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.lesItja ala fumadora fellp any nou

El pressupost de la Greneralitat

PALAU DE LA GENERALITAT

COMENTARI

La reunió de l'assemblea d e una mostra de simpatia 'seis temGeneralitat, esperada a in b parees, qite tanta diligencia han
expeetació, ha confirmat que e I posat en les funcione que els han
govern de Catalunya no sola estat encomanades. Aquests fundies ha escoltava arpes- plicació és ben versentb/ant.
To1 lesPOC.3
neint Renta amb evident clan cionaris Melosos en el pressupost
paraules en boca d'un alt
pern sovint amb temperaments,
aestinitat, sinó que en Iltis nia eom a premi de serveis ineonefuncionará que pet seis mirrec te- Indunduals o collectius, que cont eia jan tranacendental rom s guis eran els pretorians de l'asADVERTIMENT PREVI
cions que heu introdult en l'actual, Alai l'Esquerra gaireb6 no té repre- nta 'MIAUS " er a saber-ho: "La temen paradoxes d'aqueata megent d'aguo t país, foca del prol l aprovaeió del pressupast e
semblea pecats allí per aplaudir
és a dir, que heu introduit en el de
sentad 621 Govern de la República?
na; en un problema sol revelen
Dificultats materials ens impedieemplau a acentuar PI eriter
atemorizar o interronspre-sei re n de donar en l'edicid d'ahir una Barcelona, impliquen un augment
blema social, és le gent ntés dó- bruialitat i tntransigincia, menDIVERSOS DIPUTATS. - No
d l etalorial en que s'inspira. L a els orador: que vallen servir els recensió mes completa de l'assem- total liquid de 1.986.5oo poseso, en té cap.
cil, més en:tenimentada i més (re en la resta deIs proVemes
presidencia ha començat per con veritables interessos de Cata- Idea de la Diputació provisional de contrastant amb els de les tres CoEl eenyor MART! ESTEVE. - tolerant del món. Ara vindran són
l'una dolcesa encisadora,
missaries, que aúnen nivellata, i alLes Comissarles s'han limitat a covacar Fassemblea dos dies aban s luye.
la Gcneralitat, celebrada abans
les festes dis Nadal i Cap d'Any; Però, en general,
gun,
aquestes pael de Tarragona, amb una
brin una p rovIsionalitat 1 ho han fet
del termini legal, i els diputats
Aquesta temió, si mós no, hau d'ahir. Tal con/ prometiem, la com- balacacom
hi besara agtorneracions als rar- radares no són tan radicals
que reflecteix la mesura amb
tense afana s partidistes.
començant per la inpleten/
avui,
hi han hagut de eompareixer
cera, a les botigues, als mercals, la que provem de conten tar.con
-ràsevil:pdseohrintqué ha estat elabora t.
Vosaltrea, en aplicar el pressuHi
sense conèixer que anaven a tats ben tristes de la Generalitat. tervencid del senyor Martí Eateve,
A
les sales d'espectacles podreu ha molls fanático que podríem
eoill ve aquest pressupost? Fa
post de l'antiga Diputada, de Barque haguérem de donar senaiblediscutir i aprovar. El dia 25 fot Fa peques '«'imanes que en el litem simplicada per les causes es- molts dies, era el 24 de novembre, celona, l'heu rectificat en part Com? contemplar un públio alaTeit anontenar
/11071 acordes; però
que olla representació d'aquesta mifacilitada als senyora Bofill i miting del Pobie Non el senyor mentades.
PcI mitjb corrent de les transteren- que apenes veu l'escenari i que M'uta els que
110 són d'una
noria visitava l'honorable sen t ue eles quan determinadea consigna:Martí Estere una llista de trans- Mació comprometis la presidensuporta a pea dret l'empenta i nera mis exclusiva, ho són nuad'una
fereneles de eredits, i abaus d'en- cia de la Generalitat humiliant- EL SENYOR MARTI ESTEVE President de la Generalitat i solli- cions eren anotado.
la
incomoditat en una forma que manera lógica, is
citava que tos convocada l'Assema dir. que reNo sa'oe tn concretament l'esmerç no
trar a !a sessió da diputats rae. se davant de l'anareo-sindiealis- CONSUM EL TERCER TORN blea
fóra soportada en cap altre accionen amb la mateixa
per a discutir-hi diverses niade les consignacions. Coneixem miren una relació de les modifica- nie oferint-se a servir de EN CONTRA EL PRESSUPOST teries concretes, entre elles el Prespaís. Els tramvies aniran ettrulls ritat davant tots els fetsvivames pardalment les transferenciea
que
(esas ; neXPri del pre-eapsea.
de persa/ge i a cada estrep da- pertangen a llur especialitat
palanca per a fer saltar el senyor
Rebutjatiii la proposició inciden. supost de ros 2 . Un heu deeidit a
faeilitacies fa dos dies
o
etinjunt de les quals ocupen vint- Angnera de Soja: era ell mateiv :01 presentada per la minoria cata- convccar-la, només, de moment, per ria, i que arriben fins aper3oSecreta- ran ata penjoll huntd... Dones b6:
que s'hi relacionen.
de no:-se; Pulis escrita a maquina. que imposava el comendant lanista republicana per tal que la a aprovar els Pressupostos, la vigilia vernbre.
malgrat totes aquestes circums- 1, ben mirat, ¡qué és el que
Els sobrants, es a dir l'origen de fäncies, propicies a la disputa
Aquesta era iota la informad() Franco vom a diputat per Bar- discussió de! Pressupost tos suspesa d'expirar legalment els actuals.
i no es relaciona amb una conceppodrá dir en veritat cap dipules quantitats t r ansicrides, sdn prin- a la renyina,
que el Consell de la Generalitat celona; é ell qui no perd oeasió per a l'endemä, el president cedeix tatNo
a l'escanda i a les ció bol.revitzant, Res. Res és
que hagi ungut temps per a esla paraula al senvor
cipalment de dues par tides, d
havia aeordat facilitar als dipu- per especular amb l'anhel
uand
violències, ja veureo cena el nom- estrany o alié, a una faldera d'atudiar-los. Els que re s idim a Itat•
MART! ESTEVE. - No Cree
consignades per al Patronat del-ta
tas,: que havien de votar el pres. tim de millares materials deis que mai - comença dient - una celona el rebérem ahir a darrera
bre d'incidents, si és que n'hi ha, questa mena. Ni el tortell
afontseny 1 quantltats destinades al
del
supost.
obren per captar-les ami) pro- assemblea s'Itagi trobat, davant llora del vespre; rebérem només el p agament d'interessos de titola, que será incomparablement ntinúsettl. diuntenge,
ni el lió de Nadal, ni
El dia 9 de desembre els metenees que san que no les l'aprovació ri'uns pressupostos, en de Barcelona, i encara en forma no s'han posat en circulació
L'aspo*
conciliador
i la solorie- la pa,ciéncia en les agk»teradiputats d'Acció Catalana havien pedió complir mai. Ha complert, una situació tan anómala com la d'avene. El definitiu ena acaba dés.
La desrinacló ha estar la següent:
tat dels barcelonins en tuatéria cions d'un teatre massa ple,
ser lliurat ara mateix.
ni
dernanat les darles imprescindi- aixe sí. els seta: oferiments con- nostra.
Cap. sti
d'areohols prados:san aquest els tramvies curulls,
Pessetes
Heu escollit la miner guillotina Art. 11
El senyor LLUHI. ni els apaqué
bles per a estudiar el pressupost tra el senyor Angnera de Soja;
agradable fenomen que em va radors brillants.. ,
Partida
no teniu En Carrasco al Consell? per a tallar els debata, la del temps,
808 bis.-Per a obres de
que se'is anava a sotmetre. La pero. també d'eneh que ocupa
i UR hei: valgut encara de la majoria
sorprendre en presenciar-lo per ¿Cona
El senyor MARTI ESTEVE. c onstrtiectit ile nous
que la nostra peal,
peti -id fou desatesa: la preai- la presidencia de la Generalitat, Apronto aquesta interrupció del se- Per a recluir la d i scurrió a la tarda
rrans vetnala..• ea- 2.000.000 primero cegada il que notnés al el
nostre poble, pot mantenir el
COnSlmeg
en
Preeaupost...
d.:,aicia es reservó dades tan iin- el ene de mossos d'Esquadra ha nyor Liulii per a rectificar una all:- d'avui. Ja comprendreu que el mí551.700
cap d'uns quants »tesos de con. tac tan ben eircuntscrit?
¿Cota
portanta cona la nemina de per- estat augmentat, han ingressat nació anterior del senyor Gassol. nimum que podem fer els diputats,
tacte amb la població he arribad C'S que no en salten espumes en
sonal. i els diputats de l'oposició una muni4 d'admiradors seno aI El senyor Carrasco havia fet cons- almenys els d'aquesta minoria, és
Suposem que aquesta transferen- a creure que no hi té res
d'insó- cap altra direcció? ¡Com s'extota responsabilitat.
cia ins feta per a terar partida apli- lit, que
hagueren d'entrar al .saló de ses- les dependeneie de la easn cense tar ben explicitament, i més d'una eludir
eorrespore al seu taran- plica que ne se r n senti l'escalf
Ignorem, es pot dir, el que hem cada, i
no ho censurem. No sabem ná de
Sinns cense 'lavar pogut estudiar altre titol ni excusa aques- segada, que en el Consell de la Gesempre... Aixd si, en Por- fins a la !linde mateix de l'ode votar. El pressupost de Cultura,
neralitat co :ti representava el riosn: informar-se de les novetats ta admirad& i en viatg.ee de pro- tra Partit, simf, que hi entra' corn per exemple, re amb un augment la quantitat aplicada.
dre social tota aquesta bonhomia brador o de la fábrica!,
Cap.
XI
que contenia el pressupost que pag,anda s'han consumit sumes a lumbre suc bou del Comite rey°. de 600.000 pessetes, segons proposta
Pesaeles
desaparei.c á fa lloo a totes les
Art 10
A estones he arribat a pensar
s'anava a fer pasear, per un abila importants de: pressupost. Meta incionari. El Partit no intervingué anexa - diu -formulada pel Con- Part, 828 -nestauracid I ba•
fúries..."
que si Cospel* de justicia i Canbilltac16
de
les
Cases
deis
di p ader intolerable.
treslant. pero. els hospitals no en la seca designació de conseller. sell de Cultura, i no se'ns facilita
Canonges, havent - se de saPer qué aquesta excepció? as hei de millora són ben nostres,
Tornara al Pressupost, he de fer aquesta proposta anexa.
tIsfer a me can ee a
ereasses dades obtingudes
(sobren les quantitats que la
que la gent de Barcelona con- i ben nostra encara la dignitat
aquesta partida les obres
a deshora eren pra n eloaüents Diputaeia els tenia consignades, notar al senyor Litral que l'acoiel elEl senyor GASSOL. - Ve dins
trlanbliltació de la realcentra Iota la seva agressivitat dula fina als límits de l'orgull,
Pressupost definItiu.
que ens proposa el Consell es essendenela p resldenclin l atoper demostrar les enormitats que les cases henefiques s'arruïnen cialment distint del que les Corts
D'alee
i intolerancia en aquast parea hi ha
El senyor MARTI ESTEVE. •• •
t.00.000
en la bullido social de Bare.int , nop PjS pressupostos apre- tot esperant cobrar el
Consigna'
cii
Preasupost
250.000
que la Constituents de la Repablica adop- Airea prova que ni temps de veure'l
que considera fonamental, i es celona nombre d'intransigencias
vate, p.'t• la fora numéritra
Generalitat els den, i els asilats taren per unanimitat. Les Corta tot no ens heu donat.
desinteressa de tots els altres, i de ferocitats que
són llavero
Deia ala& precisament del de
la majoria. Amb aix n 'hl ha del Mauleo/ni no mengen el que Constituents es trobaren, després
Llegeixo aquesta transferencia i cou giclerant-ios secunda,-ist
forasteres, que nontés la coacció
Cu l tura, pereue reccesa;ers que no
de cinc mesas d'actuada consumt,
haatir prou Per vence que la elS pericia.
arnb ánim de censura. Llegeixo
A.
primera
vista,
aquesta
erfa
possar per indígenes.-C. S'.
que era impossible. aprovada que dquest aapartament e3 sens clehte, aquesta I totes les
G e neralitat esta en describen
YA fe piras dies que el preairees que rallan
PM/ tota els establiments de sident de la Generalitat, par- ion :a Constitució i elegit el Pre- i em plan de declerar - ho ben since- estat coinunicades.
rarnent,
el
que
ha realitzat una tasca
bene fieèneia. En efeete: l'Hospi- lant de la deatió del governa- sident de la República, elaborar i
Faig aquesta observació perque trenta mostos Ea per a preparar el degudes a le r. cases de beneficencia
tne3 copiosa i mes lloahle.
discutir el pressupost de 1932, i
servei d'ordre que Catalunya recia- són les següents:
te! Clínic. ei de la Santa Creu, dor. amenneava amb obrir el daren :a prraroga del de 1931acorBé és veritat que el conseller en- he repellit ara i sempre la maledicen- ma en l'Estatut, No era pas :a oreper
Pesseto
la casa de Caritat. el Manieom i.
davantal. Sempre ens va semblar un sol trimestre, sense altres varia- carregat d'Assistència social ens cia basada en les retribucions i dig- visió més essencial
que bauriern de- A la Casa de Carita( ......
nitats donades als que exerceixen
cions que les aprovades per les ma;00.0e0
la eses de Maternitat i toles les que l'amenaea es quedarla enlai
proposa un augment de astactoo peaEitjat.
A
la Cail de 3fateroltat ...
cärrec públic.
400.000
institucions benefique depen- re: e! que fa el senyor President teixes Corta, donant temps simple- setes a la partida "per a subvencioA PHeapital de la tanta
Els que com jo ene hern indignat Cap. II
Penates
ment
Crea:
50.000
pessetes
de
perquè
la Comissió de Pres.
nar abres obres i publicacions de
cisnes o lligades econemieament (l a tot ei contrari: estrenyer ben
J'art.
62.-Per
a
master
les
la sulavenchs de 1030 1 tovant les meuquuneu garnpanyes
aupostos ela i iorés un projecte de earácter social" i ni es pren la pena
assIgnaciona que corresla la ne 1931 ... ... ...
er. Si la Generalitat. que substi- fort i davantal per guadar-hi
295.000
See co feren aman Prat de la Riba
cometan MI senyora ell .A Plle,pital
Cante (es p apressupost nos, el qual haura d'ésser cl" anunciar-nos cap proposta asexa
potala
eensellers
de
t ii s ix la Diputar eraingida, es tot al:a que no li convé que se dtscutit
ta
doren
•
percebia
seaos rescates el
u0000 pessetes per al cal.i aprovat per les Corts
Duces són aquestes altrcs obre
nenerantat de Catalunya.
jIMY 1 r3 dert la resta
tr e aen en una situació desespe- sópiga. Aquest procediment
Total 'lo transferencia ...
p ublicacions? Per a donar el nos a
110.000
abans de finir la pròrroga trimesde la subvenel0 de 1930
_ rec de President de la Mancomuni- Col:Menee/6
150.000
en Pressupost...
10.000
tat no podem ésser suspectes de
1 l'Hospital del Sagrat eer
tral.
rada: alguna per atendre les ens ve de non; els set anys
re vot el menys que poden/ dema
t 100. ta subveneul de
participar
eis
propagandes
Vosaltres, en canvi, senyors del fi ar es conèizer-les.
120.000
neees.sitats mes peremptòries, han dictadura ens el van fer famid'aques10.000
ta mena MéS (Ve per a rebutjar-lo.
Demaneu, de fet, un créela de con
hagut je reeerrer a les reserves liar: pera ai la Rapfiblica ha tret Consell, ens porteu en pressupost
Abres transfeencies interessants
1.535.700
fi
Modificar
Prica
al
Consell
prorrogable per trimestres
per a percebre uns Cap. XVI('
san les relatives a personal evenaue tenen per a casos urgents; la dictadura d'Espanya, els caPessetes
Malta d'aquests establiments han
per tot l'any 1932. Per a implantar- irtgressds i satisier unes despese3 Part. 1055. - imprevlstOe
tual.
s'Un vist obligats a vendre tí- talani.stes republicans no tolera- te un altre
(003pese3 motivado pel
bague de vendre titols en moments
urant
el
1932
caldri
primerarnent
,
i
l'ani tan sols rendiu
ruebtscu 1 rererenuum a
tea: amb perdnes quantioses;
Cap.
rern que rebroti a Catalunya. provació de l'Estatat, la celebració
Pesse1 03 de forra depreciaci6 i altres /tan hao:trates del que heu fet durant
Casar de PlIststut
...
200.000
Part. 105.-Fersonal evend l a ;re. amb prou feines poden
Conslirnaeld en Prossupost
gut de recórrer a les reserves.
tual tel Israel de eedules
d'unes eleccions del Parlament cons- e I 1931.
per a Imprevistos ...
48.632
personal
Total
de
trameefflaaae-64444444+.44.6.5.+e-esbe
donar menjar als as:lats. ata tot
Et pressupost que ens presenten
tituent de Cata'.unya, l'aprovació de
Perd és que la nostra situad() és Altres transterencies per a
105.000
imprevistos
..•
Ti nostra Constitució interior i l'a85.000 Conslenació en Pressupear...
i en e en els pressupostos de la
e ncara anómala per un altre con.
2o.000 ara ve a consolidar la situació que
durant
el 1931 han creat per Mitjà
prcvació d'un nou pressupost. No
opte. Jo, per exemple, elegit per
Gi-neralitat h l: ha consignacions
125.000
IDO- is gene aventurar predir, ans al conde les transferències.
n districte de l'antiga provincia de
expre,s.s• per a aquestes atenAbres transferencies afecten ei
Part. 112.-P reMls formada
Presenta un augment liquid total
trari. es segur que e! pressupolt
leda elegit, per& per a la Gene- concepte següent;
cis es. En canvi. les partidas del
padre de cedules. Total
(b
See ens presente:, ave: estará en vide a986.5o0 pessetes.
de trao•terencles
alitat de Catalunya, i que retiretr.000
personal de la Generalitat han
Cap. 11
conurnaele en PresSupost...
gas- durant tot l'any me.
ro Oca
Pesmete3
Pel d'ingressos el calculen a base
tinto, c onjuntament amb vosaltres,
Parto 55.-Fer a le.98588
sir sien (Fuma manera ,1..za ;a,
F.ns presenteu un pressupost nou
d'un augment de soo.000 pessetes de
'latees, artes, testes, reo un districte ni una provincia, sind
50.000
f eria. i les despeses de represancenmons 1 onsequI, Total
aae-a; ra4444-4-41-6444-41444-044. en cesta manera, ja que les varia- to t Catalunya, em trobo havent de
'70.(100
patents d'automébils i 1.500.0 00 de
consignada en Pressupost...
Cap. VI
50.000
fase', i d'anea de propaganda
major rendiment de cedules•
iscutir exclusivament el de BarcePart 153.-Pemnal evenCap.
VI
tuai (t'envines. Total da
lo na, aquell que en i'aplicació de
¿Ja esteu segura d'aquests augpeilfi , ea sumen quantitats consitransferenefes.
...
273.000
airebé de totes les partides tro- Part 172.-Cotres 1 Ilatge3.
derables.
Cm/riel:rae:6 ea Pressupost...
102.050 ments? No seran mes aviat balata.?
Total
de
ara
Ell
transterinietes...
el5 auginc71; i ha trec P arfi 30.000
un llmit territorial legalment
Tot alai) s'hauria pogut
Coustgnacte en Pressupost...
70.000
395 - 000
esaparegut: el de la provincia de
des de personal eventual de to.a.000
aidat. i potser earreg ir i tot, si
arcclona.
Total .
pesseres,
309.0 00 peseies i ataco
Iseeps
la Generalitet llagues donat Si
Cap. atIr
pessetes. Total 461.000 poseso.
No oblido, n aturahnent, Yestruc- Cap. VI
Part. 80d.-Personal eventemps i les facilitats nereasóries.
tu ra de. la Generalitat donada pel de. Part. 173.-11tres despeses
Nosaltres, que no ter= cap afany
tual de recoptaeld de
eontribuctons.
aenerals. Total do transrotar de
er et de 28 d'abril. Declaro que el
L'interees dels heme de l'Esobatrucelonisra , hauriem desljat
fertmelec
tran8fernetes..
20.000
25.100
ni eu patriotianne em tela creare, de
presentar esmenes i ens ho imposquArra. per& era ben disstint:
Conslarració en Pressupost...
Conslemarld en Pressupost...
50.300
20.000
sibiliteu. No poden' icr abra cosa
Pr imer moment, preferible l'orga- Total
vallen esqui/llar totes arinestes
an.500
15.000
ni tzació i el funcionament provisori
que esposar la situació i donar el
expli s aeinns i aprovar un urea.
Lleialment
hem
El
servei
d'eventuals
de
cèdules
de
consignar
que
de I Poder de la Generalitat per mitnostre parer 1, a dcsgrat nostre, voSinnst qiie es la cenaagraei4 d'un
la de dos única òrgans: el Consell no podem deixar de fe: una objeccia importava abans de 20.0on a asocio tar en contra.
aeserd
i d 'un favoritisme espessetes.
Enguany
n'
lt
a
costat
a
aquesta
despesa.
Es
ben
públic
1d l'AssemLlea. Un raonament del
PARLA EL SENYOR GIRALT
eandelós. E! sen interes era enou e ha estat fina ara conseller ad- que una gran part de restes, viat- tas000.
El senyor cornenea
ju nt, senyor Hurtado, em comencé ges, actes, realitzats oficialment pet
Tot fa creure que heu convertit
nastir en una asila seusió 1 emb
dient que el criteri del aenyor Martí
3r471 fi snstenieti que el
la
nómina
de personal en la llista
de
:onsellers
de
la
la
Generalitat
i
per
necessitat
de
crear
uns altres
presEsteve es un cenes; d'alarma. Dita
dr gana d'execució i enllaç, les Co . la pròpia Presidencia han tingut una civil del Partir.
guaral que s'anava A votar era
que no és hora d'analitzar ni de liAltres transferencies:
issarles. Es col que a Catalunya significació estricta de partit d'Esuna simple pròrroga del que
quidar el preasupost vigent sitió de
el sentiment p rovincial no ha cale- querrá i consignem la nostra
esp. ti
• regit alarant l'any. Alai)
prorrogar-lo. Diu qut analitzarà
u t mal; el sentit de capitalitat, si. conformitat, Inés que Per l a (les n a- Part. 08.-Per a donarais I
CPI
premia a la dIsposielA
l'augment de 2.0oo.00o de que ha
•
peroné en el que l'Assa, pel to partidista que s'ha donat
Perd qué ha passat? Foca del sensenvor President. Total
parlat el senyor Marti Estere, dess e reld c a ha aprovat, les despeses
le transferencres.
17.000
tit representatiu, aimbdlic, del Premasa a sovint als actes de la Geneglossant-lo
d'una maneta simpiissima
&ron
Cen5lenacld
en
Preslupost...
p e sen dais milions de pessetes
sid ent, la vostra obra no ha tingut ralitat.
• es veurä que dos milions no id
mea 1 alnon no sap d'on podran
pa la vigoria nacional que havia
Altres transfetències, les relaticap quantitat improsionant.
te nie ¡ que la realitat reclamaya. ves al aervei de ;nonos de l'Essortir. ¡Era per eobrir aquest
Comenta altres transferències per
Ho fa. Remarca que queda un
an
continuas,
de
fe,
les
Diputaquadra.
calefarció,
material
de
depencknaugment que el senyor
saldo de Ooo.000 pessetea per a
do ni. I, cosa pitjor, contrastant les
neteja,
abonament,
telef
ninics,
cies,
robra
de Cultura que es - aiegeix Cap . nt
anunelave que ata l'Estatut els
Pessetes
aC tuacions, no és pas la de BarcePart. 85.-Servels extranretc., que sumen en total
una cosa molt "hermosa" i llegeix
rica s'haurien de "gratar la butdLatim 1 trasnat de mulIon a la que surt mas afavorida.
241.000 pessetes, més les consignauna serie de dudes.
aos .ve., qoattra. Total de
aaea"S Aquesta eis la gestió de
Es, per de prompte, la que
transferenclea.
senyor NIARTI ESTEVE: Tal
70.000
de s en pressupott.
Constrisc10 en Pressupost...
tM gut un caire mes accentuadament
l'Esquerra sota la presidencia
10 006
com compteu vós, no eón 2.000.000
El restun de transferències es el
exclusivament p artidista. No ho
,de! senyor Maià, geatió que
saló 3.000.00e.
següent:
89 000
die tn pas nosaltres solament.
Pesamos
El senyor GIRALT segueix imEs un Part. 87.-Despeses da con, abana d'ahir era earonada per
co nvenciment general. Ho acaba cíe
pertorbable
el sea discuta+. Diu que
contraeld de torees. TOtal
Fespeetaele inqualificable de la
Personal eventual ...
/ 2.000
dec larar una p ersonalitat destacada
de traniferencles.
5.000
el Consell ha continuat les obres del
Mebsos treSquadra
meso
tosed() d'un palie de funeioConslanarld
cii
Presaupost...
5.506
su e ocupa un lloc en el vostre ConImpresiatos
255.000
Patronat del Montseny que eren imlazEres 1 'atea
. naris creats per l'Esquerra, que
120.000
se) 1 d'Esquerra, el senyor ararzelif
Total ...
prescindibles i intenta rebatre l 'a10.000
110.000
111011 . 5 1 Cause llore
ocupava estratagicament el haló
Do mingo. "Precisament -diu avui
Pr e nits a la dIsposteln del
firmació del senyor ,Marti Esteve
Part. 92.-Imorevestos per a
17.000
en
unes
de
c
laracions a la p remsaque els (loa milions de di j ere/ida han
abans de eomenear el/3 debata.
mossos desq uartra. Total
Habill raid de la Casa neto
de transterencles.,
la p olitica de p artit que ha des p
20.0 00
estat
restats de la caixa de l'esmenAquesta gent era la que ínter100.000
le5,000
interessos per merma de
gat la Generalitat da el que l'ha des- ConsIgnactó en Pressuposl...
tat Patronat i dels interesaos d'una
rompia el senyor Jaum Bofill,
la Calla Provincial ...
100.000
me rescut. Pera cal tenir en compte
TOltu
valors que no arribaren a Hangar-3e,
25.000
Calor arete
70.000
aquesta gent era la que iniciaStentllart I Ilum
saneo al tuerza/.
que l'Esqur ma no es Barcelona
No podem oblidar que els dipu1
anprenagt...
is aplaudimentn quan el
Material
151.000
que Barcelona no és Catalunya."
Dill que - retrotraient" partides de
ANY NOU DEL SENYOR GIRALT
ramitos velnals
2.000.000
tats republicans a la Diputada> de Olde ,,
senyor Gira!. eonaeller d'HisenE I senyor LLUHI. - Ni el se- Barcelona Invito votat P
persl t al es veurä que la Ganeralitat
-Hanau dient, "viliores"! Ja %eieu si ade
er la
un calomel uso 3 Domingo 43 l'EnUtIta.
da de la Generalitat, demanava
SA51.000
no
ha fet cap excés.
soluele del co, de mases d'Esquaintpre es i-a"b7e miri.f re de Finances.
1 senyor BOFILL 1 MATES. dra. Potser di cu que l'augment de
Al mateix tono, les quantitats
(Segaei.e a la columna i de la pag.

L'assemblea de la Diputació Provisional

Un foc sense espumes

La intervenció del senyor Martí Esteve i altres coses
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LA PUBLIDITKE

El eenyot MARTE ESTEVE:
Tornem a la dictadura.
El senyor BOFILL: ',Val Inés que
itac' hi tornan.
Continua el senyor GIRALT la
saya intervenció.
ALTEA VEGADA
EL PERSONAL EVENTUAL
Diu el senyor GIRALT que els
impresas de la sec-ció de cèdules van
confeccionar-se engaitan}, amb retard.
Quan estiguoren feta, el temps era
molt jalee i calia fer molta tenla. L'orador es posa d'esquena a la Presidencia á dirigint-se al públic, fa un
elogi calorosissim del pereonal "mes
que eventual, temporer" que ha etalitzat un treball d'improvisad() ad' mIrabee. El públic, Fa ciar —en, referim al pdblic de preferencia — l'aplaudein. El senyor GIRALT sana i diu que el que cal, en lloc
;de discutir bes despeses, é demanar
!a rassemblea un aplaudiment per a
! nema pereonai que ha treballat i
treballa anda im entusiasme digne
de les mes grans lloances. El públic
l'assemblea s'emocionen i aplaudeixen.

Sentim a darrera nostre que una
veu diu:
—1 Hone, no eaplaudeixls tu mate-ix1
El senyor Bofill fa una petita In: ters-apció per parlar de /es hora
de deapatx que no considera proa
apta per a la gene treballadora, i el
; públic l'esbronca, estrafent la seva
UN DEL PUBLIC: IQuè sap
dels obreral
(Aplaudiments.)
El senyor GIRALT, en vista de
l'exit, aeguebe el distas demostrant
, cona Mea i dos fan sis que els augmenta ea/culata en els ingreasos 660
; segura Acaba entonant un centle
as les idees nobles i generosos deis
seus companys, al seu einer a Cata:maya i reatemeix dient que no heno
de palesar a lora de Catalunya una
falta de capacitada) que no hi es. I
encara que h: fos—aclareix de seguida — eassemblea d'arta slauria
;de produir d'una altea manera per
patriotisme. (Gran ovació.)
(El senyor Companys que ha estat
uns moments absent del asió torna
a ocupar la Presidencia que lateaseament ocupara el senyor Irle.)
EL CONSELLER VENTURA
GASSOL
El senyor GASSOL contenea per
agrair els elogis que el senyor Martí
;Esteve ha fet de l'actuació del Departament de Cultura. Diu, mere,
'que no vol acceptar-los si impliquen
;una censura per als altres de-poeta"asienta. Ame-gura que la rninoria
.sleacció Catalana no ha vingut a
discutir, sine a fer obstruccie, i cenatta que hagin dit que no havien
tingut temps d'estudiar un projecte
;que tan bé saben discutir. Din que el
senyor Marti Esteve seria un gran
, ajudant del Govern pels se res grans
reoneixemente, perquè é a un heme de
talent Després d'aquest próleg, cl
isonyee Gasee: eomenea el miting.
i Din que si no elan dasfendre els
eeiu-s estimats germans d'Acció Catalana, elsdirä que el que elle creuen
habilitat no Es mis que una insidia.
eDiu que ells —el Gua-crin—han fes
e]
'l que no havia fet ningú f diu al
,senyor Marte Esteve—;vós gerrne
r Eetevel — que personalment l'estirna
atole pecó que cona a politic ha
ugat asenb mala fe.

ARA ENS DIVERTIM
Fa aliató a les despeses de bene'licencia 1 altres, 1 es dirigeix al

›Ciblic.
' — Germana de Catalunyal tenim
aun president que tomarla a l'exili
i totes aquestes acune:mis que ens
Ihn fosein cates. Ell, de cap manera
pies tolerarla. I encara que us ho
;41iguin alguna diaria, no ho cregueu!
a El públic a alar, correspon a l'atrandamerd de l'orador, abrandant1 cauen tota mena de "piropos"
damunt eis senyore Bofill i Eeteve.
aAlguins impossible per decena/1e de
transcriure.
El PRESIDENT ja no es recorida que al començament de rassemlaica ha dit que lid permetria maalleetacions del peblie i com que ja
Whi ha acostumat, es limita a tocar
Nci campaneta.
( El senyor BOFILL: ¡Si em fa
aceta ge ecia 1
M
l' BEGUEIX L'ABRANDAMENT
' E3 senyor GASSOL.— No un mi'45 — diu — en propaganda de t'Estat., tot el pressupost, si llagues calkrit, hauseem sestea Intenta rebane
les acueacions que s'han fet respecte
ii berceficenda i diu que vol creme
eme han estat fetes de bona fe.
El mayor LLUHI.— Ea ciar!
El mayor GASSOL.—Em sap
greu que no sigui aquí present el
'gema Carrasco que us podria dir
;parque no ala fet el que dieu. Quan
estivem en ple periode revolucionare
atolta gent que ara ens difamen (a",
ea vegada dirigint-se al públic) feien

literatura. Quan la revolucie, va
triomfar, 710 calqué país que els cridéssirn, que ja van venir, perque
tallavons, aqueas elements creien que
:e4 Govern es decantaria cap a la
dreta i eom que nosaltres henil vol gut asees- fidels als principie, per
,
Rea
l e mes tard ens hen volgut com/ratee. Si tenia proa forca, je ho depaostrareu despees d'aprovat l'Estarana Us prego que ara, en nom de
ratalunya, desistiu daquesta actitud.
Et l'espera que us ha de convencer
221:59 que la Iletra. Estem gelosos de
la Unitat catalana, encara que no he
' cregueu, d'aquesta unitat catalana
feta per Frenase Macie que vea!. tres haveu feta periller. (Gran ova-

e6.)

í PARLA EL SENYOR GALES
En pro del projecte. Diu que cienraivament, ell no ha llega per manca
f de temps el projecte, però que troba
que chad'aprorar per patriotisme.

Qualifiee de representada!) de la
"massa eneefelica del Parlament catale" ha minoria d'Aecie Catalana i
diu que no s'hi val a dir que no hi
ha hagut temps d'estudiar el projede i preeentar-se tan aseabentats.
Diu que a Lora hi ha ulls que vigilen,
que rolen saber el que pasta i acaba
fent un elegi de la capacitat financiera del eenyor Carate.

Informació política
PARTIT CATALANISTA REPUBLICA

EL SENYOR SERRA MORET,
TAMBE PARLA
Diu que gen injustos ele ataca dirigits per la minoria d'Acci6 Cataha; Assegura que les IMances de
la Generalitat no atan tan malarnent
corn es vol fer creure. Diu que el
iseu crèdit a tal, que elan acostat
a la Generalitat financiera a oferir
ilur ajut...
UNA VEU DE LA TAULA DE
LA PREMSA.— M. Bloch.
El senyor SERRA MORET.—
Es fa restó de tot el que ha dit
abans el senyor Giralt i acaba dient:
—Malgrat tot el que es digui tenim la confianca de l'opinió uníversal del nostre pais.
El PRES1DENT.—Diu que consumits els torna en pro i en contra
es poema a votacie el Peca« la.
El senyor CALDERO demana la
paraula per a uns adariments. Li
diuen que no pot asee. que ja han
estat consumes tots ele torna i el
senyor Calderó insisteix. Intervé el
senyor Lluhi i el sentar Companyt
ii diu que fati siznplement les preguntes que vol fea
El ,en -or CALDERO.— Les fa.
Una pausa. Ningú contesta.
El senyor GASSOL.— li que vol
saber? (Rialles.)
El senyor C.eLDERO diu que no
entera el perquè d'unes partides.
El eenyer SERRA MORET li Ilegelx el mateix deCuerien/ inc el senyor Calderó té. Aquest dia que no
Es això ei que vol binó que li expliquin.
El senyor G.ASSOL (des ¿el banc
del Gevern). Digueu-li en liad! (Mes
S'origina un gran aldarull.
UNA VEU DEL PUBLIC, —
Masses atencions! Que vagi a fez
El PRESIDENT, toca la campana i din que s'ha acabat la discussió.
El senyor BOFILL. — Deznano la
paraula.
E; PUBLIC (escarnint la ven del
senyor Bofill. Demano la paraula!)
Aitra regada el PUBLIC.— ¡Que
cala!
El senyor BOFILL. —Un diputas
que no és de :a riostra minoria, acaba de demanar uns aclariments abans
de vetar. I en lloc de donarelons.
n'hi ha
DIVERSES VEUS.
prou!
Un DIPUTAT.—;Ja no es pot
discutir mas!
El senyor BOFILL. — El senvor
president ha dit aliene, quan discutiera la totalitat, que despees es cescutiria partida per partida; és veratat o no, senyor presidenta:
El PRESIDENT.—Amb el cap:
sil
No hl ha però manera d'entendras
1 es pasas a votació.
El senyor BOF/LL.—A-lxie d'aprovar-lo en b:oc, tense facilitar les
dudes que es demanen, sense discutir-lo partida per partida, és un procediment antidemocràtic i nosaltres
no podrem votar-lo..
El senyor PUJOL I FONT.—
Dina alguna cosa que no s'enten.
El =yen. BOFILL.—Si ens dei-

xessiu votar partida per partida,
potser votarían moltes Coses a favor. Peeä, en bloc, hurten de eotar
en centra...
Una VEU DEL PUBLIC. —Je
ho sabían!
Es passa a votació ordineria 1 es
aprovat amb sis vote en contra.
UNA VEU DEI. PUBLIC.—
Quatre soldats i un "cabo"!
UNA ALTRA VEU. —La guillotina, fa faltal
El PRESIDENT. —S'aixeca la
sessió. Per a la próxima. s'avisarà a
dmnicili.
A la emitida le la animada diocussions. r sentim que un ciutade
només es el vermut del
dia t6!
El senyor Companys foil un bon
president de l'assemblea i dirigí els
debats amb tacte i imparcialitat. Fea:,
en carvi, excessiaament tolera:::
amb les freqüents manifestacions del
públic que digué contra ele diputats d'Acertó Catalana tot allá, que
semblä per coaccionar-los. Conati
que des del públic es van dir coses
molt gruixudes que no sentirem nosaltres sols.
EL PRESIDENT OBSEQUIA
AHIR ELS REPRESENTANTS
DE LA PREMSA
Ahir a ineedia, de tornada de Sabadell i Terrassa , on va arar amh
metiu de la inauguracie de- les Cesa
trals Telefeniques, el senyor Macee
va retare ele periodistes que fan inforanacie a la Generalitat, els quals
el felicitaren ninb motea de eany
nou.
El senyor Madi correspongué a
la felicitació deis repòrters i despees
de dir que no tenia cap altra noticia
que la del nomenameet de governador civil de Barcelona a favor de;
senyor Moles, del qual va fer-ne un
gran elogi, dient glle és MI borne
intelligent, de grans condicions i
molt ames seu, va obsequia: els peT'adietes amb pastes. xampenv 1 cigens per celebrar l'entrada de eany
nou.

ES REUNEIX EL CONSELL
Ahir va reunir-se el Consta de la
Generalitat amb caràcter extraordinata a petició del conseller de Governasiú sector Terradelles.
Ilom d,gue que probaetnient setea Mutada una nota a la mamita, si
ea prenia algun acord que atiples fer
públic pel aeu interés.

/ ACCIÖ
CATALANA
ME1111/-

Ihvendres, 1 de gener de 1932
el Sindical Mercantil de Barcelona havta acordat la celebraeld d'un mfting com a comenpament de la campanya, per al
dio 3 de gener, però degut a la
Impossibilitat de trobar local
adequat a la grandloeltat de
l'acte, itt gestionat 1 obtingut
Ja (senil) del Palau de ProJeccione per al dla 10 de gener.
Hom prega, 'dones, una vegada més t Mil, la desee mere

cantil de la Banca, Indüstria 1
Comerç que anadeas( al matf
del dia 10 de gener (diumenge)
al mfling monstre del Palau de
ProJeccions.

Len indemnitzacions
per acomiadament

CANA

Tote ele dhlluns, di/necees 1
divendres, de set a nou del vespre, al C. A. D. C. I., s'admeten
domíneles de dependents ele

SOPAR D'HOMENATGE
al senyor

L.

NWOLAU D'OLIVER

Representant de Catalunya en el Primer Govern de la
República
DIA 9 DE GENER DE 1932, A LES DEU DE LA NIT,

A L'HOTEL ORIENT
Preu del tiquet: 20 Ptas.
Inscripolons:
ACOJO CATALANA REPUBLICANA,
LA PUBLICITAT (Corta Catalanes, 9E9)

Les Ponències
d'Acció Catalana
Continuen rebent-se adhesions a les
tasques d'aquestes pottencies d'ojiliats
al Partit Catalanista 1?cpublica de bt
Catalunya. .1 les 'listes ja aublicades
en apestes planes cal afegir-hi les segilents itucripcions:
Problemes constitucionals, Legislacid electoral i rispan Josep
Corras, Amera Trilla, Enric Gómez,
Am o r& Ferre,es, loan Rico.
Divisid territorial de Catalunya i
règim local: Francesz Glanadell
Torres, Leenci Gfrnes.
Cultura : Lluís G. (Fullera, Jersei
MOragtes, Anima Amorós.
Problencs socials: Seeuncli Coderas,
Manuel ( 'ida! Folquet, loser Dondm'eh, Francesc Massanet.
Obres palliques: Autora Amords,
fose Domi:nech.
Finances, Pressupostos i Tributs:
Albert Mancó i Torrent, Antoni Brutal.
Coniere, 1ndistri i Comunicacions:
Antoni Amorós.
Sanitat i Beneficència: C. R. Donis
i Casabasch, Lluis G. Cullera i Medra
Tost i Punyet.

Manifestacions d'adhesió al senyor Anguera
de Sojo
La Secció Universitaria d'Acció Catalana Republicana, dc /2 .10224ffid Catalanista Republicana i de la Com:ssij
organitzadora de la Fcdcraci6 de !otentuts del Partit Catalanista RePublieä han romes el senyor Anguera
Soto comunicadcns d'adherid per la
sez'a brillant actuacij ni desant ea
lAssdièecba i del Gavera cipil de Barcelons.
iteri marres- elcció Cat e :alta Republicana Ce Tárrega i molts mies d'uÇUeS1427 , do s'i:an odre ¡al al senyor Anguera de bojo llur aproxacid per la sera tasca al sert ei de Ca_
talunya i de !a Reptailica.

Amomom.

d ors Lir Barrrlona, Tarragona, Besas
i de la Comarca. liom ¡Yoga als nostres amics deis pobles d'aquella coman.
ca que tatiguln constituir naves Deley.ecions del Partit, ose es posin en
contacte amb els senyors Marta Mallo!
i Josep Briansd, delegats regional de
Tarragona.

Bloc Obrer i Camperol
La s e- :retada de Propaganda del
Bloc Obrer i Camperol ha orgamtzat una serie darles público per a
diumenge vinent, dia 3, a diversos
pobles de la regló.
El tratiug que el Bloc celebrare
a Barcelona diumenge vinent, dia e,
Madre Ilec a! local de la Bohemia
Modernista, carrer de Casanoves,
números 3 i 5, a les deu del mate
En aquest acte públic de! Bloc 1
de la Federada!, Cernunista Catalana iii prendran part els camarades
Victor Pere Fuentes, Jordi Arquea Jaurne efieavitlies, Josep
Ga-ia Miranda. Maria Recasens,
Joan Serra, de les Joventuts Comunistes, 1 Joaquim Maurin.

Agrupad()
Catalans d' Amèrica
Darrersenent aquesta Agrupació
celebre una assemblea general, en
la qual quedaren aprovats els estatuto de l'entitat. Com sigui que la
dita Agrupació este en periode
minent de legalització, sens prega
reenrdem a tots els componente de
la Comiseie Organitzadora que amb
tant d'encert ha virgut actuant que
passin diumenge vinent, ¿la 3 de
gener, a les deu del mati, per la
secreteria de l'entitat, carrer de Torres Ama!, I!, principal, on se'ls
comunicaran assumptes de gran inter es.
Donada la importància d'aquesta
reunie. en la (mal han de quedar
degudament kelerits els efers local
sociel, pagament de rebuts, presentació de regiaments, etc., es recemana a tots la enes puntual asastencia.

Centre Catalanista Republicà del Poble Nou El Sr. Noguer i Comet
El Cansen directos d'aquesia entitat
insisteix a dimitir el GoJesu a conei.rement deis seus assoziuts,
cntitats 1 aci jes que ¡su trasllada t el Seis vern civil de Tarragona
e.,RI tge

sacia! el

POSSeig

del Trionzf,

eo.
MANRESA
ACCIO CATALANA i?EPCmicANA DE LA COMARCA . DE BAGI,;.S.
A les tare del anea
Reenfe dc Delegacions del Perfil Cutedanista Repubiica a La
R.:r(*marques de Bet¡Jcs i
ueda, a Tcstatge socIal de l'Entitat orgauirzadora.
A les onze del metí
Mitin
al Tealre Conserratori

Iii prendran
Inc!
o , L'ames Sorribes
_Varas Massó i Valenti
Eduard Regalo:
!ese Temas
•arti Esteze i Guau
De/menea din e de gen.-r 5 t)32

Acci') Catalana Republicana a la Comarca
de l' Eb re
Els nostres mies d'Ulldreone i Torarta ortmnitsen San Aplec del Partit
Catolanista Repubtteä o la
de l'Ebre. Amb amtest motiu hi haur,i
una reunid de Dclettacinns del Partit
a l'esa:enloda comarca, a tobjecte de
coordinar ase netua.-id entre elles i
amb cls altres nuclis d'Acció Catalann a Tarroyenn.
Els (2,-tes enuncies tiudran llar e
S'anuerien
mit fans del mes nue .
artes de propagonia a Tortosa Ullrlecona, Xerta, Jirenys, Benifollet, Amposta Sant C a ries de la Reta, Masdentera', .Santa Tlarbara. Godall i Al(ama r , ca rls çmals proadrain ter! ern-

l'engròs (grup le') que eaialia

acomladate ßense justificactd
de motke pecó cal que els intaressats en donin part seguídament que els sigui notificat
l'acomladament, puix que amb
la May a Ilei de Junta Mixtos
les demandes per tal d'acollir-

1 a l'HOTEL ORIENT
emammusrmaureiesamermelmomment.

patrons dele quals no admetln
el reglm de treball aprovat pele
organismes paritaris. Poden
cursar-se tumbe les denúncies
deis dependents de CoMerg a

Contestant el telegrama que el ministre de la Governació (Erial al senyor Nogner i Cornet, governador
cive de Tarragona, ratitiantai els
poder, ..l confiança cona a governader riee de la "provincia", el semita! Neguer 1 Cornet ha dirigit al
soryür Casares len altre elegrarna
akriiint-li la demostració de confianea i pregant que se li perfilen
reintegrar-se a casa rea i als seus
treballs professionals.
la decisió del senyor Noguer i
Comet ha cansat un sentiment general, perque la seva geste', al davant
del eleven civil 1:a esta beneficiosa
per ele interessos tarragonins.

Noticiari
— "Elements d'E.stat Català"i
iniciliat al carrer de tapo. 52 bis.
praner. llena 1. annahenta lairs
aleles i si inpatitzants que a comeneamcnt d'any nou tornarà a empren&c5 la publicada del seit setmanari
"Estas Catete", la primera eortida
del gua} tindrà lloc el efe 9 de
gener.

VIDA SOCIAL
La campanya contra
l'impost d'utilitats
'I entra ea prolecte la metallitzaele de Iota la dependencia
mercantil de Gatalitnya a l'enloen de In ron:signa de la supreesie
aimpest

Faspenalista ta ANC RECTE
Dr. Capeil Tiesura. Pedales sana. Fístula A imorranes
Tractament NO operatori, NO dolores, Paisseig de Grecia, amo. De 3 g 6.

ce a les indernnitzacions estabienes per aquest concepte han
d'ésser presentades en un termini màxim de cinc d'es häblls,
a comptar dee del eegétent en
qué l'acomiadament hagi tingut
Iloc.

informació
universititria
TITOLS PROFESSIONALS
EXPEDITS PEL RECTORAT
Al Rectorat &lean rebut els tito!,
profeesionale eegüente, per al seta
Iliurarnent als interessats:
De Lacenciat en Fiiesoaa i Lletres, per a Llis jabeet París, Lluli
Oms Ginesta i Antoni Jansana Llopard. Secció de L?etres, per a Lucio
Izquierdo López, Joan Parpal Erana. Josep Miralles Brilles 1 Miguel
Carrera Cortaban:e. Secció de Filosofia, per a Jesús Fernendez Serga,
Antor.i Coma Serelansions, Jeroni
Treses-res Espinosa, Vietória Grau
Sayo!, Joan Muntada elacau, Manuel Ferrer Maluquer i Jadins Rosal
i Argullol. Secció de Història, per a
Areadi Vinyes Prat, Francesc Prat
Puig, Salvador Riera Pan, Josep
Casasee Cantó i Tontäs Estévez
Martin.
De Llicenciat en Ciències, Secció
de Quimera, per a Ferran Eetalella
Premier, Igrasi Bofarull Anguera,
Josep lefonehe Escuba i Jeurne Pulla Paree See-eis de Fisiques. Per
a. ef ont seriat Pérez Ibarra, ja um e
Santa Eugenia Civit. Al:red Ruiz del
Castaño i Josep Barase-sin Oderiz.
acede de Naturals, per a Joaquim
Ezqufete Arier i Maria deis Angele
Ferrer Sensat. Sude d • Exactes, per
a Josep Maria Piases Corbella.
De Llicenciat en Dret, per a Lucio
del Portillo Cusignagni, Joaquini
Garcia Gallo, Enrie narval Marte
Salvador Castanyer Ensenyat, Pesqual Casanoves Ritze, Enric del
tillo laarrita, Josep Joan Alcaraz,
Josep Picó Martí, Arnadeu Sanz
Cosse Ensíli Gergoll Bazo a Xavaer
Araz Gorriz.
De Matrona, per a Josefa Parella Tiples, Dominica Plana Cazaban, Teresa Zurita Moreno, Agustina Lara Alvarez, Ramona Pla
Jofre, Antenia Ramon Miguel, Teasa Tormo Alzina, Consuelo Maduenyo Tercena, Rosa Alrnirall Castellve Dolors Argellel Pi, Josefa
C:úa Batean, Rosa Chavarria Tallada i Treta De.ecarrega Segarra.
ENTREN LLADRES A LA FACULTAT DE F1L cnc...F:a 1 LLETRES I SE N'EMPCATEN MES
DE 16.000 PESSETES

Ahlr al mate en icinencar
els porlers do la Ieniversital
Hure tasquos, i‘dverliven que la
porta do la Secretaria de la
Feculleit de Filosofen i Lletres
mostrava senyals dlever estet
foreeinda, trobunt-la
Entraren al local 1 veleren,
arnh sorpresa. que el tnobiliari
estilan en deserdre i ele calnixes
de if/5 toles fraelerats.
S'avieh de seguida el censergr. , que es persoult a la Sreretnria de la Facultal, i erial,' per
telefon el secretare doctor
cells, que es presenth al cap de
p1,1•;1 estena.
11015 estad rolarais, s'armas ele
nestrets informes, un hitlet de
1 00 nessetee que lot havia
munt la Inula sie l'oficial de Secretaria i de 11 latan del sacre-

Inri, ennyor BnIrells, uña qnantilat en melenas que pesen de
ir,onn nos: g eles, de /a qual una
llana pera ere prepietnt del dit
senvor Paleells.
Els !ladres hon dejan en el
llor riel ríe/miele una paInnqueIn 1 nigunee Mere de lee (pials
Servirnn per a free/mear 1P11
amis In partimilnrifrit
pus la aalnnquatn hn ealat reeoneanda cona de prnpiofal de
la I l nivereitial. 1 ree es cenardava an un dala depnrInmente.
Thirant el mnli fIrIldi in peliein fi la Univereitat, predicanl
le a atarneree dilizenciee i ma
InsperreS ocular. 1 interroge el
nerermnl suhalfeen.
Es guerda reserva sobro raetunt.

Per a substituir el senyor Anguera de Sojo, que
ha persistit a din-dtir el ea' rrec de governador, és
designat el senyor Joan Moles Ormella
Persistint el senyor Anguera de
Sojo en la seva actitud d'ésser renevat dcl Coya-a civil, s'ha confirmas el nomenatnent a favor del senyor Joan Moles Ormella, el nom
del (leal ja apuntävem en una de
les nostres informacions erran del
plantejament de la dimissió.
El nom del senyor Moles, nou per
a les generacions joves, na ho es
per a lea vecea promocions republicanes i catalanistes, ja q ue aquestes últimes veles- en que sencorporava als seus rengles erran del moviment de la Solidaritat Catalana.
Membre de l'antiga Unid Republicana que acabdillava Salmes-on,
aconsegul en 1510a una acta de regidor de l'Ajuntament de Barcelona, í en aquella epoca es mostee
adversari al credo catalanista eustentat aleshores pels senyors Surural, Carnee, Abadal i altres.
En produir-se l'eeciat sentimental de la unió de tole els partas genuinament catalans, per a deienearce de/s atropellanaents deis governs
centralistes, Joan eloiee, Fidel a la
a y a catalanitat i al seu liberahsme, seguí les petjades de Sairneron,
Eusebi Coromines i aeree republicans, dignes de hon record, que des
d'aleshores es compenetraren amb
ele sentiments catalanistes del patee. En les eleccions de la Solidaritat de 1907 guanyà per primera.
vegada Vana de diputat per Lleida,
que continue representant EJ/ diverses legislatures. D'aquella época
ençà pot dir-se que Joan Moles fou
• recobrat a la causa de Catalunea,
que uni els seus entusiasmes al seu
profund republicanisme. Tumbé hacia estat senador.
Eta dissoldre's la U. F. N. R., en
la qual militava, el senyor Moles
abandone la política activa per dedicaren especialment al eeu batet
d'adema on s'ha guanyat un isst
prestigi. Ara és de la Junta del aellegi d'Advocats.
Seria legras no subratllar del senyor Moles el gest que va tenir en
encarregar- ne de la defensa d'un
dels proceesats en l'infame proas
de eanomenat complot de Garree
• *•
Un repórter &ha entrevistat ami
el senyor Moles: d'aquest interviu
n'extraiern els seguents paregraes:
"—Se lis pot ja felicitarI—li hem
•
encaixant amb ell.
—Home , no; aix6 no! Felicitacions de cap manera. No cree pas
que se m'hagi de felicitar.
•--jNO té el vostre nomenament
carácter oficial?
—Sí, si: però no crec que el fet
de qua
estat confiat el ce...aten de governador Barcce y ea sigui per a mi un motiu de te ..7. Al
contrata: es un eirrec que eanperia
sacriticis. Fa tres o quatre dies que
el senyor Casares Qu i rega estava
insistint en que acceptes aquest nomenament, que és per a mi una dioSine-id immerescuda. El ministre de
la Governació remarce en g7all mentira que si jo era un beir. i
un amant de la Repeblics. ee hae:a
de defugir aquest nomenaznent.
—Precisament aquestes ducs vas
litats sin, en la vostra persona, en
qualitat superlativa.
—Efectivament. Tine sempre iras

els ulls en la mey a Catalunya, i eel
que fa al meu amor a la República.
no caí dir res mes que tinc 6o anys
i fa 60 anys que sie- republicà. Es
pot dir que jo ja vaig néixer cepaactualment en algara
partit politic?
—No, actualment no. Fa alguns
anys que c-stic completament inhibit
de les Iluites politiquea i dedicat intensament al treball del ineu despatx,
ei qual per cele- ara hauré d'abandonar. No es ongui, però, que aquesta inhibició puma interpretar -oc cona
una debilitat de la me ya fe republicana. La Rep ública, nord i gula de
la meva vida política, ha estas seanpre el meu ideal.
—I antedorment?
—Ja sabeu que he demostrat una
intensa tasca política com a republieä d'esquerra. Hr estas diversa
vegades diputat i senador, i he formar. part de Iota els movanents repubiecan o-socialistes, el de Soedaritat Catalana, etc.
—Heu visitat ja el senyor efaciel?
—No, co la he anat encara. III
anire de seguida que torni de Madrid.
—Quart hi aniren?
—Aquest vespre.
En preguntarai la seva <valió sobre alguna deis assumetes d'actualatet politica, ei sayo: Motes s'ha.
taneat en una reseeea absoluta.
—Ja cornprendreu—ens Mutilé —
este un puc ter, en aquest sentit. cap
mena de manifestació, i no us ho
prengueu cona una desate-:atea Tinc
una especia; atenció per a a nsaltres,
els periodista, perú en aquest momee- t o no a pian pan cemplanre."
EL NOU COVERNADOR CAP
A MADRID
En l'exprés d'ella sorti cap a Madrid el nou governador eenyor Joan
Moles.
MANITESTACIONS DEL GOVERNADOR DIMISSIONARI
Al Goare civil facilitaren el seguant telegearna del ministre de :a
Governació data 29 de desembre:
e Aprevada combinación gobernadores en la que no va incluida eJ/3
provincia, me honro en reiterarle la
canaanza del Gobierno y confirmar
a V. E. en ese cargo. Le salado."
E: ecnyer Angucra. a llur demanda, va rebre els pera-alisan i e5 .1.gué que :a conteetacie que hada donat al telegrama era insistint en els
punts de vista quc aconsellaven la
seva desasió.
Tina:mera— afegi —alar tarda e:
Govern ein va acceptar :a dimissie.
El successor probable-mena premie.
possessió dien ee pece dies. Frac
los que és una garanaia eiective per
a la pan i ;a proepereat da Barcelona.
--s Pot dir-mcii si és c: se:' ' :li .e
--;-1-cg:intii. -en pe--lesr:
r:cajista.
—eixe ir no pue dir -ho, peresee
corrzseen el &Mateen. De tetes mal:eres. que les suposicions que
es ien no ven desencaminades.
- I II isa eccema: també eI GOV2111
¡'excedencia en la presidencia de
eAndiencia? —preguntà un altre periodista?
—Sobre aquest punt el GOVern ni)
rala contestat aleara.

NO BUSQUEU MES!!!
voleu passar el Nadal be, preneu un bany a la Casa Maseagué.
•s.: 3e lsschss, hO 1/1J/J. 5almerem, 15. TI. 7328C
Abonaments
SI

De l'explosió d'una destilieria a Badalona
ENTERRAMENT DE LES
VICTIMES
ei.lie a la tarda es verifice l'enairral,10121 (1215, (serias Manuel Rey at2.1 Turna, l'ere A:caree eta:linee
i ea.vador Nicolau Juliä, iao:ts esa Cl
(mitre.
siaietre de la destaleria
Els cadàver, als quals es preetteä reautbpsia la rail abatas, forra
traseadats des del d., del cementiri al arre: de teeear de Fles.
oso ca (ore-ala el !,.2u..e..
Es feanaree de e s preseeencies. A
la ceautoritat, aga....aeo l'a:ca lare, senyor Cases amb l'Ajentament en
p,e; el anent tic la guärdia civil. elarime Sales: el cap de la guárdia municipal. senyor Canudes: el cap ale
pode-la eenyor Rodríguez i e: de vigelencia, Josep Celebres. A l'altre
presidencia figuraven familiars
de les víctima, accanpanyate dele
Lenta que resultaren anda cremades
eres en el sinistre.
A! seguid. que precedia ;a cler:7c:a parroquiel atila cresa aleada.
atarearen el pro:testar: de ',a fähr:ca.
Benet Badrfueí: tic,!rda representad....) del cos de beieeers 1 viciaee:
de la localitat:
i Lee:sindieat elarer.
bree pele e, tus cine. In.1 persex.,

corones, del pa:lactes: de la fibelea
i familiars de les victimes.
El seguici seguí pels carrer de:
PI-carea, Providencia i Conquista, on
estä e; eindicat obrer. tins ; l ag é3iii
de Salir Josep, on es digné un responso. Desases centinue fans l'Ad raguda de Martin i Pujé, on es s'acomiadà el dol -le l'enterrament de
Vence:remas de la fabrica, Rexach.
que ha esta! /ahumas al cementiri
de 6.esl Andneu. Fanalment. a la
cirretero de la Conreria sacarniade
definitivament e; do!, i agriaren es
fesetees dels obrers Alearee i Nacolau ibis el cenientiri vele cm han
rebut sepultura.
L'enterrament de les infortunades
victimes del beeistet va constirair
una rentable manifestacie de del.
MORT D'ALTRES DOS
TREBALLADOES
A le clínica de :a elema Geheral
d'Accidents van morir Joan Sale Pla,
de 43 ar.yo. i Manuel Martinez de
Grecia. de 42 anya viefinies de les
greus cremades sofertes durant l'incendi ocorrcgut a la drstilleria de
qtriträ de Benet Badrines.
L'entera-amen: das infortunats
ofrers se celebrare segatrament dense.

S1GUE,U OPORTU
Ccemprou el vostre radio ara

LA CASA GRILLE

Rambla del Prat, 7 - Barcelona
el nomas ehltis re,.ep1,1

o 111lS.

A tes tres tanea el conoce. Tan,
be les febriques sanearen, des de les
dues a les cinc, s'escale da obres poguessin eurnar-se a la manifestació
de condol.
Sobre els feretres es collocaren sis

ELS
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2517
PHILIPS
equipat amb tres velvulee
e laininat" !Petitorio; 3
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zenal Sanitari. fazilitat per l'Institut
Manicipa! d'Higiene de Barcelona.
Barca'aina retransaictra des del Gran
Sessiö de música Ilcagera, en disTcatrc del Liceu, al segon acta de 0O5.
l'Uprra "Rigalatto", Verei i el pri13 ' 30: Concert pel Sextet de Innier dc l'òpera "Marina", d'Arriata.
-dio Barcclona: "El capità", mana
(J. 1'. Sonsa): "Cant apassionat" (F.

Ernissions nacionals
Programes per a avui

0....raRma•Imas~Ra

Crl TALONIff
RADIO
r4117.31491~~1
.9ALPIE4

RADIO ASSOCIACIO EAJ 13

(251 m.)
Diari fement

RAMO

sz t oo: Obertura de lemissera.
Fell de: dia (cornentari femeni).
ta'o5: E; (.1:ea de moda.
1 2 . 10: Cura de mana practica: El
p;at de dama.
1220: Conversa femenina.
Recomanacions profitoses per a la
llar. Receptes de bellesa.
Secció de consultar: preguntes i repostes sobre qualsevol
qüeatió relacionada arnb la dona.
1230: Racilació de discos que :es
senyores ritaio-oients hagin eollicitat
per escrit.
N'as: F; del Diar. fement.

Emizsi6 de sobretaula
1245: El trio de Radio Associació,
alternant amb música variada en discos, interpretará el aegüent programa: "Marica Bohem ia (de Saperes);
"Ramansa" (Huguet); "Un bes"
(Moitel; "Joana d'Arc", fantasia
(Gmanad).
t
rr)ta. exacta.

Ilimmaraaosar
-------

d'A aa u rre); "El barbar de Sevilla",
5,:ccrió (G. Rossini): "En un merca: persa" (A. 5,n Kete:bey).
1430: Informació teatral.
Audició de discos aelectes.
Secció cinematog-Zca.
1 4 .20: Continaació del concert.
"Goyescas". ir/ter/m(1i (E. Granados); "El nioliner de Subiza",
leeció (Oudrld); "Romántica mimero 1" (J. M. Torrents); "Dansa
espanyola Mira. r", de "La vida
bu-evo" (M. dc Falla).
Borsa del Traban d'EAJ-i.
Sea.aió radjobenefica, orga, caclusivament en obsequi
-altar:una lernefiquas, asils. 'nos's i casies peaitencifirks
,r3C0

AV!?
e.aara‘.0

i 4s, 3 0 0
SUPERIIETERODD1

98 per cent de puresa de to
.:esii) "La reina
iantasia ( Serrano); "Dolça
caricia - (Gillet); "Mi gitano", pasCan/az (U7monctu).
15a..noi
:kaliSSió.

Emissió de tarda
17 . 00: ()asilara do l'entissora. CaMar:-. a.
unas: Seiccció en discos de baila b.
/ Koor Hora exacta.
Contintircia de la se'acció en (1:ecos de ballaules.

Secció infantil
18'3 5 : Informació di Concurs Infantil le P,indio Aasociació i lectura
(Ic /es carlrs (ramosos pe.s infauto
anal, deoti a 'esmentat Concurs. L'asta rics nous premia rebuts.
19'oo: Fi de reiaisei6.

Emissió de nIt
20'00: Obertura d? l'ern:s.sora.
L'orauestra de Radio Asso-

ciació interpretorä: "Marra" (May).
2010:
.
El alisa del Ràdio-oient. Radiació de danos que els etnyors ràdie-oients hagin solEcitat per m crit,
20'20: "La Holandesita", fantasía
(Ka/mann); "Poupette" (Siede).
Reportatge tracrofónic, a
càrrec del publicista Octavi Salten
2110: "S.:Inmuta morisca" (Chapi).
2:230: Carrada de darrera hora de
-a'a, sacre, cucan, moresc, cautxú.
&ay :mpinessiai del mercal..
2135: "Chateau Margaux", fantasia (Caballero).
2200: Hora exacta.
"Patita Suite" (Bizet); "Dansa
macabra" (Saint-Saena); "Condoliera" (Prefés); "Celos dc Maja", pasdoble (Urntenteta).
23 . 00: Fi de 7cmissi6.

UNION RADIO BARCELONA
EAJ- a (34g m.)
730 a 8: Primera edició de "La

Palabra" (diari parlat Radio Barcelona).
a 8'3 0 : Segona edició de "La
Palabra".
1100: Campa:ladea horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoroleigic de Catalunya. Esmt del temps
a Europa 1 a Espanya. Prev'..x:16 dol

Nwelmme

¡Uno: Fi

Tarda
1730: Andició dc discos.
Opera. Retransmissiö parcial de
reipera que es representara al Gran
Teatrc del Lircti.
2100: Programa de: Rädio-oient.
Discos a petició le scnyors subsptors da Radio Barcelona).
aa'ao: 1:i de l'cmissia.

Ernizsions Eatrangeres
més interessants
FRANCA. — Rtddr París. 1.724 at

mclodics. -ac:Músimón

Torre Eiffrl, 1.445 rn.: 20 30: Maja

hora de fantasías artistiqucs, presentada per Lluís Mas,
il /per, 383 m.: an'oo: Damas i ballets: en l 'interniedi, can:: d'operetas;
2100: R etransmissió del ball dorat al
Casino Municipal d'Alacr.
Boveleus, 3 0 4 m.: 29'3e; Comert per
l'orquestra A irranica sic
Tolosa, 385 rn.: zinc : Operetes;
Melodies; OTql.leStra vienesa; 2200:
Discos selectas: Ret eansmissiú nie 'orquestra del Café' deis Americana;
23.1 5 : Opera,
Estrasburg, 345 171.: 2o'3o: Música
de carnbra.
ALEMANYA. — Lanyeabera, 472
metres: te'oei "La flauta maulea", de
Mozart; després, música lleugera i
ball.
AUSTRIA.—Viena, 517 m.:
Coneert d'obres de Jacaaes Offenbach;
21'5o: Música de ball.
Bitgica, Brussrfirs: 21'08: Radi o difu., i,5 del concert dnnat a l'Ancienne
Belgique de Mataselles, per l'orqueslsa
Max Aleais.
ANGLATERRA.—Nocionaf,
301 i 261 m.:
j. Payne i /a
sa ya orquestra; 2135 e L'orquestra
nulska elimina i daspres ball.
HONGRIA. — Pudnsest, 20 '13:
Sonatas per a pana i violí; Decores,
cartee aels frican= 1/Tira Magy.ari.
ITALIA. — .lf da. Tosí. Canoro,
311 i 274 m.: 2020: Música de mar
bra.
Roma, Neels.
Tn.: 20 . 00: C 071•
cert de música variada i Pnrular:

n om

! TPRRA IdANS
BITLLETS

'

NON PLUS ULTRA
vegi 1 escolti tohn la momias
d'oporellt de rodio cenada Corn n

aeo r. SI toles les persones fessin o.r6,
rota tinarien un AlWATER LENT
en les uvas l Ion.
Eis nous medias rtprasenlan lo maxi1.

mo paPeccle ial.ganoia •n rodio.
No es poi constniir raa aullar o cap

pm/

ArefArEn
TZtleirs YONOCIA8
a l110 ftfarataio•o.
A.

214 LARCEtOwA
ITMV Urea Inca Oca Misia. Di Unte

F ranresost 4650 per 100.
Angleses: 40 . 40 pessetes.
italians: 69'39 per 100
BelgtleS: 33 per 109.
SuiS s o3: 231'30 per TM.
Partía:meses: 035 pessetes.
Alenianya (Reichninar ia): 2'82 otes
Austria (Schilling): 1'30 peosetel.
Txecoslovärm ia: 34 par ton.
Holandesos: ;'So pes,Cte3.
202 pessetes.
Noruega: 2 pecsetes.
Dinamarca: a pessetes.
Romania: 6 .79 per 100.
Bulgaria: 7 per roo.
Tumida! s'os pessetes.
Enlato Urits: tr'86 pessetes.
Canarti: 9'3n PmeI"A,utentlns: 904 Oe"elesi
Uniguai s i 4'6a paasa(an.
Xileno: 9'90 pessetria
Branilera: n' 5 2 pesetes.

sommaincommusionnounnamommmini

Rbla. Flors, 37 - Carme,
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INFORMACIO DE LA CIUTAT

Sobretaula
1 3 '00: Lectura del Butlleti Qu'II-

RETRANSMISSIONS RADIO
BARCELONA
Arai, dirm:res, a la tarda, Radio
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i temps a Catalunya, a la mar i
les rulos aèries.

Fàbrica de Rellotges i

2.,45 visiteo o curacions, 325 apli-

LA PUBLICITAT
I

PREUS 01: nuescsiecio
Barcelona. mes . .

•

Mes.
2 50

tainmanta Marica, trimestre.
. sise
Atnerlra !lata»
20'—
•
aura, paleas

cacions elactriques, 272 injeccions.
47 análisis, 6 vacunacions i 4 petites operacions, ço que dóna un total
de 3.379 servei s . A mis clan iliurat
gratuaament 223 espe(ialitats farmaceutiques, el valor de les quals
ea de Seo pessetes.
Llo g uer de petliculea
p athi. Baby

Cuyas, Portal de l'Angel, 29
ME-rwroLoGic
DE CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Europa a les set d'aliir.
La pertorbaciA atlitexiS:rica.
;la canana sie rord ii mea i en trnha
actualment el seu centre a es costeo de Tunis.
El temps Ira empitjorat a ruta la
laladitesrUnia, pula ave colee França,
les Balears i .algaria sus establcrt
fort temporal del nord i des d'Itä:ia
fino a Trizas te registren ru n xato i
turbonades.
E: ired continua es-en: rtioh intens a tot el Continent, pera en
canvi lea nevadas han minvat i resten reduides a les Costes del Pas de
Calais, u Txccosloxäquia i a Ba-

viera.
A la Península Ibèrica el temps
és fred, amb cc] nuvolós i algunas
plagas; per Cantabria i ser& per la
resta.
Estat del temps a Catalunya a
les vid!:
El cal ti• gaireind scre a tot Catalunya i bufen vetas (Orts del nord
al Pirrneu, himpordä i cura inferior
de rEbre.
1..ra glaaatic< són molt fortes per
tot ;:rrcu. i s'lla i l rcgi s trat les tempera:me s mínimos sauna:as: 1:;
gratis sota zero a l'Estangcnto i al
port de ha Bonaigua. 9 sota zero a
Manresa. i 8 tambe sota zero a Canalla i Tremo.
A Pa, 7,C lana les temperatures cateen:
: les aegiients: fria,-s: mínima, 5 sobre 'oro.

FILLA DE J. CASANOVAS

Ela millorn artIcles de punt
en llana inenconglbte
22, esnmE, 22 - BARCELONA
-Discos Rädlo, Gramoton,
La Voz des su Amo
Cuyä::, Portal de l 'Angel. 29
Germaao Barcelonina. iguaInn.nt
qtre en anys anteriors, ha orgaMtaat
;a Festa de Reis a prefit deis infanta
desvalguts. La Comissid Executiva
ha ralint ja nombrosos donatius
efeetes i en matallic, i prega ala scnyors protectora que no han lliurat
llar donatiu, que ho facin a 'a niajor brevetat possible al derniciii social (Carders, 12. pral )

Presents
Descompte del 10 al 25 %
Joieria Rambla, x a mfrà Tallare
JOIES VERITABLE OCASIO
Por a compres a boa prou aneu
a la Joleela Mattrikt, T a llara, 41
Al Dispensar; Parapeia (Sant Gabriel, 5, Gracia) han estat ziasistits
durant el me, :1,sr:nbrc 58o ma!alt o , als quals seis Ira practicat

CläHer(1121z:
tonedlo

dirlglt per facultatlu.
Rambla de Gatelunya, 8

Farran.8
Rambla de) Alío, 27
ELS DESESPERATS
Allie al matí, al be(' demiciii del
carrer de Baldomer Ga/ofre, intenta
posar fi a la sera vida Rosa Escala, de 49 anys, casada.
Utilitza amb aque3 propósit una
nivalla d'abitar, amb la qual es produí una : crida incisa al Una esguerra ; una altra al costat lateral
del coll.
Poi/ portada pels seas ¡amillara a:
dispensar< de Sant Start!, otz 11 pracCcaren la cura d'urgencia.
BEt s, ruitirpt,t.ompeitattpen edRuntrieels.
irsSA

Pus amaso'

Excudellara, 34

Obieotev per a regala. Jogulnes
Descompte del 10 al 50 %
Puig. Palay°, 14
PESSEBRES
L'Assoziació de Pcsschristcs
Blacelora Ira tramas als sC113 associats la !lista dala pessebres construits enguany pela reno socis i algunas entitats que :l'han donat avis,
amb indicar:6 deis die; i horca de
vi:ita que cada un assenyala. Fornica un total de 123 pessebres, nomln-c molt superior al deis anys anteriors. Aquests pessebrea catan dividits er, 19 agruparnents, per tal
d'ésser visitats collectivament en altres tantas visites..
REIS; Mitges i majons a arca;
sonsa competencia. La Casa dels
Saldos. Escudellers, 34
REIS: Visiteu la riostra important
seaaianr o'ga pessetes pesa. aten de
tu.sou articles diíerents. La Casa
dels Saldes. Escudellers, 34
Societat Atracciö de Fu/astero
de Bit: celo:1a ha ad:1st amb gran
proius:ó una preciosa collecció
20 sewslls ara(' vi g tes de Catalunya,
parqué se:ve:ata de propaganda de
les nostres belleaes, utilitzamlos com
a tancament o precinte de la correspondencia.
E:ta praaadint a repartir-los entre
C'S S21:, ..••7i ,‘. que constitueixen la
majoa part efrl crrrncrc i de la inditstria de la Regib, f.;p'rrant que per
ractar-se d'una propaganda artlstica
de Cata:unya, tan práctica a la cegada. no ricial d'Asar bato utilitzada,
ralhesint-los a quanta leca:acata enol.in per corren
1.:Atracaie ile Ft ,ra .tc:.- (Rantb"a
-;
t ni'td e l Centro, 31.))

¡O de propaganda a totes les entitats
i particulars que ho sollicitin per a
acarest objecte.
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P. Hicks Mudd
Professor d'anglès

Cinemas Pathé Baby
Ouyits, Portal do pginget,

EI Canffibrie

(Casa fundada rany ,08)
Gran assortit d'o s tra i mariscos

Desitja als seus alumnes un feliç ì prbsper,
ANY NOU

Servei a domicili
Santa Anna, u i
Telefon ragia

La Companyia dels Ferrocarril.
de Madrid a Saragossa i a Alacant
reCOrda al públic que les vendes en
pública subhasta de les expedicions
no retiradas per lloro consignatario
a len sovea estaciona de Barcelona en
el ainent mes de atener tindran lloe
a len den del matí dels dies 5, 6 i
a les estaciona de Barcelona-Terme,
Barcelona-Bogatell i Barcelona-Morrot, reapectivament.
Les persones que desitgin concórrer a les dites subhastes P oden sollicitar de les esmentades estaciono
ela detalla necessaris.
Aparells fotogräflos
Cavile, Portal de ¡ 'Angel, 28

UNA DONA LESIONADA EN
CAURE DEL TRAMVIA
En volt/ pujar a un tramvia de la
línia 57. al correr de la Crea Coberta, davant al de Galilea, va caure
Ar.na Minyana Ruiz, de 39 anys.
Resulta de l'accident amb lesiona
de pronastic reservat segons dictamen del dispensari d'llostafrancs,
:i prestaren assistència.
mImIlmmgM
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4, Pessim i sme

o
bitiositat
Quan tot Tastigueja i s'esté{
sempre nerviós i
mal
humor ... rompe!
I.n hiliositat, el mal de fetge,
eovint es manifesten
Alealsores h; h 0 que acabar
amb taqueada s.tuacia; anorerial i perdiese. Ex - me/cate
recomanen len Pildores
I l rno j re1!). Son pllrarnent
veüetaln, i acelonant Burni,
pert', aragnient, regulen Ira
secreciona biliaria, estimulen
el funrionnment norwal del
i nitidez' ale budells
a reatdmac. El heneetar que
pm ten, acaba aml, la nervionitat i el pesar/liante i Jisponen a fer &al el viure.

=---- PULDORE$ DE

ranerath
Adonis o E3pan0o

L'ad' 't 1.';

"`"`• (5 R"r`l.".

Passatge Domingo, 5

Barcelona.

1,11',{1111111i1 n11111',11({1191 n101.1111111i111,111 n 10111M1111111liglillianillIlliggIllIglillignilINIIIIN

La Música
NOTES OFICIOSES
El passat diumenge tingué lloc a
l'Ateneu Montserrat d'Hostafranas
un recital de canon populars nadatemples, del mesure Ezequiel Martin,
en el qual el dit profesaor féu un
magistral parJament sobre la influiteta de la canad popular. Les nada/cuques, exquiaidament cantados per
la eenyoreta Enriqueta Mas, foren
niolt aplaudides pel selecte públic
que empknava :a sala, havent d'Asar bisades malles d'elles. En finalazar, es tributa una sorollosa ovacid al senyor Martín i a la senyoreta Mas.
5**
Fleta ael el programa int e gre

del concert que es rara avui,
(linda de Cap-d'Aily, a les cinc

de la tarda, al Palau de la Música Catalana. La interpretació
As a carrec de l'Orfed C,ntala
n la Cobla Barcelona, sola la direcci.5 del Mestre En Lluis
(Ideó Català
"El cant dc la Senyera",
Millet; "El gat que tot ho
paga" i "Madrigal". Chavarrl,
"L'apotecari burleta" (popular
francesa), D'Indy; "TM, passant
per la Lorena" (popular francesa', D'Indy;, "El pelit vailet".
"Au, campaner!, prou //landrejar". Pujol: "El rossinyol"
(chor de noies i piano), Vida!
Roda; "El bon Jesusei" (sopran
sol: senyoreta Salvador, chor
noies i pianM, Brunet; "El
Paradta en testa" (popular de
la Namoanya), Canteloube; "La
dansa deis pastora" (elite mixt
i p ar de getnes, Pérez Moya.
Cobla Barcelona
"Esplais". aardana (estrena),
Joaquim Serra: "Platja de Sant
Salvador" '..sardana ., , Enrlo Casardana
sa!' e " Cantallops "
Pita). Toldrà; "Trhalca",
ent; "Camemera", sardana
estrena'. Pu jet "G ibero la ",
sardana, Garrafa.
Orfed Cataba i (tolda Barcelona
"Sera al lira de Nadar, "Cap
lt Bellern van dos minyons",
Pels fills d'Adam i d.'Eva",
(nAaltes populars amb acompanyament de robla). Perez
Moya ;"Sant Jordi triomfant"
(poemet), Pujol.
A

LLOPET

DE MAR
(aIRONA)

L'es*eayanene
CONSELL PROVINCIAL DE
PRIMERA ENSENYANÇA DE
BARCELONA
Nomenament d'Interina
El Consell provincial de Primal
Ensenyança de Barcelona, ea sessi
del dia 29 del desembre passat, acer-'
dä els nomcnaments sedents:
Mestres: Joan Pertegäb Royo, pele
a Santa Maria de Besara; Dorotett
Mas Plana, per a Cardona, Sació
de Graduada: Josep lfartinez Vicente, per a bien' ídem: Joan José
López, per a Montcada Bifurcació;
Miguel Morros Pesa, per a Montcada Masrampinyo; Maui Mirabent
Romea, per a Santa Coloma de Gramanet; Vieler León Ferrer, per a
idem; Josep Broguet Antilloch, peri
a Sentmanatt Manuel Pardo Pafaid,'
per a Torelló, Secció de Graduada;
Lluis Amó Ferrer, per a ídem ídem;
Jesús Muntaner Chesa, per a Vilanoca i Geltrú . Secció de Graduada;
Francesa Vives Sabater, per a ídem.
ídem; Josep Bartomeu San Millan,
par a Idea ídem; Martí Ruiloba Perez, per a idem ídem; Jainne Fassolea Mispoulet, per a ídem idern;
Joaquim Relata Gasull, per a ídem
ídem; Alfons Navarro Borras, per a
ídem ídem.

EXPOSICIONS D'ART

SALA PARES
J.

1.1.0RENC ARTIGUES
Carlees
SAQUE
Pintura
Fans al 15 actual

VALLS

CALERIES LAIETANES
CORTA CATALANAS, 913
T. SOIS
Pintura
e. CATIRERES ROLLA
LL. GONTEZ
K. LEY DE
o
R. MAS 51 48
R.

Ceramles

MARIN

Fina al 8

actual

LA PINACOTECA
PASMO DE GRACIA, 94
P. SABAKR-JAUAI A
Ania.MIIW
Inaugural:S ci sma

SALA BUSQUETS
PA9SEIG DE GRACIA, se

Mabita

l oopata

/Para, l ampare*

da 'ilumino
Pintura@

vldrws

1

d'Albert Junyent
Exposlold

da

pintura nedarlta

SALA BARCIN
V. GARCIA 9151011
RAMBLA CATALUNYA.
MARTI OARCE9

28

GUAICA MENTAL ' ,TORRE CAPAPOIR
Per e mnIalto ner,Inson, menials 1 Ital•

SALA BADRINAS!
moderno

Rte. — a informes, dIrtglu•roa a
le watelte C/In1(91 o a BARCELONA. *10
meenCreh, de dustrr a se; 44 Le lana.
II carear de Pelald. Gana 11 1.

Expeeicte eeueetise d'obras inedi ta dote
artista que han 05515 1 : llora crlatel0/111
en aquest• sala.
Del 19 desamare al 8 gemir 1138

chames. r,'Aron 10 ',:ese atrectoereal.
den:: DOCTOR hl. SURAT 5 CARRI-

Tablee

D'apana'. 460

1411n4114104149101114n11,11MIn
sil. CASASA, Metge especialista
de malalties de la pell, nagua
varicosas i veneres
Fallara, 29; d'II a 1 t de 5 a 7.
Fesh ¿lis. t1'11

SYRA
DIPUTACIO, 282
talemos d'Ara
Pintura
SOL EDAT MARTINE!
coRocti va de pintura
Del 2 al 15 actual

0+0+11444444,14-04,1Hke

Feliç í

pròsper Any Nou

daaltia a la seva ollentela la casa

"MODAS CONILL"
especialitzada en als capells do feltre, per a , enyora. des de
Ir, I . i 16 Ptes. - Reformes, a 5 Ptes.
Oarrer del Biaba Laguarda, número 7, entieso)

Ferreteria Soler
REIS Trobareu un gran assortiment en JOGUINES
Calorifers - Estufes • Brasers - Bateria de cuina
Jaume 1,

núm. 1, i Plaça de la República, núm. 6
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LA SESSIO DE DIMECRES

A

L'AJUNTAMENT
En una *emite, interessantissima s'aproven el dictamen sobre el servei telekoljtc deis taxis, la prórro ga dels pressupostos i una proposició contra el
senyor Anguera de Sojo
Greus denímcies del senyor Solà contra el senyor Vachier i els que el
volten, que llisquen damunt del Consistori. -- Un discurs del Sr. Bausili.
El Sr. Casanoves accepta tota la responsabilitat de l'augment de personal,
perqui s'havien de voltar de gent de confiança. -- La proposició del senyor
Anguera de Sojo. -- El senyor Solit posa de manifest la discrepància de
l'Esquerra amb el senyor Marcelli Domingo, i els radicals en retiren la
signatura. -- Per no felicitar el senyor Marcelli Domingo el Sr. Casz. aves
fa aixecar la sessió
costas al senyer Angel, aquest conABANS DE LA SESSIO
A lee sis de la tarda, el púlale, deacendeix, i es Nasa a'
DESPATX OFICIAL
que sempre sol Easer en aquesta hora
en el qual releen com l'alcalde ha
complete no ocupara encara rnitja
cornees! un auxiliar de la guàrdia
tribuna. ¡Que era aquest poc intearmada i dos guàrdies.
rès ciutadà per les coses consistoORDRE DEL DIA
rials? L'interhe 1 els eiutadans hi
entrem a l'Ordre del dia, i cotren. pese estaven mal repartits. A
mencen de quedar d l ctamers dabaix. a la porta, 1:na llarga eta esperava des d'una estona igualment munt la bula. Sembla que la cosa
va he. Si... si...
llarga: pene el sedäs era espès i no
Quan arriben al diqtamen !lipassava qui volia; com a les consultes dele metges famosos, s'havien mero al, el famets dictamen Vachier,
segons els taxistes essociets el prorepartft números i calia que aquests
jecte de hei, s'entaula el primer
núrneros anessin deixant el client
per a apretar l'accelerador, balear
debat de la oft.
la bandera i, de but, córrer amb el
:taxi confederat cap a lee Cases Con- EL DEBAT SOBRE ELS TAXIS
iáistorials també una mica confeDiu el dictamen de la Comiatió
lalerades.
de Circulad& que es trobava daEls t'existes confederats de les en- munt la tenla des del dia 23:
tesase de la Confederació d'Entitats
"Que de conformitat amb el que
Taxistes aneen, doncts, ocupant la
prevé Tartlele VI de la reglamentatribuna i repartint-se unes fulles
cié
vigent aprovada en Consistori
—que si hi ha prou Iloc reproduide 2Q de julio] clanes, relerent a la
rem al fi nal —encapealades amb el
.zuern de l'entitat "Confederad& e t- creació d'una xarxa telefónica per
al servei públic d'auto-taxis, i en
cètera." i una amb un "Llenapresencia de record de l'Afeantamiento a los taxistas" i l'altra "A
ment de 16 del corrent de muniIns concejales republicano!". signodes per un sensor A. Castellà, "pre- cipalitzar e' dit servei, les quals dlssidente" de la "Confederació etc.", posicions tenen per finalitat assolir
en les quals s'exposen fets, sano - la distribució racional per teta la
CitItat de dipòsits de vehicles automenen "proyecto de ley" les coses
taxis a les sulseentrals en forma
del senyor el ächien es recomana
l'acció directa i altres coses a sna- que garanteixin al públic amo servei
constant i repid a un cost més re/ales , que l'amable lector trobarä en
el text. L'estil, tot l'estil i no pus duit per la proximitat dele estadiores mes que l'estil, és clavat presi- vertiente i una seguretat per als
dencia de la Comissió de Circulaci
ó, taxistes que no hi hagi competencia
Va passant el temes. Hi ha gran -clandestina de preus. ja que les deexpectació. ¿Es podrä celebrar sesmandes quedaran centmlitzadee i
si6? sleo es podrá celebrar sessió?
aeran controlades pel Municipi, i
¿Coro a'arranjaran per a celebrar
obtenir a; rnateix temps vea diseessió,si "aci al devane' també en traeuei6 equitativa ele les demandes
celebren i els senyors Aiguader, teleóniques, enserns que l'anullació
Comes, Casanoves, Joven i no sade quilometratge buit, s'accrdi:
bem quants cents regidors MES sede
Primer. Que sigui la xarxa telea mis d'altres coses. diputats o conl'entiza establerta per la Confederaselles de la Generalitat?
ció d'Entitats taxistes, eta cormaA les set mensa sis minuts enment del que prevé l'elletentat aretren cls senyors Martí Casals i Pede VI i d'ecord amb la Comissió
ilicena. Aquest puja fina al darrer Mixta creada per
l'organitzeci6 del
escó sota la premsa, 1 preguntat
peis periodistes, diu que ¡'alcaide ja servei d'auto-tanis, la que es muniés a la casa, però que nernés hi ha cipalitza.
Segon. Que 'a dita munieipallte
divuit regidora; cal esperar els almudó es dugui a tentar ecceptam
tres. I van a esperar-los. A les set
i guatee minuts entra el senyor San- proposta adjunto de la dita Corte
fedeeacie (document número e). nue
samaria, i urs minut desprea, el senyor Soli. Circulen noticies "dad
a tal efecte s'apros a. mitjaneant lea
cendicions que en la dita proposta
al davant", que no donem perque
el lector ja les sap.
es detallen, i essencialment a base
A les set i nou entra la Lliga. que la tal municipalització no eigel
Vénen més no:Iciee. Es diu que preen cärrega per a ieejuntament, per
sidirà el eenyor Casanelles i el se- ésser totes les despeses a ciad& de
nyor \yentes fanä de cap ele majo:a Coefederació ¿'Entitats Tudeperque l'alcalde ha estat recla- sca; que el servei sigui implantat
mas amb urgencia a la Generalitat
immediatarnent. regit i ene-yemas
per una votació. 56n les res i deu per l'Ajuntament mitjançant la Coi sembla que ja hi ha prou nombre;
missió de Circulació en la lamia
la impreseió és que tot quedare da- que aquesta cregui mes convenient,
raunt la t'atila, tret dels presseposi que puguin tenir dret a Feamentos.
te/ servei tots els propietaria d'eutePere tot seguit ve la noticia que
taxis i llurs denendenes, tant
en la qüestió deis taris el eenyor
pertanyen cona no a a i rruna entitat
Soli vol proposar, "com a enlució
confederada o no coniedereda, i
de connerdia", la dimissió del selambe els que no pertaneln a cap
nyor 'Viajen pesqué agradarà a entitat o preßen servei individualtothom, ja que ale( eis taxistes s'esnieta!."
talviaran un duro cada mes. El reA aquest dictamen la havia
nyOr 't'etnia diu que sortiran cap a
vot particular del senyor LLeella una o a les dues, i com veurä el
PARD, que diu:
le c tor p acient, fou ben profeta.
"Que per tal (l imitar els ineonveHi ha el senyor X1rau Palau que
e l etts o reclamacions actua's que
eurt un moment, i a dos quarts de
auit i mig minut entre altre cop do- dimanen del fet que no s'enviin, Cona
a conserje:Inda del servei telefònic,
nant el bree al doctor Aiguader. A
dos quarts i un minut el senior el cotxe de l'entitat que se s011iCita,
es deixi el Illure ríe dels telefons a
,Casanoves fa la seva entrada, i iotles entitets o taxis que treilitzin
'eeguit es forma al seu volt un ataaquest servo', airee sense que la
peit —espes diriem millor—grup
alespeaa de la tramesa pugui excede',
municipal. Sembla que la sessió es
en cap ras, de ra6o pesaetcs."
farä simultänia amb la de la Geneealitat, i els reg ldors-diputats entraEI eenyor LLOPA:R.D alemana
que lot [r i egam quedi sobre la taula
ran i sortiran , canviant dentesti' dura cada cop sense temor deis re- per dore- lio eetualiar minen
1 - ' senyor VACHIER dernater que
fredats.
es discuteixi, surque ja estä prou
Entra el senyor Aragai amb els
ecos botins gre, os i el seu nas yer- estudiat i perquè cal sentar e! prinmen. Grans efesions amb tots els
cipi d'autoritat, ja que l'assumpte
regidora tense distinció de colors,
dels taxis s'abusa massa i te presLes vacances parlarnentäries taran ea.
que poguem veure actuar els regiEl eenyer LLOPARD instancia
dors-diputats-a-Corts si l'Assemblea
perquè quedi <lames la taula i
mis roba els regi dors-diputats-de-le- reparteixi el dictamen, que, din, no
Generalitat.
frau votat per la Comissió, que es
El senyor Vächier parla animadareuní en ferina irregular. Puna desment amb l'alcalde i el senyor Capi-ea de l'extrem sisé, al qual ell
sanoves; ellemieicle és ple i pre- presenta el seu vot particular.
senta un "hernias" aspecte, com
El senyor VACHIER diu que endiu el seit' or Giralt.
cara que el senyor Llopard té rae
en
el que diu de la reunió, com
COMENÇA LA SESSIO
que la Comissió s'ha reunir dues
A tres quarts de vuit inenys tres vegades i en elles regnä una unarninuts el doctor AIGUADER, asse- nimitat completa i absoluta, cal apeogut prèviament a la Presidencia, es ver el dictamen.
treta les ulleres que sol posar-se quan
El Sr. LLOPARD explica com es
es vol finar en les coses, apta la
felen les reunions: a la de primera
campaneta, aquesta sona el senyor convocatòria no tren peona; a la de
TENES, que fa de secretare tonsegona, tampor, ruegue es convocà verfegeix l'acta de la resaló anterior.
hehnent, i a la tercera només eren el
Amh MI gran enterniment el ces
president i ell, 1 dl desconeixia en
nyor Sänchez ofeseie el ilüC del seu absolet cl dictin ca té referincies que

A

tampec el ceneixien els altres membres.
El Sr. VACHIER creu acabar explicant que el que es refereix al senyor Islopard és un simple trànsit burocrätic ; és l'esperit el que csal (1) I
ajornar aix es obstaculitzar l'obra de
l'Ajuntament.
EI Sr. SANTAMARIA perla per
edherirse al pres. de! Sr. Limara (el
Sr. Solä derrama la paraula). El servei teleebnic que diu el Sr. Vachler
que es municipalitzi, costar ä al Munlcipi apoco pessetes que el dietämen
mro diu enl Inc corn es reuniran, salan
fet Salt insinuacions sobre aquesta
<Metió, que cree que al el Comise:In ha de decidir-se en juatfcia, es
decidir& per la !liberta! absoluta. Ea
pez aix6 que ¿emana que quedi dar
munt la tenla o que torra a la Comísale (el Sr. Vachier demana la paralela, tot atenten). Crett que aquest
dictamen de Circulació es del com tote
els dirtämens del Sr. Vachier d'una
manca absoluta d'estudi. Demana que
la COMi53i6 es reuneixi per veure d'on
Iran cíe sortir les pessetes que costarà
<I servei. 1 despees, cal tendré sabes
si hi haurä llibertat absolute per 'usar
els telèfons. (medien: salva:maniate els
interessos de tras els taxistes.
El Sr. SOLA fa emes les T'emules
dds Srs. Llopard i Saetee:ira:a. Si es
eiseuteix el diezmer reese intervenir
extensament; pedid crea que és
que quedi damunt la tapia.
El Sr. VACHIER ten sep d'ore treu
el Sr. Santamaria la xifra del test
de la acarea teleferica. Aquesta cate
fta, funciona perfectament, denant servei a tethore 1 no ha cestat res: nn
sap qui ho ha fe eórrer i ereu que
is una mica "fantasmagòric". La Comissió ha redactat el dictamen amb
la enä.xima bons fe tel Sr. l ateeara &mine la pararla) i ame la mäxima
capasitat temen en compte els principi s are ell ha sentat d'organitzeci6 i
auteritat MUrticipal.
El Sr. LLOPARD parla per rectificar els conceptes det rresident ele lit
Cemiesió. Ha dit el Sr. Vachie- que la
eerxe Catana eusesament estudie" per
la Conessiet de Circulad.; i ell ha de
fer la declaració ove la Contiasie no
s'es a s salutent de l'existencia d'aqu e sla sanea. i ei ro s dernana que C3 pnrles reuniere i es veuse
Ire actes
eu . en elles teti
s'ha ertatliat arres-
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Si es refereix a qué no aesistiren a
les reunions; pene dl /a de dir que
ec. iel Sr. Ermengol de Llano estan
completament identificats amb el senyor Vachier. No es Len que l'assumpte slartues portat sei cense premeditació i estucli (sin prenteditacien
y estudio, día, ¿no voldria dir Una
ultra parattla, eis con.r.tes d'estadi
El Sr. Samelancat fea tot seguit mi
a la butxaca, treu el cenegut disc deis
clogis al Sr. Vaehier (eel nias capacitado" si yo hubiera tenialo que estudiar lo que e ha estudiado". "admiroble", etc.) i dentana votacióimmedista.
El Sr. LLOPARD pregunta ingénuament en quin adiete del reglament
eatorguen facultats executives a la
°embale mixta. Aumenta Comissió ion
creada arnb (sancions consultives 1 per
alee els sena auneis havien de pasear
a la Comies16 ale Circularló.
(EI Sr. Vadeer estrio amb frenesí.).
El Sr. SOLA volia dir el meteix que
el Sr. lelopard, pene mear/Maree a mes,
Si es disentelx el dictamen.
El Dr. AIGUADER: Es diseuteix
la temetria o no urgencia.
rl Sr. VACHTER es ratifisa en fet
i derrana enteche.
El Dr. AIGUADER: Que passi a
votació.
(Pasas a votante.)
El SECRETAR/ Han dit si 28
senyors regidor. 1 no 13.
El doctor AIGLIADER. Queda

1 a Inés, arab rot això que s'exigeix en les revisions , no s'hi exigebc el rebut de l 'import de l'Exposició. ¡I per que no s'exigeix?
Pesque els senyors ante han format
la Confederada:, eren uns senyore
morosos que no pagaren aquell impost, i els que ella persegueixen si

votada l'UffretaCia
El senyor LLOPART alemana

que es porti el document núm.
El senyor VACHIER no elle en.
ts penetre ei senyor Llopart parla
bree.
El senyor LLOPART explica el
que vol. el "clocurnent adam. a" de
que parla el dictamen, i el reglament
d'auto-taxes.
El Isenyor VACHIER. Hattria de
precisar qtrIn reglament (quina habiletatl).
El eenyor LLOPARTd Ed de gervel d'auto-tu/de.
El senyor VACHIER. Fal ha l'aprovat el 29 de Juliol.,.
El serlyor LLOPART, aquest
precisarnent.
Porten C's papers i e! eeny-or PALef ITJAVILA, a la mula de secretaris, comenta a llegir el "domenient neut. 5", i argucia llegint Cl
"document núm. 1", que es un ríemementäs. El senyor Va cltier mira arnh
mirada vaga i arnb aire d'exclamar
silenciosamerd "quina obra!" i el
senyor Samb'.an:•at tot el posat
de pi-enunciar un ";chemate esal",
castis. La Iszture dl document dura
un bon quart a teta mama.
El eenyor LLOPART. Despees
d'esser Pegit e! "decir/7feet nern. a"
tots ea regidor, es poden traer capacete: del gret: reerjudie1 glie podril causer eaprevaci6 replia del
dictamen. El document es sien be
que n) Ira estat fermulat per la Comissió de Circulació E:c.6 per la Confederació d'Ente lee Texistee. Amb
tot gatee nn se sal quistes garantles
pot tenir l'Ab:luan-mea si la Confedeeeel6 no 'aresta el eservei. Hl ha,
despees. multes de 100 25 0 pessetes, que l'Ajtmtament no pot pasar,
de mullera que es, a mes, antijuridie.
Si l'acceptem serat delegar un se -rei
a una Confederac16 que Itt) traCta
anib e t mateix esperit tota ele tate ates, ja que els ira confederats han
de pagar to pessetes al mes 1 ea
cortfederats ees rale.
A mes, per armar ala muniolpalitta =sea.
tacié, S'Itattr:tt d'anee a l'exprespiacf6
El Sr. V.ACHIER d'aeindr (me dele telefons (el senyor e racelee deno is la Genisside le (lit-enlació, sitió mana la paraula) i l'Ajuntattnent
la Comissie rnisea ¿el serme de taxis, pode& portar a efecte l'acera/ Exla que he estudia! la Cosa, i le Túnica plica la complicarle ael sistema: deque ha ele resoldre.
manar el taxi a la Confederad& o
El Sr SANfBLANCAT ele ere- a J'Abultar/len! 1 amieets cm:tan:cae
Cut alitelit pel Sr. Llorara. rtZt e té ra6 rerdre a la subeentral. ¡I guantes

que e) pagaren.
En aguaste.; circurnstanc:es, en

que amb proves puc ter acusacions,
s'ita arribat a !a municipalització del

Pací exercici!
La mda sedentäria precipita la seneetut. — Si
vos tZ no fa exercici, es tornarui vell ab.ans d'hora.
Pcnsi, amé just horror, en l'obesitat i en tota
els ;mis consegiients. — Previngui's, dones, contra
la seva decadencia física. .1lantingui l'agilitat,
el pes normal i una bona circulaoid de sang
(en tierra paraut a, la salut), fent exercici amb
motor "Master".
Un ?liar( d'hora d'exercici entb un "Master"
egstival a tres llores del seu esport predilecte,
amb l'avantatge que el primer nn „iodocc.;,r
e po! practicar-lo a casa, en sat'ar del !lit. Nen,yú
pot dir que no té tempe per a fer exercici
"Master".
El motor "Mudar" éa aen present imnvillorable
1?eis.

gxgtytimo I DEMOSTRAC I ONEit
F. Xifré Masferrer
Bruc, 10

El senyor SOLA li diu que guau

vingui l'hora de fer broma ja l'avi.

Representan: gral. E. CLAPP.S, Menclez Ntblez, 18
BARCELONA

veixi del servei teleiemic de la Con-
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eubcentrals hi haure? —pregunta—.
S'especifica sel nombre?
El senyor a'ACHIER. A la seva
boa-a ja contestaré Camina moderació!).
El senyor LLOPART Ii pregunta
per discutir a base der nombre de
les subcentrale; ¡s'erpecifien el nombre?
El ecnyor VACHIER. No: no
s'especifica.
El senyor LLOPART. Seria tan
gran el nombre que despeines resulta-da que no hi hamea petnu tanes
per servir. Entra a examinar :es desleses. A base de 20 rabee:lira:1s, cada
una lauda de pagar 30 peeeetee a la
Com.panyie, eón sis =ates pessetes
mensuals o sigui, 7.200 a Pany. Caldrien, almenys, den :Miel, que sostariert Liso pessetes; vint locals. a
100 pessetes per terme enitjä, serie=
24.000 pessetes; tao talTiCiOnati.
menys per cada eubcentral, a 230
perseetes, cornptant-hi els torne i les
trates, representan an 70 funcioneies
i 210.000 pessetee. Uzi control. per al
qua! caldien, almenys sis funcionarle, o siga:, 4.000 peseetes antale MI,
són 24.000 pessetes In/postes d'utihtats, Loso pessetes; retir, 3000, imsprevistos, 3.00U; tota'. 202 090 p e
retes per a terrir un servei atol ma
al eficieet que ara 1 dentar noc a Iluites i desigualtats entre ele taxistes.
I si drene la Confederació és chasca.
l'Ajnntarnent si lla de fer cerrec dels

SUPERHETERODINO
de ocho lamparon, construido al grado

de perfección establecido por LA VOZ
DE SU AMO en sus gramolas, famoscs
en todo el mundo, por su esmerada
construccI6n é ini9ualacici calidad
Musical

LA VOZarçuAMO

VICENT
CESA
PAVO

GRACIA.4-. ÒN1'EPA- 22
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cofa.

Eléctrica Ferpa
11,nda Sarit Pere, 36

El primer

DE

servei teleiGnic. ja hl he arribar, senyor Aragail El dit abans as un
antecedent perque et cap de :a retajoria se n'anassabenti. Si el senyor
Casanoves digués que no hi ha manera de ennvéncer-lo, renunciaria la
paraula. ¡Que ée aquesta municipalitzaci? Es una cosa q ue Perla mole ta p ressa. S'ha votat la urgència en
eircumetancies molt excepcionals, a
base d'una proporció feta per la mateixa Coniederació, a base que i'Ajuntament contine; obrant al dictar.
de !a Confederacie, una proposició
de la qual els regidora no en sabien
una paraula. Perfl el que pasea él
que !a Confederació té pressa i dóna'
pressa al president de la COMi331Ó,
que de cegarles es pensa que de ere!idees del Tribuna/ Suprem, ja que
en el peimer dictamen dele que elf
plets entre els Unistes i les cases,
en comptes dele tribunals de justicia, els resoldria el. (El senyor
chier 'ho pren a broma.) Em re.•
meto al dictamen! Tambe volia suprimir el ceedit al cornere de Bar.
celosa.. Entra a palear del documente que és Una llästima, dina, que.
no l'hagi deliras estudiar, perque é s.
uit document força ailvertit, perqtri;
encara que és fet per la Contederal
és tan divertit, que sembla del
eerryor Vächler. (Carnpanetes.) Si,
molesto la presidencia...
El eenyor COMES: La presideneta no ea molesta més gee de! que
pot molestar el Consiston.
El senyor ARAGAI din alguna

tele.ione. El projecte aSs tina temedtiat. El pràctic és crue cada tintad:1
pugui telefonee a 'entitat que vulgui
i ei que cal nnenes ós reglarrertar
preu del taxi posat a domieeli. que
As el que resol la proposició dele senyors i Sanearnaria; per6 e!
dictannee deu que eeian ¿'atendre u
liareis le *ese i aquest artick no fina
Ei senyor SOLA es Yeti obligat
a artervenir pesque el dictamen porta
a conclusione tan absurdes i tan
gnus i crea tale responsabilitats
resjunternent, que aqueet no bes
desconeexer (ce doctor Aiguader
ha desaparegut i al sen une hi 'na
e: smyor Comes). Digue el digne
alcalde de Barcelona en ocasió
na grolleria prommeleda pel senyor
Vachier (el senyor Vachtier demana
la paraula, el senyor Como toca la
campeizeta).
El aenyor COMES (L'al ej senyotSn.là que no hi ha fa'. cova
..
E' senyor SOLA. Si vol Si ho dere
(gratas rialles, campanetee. El lector
recordarà la grolleria. l'alcalde qualiiice el president de la Comissió de
Cireteació de bon xicot pecó molt
inneulsiu. Aquerat carecter lm iet que,
ame, tota la bona fe, pene ande tosa
teconsciencia sense que el president
se n'adonre que a l'Ajuntarnent no
Ira fet el que baria de fer, sind crue
ha obrat absolutament al dictat de
la Confederada, d'Entitats Texistee.
Denunciarä una eirie ita feas reine-reta, que poblet no coneixen els regidors, que dernostren en quina forma ha estat portada tota aquesta
mliestió dels taxis, i els penes que
pot lene- aquest canicter del senyor
fins i tot per a la Corlederació, ja que el dia que el eenyor
Vichier es giras contra ella hi posada tot el seu entusiasme per destruir-la.
Es va donar un termini per adquirir les calquen, que es fan pagar
a 3'30, essent que el seis t'Un eš
dues pessetcs. Els taxistes anaven a
Mejuntatnent, on se'ls feia pressid
pesque les compressin a una entitat
determinada al preu de 3 . 50 pessetes.
Es tea alesbores, a pereció d'une
xofers, un requeriment notarial. El
notan an?' a la Comissite de Circulad& el senyor Väehier, (ligue el
seu secretan particular, no podia
rebee'l penqaic C5 trobava reunit en
nemissió; ell no era funcioran municipi!. Requerit el cap de la secció,
digné que no esteva informa: de res
referent a terminis ni a calques. El
tenyor Sois mostra l'acta notarial
aixerada. Ve després una reclamació de "Productos Varios S. A."
sobre lee pintures groeues, que tot
i essent del Co reglementeri, eren
rebut iades perque calis que :ossin
de determinada casa.
El senyor ARAGAI latiSt t Abre
no té res a veure amb la xarsa telef enica! (Sensació.)
El senyor SOLA: Tot abre no
eón mes que casualitats: i ve despres la casualitat que aquesta determinada casa era recomanada
(mostea un paper) fins per eserit,
pel secretad particular del senyor
Vächier. I això té una importäncia
formidable.
El censor VEL/LLA: Si que en
té. d'importincia.
El senyor SOLA: Que un secretan particular del president d'una
Cornisa:id es pertneti recomanar una
determinada casa posa en entredit
l'honorabilitat de l'Ajuntament de
Barcelona i no ee pot tclerar. Hi ha
mes, per6; el Iliure de nit val 3'50
i sen fa pagar 6i 5o; el lliure de dia
val c •6o i es fa pagar a dues pesse-

serie. Es refereix després a :es sancione inhumanes al gase no es serfederació i que censisteix a privar
per un eny del serf-ei, i diu a! seryor Angel: ¿Qui is l'Ajuntament
'er posar aquestes sancions?
El senyor COMES: S'ha de diles
gir al Consistori, i no a un regidor
deterrninat.
El senyor SOLA: Si el senyor
ächier imposis el seu sentir impulsiu a tot el afeniciel retraen que
un sennor re, a . ol subscriure a

"La Ver:" ine . de telefonee a
"L'Opinie". (C.1 !enero: Semblancat crida alguna cosa.) Si es :es
aixe, ¿quin seria el ciutadà que pagues telefon per no poder-lo usar?
En aquest cas la Telefónica procedida judicialment contra l'Ajuntament. Llegeix arrt fragment diem
diad que anuncia que el jutjat de
l'Oest té admesa una denencia contra el sensor Vächier. Din quo l'Eaguerra e5tä conreneuda que no e;
pot atacar la Inertes de treball
que l'obra del senyor Vächier és
un absurd.
Analitza les zondicione que enposa la confederació, entre elles una
tarja especial per a estar en una
parada. Amb aixed, diu, resulta que
hl ha una entitat que estä fent d'Ajuntament. Vol que consti en acta
que declara que el que vol el senyor
Vächier sdn veritables delictes, i
prega a la presidéncia que no II dad

retirar aquestes par aules, P erna a ell
es advocat sap 'es responsabilitats
en que sensorre segeint aquesta politice, i per aieó votar ä en contra.
La solucie seria que el aenyer Vaceier deixes la presidencia de la Cornissia; de Circulad& que el (detenten
torné, a la Comissió 1 que ritt altre
president, ele l'Emiten Reneblicana
tambee i aquest l'estad:es i el tornes
a portar.
El enyor VACHIER: Sr. Sola
(No se sent la resta).
El senyor COMES din& la paraula a! senyor Vachier, peró aquest la
c'ritelo al serteor Joven
El Sr. JOVER del que eassumpte
es molt important; perla ea queixa del
to 'frenen i lneldies, no sap ei la parau!a és parlamentaria, perd erra que
si. (El lector halare notat fa gran educede dc tets els regialore, 1 el:ti:
"quina edcludeacionaesa
(El "renace S.li deseara la parauDin el senyor Jo yen que s'han fet
un grapat de demandes que el senyor
Sollt presenta con, a casualitats, it
cal parlar clan (El sanee:. Soli II
en:e:laya el documente enevatoris.)
Creu me: cal recuse la para-da municipal/e:asió, i que si es gires la cosa
a einrevis, i hi haeuée una forte organització muceta!, el senyor Sole la
defensaria, Tan ell defensa se:mueles
entitats obreres, amb tots eh, seas deiectes. Isubtablerneret que ti malta
importana el c..23 del secretar( pa:cicutas'.
EI senyor SAMBLANCAT: Ninguna!
El secuaz. JOVER: Quant a l'acta
notarial pregunta amb quin dret es
pot lee treure a les dependeneles manicipals, pesque ell no és advocat
sap de Ileis. Reses:tuna que l'assumpte es tracti ben profundement Si confié que quedi mea eetnana damant la
tarda perquè Ala de donar la ‚eneació que existen una Comissió de Circulad& i debe d'atacar-se el presedent i no els altres. Troba que ja ce
fa una mi ca massa de brenteta amh
el nom del senyor Vachier (i ara!).
Primer ciegue que el senyor Soli eta
una mica ingrato, perb ara ca lelent
gase cada cop ho es menys. El senyor
Soli, parlant de Taleakle, ha dit: "El
nostee digne alcalde", i alee) és una
mica franje (protestes de! sainar So-
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tats de qua va. La minoria radical votara el dictamen.
El Sr. SEGARRA (ja hi son/ I) Dita

OLI MARTI
AVIS als nostres afavoridors
Des d'avui augmentarem considerablement la
varietat dels bells presents que fern als consumidors de l'OLI MART!, i el Iliurament dels
nostres valuosos obsequis es farà segons detall
que donem a continuació:
T'atares de brodar ... 5 xapetes del núm. 5
Tisores grans ............... 7
Forquilles grans o de postre ... 7
Gantvets grans o de postre ... 7
ti
Destapador alemany
15
Destapador universal ...
... 20
Trenoanous
30
Rellotge despertador
10, 8, 7, 6, 3 i 2
Elegants collarets (assortits)
NOTA: El canvi pot efutnar- so igualnirri nn.'0 les
i 3.
xapetes equinnlents dels números

U i altres criar i campanetes) perque
quan un regidor presenta un vot de
censura.., (Aplaudiments en el pú-

que (pian deia el Sr. Jo yel- que la qüe.slid una M/n/tia de malaria, el senyor Jover presentó un aspecte nou de
l'assumpte.
Es de la majoria i no del President de Circnlaciä quan deia en una
sessió paseada el Sr. Casanoves que
de Iota la gestió del Sr. Vachier sen
fa responsable la majoria i davant d'aquesta nona faceta de la gilesti6, quasi
na val la pena d'ocupar-Se del dictamen El dictamen dama per acordada
la municipalitzacid del servei telefònic dele taxis, i no hi ha res d'aixä.
Llegeix un fragment d'acta de la sessis; del 16, que en perla. Explica el
que as la menicipalitzacie i en fa una
mica la histAria des deis grecs i roMant, tot diiiicint-se al Sr. Xirau Palau. gen s onirist agrait, i passant per
"Franca i Analaterra. Coni que la definida de munleipalitzaci6 la llegeix el
Sr. itragai altere& potser precisament
perquè la llegeix.
El Sr. ARAGAI: Això ja ho sahem. i sense ileglr-he.
E! Sr. SFaiARRA: Sr. Aragai,
te una gran cultera i una graa :remada. que jo no tino la son de poss eir: nosaltres admire nula gran geslió que vostè porta a Cap al Parlament (rialles)
El Sr. VIENTOS prega al Sr. Sea-arra (qua ii prega (1, i el Sr. ARAGAT contesta (qué contesta? El unoviment de les mandibules priven de

e v e/8z ei di I /s / leA-seieNires- zsg
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plica que la Confederada es una entitat cooperatista perque cl' xofers pugnan "aixecar treta len alta i el cap
relahoraci6elel vi, per tal
ben amunt" per donar mart exemple
blica
cooperativistne a tot Espanya i a tot
El seny-or COMES prega al públic
sentir-he).
taue
es faci naturalment escuel món". Creu que e! Consistori sha
que no es manifest) .
El Sr. SOLA: jo voldria saber si
de pronunciar terminantment.
El senyor jOVER: Si ell presenha defensa/ l'Estatua
mós, ausmenti la seva transEl Sr. ERMENGOL parlará pertes un vot de censura contra un alE! Sr. SEGARRA: La majada, que
que s'ha deznanat la dimissia del Preparència i a'afint el seu bou.
calde, per a ell mai mes no seria un
cap tot el que és namicipalitzacid, cona
v
sident, del qual fa grans
horne digne. (Quin home))
a palmer assaig presenta aquest dictrelsatt d anys
que les irrcamlaritats 5O11 de la casa
E: senyor SOLA: Per que?
tamen. 1 l'analitza.
David, i fa histbria de les c.-es des de
El senyor JOVER (no se . ' sent).
,afanys. Aquest treball, per0:
El Sr. Ermeneol porta una ;Topol'ar.y 1924 fins als nostres dies.
E: sertyor SANTAMARIA: AmiSitié> al Sr. Casanoves, perquè aquest
En
rallar
dele
gs seria rualversat ai el raim
ao
cts.
alludeix
al
sego. le daria.
la llegeixi. De ma en mó., paseen paRecorda després el senyor Santa- r/por Santamaria.
pero. Amb el dirtanlen, eegueix el se9ue entra 1 les nostres srans
El Sr. SANTAMARIA : jo ampare
s'urja la suya actuaciti en altres cesnyor Segarra, es crea un monopoli de
he propugnat pels mis Karate: na tots
.premses
e:ene; imisteix en que ei dictamen
rapides a meravellola manera mes odinea (el Sr. Giralt
els regidors padem dir el mateix.
queda darnunt la taula. Es diu que
denoto la pararnos. El 16 el Sr. SanEl Sr. LLOP.APD rectifiea. Din
fses no hagués estat selecciotamaría ilaneava la idea de la municlse a complir un acord de l'Ajuntaque el reglarnent fixa com a garantia
men t, i ell ho nega en absolut. La
Palitaacia: el ta ea reuneix la Connat acuradament durant el
per a l'Ajuntament, el capital Meafederada In junta general extraordipreposició diu que es concedeixi el
çat m pregunta crain es aquest capital
nària re y tractar-ne i presenta aquestempS de cOnreu de les vinyes
acere:, per deu anys prorrogables, a
(e! Sr. Giralt va a parlar amb el setes bases, que SO1 peadeS el /8 a' la
la Confederada. ¿Con/ pot Esser això nyor Casanaves.) Explica el que as
a l ' hora_ d e . la . verenta..%
Comicsid.
que la Cernissi6 de Circulad!) adjudil'expropiacin.
El Sr. CARRER Imposant-les al
qui, Sense mis ni mea, tot un servei a
Presideix el Sr. Ventas.)
Consistori!
una etaitat? Analitza :es bases, i diu
En Cl donunent en bi veu cap reF.I-Sr. SEGARRA: COTO la Coneste el que ta l'Ajuntament no és el
glamentaci g, • in u una adjedicació.
federad(' pogué convocar la junta gecantrol, eind !a fialització. Puna del
El Sr. Giralt va a parlar amb el ce11C7a lextraordinäria en un dir i
servei, qualificat de clandestí, quan
nyor Vachier: aquest ti contesta ajaja les bases redactades?
,..envia un taxi per un cop de telefon gut datnunt el pupitre; no e scalta,
prS'Ila parla; de d-euments: rierh
directe. pe: qua: es retira un ama el ria el que li explica e! Sr. !,!apara.
do.7uments
Ira das.
Diu cl senyor Vachier que en
t„.
Després el Sr. Vachier va a•narlar
FI Sr. 301..a : Que e. llegeixi l'al:Ti cesa amanera de preces:ir es veu
Sr. Casaneves després al S-. Aragai.
rte!
5 -y a:naseliat per un gas vea en
El Sr. Sola cont• ersa amb el senyor
FI Sr. SEttARRA FIt tinc aci. Es
eles
a‘s .rrates municipal!, ja que això es lalled: es forma nn grog amb els segeol f
ref-reix a gres suaastas de les instalrczc-ne'r en l'arqueig dotar e: terna:
nyers Soló. Giralt. Bausili, Alomar
xiive
a-a:n:1s: a.a3n pessetes a un tecnic, per
"document número 1". ¡Per qué
1:11e1. Qué es prepara ? Els Srs. Va'etp*
la instalilariA d'una centraleta, entre
SANT
ae;aest document no sha inclós en el chier i Pla tonal tala consulta i aquest altres
COSC S . Exantina el pressupost
da:arrea o enviar a domicili ala redarrer va a portar el restaltat als sed'inr"05. Resulta que les guate% san
gidors? El "doeument número s" és
nyors Girad i altera ;De eue va !a
/71é5 en el afrearren 1 Ares en el p res cosa?
cantracte per servir una entitat,
supost.
per den anys proriogables, encara.
El Sr. LLOPaRD contesta al seEl vere anyA. es que, si per a erra(he torni a la Comissió, i. , un cop
nyor Ermeneol i Ii pramssa que es pedaar tres de curven es fa
subhaspertin les actes de la ramissia
earraaa i ben jet, s'aprovarà per unaEls taxistes confederats de les enta. per a enr.redir aquest nairtapoli es ques, poquíssimes paraules (mes
Cirmlaci6 i es veur3 qui ha faltat mas re g ala. El S a
i no. com ara, pel E ,ols vots
. Vachier deja: "Si jo ail) donar l'avançat de l'hora (dos titats confederades de !a Confedea
les
reunions,
t
de la majoria.
si el o el Sr. Ea-merquarts d'onze menys guatee). El se- ració surten contenta, ésa a dir. "sanr faig res; si tot reta fr; 1"
ad. Posa l'exerande de la Comissió de
El senyor SOLA fa notar que l'adnyor Sainblancat Ita dit tot el que len contentos", segons l'idioma ofiCirculació de Viena, i paria de la pro- es queixa l'orador. ame se-se fea res ell havia de dir. i aix6 podria portar
judicar:6 d'aquest monopoli ens recial de !a Confederació.
lasició del Collegi d'Arauitectes. El tra aparegta fet. Si despees el noble tas a la unanimitat, quant ala que
monta als boas temps d'En Planes i
hi
din que no tenia, una administrada recSr. Ermeneol /20 ha parlat, perú,
Casals: va mis cilla del que féu la
del ta. — dar a la maicria — quina culpa fan oposició, podrien azafar la cosa SEGUEIX L'ORDRE DEL D/A
moncipoli per deu anys.
Dictadura. El senyor Joven ha expohi ir: 7 La sl o ria de! Casar na aclamen: amb altura de marea. L'eaperits.
Es nornena sots-afical de :a guarEl Sr. SOLA contesta al Sr. Er tat unes teories originals sobre la in(torna el doctor Aiguader. Dos dia urbana el senyor Miguel Bermongol. Dita de s prés que el Sr. Ya- ha d'assea honrada, sia que ha sle
genuitat: ara resultarä que l'ingenu
murta d'onze menys tres). Ele del nat, i auxiliare els nrbans Josep Grásemblen -ho. Si vosaltree no sernbleu
chier na ha contestat rae , iris
será el. Revela al senyor jo y el: que
honra:s. lee in sé que ha sosa_
senyor Vachier: s'ha sentit "im- da. roan Manyer, Eduard Apiniella
mente del Sr. i.1,pard. del Sr. Sanla rt e notarial es pot aixecar als depressionat, corprès. per l'actuac; n3 i Pionera Romea.
(Gran escandal I
tamaria
ni
¿'el!.
porqué no el s
partaments municipals, i Ii explica que,
cm)"
El senyar VENTOS rasan a persistent, plena. d'abnegada i eatestar. El Sr. Vachier ha dit que el
quant al vot de censura, aquest es
diccrifici per no desitjar que perti a LES NOVES INSIGNIES DELS
tamen :tomes és perjudicial a un netit Gamban..
REGIDORS
presenta per un cas concret, l sense
terme la seva obra".., el trae ene aa enaor 501. -\; Si es dana
sector. No a un petit serrar: si es
que afecte per a res l'honorabilitat ni
Amb els vals en contra deis sem ona,pnli cense concursa.
aje... el hon OC!,.. (ni!).
perjudiques
a
un
sal
callada.
ea
si/arla clip-etc. EU el presenta perque
FI sen:.•ar VENT0.97 rec vosE! senyor LLOPARD insisteix nyors Saatamaria i Sola. que irreuen
ria d'aprovar. El Sr. Va-hier diti que
que s'han de fer economies, s'apronItre ' me és, net resaltres ro (ah!).
laicaldu ro complia el sea deure en
que malgrat l'esmena, la ciutat enes treballa per la camaraderia i ja
esva un dictamen modidificant les
interpretar un anide del reglament
aenaor SEGARRA acaba.
cara pagará una quantitat que no
tar parlant d'aceita directa. i 'lee s'esamb parcialitat per als seus amics, peEt senyor S.aall3L.aNCAT. sen- ha de pagar (no arribem a agafar insignies d'alcalde, tinents i regiperi el Sr. Vachier, que ja veurent on
ra que això no té res a veure amb la
se fer els grana elogis del senyor
dors, roan argucia: Per a l'alcalde
la xifra.
s'arribara.
dignitat. Si dl creia que un alcalde
tinents d'alcalde, la vara i una
Varhier (estrany?. N pregunta si neNo ha contestat la serie de dertanFI senyor PlaLLICENA emana
cean una esmena. que Renda. i
no és digne en Easpecte mora!, Ii neeles que ha fet. algunes d'e xtraordique es posi rápidament a votada, i faixa de teixit de punt de seda vergaria la salutació, que no nega a l'al- naria gravetat a
"Qne se saprimeixin ele apartats i anuncia qun ells votaran contra n/ella amb borles planes d'or i seda
demana que si el seca:de, i, si es tractés d'un delicte, no
seaitents:
cretar; de Sr. Vazhica d t'unesinenes i dictamen, perquè ja que negra i amb guatee escuts de !a
P • imer. — El que fa referencia les esmenes alteren tot el dictamen
Ciutat en metall daurat i esmalt,
presentaria un vot de censura, sine
cionari. ce Im forini expedient i si no
una denúncia al Jutjat de guardia.
hn es. que se li prisa t'entrada a les a: '.rrine sir den anys que fixa el és que ells tenien ma,) en dir que collocats als costata de les esmenEl senycir JOVER: Vos no us en eficinee. Si aixä es
tades borles. Per als regidors, faixa
en el sentit que la con- na shavia estudiat.
qualifica d'insi- dictamen
ces i ' : er ), a precarf.
recordeu de com vareu presentar la die s quar, el) acasa concretament i
igual. pera amb borles d'argent i
El doctor AIGUADER: Que pasproposició. (L'actor posará en aques- cona altres negarles s'hi tira en vel,
Segon. -- Que re suprimeixin les si a votació.
seda negra, i procedir a caro-lar les
sen i
tes paraules una gran amargor mespenalitats que es Caen, limitant-ee
renta les mana
El senyor PELLLICENA: Que actuals veneres per altres, segons el
clada, per parts iguals, de dignitat.)
model facilitat per la Direecia
En un grup parlen els Srs. a'achier, a les con‘aanades en el realament se sàpiga qua es vota.
E r meneol i ; en III alba, , ele ce- d'Higiene."
El Sr. VACHIER (aral) El sean-0r
El ¿actor .AIGUADER: E' set l'Arada/ Histäric Municipal.
Llopard. dita, ha palesat el desconeidespréa d'aprovar una serie
nases Velilla i Casaaelles. ;Qué en
El scn Y''r VA.CHIER demana la particular del senyor aLlepard.
xement en que está del que és el ser- sa7-fira
de di:tórnele i deixar-ne una altra
parada.
•
El VOT PARTICULAR (passa
'cm de telèfons. Dita després que la
sirle darnunt la mula, arribern
El Se S AMPLANCAT ne
searar SOLA !lisa:taz en els a votada). Voten en pro
13 regiConfederació es una entitat collaboinanntenient pel regidor que parla i PM, putas de vista. Diu que per dadora i contra 26.
LA PRORROGA
radora de perfecta honorabilitat. Es per la minada, qua el datamos, per munt siels &el: de tata entitat hi
El doctor AIGUADER: ;El seDELS PRESSUPOSTOS
refereix després a les quotes i diu complaitre el: Sr:. 5 -15. S11121/11aria i Ira el , de l'Aiuntament. Si es dones nyor Väniner
acepta les esinenes?
Es llegeix el segiient d;ctamen
que paguen ton i explica. Es bas- LInpard. queda:s dann ait la ta-la. fins la anal,—; despee', una A ; tra enEl senyor VACHIER: Si (es diu
proposant: "Prendre esment del detant complicat. Diu que "al no canla setmana que ve o fins a jr de
sitas oferi. condicione ;cm
si, senyor).
cret del Ministeri d'Hisenda de data
federat no el restreny per res en la
gerb... hi lsa gol pugui discialr
q uedaria el prestigi i l'Inmoral-taitas
Es Ilegeixen les esmenes,
29 d'aquest mes, publicas a U "Gaseva llibertat" i per nix) i ea lbgic que que servei tle taxis na pot continuar da F.Ajtintamem1 A Espanya i a
El doctor .alGUADER: aS'aproceta" d'avui, pel qual es dispoaa.
pagui una certa quantitat mis (que
aixi?
Caailianya encara hi lvi !leas, i les va el dictamen?
a'estalvia de pu:azuela és clara, . Tot aixa
1 atraen els •ln.gis furiosas al se- lleis no pot !repitieran el senyor
VEPS (entre abres. les "Veus que s'entendran prorrogats durant
lt tembla ben clan Passa a parlar de
e; primer trimestre de lexercici ecoVachka: no es poi sahntelar En- Varhier.
de Catar/saya"). Vntaci,a
FexpropiaciA i pregunta de que. Tot tau de set mes • (ra hra de s et mesas?
Manar de 1 9 32 el a Clgenl3 Prensil"
FI eensmr ‘'ACHIFR está d'aFI scnyor SOLA: Que es regisen-Mentará eran abans; normes s'interv)
Ah! ara s'explica tul 5 Sap que el Keenrd atad, l'esmena del senvor Sana- tran els nostres veta en contra, per postos dels Municipis de regim coe! sec tei i se'l reglamenta. Lecperit as nyAr a-nier esta asacesorat per oc!. blaneat. i &mana votaciA
na) que el primer de gener de tininmediaguanyar templ.
amarais .. • a jet de l'Ajuntament ta. perque l'afer uns, te espera.
beneficies al públic de Barcelona. i
guin aprovats expressament o thelEl doctor AIGUADER: Dones
fa el niaximum possible d'eccnomia de (al' ') j
•7-n que estar, a s, nbentament. pela respectara dederati
FI senyor GIRALT (ah!) Paqueda aprovat.
(linera i de temps. En el que ell prod'Hisenda, els projectes de prensa
pa s a es va a afavorir tota la riutat
pastoa ordinario per a l'esmentat
de Barcelona , perque el xofer també
exercici, o les peón-sigues dels vites mor rimada. Es refereix a les 292.0oo
gents abans alludite; disposant tampe”et^S i dita que na hi ha per Mi?!
hja per als efectes de la dita prärpartar-n e . pergue tot esta fet. tot esta
Aquesta dolenea. que lactes victimes ocasiona, mai no paar), éster venguda
raga, que regaran per ale \juntaper la parauleria; pera si
t ,it va rom cal Sninga no resment, en guant siguin d'aplicacia,
lar un han apareil antilierniari, que reuneixi les amiximes seguretats i cap molestia, única manera
d'aconseguir
cata. peratie tothom san allermetisine
d'acord amb les prescripcions de
la tal desaparicia. Ett (rear el tneravralas HERNIES, no hem creat ritt aparell, sind una part organica,
del Sr. Vachier. Ni tan smAs l'escolten
dota.
l'Eatatut Municipal, les limitacious
da de lada pritpia, que, actuant evorn el propi teixit, ver;iica el TOTAL TA
ea /existes del pública perquè a ells
N CA al E N T DE L'ANELL
que estableixen eta anides primer,
que els interessa és el rasa i ea la = HERNIAR!. En construir ellERNICS que atis neensiteu, luma fem sota rigores metilo anatamic de la vostra
segun i tercer de la I.lei de ad d'aeuirsaa E.3 ridicul, dita que alomes es
regid malalta. única manera dacanseguir rajar perfect a
quest une., relativa a la vigencia en
, senas traces ni chist/es, sense pes, 1 ocupant, noen s ila san-ions so pesetes. Si per
Inés tan centímetre al 'cutre coa , p, que us permetri els mis
el primer trimestre de reata iri
rndes trehalls, esfotsoe, posicions i mosirrents,
a edificar una casa contra les erdeeconOrnic dr 1932 eh pressuposma
sense que os ad eme ' ,
est-:. hernat ni que pnrteu aparell, fins arribar a la DESAPARICIO total de la
trances llames es paguen a() pessetes de
generals de l'Estat per a 1931;
malta, ell infringirla sempre les ardet'ostra hernia per antiga i voluminosa eme sigui. En adquirir l'insuperable HERNIUS. adquiriu la vostra
per tant. quedarà prorrogar el pres.
salut
narices (ah?).
E i alegria dv s ore. i acaheu d'un cap, i per sempre, els castres perilla i preocupacions, ja
<upost ordinari de l'Interior d'aque us transformaFi Sr. Sola ha dit falsedats i malr
a
:.
reu
en
un
ew,
tan
¡s
e
quest exercici durant el trimestre
ferie i sa, coas e ren abans ¿'herniar-vos, D E SE F. 5 S ESTOMACAL. — Desapades i nconaruents: si té denúncies a
\amena d'acota( ama les u/latinees
fer. ho discutirem al sea temps; en • reix anda e! suport abilaminal HERNIES. — liares sie visitar De den a una i fc quatre a set. Festius, de deu a
esmentatles que estableix
dit delat maseeist estic a la se ra ales/asida.
— l/c . p22/N:
a77, entresol, 2.' (davant el baixador del passeig de Gracia).
creta'
pera ara na. perquè ara es tracta dele
El senyor BAUSFL1 es cortar
telifona i aleshores fi contestara. ExGableet Ortopädlo HERNIU
SALV A CIO DE L'HERNIA,
l'americana i par/a.

Sense la selecció prèvia no
pot ésser elahorat un hon vi
' escum&s. Per aixb, tradicio, nalment, la Casa Codorniu
té gran cura de seleccionar
els cepa i a cada y erma fa la
tria paciera del raí., separant
els sr ana dolents i els lue no
cenen el gra ta necessari de ma—
j ure». El temps a la tecmca
treballen despré3 a lea caves.
Anys /11éS tan d la pialitat
Jel vi paga tot 1 esforc.
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La majoria d'Esquerra Republii.ana proposa prorrogar Cl preseapost municipal de 1931. L'experiència demoetra el funesta que resulta
per a la hisenda la prärroga deis
pressupostos, sobretot quan es traeta de pressupostos com l'actual, que
tenien un carácter provisional i que
per :a manca de capacita: administrativa de la majada, es liquidara
amb un defica considerable: acumulada) de deutes, servei d'interès dels
eredits reconeguts; creacid de deutes 110/111 , etc., é.3 a dir, formada de
ea que vulgrament sen das la pileta, que tense benefici per a atinan
amb evident perjudici per a toa.
contribueix a augmentar' el
deute de l'Aiuntarnent de Barcelona,
seguint aixi la trista història de les
finanres muMcipals, tant quan han
estat administrades pels Ajunt,
menta lerrouxistea, roan en mana
de la majoria d'Esquerra Catalana.
Pendent d'aprovar'd gen les Corta
una 'del que resolgui sobre les C111ettts,.,ms aproaades en la recent conferencia d'Ajuntaments, es un sic
dificil d'aprovar ara, amh carärter
&finita!, el pressupost que haur:a
de regir en soy. Es de lamentar,
pera, que Barcelona no hagi sabut
.anroiitar les boiles relacione ene
nnien els directora de la política catalana amb els governants de Madrid per a ebtenir abans les corresponents autoritzacions, a fi de preparar el vine::t pressupost. El prestigi de la costra ciutat 110 ha guanyat res concorrent a una confetímela de tots els Ajuntaments de
mes de ao.000 habitante, i !es finanres de la Cintat no guanyaran tainpoc res prorrogant un pressupost
delicient i inadequat.
Perd de co que la Cintas /21,3
ala de ()lauree is que al cap de
nota mesos govern de l'Esquerra
Cata/arta, en prorrogar el presstrpost no se Ii doni compte de la
geetid administrativa d'aquests nou
111CSOS, ni se li expliqui campen l'orientacia en que ha de basar-se
vinent pressupost.
Des del puta de vista de les xifres
es intcressant tIc ve/lee el que representara la prórroga del pressupost: Total de despees probaba
de l'exercici 1931, tia 000.000; total
d'ingres s os ordinaris, 98.1loo.ocao; e:ti/nació del defich de t'e'sorería de
l'exersici, atando*); ingressos pendensa de cobtament el 3 1 de (lesnabre de taja to.ott000n; despeses de
°agramen/ en ,tt de desembre de 1 93 1
36. 000 a000 de pessetes; déficit de resaltee. 26000 000; déficit total de
liquidari3 de pressupostos ondinaTiS, 40.200.000

D'ara/es; ra'tiait, Illaloo.noo de pe,
se!, carresaanen a l'exercdi 503o
r emanases. i /esteta de 22.000 oo0_
aprmtimadatncin constitueix el deilcit de 193i.

La prbrrega del pressuaort vol.
di:, dones::
a) Que en primer de gener de 1932
l'Ajuntr.inent, acose tenle en campte els
pressupostos extraordinarls vigents
pels qua% hi ha el problema de la ce:tocada dels sísala en cartera, té an
deute que cal liquidar mit;ançant una
operaria de crèdit de;
Deute Exposició Internaciona l
Pte- 28.000.00o
Pcistee Caixes ¿'Es!ale;
" 15000 .000
Déficit en 31 de de"
sembre .
,
" 25 200.000

Tota!
Ptcs. 68.aeo.000
bl Que la eaarroga del Pressupost,
respectant eil genera! les xitael tamal.
per;) inclokt-hi aqurli coraeates inell'ad:Mes que l'Ajuntament h: acerdat
eis ferm (recio)), de pecas de' contraete de tieteja i reos, per exenta), representará un defla per ca-da mes
gne es prarrogul. du dos milions de
r casetes. que vindrati a auginentar el
deute
l'Ajuntament.
Eh: Ab:Mamen!, presidits per l'exhara de Vista naügiren també les re-1
glcs mes elementals d'administracní
de l'erari pUblic; com •'Ajuntament
actual seguiren cama& paseediment
d'alzar proragant els pressupostos anteriars. La cl utat pateta aro les con
seqüencies ti aque'al dishauxa i , pe
ceascgitent, co pot tolerar 11 repetid;
d'agaella jets que l'Esquerra lumia1
d'esser la primera en evitar.
1 -ola 1., arrega municipal pel Seno!
se: d'anicrtitzacia de tito!: no arriba'
a 9 mi:ions de pessetes l'any, de:al
quals A milions corresponen a lern-,
prestit de 1 n72. 2, que s'anortitaa per
riarts iguala en un periede de deu anys,:
que san des de '928 fins a! r 938. Si
l'administrada muieicipal llagues donar'
:a nzaessir:a sensaciú de carnpetencia
i serietat, s'hauria pogemt chtenir arnb
ex't l'ajernament voluntari d'amaestes
amortizacirms tnit.,attqant una prima
:t'a: tenedor% de valora Cara que no se
sabe apralitar el anoment per fer-ho,
la majaría pensa despees cn l'ajotaranzent obliptIri de totes les amortitzacions. a la qual cosa ea Govern anterior ja
negat en abecaut, evi.
tant el conseguent donada en la
1encia de la primera CorporatiO
nicipal de Catalunya. (El Sr. Cala.
nos-es Einterromp.)
A ?actusal maja,ria consistorial
cap la glera que per primera vegasda,
en la histeria contemperanat de lesq
tabulan neta:ateas salsa ajornat
manear del cupe i de I mnortinaciói
havent-Id dinero sulielents a Caixa
laven! tingut e! tenme suiicient ser,
coneerar i1n7111 3 el contracte de pres.
Caixes d'Estalvia
tea celebrat amb
I.es comer/Zaite:es d'aquest ajornaaa
:anos. brea !es segeents: a) Una peraua en la riquesa rIn tatcs les persoles ole teizen :leas estalvis en paper
tmulk;pet per indicar la iniportincia
de :a quld n'hi ha prou en considerar
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Revista de
premisa

tat presos governatius del semor Gnupida, s !
Ler-remietrable LLUHI: Seis te na a. ì per afavorn-ius, tonto!
El
AIGUADER (campa:tete).
El seriaste SOLA: Jo ho le preseac:at. He vist posar-les en 'libertar.
La politica de Catuiunya
L'ex.ministrable LLU H
De via
,.. gineS/ 11101 e.ferid it iau,
campar ordres de Maura
Li senyor SOLA: I quan les comp:ia
fa., 0,1di
Cempanys. se. que no Minina?
"De intento liemos aplazado nuesEl sensor ARAG.al: Hen estat e.etro comentario a la campana que äa
gir per vots que creeu tortres
forzado la dimisión del gobernador
sts ritsh
El senyor SOLA Es mentada. i cm- de Barcelona y la crisis producida co
pro aquesta paraula ccm a. la mis par- el tense» de la Generalaat hasta gee
.amenteria. ( Cantpanetes. crits del pu- ésta ce hallase resuelta. Seguimos
con el debido interés ei Curso ce ia
bite.)
El senycr ARAGAI explica com politice local catalana, Suteresados sol'emen el conflicte arre el senyor Aa- bre todo en constatar el steseenr.lo
fuera :a Generalitat. Dia que el se- las distintas fuerzas y ia mayor u
nsor Anguera rha manfingut mes fi- menor disposición o agudeza que unas
del al Govern de la Repúraica que al y otras acrediten. Pues bien: la solade Catalunva.
ciOn dada a la crisis del Consejo de
temor ULLED: Lo vais a enla Generalidad no puede mr hay
re•ar. Tendremos que marchar del saque reconocerlo — menos satisiavt,
ber y dejaros solos!
Un partido, :a izquierda republiEi mayor ARAGAI...
cana, Sr. ha ap-alcriulo del organismo
Ei sensse ULLED ;i contesta.
y se mantiene aferrado a el por tedes
El sensor ARAGAI: Per emparar
:os medios. dur entrada a otros
Latalunyal
elementos catalanes — de repreeentaEl mayor CLLED: Per emparar
cien, por lo menos. tan lean la conto
Cata:unya, si; l'Esquerra Republicala suya—, antes al centrar,, desalone. no.
jando a los que estaban ya represenU may or ARAGAI...
seitryor ULLED: El partit radi- tados en el Consejo.
Con esto se corrobora la atila/taca; és racional.
El tener AZAGUI: No us hatear c: 45a de que dicho partido rett e actr deixar poitar pc tradicions q:ie ja tuando ea dictadura, y se acentúa el
s han upecat. Ei Partn Radieal no malestar que con ello levanta en Cai la erial ni contra la (,eneralitat, ni retoña, de forma cada día mas percentra l'Estalut ni contra rautonomia ceptible, su conducta.
Hechos que en una vida politice
de Lutnl::::y a.
normal, desee'' citadentro de !as
E: sensor VELILLA contesta al
narn:as corrientes de correrá:el poliben; or Pellicena contra les presons
euvereatite s . Vernal que el senyor tice, hubieran dado lugar a una criste auténtica — acuérdense, sin más,
Lempans-s tenia presos governatins.
:as -incidencias del asunto Bloch,—,
pcn eren del Sindicas LEure
2.5::::taer Anido, no In havia mes no hatt movido a la ¡zquierda catalana a formular siquiera lila explicareine; que agaiardos, el poble ic de.
o que justtacarse ante la
ción seria co
iruiva. E.1 senaor Aaaa:ra ets post
opinin pública. Todo se produce alli
en illbettat, i agafi obrera.
El PUBLIC: Molt be (1 tants
d'aplandiments.)
senyor VELILLA: El senyor
Es vida, i s'aprova la prtsposicia,
Ararla co és infailible, i ell protesta
amb i : abstenciO deis radicals, que per
centra la lIt•i de defensa de la Repú- a ells si que les portes han estat obertele:a que s'ha fet contra els obren'.
tes, per vint-i-tres contra mire.
El senyor JOVER fa un assaig soEl senyor SOLA: Ara la proposibre la ingenuitat, ¡ no se sap si vota ció meya.
iavor o CO contra.
El senyor CASANOVE` i : HP,1
El mayar PELLICENA contesta, teanscorregut les hores reglamentrli e: repärter pren dues aspirines.
rle51
El senyor G1RALT (paria arnb el
FI rirs".1 . 1' AIGUADER: Es sedremar Casarlos -es), i despres din que teil Ye 5r ni-aria adonat 1 Ninc.
agraeix les paraules, etc., pero ells
N;nc. I s'a , xeca la sessli a les dues
mantenen Ilur actitud. Són les dues, i
i cinc. Les Iteres reti larnentáries haes posa a totació la proposicid.
tsien transcorregut a dos quarts de
LA VOTACIO
<lotee.
Els regislars de la Lliga van sortint
porqué no hi hagi nombre.
UN DONATIU
El doctor AIGUADER: Que tan-id ha rebill it atent
laica
neta les portes !
B. E. M. d e l sPny.r Alfrr,) ArruLES PORTES (es tanquen. Els re- ga, gerent de la Cornpanyl a Gegionalistes es queden al davant).
neral d'Autobranibus de Bares.
L'ex-ministrable 1.1,UHI: Es igual,
lona. S. A., adjunlant-li la 'plan.
que es retirin!
filat dc 250 pessetes que an
El mayor GIRALT: Votarem en
coneept e fe donatin por a la
contra, 1 no ens :tormera perquè
Germandat de la Guardia
ens interessa que se suspengui la seshana llinra la susdita Compasi6.
nyia, Ce:S5 que l'ale:11de ha
Tornen el seayor Soli i els de la
agral l en nora d'aquella AseoLliga. Rialles.
henAfica.
L'ex-ministrabie LLUHI: 1 quina nació
canacitaci6 politice!
•IIMBMIMMOVO
liara surten els radicals).
El sensor HEREDIA: Ara ne teLLEVADORA
n'u dret a fer brema, que ja sis hern
clrurglana, estatge eml-atassedes. —
aetdat prau!
Peces medite. — Consulta de 2 a 4
El reune ULLED: Conste que
Tallers, núm. al i 23, ter
Telefea 211168
te debe:s la v:da!
111111111•••n11.1114110.11111es
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Assortiment
imments de

IM P ER ME ABLES - CAPES
TRINXERES
I ABRICS
CAU TXUTATS
ESTA MPATS
,larrera novetat

_ PRESENTS INDICADISSIMS PER A

REIS

Edredons - Flassades - 'loes de llit
Jocs de taula Mocadors de pròpia
fabricació, tot molt útil per presents de

A.C4-,A.rrZ TIVIS

o

Roba interior per a senyora -- Mocadors d'home,
de senyora i de nen -- Immens assortiment en totes
les qualitats i preus

TiVOLI

e r en terreno equívoco, en una peilumbra que desdice de los principios
deniaeNiticos y de la claridad de mos amemos y actitudes a que deben tender las actuacOnes republicanas.
Observese si no son expresivas de
esta realidad las advertencias que zar
hombre de izquierdas de solvencia tan
acreditada y de tan eonocida mode-ación como Marcelino Domingo !e di.
:e; e en las declaraciones que publica
bes: !a prensa. "Hay que tener en
cuenta — dice — que la Esquerra no
ra, Barcelona es toda Cataluña".
Y es que este partido m devate, sin
remedie. co la fatalidad de las circunstancias a que debi.l su triunfo en
la . eleccienes. Partido de la signiftcaeiün catalanista mas extrema, debe,
tu efecto, su inayoria electoral —
prese.naarnos de si esto ocurrió a virtud de' ni pacto expreso a thcito —
a; 3' OU
¡V de una fuerza no especiiicameme catalana, titulada nacional,
atittlitica, indiferente ante los problemas de autonomía de la regien, pero
gire ercyn provcce : . delato la victoria
a este sector del eatelanisino, un confino aprovechable rara sus fines revolucioaarios. Por es,. tan pronto e.'no, el anarce-sindlcalismo se siente
detraudado por la , gobernantes catalanes, reacciona cuatro eitos — aun
no e s tá lejano el mitin en que dichos
eletneetos perturbaron el erden,
D'Ajenjo al propio Sr. Ma ela el 1150
de la palabra—. y de esta forma, en
trerfic de do s estiniu!- . i contrarios, la
izquerda catalana f"actna entre sus
propia s aspiraciones y las exigencias
de ta Csniederae lj: e Nacional del Trabajo.

En e: asunt e de la dimisian del goherrador. Sr. .únguera de Snjo. lia
godirlo claramente seguiree esa fitictenr .an en In mimada que, iniciada
y manteniila ce n violencia por "Solidaridad tltrera - . era secundada con
debilidad deerectente. coreo a renta',
tate, par "1 . Opinio", órgano de la
bh.taterra.
Creemos ime los: hambres de este
partido sentiran, en el fondo, un rerot con cato respetuoso de los raloris mora les y de lee dotes de gobierno acreditados por el Sr. Anguera de
Sojo en el tiempo de en actuaci¡k,
corito el que exterioriza en sus deciaracion-s el sertor Domingo, como el
que la opinión pública hace. V ea
obstante, se vea iurzados, por insta,
to dr conservaciOn. a complacer a
una se ganizacion yue, ha ga n lo que
hagan. nuaCa les Seria por comploto
adicta.
Sada tiene de sorprendente que,
si eonienzar su libre desenvoivimienea la pelifica local, se pr yluzcan euer: torpezas del tipo que comentamos. Es preciso, sin embargo,
que, lejos de persistir y perpetuarse,
las fuerzas vitales de la regiOn traten de salirles al pase, para que la
politice tee ga en ella el tono, la altura s. sobre todo la limpieza que deben ser postulados inalterables del regia:ea repablirano. (- amil l ara, el pueol o cataian, debe astuar -- ¡ti esto
es Inerco .. ahle si se produce en regimen de autonomia! — dentro de las
normas de la dem.ocracia y del respete a la opinian pública.
Si para la politica nacional hemos
afirmado la ilicitud de las impos.ciere s de un partido, cualquiera que sea.
cc hemos de silenciar nuestra repulsa al mismo hecho porque s ei produzca ea la es fera resional. Cunda se
va a tratar le fijar el régimen ante:la:ni:a de Catalufia. no puede haber
para ella nada ella: fatal que la virtual dictadura de uno de los partidos."
••n•-
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** Del poder personal.— En la
Hrobria dele Estats L'nits (Tom
III) din Laboulaye: "Es un principi
constant que cada Negada que donarais
el poder a tm home en treura tot el
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Cursos

FOCI (S

i conferencies

** E! superrealtsme, segons els
marxistes. — fi-nieta preparat ter a
a: ui, cap dany de 12, :01 balanç /lesocr de ;o que els dizarses intérprets,

As-ui, divendrea, diada de Cap
d'Any. a les cinc de la tarda, el professor M. Sylvain Pepin donará a
la sala d'acres de l'Ateneu Barcelonés un-a conferencia de carácter científic sobre el temar "Magia".

oposats, de Thegclianisme han carril
aquests dctrrers dies a propòsit de la
doctrina del fihisof que hdpermts l'acord singular entre marxistes i superrealishs otes les tendencie.s que
han pogut desenrotllar els super:ealistes es troben en poténcia ea la dialéctica de Hegel", ha dit ii. 3falespine
drs de 1.:Effort. !la g, chi el moteja- dir4
Lasserre de robra de Sorel i debo
marxistes i neo-mar.ristes en general.
"En el procés dialectic. diii Peyralbe,
pui,r que la Idea que els dóna inthas
Pa ben diversa: ris tuarxistes leninistes cerquen "una solu:i3". Per als saper-ny:lisies "no hi ha solució". Per als
rei .oluci,cris ortodoxos "alguna cosa
és, per (zis superrealistes de l'escola
de Paris "res no ea -.
Té, dones. lili interi's evidtmti Tard
pres a Kharkov en e-asid de la
"II Confe réncia Internacional dels
Escriptors Revolrici e naris" sobre el
Superrealisme. Diu: Aquest rnoviment constitueix una reacció de les

jotes generacions d'intellectuals de
l'elei petit burgesa, provecada per les
contradiccions del capitalisme ea :a
tercera fase del seu desenrotllament.
Els superrealistcs, caos que no han
er tat capaços dea de bon ecmeneament
de procedir a Eantlisi marxista aprofunda d'aquesta reacció cultural contra
la qual s'aixcluen, cerquen una eixida en la literatra tot formant-se un
mètode de cread:, e s pecífic. Els primers intents de Iluita per mitja craquest metode contra l'individua:irme
burges. tot confinant-se encara a les
cancepcions idealiste s . han facilitat a
alguns membres d'aquest grup el pas
a la ideolegia comunista, que es traduela, encara que d'una manera insufir:entinent neta, en les intervencions

CFIASSAIGNE FRERES
DIS e e3
llanos

ROMO!. • CLARI8, 03
• aunemos • ni:embrees
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dels superreallstes en politice. L'aquitat dc la huila de classe slus fet sentir, ecihne cli aquest gruja per Feihntnació dels seas rangs dels elements de
tendencies burgeses. La ‘ entable cara
de l'oposició en el camp de la burgesia, mentre que el nucli central, que
beata conservat Eapellacia superrealista, continua evalucionant, un sense tanteigs i sense ernjentes, vers el conianisme. Aquest desear-rallan-KM perinet
d'esperar que la mineor part dei grup
superrealista actual (es refereix al
grup parisenc) tot continuant la sva
evolucia t.ers el molenalisme dialietic,
passarà definitivatnent a la Ideologie
proletaria, després d'haver revisat
seva reoria sobre "'a descomposhia
de la bargesia, conseqüencia del des
enrasan-wat de les seves contradic.
Ci9115 interiors, eral com totes les erron que han trobat ilur expressiô en
ei Segon Manifest del Superrealisme."
(A „marcar la lite,,,Ime "tnlicano"
d'atniesi te.rt comunista. Mat per inot
r o mparar-se als doruments de la
(inta' del Va.'i,.-j2 informara l'ingrés o
ti reingris ii l'Esglesia d'aqurst o d'ama:Ir .grup de cismatics.)
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CRIM I ROBATORI A SANT BOL

seta

erle podrà".

per

La dona, la
n'oda i la llar
La nueve i el

filt

LES PURGUES
ES 1111 COSti.111/, desgraciadament
molí estés, de purgar Pata persona

(especialment les criatures) que cau
malalta. Es indubtable que amb aquesta práctica C3 persegueix un efecte
erxertat, que és el de beldar el cos
d'aquel:es meterles que només poden
fer nosa, sobretot quan es té iebre.
Perú la purga pot tenir moltes altres conseqüències. a Inés de la que es
cerca, que poden causar un veritable
perjudici al malait, i de vegades :a
mort i tot.
Moltes malalties comencen d'una
manera sernblant, i el que de primer
tremens podia semblar una cosa del
pit resulta que és del velare, i
que podia temblar un simple refredat
pot resultar una niataitia eruptiva. Ea
un i altre cas la purga pot ésser funesta.
La gent sap que les coses senzilles
del centre es guareixen amb una purga. Pena ningú no sap si allú que te
l'infant realment és una cosa senzilla
o bé és una invaginació intestinal o
una apendicitis. Si fos qualsevol d'aquestes dites coses, per (temple, la
purga podria arribar a causar la mort
dei maleta
Alíe que pot semblar-nos de rnoment un simple cadarn pct ésser un
xarampita Si en el primer dia donavern una purga dificultariem el curs
normal de la malaltia, fent-la tornar
molt més greu cacera.
1 com aquests dos exemples que hem
esmentat en trohariern mults d'altrer.
.1 Quan podrent dones, ptir4ar els nostreu infants? Mai, si no As a indicarte
del metge després d'haver fet un diagnóstic precis.
altre costuin força estés, i sernblantment perilles, es el d'administrar purgues als infants, en estat de
amh una certa periodicitat. Si
1 : ini5nt ha estas un sol dia mese fer
la seca deposici .l) normal, si l'infant
ha menjat Inés del cine e r a degut, si
Viniant esta una mica ensopit, !a mere recorra de seguida a la pulga.
Greu error: les mes de les regarles éS abeolutament innecesseria, i
s empre, o be habilita el budell al sea
efecte, 1 encara el fa tornar 'tés tetandr6s, o be provoca un dehilitament
general sempre possibles cansen:lindes &lentes. En la hiatOria
InUtS adolescents tuberculosos es troba un obús de purgants durant Ilur
infancia.
Breu: nones purgaren els infanta
quan nIal hagi una veritable necessitat, i despees rIhaver fet un diagmbstic de la malaltia que NO CI1 contraindiqui rúa

S'ha efectuat una defendí) a Barcelona
En l'edició datum, secció "Intenmació de la Ciutat", donavem cumple d'un erina que baria succeït a la reina població
de Sant Bol.
Prop de les ele de la tarda
arriba a l'expressat poble un
taxi de la rnatrcula de 13arce1000 , que se eitua pele rattaata
de la Playa de la VIdua de Vi-

ves.
Del vehicle baixà un indioidu,
segons versió, ben vestit, que
es dirigí a peu a la dila plaça
enträ a la casa assenyalada
arnb el númaro 2.
Al cap de mitja hora d'haver
arribat l'auto a Sant Bol scrti
de la referida casa l'individu
en qüestió, el qua! tornä a prendree 1 taxi, que sortí en direcció
a Barcelona.
El erina fou descobert per
l'espòs de la interfecta. en tornar a casa, d'un viatge a Barcelona.
Aquest troba el enclavar de la
sera esposa embolcallat amb
un llenen A la mateixa hable
tarid es trobä una corita. que
se suposa utilitza el criminal
per a estrangular dissortada
velleta, i el clan de ganxo amb
el qual li dona diversos cope al
cap.
De les dilig&teies efectuadas
pel Jutjat e dedueix que el
bil riel erina fou el robatori. cae
m'ad irat un reroneixement a la

rasa es neth la manea de i.200
pesadas en billlets del Barna
que el matrimoni guardara un
1 11115 petita calza de ferro, en
fambd hl baria joies. que el lladre no va voler emporlar-,,•n
se g urament en nensar que si
inteninca dester-se'n podio ésser riearobert.

fleeles

,toiida cte b.nt Pere, 7

25, Avinguda Portal de l'Angel, 25
33, Tapineria, 33

litt

manat gran sorpresa la de-

lenrid de Climent. el (piel eslava mol! ben coneeptuat entre
ele trlIg eio s.
El )(otee del tetad
no ehe presentat
1 .5 pulirla ronfiara gibe en
fer-e ptiblie el orle) rl xifer
taxi que orimä el eriminal
nreeentaria ii l'auloritat. pera
a posar do les horee frsnsnt.

regudo pl xofer no Osa pregenial.
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ACADEMIA DE MEDICINA
litlimmns vinent, dia de genes-, a
les set de Is taeda, l'Academia de
Medicina celebrara ae5Sió científica
publica. en la que es tractaran els
untes aegiients:
Dr. redil: "Vitamines i GenersciA".
Dr. Pellido: "Algaras areneras de
to 1:armace'ogia".

El

Teatre

fundida

l'uy 1850

Una carta soci pltosa
El marit de la víctima de l'assassinat de Sant Boi de L'obregat. va rebre abans-d'ahir una
carta firmada per Climent Sag rieta Salar, on sal citava perquè comparegues al doMielli
del signant.
En arribar al donitcili de Climent aquest era fora, i en comunirar-li el marit de la vietima al pare de Climent l'objecte
de la visita, aquest es va eatranyar. i digué que el aeu fill no
Ii baria dit que ttagues escrit
rarta.
Detenoi6 de l'autor
de la carta
II maril de la víctima, davant el que havia aureet a la
sera esposa, lliura la carta a la
guardia civil. la qual dona c oneixement a la Jefatura Superior de Plirla, i dos agente
de la Brigada d'Investigari6
Criminal procediren a la datencid del (lit Climent, Es procedí
a un escorcoll, que dona per resullat Pocuparid de 200 pesantes Pfl bitllets del Pana d'Espanya, d'un revislv o r desearregat,
d'una carrabina nernfrtglon i
d'una pistola earregada. Aqueas
ta la portara damunt.
A la barriada de Sant Gerraa

REVISTA

I ;

LLAUZELIA C ATAL41111 A---2=RONDA DE. SANT PERE, 3
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NOTES OFICIOSES
El Grup d'Infanta de l'Institut de Folk-lore de Catalunya
lepre,entarh el dia de .Cap-d'Any
el drama lirio en tres actes "El
rei Baltasar", al sen eetatge
mortal. carrer Non de la Rambla, 16.

"Ortop e dia Moderna"

NI de B.

earcassona

TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telefon 1091f,

CASA
ROSICH

19

C.A.BP 17

Aesitja als seus clients i amics

un felic any 1932, i els invita
re'

a visitar la gran exposició de
Ubres per a infanta — Jocs instructius

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes
Models moderns
Falla cotilla abdominal
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions

de l'esquena
Mis de50 anys de pràctica són la millor garantia
Cata fundada en 11375
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INFORMACIO DE _MADRID
El Correu de Madrid 1
EL RESTABLIMENT DE LA
— E clics la
presir.cla de Cerner al ministeri de
1 inanecs ha preduit una cija genera!
a'e Va!ors. Nonti: co t r es jornadcs les
dcl Bern: dEspanya pujaren

Einter.2.s extraordinari ha puja:
• de rearzera extraordiniria, fins a
l' e mocid, ainb la
de la dinrissid
Gozwen de 1 5 C,C1;Ccli'at. No

trcn!a-un pun!s, i despr..'s
pujara sentb1a que sense aturador
er nsistim cn c l que tina altra
gada clioujzem. L'h o me que er rasar
eatalä, i per la qiiestij de la l'Esencia
de l'Esta:u', 'fugué tan mula reln;da,
en peques hares foz; !a cansa de:
restabliment de la amilane,' jieuvidera, i aa'u: n'és el oran ses!eu:dor.
Ell sol dona taractcr al Gavera en
aquest aspecte, i tanta es la sera autorito:, que ha nog al: eniroreament
en cl pensar dels ccunpanys de oabinet.
Prieto, ;a:e-ministre del motea- departament que Carnee, ha produit en
elite corrent de conflano adri , les se:es decleraelens can a triai,stue
lq-es rübliques, ncount als carriiaires
tuet couassiens de les que ja els
ea a Govern anterior. ar a roalegens
a Prieto ni el valor pota j e
ies seres pura:des tencn, valor
-persona r ; recauda-era-les paramar::
Perora. a par: de la sean (
Wi serrya: que Cl Aretit
eSalista tvi comprenent la ved:ralle aiMaca/ d'Espanya. .-/qa n-aa: sariarriia
cruu dels teus ministres
cid dc! etattaque
!--nsar
— siguem op1inris!cs
ficacid de programa en rateas

radhesid csPonténia al Pon yo:e:emular, i
rci..Pirars;a e: c sol l o oent cn
crisi de l'Esquerra perine1r:1 de
donar a l'Estetn: els g01117.15
riS per a t:ei.ra,'-"o oarrell i inafensia.
1.'.tdh:s1.; al Liovernadar Cc
A mis un fans se.:!imental
ame ena,norisca 1.,nt a ¿a dreta caso a
l'cfguerra. Per o agnella Li l'houre
1 9 , 55, !a reuz
▪ Hb l ioleca c,.te co transforma en ilei
oove r nant. MY a figurita atar.,,
el
•
da les nia!..arcs candique .S.Yrdi.a la Rep , iblica co,,,
cena:ir-ir trad,cional ei supera en

iSltt o

Int'S i9d001.717S

no ve/em excloure'n,
arzt,:,
ni la gricstió coiedana. .1q,.
el (ami que parta a oareernar:
.ir Ii ea.
aja de les realitats neclurez. no la
fossuc'cri de p.-nsar .;:te a t.
arribar i sosienir-oc el Trder, trames
con5 e; programa de.' partir.
Irme
corb
intencid d'administrar-!a a ;m-

ides.
LA QCESTIO ANGUER. f. :Vo
fla g d'ea-Pilca, la impressió que han
jet a Madrid els esiatearrinamts rol! fiat de Catalunya claques!s dances
dies. Anguera dc SO .ij is pro jiablcmcnt arui Mame mis pchilde d'Espanya, i e! Gavern,
rarificar-li
colian,;a absoluta, ha gnan)at la sin palta de arcas que li cren hestils.
.1queeta ratifizació — encara que
out inútil per la dimissió Urcrvcal,le
del governador de EarJelJna -- las
c.zustituft C47t5 eis nitres punis, dels
quals ara matéis para/vana a guanyarfi CO r.f:ança.

La "Gaceta"
Madrid, 31. — La"Gaceta" pubaca
•arai, entre altres, lea següents disposicions:
Agricultura. — Decaer nomenant
inspector general deis serréis admirastratius de la Direcció General de Ramadera i Indústries acatarres el senyor Be:domar Quintero, 1 que conta
nui, a mea, exercint el càrrec de secartani del Consell Superior pecuari.
Un altre adnetent la dirrassi6
, director genera: de moras a: senyar
,Josep M. Jiménez Quintana, come'nant per al dit carece el senyor
sep Salmeren Garcia.
Justicia- — Oedre (Esposan: que durant l'abtencia del ministre d'armase
,departament en (mea: encarregat el
sots-secretani del mía:ateza
Una alta& disposant que eis ovos:tors a places d'auxiliars d'aquest nii, rasteri que eportunarnent sallicitaren
prendac part en les dites opealcions. i
que es retiraren recobrant els drets d'examen, compareguin, ei detitgen raendre part e. ¡'oposició, davant el prendera de! Tribunal per fer-he coestar,
acomparrant a l'efecte rl reintegraminnt del, arreas d'examen.
Hisenda. — Ordre dispersara que
durant la primera destina de: vimmt
ares de gener el recàrrec que ha ae cailarar-5e per les Duaeats en la limadada dele drets d'aranzel. lamaort
deis quals s'ha d'efectuar er. moneda
d'argent espanyo:a, o bitilets del Bans
'crEspanya, en lloc de irr-!:; sil ros,
neda d'or, sigui de 128 cate- • eara
tims. pea ccnt.
Una altea dictant regles regalar les operadora de. caratrautaecia
.quant a les despese, eablimic, e raba•gaeiens. pendents de pagament a ii
l'actual exercici euunOinle 7er ire t-H
la iorma d'atender la preiseeeirei,-.
bres s serveis per administras-la:,
període que va d'entre el fina: dc retitiC :'erectii la
xercici al mement
provisió de fons amb carrec als credits que autor:tren la piP l,rrog:_ del
pre,supost
Una altra danant disposicions coa:plementaries del deeret del del mes
actual relatiir als pressupostos per a
1932 a les Diva:racione e-roí:izarla
capital, insulars, mancomunitats arovincials i interinsular!.
En aquesta es diaposa que el dearet
del 4 de ...actual no te efecte retroactiu, i per tant padra complir-se
l'acordat anteriorment a la seca pui que no cal coniondre els
anivellarnents que s'impoain a la liquidada, de; afeas:more amb alaaas
t a que abligui la pròrroga d'ara:esa
En el rressupust ordinari per a 1932
podran mantenir-se totes les consignalcions qac respa.ngula a deslieses lela'eionades amb serveii pròpiament proeincials, instilare i interinsulars i que
n d'anal-lar-se els a:tres.
, tau el: ingressos que calan !alai-

es Paria ave d'altea C.04a.
La Passie;
té, sens dubte,
▪ (.11.JCS barrejades:

El des:o de..-fondrar ¡'Esta.:,!, a. ,'t
.,, mpartit dc i'odhes...,, es
ra!u

rtarbif er: efs

so%:on,

en, euaan.::enr. Ls la pari d'Estonya erri! ni eneetra so del to: zr enpda. i7 i st'. '
accet co: A 1 1.i:iana al
i La jet tots els
fr l'auca?' cl carece Òsiaete
Es falt.a. par%
;so

risa :-n',!011títi:. TU' fiiet7A1 110
ial "La e.araha aa CGdi-"¿ e)

raYsine de "Pc n,-re;:.”
eneria
gle se e ru ri.conria del
i par:a dei aranzels con:.
dz
e: '
17/..7 n1 i cnuif c.in,
ha
t ei
aii:
ater'e
11;!, srl quea
• rsdereniere, , rolities de Cocal,:;he ,j,.:;?-jar leve n' dc h-er, n,
szrcni.az ea la
turtidiStc, i
at,a,, 7.F.k!ut en cls seus CasI Ozirs.
#.5 f c rnu, focal l'esseur;: s ¡a a la
Constit a- 1.; e,- ra
a ratani
Iza podrá prf car . , q cc ci que
la Gj .foratnen:ai Lt. arr,- 1 ,:i si Lepc.
nya par a !ele le:« r eglaos, ruge: Li.
ser rega! a Ca1.21,01;.a.
finaLnenl, caldria no n".,:alor
que la !t olit i ot catalana e., seoniidt
arnti a Madrid aiob tant d'inters
aquests dics mis -1.2 pol:tiea
inadzi/cnya:
fas
que ama a
s'influeiezen
, 1 3',
inscpa , ahles que sosten., le f'.'7.•
teLta :rito dc .* Este. Per (zn!, Vencer: de ! 3
fisç
ris désscr infallib1,-.
.4GRE
dais G capiga laaaiaar tjfS a, fi d'any,
poden xifrar-se Ciscar;, raie natatiguin
reaatzats s.s verificara L'asaerst de cedules persenals podrir xifraroe
nord a les tarifes darteramert azordadet. he; cm-palacio/3s pros incials,
capitols insulars, mancomunitats pasvinciais 1 interinsulars pudran segar
ccinsignan' en llurs pressupestos per
a 1932 le, quantitats peribdiques cae
cum a resultar d'anteriors venien figurant en aquest clareen Si els tata
sidis per a obres i calainitats no paguessin datar-se en al aretsupost
a 1932 s'impoba fcr-tu-r acceptant
apartarle medite amb cauce al aUperhäbit disponible raceedent de 'a
liquidado de: preasapast actual. ni
vista de la situada. desala el primer
trimestre de l'any rima: :ca diputadoras proeindals, capital, Mallara
mancomunitats provincial, i interinsular, m'aran arignientar le, eategories
i sou i igualnent rk ar e's Macla de
llar eersonal fila a igualar-lo al di
l'Estira adlrac els jornal, en relacia
amb el, salara que reacia:1a a la lacalitat, atemperanate, quant a testaben al paragraf anteriaa a l'anide
13 2 dc l'Esteta provincia!.
Insrataiú pública. — Ordre (Espesan: que el senyor Piras del Río Ortega eassi a formar part con: a eacal del Comisa del Patronat de; alasea saz. t_liencie:.
Ari,iltura. Mildstria i come, —
Oedre ea la ea: ' <- dispraea cae arta
e: fi que la InKitZt al, es teixi alavant el Gerern ciar; de Tor
ragiu.a, per virtut de laedre ¿e1 54 tir
ney,embre del corrent any, singa; mas
jar efieäaia, ¿ha acordar areal1a:
teme d'un mes ei termini determina:,
1
l'ea-untada dispesicia, reir
finir, per tant, el 29 de gener de 1932.
Una altra d:sposant „cc la delegada d'aqueat mina:sera quant a la Pre,:dencia. riel Cansen d'Ir.dustdes,
pal exerca en concepte de president
rat pel aenyor }Laman Nogués, actual director general dltidnitties,
la presIdanda efectiva Tal serme
l'erran Ciare, Canals.
Una altra atorgant un termita utee
aea'oare ea ji dc gener durant el qua l.
per canducre del Consell Superior dc
Cumbres de Comen:. Indústria i Ne•
legada, s'haura de trametre a la Direacal Geneeal d'Indastrica d'acotal
al madel nac aimereix a la deraaracia
jurarla de:a industrial, i la eertiricada
a que es refereieen da apartats i
b", nam. 2 de l'esinentada cadre
terna!.

"a

La situació a Jaén

EL NOMENAMENT
DEL SENYOR MOLES

El cap dels radicals denuncia les imposicions dels
El Sr. Carner el mig consocialistes
firma i, a mis, es nega a
Madrid, 31. -- El cap dels rada
fer profecies polítiques
eala de Jaan ha enviat a la Prernsa
una carta, en :a qual afirma que
ea-atila provirscia tau des de:
d'abril ea un intolerab:e regim de
coacc:o. La causa airrera s'esta
tara per camina qtia. CiAl(11.1irien
provincia a:e Jaral a :a ruina.
S'aa dit a :a Frenha que els propietaria e, negudi a tenia obrera sodelates a res hm-es Maluca, pera> no
sisa da. que ;es autoritats
Lea han taraut impasant a )a iarea
els obrera afiliats a la sea caparcautjat tata els ele:actas obrera que no els eren ate;.
Aigune, autoritats eccialistes han
arribar al impasaut mul/ea,
caen ¡5 airmaes ea usada a 'azuzaritat, ala (11:C liegier. peraidies "enriar:e a ella
Menas politice socialista—aro:be
la carta
racuys practicada per
ea:
socialates no torren mis C,12.a.
C1
la seca ,manera
.411.

Combinaci ódiplomätica
Marina. 31. — CO minister :. d'Eatat es preaura uee exteasa carabinaciú diplernatica de !a qua; beran Laso
Fan:bu:anda d'Espatiya a Berlin i la
s art-seerearia ael uepartareent. 1:
•
.1grarnanic ha decida retiverCk u euts-imretz.ria per considerar-se unit al sunyur Lerreux despees
d'haver trebaliat al seu costat durara
eis darrers 1100 0, Vista l'actitud del
senyor Agrame:rte el ministre d'Estat partara al praxim Censen ci aaninerment sic eas-,caretari a ra yar del
mayar e:animas actual carisaller a
rainbaixada ‚Jr !Zoma. E/ futur
sana da taza cenrianca
és
aal r cnyar Zalueta.
r eac es rejeada: a l'ambaiaada
'ir Berlín raaccepta la dimiss15 al su1:2;e7 .‘miric.., Castro. Ocupara aquell
ilac una pertonalaat dista:e:da de la
pentica i coneguda en les Letras dicara ro netnenada, que en cap cas
per-ranyeiri al Cos da:ion:atar.
Leta descastada la potsibilitat e a
nana en la (amainada ras sce: La.
Racha i Albert. El senyor Roalla
onsultat arab el senyor Lerroux. el
qtal li ha ra :izas eue eantinuia en r:
5C11 lloc. E! senyar Albert seniala segur que tarni .e seguirá. a l'ambaixada
Bélgica.

ELS CONFLICTES
SOCIALS
La situació a Badajoz
:ilion:tes proporcionase al Gavera civil sobre el
deecabdellarnent de la vaga acusen
trampal-tirar a la resta de la procin1331::

A la capital la narnialitat ésr ab
aoluta i latee enhila A quasi tota
la prav inda obri el comerç. E n alguna pehlee farrearen les raye-rae!.
E: merca*: te el scu asacete cotidia
petits indus1, es nota la manca
obrar.
rials epte no s'atreviren
Cap a Berearrata sorts un camia
de la capital arnb 2 .000 quilos de pa.
Le, carnioneres de rema als pobles
Eas cejes
funcionen nannalinens
•
pier.s dc públic.
E; diari real:atice "La Voz - segueix publicant-se.
El poble d'Iliguera de largas
caed:; ae/la• C Ilusa i diversos equ'pe
militara reatabliren el surca
Es considera fracassada la vaga.
LI governador Ita (me la vaga ha
c,lat incompleta a teta la provincia
1 que el gral nein a es d'ea:riere serse
fea:a ha irr ci ,amingent
Iris seuistes.
En la sessió uelebraiii, -per EAjuntamena cl, sama, riail
lates pretemarea in

La vaga general de Mérida
alarida. 31. -- La vaga general
:11111f1Ci5d.1 Ira fracassat. Mesero: inaividus del rain de la eonatruccia
recorren la para:arara i san els
aue donen :a sentada de u aa « . aa
guardia civil patrulla pel, canees.
elogiada l'ac . inid
Ifi
ha tranclaillaat arn,r;eta•
-4--

Mort de l'escriptor
Sänehez Rojas
mort -as ui a
aquesta capital, vietnna d'una broaconcurnionia, el uota lole •escriptor
Sanchez Rojas, a qui darrerament el
lrarere de la República dona. l'enearrec de fer la crónica de les festes
a que dama lioc la presa de possassia
del preaident de la República. El eaclava: de: notable cseriptor ha estat
trasiladat Albar de Tonnes, en se
celebraran solemnes funerals.

Madrid, 30 — Davard lea notiata
arribadee a Barcelona que e; senyor
Moles baria sortis cap a Madrid, estiguérem al Palece Hatea on no seden cap noticia. Ala C113 tr.-,:ailicm
amb el mi:sastre d'Hisenda, senyor
Care.er, al qual preguntarem si hada arribat a Madrid el senyor Malea
El senyor Carnee conste que he igM.,rava..
—Sabeu si seri el nasa govemador
Ce Barcelona?
—las el mes probab:e.
—0,usar Ca farà el scu nomenameet?
- No ho se. Si el senyor Males saat
de Barcelona cap a Madrid cene:are:1i impressions. Pana" en el: präxlrn
Gansea del virara dimarts as taiti C1
acarrema:nent El senyor alales
erra bona persona. Cree que 15f7is
/ion gaveznadoa.
El neutra company va denianar al
senyor Carnee afauna declarada pcaitiza e:1 rclari6 amb Catalunya, i el
asma:. Carnea contesta:
—Perdonet-rne, pern esa gires:lona
politiques ruhe prvposat ésser mea_
—Dones fesa-nic algana profecia sobre l'aray nou.
—Dance zartipac co aun esser profeta perquè els profetes generaanent
acquil.equen.
—lieu vist que un evident alemany
ha da que l'any ra32 seria de gran
prasperitat per a Espanya, i quc la
nostra natal adquiaira gran peepeialerancia entre les altrea r.acions:
El senyor Carne: va somriure, i digué:
—La prosperitat d'Espanja és possible. Neir.as manca que "encert;
aapreinin les secta lenta de riquesa.
Per de prompte veurem la forma d'almiaistrar el que ara tenim. Per això
no m'ocupo mes que de pressupostos.
—Portareu a; Consell del vinent dimarta lestud; de/s pressupostos.
Lb ecu'-or Carner va contestar (use
portarla un avena- bastant detal:at.

El ministre de la Governanega la designació
del senyor Moles
Madrid, 31. — En rebre el
tre de la Goternacia els periodistes
manífesti que la saga geneaal es
descabdcllava a Badajee i a la procinc a dintre !a uormalitat mes perfecta. No tenia notitie, del inca mirara i tota :a matra obrera
ts portava per:era:mena Es natural
que sea a: promedi de la lago, i en
aquests movanents el més perillós co
el final. De tota manera jo espero que
no lsj haueä aheracians d'ordrc per cap
metal,
lan periodista li pregunta si era ccrt
el rumor que circulava d'han r estas
designar per a ocupar el Govern civil
de Barcelona el senyor Joan Moles.
El ministre va sorndure significativainent eludí una remaste catee,ika, eu eme fa peasar que cl nom danat pea corresixin.sals de Barca:lana
ralree:x a la realitat

Presidència de /a República
Una nota de la Secretaria
Madrid, — A la Secretaria de
:a Preaidancia aie la República han
facilitat la següent nota:
'Cenforme
riaoageneralizado
la inayoria de los países para los
actos diplomaticos y :as re/aciones
sociales del jefe de Estado, maña-ata,
dia primero de afro, se colocara trn
alamar en la Secretada general para
que puedan firmar en el el cuerpo
diplomático y los Cementas oricaaess.
Al mismo tiempo se colocarrs otro
para el pública en genriaa: Ell el
salan de la antigua mayordoinia.
Seccestaria general de la Preaidencia ele la República re re una
vez ras obligada, en vista de las numero:zas instancias y peticiones que
diariamente recibe, a hacer constar
que sintiéndolo mucho, no le es
posible coatestar corno quisiera a
cuantas aolicitudea so dirigell y
se ira <Es blsatSa por lo tanto, a enviarla :asaarrentararrnente sin apea aria ni interpomtt influencia tic
ma clase, a los coreespondientes
miniaterios para su debida tramitación por lo cual considera mucho
mas practico mar los interesados se
dirijan directa:nente a los departamentos oficiales a quiema afecte cl
estrato objeto de la ea' o demanda."

LLEGIU

Sevilla
--El viatge del cap del
Govern
31. — El president del
Consell sorti aquest mati, acompan y at de la seva esposa, de l'hotel
d Inglaterra. E3 dirigl a eisitar la
catedra!. Al temple l'esperaven el
cardenal Ilundain 1 una cornisa/a del
eapitol catedral, que l'acompanya en
ci recorregra, que féu ,no/ detin
gudarnent. A la capella de Sant Ferrau el senyor Azafia i la sirva esposa etigueren una e5/ona contentplant els restes del conquistador de
la ciutat. Despees visitaren la biblioteca i prop de les dotze maduren a laalcaçar. Ev aquest lloc els
iebut el conservador de l'edifica
acompanyat de les autoritaria han
recorregut els jardins, la galeria de
C arle a a a les lialatacions de lese
familia reial i la sala de &t'ya Marta Padilla.
r), conservador carros& el projecte de reservar per a habitacions del
pres.:Uní de la República part de
Cas de possibles estades a
Des de
i a instancies
del governnacr, el eranyor Azafia
la tetas e s posa visita el Palatt
de Lebrija, an admirà les obres que
hi
A la una dc la tarda, quan arribata a l'botel, un grup d'ama auarant aaaiers s'arte :cana ten demostracions d'atansar se al cap del Govern per a den:Linar-E trehall. Com
sigui que allí no la havia en agrien
mamen, guaidies de segurraat intervingueren diversas agente de vigilancia i datolgueren el erais facilment.
Per l'hotel han desfilat diverses
autoritats. L'alcalde presenta al preririent dia daos Mielas d'alcalde. El
tc-4:-or Araña dinä ami, les autor'.
ara. i despees va rebre diverses
lilif arens.
A la tarda vierta el recinte del
que fou Eaposició Ibero-Americana,

DOS COMENTARIS
OPOSATS
El de "Informaciones"
Madrid, sr. — "Infoiluaciones - pu'elica allt que titula: a Ei escándalo
de Cataluaa", i en ei qual es refertix
a la dirnissiú del Sr. Anguera de Sojo
1 al nomenernent del wat governador,
censurant eue el aamenament slagi
d'acord anta) els detige de: atnyer
Cenaura ;grabara la nrancra ditaVer-OC apretar: el preasupost de la Generalitat i reprodueix les :cifres negides rel Sr. lastcve i considera poc democratice l'actitud del president de la
Generalitat.
Acaba dient que Catalunya està dominada per la dictadura "demencial"
d'un //lega/binan tense ducs idees ostensibles, recolzat per una banda de
facinerosos a l'e s ta de Chicago.

El de "El Liberal"
Madrid, 35. — "El Liberal" s'ocupa avui de; peral regiora:ista, i diu
que d'aquest peral se raha fet esmerst
ara per l'anead del senyar Gambó de
tornar a Espanya i d'intervenir a la
vida política. Diu que el part:t regionalista careta amb Camba o esens
En Cambó, és integrar per :cs dretes catalanistes, els Mace que en realitat poden isser una amenaea de separatisme, d'aquest separatisme reaccionara protector de púlpits i de
mcdalleres, que destrucS e: sen:.-rr
Lerrotut fa trenas anys en enarborar
Fenseriya republicana, alada, col-laborado,- de la República en un sentit
panyclilsta, corneta arras la Heialtat
l'estime:a dele republicana, i Mal seguir-a ama, ell aquesta collaboracia
mentre no es dcsvii de a seaa paternal política 1 de l'ernpar de t---to els
Ideals avançats.

El Suprem clima per acabat
el sumari contra el comandant Franco
Madrid, 31. — A ran de deterniinat moy a-nena que s'entengué de
carecter revolucionara a la base
aeria de Sevilla, fou proccssat el
comandara Franco. El Tribunal Suiprem entengué e! delicte cena a
insult 1 &mana a les Cona el processament del comandara Franco.
Com sigui que ei sup licatori fou rebutjat la sala .del Tribunal Suprein
ha dotan pe: acabat el sentara

T
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PELS MINISTERIS
Ministeri d'Estat
Madrid, 31. — all ininistre d'Estar
rcbe els periodistes i els va :clamal'Any Nou.
Horn II preganta sobre la 'combinació ciiplomatica qtle es parlava i va
da- que quz.nt s'indiqui noms és
prematur, puix que cal tenir tu compte que alguns aras carrecs san sernpee objette de deliberada del Consta: de ministres,
cert ea que l'ambaixador
d'Etpanya a Berlin, Sr. Americo Castro ha reiteras ia dinassió que va presentar el dia i de desembre, essent
ininistre el Sr. Learoux, puix que desitia reintegear-se a la erra patria
El Sf. Zulucta fan grane elogie de
l'actuada ad Sr. Castra, i fati ressaltar els seria mérite. Digue que esta
identificat individualment amb l'eseacntat senyor. E: va plànyer de la manca
(le la seca collaaoracia, i ensems es
:elida:aya que el Sr. Caarao es reir.tegrés a la seva patria, on seguir!.
:rebanara en ara ,le la cultura na, lortal.
El . : .. arae reiré la visita de Fa-arregat (le Negeas d'Alemanya, del
l'agregat
•ninistre de Venezuela., i
d'Eapanya a Roma, Sr. Pi5 ardo,
Visitaren el sots-secretari d'Eastat el
• ,:inistre de l'Cragual, cl camte .de
Prade s . ministre plcnirntenel- .:*i i
stre Arbós,

da de tots tia ingresaos que actualment, i durant cl, guiare darrers

anys, han catingas els capa i enea
nyers afectes a la dita jefatura: La
sous i índemnitzacion s . oficials, las
indemnitzacions cobrades ale contractistes, el cobrat per remuneració
en els serveis per ferrocarril>, obre,
públiques, semeja particulars de :cs
Diputacions, Ajuntaraents, empreses, etc. La dita relació haure da; Ser tramesa abans del ro de gencr
i lisura també d'abseny-a• laa lea quantitats que els enginyera han ingressat a l'Estat per tant per cent d'uta
litate.
El senyor Prieto ha signat una
ordre anullant la convocataria a
epoeicions per a auxilian s del tos
racnic i admirassaatiu de Foment.
En santa Jaqueara anullacia cessaran auronuaracament tots els actua:s auxiliars interina.
E! seliyer Prieto ha expesat
stnyor Carrier, i a l'interventor d'ali' ende, el reir propinan que toles 1.S
rlespcses
miniateri d'Obres PiaLaquee sigum °brete Una cons:ala, minuciosa i eticae inspeceie, per
Intervencia General, i pea aixiS
la Intervencia c-eara ami> caracter
permazient le, adegacians amb
piles iaccltats. aii::uc per a fiscaiitzär les tiC.Sj.wat
que el ministre d l üLres té el pro!:V., de Ittultar rexcessitts autono1: 5 i 0 ,ILIC Tse: a la invertir, de :mis
Cenan
organiamea del aell dpai . tament. .l'or tal de perfilar ele
•
d'am'e
-La nova organitzacie,
Ministeri de Marina
qao teneeix a suirerainar aintre
Lía;reasarea
alaa' s ".
pertinents lea qüestivas
na arrias . -len'. de
'aaaininistracia d'Ol-rea Públiques
Cádiz. Rebé els per:oda:es i els
uoil"rol, que un
desposee pi:s'ad que venia molt satis:es, puix que
bl: , lacs eorree;,•.•:: a :a !meneada
tonel:da Cfsdiu. Ha parta Eire-ciar en
:aro
detinguda
la seva -visita l'excepcional importan- •
u't
entre ele ni:cia d'aquella provineia : en luant fa re- stlstres
• :-os Pnbliques
ferencia amb el seu departament 1 di- i
ferente installacians maritimes de l'Estat i de pede:r ases entitats p.rincipalMinisteri d'Instrucció
ment a Cádiz i San Fernanda.
Es referí el Sr. Gireld a la eres
Pública
crisi que animaren aquella nrovfncia i
Madrid, 31. — El ministre dins
confiava arre fa eeva esencial i la del
ear tal ale 50- trucció Pública, scnyor de los Rica.
Govern s'hi
ira jet a la seva tornada del Marroc,
11:C10MT-1a. Fla el prarcim pressupost
• un redactor de "La Voz -, divers'han !marine les naves cagstruccions 5C 5
manifestaacions.
navale: pera pea altra rara la notes
Es mostra e; senyor de 103 Rios
sots-secretaria de la marina cien esaguara
mole eatiafet per l'acolliment
timulara la canstruezia de valreells a
que ha taima en le; d:verses poblaCartagena i Cádiz.
cions que ha visita:.
Al seu parer, la labor a tea/idear
Ministeri del Treb,d1
al :t'arrue, en materia: cultural, es
ira:tensa, pub: que esta tot per lea
Muds'isi it. — EI ministre del
Treball ha manifestar epa, hada re'Ver esta per crear i aix6 ho ¡ata
a! 11911 rigim. La disposicia del Pa
but una comissia de la Coorrerativa
teCtOrat, per a aquesta labor de izade cases barates per als Manistes,
que asna a sollícitar un préstec.
racter civil. Os escellent. ES init-o-Ha parlat a continencia el ama-ea tantissima també la labor sanitär«
Largo Caballero del conaietc planterealitzar per a evitar retro; dejat a la Societat Comerc;a1 de Perguneració que aojada la raça mara
ronui.
ros de Madrid. Ela obrera- del; das
tallers, que pertanyen al Sindicat
Hl ha al alarroc una part, no pemetallürgic "El Baluarte", s'han aeina, susceptible d'aprofitarnent pez
clarat en vaga perquè no catan cona sostenir bon nombre de coloris.
formes amb la fórmula que Ini adoptranquil-iitat es absoluta i Ca
tat l'empresa per a conaaae l'esaasnota un progrés ecoaamic, a pesar
sesa de treball. Aquesta iernsula
du :a crisi general.
consisteix a treballar treu clias 11
meitat dels obrers i l'altra rueltat
ele altres tres restants.,
El ministre ha cridat 1a un re- La Biblioteca Universitària
presentant dr patrons i un a:tre
de Salamanca
d'obrare per a buscar rara so:11d,',
Salamanca, 31.—Es troba a aques al conflicte.
re capital director de la Biblioteca
E/ governador de Mareta li ha
Nacional, Miguel Artigues, amb
comunicat que ha aninseguit rosa:
fi d'inepeecionar :a Biblio:eca (ad'acord els obrera 1 patrona agrio.queas-a Universitat. L'esmentat funles de Totana.
cionar: ha jet les gestione prelina.11a73 per a organitzar !a biblioteca
M ir.isteri
popular que té ja con-ajarme:6.
d'Obres Públiques
E l rector de :a Universitat MiMadrid, 31. — El ministre d'Obres
•
de Unarnimo, hademanat
Paliques ha diratit un telegrama
:libres per a l'ementada biblioteca
circular a :es Jefatures d'Obres Pa- que s'ir/arenará segurament a la casa
bliques demanant ene :Hacia juraentiza de cemeus.
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ENVIEU LES NOTES
EN CATALA!

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interessi la publicació immediata de lea notes que ens ensien Que ele originals han de dirigit-te tota a la Redacció, Corte
Catalanes. 589 , principal. abans
de les nou del vespre. Els que
ens arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a L.
nuez-erina del diari : Barbara, ir
i 13, no secan publicase fina st
cap de quaranta-vuit turres

LA PIIBLIOITAII

Divendres, 1 da ganar de 1932

A HOLANDA
—
zEs crearà un partit

Informació estrangera
EL CONFLICTE ENTRE XINA 1 EL JAPO

Xina acusa el Japó de fomentar el bandolerisme
alaebra, 31.—El senyor Briaad,
president del Consell 4e la Societat
de Naalons, ha rebut del representaste de Xina una carta que conté:
les instruccions del sets Govern.
Aquest darrer recorda que Xina
presta urament d'executar les ohligacions que resulten de les diverses
resolucions del Consell i que el delegar xinès el ro de desembre declara netament a arpabais del segun
parigrai de la resolució de la dita
aata que Xina cci podia tolerar la
invasió 1 ocupacaa del seu territori
per trepes estrangeres.
No obstant alza, la situació és cada cegada més critica.
La nota recorda breument els jets
subratlla que a ii de poder atacar
Xin-Now, els japoneses qualialquen
de ;sartales de bandas a ¡es forces
de cxórt regu'ar sanas, quan en
rcalitat ella són els que alisten als
bandas i els subministren t'usen>
perqué crein desordres.
El Japó — afegeix la nota—, no
fa cap esa de :es acres obligac1uns
consignadas en el segon paragraf dr
la rescaució da lo de desember i
infilngeix les declaracions del presa
asar referents al niateix paragrai,
aue es refereix a :a urgència elabsI,11:7-Se de fria:sera: iniciativa que
: :gui donar lloc a uses conzbats o
agreajar Li situaci
ó.

La situació a Xin•Now i a altres
localstats ita empitjorat considerablemena
El Gavera xinés dirigeix una marra mida a! president del Consell
pregaat-li que tingui a bé adoptar
:m'a erliata m e nt mesures positivas
per a ¡ce iront a :a situada. —Fabra.

Segueix l'avenç de les
tropes japoneses
aluaden.31.—De l'Agancia Rengo.
Eis X:I/C503 de Ku-Pang-Tsé han
efectuat una sortida aquest mati amé
direcció a Hu-Rang, i han destraa
dos trossos de la línia del ferrocarril,
per ts t d'evitar l'avenç de les forces
japoneses. i salan retirat després cap
a Xlii-Nosv.
Les trepes japoneses entraren a
ia tarda a Ku-Pang-Tsé.
Segons informacions facilitades
per un avió de reconeixement, les
tropas de .Xin-Xow han ocupats diversos llora —Fabra.

Moviment de tropes'
l'Atufa, 31.-34 temas da tropas
japoneses ban sortit cap a KuPaug-Lé.
5 trens xinesos estan estacionats
a Xia-Xossa
S'anímela que els japonesos van
dssasar sal:dame:a amb t rapes la
Gran Muralla per a evitar la tornada de les forces xineses.
E:s observadors estrangers han
sortit cap a a:in-Nota.— l'abra.

A FRANCA .
Els estudiants espanyols
Paris, 31. — Eta estudants del sisé
iey de l'Instala Escota de
es troben en visita d'estudis a... ,—_la capital aquest nuti han estat a la
Casta Lniersitäria, on han estat rebuts
pel senyor Martinenche, director de
d'Estudis Hisaanirs per
aregat cultural dc Fambaixada i
pr i',30r del dit hatitur senyor AnreLi Vinyes.
estudiants han visitas les obres
del Collegi Espanyol i el pavelló de
l'Argentina.
migdia han esta: obsequiats amb
tia dinar al restaurant general de la
Ciutat Universitaria.
A les sis de la tarda aha celebrat a
l'Ambaixada un te amb qué eran obsequlats pel ministre resident, senyor
Ojeda.

EL PLET NACIONALISTA DE LINDIA
La resposta del virrei no
resulta satisfactòria
Boinbai, 31.—Gandhi ha rebut la resposta del virrei.
El Comité executiu del Congres ha deliberat sabre aquesta
resposta, i l'ha considerat con!
a no satisfactòria.
Es creu que Gandhi tornara
ascriure al virrei. — Fabra.

Nou birmans condemnats
a mort
Rangoon, 31.—El tribunal espr e ial ha cendernitat a inort non
r a bel:. birmana.
Cat e rze rabels mes han • ah
randamnats a deporta rió
tus. — Fabra,

Noves detencions
a Peshawar
N‚sca Delhi, 31.—Gomuniquen
tic Pesha.-a-ar que s'han practical novas detenciens en el districte.
Continua l'obra de pacificació de la provincia fronterera,
amb l'auxili deis campareis
Ileials. — Fabra.

Liquidació dels "camises
riges"
Pesha.war, 31. — Les autori.
t al s han rnanifestat que s nin per
eonsplet amos de la situad& car
fi movinient dels "camisas regas pot dçnar-se per descartas..
Urs rert nombre d'aquasts,
ny, foren delingnts, hall promés no participar riada en cap
ra iment revolucionari, per la
cual cosa han estat posats en

cancorreg.a a l'acte el personal de l'Ambaixad l'agregat cultural , el d. ,rt
i algunas altres perDissabte inent visitaran les redaccions de diversos periòdics i revistes
de París, i dilluns seran rebuts pe,:
Consta munic1pal.—Fabra.

Maginot, malalt
París. 31. — El ministre de la (aaer
senyor alaglnot, Petat de salut del
qua: segueix estacionar:, aquesta tarda ha estat traslladat a una clinlca
d'Auteuil.
Et comunicat facultatiu din el se-

güent:
Les invesaigacions del laboratori
han confirmar el diaeniatic de febre
tifoidea. Situad() estacionaras. Temperatura 39.7. Pula SO.—Fabra.

mar-se que aquesta decisid no
s allana a algunes considera-

eions d'ordre politic. parqué ha
estat complicat en l'escàndol
Schulthoiss -Patzenhoffer i les
relaciona forea intimes que ha
scatingut amb el senyor Hitler
han causat gran impressió als
circula polines. — Fabra.

França accepta Lausana
París, 31. — Els ministres
slian reunit aquest matí a
l'Eliaeu sota la presidacia del
senyor >aunar.
1:1 ministre d'ilisenda exposä
al Consell reetat de les riegoeiacions relativas a la reunid
de la Conferacia deis Governs,
la qual ha de continuar la tasca
esmentada pela peras del Comité consultiu de Basilea.
El ministre del Pressupost
parlà eIs seus companys de la
diacussi cide l'exercici 1931-32,
que el Govern desitja veure enIlestida molt aviat.
El de Marina. encarregat Interinament del Departament
Guerra, per malaltia del senyor
Maginot, amb aquest Mol va
rotmotro a la signatura presidencia; ‚les -arena decreta, entre
die un confirmant en el seis
cauce sie vice-president del
Consell Suprem de Guarra, el
general Weygand.
En sortir del Censen es digné
que el Gocen/ hacia decidit sereptar Lausana coas a lloo

A AUSTRALIA
El nou Govern

nadita 31. — El Gcvern del
R a 1ch ha dicha, noves preacrip-

Les relacions suspectes
d'un conseller de Banc
amb Hitler

LA CONFERENCIA
DEL DESARMAMENT
—
La delegació brasilera

A ALEMANYA
ita fugida dels capitals
liens ragislant el träfic
-ases per tal (F • rdar la fugida
es? eapitals.

Berlín, 31.--EI Censen d'Administració del Deutsche Bank
Disconto Gellscheff ha acordat
reducció del nombre dels
lumbres del Comité dirertiu,
EI. director:: Ven Stauss,
71 , nner i Schlitter, abandonar-,.. iturs funciona en 1932.
Es eternerila snob, la sortiela
Ate Von Si auss. ¡ aembla con-f r-

Un complot contra les
autoritats consulars
italianes
Cleveland (Ohio, 31. — SemIda que existeix un vast complot
principalment contra les
auturitats consulars italianas
deis Estats Unas.
Avui s'ha comés un altre
alemplat, que ha fracassat. A
les oficines dc Correus d'aquesta població s'ha descobert
,s‚a maquina infernal continauda en un paquet postal trames de Noca York i adreçat al
rumie Grandcnigo, cònsol
l'alai.
La pollera feu esclatar en un
(emir) dels voltants d'aquesta
poblaci6 el paquet postal, el
qual contenia [mitin :les explosises suficienta per a fer saltar
lat una fila da cases. — Fabra.

Els ferroviaris accepten
la rebaixa de sous
--- Quinze
Noca York,
obrera de la Companyia dels
l'arria:arras del Pacific han
aceepfat una reducció del 10
per 100 dels seus salaras, a
partir de dema, dia primer de
— Fabra.

A ANGLATERRA
Or de l'India

ha publicat un decret neh'ienant
el senyor Josep Carlea Masada
Sitares, cap de la delegare; brasilera a la Conferencia del Desarmainent, amb carärter databa
Completaran la el ciega fas
senyors Rio Rranee. ministre
da! 112 .asil a Duerna: cd cononal

AL BRASIL
Telegrama de felicitació
a l'alcalde de Madrid
Ras Janeiro, 31. -- El Preferie de Rio ‚Janeiro, per mitjä
de l'Agérwia Haca,, ha adreçat
a l'alcalde de Madrid i al pala
espanyul un missatge de felicilauninu amb rnotiu de l'entrada
d'any. primor any que el poble
espanyól cornenca sota el régini
republica.
En aquest missatge fa preaents a Palustre alcalde de Madrid els seus sincera vots
prosperitat vers la magnànima
nació espanyola , eternament
gran pel Seu passat, pel seu
present i àdhuc per Pesperanea
futura. — Fabra.

DARRERA HORA

Londres, 31.—Ha estat des-

embarcat a Plymouth catrement d'or i amaina per valer de
tres milions de Hilares esterlinas.
El carregament procedeix de
l'India i srra traslladat a Londres. — Fabra.

La malaltia de Henderson
Londres, 31.---Mr, lienderson
serà examinat avui arnb ala
Raigo X.
El seu fill ha declarat que el
malalt ha passat una nit satislactória i que la seca moral es
excellent. — Fahre.

A FINLANDIA
El referéndum sobre la
prohibició d'alcohols
Ildsingford, 31. — Heus acf
els resultats provisionals del
referachon sobre la prohibició
Helsingford:
A favor de la prórroga de la
jrohibició, 13.00 vote: a favor
de l'abolició total, 65.000; a favor de l'autoritzacia de citas

11 graus corn a inaxiinum, 600
vota. — Fabra..

la Conferència de Reparacions.
— Falaz-a,

El Govern del Reich
accepta la proposició
del dia 18
Berlín, 31. — El Govern del
Reich ha acceptat ti proposició
tramesa pel Govern britànic
fixar la data del 18 de gener
per a la reunió a Lausana de la
C.onferMela de Reparacions'. —
Fabra.

Els propòsits del Govern
alemany
Berlin, 31. — El Govern

DE BARCELONA
EL TRASPAS D'ANY
La nit del traspas d'any ha estat mole
freda. Els barcelonins es van tancar
als cafés i restaurants, perquè fugien

del fred. Pela carrers aIG vela poca
gent. Ea obstare, a mesura que els rellotges públics avançaven cap a la ti
de lany ve!!, es formaren els grups
tradirloaals dz curiosos que esperaven
que les nanuteres coincidissin en la
xifra staarior de l'esfera marcant
l'hora fatídica per a rally val i els
primers minuta del neta del qual l'es-

peranea particular tants benifets n'espera.
Als caías, restaurants i hatels,
nimacia 'tau extraordinaria. EIs diversos "revalora" que tingueren
resultaren animadissims i l'alegria dels
concurrents va mantenir-sc ad> proa
entusiasme per allargar la lenta fins
força desarér de la maja nit.
A l'Hotel Orient la festa ion lluidíasima. essent de remarcar la deacracia original del saló de festes,
al centre del qual hi penjava una
gran ferradura de la sort.
Can; cada any, en tocar les dense,
els taxis 1 eli vaixells fondejats al
port saludaren l'any nau deacant
sentir 123 botzines i les sirenes. L'asando!, especialment deis taxis, loa
un gran senyal per als vianants distraes. fent-los adamar del traspàs
d'anny.
Ibera de tancar aquesta
no tenias noticia d'haver ocorregat
cap incident desagradable.
CAU DE LA BICICLETA
QUAN EL VOLIEN ATRACAR
Quan passava per la carretera del
Fort, nsuntat en bicicletat, Isidre Sana
li ;orzaren al pas dos descsmeguts que
intentaren atracar-lo. Isidre força
marxa per a Iliurar-se de l'atracamena i va caure de la bicicleta, i
causa lesions de pronastic reservat, de
les quals tau guarit al dispensari de
Can 'f unis.
Els atracadors es feren escapols
sentir els aras que donara el feria
dcmaaant

ale-

many — escriu la "Gaceta de

%S'osa" — es pronupciarä enérgicament a la Conferencia de
Lausana contra una soluci6 provisional del problema de les reparacions.
Seria un error — afageix —
creure que s'arribara a una intellancia nsitjanaant un acord
franco-anglès dintre del mar c
ja conegut. Aquesta solueni no
faria Ah.) agreujar les coses. —
Fabra.
Estere Carvalho, el capità de
fragata Ferrer Castro i l'enginyer Samuel Riceiro. —

El ministre deis EE. UU.
a Berna, delegat
Washingt , .m. 31.—El senyor
Wilson, ministre deis Eslats
Unas a terna ha eslat tasasenat Suplont a la Calderada del
Desarinament, en representació
del seu país. — Fabra.

A IRLANDA

Rio Janeiro, 31.—El Govern

racista?
Berlin, 31. — El "Volkische
Roobachter" anuncia la creació
d'un partit social nacionalista
holandés presidit pel senyor
Smith, que ha exercit un papar
molt important en el rnoviment
racista.
La creació d'aquest partit fou
acordada en una reunió celebrada en un caßtell situat als
voltants de La Rata. — Fabra.

LA VALL D'AGER
Es.una cosa força sobtadora
que s'esdevé quan, després de seguir el fil de les carenes i de treaitjaa, una llarga estona, eis are:de/as i les asprositats de/ tercer, se
us presenta als ulls una profunda i
dilatada vall, talment adormida,
allargassada al peu de les alteroses
parees que la vctilen.
Aguase és, precisament, el cas de
la vall d'Ager. Després d'haver segarla durant mas de daes horas, la
carretera que va de Lleida, per Ba!aguar, a Tremp i a. la ratila frontecera, tot fent giragonccs, pujara cap
als colls i descendint al ions deis
torrents, tot d'una veieu una vall
pregona =lb un poble agut a! mig
i tancada al loas per un llis usurallam que mostra al descobert la pe-

En decret de l'Estat Lliure

contra el dumping
estranger
Du1,12/1, 31. — El Govern
l'Estat Lliure d'Irlanda ha publicat la primera ordenança per
a deefnsar la aova eronoMia del
dumping produit per l'entrada
da marradarie9 esftangeres.
S' lisis imposat drets prollibitius per a la caen de poro fumada i la loa ntf. ga. — labia.

DENUNCIA
Marian Pérez va presentar una de=ansia al Jutjat contra un expenedor
de la Rifa, el qual ha manear sense
abonarai l'oniport de diverses parta
cipacior,5 prenziades amb el centenar
dcl tercer premi.
.
UNA CAUCA DE CABALS
Proa !Asil da Sara Joan de Deu
trobada, abir a la nit, una caixa
de cabals trancada i abandonada.
Se suposa que pertany a alstut deis
rabatorss darrerameat perpetran.
MORTA A L'HOSPITAL
L'administrador de l'hospital de
Sant Pau ha donat cumple al Jutjat
de guardia de la defunció, en aman
benèfic establiment, de Rosa Escota,
rase inaressä cl dia anterior, procede=
del dispensari de Sant Martí.
ROBATORI FRUSTRAT

Quan es disposaven robar, al desparx de la Via Laietana, propietat de
alas F. Berlowitz, foren sorpresas els
Nades, eIs quals es despenjaren d'una
carda, i deixaren al ¿espata sis mil
pessetes (me hi hacia.

Advertim a les persones a les
quals interessi la publicació immediata de les notes que ens an-

clen que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció‚ Corta
Catalanes, 589, principal, abans
de les nou del vespre. Ele que
ens arribin més tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
i 13, no seran publicats fina al
cap de quaranta-vuit horra

Avui Agcr nomas compta que arnla

2.000 habitaras.
El fet històric mes important per

la vila d'Ager, is sens dubte el fet
dr foragitar daquest Boa els ser-

Es una vall canreada, plena de
camps i d'o al s/arara Oil no /si ha ni
tn pam de terreny acuse aprofitar.
Arriben fins al pobla d'Agulló per
llevara o fins al d'Ametlla pe! ponent 1 la vall se as esmuny:
coz-llenan% les asprositats que vais al
costat dels dos Nogueras i que la
Emiten per aquellas dues bardes. 1
teniu ben delimitada la vall
d'Ager.
Estudiant bé la seva naturaleza
geológica, harn arriba a capir que es
tracta d'una important, fosa tectónica: sobretot pot cornprendre's resseguínt els accidenta geológica de la
cara meridional del Montsec.
La villa daager es traba gairebé
al beil mig de la vall, rústega, amb
unes cases toses asares que s'arredessen al turonell que domina la
vela collegiata dr Sant Pece.
Heus ací una vila que no és res
del que havia arribat a ésser. Sabem
de cert que centúries enrera :a població d'Ager triplIc-ava o quadraplicava o més l'actual. Alai sembla
provar-ho la seca importancaa h is
-tòricaposdenval/tpers
seres romanalles arquitectòniques.

rabas el noble Arnau Mir de Test,
gendre d'un dcls comtes Pallars,
després d'una Huasa jorça empenyada. Les restes d'aquest noble es
guarden as-ui, en una urna, en lasg1ésia parroquial de la sala.
El més notable, asan ja hem dit
abatas, as l'antiga colegiata que es
troba al capdamunt del turonell. Per
:a seva importancia arqueológica,
l'any nao, a instancia del faarnacautic de la vila, N'Eduard Finestres,
taren començades per la Mancornanitat les obres de reforçament de la
colegiata ja força malm esa per l'acció destructora del temas l'per
incu:ta soldadesca aleshores que fou
l'edifici utilitzat com a caserna duraste la guerra dc:s carains. Quan era
més necessária !abra de reforçament
i quan ja erén moites les despeses
efectuadas, vargué el seaembre del
5923 i tot s'acaba.
Dóna bo asna (pera fa pena pel
sets estat) de passejar-se pel recitase
del vell cc:Uf:al rama:sic i deturant-se
una estona a contemplar els scus
detalls. Encara pot veure's el cos
de l'església ami) els tres absis, el
principal deis misas znostra unes intereasants pintares rnurals i uns elegants capitells. A les parees d'aquest
ces hora la pot reune els contengaments de les voltes, les restes de
les quals jeuen per terca, al damunt
1 pela costats de la cripta. Abans
d'entrar a l'esgiasia la ha les runes
del pata claustre anda algun fragment dels passadissos i anda la cisterna en un dels costats. El campanar as potser la part que es beneficia més de les obres de ala Mancomunaat: és força resistent encara;
té una forma quadrada, rústec i alteras: des d'el la vista, sobre al poble i eis seus voltants, és magnífica.
Dais de: reate es veuen encara altres deacndéncies i nzurs mig derruías. En una E aleta tancada es guarden algunas peces arqueo:e:gata
notables: capitells, lloses, motnures,
etcétera.
El més notable, perca es conserva
en l'església parroquial d'Ager, 14
qual ostenta un tipa-, campana: valtavat. Aquesta ezglesia f013 construida en tres apoques distintas, assenyaladea per les tres naus que la
formen. Procedent de la collegiata
de Sant Pene, hi ha. un sarcafag de
marbre Llana, d'origen roma, magníficat-nene esculturat, que ha estat
estudias profundas:nena pela nostres
arqueòlegs. Hi ha casi sosté que es
tracta duna banyera i no dan larcfsfag. De totes passades as una peça
dun grandissim valor arquAläglc.
Avui s'uti:itza COM a pica baptismal.
Tumbé es guarden dues custbdie,
una Vera-Crell, diversos canelobres
d'argent, etc. En el sól de la nau de
tira dreta foren collocades les Rosas
sepulcrals tretes de la collegiata. Entre acareares hi ha la del darrer anca
prest, que morí l'any 185o.
La puixança de la sala d'Ager as,
donen, assenyalada per l'antic esplendor de la collegiata de Sant Pera.
La tradició i :a història catan d'acord en atribuir a Ager una gran lmportheia en apoques passades. Avui
no és 111éS que una vila de clima Mimillorable, dedicada sobretot a la rernaderia i a l'agricultura, les <mala
poden mantenir-la ea an estat relativament flore:xent. Les seres relaciona comercial amb Blagaer són
força notables i es troba ben comunicada en virtut de la incitada carratera que ve de Linda f Balaguer
i entra després a la Conca de Tremp
a may as del Pas de Terradets.
11, CRUSAFONT PAIRO

GIRONA
Acorde de la OornIssarla de la
General Itat

TARREGA
L'Orfeó . Els pessebres Munici.
pala - Neu - Unió Catalana

dra es la vall d'Ager, vetllada
per l'os3amenta pe:ada del Montsec
d'Ares.
Sembla talment com si Catalunya
acabes ací. Us fa l'afecte que a l'altra bando de la imponent muralla hi
ha un talan nou 1 mis terbio Taninatela, si no fossin els passos engorjats 5 estretíssims per on passen els
dos Nogueras, trencant la gran barrera que els obstaculitza !a seca devallada al Segre, caldria fer una ben
pronundada volta per a entrar a les
terres del Paliara o caldria sobre-

inmutar el bis esquenall del Montsec.
aquí sí que veieu com :a separació
comarcal entre la Noguera i la

LA CONFERENCIA DE REPARACIONS

Melburn, 3 1.—Mr. Lyona ha
constituït Gabinet.
El president exercelx lambe
13 Tresoreria.
Entre els seus c011aboradors
hi lisi Mr. I3athatis, que ha estat
aomenat attorney general: Sir
George Pearec, que ha estat nemena!, miniatre de la Defensa;
Mr.Gnsel. designat per a la cartera da Cansara, i Mr. Fenton,
per a la de Correus. — Fabra.

Ahir es practicaren 150 no.
en aquesta pobladó, i 21 a Bannu. — Fabra.
Ir ', detencions

ALS ESTATS UNITS

Catalunya

COrl-

de Tremp (Paliara Jussà) és ben
manifesta. La paree natural n'as la
definida divisió. Si converseu amb la
gent d'Ager, d'Agulló o d'Anietila,
as parlaran sernpre de Balaguer
del seu mercas, de la collita que hi
han dut, etc., merare que ei ho fea
amb la deis pobles de l'altra banda
de :a cadena: Moría Llimiapa,
Cellés, etc., U3 parlaran de
Tremp i de les say as coses.
Voldriem relea-nos, encara que florines super:jala:a-nena a :a relaclis que
hi ha entre aquestes comarques arias
les seves pròximes germanas, separades tan arbitràriament ama Pabsurda divisió "provincial". A. cada
poble trobarem cana nosaltres, gent
de les terres de part d'allà de: Noguera Ribagorçana, entre aquest ría
i l Cinca, que arnb força entusiasme
us diran que eón catalana.
ca

• * •

La vall d'Ager, cenyida a !a riera
del mateix nom, es troba, com si
diguassim, empresonada entre el
Montsec d'Ares per un costat 1 lea
ondulacions que vénen del cantó de

Bar'agaer i les muntanyes del Pul
per !'altre.

La Comtssaria delegada de la
Generalitat da. Catalunya ha
acordat anunciar amb caractor
urgent la subhasta de les obres
de ecnstrucció del canal venial
de Palo a les roques de la platja
de Pals, passant pel caseriu
(Jets 3Iasos; ordenar a la secció
(l'Obres i Visa que formuli amb
Irla urgencia el prejecle per a
la reparació del camí de Posa
de Molina a Les Escautes; aprovar el pressupost de diates per
al replanteig del eand vernal
cl Pujavnot et la cartelera
d'Olot a Banyoles; aprecar al

pressupost del Patronal d'Acció
Agro-llamadera .1 Forestal per
• l'any 1932: rastar asaabentada de l'aoord del Consell de la
Generalitat de Catalunya aprovant el projocte del reuní venial
de Castell d'Aro a la platja de
Sala P o lt concedir un préstec
rAjunlamont de Casals de ta Setva per a la ecnstrurehí dcl eami die Cassä a Caldas da :Mala•
i un pröstac a l'Ajuntament de Vilovf d'Onyar per a
construir ¡A cami de 'S'a.c . ( a la
carretara da Madrid a Franea;
informar favarablemont u 1 gos'afilador rail la inat jancia en
qué l'ajuntament de Blattes sollicita autoritzarid per a Corletruir un grup de cases per a

habilarid dels mealres, i donar
les gräcies al senyor Pompeu
Fahra par la 111e6 qua va 11.3 ITSCO/3 30 5 mal del Mngisleri.
ami, media del etil e de gua nullOca catalana orgnnilzat par la
Comiaaarifl.

Incultura . Altres noves
En la junta general celebrada diumenge passat per l'Orfeó Nota
T'anega, va ésser aprovada la mamaria i estat de acanales de l'azarcici passat, i elegida la Junta Directiva. que is la mateisa que havia
actual l'any passat.
També va esscr votada arnb gran
entusiasme una meció de c.onjaança
a l'actual niestre mossén Latís Sarret.
— Diversos particulars han cons-

e
truit els tradicionals pessebres,
quals ha promas una informada la
publicada local "Acció Comarcal",
Alguns dells són de gran interès.
— Dimecres passat va coi:nene«
a regir la direcció única en els carse
cera de Santa Anna, Alonso Martas
rica i Sant Josep, als quals hi h a !
colocats els senyals corresponenta.

— Dissabte passat, diada de Sant
Estere, va caure una petita q uantitat de neu a darrera nora de la tarda. La temperatura que va seguir
després d'aquesta va cuitar-se a fondre-la dins pesques hoces.
— Els alitmnes del Collegi Modern I.iceu han editas una revista
escolar. Porta el nom de "Petit Laa
ces:" i hom el té molt ben conceptuat. Li desitgem, no cal dir, força
anys de vida i d'axits.
— La semana passada foren detingues una colla de jo y as que a la\
sortida del collegi es dedicaven a?
trencar les bombetes dels fanals
pública. Ultra una correcció que hau'l
ran de complir les fastas, se'ls hal
imposat una multa.
— Unió Catalana, en constaució;
va celebrar diurnenge passat una.
conferancia a la sala d'assaigs de
l'Orfeó, a careta del jove Pera Segare, de Barcelona.
Al PIal d'aquest acta fou noma-,

nat un comité d'organització,
qual, ultra el senyor Novel], esta
compost per alagi Escriba, Pera Itcq
binat, Francesa Castelló i JoserS1
Salvador Riera.
Horn constata que hi ha elements;
de diversos partas i per tant será.'

El servei d'órnnibus suara orgam
nitral entre Saragossa-TirregaBarce:ona ha estat suspès per ordre givernativa.
— Ha mort a Barcelona el nostre

amic En Xavier Gassol. Aquest fatal desennae ha estat sentit per tots
els mies i coneguts. Traslladem a
la respectiva familia el riostra sen,
tit condol. R. E. P.
SANT HILARI SACALM
Novas diverses
Desares de ier molt :red, ha navas,
i encara que la neu caiguda no foil
molta, esta glaçada per tots ala llocs.
— Es treballa amé molta activitat en
l'explanació del nou passeig, puix que
actualment hi Ira ccupats una seixantena d'obrers, tots fills de la poblacióa
— La radiada organitzada el dia de

Nadal vals elements del chor "La Gui.'lleria" constituí ma azat d.e públic, cara'
era d'esperar.
— L'alcalde en propietat, Sr. Joan
Serres, completament millorat de la
malaltia case el va obligar a delatan
temporalment el càrrec, reprendrà ben
aviat el comandarrent. Celebre= la sera
malora.

SANT FELTU DE LLOBREGAT
No volent quedar entera el. nostre
Ajuntament en l'onada de sectarisme, a sembiança d'altres, asuste:s
porta a cap la secularització d.,'
cementiri d'apesta ciutat. El da
acta es realitzà amb tata pomposatat. pronunciaren discursos l'alcalde,
el regidor senyor Vicenta i altres
senyors vingtrta expressament de
Barcelona.

— Dilluns passat, a dos quarts
de nou del vespre, va ten:r lloc
noma:salga a Fermín Galán i García Hernandex. Es diposità un ramell de lloree a les lápidas deis
carretrs que porten els seas noms.
— Ja han ccmençat les obres de
construsció de la cloaca de la riera
d'en Pahissa.
— El Consell local de primera
ensenyança d'aquesta clutat ha que.1

dat constitui pels senyors segtients:,1
Presidene En Ramon Vicenta, coral
a representant de l'Ajuntament;
cretarl, En Manuel Tamayo, i vocals: En Ramon Otero, Francescai
Gavalda, Joan Miró i Cristina Pa.
gas.
— Ha mort a Mollas de Rei, a
Verba de quaranta-dos anys, el nos-;
Ire arda N'Enric Bernia i Ron, procurador dels Tribunals d'aquest

parnt. .11 Cel sigui.
— Es parla de la possibilitat per,
part de laljuntament de la compra
(lea terreaas que ocupa a.sui :a torre Nadal, propietat del conste
Vilaraaga, per destinar-las a l'obertura de cerrera i jardins. Creiem
aquesta poblaciäi
gur , rtä per
un s 5 entable malora, per oc-upat
la dan finca el centre de !a pobla-'

EnVieu les Elotet>i en eatalai:
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Ens comunica la Secretaria de Defensa de l'Estalvi que existeixen orgamtzacions criminales que es ded'quen a provocar la luiste ele la pesseta i dels valors nacionals amb el
propòsit d'adquirir-los despees depreuats.

iNo us despreneu d'ells i cvitareu
aixf tan burda 1 perjudicial manio-

FERRER-BATLLES
CAMISER
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bra!

Tingneu present que la puja de la
pesseta i de sota els nostres valoro
ha començat i ha de continuar.
L'aprovacii, per les Corta de la
noca Constitució, l'eleeció ele President de la República i els terma
propòsits deja Mini,tre de Finances
són fets que consoliden la iniciació
en el restabliments de la confiança
del capital i, per tant, en la puja ricas
valora nacionals que es cotitzen
Borsa.
Contribuir al manteniment i pereistencia d'aquesta confiança, és obra
de bons administradora. S'augmentaran aini les butxaques particulars
i el peculi nacional.

Barcelonis

Ateneu

Des de! dja 2 de geaer pròxim,
tots els dies feiners, de quatre a set
da ;a tarda, es farä. efectiu, previa
deducció dels irnpostos legals, l'import del cupó nfirnero 45 de les obligacions hipotecarles de l'Ateneu
Barcelones, com també e: de: L'Upó
número 21 deis boas de reforma de
primera sèrie, i el de número 17 de
segona serie.
Segons sorteig electuat el dia 29
de: mes actual amb intermitió del
notari Josep Mar:a Aguirre. s'amorSiseen les obl•igacion; hipotecaries
números 030, 039, 053. rot, 219, 348.

47 2 , 6 15, 6 93, 7 2 7. 743. 79 0 , 828, 830,
852, 858, 867, 884, 893, 926, 961 . 982,
999.
Havent-se acordat efectuar, voluntäriarnent 1 amb caracter extraord:nari, una amortnzació de den bons
de reforma de primera serie. han
sortit designar, en sorteig de l'esrneet a 1 din 2 9, els Ions números 7 21
a 730.
Tant les obligacions hipotecäries
com els bons de reforn:a que s.a11,11"Clitn, es reintegraran co 7A . Innnistraci6 de l'Ateneo, contra la presenfacie, de les lamines corresponcnts,
el mateix die 2 de gener i SUCC044'»us
laborables, a :es hores indicar!'.

MERCAT DE LLOTJA
BAJ:it animal fou e: mercat d'aSir les transaccions regulars.
Wats: Continua accentuant-se mes
f ...rme<a en els preus i l'oferta bastant redwda. Això, amb la poca deMató compradora, fa que de moment
les operacions siguin molt encestes.
Registrarem les segtients: Ortigosa i
(imanares a 48 1/4.
Moresc: Apuntern bona disposició
venedora. malgrat la tendencia del
preu a anllorar. Molt possible hagi
influir en l'ànim d'alguna venedors
l'arribada dele vaixells que registrem
al seu lloc.
Ordis i Civades: La poca oferta i
els preus viles ferms, són la caracteri s tica d'aqucsts dos articles i Com a
operacions tan sols les precise!! Amb
ordis de l'interior de rnoment no cal
pensar-bi 'pels p.reus que

CEREALS
%ruge . 'g avera
Castells superior
Castella Cuneta
Ca , lella empedrata •

81.11,55
45(1 . 111 corren'
EltreMaChlea Crneter.

DIGENICO

espanyole cofltrablee. S'anticipan rärldamen1 laterba legal, 1 per
qUentltet mejor a la pignorad(' correnl. Informaran: Crèdits
Finances. Ronda de Sant Pere, 37, pral. 2 - D'II a 1 l de 5 a 7
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• C
• D
• E.,
•
•
1 5 ,•
•
..mortItz 5 % 1912 A

86'75*

C.,

82'00

•

•
•

•

a

•
•

.

•ß

•

D.,

" fl
• F

Arnortitz. s % ton A ..
•

•

•

a

a3
• P C
Dtt

•

37.00
45'no•
18'00
to'734

▪ prioritst 11 %
Andalús
fi: y ye

•
g.' vanable , „

a
fi

6. • fix 3 %
a
11.' ', arable •
•
1901
fi
Sobadla 4 1/a.
I 6%

MORESC. ORD1 1 CIVADA
nou.
Otepondne ---------

NOrese ! i mana

•
variable
Gris fix

86'oos
86'so•
8s'oo5

8223
82'oo*
Siso*
8roo•
82'oo•
77'00
7650
76'50
76'oo•

navals

6.00*
39'50 •

29505
73'r-J0'
44'005
12005

%•
selle • • •
nena .

▪

It'no*
1925*

leo&

" varidble
Secundiria 4 %

Catall
•
Tangen a Fez o

%

.

94.005
46•00•
7500*
3000.
55.095

66's 0'
87540°

76'do*

•

St Andreu 4%.

98 oo•

•
•

Barcelona 6 %.
Sevilla 6 % .
Granado 6 ola .

80.50*
mece

Aigiies. Gas i Electricitat
Aigiies Huelva
•
Valencia • .
•
Barcelona 3 % •
•
•
8 %.
Barcelonesa E 4 %
8%.

.a

%

Cali, Cae E 4 I/2 •.

•
• %
g enow

Chade 6 5. .
•
•
9onii 6 % .
Eier ig Eleci Cal 5 %

E. Cona. Navti 6 % •
Trlineatlintica 6 lis

oroo•
7800*
8.1.5o•

6%

5
Especia l o

5 th %

7810o•
94150.

7o'no•
58'oo•

Transatl Esp.'

%
Naval Llevaat 6 %

ACCIONS
350' 0 •
8'oo•

Baile .'Espanya .

Banc de CataInnia

a

Cremallera 6 0
.. „
Gran Metro 8 % 1923
Transversal 6 11
C. • de Tremens.
%.•
5 %Tramvist B. E G. 4
,

•

Si D0'

I

44*00•
94'C0

«ro.'

87'oo•
89.001
300 50

98.75
81 ,,I)
9825
94'75
104'25
sis'oo•
114'00•

Canal Ebro

.

Petrolis . .
Petrolets .

Catalana Ga g D • • e • a
•
E .

F pref. 55
raniatlentica a •
• Transmeditair a nia
Espanya In:lust • tal
lli ,pano S'inane
Ford
.,
Hullerea .
Indústriea AgrIcoles
•

c.' 3

Telefónica urdintria „
pral
%

Funiculat Mouttuic. tart.
Gran' Pendenta M Nimia.
Trartletta Barcelona Orci
•

•
Crol

7

.

• 6%.

42 1.0 e 43
37 i/? a 33
37 a 37 1/2
75 a 85

cltzla Ellminerma

8.11e5101a • 5, anwer

ARRJS
t90 a 175
110 a 115
54 a C O
5t a 52
52 a 59
47 5 48
44 a 40

Poturn Caln5parra
uurnha
rietec le
au

BenlIOCB O
TI-8811U
Warinw n I ' Vr en

LLEGUMS
Caves esträng 5 p
▪
Stirn, o • ncl
F..5.», M80138585 .

58 a 60

rasons Extr o

05 a 6 0
7 5 a 57
35 a 56
Si 3 58

n

3,1%4 3 tiotrtgat

enrulare
veces 19.11 . 941a •. a
. .
Erps
Cros c0runzert . .
14,11. 81'01

43 a 14
14 a 15
o 18,

'rus

utir(e$

Se

MONGETES
asinHes caree e. C.
0311egues nones
.
Cascella npus Barco,
CtItella .Orleht
V81511111 ri05185
urgen 1 COI114,ra
81:111ores riese.
Cran. n10weS
Vende' 5 °rece)

nr<

80 a 95
70 a 75
04 5 t.
414 a 115
97 a 94
89 a 90
s4 a ,5
95 a 100
83 a

110

CIGRONS

VISTA DE LA CAUSA PER
AGRESSIO CONTRA UN IG1•

LANT NOCTURN
A la Secció primera s'liu celebrat un judici per &templa l
contra l'individu del Someten!
Marlf Manzanares Pedren,
que engegà un tret de p*w
contra un vigilant nocturn. al
carrer de MOnteerral.
El processat cridà el vigilaid
del carrer per a denunciar-li
que unes dones que Iranslave,.

pel dit carrer l'havien moltstat.
El vigilan l es mdestä al meit
torn per la manera que Ii fen
la denúncia. i aostingu6 una
disputa amh el denuncian/.
Aquest es va treure una pistola i disparä contra el vigilant.
sense que fes Mana.
Una parella de guàrdies
Seguretat que presenciava el
fet. detingué l'agressor.
El fiscal li demana la pena
de quatre anys. RiS mesos i
dia de presó.
DETENClo D'UN RECLAMAT
DES DE L'ANY 1915
Per la policia fou tletingut
Joaquim Fabra. que estava reclamat pel Jutiat del districte
de l'Oest. com a suposat eitler
d'uns rets que es feren al Parallel l'any 1915.
El detingut ingressà als nalab0.980.9 del •uljet.
11'11111'11i:1
cliape g iCiA de l'expressat fulja
DENUNCIA PER ESTAFA DE
200.000 PESSETES
Per un co merciant d'aquesla
placa s'ha presentid una d P
contra el ConsP11 d'Ad--minra
ministrn,iA d'una soeietat errnrrrial. al qual S ' ar USO rrhavnt•
Sir/1CW l'apnrtnokn o la sfer ;Pf a de 200.600 pe.,s-etrs.
lanf amh atines t mal iii la denuneinnt en la r a fer'da (piantitat. je que enluto ;e-vessä n
In sociefef, fient p n In dila n ro r-

ALTrz y

Maro, ar al. 44/16
Blenre 81 al 4300
Blanca ar 411 5205
manco an slf 58(60
Pido, y an al( de 60 65
Pelvis

FARINES
95 a 405
es a 69

*le gra Vinerne
r51511511,5 .
Neers Materers vena
Narra 513faterA nona.
nota
Elv!303 ho y a .
.
Mallorca nova
.

Ba:18

&trua en penetra, sic de (DD Duna
aa.nunt carr y Barcelona)

I Pretil so rala el, 15 offle. !free Q.
omitan :armo 5lre410431
rnipa c omilonas Vale
Turró de toro

29 a 31
30 o 01
38 9 97
&r- ali a co peseetes els 100 .,uuos. amr

rarina ne limosa

carro Barcelnnal

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA

oren
Erial

M.4rra
37 A 38
a 13
Clvana Manea
Cleada EXtremadura
a 32
Tinos 1 aulaes
a 43
eces mina ä. c
Crous en p eleetei eta 100 Quilos.
aanms vaW0 or14•00.)

Ordl Urgell l comarca

ARRIBADES

--ensensa

Borses estrangeres
1 (anees
Nova York

DESPULLES
se a 29
amero 3 ...... ....
»27 a 95
Vidu r ro 1
05 a 55 tft
eegones
21 a 21
Terceres
21 a 23
1, 'II lee
(Creta CO { nie se les sac de an quilos,

a Jr
4 /1
44 1'9
45
a 41
44 a 14 1.'2
a 37
a 37

848r5

83 5 64

23 1., 2 a 54
99 1/9 a 23

GFNERES

CARRO FES

81C. datrUra

tse a 200
113 a 145
123 a tan
107 a 127
100 a tO2
95 a 90
ar• 5 109
140 • 200
/devana 5 tamany
51'rens e- pesantes els 100 nulos. anal,
Se, datnunt tarro Barce!Olatt)

une

Forea
Extra Oral
Corrent Joch l
Esira menea Gasten'
Blanca com. Costella

ELS TRIBUNALS
-----

arid.

and

Pavons rstrangers

Alemanas...

Pae,a
86126
33915 1meg
son
seso

‚male ,

v43750. "450
eset 12560
34110W

Espanra

1:11 ,s...so

.0,08
17,11

aartunt -arro Barcelona)

menul ( p rIrns)
Ee30081
Seg0
i N'en% en rls 1 5

0 4 40 1/1
41 n 29
15 a 15 10
ouirters de 70 13re')

araentIna
atontevtleo
vhs

«Toles i Rellotge s
de primera qualitat a preus
de veritable ocasió

roo'oo•
4'7o

,

87 a 87 1/1

Mvada role . . . .
iscaluta pals s. c.

4500.

,

,

1 n3t4 non a
rente
Ordi En Irm. • 1 011524
Onu 1 run ll rOcrtlrC35
llar ese

oWoo•
7900'

Navilers I Companyies

28'oo•
tfoo•
6'oo•

Groc fix

Uni6 Cotonera 8 % .
• Sahnens
%
• Vidriera e % • .

t6'00
2cion•

Manresa • Betas ç qt,
Sarria a Barcel.ina 6 %
F. C. Catalunya c y.,

OBLIGACIONS

Ales

70.50*

•

49 a Si
01 • 48 1 1 2
17 a 47 1/2
14 1/2 a 47

.(a 3 5 1 a 47
nou
47 a 47 1/2
a 49
Penede4 1 comarca
a 49
Urgen
trreu I en peseeies el' %LO 921105, 3•3:144
lar. namunt vaao orlgent

uostre cseta

uostra salut

demanen;

tan sola amb els del Penedès i a res
nienyg de 42 pessetes Barcelona. Les
civades a 32 peisetes Extremadura.
Eis altm s ge /eres
sofreixen vanació,

01.1

.4ww2mree

Ferrocarrils i Tramvies
•
%
a l'alça.
•
Bona t 9.
.
les que • -rien mi s de cotització Nord i hipoteos
09'00*
56'oo
%
•
•
Forces /».1 (Arios • % . .
560 les Barc..lonesa Electricitat 6 per
• I
51.75
•
Boni 7%
roe. 9875 ( 4 . 2 . 2 ), les Chade, 104'25
%
81'50*
5 I.
•
• ».
50.50
Coop. Elan F.lect 6 91, .
(-1231. les Eléctrica del Cinca 6 per
58.09
ten
•
•••
Ga§ Lebon 6 9.
..
roo. 03 (-1-t's), les Praluctora For9250*
•
5..• hipoteca 3 %
49.00
Unió Elda. Cat. 6 % •
ces Motriu., ro, 76 (+3). les As- Pamplona
96.73
52.50
acorde tinguin força legal i siElect Cinca 6
01'00.
land 6per ten, lot6, epa (-4). la Prioritat
.
57.50
guin obligatoris.
u
Sevillana
Etecs.
91.305
%
darrera cotitnzió d'aquestes is de! día Lletela a Reos
58'65* Gral ;tea.
Se so'
15 del passat julinl. les Energia 1 In6% ••••
Mil ¡Inri 1 •
o
51.50 Res, l...levant
loi 30'
dústries Araeoneses. 78 (-1-41, les
•
,
48.50'
SOCIETAT ANONIMA CROS
Bous . , .
•
•
95'oo
remota de Construccions F.léctriquea,
•
s• .
413'nc,*
Fa ( )-4) i les Valencianea Millores Setv`v 3 9,
50.00*
En el sorteig de 1.200 obligal'rbanes, 89 1+51 l'anterior cotització Alumna. 4 •
Indústries d'yenes
6foo
done de l e s pOsadest en circud'acuestes era del 17 d'aquest mes.
•
Adherito .• •
51.50
lad() per aquesta Socletat amb
En le< 011-1, n< hi ha hanut avui una Sant Joan 3 % •„ • ,
Forn Andalus!" i %
r>0 . 00 'I
58'5°' A4land e %
data 31 de maig de 1930. prir-eerta irregtIlaritat e,, canvis, les Oren- Alsasua 4
1/2
*
66'25*
heil sola la intervencid i fe del
sea rpe(ler. a 1925 (-1-2 . 25, le, Cata90'm
•
6%
Otra 4 %
154'e,"
II , Inri de la present, En Manuel
lana Goa F. Fo'sn 40751 sirle E. 02 Amo e
•
7 5'.
%
Tingueu
.
•
cura
del
90'eo
trc (-5). Doctos, Valetizunel
(+1). Banc
Pineda, han resultat amortit "
73'oo•
%
••.
:/t %
90'50
CoIò:a Güell 62 %
rals els segtiente Wols:
18? Espanynla de Carbura Mesioo•
Macant t. • 3 %
0.7
Petrolets
Fun.
4-31
i
les
Cona
tillir<, Iss (
Pavim. o % • •
68'00*
30161 a 30470 30511 a 30 3 20
•
L'8% •
•.
dador, 33) (-5),
Gol 6 %
•
9975
30741 " 30750 30881 " 30890
• e- 3 % • .. e •
perquè
és
6850'
la
base
de
la
40.40
ciii
lambe
recula,
ta
lISura
c
1t1
Ebre
2%,
75.53$
31191 " 312e 0 31281 " ni290
:•• A A
11.
68'75
lind
E
Aflige) 5 %
31311 " 3 1320 31521 " 31530
•
13
I,
62.00* Carbua Metal 1 44,
Pl dOlar cceitra igual. ri'86.
31781 " 31770 32101 " 32110
•
U %
ti 00
• „
M:r1e8 Kif 6 %
99 25*
32141 " 32150 32221 " 32230
•
D
. • • te
6075
Jo vaig patir tambe
MERCAT I.T.ICRE DE VALOR
COloran t./ Esp. 5 %
,
100'50*
E 4 1/2 %
32591 " 32800 32931 " 32940
6325
Fornent Obres 4 1/2 1. .
com
vós,
però
ein
5710-564o-565o:
Alacant,
900*
Nord.
va
34401 " 34410 34481 " 344i3O
%
6700
63'oo•
37'75; Oreneea. t7'00-to s sn: Colonial,
guarir el
▪
G6%
34561 " 34570 34921 " 34930
8o'oo
•
•
E %
.
83.00°
34 : 50-53' 5 n-e3'78: Sucres O. 53'on;
•
H 5 1/1%,
35031 " 25040 35121 " 35130
71'751 Somera F.tpanvola 6
rord, 180-182: Explosius, 112-11i'51)m'as*
•
16% ....
35301 " 35310 35521 " 35530
7925
Hullera Espanvola 6 %
99'00•
t 1275-112: Aigiies, 14025-i40'50:
5%
35801 " 35810 35861 " 35870
63'00
Petrolets, 4 . 70-475-4 . 65; Montserrat,
Maquinista T. M 6 % .
8t:00*
Francs a 1/4 %
38071 • 38080 38191 " 38200
66'so*
Potassa Súria 7 % .
2425.
•
11 //4 %
38831 " 361840 38881 " 28890
DEL DOCTOR VICENTE
46'00" National Pirelli 1 % . ,
97.09*
Directes 2 1/4 %
Venda a les farmäcies
37131 • 27140 37701 " 37710
47'on.
Temeria Moderna 7 94
70•00*
DIVISES
ESTRANGERES

de ganar de 1932

Defenseu els estalvia

NOT A. - Encera que per
n.s.si g lir a la .1unIn enfirient
el dinbYit dP den ohligacinne. As
r,• orliana als s enyors obligeriovi gl est rpte 101ng lee
obl i gacions que de la Sujeta'
posseeixin. arnh el fi que Pl.

38381
28390 38421 " 38430
38621 " 38630 38821 " 38830

71g717
Divendres, f

74,.00*

weintimilinuommumendwiehonmseiitimmäiniiiimmilH

89'50

"La Antigua Perla"

0200
.

tao co'
112.00*

165'00*
131'0o•
/82.00*
71' 00 •
23400*
tos'oo•
9505
25.00.
17'00*

7700*
24.0 0'
147001

:

Alma, 41 :

Sant

ELS MILLORS APARELLS A LA MILLOR CASA

8-PELAYO-RADIO-9
GRAN

m'osuno

PELAYO, núm. 9, entresol * ENTRADA LLIURE

"L'ARLESIENNE"
Emiten les no- Totes GAUFRES
les persones de paladar distingit els compren
a les millors dolceries
tes en eatttlit! 1

Divendras, I de geiler de 1932
---

LA PUBLIGTTAll

Soler

Torra

i

11

G.mans

BANQUERS

Rambla dels Estudis, 11 i 13 1 Bon-succés, 1 1 3
Telèfon: 1 1551 ( 5 'filies)

Apartat de Correus,
Preu liquid

a que negociem els cupons venciment primer de gener de 1932
e
!en

8-zf'

ete'

DEUTES DE L'ESTAT
21 % dt`SC.
Interior 4
.;
Exterior 4
Atrortitzable 3 7.; E i 1 928
21
Hm 4 %
Idem 4 % E/1928 . . .
1
Idem 4 a: % E/1928 „ .
.
Idem 5 % E/1926 .
ídem 5 al. E/1927 .
ldem 5 ‘.> E/I929
Ferroviaria 4 ;a aa •
Idern 5 aa
AJUNTAMENTS 1 DIPUTACIONS
F/1903-1905.
Ajuntament Barcelona 4 in
Ear906 A 13 C.. . .
llena ¡darla 4 14
Ideen ídem 4 1; aa Ear9o7
Neri.' idear 4 1 : 1% Eit9to i 1912 13 .
Hein ident 4 1 : aa Fir912 E
% E/1912 E
Ideen ídem 4
% E/191346-17-13-19-20 E
Len' ídem 4
leem ídem 6 % E/I921
Hent ídem 5 aaa E/1922 Expos
Ideal ídem 6 % E/1925 i 1926
Idern ídem 5 % E/1928
Plena itlem 6 % E/1929
aiem ídem 6 % Brames
ldem idem 6 % Balmes 1928 . . .
Post Franc
Idern idern 6
.
Pateo. Habitada
' dan, idem 5
.
Eixampla 1007 .
Ideen ídem 4
laem faena
% Eixam p la 1913 • . •
.
I 'cm lient 6 % Eixampla 1927 .
n-t• Cádiz 5 7; ce
Cartagena 6 % (Cons. Iinniob.)
1
lacre dc Vic 5 % serie A
lasm e Vic 5 % serie B
Diputació de Barcelona 4 '7 aa
ídem idem 6 % (Proviesials)
I /Era ídem 6 % F./192a
Hem idern 6 % E/1927
al neansunitat 4
Bons Reforma 4 a;
Bers Exposicia Inter. 6 aa
JUNTA D'OBRES PUBLIQUES
(Obligacions)
Ecu de Barcelona 4 ní aíAIGUA . GAS 1 ELECTRICITAT
Obligacions
nigues de Barcelona 3 a:
idem 6 % serie D
alem ídem Valencia 6 % 1924
Idein idem 6 To 1026
Hem í cm 6 1> 1929 sa r k D
flzrrelouesa Electas. 5 % 191
Laren laern 6 % 1920 . . .
Comp. Aplicacions Elèctriques 6 7,
lacm General d'Electricitat 6 a's .
Idern Electrica Ind. Tenerife 6 %
Hem Hisp.-Marroquí O7
Idem Sevillana Electa;. 6 rae 9' . •
1:lec:rica del Canea 5 a:
Hm ídem 6 %
Electro-Met. de l'Ebre 3
Eorça i Muna Manresa 6 c iHispam-Americana Vetar. 6
Tauni i Força Llevant 6 ea
Soc. Prod. Forces alotrius 6 7: 1920 ..
Idem ídem. íd. 6 70 1923
!den' Gral. Gallega Electat. 6
Idem ídem íd. 6 % 1930
Bons Gral. Gallega Electas. 6 %
.
/den: Soc. Prod. P. Morrius 7
.
FERROCARRILS (obligaeigns)
Nora 3
y. serie nan
3' serie ea nom ..
I d ea. 3
Ideal 3 aa 4. Serie llar.
Ideo, 3 7,
serie na ram:
****
Ideal 3 % 3. serie ran
Hent 3 % 5. serie no nar
.A.'3,a11./r; 3 % i. serie A Ii C
Idem 4 ra Especials
1 - 'l Pamplona 3 aa roo.
Lela laca: 3 7a no 1, C
91

e.

(*)

Els

83.30
86.85.73.80.50

6.10
6.15

6.76

10.147

5.a73
'.073
5.078
2.54
1.016
5.078
6.744
6.724
6 744
5.647
6 729
6 744
6 729
6 744
6 84

,5.t3
5.50
4.56
.1.37
5.40
5.71
3.92
5.75
5 82

6.34
ens.-

60.53.-

6.77
677
7.38
7.38

6(1.73'50
88.72.50

62.-

6.77
7.14
test
7.44
7.28

Valencia-latid 3 a'
lat .3 aa nan
/dcat ident 3 a'a no flan.
Segavia-aledina 3
nan
Idem
ah no nan
...
Sant Joan Abadesses 3
l'illalba a Segovia 4
af. S. A. 3 na t. hip.
1,!e ni 4 ab serie C
laam 4 a.; a: serie E
Idein 5 a: serie E
Idem 6 % serie G
Ii
1/l e:mi 56 3.5'.1,1 .sarsieérier • . .
Id., 3 % serie J
Rareelona-França 2 5 .4
.
Iclem 2 El''-'
Cardova a Sevilla, 3
. . . ,
Catalans 7 % preferents
Gran Metro 6 %
Oest d'Espanya 3 7:
Orense Prioritat 3 % (Oest d'E.) .
Tramvies Sevilla 6 aa .
Ideen Sant Andreu 4 %
•
Bateo-Asturiana 6 %
Nord

72.50
72.50
73.25
56.74.68.75.50
65.55.-

63.56.55.50
44 .
-43'O
57.50
60.75
49.50
60.59.64.75
74.50
'0.74.75
60.64.47.50
43.30
44.60.45.50
45.50
94.76.96.-

7.213
.5.7z 2
5.,122
6.742

5.452
705
9.02
6 114
9.01
651

se6r8
6.722

6 18
6 7./ s
618
4.753
4 778
6 134
7 636
6 674
6 5114
6 512
7 286
8.797
/3.455

7.44
DIVERSOS (obligacions)
5.42 Asfalta Asland 6 %
1926 . . .
7. 34 2
7.36 Aleneu Barteltné.9
10.043
4 85 % • - •
9.77 Banys i Esports Marítima. 7
8. 553
10.059
5.43 Canal are 5 %
6 2,8
10.082
5.93 Ciment Asland B ilbao 6 %
6.032
13 482
7.14 C. Te'efanica 5 5: aa,
. • ..
6.595'
..
6 187
7.61 Cotxes i Autos 5 a'
5.632
7 402
so.85 Construcciona i Pavimenta 6 % .
7. 462
2 23
Construc. i Pa v imenta 6 % 1928
7.463
/1 13
Construn Naval 5 5 1
0.753
5 093
69.5.87 Hern alem 6 an
6.733
a t. eo
6 734
1.61 David, S. A 7 aa
8.706
( 734
711.50
6.86 Duro Felguera ç % 1904
78.so
6 71
6.8; Hm ídem 5 % 1906
11.235
sese8
07.-6.o6 Ident ídem 5 ;a z928
11.267
, . .
senas)
6.43 I "animal d'Obres 1 Con s t 4
4.952
6.5O Idees ídem id. 5 %
82 6.733
•
Idcm ídem íd. 6 % 19 23
6.05a
laern idem id. 6 % 1925
303
65.on Hullera. Espane• caa 6 %. 1926
5.416
7.368
1.a Seda Barcelona 6
6557
Manufactures del Suro 6 .7e
7.331
^-573
4-53 Madrid-Paria 6
0.05a,
0.572
98.5.36 Metropolitana de Const. 6 ',a
7.368
0.731
86.a.26 Nacional P i relli 6 %
14.923
1924
n4.9.27
7.31'8
14.523
Productes
Pirelli
6
7"
tono
e.73
88.mltm
t5.116
¡den/ ídem s
7928
10.98O
4.66 Soc. Gral. Edif. Urbana 6 ed„
90.7.491
6.582
e.6o
S. A. Cros 6 %
.t3.5
8e.6.577
6.;7
tI 3i5
Const. Ferroviaria 5
6.656
5.60 Tenerla Moderna 7 %
7.043
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REVISEM CUROSAMENT LES AMORTITZACIONS
Preu liquid a que negociem les Obligacions, Bons i Cèdules amortitzades,
el reembors
quals s'efectua en primer de gener de 1932
Notratu. de
•ITOIS
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VIDA RELIGIOSA

Declaració col'lectiva de l'Episcopal

Amb la signatura al davant del cardenal arquebisbe de Tarragona, seguida per la de tots els parlants copanyols, ha estat publicada una denlaració, de la qual les "normes" assenyalades als catòlics, orientacions que,
com nema el lector, tenen un gran alteres politic.
"t. Tots els fidels posaran especial esforç a intensificar la llar mentantas consciencia cristiana, per tal
de pensar i sentir en consonancia amb
l'Esglasia jerärquica i obrar sempre
segons ela seus manatnents i orientacions. Augmentaran, dones, llar deroció al Papa, i
mostraran lobediencia prompta i cordial eme li es
degucla com a Vicari
Jesucrist, cenIre de la unitat de la ie i del sacerdaci, auturitat suprema legítima, arda
potestat de jurisdiceit; ordinaria i in>
mediata sobre totes i cada una de
les diòcesis i sobre tots i cada un deis
fidels. A tal fi e.xhortem a tots, associacions i particulars, a promoure el
sedid coneixernent i l'ampla tliiusió
deis ensenyanients pontificis, en especial de les Encieliques i Lletres aposaaliques del Papa Dice. XIII, que formen com /a teología social de l'Església, i les de l'actual Pontifex Pius
XI, aingularment les que tracen de
l'educada, el matrimini cristià i la
restaurada de l'ordre social, on san
contingxles les direcciona precises i
practiques que millor convenen al renaixement catòlic d'Espans-a.
2. Com mes dificil aparegui la situada de la cosa pública en el nostre
pals, mes hauran de redoblar els fidels llur zel i llur esforç en defensa
de la fe catòlica, i ensems de la patria, dos deures fonamentals al compliment (lela quals cap d'ells no pot
sostreure's. En conseqüencia, aportaran Ilur lleial concurs a la vida civil
1 pública, amb tanta mis rae> per
cedan; els católies, per la mateixa vira
tualitat de la doctrina que professen,
vallen obligas; a complir aquest deure
arras tota integritat i consciencia; i
encara eue no puguin aprovar ço que
actuahnent hi hagi de censurable en
les institucions polítames, no han de
deixar de coadjuvar perqué apestes
mateixes institucions, tot el que sigui
possible, serveixin per al vuritable
legitim be coma, psopesant-se dinfc,ndre en totes les venes de l'Estam,
com a sana saluberrima, l'orientada,
i la virtut de la religa) católica. Un
bou emane, per raa de la mateixa re.
li g ó per ell professada, ha d'asser el
nsillor dels ciutadans, fide] a la seca
patria, lleialment submis dintre leibena de la seca jurisdicció, Eautoritat
legítimament establerta, qualsevol que
sigui la forma de regare
3. L'Esglasia, custedi dc la més
certa i me/ alta noció de la sobirania
política, per tal com la fa derivar de
Deu, origen fonament de tota autoritat, mai no deixa d'inculcar l'acatalernt i obediencia deguts al poder
constituit, àdhuc en els clics en qué
els seus dipositaris representants
n'abasia contra Ella, prinvant-se sial
del Mé3 poderós suport de l'autoritat
1 del miela n'ea eficac per a obtenir
del poble l'obediencia a les seres Ileis.
Amb aquella lleialtat, dones, que correspon a un cristià, el catòlics espanyols acataran el p oder ci eil en la
forma arnb que de fet existeixi, din1:es la legalitat constituida. practicaran tots els drets deures del bon &alada. tina distineiú, pera, llaman de
tenir present en llar actuada: la importantissinia diatinció que cal estabar entre poder constitnit
Fins a tal punt aquesta distinció
és òbvia que nalga na deixa de veme
COlfl rata un regia], la bonita del qual
aieui la atas exceHent, la legislada pot
ésser detestable; i, a Einreves, sota
un reeiin de forma mult imperfecta,
pot donar-se una excellent legislada.
laaceseptaciú del primer no implica,
per tant, de cap manera, la conformitat, menys encara l'obediencia. a la
;cesura, en alba que sigui up osat a la
hei de Dau i la seso Església. Les
nacions. amb set, són guaribles; les
legislaatotis. series:cantables . SCIlj e
mino::,ni atenuada) del respecte degua al poder constituit, tots els
catinics es Satan
deure re/igiiss
civil de despleear perscverant activitat i d'usar de tota llur influencia per
tal de camelar tots eis abusos progressius de la legislada, i canviar en
be les Ileis injustes i cocines donades
sins ara; segurs que, , obrant amb rectitud i prudencia, donaran amb això
provea d'intelligent i coratjós amor
a la patria. sense que tanga pugui,
amb rol. acusar-los d'hastilitat envere
els poders enearregats de reeir la cosa pública.
4. amada la nura situació legal
creada a lEsglasia a Espanya, i per
gratis que pagan ésser les espei ances xiirades en l'eficacia del inoviment
reparador de la legislaciG, a que precedentment instas, els catalic s no han de verdee mai de vista la
realitat actual per tal de situar-se degudament, i treure d'ella, i malgrat
d'ella, el millar prufit. Cal. cm a fonament sota altra actuada, una majo: intensitat de vida religiosa, peronal iconectiva,
condintre
din
deis temples
i fora eit el cuas.. intern exter,,,n tés dal l e i ferna. as que Itero
de donar a Den, en l'apostulat mes
conscient i actiu amb que hem de idreeitire les tradicions religiosee, i restaurar l'espera CT;Stiii ell pobl. lag
quant no sigui aquesta obra primordial d'actuar en profunditat la fe, el
sentiment i l'apostolat ...afanes en la
cultura 1 la vida indis
familisr
i socia!, sera edificar sense base. 1
reincidir en mea:eles inadequats. Ens

cal sostenir la força i
independencía de l'Esglasia, multiplicar el sea
ministeri espiritual en U societat, 11105trar-la cada dia mis puixant, viva i
apostólica, en iré idhue d'aqueils mateixos que voldrien veure-la malvada
i proscrita de la vida pública de la
nostra patria. I això les s'obtind.ft
el mateix estat presea de coses no
es converteix, en avant, en poderas
estimul perqua tots, sace,rdots Uds,
enrobustin la nostra mentalitat i la
nostra consciencia de catòlics, i an
I aquella renovada interior d'idealisme refigias i d'elevada sobrenatural que en la santificació pròpia i en
l'expiada preparen les futures enesgies amb que:: cal treballar !a restaurada cristiana de la costra societat,
refent-nos de tants de sopera
innegligincies mil qua massa vegades
hem negligit d'ofegar el mal amb
bundor del ba. Conseqüencia 'jaquesla orientada d'ésser una plena parlicipacie en l'exercici de teas els deures religiosos i socials, aportant cada un el màxim concurs a la parraquia, al sosteniment econamic del culte i deséela, al fament de la prensa
catalica, a les associacions piadoses i
d'apostolat intellectual axial, a la
‚Ceta organitzaciú dels jactara de producció i distribuciä de la riquesa,
l'harma/pica i caritativa solda deis
problemes que entre ells existeixen, a
la defensa de les Ordes Congregadono Religioses, especialment les mas
atacades i perseguides; en un mot. a
tata Ens activitats de l'Acció Católica, que és la participada del, seglars en el mateix apostclat jerärquic
de l'Església.
5. NO ob7aria com a bon catòlic
qui, en els moments actual!, no collahoras a les reivindicacions escolar:.
que constitueixen un punt capital del
proferama restaurador de la iegalitat
espanyola per a defensa del dret na1mal (lela pares a escollir i
l'educada dels fills, del dret deis 1/salid:ros filis que la formada reigiosa
i moral ocupi en Ilur educada el primer lloc , del consegüent dret de l'Esglasia a educar religio.sament sense
traves eis seus fidels, :Ah= en
cola pública; ele la justa llibertat d'ensenyament, tense la qual aquella, drets
119 podrien esser eiertius, i de la repartki5 escolar proporcional que la
justicia distributiva exigeix per tal
que l'escola pública i privada riealitzin noblement en FelevaciO progressiva de la cultura popular. Mai els
catolics no socuparan prou, àdhuc a
costa deis mas grans sacrificis, de sostenis i defensas Hura escoles, aixi com
d'obtenir Ileis justes en materia d'enseny-arnent; Hura ¿miss en aquest ordre seran per a ells majcr gracia
:a major eficacia de l'ama actuacions,
corn 'no han estas deis catòlics bellud, que poden servir de model en
aquesta obra renovadora.
6. No menor esforç han de posar
a combatre l'ensenyament late, treballar per :a modificada. de les Beis
que Eiruposen, i no contribuir voluntáriament en cap concepte, a Ea
titucions que en ell s'inspirea o el
promouen. Atea com procurant telar
estola católica per as seus fills, adhuc creant-la pròpia Si cal ai.ea i és
possible, els eatólics no fan j)Zi.s obra
de partit, sine, obra religiosa indispensable a la pau de llar consciencia, ni
es propasen separar Ilurs fills del ces
i de l'esperit de la nació, ans al conIran, donar-los l'educada mas perfecta i mes capaç de contribuir a la
prosperitat del país; aixi samba, oposant-se als avenços de l'escala iaica,
obra de l'Estat, impediran la pertorbada de la consciencia de. molta, que, 0A
no desitjant aquella, limaran de dur
nurs fills a Eescola pública descristianitzadora, i contrae:izan a evitar la
segura desmoralitzaciii del poble si
progressés l'escala atea, en la qual,
tal com ho dernostra l'experiencia tenten/por-anta, sempre es conterteix Etscola laica i neutra, a despit dalla que
els seus defensora preeenen. I cal no
oblidar en aquest punt les ina succiono
de la Seo Apostalica rebeca:: ;i :es
cauteles que han de posar en e/actica els parea, quan Eurs IX:5 e, tegln
precisats a ireqüentar l'secola laica:
informant-se dels textos que in sen
emprats i de les doctrines que hi san
ensenyades, per tal d'exigir per tetes
les VieS possibles que res almenysno
els sigui ensenyat contrari a la relgira i a la sana moral; sostraent-los
diligentment a la influencia d'altres
alura nes une els podrien pertertir;
procurant-las foca de l'escota una instruccia eristiana tant mes salida com
mas perill corre en l'escota laica la
sera fe.
7. Cap catòlic mitjanament instaust
no te ni el menor dubte de la raena
potestat l'Església co el matrimoni dels batejats, del quid Inatritnani
pertoca l'Esel&.a !a uelebraci,;,
gislació i juriediccia, acuse milvia
diikultat de les atribuciens que ea
l'ordre estrictament civil legítima:11dd
corresponen a l'Estat. Per tal, pera,
d'evitar qualsev01 i ajmlar
cls nienys illustrats a tenir idees dares sobre aquest puta. tan important
per a la vida familiar social, es avis
nent de recordar que per als eat,;t1,,,
el matrimoni valid i legitim as notuést
nl canOnic i sagramental celebrat
facie Ecclesirte i regulat per Ella; la
jurisdiecia civil té nomas competencia
per a regular els rectes civtls del
inatrimoni cristià. Qua/seto/ imposis
di/ legal que pugui sobrevenir estaoblieatori Panamenat mattimni civil. sena per als cat6lictt mera
formalitat eaterna, sense cap eficacia
intrínseca el) 1111r parte nupcial. El

fidels solament contrauen matrimoni
(loan el consentiment nupcial es ex.
pressat davant l'Església en la forma
per Ella establerta, no en complir-se
les formalitats o ritus legals, a qua
obliga el fur civil, per tia que tumba
les hi vulgui donar carácter de ver
matrimoni: talo iormalitats, no obstant, conve que no siguin omeses pelo
fidels, per tal de no provocar conflictes innecessaris, i evitar que siguen privats d'efectes das lbars núpcies. Els qui, prescindint del matramotu canomc, complides nomas les
formalitats legals, s'atrevissin a viure caen a esposos, faltaran gravíssimament a llur consciencia de catalics,
restant exclosos deis actas legítimo
I eclesiastics 1 pacato de sepultura eclesiástica, si abans de morir 119 donen
senyals 'le penediment. Sigui, encara,
cosa indiscutida que el matrimoni Cristià es en si mateix de tal iaisó indio1 soluble, que no pot ésser dissolt ni Del
consentí/me mutu de les parts, ni per
autoritat merament humana, i que les'
causes matrimonials entre batejats'
pertaquen per dret propi i exclusiu
jurisdiccia eclestastica. F35, per tant,
illícit als esposo, catòlic, acollir-se al
la !Id del divorci civil, si cerquessin
la dissolucia
antele conjugal per
1 tal de poder contraure unes altres noces i, amb carácter general, eIs f
1 dels han de tenir ben present que, e n .
materia de tanta transcendencia, cmrespon a la competent autoritat eclesiástica determinar quina cooperada
es lícita o illícita nerte.cant les
del d
8. En l'obra general de reconq uesta religiosa, que ha d'ésser l'ideal tntalitart de laca-wat dels católics. recorreran aquests al concurs de totea,
las borles energies, i usaran de les vieal
justes i legitimes a fi de reparar el n.
danys ja soferts, i conjurar el pitjor
de tots, com atara que s'obscurissin i
apaguessin les resplanders de la fe
dels pares, :Mica salvada dele =13
que a Espanya amenacen el civil con!orca A ningú no ds líeit de romandre inactiu, O de deixar demprar tots
els snitjans honestm, quan la religiO
i l'interes pablic estan en pera!. DOS
esculls, peras, procuraran diligentment
evitar; la falsa prudencia i la nresamptuosa temença. Fóra el primer;
cas, 51 tinguessm per inoportti efe resistir obertament la impetuositat dels
enemics de EEsglasia, per tarner que.
l'oposició encara els exasperará. MeS,
t) b mi indirectament eis afavorissin
per excessiva indulgencia e perniciasa dintimulació. Es el segon, el cel
fals, o, pitjor encara, una simulada
no acreditada pas per lea obres, ,:,molta que, arrogant-se una missió que
no r.s e0rrespon, !retenes- subordinas
l'accia de l'Església a llar judici
arbitra fino al punt de prendre malament, 1 acceptar amb repugnancia tüf
alía que es ja de diierent manara. Això no as seguir l'autoritat legítima, sine, prevenir-la, i transferir a persones
privades les funciono de la magistratura e ; piritual, amb greu perjudici de
aordre perenntiment establert per Das:
ea la seva Eaglesia, 'case permetre
ningei que pugui impunement violar-lo.
Ei pume nag, just de :a recta actuada
deis catalics, ha d'ésser una docilitat
efectila a la jerarquia, unida al co-'
ratee discret, constant i esiorçat, per,
tal du no catire timidesa desconna 14 i perezosa, ni en temeraria pressumpzió.
9. En l'ordre estrictament politic,
cal na itEntiiicar ni coniondre de cap
manera 1 Esglasia amb cap partas, ni
fer servir el nem de la Religió per a
patrocinar els partits política, ni subordinar eis interessos catal ina al previ trionif del partit respectiu, baldament los amb el pretext de temblar
aquest el mas apte per a la defensa
religiosa. Cal supessr la politica, que
divideix, per la Iiclie iée que ajunta.
Alai que fan, di= i sastenen de bo
les persuass teie pe/Lateen ti 1111 parttt polít:c.
mala sigui, pot i ha
daster aprovat t ajudat per tota els,
,iue co glerieu de laxe, católica i de'
beaa saeadans. L'abstencia i l'oposi-'
eta a atiari san incenciliables amb l'a-'
mar a 1 ilrli3 l i a la Patria. Cooperar atnb
prapia conducta o amb la
praaia aasteneia a
ruina de l'or-1
l ' ttsperança que de tal
naixera una millar cundí-.
ca's de coses, fina actitud reprovable.
que, pels seus :ata, efectes, es refluir:a quasi a traida envero /a Migra
i la Patria. Altsament. co els timotritt, transcendentals per al ba pass:
blic, i especialment quan greus mala
afiigeixen rEsslesia o l'amenacen, es
deure ineludible de tuts els día:Ajes
la unia, o almenys rucia practica
conjunta, sigui quin sama el partit a
que prrtanyen, surf:fue opinions
particulars i Ics divisiuns de partit,
salva, pera, l'existència del, partits
mateleas, /a slissaluzia del,, guata ningú no ha de pretendre.
lo. Un deure especial balaran de
fer-se tets san iidels dabstettir-se, sota greu tespansabilitat de ilur colociuncia, de ilegir la premsa doenta o
d'aiavorita ne, directament
indirecta, el prest i la divulgacia aixi con/
de tenis en gran estima, i ajudar angt
totes llurs torees i possibilitats el
sesteuiment i difusa) de les publicadons eatahques, -partieulartnent de la
premsa periódica que ,inspiri co els
principis de la n'asna Santa Religit5,,i
i defensi rectament eis interessos del
l'Església i de /a Patria. Mai no hai
e:6W tan sentida äquesta necessitat
ccen en ela momo actuals. en ye és
lavas daikmar i diiondre l veritat cristiana, d'impedir el vontagi de
l'error, de defensar les institucions

lt
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catòliques contra prejudicis, odis i
perfidies que la premsa enemiga propaga iniquament, d'illustrar el criteri
i excitar el zel dels mateixos fidels
:. per a la comprensió, defensa i servei
de l'Església en les difIcils circums. tilySie3 d'ara.
' No menys, però, que aquest impetaba deure que tots obliga, interessa
.1a recta direcció j l'autèntic esperit
eristii de que han d'esser informase
Me escriptors que es dediquen a tan
alta i delicada rnissib, plena de greus
reaponsabilitate. Donin-se en primer
lloc al diligent i perseverant estudi
'la doctrina catòlica en les seves fonts
atdordaedes, a la se n a clara, persuasiva i mena exposició, a la sera objectiva i pendent aplicació a les realitats contingente. En la persuació i
defensas de tota cosa rentable i justa,
sigui Bur norma indefectible el sus' tenimeat del, drets de l'Eselésia, la
suprema reverencia a la Seu Apostó' lita. la fidelitat a les inspiracions
'la jerarquia, ea ordre a la qual és
delire de rota ele fidels. i particularmera beis escriptors catòlics, segur la i no precedir•la, obeir-la i no preteriere criticar-la o remolcar-la tendenciosament, de tal faite, que no puguin mereixer la greu censura de des, abendre de fet, amb häbils distincions
í subterfugia, la leva direcció, o
terpretar a llur manera els documents
clara pels quia l'autoritat eclesiàstica no hagi aprovat 11ur forma d'obrar.
No oblidin mai que els drets i deures
tusseuts de la caritat no són pas nxnys
greus que ele dreta i deures que la veritat engendra; eritin, per tant, els
escriptors católica, 'y enes i injurioses polemiquee, abstinguin-se d'aplicar cap de les qualificacions despectives i inconvenients, que tan sovint eón
emprades per Idistinir uns catedies
d'altres, i no caiguin en la temeraria
ileugeresa de fer sospitosa, per 60s. tenir im partlt politic, Tostodóxia
d'alter!, per la sola rae de pertinyer
a un ante bändol, com si la prolessie de catolicisme estigués necessäriarnent vinculada a tal o tal partit
polític. Convé evitar i deixar de banda tot el que sigui i aparegui imrnoderació, intemperancia i violada de
llenguatge, cara a cosa la mis oposada a la concòrdia dele esperits i a
.l'eficicia de la propaganda, per tal
,corn co que cal a la defensa dels drets
aagrats de l'Esglesia i de la doctrina
catòlica no eón controvèrsies acrimociases, sind, la ferina, ecluärue I mesurada exposició on el pes dels argumente, mis que la violencia i aspror
de leetil, dóna victòria a l'escriptor.
ti. Les anteriors normes i directiene siguin escrupolosarnent observades pez tote, i en partcular per aquella
que en virtut de Ilur ministeri, càrrec o professió, estan en contacte mes
directe amb els fide!. i tenen notable
influenua en el moviment catòlic, ha-
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vent desser els hacedor, i religiosos
els primera en l'eficacissim apostolat
del bon exemple, i tots els qui amb
la ploma o la paraula, pot dir-se atnb
tota veritat, que exerceixen mlesi6 de
dirigir i moure la consciencia deis catedies en aquesta moments tan delicats
per a la vida de l'Església a Espanya.
Més que mai convé defensar la Religió, i treballar per l'Església amb absolut abandonament de mires particulars i d'interessos secundaris, per damunt i al marge de la política, amb
ample i abnegat esperit de concòrdia
i plena dependencia de la jerarquai
El moviment catòlic ha d'ésser dirigit tal com rol l'Església, j segons les
normes präctiques des teas legitima
i autoritzats representante, que en tenen la responsabilitat. Tal es For jensació de l'Acció Católica, pertocant a
l'organització definitiva de la qual no
trigarà l'Epiecopat a donar les corresponents directives. Preparin-se des
d'ara els fidels a penetrar - se d'aquella orientació, observant les normes
presents que, d'una banda, responen a
ella, i, d'altra banda, han de servir
per a facilitar el desplegament i eficleies ulteriers de l'Aeció Catòlica_'

La informació recentment facilitada per mitja de la premsa
als acclonletes d'aquesta Sacietat que aixi l'havien solliattat,
tingué, entre altres vIrtuallee,
la de mcivar comentarle a les
nostres afirmacions concretes
en relaciliamb les quals es pretenen deduccions basades en
suposats imaginarla, i encara
que aquesta Companyla te suficientment acreditada la profitosa realitat que acusa la seva
actuació per l'obra executada,
estima del cas exposar a repintó pública alguna matiscs essenciala de la seva activitat per
sortir al pas de teta campanya o propaganda que tracti de
tòrcer el reate judici forjat en
le consciència pública, gracias
a l'amplitud i eficacia de la
nostra obra, que creix extraerdinariament si se la subjecta
a compareció amb altres simitare.
Tenim l'obligació de defensar
els nombrosos Interesaos que
erts estan confiats. Sentim el
legitim orgull de la nostra personalitat destacada sobre tots
els assaigs telefänles de caräcter estatal realitzats a Europa,
per alió aquesta Companyia
Tic' pot ni deu emmudir ni emmudirä, encarto , que amb aquesta actitud contrarit a qui per
mona musas comprensibles han
de predicar amb l'exemple i abstenir-se d'enjuiciar pilblicament
assumptes aliene a la cave com.
petenota 1 a la sera fundó.
Ferm en el seu propbslt, 1 als
fins expres g ate, la Companyia
as g ente concretament 1 categóricament les afirmarlons se2bents:
Resulta un fet cert que el
serv o l telegrätec tepresenta per
a l'Estat un déficit mitjä anual
de mes de vint milions de pessetes, àdhuc computant-se corn
a lugre: la valoració del servei
oficial 1 sense tenir en ccmpte
depreciad& despeses de lloguers i eOnservaejA d'ediffeig,
ni Interesses de capifal, mentre
que l'explotacie telefónica per
nquesta Companyia benereta el
Tresor actualment en quantitat
sunerior st deu milions de peeset es /muele per diversos conedites.
La COMPAnyin no te perquè
eilenriar lee seres despeses;
la neta de referäncia es (tiricia
--

LES ARTS
SURTIASTA A LA SALA
PARFS (PE.TRIT.VOL, 8)
Demà, dissabte, a les sis de la tarda
se celcbrani a la Sala Pares (Petritxol, t), una subhasta d'art. mitjançant
la qual sera sentida una petisa col-

lecció entre les diverses obres de la
qual sobresurt la pintura de diversos
artistes catalans dc fi del segle passat. juntament amb cbres espanyoles
franceses dele segles XVII i XVIII.
Es tracta d'una bona oportunitak ja
que la venda ala de j et irremissiblement al rii:ilor postor, sia quin sigui
el peco que obtindrà cada obra.
CLAUSURA D'EXPOSICIO.VS
Asmi quedaran clausurades a la
Sala Pares les emiosicións de laques
Salema, Orisso. Benigani i cerämique< de Guardiola.
INAUGURACIO D'EXPOSICIONS •• • • •
Deini s'inuguraran a la Sala Pares
les exposicions de ceràmica de Josep
Lloren; i Artigues i de pintura de
l'artista Sr. Valle Baque
LLORENÇ I ARTIGUES A
BARCELONA
Unes trenta peces de "gres" coastituiran l'exposidó Ti: la Sala Pares
realitza de l'artista Sr. Llorenç i Artigues que acaba de tenir un gran hit
en la seva actual exposició de Nova
York segons lee darreres impressions
telegràfiques.

als seus accionistes i

aquests

coneixen exerlament arfe tot
detall el dlt espito), que, a mejor abundament, s'aforo!: al
públic en les Membries corresponents al balane soclal de cada
un deis exeraicie, d'en ç a que es
constituf la Seciatet. Tambi es
publiquen i distribueixen amb
tota profusió, trimestralment,
les despeses de referència.
El ncinbre de Centres telegrafies ha dierninuit des de l'any
1.922; en canvi, els Centres telefónica han atigmentat considerablement, com ho acredita el
que n'existeixen 2.560 en l'actualitat, o sigui, aproxiinadament, el doble deis telegräties.
Amb el eviten; que reflexen algun deis comentarle de la nostra actuació. peh . que a la potencialitat económica del país
pogues afertar el nombre de
Centres Installats per aguaste
Companyia, resultarlen manifestament perjudIcala =He
centenars de pobles espanyola
als guata no hem regatejat el
nostre concurs quan sollicitarent l'extensid de Ilurs serreis
a les respertires lorelitats. freturosos de gaudir !Jets avantatges de l'ample i perfecta sistema telefònic instaurat per nosFiltres a Espanya. Es clar que
l'extensió dels dita serveis ha
estat sempre limitada pe! caräcter comercial de les instal-

larions.

La Companyia ha fcmentat la
1ndústria 1 la proclucció nacional. A l'empar de les seres comandes 1 dels cena ene-arrees
de material es crearen fabriques. se n'ampliaren d'altres i
es descabdellaren amb propulsora intensitat les activitats del
pafs. L'import total dele materials adquirils per aquesta
Companyia des de la data del
seu contracto amb l'Estat, puja
330.000.000 de pessetes, de
le qual xifra corresponen
253.000.000 de pessetes al material adquirit a Esprit-le-a. Apellern al testirnero dele peedua.
tor g nacional perque manifeitin si aquesta matelxa preferbnria s'atorga per YEstat al
material espanyol amb dedicaal servei telegräfie.
el ah
La Companyia realltzti. a virtut d'un Impuls Inicial que
acredita competencia. preparad& capacitat económfca, eréctil
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i conitanea del públic tole
l'obra tale/bines que conoce a
epanya al cap del mdn en
aquesta vibrant manifestació
de vitalitat. L'Estat, amb vans
esfcr90a, no hauria pogut arribar mal, a pesar deis serie bons
propòsits, a cap resultat protitda 1 prictic. Arl estan aquella
modestos intenta de l'any 1917
1 del 1921, plaemats en un projecte de llei que meresqué des
dels primen moments els honore de Pealli admInistretin.
Cona a model d'organització
deis Ser-veis telefänirs per l'Estat, n'hi ha prou arob ceneiderar que la recaptació oblingtida
del Centre Terbä de Barcelona el
primer any d'explotació per
aquell. descendí en poder del
meleix, segons dade g ofirials.
mes de 500.000 pessetes ai'any
aegilent.

Per a determinar arnb exactitud els beneficia que a l'Estat
reporta la concessid atorgada a
aquesta Companyia, is precfs
romputar nc: sols les (plantillas
que el Tresor Nacional percabelx rom a amen, sine tambe
les que ingressa per tots conceptes aquesta concessionäria,
fa que no (4 altea causa nl fonament que el Contracte
Concessib puix que d'elite, manera la Soeietat Anónima explotedora del servei no existirie.
ni, per tant. seria tributaria
dels impostos de Timbre i
Wats, que tanta importante Ingresaos produeixen e la Hisenda.
Prop del 70 per 100 dels teMona del món sen explotats
per Empreses privades. i a
mclts palcos també fan seId el
servel telegräftc. En les nacions
on el servei telefórdc da explotat per l'Estat, nra s'eixuga el
deficlt de Tele g rafs amb el superttvit de Telefons„ ta que en
el cae de Franca. per erernple.
el servei telefònic ve produint
una pèrdua anual superior A
cent mIllons de franca. pirdua
ticlhuc mis gran que l'originada
per l'exp lotaci6 telegrhfica.
Aquesta Ccninanvia nr,
gaudit nl gaudirh de rap s bvenció ni auxili de l'Estaf.
Encara que salta a la vista
l'enerme descabdellament teleÍònir aronseguit per Espanva
en p is darrers set anys. cräries
ún;rament a l'estor(' d'aonesta
Com p anyia. no esta de mes recordar que en el mes d'aseest
di 1924 els telèfons installats
al nostre pafs amb prou reines
sumaven 93.000, mentre que
la data arriben a 247.000, dels
quals ens pertanyen 237.001. El
mis afavorit, llavcrs, dels
nata. podia comunicar nomes
amb el 95 per 100 dels telifons
espanyols; Derb en l'actualitat.
qualsevol dels nostres telèfons
pot comunicar amb tots es installats a Espanva i amb mes
del 80 per 100 dele teléfons del
ratón.
En cap ces resulta cbli galbria per a l'Estat la Incautaci6
dels Barreis que aquesta Companyia té al seu càrrec. ja que
aguaste deternainació de p èn exclusivament de la sera voluntat
o conveniencia dins del partid
contractualment amb aquesta
Societat concessionärta. Tampoc s'ha estipulat, com amb
manifesta inexectilud s'afirma.
l'obligacid de pagar en or. cont
a preu de rescal dele serveie
telr‘tbnias per rAdminiatraciA
Pública, l'impcd de fa quantitat neta invertida en el inoment
del rescat. Tal com es ra preveure en el contracte. des de la
constitució de la Companyia
s'ha anal xifrant menstialment
la quantitat neta invertida en
pessees i en el sen equivaledl
en or al canvi oficial: en cas
d'una reversió a l'Estat. aquest
hauria d'abonar la suma de les
quantitats aixf xifrades en or o
en pessetes de cura legal.
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CLUB EXCURSIONISTA DE
GRACIA
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Per als dies 1, 2 i 3 el Club Excursionista de Gräcia te anunciades les
següents sortides:
Excuraó per les comarques tarrogonines. Sortida a les 330 del mati
pel baixador del passeig de Gràcia.
Excursió a La Molina per assistir
a la cursa social d'esquís que, suc celebrark a les pistes el dia 3.
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Preguem als nostres
comunicants que ens
trametin redactades
en catan' les notes que
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NOTES OFICIOSES
"LA FAZ DEL ASESINO"
per Frita Long

L'antic prove-rbi que das que la
cara es el miran de l'anima, fa termas
que esta desacrednat 1 sois una part
de la gens vulgar creu encara en
semblant aforieme. La cara de qui
estä habituat a ocultar les seves veritables Intencions no ha pogut esser
Thai una mesura de la graduació moral de l'individu is'esetensiva creença
que un criminal, per a ésser-ho, ha
de tenir Cl front estret, da pòmuls
¿mplc i el nas aixa(t. és una falsa
creença. La fesornia des delinetients
nats acusa pet contrari rasgos i caracteristíques com si fossin es de
persones habituades a l'exercici del
hé. Les famosen envenenadores del
temps de Lluís XII, la Brivillier i
la afontespatin. semblaven en Huir
tracte sodal veritab7es ängels. I els
celebres assassins Haarnann i Grosinane pogueren per Ilurs amables
maneras i conducta exemplar visite
anys i anys entre Rara conveins sendesvetllar sospites de Ilurs crims.

desitgin veure publicades en el nostre periòdic

Berlín, vaig sentir com molt de pita
blic deia, referintase al protagonista;
" Però si aquest heme no te cara de
criminal." Aixb Es precisament el
pitjor —hatea que contestar—, puix
per desgreda els malfactors no porten a la cara, com :a me pensa,
els senyals que haurien de descobrir
Ilurs criminals instints.
FRITZ LANG

PATHE PALACE1
I EXCELSIOR

CHARLOT AL

EI ¡iban "Luces de la ciudad", que
desaires del grandiós exit assolit al
TIvoli la temporada passada, no s'havia pogat tepeisar a Barcelona, es
projectarä el ella 2, dissabte, i per
ino:t pocs dirs als afaverlts ialens
Pathe i Excelsior, de l'Empresa
naes

SESSIONS INANTILS AL
LIDO CINEMA
Derna, diveneree. dia primer de
l'any, se celebraran al Lido Cinema
dura emslons especials de cinema per
a nens; a primera a les onze del
matí, 1 la segona, a dos quarts de

us desitja a tots

FELIÇ ANY NOU
4‘72A1(WAC),
FOX

A ningú se li ocorria pensar que
aquestes persones de semblant agradable i modals inoiensius eren veritables besties... Coas tampoc ningú
que coneguis el temible vampir de
Dusseldorff no hauria vist en la seva
cara es senyals de la cesa degeneració criminal.
Ve ;a de temps remots el truc
teatral de presentar al públic un tipus comú de criminal amb semblant
de gos "bulldog'', generalment I, no
obstant. quants autèntics crinrinala
traen l'agradable aspecte d'un distaob alegre iinotensiti. Ara. en aquests
temps, és quasi segur que cap director teatra: de misil buscarà
figura tipa de criminal en el truc
esmentat. i ei en la realitat de la
vida. Quan s'eatreni e/ film "M" a

i
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quatre de la tarda.
El popularissirn "speaker - de la'
Ràdio Barcelona, senyor Toresky,
comentara amb ele teus divertidifsints acudits alguna deis filme que
formen part de les dites sessions.

RA.MON NOVARRO
L'empresa Caneaes ha. contractat
per al seu sal6 Kursaal la peiiicu:a
de Reman Novarro titulada "Ett".1diantMa".
El saló Kareaal projectarä aqueota temporada grans film; de les marques raes acreditades amer'ear.0
europeee•
"EL PASADO ACUSA"

Continua al sin Catalunya mere:xent el favor de: públic amant de
l'emoció i de: dramatiene en les esceaes de es pellituls modernes.
.Nctualment ocupa latenció de tot
Barcelona el film "El pasada acusa",
que es projecta a l'esmensat saló.?
"E! pasado acusa" es una producció Colúanbia, totalrnent par:ala enl
tepanyol.
"EL INSTINTO DEL AMOR"
El senycr Laemmle ha rebut
i !tes felicitacions de l'autor
l'obra "El instinto del
e -, r". per la seva bruta inter.claeld.
la dita pellicula ncaba d'esfinrir-se al Teatre Criterion.
e, Nora York.
Ele principals intérpretes sien
'au Isnkaa. Sidn ey F a x i Le-xis
t orle.
UNA NON-p, NCTRIV

gentil rossa Nedra Gisti es una co y a adquisició de
• Eniveraal. Va ndixer a Nova
'aork. encara que de pare a frass i compta 18 abrils i pesa
!le lliuree.
LA

Carnet
l'excursionista

AGRUPACIO EXCURSIONISTA
PEDRAFORCA
Aquesta entitat ens amaseis ele seguents acres:
Per a &ami Vermut de germanor
al local social, a les ta'ao del migdia.
Dia 3: Excursió al Montseny. sota
el següent itinerasi: Palautordesa,
Poble del "Slontseny, les Agudcs, Santa Fe i Gualba.
Sortida de bestaci6 de M. S. A. a
les cinc del mati.

e

L CINEMA

tLss stir fa t.:omite)
com canta
NICOLAU RIIVISKY
fugint del foc per anar a catire

a les brasca

Vageu-lo en aquesta divertida
cooreta, flnament vodevilesea.
plena de, "sprIt." dcl mas pur
Gabor pariscnc teixida de graclosissIms cuptets de fäcit 1
agradable mslodla (exclusiva

Art Film)

AVUI AL

FINTHP
Miniferneffleirefflefe
11111H1111111111111011M111111111111111111111011111RIP

NOVA YORK DE
e QUE
TENIENTE SEDUCTOR'
A l'atzar destaquem alguns judi-i
- de la premsa novayorquina sobre
:iima pellicula del gran Maurice,'
• ievalier dirigida pel rnägic tu'iitech:
"No hi ha dubte: és la e:silbar
peRicula parlada de Lubitsch. En
primer lloc perquè es gairebé tota
silenciosa, pantomímica, amb diälegs episódica De fer a meitat de
la ciuta, Ilevat per la música i els
inevitables acompanyarnents de so.
és gratament muda. La presentació
marmóries cimbres. exquisidament illuminades, escales de
marbre, ambiera de reialesa. ealsas
que captiven. Chevalier actua amb
castissa gràcia i vivacitat. Claudette Colbert no estigué mai tan seductora. "Somt". "Tots els subtile
encisos que seise prometien en "El
desEe del amor" els trobem en "El
teniente seductor" disposats amb
tant d'encert i seguretat que i denen una brillamor no aconseguida
per cap altra de les comedia satlmigue s filmades als Estere Units. ß
en la varietat de lea situacions ce,
mides. en la rica inventiva. en lenhat d'acudits lleugerament picante.

on resideix el principal ercís de "El
teniente seduolfor"; en airad i, nata-

VA PUBLICITAT
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REIS
La majar ambiei6 de grana
patita:
Un cinema Pathé-Kid
Un cinema Pathé-Baby
Un cinema Pathé-Lux
Una motocämara Pathé-Baby
A L'ABAST DE TOTES LES BUTXAQUES
SOLIJCITEU CATALEG
••n•••,.

ELS ESPORTS

FUTBOL

TORNEIG COPA SANS
Com a resultat d'una reunI6 celebrada pels clubs ,Vilafranca, SantbollGranollers, Horta, Terrassa. Sant Andreu, Ripollet, Sana, tenim un nou torneig que es jugará entre els emmentats
clubs i comentara el dia 7 de febrer,
o sigui despres d'haver-se ventilat del
tot el campionat de Catalunya. En
aquest torneig es disputarà un troten,
el qual es denomina Copa Sans.
El calendari establert és aixi:
Primera volta
7 de febrer:

Santbnia-Ripollet.
Granollcri-Sant Andreu,
Iforta-Terrassa.
Sans-Vilafranca.
14 de lebrel.:
Saat Andreu-Horta.
Rival let-Granollers.
Vilairanca-Santhoiä.
21 de febrer:
Granollers-Vilafranca.
Horta-Ripollet.
Terrassa-Sant Andreu.
Santhoiä-Sans.
28 de febrer:
Ripollet-Terrassa.
Vilairanca - Horta.
Santbolh-Granollere.
Sans-Sant Andreu.
6 de maro:
Santboia-Horta.

CAMPIONAT
PRIMERA IV1810
Dla 3, a lea tres da la tarda

Racing Club Santander

F. C. Barcelona
De venda als prInc!pals establlmente del ram I similars I a

fulb13hy,S1kE.
Rambla Cataiun: , a. 8 -- Barcelona

ra:ment, en l'art amb que l'aprofiten intèrprets com Chevalier.
Mirirem Hopl,,r3 Barbiet.
en que 1
ch se supero
POf
-

completament inút11 en es moments
actuals.
REALISME EN EL CINEMA
Ma: !a vida de cfr.: reo ;oferí ais
ulls del públic amb el realisme que
pellícula Pararnount "Sombras
de circo", pròxima a estrenar-se a
l'Urquinanona, ens a presenta. Per
a donar-li mies verlsme, el director
una Ilarga temporada als ceros
ambulants les barraques des quals
s':nstallen als afores de Parus, i
a:xi pugné in:r ; nY.,- 2.:5 Setls
tes —Miguel Ligera. Amelie Muñoz. Tony D'Algy 1 Felix de Pomes ei =tele esperit que anima
e's bohemis farereele r s dels
han estat la causa
que Paramount de
Hollywood co reben cada dia milers
de caries el signant de les quas
scmpre en more. una marc,
al . ; o u:I parent uue ambleiona la
glerla cmernetogrefica per a aleen
actor infantil que "demostrará alle
que val si donen una oca,V.,".
Això, que no deixa d'afalagar c!
rice-pro ceden; tI e a Parainount. ja
que drrostra a pneteereat que
"Las per:pe.:ias de Sk:ppy" eis
seus astres infantis han aconsegmt,
lito obligat, no obstant. a mutileslar, per mitjà de :a premsa mundial,
que de moment no es necessiten
coas actora infantils a Hollywood.
"Desitjo posar a coneixement de
lesfamílies que tinguin Miants que
aspiren a treballar a la pantalla —
diu el senyors Lasky— que a part
Ir trabar -se completamcnt ple ei
runus d'actors ireei•ee. que són er:tab:es artistes, re • 'e la de; feee
arnb un
es compt a

crescut nombre d'aspirants, entre els
arribat el
quals podria

es el tftol d'un film
D'un film que peetia lambe per
subtitol "Un a_sesino entre nasotros", és a die, un seseas' entre la
set:jeta! actual. :a riostra.
La peNicula més eetranya que ha
prodiet ilne avai el set& art.
Es e! nom d'un filas monstruós.
enee.e,
manareeeer,2«ammenr.

ríttqles

PECIES DE

SKIPPY
Per als Infante, un pler
Per als grane, una 1110
ES UN FILM PleRAfélOUNT
+1•11131,781n2431116.21irtM11

UNA MECA D'ASTRES
INFANTILS
L'exit de "Las peripecias de
Slcippy" sobretot de Jackie Cure
per, Robert Coogam blitz! Gre,
Jackie Seari i altres as,res iniwtils que hi destaquen aml, csra..N1
cas. El fer un viatge a Hollyw.od
amb mires a aconseguir peeza pc•
a a'.gun tutor Skippy ser :4, doce.,

.1n11M1M1.n

•Mn111•n•••n

DESEMBRE

GENER

e.!jons

divendres

1931

1932
MGEMOJRZIMnNO

1 ELS ANYS

PASSEN...
or-o-

HORN

Iletr0-(iddirip2. leer

1›.4444444+39-,-lez-Zieet-1•15-1'-',044-re4-teeeee-e-~-S-844411e4e

'

Presents präctics

eloes per a senyora
Carn1son2 9 Paiames
1

;ETIlisk2NA

Punces - Brodats - Colis

PLUOLAl2
2—LLURIA.2
(xamträ Piaça. Urquinaona)

TEL. 124177

Terraesa-Vilafranca.

Sant Andreu-Ripollet.
Granollere-Sans.
13 de mare:
Vilafranca-Sant Andreu
Santboie-Terrassa.
Grancilers-Horta.
Sans-Ripollet
zo de mate:
Terrassa-Granollers.
Sant Andreu-Santboiä.
Wpollet-Vi'afranea,
Horta-Sans.
A contiauaci6 es jugare la segona
%ceta al carnp dele club. esmentats en
segcn teme.
EL PARTIT D'AVUI
MARTINENC- BARCELONA
Aquesta tarda al camp de Sant
Marti es jugara el penúltim partit
del campionat de Catalunya entre
el Barcelona i el Mertinenc.
El Martinene presentare el eeu
equip complot. i en canvi el Barcelona ea molt possible que no pugel arrenglerar encara a Samitier,
per no trobar-se restablert del tot.
RACING SANTANDER-BARCELONA A LES cop..rs
Aquest partit entre el Racing de
Santander i el Barcelona, que ha de
jugar-se demá passat a les tres de
la tarda, al camp de Les Corta, é.3
leinic de la primera divisió que lindes !Ice a :a l'ostra ciutat, Pe
je que
l'E9panyol cha de desplacer a Vi-

Fe 1ez,

LA PLUCULA bilLAGPO DE

Wilte
..s.

Ola 9, a lee tres de la tarda
BARCELONA -ESPANYOL
Lea Corta
Entrada, leso peseetes

k

AVUI, eta de Cap-d'Any:

Matinal, a !es onze. Tarda,

11 a dos queda de quatre, I a
lea als (especial numerada!,

I nit, a les deu

Perque el set: argument prevé de
!a realitat. Prové (lela propia informes policíaca i jud ,.c.r.ls que formen
e: sumar. de:5 crilus ouniesos pel
rt:éS gran criminal d'aquests temps:
"El vampir de Desseldorf".
Es un ttt, inspirat en e; fatnós i
recent pro,:és de l'assassí Kurten,
denorninet "El vampir de Duseel-

deeff".

Paseat rigorosan-tent en informes
ofcials que reflecte-la la psicologia
d'un astut criminal. De2ata els veritables recursos que emigra per cometre els seus aseassMats.
Es la hietäria de l'aseassi nat que
assenyala e; famós criminalista isalió
Loruhroso. Tot el proces del tilin
esta pres de la realitat. No is una
és u, document
El director Fr.tz Lang 1:a reurmstruit en aquesta pellicula la vida delinqii.mt d'un pertorbat que mata per
instints sàdics, per ilhe ,racions n enuats, t:pu; epidemic de la nestra
secietat actual.
Es un film protector dele rice&
De s enberie els perills que corren i
suggereix la necessitat de protegirD'aquesta manera el3 ca-laus a
l'rstil del vampir de Dusseldorf serie, illusuris.
Assenyala al5 pares els riscos que
esperen rts seu5 tuIs. I com a fletxes
de la carretera els adverteix a temps
cm hl ha el perill.
Fs una gran peliícula de perfil artistic. personatges fets i ambienta del eritn ea han estat portats
al cinema aenb trillion sentit estetic
rae amb mis pericia técnica.
Recull en el seu esoenari el descollectiu, que pot transcendír d'uti suceda sensacional. I
veiem persones acusant-se entre elles
d'un de!iete fantást‘c i unes altert
declarant-ee elles niateixes culpables.
Fets autentice ocorreguts guau encara se cercava l'anea»! de Detailder!.
Es tot excitant que •ohrefx de
realisnie. El seu personales central
—figura sinissra— dt cbpia riekl del
que fa poc assassinava nenes en una
poblad() alernanya: el lames vampir
de Dusseldorf.

töria per a jugar el seu respectiu
encontre amb l'Alevis.

solgueren Camera sinó que condenanazco l'empresari reclantant a pagar-4i too d&lare d'inderrmitració.

El Racing de Santander ens anuncia la següent composició del sen
equip: Solé, Ceballos, Mendaro, Larrallaga, Garcia, Larrinoa, Santi,
Lorcdo, Oscar, Larrinaga i Cisco.

—Al "Ring" de Blackfrias, a Anglaterre, l'arbitre, després d'has-er
amonestat ele boxadors liyans i Selwyn Develes, per repetides transgresions ala reglamente, es velé sorprés per un croxet de dreta al mentó
que li trameté en acabar el nove
round Hyans.
L'ilirbitre el desqualificà incontinent però el boxador, abans de baixar del ring Ii presente lee seves

LA CRISI INTERNA
DEL F. C. BARCELONA
Retallem de "EI Noticiero Universal":
"Un importante núcleo de elementos del F. C. Barcelona celebró
anoche una reunión para intensificar
la carnpafia ¡nidada con objeto de
lograr la supresión del actual sistema de delegados.
Se acordó solicitar la inmediata
celebración de una asamblea para
aprobar la renuncia de los delegados actuales y convocar seguida.
mente una asamblea de social par.,
proceder a la elección de nuev,
consejo directivo, anunciando
voto de censura para la actual directiva, en el caso de que no con
voque inmediatamente las asambleas antes citadas.
Tambien se acordó redactar un
manifiesto justificando la actitud
abotencionista evidenciada en la última asamblea al procederse a la
elección del nuevo conse j o di r e c
-tivo,absencóqugútras
referencias, fui motivada por haber
variado la presidencia, el orden del
día, relegando, precisamente en segundo término la supresión de delegados.
•••
Por cierto que, con referencia a
esta reuni6n, se ha dicho que habla
asistido a la misma el presidente
electo del Barcelona SefiOT Coma, lo
que no es exacto, según nos ha manifestado el Interesado, quien víctima de un ataque gripal, hace cerca
de dos semanas que no sale de su
domicilio.
Por teléfono, hemos tenido ocasión de escuchar de labios del seflor Coma su deseo de tomar posesión del cargo en cuanto esté restablecido, habiéndonos anunciado esa
decidido propósito de llevar a la
prictica la supresión de delegados
y proceder räpidamente a la aproba-

CAMP

DEL MARTINENC

Campionat de Catalunya
Dlada de Cap d'Any
a'so tarda

F. C. MARTINENC
F. C. BARCELONA

PRIMERS EQUeß
Partit de la Diada del F. C. Vlartinene
Entrada general ,
Y10
Tribuna I cadireS espectede „ • 5.00

a'so
Ven

pio tiempo suprimir las disidencias
actuales."

O

X

Canyardo abandona
els Sis Dies de Brusselles
Dimecres a la mainada, quan es
disputava la darrera serie diprints,
Canyardo sofri una caiguda. Coodult
a la infermeria, es pegué comprovar
que, atortunadament, Canyardo nemes
tenia una lesió Ileu al cap.
De totes maceres, els metges l'eoansellaren que abandones.

A

JIM TERRY SERA ENPRENTAT A TASSIN A PARIS
D..niarta vinent, el popular borrador barcelonés
Vd re
-ceatmnbéPúlLo,cera
enfresitat a Tassin.
HUMERY HAGUE D'ABANDONAR AL CINQUE ROUND
DAVANT HEINTZ
Paris, 29.— Durant e! combat
lebrat a'nir a Velencennts. Gustau
Humery abandomi al duque assalt
davant el pos lleuger de Lile,
a conseqüencia d'haser-se fracturat
la mandíbula.
ES CONFIRMA EL COMBAT
DZCDDUN-LEYINSKY
Nova York, 29. —James J. Jobosten, que acaba de fer-se cärrec de
la direcció del boxador espanyol
Paulino Czcudun, segons .ezabla
amb un contracte com manager duratet tres anys, ha concertat el pri..
encontre de! sets patrocinat, que
se celebrará a Chicego a l'Estadi
el vinent dia 13 de gener, contra

Rosers c. J. Costa.

A les 1130; Sabater C. J. Puig
Prat c. Serra; J. Bernia c. V. CA

sanores.
A les 12'3o: Joaquim Durall cotO
ira J. Tell; F. Bernia c. R. Saguési)
R. Puig c. E. Boten
A les 230: Julie c. Blanch; Be164
La c. Marimon; Solanea .c. Plans.
1

E
NOU MODEL DE SKIFF
Als ces- des internacionals de mil
d'Europa és objecte de moles cometere
taris nc non timas de skiff recentmeng
construit per una casa alemanya.
Les principais característiques
quest nou model de skiff sön que
da s-uit metres de Largaria i fa un pe
dome quilos, equipat.

ad4

EXCURS1ONISM

`Wegen
LA ?HA VERDAD
Per

Enriqueta Serrano
Manuel Russell
al

COLISEll
°laten de

MUÑOZ SECA
Es un film Paramount
excuses manifestant que havia perdut menentäniament el seny. L ' aCtitud ainciera de Hyans va convencer !'àrbitre i el pnblic de tal manera que 11091 eren que pròximament ee disputarä la revenja del
match en qüeetió. Horn no din, però,
si en la revenja que s'anúncia actuad el mateler jutge.

KID TUNERO EL LLENYATAIRE

SECCIO EXCURSIONISTA
DE "PALESTRA"
Junta general. — Se celebra.
marts passat, a lea deu de la vet114
sota la presidencia de J. M .11-a. Des
pres d'un parlament d'introducció
d'aquest, es procedi a Veleceiö de las
nora Comissió, resultant elegits,
Ordeig, president; E. Arree secrei
tete; J. Maeramon, tresorer, i con
a vocals, LI. Vidal, en representacied
dele G. C., i J. Mito, en representa.*
ció dels Minyons de M un tanya- S'aj
cordá per unanimitat establir un
quota mensual de 0'50 ptes. Es do-

gué lacte amb tina parlament dei
LI. Vida] sobre la Cierneanor

Gules lexcursionistes.
Sortides. — Els vinents divendreiw
dissabte i diunienge, la colla Esper1
Vete fa una eccursió sota el scgüent,
itinerari: Puigcerdà, Hospitalet, Van'
de Cisce, L'ole de Querer, Soldelle,f
Encarep„endorra, les Escaldes,
Sra, Ptegcerdá.
Sortida conectiva reglaraentäria.—
Itinerari: Aiguafreda, Tagamanent,
Cànoves, Cardedeu. Reunió: a les,
620 a reetació del Nord. Pressu-:
post: 5 pesseres.
Grup Femenf.— Sortida arrib prie-j
tica dazarnpada a la Salut de Pa.
plol. Reunió: a les vuit del mati l
davant evetació dels Ferrocarrils de:
Catalunya.

Colla Berg. op. Zoom. — Madrear
d'exercici a Santa Creu d'Olorde.

PILOTA BASCAQ
PARTITS PER A AVUI

Poques vegndes havia suscitat tantea clIset.rssions urs combat cona l'cfectuat el cha 16 del mes passat
Nuevo Mundo entre aquests dos
boxadore i molt rnée despees que el
manager dei llenyataire ajuda la
demanda d'una revenja amb una
eposta personal de cinc mil pessetes,
corn liu púber.
Méndez, menager del tampeny,
considera que el seu poulain fou
comptat massa ràpidament i creo
que després d'haver estat tocat per
Tuneo Itaguera donar !a importancia que es menebt el seo punch no
debeentese cucar novament i en canee el treball dei Llenyataire" a
l'estómac haguera dreist el seai re-

Club Bascdnia (Frontó Novetats)

Primer, a les nou:
contra Castanyer-Valls.
Segon: Permanyer-Girneme contra;
Petit-Sabadeil.
Ter,:er: CastellareEtrada contra Se.;
'ver - Mas.
Quart: A. Lobo-Lloreras contra
Germana jaumi.

:

elIMICTareglIMM
Präximament estrena de la producció

Lido Cinema

(Aparetis Western Vuele)
Aval, clivanarce, t.cr ganar 1033
SESSION13 E8PEC/ALE
DE CINEMA PER A INFANTS
ma qmil II. 1 Et'.1 1 les 3'30
Un t'Im sto LA PANDILLA, cementada pel Sr. l'orttäky I •'10 n11U".
Una cinta rendca pe , Lupino Las..
L4 CIUDAD DE NONG-KONG
(eulterse. espuelee pe/ menyor
reRay I 'Millo".
Una peallen:, ‚le Fosa yyLER 1
"CHt0PITA"
DIBUIXOS 90NOR8
Dlumenge. 3. a lea II 1 a les
3'30: Sesslons Intanti/a, amb nota
programa 1 RIFA da
galamment ofertes pele Plagarlenes Jorba

En preparaoló

King Ler:nsky.

La prdairna reun!6 de la Sala
Wagram de París no tindrít electa
H 15 e n pròxim dia 6 de gener i en
ella Young Pérez sed oposat a litalid
A la mateixa reunió nimia. Farabelliti: sera enfrontat al trances
Lelong.
—Conträriament al que serepre
solfa esde yen:r, PrMio Camera ha
guanyat 31:1 plet 3:3 Estat, Units,
Un emprnari que havia portee Car.
riera als Tribuna/3 en demanda de
danys i perjudicis per ruptura de
contracte, s'ha vist so:Tres pel fall
dels jutges e!, quas no tan sols ab-

ENN1S

SOCIETAT ESPORTIVA
POMPEIA
Ordre de joc per a avui:
A lea 5 e(30: J. Durad contra.
5alvio; E. Marquet c. F. Alearan.

clón de nuevos reglamentos, para

encauzar la vida del club y a/ pro-

B

C1CLISME

1»11919MIUMMei T

Indústria i Guinardó

Preferenda, p/Snter rengle .
Coge 1 poptrfare, primero ren4eg
Entrada de socf de! Martinene,
passets
• . •

Sets tnenager ea pis de fama no
tindria cap inconvenient etaanortNr
ell les cinc mil pessetes.

PREU UNIR, UNA PESSETA
Un film dirtiog a t re: e.ipate,

del qual se'n parlera
Per Atarla Alba I Barry Norton

eultat a comprar del ciegue round,
Tunera boxador jove ple
siena creu que ha d'anar
;emule nema adversaris i setubla que
secó dificil convencen de donar
aquesta revenja encara que segons el

Cinque: J. Bo-Amat centra leeparre
P
!Frente Principal l'alece)
Primer, a les deu: Bengare!-Tintorer contra Seria-Villalba.
Segun: %%temí-Ce/Mesé:gis: contra
elarfin-elayo.
Tercer. a pala: Pedruche-Sada contra Aguirreurreta-lillibarri.
Quart: Patau-Lkez contra RenomEscudero.

t

UFA

MANUFACTURA D'ARTICLES PER A VIATGE 1

JOSEP SMANDIA
Tallers I desnata: TAMARIT, 179 (cl:tre Crge/1 i Borren)
Toleren 2353 A
ESPECIALITAT EN L'AGULS-Allti

I MALETES

amb Brigette Helm i Willy Fritsch
ir0 ******44.444e44 tee444444+44.44444...44+14441

,

•

▪
puBLIGrrin

ESPECTACL'ES E S.
TEATRES

LA REAL GANA

Teatre Català Novetats I
Oran Cempanyla Catalana
Direcciet C. Castostla

EIS PASTORETS

q

amb l'arribada dl Sants Beis
Derepar, Melcior 1 Baltasar , ue obsequiaran els nena i nenes que
ussistiran a Pespectacie. .5 /es
.1 nit, a les 10: La dIvertidle.inia
combata de formidable Cali,
de Folrb 1 Torres,

.

pelo reis ele /a ria la Ayrrier co-

Calcaras I Jiménez Sales Delna ,
tarda. a 3 0 5 430: El .r:.- es
divertit le laut': ELS TRES PRETENDENTS D ANTONIA, !te l'Artis.

de Ilassinyal Nil:

e

GENTE BIEN,

AULIETA, FILLA UNICA 1,111uns,
Reneftei de l'emln nt artrat Marta
alomra emb les so y ,- doe, era:,
erearlons LA CORONA D'ESUIRES
1 QUI COMPRA eillleet xEs. PI.;
i a III actuara e/ en 5 GutallotDE PARIS. Demuela le
n•••
..•,M1.••••••.•••

'Gran

ei

Teatre del Liceu

divendres,

tarda ,a

' do ItrOPIetat / abonament u tardes.
;Programa ealraordlnati. t er: Arie oraron de l'Opera del !q ue. VERDI
la famosa soprano

MARIA ESPINAL

.1

en
YOL E,
espatsen local. per a la nUllielada

La 'a, tnrunclohle ellra
Nil, a les 10.15,

d'a/anal:tal

LOS ENCADENADOS

.

LAS LEANDRAS

Nit. a 1.› le
I Se necesita una mecanógrafa... fea.
LAS LEANDRAS

primera del tenor EDUARD MATHEU,
.emb els IrtIstes NECIA MORRO 1 AstiSAL VELA. 2.n: Primera idpresentactó
:de l'Opera en tres artes del t'estro
MARINA
Ihrritsta.
eercera de Penalnent tenol JOSEF PALET
amb la celebrada soprano MARIO Es;PIRAL 1 el s notables enlates RAMON
,CORTIDES 1 ANIMAL VELA. Denlä. dISoabte. nll, a. dos pilan (le (len. 10 de
t
eprOpletat 1 abonament. Terrera
sentar/A de l'opera en auetre actes
'NEre. Puocini. LA 8011ERIE. Es despatobert
Sa a comptadurs. Nota. Qu eda
S'abonament a la e ona serle de 21
Con deas

_.• Pe.
• e.:

!pi

MAUGURACIO DEL MES DE ef

;

»74
.1".

Aparell Western Electric

Arul ,

Revista Paramount - Mallos leonora - Locura s do prim avera
•
- EL MILLON, per Anna
Bada, Aviat: EL PUERTO INFLA,
SAL, pe: !Jipe V0lez. ?<OCRE(' DE
NEW YORK, per Norma Taimada.°

444.4***•444+4444444444.44.
PARIS
Iniinal /1 a 1. Revista -

Dibuixos.
EL TRIO D£ LA BENCINA, Tarad.
a
Especlal
Xtn :un e,asin Oa'15
• seo. Nit, 945. "EI
¿."1. &0 de la belleza"
l'opereui
EL

a t e»

DE

PALAU MUSI
CAP-D'ANY, a IP5 5 de
la terda. Concert per

1

A

2.90 N1TS.

Al>

2

TRIO DE LA BENCINA. br›oatx
p, a la se-81.lb numerada
diumenge L ' ida, a les 015

amb la coopersel0 de la
COBLA BARCELONA
CaneOns nadalenquei Per a cho!' Sol

__'_'_\

clior I eobla. Estrena de sardanes.
Lonalitals 1 entrairs a taquIlla

,

DIVERSOS
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Posi's en Fila o arimero hora.
1:oglomerocia seria mes gran
que els cayo anteritars, doncs
ens contra que degut o la possoda cris; hl ha miters de ¡amilies o Barcelona que s'llon sdtat lo temporada esperont
nostre tradicional mes de retalls.

0$.
,e419:

Arta, Any Roo, tarda, neo

TE SELECTE

t

TEATRE GOYA

Tel. 13 0 46. Conipanyla laargarld• xteau
Prluirr 0010 0 i Altena MUÑOZ
a 1,,
.55141. tarda. a ls O' I o.
0
3
1 1 . 1 d 0 011, tarda, GRAN EXIT

1
aval ,

larda. de

•

•

Hem Fixot preus més baixos que
mai per o que tot Barcelona
pugui vestir be per molt pocs
diners.

4444e.-i
,r

Aro!, direndre& alada de 131.1.501
Tarda 1 cut: GRANS BALLS

les O
Reviese Pa-

:‘ .10

NI!: Entrada Km, popular. 1'14 ptes

09refill niuneraila.
ramount - DIA DE CARRERAS
.t1i0012(0s, ESCENAS DE CABARET

oluedi aula n 1, Jaointu BENAVENTE.
Nit: Benefici
MARGAR1DA XINGU
;ineb VIDAS CRUZADAS 1 ELEKTRA,
tragedia en arte litigo tiolund n s
len. bespalx a coniplailurla de 4 a 7
Jalde.

41 °1. j
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OSADA DE

L'ORFEO CATALA

••••••••••••••••••••••••n•••••

anib el popular Pichi
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