s.
50 metro efemenf, bendice,.
1.-Soriano, 41 s. 8-10.
2.-Lenage, 42 s. 6-10.
3.-Ros, 43 s.
4.-Juandb. 43 s. 8-10.
5.---Artal, 45 s.
d.-Rubio, 45 s. 5-10.
AL C. N. ATLETIC
Diumenge tingué 'loe la segona jornada del Concurs de
Takata, cine organitza el Club
Natació Atlètic per als seus
associats.
No cal dir que, igual que el
¿la 'de la inauguració, es maniteatN un gran entusiasme entre els participants, que permeté presenciar unes bolles
!tulles en ele diversos encontres que se celebraren.
Els resultats dels partits toren els segfients:
parellee mona categorla
Ribera-Solana guanyaren a
Pi-Méndez II.
Saura-Andrés guanyaren a
Solà-Giménez.
ArtIgues-Sierra guanyaren a
Tortosa-Felipe.
Ramfrez-Sala guanyaren
Ortiz-Oliva.
IndivIduals primera categoria
Eslava guanyh a Pinyol.
Franco a Moreno.
Heredia a Espriu.
Gómez a Manrublai
Bernal I a Anto/ino.
Bala a Esteve.

ARTUES PER A TOTS EIS ESPORTS 1
Aribea. 36 • TM» 3291b •
••n••••

I fou Sant Andreu • Gefl, el reattltat del qual va Esser d'un gol a cap
favorable al Sant Andreu.
Després d'aquest únic que faltan,
les classificactone queden con , segueix
GRUP LLOBREGAT
J. G. E. P. F. O P.
Sandio%
RPlo
Gimnästle
liorta
Sant Andreu
GlIell
Vilafranca
5foltet

14 e 5 a 37 15 19
14 7 2 f2521 26
14 7 2 5 25 70 16
14 6 3 5 20 23 14
rit 3 4 4 23 18 ta
14 4 3 7 1 3 23 1i
14 4 3 7 23 34 ir
5 4 3 4 7 16 23 TO

GRUP' VALLES
J. G. F. P. F. C. P.

%era
1 4 e • 4 44 1 9 13
4 8 2 4 33 23 18
Ituro
Murta'
1 4 7 • 5 32 28 16
Granollers
1 4 7 1 635 27 15
Terrassa
5 33 22 14
t4
14 6 • 6 25 32 14
Ripollet
Athletic
14 5 O 9 1 8 49 10
ZO 15 40 7
Sant Cuba(
14 3
Par tant, han quedat classifieats per
a dis putar el nou Torneig que ha de
decidir els cine Clubs que hauran de
jugar la vernal& eh iiegilents:
Grup Llobregati Santboiä, Reus,
Gimnästie 1 Hiortst.
Grup Valles: Girefill, Iluro, Mart.
real I Granollers.

El

banquet d'homenatge
l'Espanyol

ala jugadors de

Tal eem esteva anunciar, diumenge
a la nit, al Restaurant S port, de la

Rambla &I Centre, tingué Ilse el sa
par d'homenatge que born dedicara als
jugadera del primer equip de l'Espanyol, per haver conquerit el campionat de Catalunya d'enguany.
Lacte transcorregué en mig de /a
mis tranca eompanyonia, i a I hora
dels brindis, oferi el hanquet el ea
nvor Clapera, en nom de la Junta del
Club. Van fer lambe ús de la paraula
els jugadars Fdelmiro, ¡traten, i Recló, i el nostre company en la premsa,
Sr. 011é.

PILOTA

RA5C.lei

AL CLUB BASCONIA
Lu lluites per al campionat i coneurs social ormplien la matinal de dinmenge al Club Basebnia, deliraren però un lloc perq ue els veterans Balet Rovirosa i J. Bo • Guasch, disputessin un partit molt entretingut que
Uní ami) el triomf d'aguces darrers
partit LuheraiJugaren el
Rodellas - Artal, guanyapt
Ma56
t aquests
Perb37facaili4t0;
segon darrers, per 6
ant
punts de diferència.
Väzquez Gamper jugant de caenrdonat contra els germans Steegmann,
aconseguiren vencer per 40 a 38 després dam partit que registe) una bona
tongada de punts igualats.
En el darrer partit, Aramendia Amat, yermas, lluitaren contra Sal-.
samendi e Rigué, blaus. Aquests darrseart s,en1a
del 34 . darrera desena aconsegalron imponte-se
arribar en al punt
quan els contraria no harien pas--1
La caracteristica de tots eh per.'

litt va Esser d'una grisor oue'

.1

Dimatis, fi de gener de 1933

LA PUBLICITAT,

ESPECTACLES

SEIS

La Siberia

TEATRES1
I

COM MIIVII

eriales a haver gres a temps
aqueo« depuratlu

Josep Tieó Rebert

PRODUCTE NACIONAL

El més indicat per ala Miami.
gratis. eczemes i qualoevid alalaltia de la pell. Per la aova
eompoeloló vegetal depura la
sang cense causar la Inés petata molestia a rorganistne. De
venda a (emíteles i centres

Rambla de Catalunya, 15, i Corta Catalanes, 624
Casa fundada en 1891 :: La més important d'Espanya
MARCA REGISTRADA.

d'especifico.

FINAL DE TEMPORADA * GRANS REBAIXES
ACTUALMENT

VERITABLES OCASIONS
Liquidació de

tots els articles procedents dels nostres mostruaris

A MEITAT DEL SEU VALOR
Dia 15, darrer dia de l'artístic i tradicional PESSEBRE

hui a l'ensopiment de la matinal. Les
Iluites per al campionat que sembla
que haurien de tenir interés, no apassionen mis que els jugadors. El públic es distreu mis amb els partits
amistosos.

NADAL

AL CLUB MANISTA
Al frontó carrer d'Anialia, es
va jugar diumenge al mati l'anunciada matinal entre socis del Club Mainsta.
En primer treme jugaren el corresponert partit del ccncurs a paleta
Quiles i Llabrés. que van vencer per
25 a 19 a Cronzialez - Turnio.
A mé. Pasqual i Peris perderen
davant d'Alonso i Miralles. per 20-30.
Remacha • Huguet guanyaren Grau

i Montos,. per 2S-30.
Esteban i Cros van vencer Facundo - Gutiérrez: 30-26.
Finalment. Hernandez i Aluda,
després d'exhibir un joc pràctic i eficaz, van guanyar per 30-20 a Sans i

Bernabeu.
AL CCLUB ATANO
Al bonic frontó del carrer del Doctor Robert, es va jugar un interessant
programa de pilota a n'a, entre socis
d'aquest Club.
Pérez i Lamarca van vancer Martínez (Pa i Solano, per 30-24 punts.
Rosie i Seguer i Torrents - Ramon
efectuaren un magnific partit que si el
seu resultat hagués estat fidel reflen
de la lluita, hauria estas un en/par a
29. però com que baria de guan;-ar un
color, aquest ion el que 'Pulen Torrents - Ramon, per un punt.
Tot seguit, Bofarull i Segalés no
van poder, tot i intentar-ho, sostenir
el joc emprat per Nadal i Anglada,
que "de calle" guanyaren (30 a ir).
Finalment. Bistuer - Fernàndez i
Gascon - J. Martínez jugaren un partit amistes que també va tenir
desenllaç catastròfic, gràcies a superior joc emprat per Bistuer, en un
mati pletbric d'encerts.
El resultat de 30 a 13 a favor seu
Es e! millor elegi.
Fernéndez cooperà amb encert a
l'obtenció del triomf.
SINDICAT DE PERIODISTES
ESPORTIUS
Ahir, a la Taberna Basca, va tenir
lloc el dinar amb el qual el Sindical
de Periodistes Esportius correspon a
la generositat dels pilotaris i empresa del Frontó Novetat s , de dedicar
una vetllada a profit de la Caixa de
Socors del Sindicat
L'äpst, molt ben servit , va transC6rrer en mig d'una franca compaayonia i el hron hum.or regnà en les
converses entre els péItri, i els
plomifers esportius.
El president del Sineicat, gesep
Torrents, amb encertades paraules, va
oferir el dinar, a les quals, el senyor
StInchez, en representació de l'empresa. correspongui amb ims mots
graiment, que subratllaren els jugadora amb el seu assentiment.
Com a record de l'acre va (raer
ofrenat a cada pilotar; un borde estoig contenint una pilota d'argent daurat, amb el nom gravat de cada jugador, curiosa pega d'orfebreria feta
a mä, amb que el Sindicat correspon a
la gentilesa dels seus afavoridors.

V EL A
REGATES COPA AGNES
Digmenge al mati, amb un lleuger
ient de mestral, el Maritim disputé
la segona prova de la Copa Agries
per a Hispänies, en la distància de
milles en 4 voltes a un triangle davant del Club.
Dels concurrents, el "Constance"
mengue el cap de sortida i ja no el
debla, adju&ant-sd molt be la regata. Durant les tres primeres voltes
rAgnes" el seguí, pecó a la darrera
fou passat per "Rigel". Així acaba
la regata.
El resultat fou:
a. "Constance", de H. V. Hugo
amb A. Bonet.
2. "Rigel", d'A. Mas, per P. Pi i
M. Juanola.
3. "Agries", de J. B. Simon, amb
5. Amat.

El "Pipo", de M. Matheu u re-

tira.

BO X A
hi haurà Roberti Uzcudun ni La Roe-Roberti, per ara...
No

D'acord amb el que informàrem
a la secció de Darrera Hora, de l'edició de diumenge, el mateix dia al
vespre es reuní al local de la Fedenació Espanyola la comissió nomenada per a finar les condicions en
qué sisaría d'o.-ganitzar el match
Uzcudun-Roberti, a proíit dels hospltals. Les negociacions anaren al
principi per 'non bon cansí, pecó a
darrera hora els representants de les
dues etnpreses es tiraren els plats
pel cap, com se sol dir, i l'afer va
quedar plantejat finalment de la mareina manera que estava en iniciarse el conflicte.
Ahir a migdia van estar al Govern
civil per veure de olucionar aquest
afer, el b)xador Paulino Uzcudun
i diversos federatius.
Al vespre, el senyor Moles, va
manifestar als periodistes que fan
informació en aquell centre que en
vista que cap de les dues empreses
Ii havia den unt permís amb l'anticipació necessària per a fer les
vetllades en qué, segons •s: anuncis
haría d'actuar Roberti, havia decidit
no autoritzar de moment a cap de
les dues.
CICLONE ABANDONA
DAVANT BOITAERT

Lille, 9.-En una reunió de borro
celebrada ahir tarda el boxador
Boitacrt venci a l'espanyol Young
Ciclone, que abandoné al 'estire round.
En un altre encontre a dotze
assalts el belga Sybille, campió d'Europa de pesos lleugers, vencé per
punts al seo contrincant Heints. Fabra.
• ••
París, 9.-Els combats de boxa
entre Thil i Tunero i el d'Ara i Nitram, han estat ajornats per al dia
16 del mes que som.-Fabra.

TEATRE NOVETATS

Centres linea

LLUM

DON GIL DE

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSOS
VIES URINARIES
Mala)) es 5e ree5es •

OPreelee set
POLICUNICA PARRE PIJOAN
Rambla de Canaletes, 11, 1..e
d'il a 1 I de 4 a

dalo

Barbers i Perruquers
Fabrica de mona 1 emes permanente
Mole). Vlialomai. 15.

Temporada d'hIveril. sola el Patronalcasalunsa 5 de
ge de la Generantat
l'Apinlaill e nt hic Ilarreloria, Grao .emopanym d'Opera. Director generat, Joatt
Mr4tros Calvet. CONTINUA OPERT L'ABONAMENT. Pl s iatt e . in:maltraen', de la
tt . p t ittoada andt la Illt.mtia ruira LA
CIUTAT INVISIBLE PE KITEO.S, Pe^
Pda la ' 5 -labro company I a cuma. Aleite,
Ala 17.
tlicerlor. VI. Sieitnan.
etisies AURORA
CARMEN, Pel ,
BUADES, MIQUEL FLETA Pibe 1,1 0puero, Ettore Nasa. Li toben encarreci a

rompladuria.

UN MARQUES
I LA SEVA FILLA

CLINICA PRINCESA
Tener - $tfille - Mstriu
VlsIta de 12 a X 1 de 7 a 9
Princesa. 8 (Entrada per ColOner!, 6)

Teléfon 49601

.1 Ir . elrle:

A un

quart tvotize:

.1 a

g . 1.:1, a les 10
Actualitets Paramount
Elibulxos
Edil, Journal
Pesca amoOlonante !mil-mental)
Gran esit de la P rodliclin UTA
Are

Bombas .en Montecarlo

CINAES
1111131311OR
TIVOLI

4

per Kate hiel Nage I Jean aturat
Es despatxa a la taquilla 1 al Centre de
aorantazs por a. les sesslons numerades
d'avul 1 dorna, ult

CINEMA SOPOR
AMA, L'Ida. a I re i'30. 1 MI, a les 9'30
NOTICIARI FOX
LA CASA DE Les DUENDES, dIbulsos
VANIDADES
M'Unan, Freshman
per Carl :Maltea
i g ene coole,

La Lotería del Diablo
per Elka / an/ I Ví-ior alelas-len
un:ea localilat.
I'referetrIa.
PREU:

tarda I 915 nil:

AVUI, NIT, A LES 10
ESTR1ENA EN
SESSIO DE GALA
Sanee auternent de preus

LLEGIU "LA PUBLIC1TAT"
PIROPAGUEU-LAI
.1 a Poden
manja r
DOLÇ grA•

eles a

DULCIMIDA

és un eondtment sie REGIM q ue PO tonta hidrate
ida CarhOnl, nt res que preduetil

DULCIMIDA

ha d'usar-se en DIAIET111, OBESITAT, ARTRITISME; el de Babo/ frene 5 agradable.

DULCIM1DA

es 450 vegades doiga, dl Completament Innbena; rada
testera correspon a la dolçor d'un terrón de euere.

DULCIMIDA

es ven exclusivemeeit a lee farenlidee. en flaseone
de 100 1 n50 tabletee,

Iliefenstabi.
F E MINA
4 tarda u tvia 1111: "El pallo de glena'.
Leda 6/örla.
A.
se
divierte",
George Al e xander i L'en Deber!.

TEATRE BARCELONA
Compan y la comedia d'Ardonl Tico
Primera

aelrlu: darme Carbonen

La comedia en tres artes
LA SEÑORITA MAMA
Denla, anneerr s . COMIAT DE LA
COMPANYIA. Tarda I lii, JULIETA
COMPRA UN HIJO. Di.ion s : leapa/a companyla d'alla comeriern
dia LOLA MEMBRIVES. Tarda
PEPA DONCEL,

moderns, delgada P o i P rimer acuse
I director JOSEP SANTPERE.
Altres primera actors 1 director!:
Alexandre Nona

I

Alfons Artosos

Avul, tilmarts tarda, a les 7,,
popular. Selenu. amb entrada una
pesseta:

TEATRE POLIORAMA
COMPANYIA FRANCESC MORANO. Nj!, ,1 1, , s 1017.: de /a 110lable Companvia de l'enli p m11 primer
• :olor Francric \butano. 111111 l'estrena
de la romedia ell Ir os art,, de Quintero 1 'Pinten. SOL Y SOMERA. Aun'els seus anlors.
leona hi assistiran
Matinée popular.
Ittona. larda, 515:
ne ttoutem de la comedia en un proleg
I n'e:: ae l ei. tht JacInt Benaventr, EL
COLLAR DE ESTRELLAS. SIL I cada
nit: SOL Y SOMBRA. Es despalsa a

en CAIXES

eummadurta.

TEATRE NOU
(PALAU DEL GENERE LIRIC)
Companyle CdmIce-Leica do Primer
ordre

Aro:, rtlinails. lard.:, a 1 ,, 1n1.
10,3,11 Vermut poptil:r.
Polaca 1 pia.
n Irmeral 1105,. I refraladm LA
TRAGEDIA DE PIERROT, Me t_If106 DE
VENTO 1 EL CABO emr.zno. l5 1
l e, 1017.: LA SEEORITA SAX0710N,
amb ntinetti Fem.:J:1dr/. Bello, clarea
mato, Moodine el vartIona.

CINEMES

LINIA DE LA OANTABRICA A CUBA-MEXIC
El valsell HABANA sortfra, st no ni In vatlació. do Bilbao u smtan•
der el 25 de gener, Ile dijon el 116 I de -orunya ei 27, cap a Illavana
I Veracruz. eara escala a Noca York a la tornada.
Prratera sortida el 25 de febrer.

LIN1A DE LA MEDITER RAMA A NOVA YORK, CUBA
CENTRE AMERICA
El vapor MAGALLANES mitra st no hl na vallarla, de Baree'ona
5 Tarragona el 17 t le gener, hie ValCucia 15, d'Al:watt! el 10. /le su,
laga el 20, de Cadiz el 21 I de Vigo el 23, cap a Noca York, Itavana,
Puerto liarnos Puerto Limón 1 l.rIsteSbal.
Prdpera sOttlda e1 co de rebeca.

T E L.;:r 1.-0 N _

e. 4 66

AMli, Sl l.lil I, I. Ni , . A 7 . -- in
EL HOMBRE V EL MONSTRUO
1 ,, M'edil.. laurel)
r. 1111 film Par:mato:O

EXTEN810 A LA 1NEDITERNANIA DE LA L'Ola DE LA
CANTABRIOA A CUBA -MEXIO
Peonen muda de Ittucelona, !I un hl ha
varlael6, e/ le dr febrer, 'tau a Tarragona uf, a, Valencia, Atacan) fva),
Alide g a, Carita I /Silban, d'ou sortIrA el 215 del maleta mes cap a emtvan,,
Veracruz u escales Intermedies.
'6
LINIA DE LA MEDITERRAN1A A PUERTO N1110,
VENEZUELA - COLOAIBIA
El lol g ell MARQUES DE permute st no tu hd voaaeld. de sacer•
ion4 el 20 de gener, le valencia ej 21, he klidaga el 22. de Cadlz el 24,
cap a Las Palmas. san 21119 de roerlo Meo, la (Mayra, ruerto Cabello

WALEYRIA

- ' . - Que P asne el
continua 4 sar d a
hlo", "El irrror del hur tra". czmiea..
BONE la 'I A •
Continua t tarda: ti All neo"
clan de pot ro s ". " la zarp a miel, lagUai".
retirara.
DIANA

200uar7„ • Cbrinea.

Documentals
Actualitats mundlalp
Viatoes - Etc. 550515 continua
Butaca UNA PESSETA

•

ESPORTS

FRONTO NOVETATS
r

jac

ife,er

GRAFIC PAIRAMOUNT

Gustav

FrohlAch i Polly

Dibuixos sonors animats
Oil5 iihl

El f:On

REPORTER
CRIMINAkLISTA
inot tiermanni Soeelinanas
.1 mOs. a M lardni ci projecutra

A, ai. tilmart s . tarda. a los 417: .
I
1 CAZALIS I-CELAYA contra ça- ..
.1 RATE I-MAGURECUI I. Ni?. tal:,
1 GURUCEAGn-UGALDE contra CAiEFUEL I-CAZALls 11. Mine. 11.1510 1
g i ; •
t. Debvt del gran minar
1 GUILLERMO. iteialls p ., cartel:,

ll

I) I V Eit S O s

1

/:
•:

EL SECRETO MIL SUBMARINO

PIANOS
.
des Ce
pesseice

.r,

mas -C. 13 1 EGEZ
43 Ft U t: , 7d

Nillgú ¡al

crellre Iple IUIPA3 muc

CAP ARRILJGA
i el seu cptis
ara tan suau
com el meu
1YI155

i fresc
diu:

Ell'ItOn

1931'

Les dones dels nostrels dies no sim nazi oblicade a semhlar velles. U producte meravellós. anomenat Biocel, extret dianimals jures, restitneix
la joventut a la pell. Dtiraar les enmiendes
d'alimentació de la pell 4 realitzades pel professor
doctor Stejskal, de ir Universitat de Viena,
les arrugues han &sal iairegut per complet (cegi's Iinionne complet . de la Revista Medica de Vikital. Aquest vo ¡ove :cut 1.15, senziliament. de la
notable Bloc e I es contingur en
Crema Tokalon, color rusa, totes les
la Crema Tokal n , aliment
nits abrdss (Vallar al llit. Aqssesta credel cutis, color rosa. Eitvorant-la, tira ma es la que cm dona a.“..e.,4.
pell revellida i marcida put rejovenir
de joventet que en, creo
fàcilment; les arrugues 3desanareixen, de frescor i
els nuiscles reianats ck la cara es deu anys de sobre".
Usen la Crema Tokalon, aliment ael
tonifiquen i estrenyen.
Cl) aliar al
La senyera de Juilla.ile quaranta- cutis, c-,lor rosa, a la nit
cnc
i
a nys d'edat, reneisas
mare de llir. Procura a la pell. que alintenr,
Juilla, la Reina . la Bellesa durara el son, el Pincel, que restitueix
d'Europa l'any 193i, dxlara: "Fin la joventut. Usen al mati crema Toarenen sovint per la gertlensa i no per kalon, color blanc, per g MatIrmeial,
Ist ma re de la neta filia.' Eni conser- sunvitzar i embellir ei 5,,tre cuna
13•1111111M2M1111111~Ma 1

WIMEINV

11

31C .111.,

R.

MARISTANY

:3

_ma tuee
r

MARC? SUel,:IM

Glarantitzada la ova sólida 1 excel.lent fabr:cació Asta la respootable si g nat •.r r de 552 eone 11Udo I acredlteda casa R.
Fundada en 18 130
LuxwErts I REPARACIONS, DIF008. RADIO I GOTLLOS DE LE 3 111!L1ONS MARQUES, VENLE8 AL COMPTLT

MARISITANY

Uva.), CUrea0 (fea.) , Puerto C010Mbia (tia,/ I (irlstóbal.

liptis Oren liolei • T. f. 1'. Orquestra, ele.
Les remedaste 1 traciamein que gautleir el n eisetile el anude e
IraltUre traillcionm de la Compacyla.
TeMbe te otileblerta apuesta ~paula une aneas de «evos roo/.
blnals per ala princlpale porte del tudn Serene per hales regulara
Per a Informo' 1 despeas ole pasearles, A. »01.. Vis Laieellea•
liarcelena.

I R I 11 P ARA

Conifnua 7'15 loro: "(Me paTne el
diablo".'"El l e rrar miel hampa".
Notiriari i COMIca.

Itilijhl 45 311¡S

..•n••••M

VALDA

Servei del mes de gener de 1933

nasteel6s,", ..c.b 5 ra tien", en espanyci.

PUBLI CINEMA

Nit, I rada nu:
Exit per aciamacI6 del milano/
Tole la múelca es repiten(
Teta ele quadrat eón ovac.onate
AcudIts a dejo. Rialles continuos

PORTANT EL NON

EXCELSIOR
4 tarda I 930 nit:
bdinhero".
"Dlptomttola femenina". g ay Franela
David Matutera. Notlelarl,
MIRIA
larda I Tan nIt: tt ylteria Un mitinsal i n- , boom flentiet I SPeneer Trary.
- 1.a vida es Mi azar'. 1 , 1011:M5. •
GRAN TEATRE CORTAS.
Continua 3'45 tarda, "Embalador 5ill
cartera", "Quena un malonario", "La
vida es im azar".

CORALINA I COMPANYIA

Preserveuse - Defenseuse
amb l'us habitual de les

solaament

PATHE PALACE

4 tarda i 930 1111: “ n lImpladas". "lrlguetes de ItolDmool"
Rita la noy.
"Medico Improvisado". •

3' i5 larda: "Tanta s veo-.
"DOnlador de poirOs". -La zarpa del

por

"El Papitu" Santpere

AME

12

AMOR ON VENTA I

EL TENIENTE
DEL AMOR

N'OS DEIXEU SORPRENDE PER ELLS

LES VERITABLES PASTILLES
que compraren

9'55 nits ".Aridez hic Ira g eeaseran de las sombras",
Karloff. Cultural.
CATALUNYA
4 tarda 1 945 alt: -.Sandez de tratedia", James Enano'. -El hacha 41.1.ili•
mera". Edwars 1. flobInson.
Boris

Avul, dimatis, tarda, a un ciliar;
de sis, 1 ntt. ' a un aman d'onze:

Companyla de vodevil I espectacles

vos vigila

CAP1TOL

5

Tom 3115,

Continua

Gran Teatre Espanyol

GRIP es trova a l'atmosfera

CLARK GABLE

MII••n•••••••••..>.........t.•••••n•••

Pteparat al Leerlas:el Montó, Pasada de la Xemintlea 87. Barcelona
011 es poden demanar mostres gratuitas

LA GRIP

!

JOAN GIIA INFORD 1

TRIOMF D'AUTORS INTERPRETS

I/. In.. ales vine, UNA DONA I DUES
VIDES. 011011 3 . Sarda: ELS PASTORETS.
El, neta personan-nena faran 55e,111
mis peina.

- El dieren llene

alas", \VIII Hornees. "Luz azul", Lent

•
MONUMENTAL
Coatines 3'55 larda: -Siembre adiós".
harienda misteriosa'. •• ChIrs bien",
• en empanyol. 'animes Donn.
R• O .Y AL
conlfr p la 715 tarda: "El canfor desco-La hacienda
nocido .' Éddl e rinfor.

ufigyinaong
TE,,,oki7.....-:-.3

AMOR

Aumenten la retsistäncia del Pulmons

AL CLUB DE MAR

.1"eVillliMillli!11111!11!
1,1o. tarda.

I

Conserveu sans el vostros Bronquis

Les regates anunciades per a diunienge al matí, tingucren lloc amb
èxit cumples: els equips es presentaren en bona forma i la concurrencia de priblic fou tiombrOsa. I.,a primera prova que es va córrer Ida la
ed Outrigger a quatre. S'anotaren:
Primera: Bot "Jaume Muñoz
puig, Foz, Mirangels, timoner Picher.
en 8 171. 46 s. 3-5.
Segons: Bot "Olímpic", Martí
Maspons, Ríos, Canalies, tirnoner
Lligonya, en 9 m. 4 s. 2-5.
A les onze es va donar la sortida
als concito a dos (equipo fernenins).
que per esser la primera vegada que

SALONS •-`-Z -

1

Copa Catalunya

E

g
La casa de los muertos g

TEATRE CATALA ROMEA
Companyla 1411a-Dee_

1

fruti Inés einolio de 1 . 3e1'

1:1

J.IIMn•n•• n•11•41.

1 1pesseta

PASTILLES
VALDA
ANTISEPTICAS

Sal-abril A
7 7 o 9 130 o 21
LIniversitary 7 5 o 2 97 38 17
CADCI 7 3 2 2 22 38 15.
Barcelona A 7 o o 7 4 142 9
Barcelona B r r o o ts o 3
Santboi B
5 00 1 o 00
Cornellà
o 000 o o o
Joventut
oo o o o o o

n••••11.•n••••n•n••••••n••

La divertida comedia

MARIDO lime,

ALCALA

litt n rprotat a la tarda per la Gaben,
isedayot, dimano, 1 a la Illt
Metal, l'Alista ) Bou» acompanyals, larda i I mi!. per l'Avellf, FontMilla, Palacios, Llauralor, MOrcia,
Baraja. Orquestra de comla h li f.
per 85 Prof .s SOrS. Derorah5 ,l'Alarma, Velera I Campesulines. Pasmoso p 5 e . erlia,1A. Acabat el seamp
arte. Intertnedi mostea! de EL
GATO MONTES, pee SO Proressors
d'Orquestra. Comenearin els propano, anal) El. 1.10 PADIU I dizi•
ir Ira Porquestra l'autor Mire. Penah,. Done, tal da. LA FIESTA DE
SAN ANTON I DON GIL PE ALCALA. Ni): EL LIO PADRE I DON
GIL DE ALCALA. 1.1,111 del teto.,
FELIP SAN AGUSTIN
einplaituila
P. ,s pai,

RUGBY

DIUMENGE VA ACABAR :-: EL
SANTBOIA VENCEDOR
Diumenge se celebré la darrera
jornada, en la qual es disputaven el
segon lloc el CADCI i l'Universitary. La partida fou guanyada per
aquests damero, després d'una 'taita
bastant dura.
El primer Roe ja se l'havia adjudicar el Sans')of en guanyar, també
el seu darrer partit.
El Barcelona, amb la victòria
hir, s'allunya del darrer flor que
ocupava després del seu darrer
forfait
Els resultats foren:
Universitary, 14; CADCI, 6.
Barcelona A, st; Smtboi B, o.
Santboi A, jo; Barcelona B, o.
La puntuació definitiva es com segueix:

Jnyenal,

4 larda

ELS DIABETICS

La

Teltfon 14.544
Tarda, 130. NO, 945
REVISTA

Noticiar! Vox, en espanyol. Cele?
i espanyet. PARIS - MIEDITaramos», per Annabella i Jean
1 -:re p a del graw1M.
LA CAdA DE LOS MUERTos
per! 110wart Pb18Ips

CALVO

Tarda, a 2/4 de 5, 1 ni!. n les 10.
g r an s funciona a honor del mesen
, en relebrarld del censenarl del y en Callas

CINEMA pAgjc.. :

g essitl continua des de les quaire:

SALÓ VICTORIA
GRAN TEATRE DEL LICEU Valencia, 280-291. - Toleren 12935

es posaven en ratIla les tripulacions'
de senyoretes anA que compta actualment el Club de Mar, havia despertat interés conèixer les seres qualitats. El conjunt d'aquestes és satisfactori i la seva y oga resulta br e a regular.
Resultats:
Primer: ''Brunzent", E. Neau, 111
Neau, timonee: Ivonne Neau, CO 4
m. 56 s. 2-5.
Segon: "Gentil", R. Laurent, P.
Estublier, timoner: M. R. Laurent
en 5 m. 5 5.
Tercer: "Englantina", M. Nehlinger, T. Foz. timoner: M. Ferrer, en
5 rit. 9 s. 3-5.
Resten encara efectuar dues proves mes, els dies 15 i 22 del mes
que som, en els quals dies es correran ele Inés a mi, les regates per
a iols a quatre, a les quals s'han
inscrit quatre equipo.

DULCIMIDA

Per mal Palas-

veenele.

Se t -Vel

Gr.

1

8 ass--tit l6 müs nra _ Constantment nuvetats

F.

MARISTAAIY - 8,

5AxIt --Sol-licIteu arcas

Ronda

••n•n1 n 31~~111t-Se,

,

t

condiciono a:

S. Pero,

8

