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20 céntinis

L’komenalge
a la genldelporc 1’ 1í.
tomtaitniemfl
La setmana ‘passada la Junta de la «BeneficncÍa Lo
cal», constituYda per persones honorabilíssimes,
d’una
honestedat administrativa
a tota prova i de qui níngú
pot dir, en veritat, cosa mala, rebia de part d’una fulla
sense control ni vergonya, i a mena d’homenatge de
condemnats, la bafarada pestilent d’un odi recargoiat
i comprímit, posat al servei d’unes ambicions perso
nais, pastades amb totes les lletjor de concupiscncía.
Val a dir que si profunditzem un xic tot el procs
del bram dénunciador desde el primer moment in
tencionat fins a l’últim moment d’efectuació, será re
lativament fácil d’obsevar com darrera un pretext í
suposat interés benfic, preté fer-se escápol, sense
aconseguir-ho, un esperit empastifat de mala fe i una
inte1ligncia
baldada per la rencúnia i el desplt, no
per atrotinat, alleugerit de malícia refinadament díá
bólica. 1 encara en el fons d’aquest esperit, ien algún
recó d’aquesta intelligéncia, no tindria res d’extrariy
que hi apareguessin senyals i solcs inequivÓcs d’un
passat culte idoltric a una persona, en molts aspectes
funestíssima
per Ripoli i per Catalunya i a una polítí
ca, la misria de la qual, día vindrá que caldrá parlar
ne amb més amplitud que ara si en aixó s’ens obliga.
De totes maneres celebrem la cridória dels condem
nats pel que té de faceciós i per l’espectacle que ofereix
als ulis de la justícia estricta aquest fet que el nostre
taranná pacientíssim ha sabut interpretar com un nou
i interessant homenatge de la gent del porc, tributat a
l’austeritat administrativa
deis actuals dirigents de
«Beneficencia Local».
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Lobra més discutida
1 apasslonaut!!
El fihu rnestre que
no &assembla a cap!!

2 hores d’emoció ínohhdable...
en un pensionat de notes
Adolf
Jylenjou, Baclanava,
Irene
Dunne,
Ernest Torrence. Neil Ha
milton i altres, en la fastuosa coma
dza moderna sonora de la «MeLro»
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Per la seva alta qualitat s’irnposa arreu
Agent de venda IGNASI PUIG Ripoil
-

i dues més pellícules

CATIFA

sonores

MÁGICA «FOX»

i una PELLICUL&COMICA
de Charles Chass•e

altaveu
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L1t1$I11
SESSIO

DEL DIA 41 DE PRIMERA

CONVOCATORIA

La diada deis Reis mig obliga a celebrar sessió de pri
mera convocatria,
la qual cosa vol dir que el Conseller en
cap Sr. Lluis CastelL té la joia de contemplar- a lentorn
seu tots els companys que abans de l’esdeveníment
de la
República no s’avergonyien de demanar els sufragis del po
ble amb l’honrós i avuí plenanient victoriós nom de cata
lanista. Deis altres ni un, com de costum.
A dos quarts de deu, un esternut de l’Alcade que coin
cid cix amb i’obertura de la porta del seu despatx, ens fa
present que va començar seguidament la sessíó.
El Secretan llegeix i’acta de l’anterior i ens enterem
que es par1 i es tract
entre altres coses d’una Comuni
cació de «Palestra» sol’licitant el Saló de Sessions per a cele
brar una reunió per tal de parlar de l’Homenatge al Sr.
Tomás Raguer, acordant-se que el Sr. Casals portí la repre
sentació de lAjuntament
a la susdita reunió. Quelcom re
lacionat amb les estrenes deis vigilants, i amb el pagament
de les cdules personals. Es parla també de la urbanitzacíó
delPia
de lArquet í de una pila de coses inés que, la rapi
deç amb que el Sr. Ciosa llegeix les actes no ens permeté
poderapuntar,
ni la nostra men1ria sabé retenir.
Firmada que fou lacta, el Secretan dóna compte de la
recaptació
del Negociat d’Arbitres la qual 1per cert ofereix
un augment molt considerable: Ptes. 2466,96 sobre el mateíx
mes de l’any anterior.
Es lArquitecte, per mitj del Secretan, qui dóna compte
de l’obra feta, memória, resum i líquidació de tot lesmer
çat al Camp d’Esports Municipal (No8altres no sabem el
per que en diuen «Camp Municipal dEsports».
Ena assabentem que el Butlleti Oficial ha publicat
el
Pressupost
Ordínari per lexercíci del present, el qual no
ha tingut enemics de cap llei.
Es fixa seguidament
a Pessetes 7 el tipus de jornal a
abonar als reclutes de l’actua! reemplaç.
Amb referencia als aiguats acorreguts darrerament a les
comarques gironines. i a proposta de lAicalde sacorda que
I’Ajuntament es subscrigui, a tenor del que facin els demés,
municipis
a la recaptació suggenida pel President de la Ge
neralltat, 1 en pro dels damnificats.
Unes altes al Padró, que s’acorden. Després una tira
llonga de factures a pagar denoten que som l’poca del
balanç. Passen a Hisenda pel seu exmen i pagament.
Finalment,
el Sr Bonnín demana al Conseller en cap,
que vulgui dir el qu hí ha de cert amb referencia a la de
núncia apareguda en un setmanani local, sobre porc entrat
a la Beneficéncia Local. La presidéncia promet complau re’!
a la sessíó vinent í és a tal fi que ha començat ja una infor
mació escrupulosa
deis fets. Encara el mateíx regidor
demana com está allá de les aceres, per tal que s’hi dongui
curs 1 excució. A les deu tocades toquem nosaltres el dos.
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De I’komenalgeal Sr. TomásRaguer
«Palestra» convoca la primera reunió a
la qual assisteixen la inajoria de les enti
tats i societats de RipoiL La idea ¿a aco
Hída amb inegable entusiasme.
Algunes
opíníons que no lan el cas.
Nonienament
del Coniit
organitzador.
Els primers
acords.
—

—

—
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Convocatória adressada a totes
cíetats i preinsa de RípoIL.

les So

Honorable Senyor:
En la sessió de divendres passat i a prec nos
tre 1’Ajuntarnent de Rípoli s’honorava i ens día
tíngia, cedint-nos el Saló de Sessions per a ce
lebrar-hi la reunió preparatória
encaminada
a
portar a cap el projectat HOMENATGE a Finsigne i benernrit
cíutad
ripolls
Sr, Tomás
Raguer i Fosses, com a fundador de l’Arxiu-Mu
seu de Sant Pere, glória de Ripoll i de Catalunya.
Sabut el lloc de reunió i fixada aquesta per
dimarts dia 3 del que som a un quart de deu de
la vetila, eus és ben plaent de convidar-vos-hi
amb la seguretat de que el nostre convit trobarl
en vós, aquell sincronisme que bé es rnereix la
forta persorialitat a qui pretenim homenatjar.
Pareu compte, honorable Senyor, que la De
legació Local de Palestra desitja donar a Facte
un matiç ben destacat de cultura i la solemnitat
d’un plebiscit popular i és en aquests suports
que flein i recolzem la confiança de la vostra as
sistncia
de la qual, i per endavant, us en donem
les més expressives grcies.
Visqueu molts anys en Catalunya í per Cata
lunya.
Ripoll, 1 de gener de 1933.

Catalunya. Mes tard s’hi adhereixen la Coopera
tiva La Económica í Casino de Ripoll.
El Sr. Prat, en breus paraules, dóna compte
del motíu de la reunió, que no s altra que el
d’homenatjar al Sr. Tomits Raguer, com a fun
dador de l’Arxiu. Apunta la idea de que l’home
natge es tradueixi en una obra en profit de l’Arxiu
Museu, del qual n’és l’homenatjat,
a més de fun
dador, el seu més destacat propulsor. Entent que
amb l’esforç de les aportacions que s’aconseguei
xin, es pot portar a terme alguns deis piana que
exísteixin
sobre el futur d’aquest Arxiu’Museu,
obra capdal d’una vida esmerçada en profit úni
carnent de la tradició i el bon nom de Rip oll.
Ni un dels assistents, en els diversos parla
ments que es succeiren, escatf els mrits
con
trets pel Sr. Tomás Raguer, per ésser mereixedor
d’un hornenatge,
eminentment popular com el
projectat.
Ni un d’ells pos en dubte l’oportunitat
de
l’homenatge,
tot i la polémica iniciada pel senyor
Bassaganya i en la quaihi intervingueren els se
nyors Casals de l’Ajuntarnent, Gayoll del Casal
Republich,
Mossén Raguer de l’Arxiu-Museu i
Ferrer per FALTAVEU.
Aquesta díscusió, la trobtrem un xic despla
çada
és una opinió personal
doncs sortiren
a relluír parers, que no sois no eren el moment
oportú d’exposar-los, sinó que calia que reflexio
nés el seu iniciador, Sr. Bassaganya, car podia
—

—
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Trausport

amb auto-camiópas
sant per
Torelló 1 Manlleu

La reunió al Saló de Sessíons
Dia 3 de gener de 1933. A dos quarts (le deu, el
President de la Delegacíó de «Palestra» a Ripoil,
Sr. Jaume Prat, dóna començ a aquesta reunió.
De les 24 representacíons convocades, hi assistei
xen: Ajuntanient de Ripoli, Académia Católica,
Cooperativa Ferroviltria, Orfeó, Foment de la
Sardana, Clam Popular, ALTAVEU, Scriptorium,
Saberut,
Patronat de l’Arxíu Museu, Federació
de Joves Cristians, Síndícat d’Iniciativa de Tu
risme, Esquerra Republicana, F’oment Mercantil,
Casal Republíclt del Ripollés, Societat de Caça
dors La Rama, Escola d’Arts i Oficis, Escola de
Declamació,
Delegacló de la UníÓ Socialista de

!

Per encárrecs:
RIPOLL

:
El

Preus
econmics

-

P. Llopions, 3
Telfon 72

BARCELONA:
C. Rec, 11
Telfon 11.366
Pallaresa
La
Passeig de
St.
Joan, 16. Telf. 50.605
Rápid,
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ferir a l’home que precisament es vol homenatjar.
El Sr. Bassaganya oblidá aquella <‘composició
de lloc» tan necessária en aquests cassos. Major
ment quan no es té el do de la paraula, sense el
qual és molt possible que vinguín les interpreta
cions més variades en desmérit, gairebé sempre,
de la puresa d’intencions.
Recollits per la presidéncía, els diferents pa
rers, que en conclusió no eren sinó un desíg ge
neral de contribuir a l’homenatge projectat, s’a
cordá per unanimitat
nomenar un Comité orga
nitzador,
que tindrá cura de portar a terme un
esboç general, per tal de proposar, en una segona
reunió, detalis de la classe d’homenatge i manera
de portar-lo a terme.
Aquest Comité organitzador
quedá íntegrat
per un representant
de l’Ajuntament,
Scripto
ríum, en representació de la premsa, l’Orfeó de
Ripoil, Foment de la Sardana, Escola de Decla
mació, Cooperativa Fçrroviáría, Esquerra Repu
blicana de Ripoil, i Casal Republicá del Ripollés.
S’acord
que el dimarts vinent es reunís aquest
Comité, per tal de donar començ a la seva tasca.

Reunió

del Comité Organitzador

El dia 10, a les 9 hores de la vetlla, va tenír lloc
a l’estatge de «Palestra», la primera reunió del
Comité organitzador de l’homenatge a Tomás Pa
guer i Fosses, acordant-se redactar un projecte
de l’homenatge i la meinória de lescenificació
que es pensa realítzar a l’Arxiu-Museu, en honor
del seu benemérít fundador i propulsor.
Ens plau consignar que en aquest acte es va
ren rebre les adhesions de la Cooperativa Econó
mica Ripollesa, que passa a ocupar un lloc en el
Comité i la del Casino de Ripoil.
El proper día 23, es reunirá novament el Comi
té, que deixará definitivament
redactat el docu
ment esmentat, per tal de sometre’l a l’aprovació
de la Junta de l’homenatge i recabar l’autorítzacíó
de la mateíxa per la seva publicació.
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Ferreteria

Ha començat

el campionat...

Ha començat el campionat i ja en l’inicí, po
dem observar resultats molt probables...
encara
que profétics.
Per a la «J.E. Ripollesa», la victória ha estat,
sínó ressonant, molt falaguera, i ben a posta per
nodeixar
decaure la moral i I’entusiasme
que
diumenge passat es feu palés en el camp.
Un dels rnillors encerts, potser el més interes
sant de tots, és l’acord deis clubs existents a
Ripoli «Esport Club» 1 «Palestra», mercés al qual
poden participar en aquest campionat, amb pos
sibiiitat de triomf.
Els directius d’una 1 altra banda, han posat
a la palestra els valors més positius, per tal que
aixó fos un fet. No s’han trobat entrebancs, ni
punts de difícil solució. Si sempre s’activa amb
el mateix delit i amb un esperit semblant, podem
sentfr-nos ben optimistes.
Hemvist com el resultat obtingut, ha estat
molt notable, tota vegada que podem participar
en el campionat, que de molts anys no s’havia
pogut veure a Ripoil.
Tot fa preveure que la lluita futbolística per la
«Copa Generalitat» será dlsputadíssima.
Tots els
equíps
llevat el «Santa Eugénia», que ha per
dut seriosament
han donat una prova de la
seva válua, aconseguint resuitats mínims.
Fem vots perqué aquest afany no decaigui un
sol mornent i perqué l’afició ripollesa puguí veure
com els seus equipiers saben aconseguir per Pi
e
poil la Copa simbólica,
cosa per altra banda molt
e
a
factible, ja que tenim elements valuosfssims per
aconseguir-ho.
—

—
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FUTBOL

F. C. Torelló O.

Pere

*

a

Comentan

:

MANLLEU

J. E. Ripollesa 1.
del Partit.

Una tarda freda, peró bona. Sobretot en entu
siasme a esportiu, encara que una míca malejat
a
per inclinacions molt
e
humanes, peró, partidistes.
e
El públic molta nombrós, aguantant dempeus 1
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amb pacincia adrnirabk
un partit ben interes
sant i que arbitrii el Sr. Castanyer de Manlleu.
La lluita plena d’encerts i també de desencerts.
Més abundants
aquests que els altres. Remar
quem dos trets de Pujol i un de Juventeny, que
haurien estat «gois» d’estar tirats anb una mica
més de traça. El xutar a gol és l’únic que manca
i en gran manera
a l’equip ripolls.
Observt
rem que d’haver estat oportú en el «xut» a gol,
moltes pilotes, hauríen fet altre camí. El partit
estigué desenrotliat a un tren fntastic.
Als deu minuts escassos de començar, el Pi
poli rnarct el primer i úníc gol de la tarda.
Els forasters ens donaren la sensació d’estar
perfectament
entrenats,
molt millor que els lo
cals. Els extrems davanters nostres molt fluixos 1
índecísos a la primera part. A la segona millora
ren força. especíalnient l’ala dreta. En Prat, Bas
sois i Rigat, gairebé no els coneguérem. Encer
tat en Casadesús 1 molt bé, estupendament
en
Valls. En Pujol també tingué alguna jugada es
piéndida. El porter, no cal dir, que seria boníssim
si no jugués moltes vegades sense tenír-ne neces
sitat. Poguérem comprowar moltes parades de
pílota a terra, que no hi vegerem la punta. Aixó
apart, volem dir que complí bé el seu comés.
Resumint, direm que fou un partit que deixl
molt bones impressions í feu créixer les esperan
ces que podrem veure convertides en realitats
ben falagueres, si l’equip local format, es lliura a
un entrenament sever i disciplínat.
Els forasters, ens deixaren també molt bona
impressió. Podem afirmar que juguen amb certe
sa i. control; sobretot tenen una combinació ex
cellent i molt entenimentada.
Esperem don ca, el proper partit, amb el Santa
Eugénía 1 a veure si amb algunes modificacíons
que s’imposen, podem millorar el nostre equip i
portar-lo a la viciória final.
L’rbrit una mica de tot. 1 el públic també.
—

—

BIMBA.
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PARTITS
P.
F.
F.
A

*

*

PER

DEMA

Atietica.
J. E. Ripoflesa, camp del Vic.
C. Torelló.
F. C Genisenc, campTorelló.
C. Eugénía.—U. E. Rodenca, camp Eugénia.
E. Manfleu.—F. C. Bose, camp del Manlleu.
—

—

N. de la R. Per manca d’espaí deixem de
publicar
lartícle
«Les organitzacíons
espor
tives» que prometem
fer-ho en el número
vinent,

Unes quanfescosesals
jugaciors de bona fe
1
Afirmem, primerament, que el joc és una cosa
ímmoral i que així ho reconeixen tot8 els moralis
tes de totsels
paisosde
la terra.
Tanniateix,
peró, obté les preferncies
de molta gent 1
tíngut, acfcom a tot arreu, adés jara, com una
de les faLleres més diffcils de resistir. Aixó prova.
si més no, el seu formidable poder d’atraccjó,
que l’inacabable tirallonga de jugadors de totes les
edats i estaments que sempre estan a punt de ju
gar-se els diners, acaba de fer més vistent encara.
Esgarrifa de veure com els homes 1 la Joventut
es llencen a coquetejar amb el drac insaciable,
que mal en té prou i sempre aspira a més. Podem
ben dir que la cobdfcia més mandrosa atrau als
homes com la llum a les papallones
i també
d’una manera semblant els enlluerna fins a la
extenuació.
En tota els Casinos, cafés, bara, hotela 1 mu
sic-halla de certa importncia,
hi veureu tau les
de joc, sia d’una classe:sia duna altra. 1, el pitjor
del cas, és que sempre les trobareu plenes de ju
gadors 1 de curiosos que esperen torn per a retre
acatament
1 vassallatge a l’odiós tapete verde,
fred i insensible ales necessitats 1 a les conve
niéncies socials.
La tareia de provar sort, és tan fortament pa
tida que no exagerarem a l’afirmar que el joc és la
diguem-ne diversió
que fa botre més cons
cincies
i la que mena més dreturerament
als
Individus a pérdues fatais i inevitables, ldhuc in
falibles. 1 aixó no en ordre a les valors morais;
sinó en l’aspecte purament material. Es possible
desvirtuar el citicul de probabilítata? Evídentnient
que no i si realment és així, cal admetre i accep
tar que alilt
on hí ha desast té d’haver-hí prdues.
—

—

1 aquest desgast i aquestes pérdues deuen pa
gar-les, per raó natural, els jugadors i no les ca......................................................
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ses on es practica aquest terrible i egoista esport.
1 hem de convenir que el llum, els dependents,
les cartes i altres despeses anexes, tenen alguna
importitncía.
1 no pariem d’aquells llocs on els
esportrnens tenen la dria de plomar els quartos,
sia de la manera que sia. D’aquí si que tothom
en surt escabetxat i amb I’ermilla a la funerala.
Advertiments
ala babaus.
A vegades succeeix que la casa no té combi
nació amb els indivídus. No obstant 1 aixó, és el
que volem remarcar d’una manera especialíssi
ma. Avui, no deixen per aix
certs aventatgistes

De

CANARI.

Accident d’au..
tomóbil. Abans

Redacció.

La setmana passa
da 1 a causa de lo
peració a que tin
gué de sotmetre’s
4
la tilia gran del nos
tre ímpressor i amíc Daniel Maideu, no pogué
sortir ALTAVEU; de la qual cosa demanem dis
culpes ais nostres ilegidors, els que es troba
ran satísfets de saber que la criatura marxa bé,
dintre la seva gravetat.
1 ara que parieni de malalts, també fem cons
tar que l’esposa del nostre amic Narcís Serra,
segueix
lentament la seva millora que no cal
dir com desítgem un total guariment com més
aviat millor.

tiran mítíng Així comença el convít d’a
firmació Sindical Agrícola, que fou escampat,
profusament,
diumenge passat, amb motiu de
l’acte que es celebrará dern al «Saló Corntal», a
dos quarts d’onze del matí, en el qual hi prendran
part els següents oradors: Lluis Sallés, presiderit
del S. A. de la plana de Vic; Josep Caralt, Vice
president, Manuel Thió i Rodés, abvocat; J. Lle
veres, secretan; i Xavier Casademunt, diputat al
Parlament
Catal.
Procurarem assistir-hi.
—

TrauquiHítat.
Es amb satisfacció que
constatern el fet d’haver transcorregut
amb una
tranquíllitat
absoluta en la nostra vila, eminent
ment fabril, aquests darrers dies de intensa agi
tació revolucionitria que ha repercutit en gran
manera en altres diverses poblacíons de Catalu
nya, de molta menys importáncia industrial que
la nostra. Aixó vol dir que els nostres obrers no
es deixen entabanar
per idees disolvents. Cal,
peró, sintetitzar el seu espenit, amb generosi
tats i amb justícíes. Altrament, potser no sempre
podríem experimentar la joia d’avuí,
—

aprofitats, d’especular í combinar de la falsó més
escandalosa i desvergonyida.
A Ripoll passa quelcorn per l’ístil del que aca
bern d’apuntar i convé que els ínnoscents ho s
piguen, solarnent sigul per a donar a entendre
que no tothom bada i que encara hi ha algú que
sent la inclínació de practicar aquelles obres de
misericórdia
que diuen 1 aconsellen
er?senyar a
l’ignorant; donar veure a quité set í 1nenjar a
qui té fam. Apart d’aixó ens exercitarem a fer
cultura í com será que no hi sortim tots guanyant,

d’ahir, a les dues
de la tarda, aproxi
madament,un
auto
de
Carnpdevánol,
atropellá, malferint-lo, el xicotet de set anys, Jau
me Bonfili, qui morí a la matinada de resultes de
laccident.
Sembla que la dissortada
criatura es despren
gué de la companyia de la seva mare en el mo
ment qus s’escaigué passar el cos del delícte.
Lamentem verament laccident i aconlpanyeni
als
pares a la pena que els afligeix

Grup «Tallaferro» de la F. J. C. Activi
tats de la Secció Teatral. Per tal de celebrar
d’una manera escaient i ben rípollesa les tres re
presentacions
d’«Els Pastorets»,
que arnb xit
tan falaguer i a cárrec deis fejocistes ripollesos,
s’han donat recentment al Saló-Teatre de l’Aca
démia Católica, la Junta d’aquesta entitat, obse
quiá a tots els que hi prenguerenpart,
amb un
explndid
sopar, servit per l’acredítada fonda
i’Estrella, d’aquesta vila.
L’ápat que transcorregué
en mig de gran ger
nianor, fou amenltzat amb diferents discursos,
els quals s’inclinaren tots a desitjar molta pros
penitat per a la Secció Teatral del Grup nipollés
de la F. J. C. No cal dir que foren molt aplaudits.
A aquest efecte, el dimarts de la present se•tma
na, va efectuar-se ja una reunió, en la qual foren
aprovats els nous Estatuts
de la Secció, on han
ingressat alguns altres joves fejocistes per a for
mar-ne part. Segons sembla, aquesta Secció té el
propósit de representar, dfntre poc, i’obra teatral
«El senyal revelador».
—

Scriptorium.
Ens plau reproduir a conti
nuació el suman de la irnportant revista literário
folklórica rípollesa «Scrí ptorium» corresponent
al passat mes de desembre: «Lafesta de Nadal»,
—

altaveu
edítorial; «Als subscriptors de Scriptorium», per
La Redacció; «Nadal», per Josep Maideu í Au
guet, Prev.; «Catalunya autónoma», per Fidel Ca
talit; «El príncipi d’autoritat»,
per A. Sans; «En
el primer aniversari de la F. de J. C. de C.»; «La
pobresa i els seus rerneís», per Vigarmo; «Llum
de Nadal», per Raimunda Jofré de Casals; «Co
niiat», per Eudald; «Secció folklórica», per J. M.;
extensa crónica de la vila.
En aquest número de «Scríptorium» ens assa
bentem amb satisfacció, que després d’acom
plerts deu anys justos de periodisme
essencíal
meat ripollés, será transformat dintre poc en una
interessant
revista literlría catalana, sota la di
recció d’erninents personalitats molt conegudes a
casa nostra.

Prometatge.
Diumenge passat, fon dema
nada, amb tots els honors i atributs que ¡‘acta
comporta í exigeix, la m de la senyoreta Carme
Pigrau, pel jove (arnic nostre Antoni Portell.
Saludem amb satisfaccíó els futura esposos, 1
els desitgem, no cal dir-ho, un festeíg ben curt 1
un matrimoni ben llarg.
—

PeIs radioients. El Cap de Telégrafs, d’a
questa vila, Sr. Teodor Valencia, ens ha enviat
smb atenta lletra, el següent avfs:
«Es posa en coneixement deis posseidors d’a
parells radio-receptors,
i’obiigació de proveir-se
de la llicéncia corresponent a l’any actual, el termini d’adquisició de la qual, acaba el dia 31 de
març próxim, incorrent en responsabjlitat
en cas
de no adquirir-la. Aquestes llicéncies es poden
adquirir en les oficines de Telégrafs, plaça de la
Llibertat, núm 4, tota els dies feinera de 9 a 1 dei
matí 1 de 5 a 7 del vespre i els dies festius de 9 a 11
del matí».
—

El Sometent local El día deis Reis, no
pogué celebrar-se, per man ca d’assisténcia, i’acos
turnada revista anyal de Sometents,
evidentfssi
ma dernostració de la manca de disciplina que
exlsteix dintre d’aquesta instítució armada, que
enteuem arribada l’hora de reorganjtzar de dali a
baix. A aixó ens hi acaba d’ínclinar l’haver pogut
—

7
observar com la majoría deis sometenistes que es
disposaven a passar revistai, a la piaça de la Re
pública, portaven encara, el porta-fuseli smb els
colors de l’extingida
monarquia.
No s’hi val,
Sr. Joanet, a que els vostres soldats us compro
metin d’aquesta manera.

Condol. El testimonjern a la famflia de la
qui en vida fou Dolora Escriu i Cases, vídua en
primeres núpcies de Marin Farrés, l’enterrainent
de la qual, tíngué lloc ahir a dos quarts d’onze
del mati. A. C. S.
—

Reunió. Dijous passat, día 12 del corrent
es ceiebri una reuníó general ordinaria en l’es
tatge de l’Orfeó de Ripoli.
S’aprovi l’acte de la sessió anterior; la memó
ría que present
el Secretan corresponent
al se
gon semestre de 1932; s’aprov
també l’estat de
comptes que deixa una existéncía en Caixa el 31
de desembre de 1932, de 1.129’67 pessetes.
Per a cobrir les vacants deis Srs. Francesc Bo
nada, Onofre Puig, Francesc Galobart, Eudaid
Toralies i Leoni Pla, foren designats per aclama
ció els senyors Antoni Sala, Joan Casadesús,
Armengoi Vila, Joan Güeli i Carnie Catal.
Es don compte d’un equívoc sofert en el pro
grama del festival del dia 6 de desembre referent
a que constava en dit programa «Primer aniver
sari de la fundació de i’Orfeó de Ripoli», sent
així que devía dir «Primer aniversari del ressor
giment de l’Orfeó».
Foren designats com a portants de la Senyera
en el present semestre, els Srs. Juli Piella, Rafe!
Perez i coin a suplents Salvador Míngueli 1 Mique! Llizaro. S’implantlt la secció de teatre.
Finalltzi la sessió arnb unes paraules d’enco
ratjament als cantaires que adreçt el Sr. O. Puig
proposant un vot de grcies per 1’Agrupacíó mu
sical de l’Orfeó.
1 el Sr. Antoni Sala deman un vot de grcíes
per l’actuació portada a terme peis senyors que
deixen avui llurs cirrecs.
—

Tip. Ripollesa,

Daníel Maiden. Tel!. 89. —RIpoti.
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CINEMA

“XICOTES

D ‘UNIFORME”

Avui a la nit i dem tarda i nit, será projectat
al Saló Comtal, aquest film interessantfssím
que
ha engrillonat a tota i’afició Europea. Val a dir
que l’Empresa mereix uns mots de felicitació i
d’encoratjament,
tota vegada que encare es re
centíssima la seva estrena a Barcelona.
Aixó ens fa esperar confiadament,
que aques
ta costum esdevindr
nornialitat,
amb la qual
cosa, el nostre públic podrt assaborir,
arnb
relativa
freqüncia
1 promtitut,
les miliors
produccíons
de la técnica
cinematográfica
moderna.
Aquest film serk a Ripoli, com a tot arreu, co
mentadfssim,
i les seves stuacions
sentimentais
discutides de la manera ms apassionada i uins i
tot en una forma inversembiant.
1 es comprn.
Es ben diffcil que es posin d’acord les multítuds
d’aficionats, quan aíxó no han pogut lograr-ho els
intellectuals
de judici més seré. La mduIa de
l’acció que es desenrotila en la pellícula entra de
pie en el món deis sentiments i tothom sap coin
elcor ¿s una víscera molt petita en dimensions,
peró insondable i brutalment
profunda en inten
sitat. Cal per tant, que tothom procuri deseixir
se de prejudicis i de critiques moltes vegades
subjectives, i observi el conflicte sentimental que
es descabdella
en «Xicotes d’uníforme» duna
manera pianera i simple, destruínt si cal i si aixó
és possibie tot el pósit de malvestats i tendncies
morboses que tots, en més o menys quantitat,
e..S.ee..e..e........ee.s.n.eee..S...e.e.S..ee.
e
e

Pel tractament

portem a dintre, amatentes, aixó si, a desfer-se en
comentaris de tota classe i llei tan bon punt una
escena, moltes vegades incompresa, es disposa a
exercir el paper de barreta mlgica, damunt de
temperaments
ni massa austera ni massa com
prensius a la diversitat complexa de moviments i
situacions psicológiques.
Fin alment i per a orientació deis aficíonats,
copiem ço que suara acaba de publicar «La Ciu
tat d’Olot»:
«La moralitat del film és ben clara i estranyem
que s’hagi pogut atribuir a la seva autora altres
intencions, ja que sí bé hi veiem totes les situa
cions més diffcils enfoca des amb decíssió ¡ ener
gia, s’ha de reconixer
que un tacte exqriisit i una
súbtil reaiització posen aquestaellícuÍa
a co
bert de les ma1voles suposicions que una petita
part del públic hi ha volgut veure. La tendresa
d’una professora, en aquest cas de la institutriu
senyoreta Bernburg, pot prod.uir exaltacions
en
un caricter tan sensible com el de Manuela, peró
cal tenir present que la fredor del pensionat i la
rígidesa de les seves ordenances, és mot piopicí
a provocar aquestes situacions psicolgiques,
que per altra part es resolen de manera ben s
tisfactória.
No és d’ estranyar que aquest film hagi estat
considerat com el millor de la temporada en un
plebíscit que es va celebrar a Aiemanya».
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