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COMEN TARI

Diada de la ¡lengua catalana?
Segons...

El senyor Martí Esteve, en conveniències de partit. Passades
intervenir en la discuta:lió del les inflacions personalistes, ela
pressupost de la Generalitat, feia catalana reconeixeran que el priressaltar que els pressupostos de mer ministre d'Instrucció PúD'airó no fa pita gaires dies: se. El millor elogi a la llengua
les tres cotnissaries corresponents blica del Govern provisional de
a les tres "provincies" que amb la República va fer Inés per un agrupament novell publicara catalana da escriure públicament
Barcelona formen la unitat ca- l'ascensió de Catalunya que als diaria catalana una nata on
privadament en catala, protetalana, vénen anivellats, i algun. molts dels que feien la usura del contunirava el .seu acord de sol- gí,- la premsa redactada en la
com el de Tarragona, ve amb una sentimentalisme en aquella mo- licitar de les organittacions pa. nostra llengua. contribuir en teta
baila que demoetra la mesura menta d'apwaionameut popular. tricitiques la represa de la cele. els
- ordres a l'obra de catalanit
Jaime Carner'es l'abre cata- bració de la que. fou anomenada
zació integral del país.
amb que ha estat establert. InHi ha diverses maneras de
dubtablement aquesta observa- la ministre de la República. Se- en els anys predictatorials "Diació ha estat la nota més fala- ria prematur de jutjar la seva da de la Llengua Catalana". celebrar la Dienta de la Llengua.
guera de l'assemblea. La gestió gesti6 en el ministeri de Finan- Aquesta Diaria se celebrara per Per exemple: el millor dia, tal,
de les comissaries de Girona, ces, del qual s'ha encarregat en Cap-d'any. Els patriotas inicia- els reina de la Ronda de Sant
dors d'aquest acte tenien la in- aIntoni acorden, unanimentent,
Lleida i Tarragona, dalla el te eireumstäneies ben difícils;
del que hauria d'haver estat la un fet. pería que la sera entrada tened que se celehrES ettpuetty ratalanitzar els ni/ole de llurs
de l'organisme representant de la al aoven ha provocat una visi- en aquesta data. Peró Cap-d'any establiments i els papers de Iltir
unitat catalana. Barcelona, regi- ble reacció de confianaa al país; ha passat sense que, peiblicament negoci; acorden trametre Ilurs
ó, la sera ener- almenys, la Diada hagi estat fills a les escales on ensenyin
da pel conglomerat de l'Esquer- la seva preparaci
ra, en contacte directe amb el gia, el seu prestigi personal, re- commemorada. Cal creure, catalel; substituir nur prensa
senyor Macià, no ha sabut ni coneguts per tots els seus com- dones, que ha prevalgut el. cri- anacrónica per premsa actual regovernar ni administrar amb el panss de ministeri. el situen en teri mes assenyat &ende de dactadcz en la nostra Ilengua. El
seny i la previsió d'aquelles al- un lloc de feixugues responsabi- tanta anys d'experiencia lírico- millar dia. tal, segueixen els de
tres tres comissaries. La rebatas liasta que és un gran honor per sentimental, airó es, st.e alk) que les Rambles. I. després, els del
compta en els moviments de carrer de l'Hospital, de Sara
sistemàtica del pressupost no és a Catalunya.
No volem parlar de la perra- reittindacaoió conectiva són els Pau, Nou de la Rambla, Portapas un ideal politic; una reduc.
Perrissa, Portal de ¿'Ángel i Pía
ei6 inoportuna pot convertir-se nalitat del senyor Anguera de fets, no les paraules.
1 la Diaria de la Llengua Ca- Laietana; els deis carrera de
en un perjudici efectiu. L 'inere- Sojo, al qual el Govern de la
ment d'un pressupost no impli- República i el poble de Barce- talana fou precisament airó: Muntaner u d'Aribatt; els de Grdca fatalment una administració lona han tributat l'homenatge pareuleria espectacular. exhibi, cia, Sant Gervasi, Sans i Host e cen.surable; el que no es pot ad- de la cera espontània confiança; ció ora t òria, quincalla de roca- franc a .
o bi: els Consells &recate
metre és l'augment sense efica- volem nornés aprofitar aquesta bulari. No tenim cap inconvecia, com és el cas de l'actual enumeració optimista per a dedi- nient a confessar-ho nosaltres, dele partits politice efertivament
pressupost de la Generalitat, car un elogi cordial a l'ex-con- qua no pode= isser «wats de catalanistes acorden definitiva,
gravat per les tran-sferèneies que seller de la Generalitat senyor desafeete a la ?lengua ni d'inhibi- ment d'establir un rema d'ins.
slan fet a favor d'un augment Hurtado, per les seves interven- cionistes en la tasca del seu rece- crits al partit on conati llur
de personal que ningú no sap eions en el període constituent brament: la "Diodo de la Llen- adhesió próctica a /a !lengua i
ben bé que ha de fer. Alai:, vol de la República i en la recolv- ase" en els darrers anys de la la sonrió degluta ate reb e la a pordir que el desordre que els dipu- trucció de la unitat catalana. sera celebració ene feia tristesa. tar a la realitat els prineipie que
tats d'Accia Catalana denuncia- Ell foil el lligam Inés intelligent La mateira triste- ca que eme fa rel esposar que, jassia teóricaven en la se ss ió de dimecres és entre la Catalunya trepidant (trua després de set anys de dura ment, admeten.
En aquesta mantente terbols,
obra exclusiva de la incapacitat dels primers dies del ragiin nou penitencia. la reaparició dintre
deis hornos que a Barcelona re- i el Govern provisional de la cene sectors de la política cata- en ele quals diries que uns bruireisen els destins de la Genera- República; ell és ''autor de les lana dele subidealistes que ere riera xo ts subtils intenten dividir els
litat. No hi lis eap raó que jus- normes jurídiques fino ettunct- que . esgargamellantse dridant catalans afectes a la causa de la
tifiqui la diferència que s'obser- liaren la vida política de la Catalnnya, Poble i Estatal cobri- llibertat de le Pàtria i en qui, de
corporacions públiques en eón
va entre la vida administrativa Generalitat i les cere.s relaeions ran els escrocs, arriristes i cara.
dels tres antics centres provin- amb l'Estat espanyol; ell era qui girats que, per vergonya nacio- exclosos ele pu/cintes medre hi
estableixen la guardia a s ao- 'do mentistgle , s ele indesitjables;
dais amb el de Barcelona; si allf coneretava en fórmules esnates
lec coses han estat portades arnb les exagérales de la N'italitot poli nor al peu d'alió que houria d'es. a l'hora de mes baixa vergonya
la mesura. el bon sentit i el pa- tira catalana en les hores de ser el mis digne.
• • tt quó hom permet que en ple
eDinda de la Llenase Catala- Pulas de la Gineralitat ele (tasa.
triotisme que els respectius pres. confusi6 victoriosa. i ell ha estat
supostos reaelen.i,per qua a Bar- l'honre que en moment:, delira. na? elegons.„ Catalm;ietes blanca tarjeta e_sbroruptin els (leida i
celona no ha estat possible n le díssims ha interposat tot el seu o vermells, segons... Si aquesta t''dore- gis els aferistes. unit
fer el mateix 7 Evidentment. les prestigi i la aa-a força persua- commentoracii lti d'ésser una (lit dr la Venosa Catalana prdc.causes d 'a q u estes diferèneies siva a favor dels destins de inútil represa del patriotisme
no pes lírica, uniría. born i
enutjoses només poden trobar-se Catalunya. A l'abra catalanista espectacular i ineficirnt que ha per barri, poble per poblé, , m'ira
i
republicana
d'aquests
patricia
penis que l'hora de Catalunya per ciutat per ciutat, ele
en la política partidista que el
senyor Maciä ha tolerat als bo- cal sumar-hi l'afortunada ges. s'escaigués en la d'una efectiva petrio t es Melena que a l'hora
tió
dels
bornes que mal, ericen depressió del sentiment nacional ele mc'e ardent responsabilitat hi
rnes que el tenen per president
admirable mantenen el bon nom es all3 que tenia de mis idcalis. ha qui intenta afrontar cofa a
i per cabdill.
de Catalunya ae real iten l'ap- to, ereiem que no ha ele celebrar. e nemies. —J.-V. P.
D'aquesta eonelusió, que surt
titud dels catalana des dels gològicament de la realitat, cl nosvenus eivils de Girona, !Acida
tre optimismo fonamental se'n
sent e nrobustit i estimulat. Als i Tarragona.
Si en nou mesos s'han pelle
enernics de Catalunya, als esmanifestar tots aquests valors
céptica que, guiats per 1 'espectaEN AQUESI -.4 NOVET:IT
nificant: i l'altre mes autornatics
cle de l'assemblea de l'altre dia, personals i posar-los en funció, no
erl llur treball que nn pas la treballahi ha motiu per a comedir una
ÐE LANY
volguessin fer deduccions adverdara del russe o del Jai-miguen
En a les aptituds de govern de importancia decisiva a tina seLa im eral alegra ele all, dels tnEs fan mesar per tradicionalistes
Catalunya, la gestió de les tres tuació de partit que VA prenent fants u de les dones, asnienses duce (as- certs partidaris del reurnatic, enamu1 'aire d 'una tercera d ictarl ra
ees
tremendament
vi:als.
Les
quals,
5:75
de les formes ,aduques del que
Comiasaries catalanes els resAixò és e/ que avui ens despa- val a dir-ho. consideren sobretot la es ell. no pas del sestil unmarcessible
pondria amb Ti/miau eloqüència per
rença. Quan el Govern de la novetat d'un pura de mira exterandel que és persistent, i per tant reverdestruir teta la seva argumenepisitalic. Totes les dones i els infants tilde revestits, a cada pas, dc navetació pessimista i errbnia. I no República, presidit per un horno canten la caneó nena, stecken
de la tat. Personalment, em tinc per un traés pas això sol el que justifica cona Manuel Azafia. dirma
noca dansa: i aquel./ caneó, aquella dicionalista bu, dels que no necessiten
les nostres esperances en la ca- pie d'una capacitar de govern densa, ter a l'home de seny i de gust portar una caça verda i una de verindiscutible. ouan tote Pi,: mi- no es, ben se
jet, sitió la repetició tota mella, ni una ploma al capell. fins i
pacitat dels catalans, sine) que nistres. adhur
e 1s socialistes, rebregada le l'eterna ranteneta pariot si liagaéi d'anar a un mitimr d'aaquesta nou mesos de República
sacrifiquen les exigi'meies
sina
o
naulitana,
riel bite o del tango naests i tut: es tan a les places de kan::
ens han proporcionat ocasions vives de partit a
inicials u massa prolífics i abusadurs per sentir
1
'anivellaei4
del
sensor de Madrid eue
abundants per a comal:leer-nos
pres;upont, general ajudant
de l'aire de la familia. sense se defensar la Religib. Peris el que
i convèncer els altres que Catatasca del ministre ile Finances, unes e, altres novetsts no sabríem pus és per als arnants — purament materialunya compta amb reserves sufi- els limes de la Generalitat s'en- durar ni v•:. s ri jo ningú, perque la lista—del decrépit. tot el tiou sembla
ciento d 'hornos de caräcter i trete»en a fomentar-hl un mili- novetat aguditza l'apetencia si:al. ens lieretpia. Vodrien obligar Den, com
retorna del cop, ens distreu del des.
SI diguessint, a una mena de neo-mald'intelliganeia poderosa.
tarisme qu e
tin residu de enris, ens reía de la depressió, ens thuslanisrnc. Misoncis a es un. nom
Fins ara, tres catalans han coli a ecinvortir la illumina per al recomeeeament i cris lleig—vull dir pedant—que expressa
laborat en el Gnvern de la Re- ro'nuina en la !lista civil del par- rlóna a ii per al ami , que els docben Iletja cosa. .Malfieu-voa de
pública, i tots tres han mantin- tit. Aquesta és la pitior ofensiva tes han deifica:, lintest. sota el noin
'ara risa que té horror del nou ,
gut ben alt el prestiai (le la contra 1 'Estatut. Catalunya. pe- d'e eolució. Be fan els homes de fes- sobretut si arriba a reacio de volercatalanitat que representen. Els ró. ha dernnstrat trnir prov. re- tejar l'Any Non: importa pec per sos-ho justificar amb una teoria.
senyors Nicolau d'Ohver i Mar. serves a 'hornea i de seny per ne quin initjà arbitrar: senyalareu la traal, d'altra banda, no sera sisó d'un
diada la cesa considerable és, tanma- trarlicienalisine llosc. No e% pas per
c e llí Do mingo, membres (lel Co. de;sar-se imposar por una
dicrnite revolucionari central, que tadura c amuflada .1 p 7 ntimen- teie, d'ires . in,ar 5 i5ament ea la alzar ‚ore els grane prornutors de
imaginado dels hornes que periódica- trasmuilances en la societat humana
per aixii' formaven part del fio. talisme i
fa y a triomfar la sera ment conve que tu sigui bert a ha tetera esta: nodrits d'història : car la
vern de la República, no han de:.. llei futura a despit de rol. Ole perle-real ruin si fas non. La maqui- novetn no és sind un retorn d'alguna
dit ni un sol instant de la con- atar, d 'una dcmag,Atia, que tan na compleix, de egades millor que no muna.
Tots lucre conegut elles i tires en els
fl an r:2 que els eleva a aquella aviat in y ecta el catalani s
el trebali d'aquest: el riue
me com l'home
cap fer és eurtrescar - Se. inten,5dicar- quals el iu,;11 sernhldt a, talment, let
lides de res ponsabilitat. Nicolau
l'arreeona amb tlest:eny per sur. se en qualitat ara Valegria
de fresc 1 avinenteses interrurs que
d'otwer, en sortir del Govern, ha Sir els deliris de l'anarquismo. inedit5. amh aquesta gran dels detaEs
eren pre5isament capo d'any, pecó
novetat tendeixat tina estela de simpatia i
si capo de vida noca. 1 ara, tot remet;nua del brin artesa que és fer
de respecte, que és una garantid M111..M...111111.111.
rnoraat-ho, tus liem de plányer, tal
crabir, però fer-ho millor,
preciosa per als interesses espinaturalment. que ha sahut censar an segada, de no hacer-nos adosas proa
A FINLANDIA
de
le, possibilitats generoses de tul-rituals de Catalunya; Mareellí
alguna essencia de l'ardent escarió
—
sense la qual cosa hauria esde- rae-nos altra cegada gerds i milicia
Demingn. fidel al pacte de Sant Les eleccions per a
l'abo- ringut una trista máquina. com do tez/tus con] abrandats. Estiraulat pel
Sebastià i als seus p rincipia polílició de les begudes
vegades parra al trist oficinista amar- nou, hom arribaria gairebé a fer mitira, ebria a Catalunya, en els
gat o a l'obrer sinistrament regular racles. Aire', és veritat per a cadascú:
Hpl..ringturdr. 1. -- E5 (7(11
primera moments de la Ropaque en ccrtes indiis tries ruca Torearas- veritat, també, per as Ales. 1 és
laica, el carai del dret per a que el nombr e total de votants zades no fa sisó repetir irdefinida- patètic quan pcdrieu dur una mena de
en
la
qüesti6
de
la
renda de
refer i consolidan la nostra hegoile.s alcoltidirrites haurä ea- ment un mateix gest de plästifa insig- centre. que us fiqueu, comes que cm.
hadalit, les mans a les butxaques.
cultura. Els seus decrete sobre tat d'una eine-cents mil.
Madrid, en prou conegudes eircurns
e naenyament ennsagraven
En general, els resulta!» san
la
t:racies noves, ha tingut mis febre
ll ibertat d'ensenyar en cata- Iota Imunt faverables a rabeaprohibida 45.050; a favor de creadora que no pas Barcelona. A
la a Catalunya. No és culpa da de lotes les mesures res_ limitar la venda de aeguaas Barcelona hern pescut la sosera joia,
d'ell si els que havien d'apela trirlivem per £1 la venda de be- t'arnés a begudes lleugeres, sobretot, d'ovacions. Ens hem entufitar lea possibilitats que el mi.
2.112; a faso r de l'abolirió
fIasmat soluctot a entusiasmar-nos.
A juljar pele resultats ohlin- t h lea les rolricrions per a la
5i une no 5eig pas que sigui
nistre donava les han negligides gula
a tres grano rentres dec. %T'ida de bogadas, 157.897. — una novetat.
per satisfer vanitata personals i i torala, votaren a favor de la Fabra.
JOSEP CAER

FULL DE

DIETARI

L'ESPERIT QUE FUIG
Poca dies ha, l'escriptor Corpus
Sarga explicara la more de la monarquia d'una manera que de bell
antuvi podia semblar idealista o
allegórica, pecó que mirada amb
calma era d'un realisme literal. La
monarquia, deia, ha mort pena,
li ha fugit l'esperit del cos. I afe c tivament, gairebé de l'endemà de la
restauració la història d'Espanya no
és sind un proces de momificació
dels òrgans de l'Estat, perque s'ha
perdut l'art de connectar-los amb
el, corrents vivificases de l'esperit
Un dia Es la "Institución libre de
ensefianza" que es dreça davant i
enfora de la Universitat oficial, formare el nucli mis actiu de la renovació intellectual castellana. Un altre dia C3 la generació d'escriptora
anomenada la generació del 98 que
afirma la seva personalitat, tot protestant contra la criminal incúria
del poder palle_ Aquesta fugida
— en castellà en dirien "escape" —
de l'esperit arriba al súmmum amb
la dictadura de Primo de Rivera,

que s'afirma ja amb el màxim cinisme, com una empresa antlintellectua1 1 antüntelligent.
Tal vegada Corpus Bange podia
hatee afegit que la part més loteressant 1 mEs vívida de la renal-

xença catalana Es tambe un estere
de salvació que realitza l'esperit a
través de les clivelles d'un estas no
sois estrany, sinó mortuori. En el
fons l'èxit d'un regim, o el sets iracas, no depèn d'altra cosa que de
la seva aptitud per a canalitzar la
força misteriosa i fluida de l'esperit. Les fugides d'aquest gas inapreciable, per fortuna eón tan facils
descobrir com les fugides del gas
vulgar i modestíssirn que crema a
les nostres cuines i a les nostres
cambres de bzuty. Basta una mica
d'olfacte per sentir la seva olor característica i els p erills de l'exPlosi6
o els no menys mortals de l'asfixia.
Basta una mira d'olfacte, una mica de nas per a descobrir el perill.
Perb, dissortadament, en el gocennament dels pobles de vegades hi
ha veritables allaus de persones sense olfacte o d'individus que, tot i
gaudir d'una pituitäria sensible,
manquen de voluntat, d'intelligeneta o de traça per a retenir dins les
conduccions oficials, dins els sistemea públics, la torea espiritual de
la nació.
Un Estat pot sobreviure amb plena ealut, tot 1 tenir petits nuclis
d'heretges intelligents. Pece, ha de
sucumbir tan( o d'hora davant una
heterodbxia continua i sistemätica
de tots els que representen la ciencia, l'art i la literatura.
CAILES

FIN ESTRERIES

SOLDEVILA

A RUSSIA
Una fàbrica de màquines
agrícoles
Moscou, 1. — A Saratov ha
estar inaugurada la fábrica de
màquines agrfcoles muts gran

del man. Pot produir anualment
unes quinze mil màquines. —
Fabra.

La Manxúria, la Xina i el Japó

L'a:líele que amb el titol de "XIatlas, Japoneses i la ManxUrla"
publicàvem en aquestes mateixes columnes amb data del 6 del mes
que som, esposara els drets que el
lapó té o creu tenir sobre la Manxúria_ Avui voldriem exposar en 11nies generals i de la manera sumaria
que exigeix un anide diaristic, cont
la Xina pot oposar-se a tals drets
adhuc quan ella els llagues sancionat
amb la signatura deis seas ministres
de l'Exterior.
La Manxúrra és, segons eis traetats, terra d'influencia i d'expansió
japonesa durant noranta-nou anys,
fine a. l'acabament de l'actual rentévra. Es una regió tan vasta com
dnes vegades Alemanya i encara que
el seu clama és tan inhospitalari com
el del Casada aval dia devingut
gfäcies a l'activitat intelligent deis
nipons, la rnés próspera provincia
ainesa. En vint :139 Is població,
que era de cinc milions d'habitants,
ha despassat els vint-i-set milions. El
comerç manxuria, que girava per
valor de 75.000 cuele, avui gira per
valor de 607.000.000. Les ciutats
manxurianes es van urbanitzant a
‘ arner.cana; lo cultura 1 la .higiene
jan lloc ala mes bàrbara incomlícia, i
l'ordre i el treball eón una Ilei que
tendelx a devenir constant, en contrae amb l'anarquia que ja contenta
a sernblar endémica a les aures provincies xineses. La Manxúria, dones,
que ós terra rica en ferro i carbó,
:e3 dues matéries primeres que el
Japó requereix amb major apremi,
ve a ésser no solament ten-a d'expansió, gairebé un protectorat dels
japonesos, sinó que mo:t probable.
ment arribi a esdevenir territori asex:ortat i aixó bastant abans de fi
dc segle. L'exemple de i'anexió de
Corea es pron pròxim a la Xina 1
proa recent perque els xinesos sernblin tenir tota la raó quan sobre
aquest punt es posen a la defensiva.
L'anarquia del poble xinès Es pmcisament una justificació Més, ene
que paradiaxica, de l'actitud xinesa.
En efecte, avui la dissolució es tan
enorme co el governament de la
Xina que es pot dir que el govern
de Nanquín ¡tornes té jurisdicció
efectiva sobre la. capital i la rodalia.
El bandidatge és una força més poderosa que :a de la policia, la de
l'exèrcit i la de la marina plegase.
hi ha un gros perd a sortejar.
L'anarquia i el bandidatge toreo en
un principi sostinguts i suportats
per les potencies europees i sobretot
pel Japó. Cada potencia apadrinava
un o diversos d'aquests cabdills o
"toqtriterts" que durant eis vint anys
darrers han mantingut la guerracivil. Eixits del bandolerisme la majoria deis "toquiuns", llançaven llurs
tropes al bandolerisme tan bon punt
eren derrotats o bé quan la manca
de cabals eis obligas-a a un llicenciament. Avui, que el diner é3 :nes
escäs que mai a la Xina, el bandolerismo es també més ufanós. Peró
no hi ha cap diferencia, ni la de
l'armament, ni la dele uniformes,
entre les trepes dele "toquiuns" i les
partides de bandolers. Els "toquiuns" viuen de l'extorsió, COM hi
vitzen els caps dels bandolers,
guns deis quals devindran "toquiuns". El Japó ha apres Vestratagema europea de fomentar el
desordre per tal d'aprofitar-se dels
conflictes internacional, que el desordre proporciona amb tota segun-

tat Les potencies poden per tala
procediments provocar, adhuc alj
rnoment oportú, la mena de conflics;
les que els convenen. L'oficial japones.
assassinat pels bandits manxurians,
causa de l'actual conflmte manxuria,
és de la mena d'agua mateix oficial
o paisä etn-opeu que la meträpoli.
impericaista escampa pel món colonitzable en cerca d'una mort
misteriosa i tremendarnent indemnitzable.
Els tractats estipulats entre la
Nula i les potencies sin, dones, traetats extornar, a aquesta, actes de,
violencia que en lloc d'ésser
gats (oren Ilargament premiats pertot i la seva enortnitat geogràfica, !a Xina és débil. Les potencies
no abusen de la Xina per maldat i
cupidesa — deixeu-nos-bo mute;
peró és que ho 1 abusant de U de-4
Ulitat de la Nina eviten que aquesta
no devingtti una gran potencia abu-,
seriara, EIs quatre-cents milions de
xincsoe, mes prolifers que cap altre
poble, formarien una nació ogre,
in:e de l'Europa malthualana no ea
tindria per una dent... Aquesta es
:a moral subrepticia de l'Europa imperialista o capitalista.
Perú la Xina va fent via a des-,
grat de les cal-amitats sens-e fi, horribles inconcebiblement, que la torturen de mes de cent anys encä. Es
despena en els xinesos un patriotisme que mal no conegueren. La
seca proverb:al industriositat hauri
de fer prodigis quan arribi a capacitar-se per al modern industrialisme,
ço que ja ha inicial; el país es des:
d'aquest punt de vista verge de tota:
explotació, i, segons els geòlegs,
posseeix un deis subsäls mis rice
del món. Adhuc des del punt de
vista tributari el poble aines é3
gairebé verge: quan el deute anglès,
per exemple, és de 3.75o pessetes or
per habitant, el deute xines és tan sola'
13. Hi ha, dones, un csdevenidor
sirtes, un eselevenidor que és va falso-H
nant com, a desgrat dels propis
cosmològicament, fatalment,
dintre una gegantin.i unitat nacional que cap dels poderosos agents
de destrucció que secularment
tuaren damunt d'ella so aconsegui-i
ren destruir. Si sea gran aquesta
unitat nacional xinesa que aclhuc es
conserva, cont en els jueus, entre els'
xinesos expatriats a lea cinc parir
del món. Els japonesos, els rU3503
i els anglosos, han donat darrerament ca cop, que se/tibia estabor-1
nirlor, a l'unitat nacional xinesa:
aquests, bo i establint un protectorat:
sobre el Tibet; els russos amb
sera perseverant russiEcació de la'
Mongth:ia i de la Sibèria: els japonesos bo i anexionant-se :a illa
Formosa i la Corea, terra ben xinesa,
:a primera, i país de secular influencia xinesa !a segarla.
Els francesas actuaren semblantrnent en apoderar-se de a CotxinNina. Avui les tres potencies susdites haurien ocupat :es marxes de
:a Nina, terres d'influencia
N'o Si haurà, dones, mal mis
expans:ó ariscos? 4Sera atad> el comeneament de l'extinció del vast
Imperi Ce:est?
Es temerari de fer profecies, pera
la tenacitat de l'esperi: xines i el
providencialisme que sembla guiar
aquesta tenac:tat fan esperar o fan
teme: an recobrament de a mis
vasta unitat xinesa. Aistò es produitcia lentament 1 a Ilarg ternuni pero tarnbe podria realitzaree
aviat. Ara mateix tenim davant dels.

ulls un cas de recobrament ¡orca
impressionant. Un deis elements de
la penetració japonesa a la Manxúria
és 1.1 inunigraciós l'excedent de la
natalitat japonesa té en bona part
el sobreeixidor a la Manxúria. Per
aquell carni cl Japó podria haver.
conquistat virtualment la Manxúria
abans de :a fi de segle. Però s'ha donat la providencial casualitat, si es
pot dir aixi, que les provinciea xineses mes durament castigades per
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les malvestats de la decadencia eón
les del Nord; tan cruels shn aquestes
rnalvestats que els pobres xinesa,
es veuen obligats a emigrar, des de
fa alguna anys: i aquesta emigració
l'adrecen, naturalment, cap a les,
reglan, irnrnediates, cap a la pre1s-::
pera Manxúria, pafs que rep aixi
lun ntilió d'immigrans 'lineros per

A

any.

La Societat de les Nations apedacara segurament el present contlictel
sino -japonés, no tant a henefici del
Japó com aguce palo desitja, però,'
probablement a resquena de la Xina.'
Aleshores pa SSa rem algunsanys4ease
sentir parlar del confficte sino-japo-i
ni. a. E/ Jap3 entretant anird feuut i

con flicte actual ti Hura servit CCIW
de gran' ntaniobres militars; sial el'
Soli bellicisme no s'anquilosa. Dee-i:
pres d'aquests anys es reproduirk
connicte amb major gravetat. El
,tapó serà més poderós encara i mis.
exigent. I la Xina, pero? ;Qué set',
(le la Nina inmensa d'aquí a poca.
anys?

JOAN SACS

LA PACIENCIA TE UN LIMIT
—No es parla atinó de la erial del (libre. ¿De quin Ilibre es

tracta?
—Del !libre de Job!

Envien les notes en català!

•

LA PUBLICITAT

. Informació política
PARTIT CATALANISTA REPUBLICA

bases de la seca legislació en tot
ordre de coses (ant. 19); el diloposar-t o s les Ilcis de Ilurs obligacions contractuals (art. aa); el di,,:posar-los Han disposicions co tot
ea eme expressament no els Itagi
concedit (art. id ); el dc dispoaar
(le tota la seva riquesa artística I
li:stóriea (art. 43); cl de conceda'
amb exclusivitat rl o titols académica
i proicssionals dels seas ensenyamenta (art. 49): el d'estendre-hi la
jarisdicció de: set, Tribunal Supreat
(art. 14); el d'obligar tots els seus
citeadans a parlar la llengua castoIlan2 (art. 4), i, en reo acto, e: de regir i intervenir la say a vida, en forma que les redueix a fragments d'un
Estat sobira espanyol nene.
Catalunya no pot consentir que

LagILIZIESAIESZIREI
1 A

SOPAR D'HOMENATGE

MORIPIICO

al senyor
arn •

i amb els anides d'alta
quaiitat. TROBAREU ELS
1 -RELi6 MES CONVENIENTS
Claris, 4

NICOLAU D'OLWER

Representant de Catalunya en cl 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 Ptes.
Inscripclons:
ACCIO CATALANA REPUBLICANA,
LA PUBLICITAT (Corts Catalanes, 589)
I a l'HOTEL ORIENT

La inauguració d'Acció
Catalana Republicana
de la Comarca de

Bages
Aquesta entitat, recentment ronstitsiida a Manresa a l'abjure d'agrupar
els catalanistes republicans afectes a
d'Acció Catalana i ro pagar-lo
a la comarca de Bagcs, inaugurará drena, &t'unge, les SCiTS tasques, ami!

tot miting al D'aire Conserz yttori, en
el qua l prendran part As senyors fose!,
Comes i Sorribes, Non* Massó i Valenti, Eduard Repuol, Josep Tomás i
,,Piera Martí Estere.
La decisid amb quj• Acció Catalana
':s'ha situat enfront de l'actua,ij diosolrent de l'Esquerra, que, gracies a
una prePonderilncia guantada en uso.
„muts dc desziació passional. realitza
des dels lloro que controla una poi:tito mancada en absolut de tot sentit de responsabilitat. ha ¿este! ¡lot
fort correo d'adhesió al Partit Catalanista Rcubliea. la qua! cosa terma
d'esperar que l'Entitat que diumenge
inaugura oficialment les sezys tasques
coto ptarä radhrsió dels veritables
catalanistes republieans de Mauresa i
enfiles de la comarca, els quals no Poden ja sentir-se rePresentats per homes que han demostrat clara:una
fosen al dardant de les fivalitais estrietaincnt patriòtiques de llur set uis,i
política, les seres arrilurions personals.
:Iberas de l'arfe anuncia( Id l'aura
toso reunir; de delegacions d'A cc ió Catalarla Republicana de les Umaranes
de RapCS Be r rlaiiä. Es rcranrana l'assistinEria de Iota els delegas. i si alguil
nrort,
d'aquests un ha rebut
considerar-y conraeat per alpe

trabajos profesionales, soy soldado
di,ciplinado de la República y mientras asta ine necesite y donde me
necesite alli cataré sirviéndola. Salúdale muy afectuosamente...
No cal dir que la noticia ens causa
una gran satisfacció. Tota la "provincia" de Tarragona ala alegrat
de acure el senyor Noquee i Comet
continuar davant del Govern civil
que tan dignament ocupa.

Bloc Obrer

i Campero!

El Comité executin de la Federacia Comunista Catalano-Balear i la

Secretaria política del Bloc Obrer i
Camperol fan avinent a Ilurs sin:patita:anís que hilan Arlandis, ui
forma part de la Federaci6 »i del
Bloc, i qUe per tant no representa
les citarles organitzacions en cap
deis ames en qué intervé o es pro.
post intervenir.
La Secretaria administrativa del
Bloc Obrer I Campero' notifica a
tots cha afiliats i simpatitzants que
estat postas en cIrculaeieo el;
caraets corresponents a 195a.

Estat Català
Denla, diumenge, dia 3. a les deu
ata :nata tanirá ¡loe a la sala d'aatca
ii laateneu Empord.maa.
del
P:, ti.
tamal extraordinaria d'Eatat Camla
Per la preactit es fa aviste:,
•
socia que no hagin reta t

Diumenge, 3 de gener 1932
A lea de i s del nosti .
fleitaill de Delegara» , a del
Pa Oil Czt talania l a II epa_
bliait a lea ablearques da
Bergada. a I•,-Bag a a i
talgo a:ociat de l'enlilal .o•ganiazadorn
A les (sisee del mal(
al Tealre Coneervatori
prendran parl

Josep Comes i Sorribes
Narcis Massó i Valenti
Eduard Ragasol
Josep Tomàs i Piera
Martí Esteve i Guau td

ales lien informal-, 1 nn ••
uurar que el senyor Noma .
met, governador de Tarragaaa.
liana ocupant el seu
La transeripció errónia d'un telegrama que el senyor Nogner i Comet va enviar al ministre ole Go%creara', donä lioc a Irrror.
¡bus aci cl taxt daqueet telegrama:
"Gobernador civil a 'Ministro Gobernación. — Agradezco sincera expreaivamente a V. E. y Gobierna
toda nueva moco Ira (le caofianza
con que quieren honrarme manteniéndome en este cargo (me vengo
ejer ciendo desde preolainachan República. Aunque tengo sobrados mofilma para reiterar ruego que permítanme reintegrarme mi casa y Mi3

indeendrz.7, i
les In...

U•r,lcn

mammeminwer~"WilMeZ.,T',"¡,':tresisitiasigellIMMUK,11

CAMISER ESPECIALISTA
Claris, 4
Presenta la rnés estenen varinciC
ARTICLES PER A n)i"-IESENTS
CORBATES - PAIAMES - CUANTS - t'a.BRiC.S BATES
BATINS - WilTJÜNS

CAPELLS - ISTONS
eç OSSES - KIMONOS - ritITCES

StAitZATE2S

PULLOVVERS - PAR:4IGUES
..e.rffliMIIIINNUEBNIBBOTBIZE~Ree,...M107.41reirat44~1711161111BM •

Un manifest
de la Unió Catalanista
a:a,aui,i,

saal Im,, slat
a•-:ra 11:aert:st. ma.•
taa:
aa, t,t
..

;!..M.:!.

-a; -egnent
Pe d'.1,1a
proelamació de la Repataaca
l'ata:ami va 1.(.1"flar a CatalUny.1
tzt,:"a d'Estat. que r ‘....rd V 1:
arraloassat ando la iar(a sic lys
seas sucezassors io sei
a .,
ill1;:etl
po cuerrei de la ,ubiraina.
Catininliya va redactar uu Estatut

El Sr. Noguer i Comet
continua al Govern civil
de Tarragona

rigui convertida en una d'aquestes
lagiona. cae amb a seva acecinada)
vio'encia
legaritzaria l'obra
Vela, V. i deatra:fat la >uva primal
peraonalitat.
Res pot objectar a que Espanya
Co constitueixi com y ulgui, melare
reconegui que Catalunya es un Estat
amb igual ehret de fer-ho que ella.
Catalunya va proposar l'Estatal,
no per renegar de les seves prilpies
facultats i ;m'Alar-se a si mateixa,
sine, ben t,l ontrari, per estab:a
linea normes de convivencia anta
l'Estat espanyol, ami) la base d'una
compenetració que solament és possible dins ion absolut mutual respecte.
L'antagonisme entre la nova Consd'Espanya i els elrets del peble catalä quedara en evidancia aixi
que les Corts constituents espanyoles diseutelain I'Vesautut.
Ets aquell inument. Catalunya es
trabara en greu perill d'ésser (le nau
recluida a la condicib que ten -a d u
monarquia. ‚jr terr:tori senae-rantl
sobirania ni facultas premies, i
necessari que el poble catala des
d'ara en tiagui consciencia, i es piapar: a defensar el seu patrimoui i
aeva llibertat.
l'er aquest motiu, la Una; Catalarasta, amb ocasió de coni y uyir el
present any nota fa uno, crida at
potae parqué, tajdreçant-se per sobre
(11..iSiCo113 de:s partits, es (1:apc,-;
a aula:usar la seva s naliiraMa, i a i n 7
pacaent als >rus diputats la &vis:O
de no consent:r que co que Folip V
:i va prendre anth una sagnant i
y :, ' lenta opreas:a. 'a torran a preadre
imas Corts espauyo:es amb
a'.
n l'Ilno atan]. da majaria.
5. .:,1. n •::1:y a ha du oleel..rar, per endave•a.
Oor n;.. d lyolAgata purqud
cl- are:, dc!i
• a C.•- •

n....•n••n•••••••

MANRESA
Acció Catalana Rcniiblicana de la Comarca
de Bages

lagalwIMMIMMn

rri.:11:;,kir de !es secas relacions amb
11:s t at espanyol. i cl au consagrar
a di,liii p:eWscit. Peerma ea ;mudes
e -re poaat Oc duata anth quin rar:,, co: u areactitava l'Eatatut, al seu
K.eiet a!-. 1- 111A la seca con• o.n estatal.comenca (huata "Cadie,
talionya és un Eatat."
ala'grat de; temps trinscorregin
des del plehiselt. el (doceno tb, :a
ltepiddlea cspanyola, km ras om is
sl l'interea cataiä. per cc-neta:Manejes
caclusivanient e-panyolea. no ha
ep eovat l'Eatatut, i. en canea ha
promulgat una Constitució que
impossible aplicar-lo a cap territori
• cstigui sotmé,..
.aque s ta Constitució no permet
que a Espanya hi hagi mes que un
Estat: solamcnt autoritza que es
f n amin. en certes condicious, regions
amilana/tes. a les quals nega per enda y ant les iacultats inherents a la
sobirania.
La Constitució atorga a l'Eatat
espanyol el dret d'imposar-los les

• te 1932.
:a L'almea
-- lal secretar:. )(san Bta. 11lico n -

Un acIarirrient (le
Lliga Catalana Femenina per la Pau i la
Llibertat
nirectiva do, la !diga nualan
l' entalla.. per la Palo si la Llibertal
!irega la publicació aeaut ata radies:
"liavent tingut noticia pite un
cstr:mnger. ala pernea; d'atribuir.,
r n rore z entaciO de im no-tra 1.1ime
Femenina Catalana per la Pau i
riat en l'ora:mil/acido de
ssem l olea pra-Desarmantent
sal que catan preparant per al a a
tones,-nez(hatdsr,il
ten, constar ben calegbricament
eaa autorització, delegació ni repreti

itt.

11 4 '1' ti raol (ea piPsenls do

REIS

iiG0

A‘Ct)L. II
Clarls, 4
144~11/111144.a.1.:3•4•11111•11BIBM

D,ssablo, 2 de gener de 1932
41111
-

RMIS
M0121/1 ICCD clans,

No °Miden! que...

CAMISER ESPECIALISTA
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• ..és

la casa ntillor assortida en arlieles de gust i qualitat propis
per preseuts

acatació ha estat feta per nosaltres
a 'litigia ni per intervenir en ¡ 'es:acotada orgauització ni en cap altre relacionada amb aquesta entitat,
La qual cosa us preguem de fer
públic ah diari de la vostra digna
oareceiO, a fi d'evitar abusos i deiaar beit as s entat que la 1-liga 1: entecho:o Catalana per la Peto i la Iiireriat únicament es fa responsable
a t • tot alba que gestiona directament i firma ami) el segell de l'aaaC,4,:10.'

L'"Estat Català"
Eh-metas d'Estat ('stall, damiciliat
al carece de Casta ra. primer, Iletea I,
assabenten que es tornarä a emprendre la publicació del seu aetmanari
"Estat Catalä", la primera sortida del
(mal :hidra ¡loe el dia 9 d'aquest mes.

Noticiari
_\s ni, dis,abte, a les deu de la

vetlla, el doctor Diego Ruiz donara una conferaacia pública a l'Ateneu Republica de Gracia, Sant
atare, 23, sobre el tctna "La mort
de l'or i la guerra imminent del
neón
— El Circol de la Dreta Liberal
Republicana de Barcelona I2a renovat
la seva Junta directiva, n a qual ha
quedat constituida en la aegtient forma:
Pres:dent. Josep M. Marques; vice-president s , Manuel Llige i Antani
Jaumandreu; secretara Joan (*roa;
y ice-secretari, _losen 11. Gui Riera;
oresorea Lluis Campit de grava.;
aamptador, Josep Busquets; bibliotecara Gonçal Bosch Bierge; voca's,
Noel Llopis Bertrand, Jusep de Latear, Josea Ferrer Pastor, Eduard
Carda, Manuel Trullels. j
laman
Panastre Maaael Cruz.
L'oxit 'Hes gran de vend
j 'assoleix cada any, pri•
Iteisa el ( a mito illaatrat: LA
RATETA QUE ESCONIBRP.¡ VA L'ESCALETA.

LES

ARTS

EL el is's 11•111STONIA
t..;
I ' v11 1*--V 1 DL LL S -11(1S
DECORA T
:
DCUIä, diumenge, dia 3 de ,ente,
lloc ha cinquena ¡ligó del tUrA
a:Inste-aria sV l'Art Catalá, a base (le
,: . :tra 5 caaaraions CM/enfade , , orsa- a pel Far..ea;
laa .arts laceo,. la qual
,bre
"
Romanic" i
expli,la a
ra-sa, l voltant de le, belle, cans.a :aruns a:mana-mes d'aquella ciutat.
senyors matricula :3 a l'esmentat
:•••••• liagran snrtir de la placa de
- a a ltreya ----' 1 el teca de les bata.
ca t a,a, Mea, sera r aaliaara2
a-m-ti Duran i SZ,I11;K:C. direetor
I .krain 1-1,tor t .n de h. yitioaa
••
miel Sr. Franctoc
". ! . 1 m!!!!
r! u !mpor! s ibilitat d'ex! '!.;!!--la, lar culpa de la malaltia oate
o I rete al 11», Ics de fa uns quants
das.
III PRI.UER
1)E JOG( 7 1.VES DEL GR..I.V
PESSERRE DEL FOME,VT
DE I.ES .4RTS DECORA\omesta tarda, o les qualre, tiaolea
ILa Inral ele "Ial Aneara de Ora",
C• n 1 , , 612, el sonda' dels tres maenifi, s tren , elactrics, els ballets del n tual
ia -en repartas als infanta en el Pessel meadel Eameritade les Arts Decoradurant el des it de desenihre.
Darant les sessious dels vinents
Pams i dimarts. di, 4 i o l e Renca
ra o , sortejldes, al mateix local del
Pe‘sebre, boa:ames i valuoses jaguares a tnts els infants que hi assistaan.
1 FE EX1'0.SICIO.V.V

011

A"

Per :t \II', dis,abte, 111 ha anuaearla a les galeries d'art "Syra".
Diautaeió, a6z. la inanguració (l'una
ea , -.sitió de pinnire s modernes de /a
!!r ! ! creta Snledat Martínez,
a la talo gran s'Id ha organitzat
tn , ,, ;l'Ara exposici A ,
‚je planea, tatahe inIgrada nels
oa, nent s artistes floseh-Tloger, Grau
Sala, Miguel Villä. F. Vidal
ja , en M aria Prim. Carlea Dnmingo i
Carbonell. 1.a inauguració es farä a la
tarda.

VIDA SOCIAL
Patronat de PHabitació
de Barcelona
Seas prega la publicació de :a
im ta següent:
-Qua ', l'actual Comité ExcetnIu
de; Patronat de
leo condicions de vida dels diversos
grupo de cases barates que administra, va prendre la decisié, d'estudiar les minores a introduir i el
talas de l'aguce qtee ha y ia de regir per a l'estle y eaidor. A mis, donada la sltuaciú ecanbmica actual,
va eatablir que eis veins que ho ao:licitesain mitjançant in,tancia i acreditessin colar en atur foreGs seas
eximia de l'obligació de pagar el
lloguer mentre duressin les circurnstancies que allegaren.
Peral al mateix temps aa exigir
deas llogaters que en actitud de
rebeldia es' negaven en bloc a pagar
el lloguer que es posessin al corren:
de pagament, car del contrari era
impossible d'estudiar les millores
promeses.
Armeat Comité Executiu esperava
que durant el mes de desembre es
narmaT i tzar:a totalment la sltuacid,
dels grups, i es podria procedir a
l'esuuli de les qüestinns promeses.
Pearb, deagraciadament, excepte del
primer grupa els seilt, del qua) han
paga: en una proporció del 93 aa ,
els a:tres grups han insistit en la
seva actitud de rebeldia. i han clefSac de pagar ea una proporeIó
de: 7o %.
.aquest Comité Executitt ha (I. liza toles les facilitat- que c-ria
necessáries en benefiei dels Seus 11..gatees perqué eran de justicia i
responen al fi socia' que informa
aquest Patronat. Perol , s,o pot tolerar de cap manera que
,
col una actitud de rebeldla irresponsable, que no va cap al millorament
social sinó a eludir sinipleinent
pagament d'u p a quaatitat mensual
que poden j han
.2agar.
Per això agur:1 Cnrnilt;Vo.ceutiu
'te .mateS: teinp› fine
purs:stcia ea les Seves prometences,
que durant el n. e5
gener espera
que comeneara a iv r electa. es per
erup primer, a:ataca :ara. cot.a..rtne
a lo Ilci contra ;inda, que no teu
altra norma de eanamata que
• deures
een,e
•
ntillOratn," de les co,"
de vida."

La suspensió
míting
organitzat per la C. N. T.
contra el senvor Anguera
de Sojo
Coniederaea a N.acianal
Techan havia organitzat per a alar
al mata un mitiag al teatre de Projeccions de Mantjuic, en el qual els
oraolors anUnCials havien olc motestir .11, Vio-time:O
scu n or Argucia( de Sojo.
.\ l'hora a,aenyalatla per a comenear l'acte acudiren al :catre de
Projeccions unes diles mi: persones,
les quals en saber cine Pacte havia
,n tat suspg s per l'antoritat protestaren de l'ordre, motu, d'ells en forma violenta.
pl nate s tauts s“rgi
Entre el,
idea (le celebrar una maniie,tacia
quu partim sie Vesinca,:ot teatre arribes iins
Govcrn
la " Jetattra" Superior de 1° otic ,3 e. /Mea»; conc lactacoot d la•,,,e-a
ouvsts proth . ,t, ;. a! ea:1
am el Palau
prese.it.!
n na
Prajeceiun, Its !!ecc:(3 de 'a,,ait.
que obligó a dissoldre ela gruPs
impedí que aqueats formessin :a maniicstac:ila
motestanis bom els (ligue sine
porliel designar una Con0 ',.-! !'. que seria reburla pel -vnyor
Anguera de Solo, davant el qual
podien fer llur proteata. pe pa :untas
no varen arcure oporto designar la
comiasió.

Institut Nacional
de I'reviski
En la scssio que el da, del
mes passat ceichrä el Conscll de
Patronat de l'Inatitut Nacional de
Pece:sir', es donh cumple de les darreres dades sobre el acavabdellarnent
dc l'Asseguranaa de alaterultat en
el primer triintatre del scu funcionattICNI.
Mes de 1.60o obreres gaudeixen
ja dels beneficia d'aquesta asseguranca; (alifato la gestió, pan r puerperi són reconegudes i aasistides per

personal iaru n tatiu; percebeixen, a
nids, la indemnització en el periode de descans, .i poden optar al
sulisidi de lactància si crIen elles
mateixes Ilurs fills.
El cost en metillic d'aquesis beneticis per a cada obrera Oscilla des
rin 18:s pessetes a 3 98, s egons les
caracteristiques patcagiques , del
pan . El cost total no baixar:I.
14 5 .1,00 pessetes, que l'aura!' rehut
aquestes obreres quan hagin acabas
el Periode de descns i el de lactancia subsidiada. Cal observar que
aquesta assisteneia, que correapon
al primer trimestre de l'assegurança, hura exigit una sola quota
obrera: aquesta és 175 pessetes.
En la mateixa secció del Consell
de Patroaat Cl couseller senyor
Francese Moragues, director de la
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, donà compte d'un interessant projecte d'aquella Caixa. Es
tracia de crear un Museu histeric
(le Peer/sia, a la Casa patea] del senyor Josep Maluquer, a Sant Joan
Despí 5 Barcelona}, iloc ric en evoeaclons, ja que alli

PLOREU, PLOREU NINETES, QUE EL BURRO ESTA
MALALT; SANT JORDI; LA
CAPUTXETA VERMELLA, i
LA VENTAFOCS, eón els
primers contes ;t1ustrats
que s'han publicat en català
fundador de l'Institut Nacional de
Prensil prepara. 'el projeete de Ilei
orgánica d'aquesta institució.
El Consell agrai efusivament
aquesta gesta de la Caixa Catalana,
tan emotiva i a la vegada tan Mil
per als estudio de previsió espanyola.

Associació d'obrers d'una
fabrica de ciment
Pel governador d'aquesta "provincia" han estat aprovats eis estatuts de l'Associació d'Obrers i Dependents de la iabrica (le cimeras i
calo de Vallearca (terme municipal
dc Sitges).
Els fins que persegueix aquesta
nova entitat sent els que solucionen
en el sen més alt gran el problema
obrer, cono és: assumptes socials,
Coaperativa, assegurances mútues,
enaenyament a nens 1 nenes, dispensari. ambulancia i metge, cultura,
esaorts i esbarjo, al fi dels quals
s'estan crcant les seccions corresponents.

Vaga en una fábrica
de

galetes

S'han deciarat en vaga els obrers
de la fábrica de galetes Solsona, en
nombre de 312Ei conflicto ve d'haver-se negat
aquests obrers a elaborar galetes
enearregades per un altre fabrican:.

Assemblea del Gremi de
Viatjants del C. A. D. C. I.
El Gretni de Viatjants i Corredoro del Centre Autonomista de
Depcndenta del Comen; i de la Inn inst o'ia convoca ein seu. associats
a la .11:11ta general ordinaria que tundra lloc avui. disaalate. Acte seguit
ae aciebrara junta general extra°,
dinäria per a la reforma d'estatuts
per adaptar-los als vigents del Centre.
1.a Junta de llameen recornana la
presentació del rehut del mes soma, o el de raMer!or.

Una nota del Sindicat

Nacional Ferroviari
1.a ComissiO es:cautiva de :a
Novena Zona del Sindicat Nacional l'arroviari, davant la impoaaa.bilitat de celebrar per ara una A5,cluln n ca en la [mal doni compte
la so ya gestió en el passat Congrés
extraordinari, el president, Josep
Leon — retingut ti1 llit per una
Ileagera malaltia —. crea que a p eran cstat prou eloquents i Satie i.,tör i es les notes que aobre aqueo:
dona en el seu dio l,o Premsa i mea
poateeiontient la informació pubcada : en les colunmea del portantreu
La lanian Ferroviària.
Aquesta Corniaaió cxecutiva no
pot romandre en silenci damita les
manifestacious tete, pel ',en 5 Or Ullni›tre d'Olores pUhliques a :a Pretilsa rss quant al problema terrot iari
es reicreix, i d'una manera partieuA la LLIBRERIA BONAVIA,
Tapineria 4; telefon 1'13,25,
ós on eis Reis d'0,• tent es
oroveeisen de 'libres de contos per a la mainada, en catalé; Ilapls de oolors, pinto.
'es, plomes estilogriliques,
etcätera, etcétera,

nwano.»n••°.•nc
:• conaerneix.
lar al que als actaque qualifica (Mal, ,aditentadcs i
equivocarle s 1 de les quals protesta
molt enèrgicament.
Els companys d'aquesta Zona sera!: convocats rnolt aviat a una A-semblea en la qual es traetara
Vestid actual de coses motivat per
les eircumstäneies i mesures a
prendre en l'esdevenidor, de continuar el Govern en la posició que
s'ha collocat ay ui respecte al seu
Ire problema.

d1miisi6
del
governador

La

Un intent de ,manifestació
contra Anguera de Sojo
Alar al n'als els de ;a F. A. I.,
ahats electorals de FEsquerra Republicana de Catalunya, pensaven
celebrar cl Cap-daany amb un miting.
¿Per ventura era per a trautar de
les causes per les quals cobren amb
tant de retan' ei subsidi eue eis
correspon ela jubilats de la Gern:andat de Sant Pere Peacador,
d'ença que al,-- testa entitat a'ad'neri
als Sindicat, ianicaa
,Era per o tractar de la desorganització que existeix en cl pagament dels subsidis als obrero metallúrgics sense feina per culpa de la
manera de procedir d'alguns delegats de latanic?
No: era per una qüestiö mes
t r anscendental per als obrera. Es
¡reinara de prestar la collaboració
als onlitica de FEsquerra , que tan
be be litiO iet per a obligar al seayor Angerra de Sojo a reaunciar
e: cauce sie governador.
El miting, que anunciaven al Palau de Projeccion,, era precisatnent
per a fer una mica de eampanya
contra l'esmentada personalitat al
davant del Govern civil.
El míting fou = y apes abans d'ahir
al y ealca, i ami e, comunic/, als seus
organitzadors.
Peris ahir al mati un miier d'anareo-carmerrans, situats davant el Palau de Projeccions, disgustats per
la suspensió de l"arte, intentaren fer,
una manifestació de protesta.
Acudiren a Montjuie unes quan•ii
tes parelles de guárdies d'assalt que
intentaren dissuadir-los de Ilurs
peopeaaits, i en vista que insistien,
llague= de donar unes guantes
cárreguea, sense mes conseqüències.
governador havia ie saber als
organitzadors del miting que rebria
una COnli55:ü per ier-se carrec de
les seves manifestaciona, penis Cif
anarquistas, aliats de l'Esquerra, no
s'hi acostaren.
UNA NOTA DE "SOLIDARIDAD OBRERA" QUE CAL PUNTUALITZAR BE
"Solidaridad Obrera", en un article d'aqueils en que pretén passar
la maroma, per significar que els de
la F. A. I. no temen cap relació amb
la gent de l'Esquerra, eaceiu:
"Cuando :os guard:as de Anguera
mataban en la calle a hombres inocentes, previamente desarmados, Izquierda Republicana de Cataluña callaba a- eomia.No sabem si amb això vol referir-se al que passava a la Generalitat en eis dies de la vaga genera:
promoguda pela de la F. A. I.
En efecte, metiere les aostrcs dones havien de fer cua per a proveirse de pa i de subsistencies, els periodistes que anaren a la Geceralitat quedaren astorats de la quantitat de coberts que es repartien per
dieta del Palau. Leo famoses cuines
de Milà i Camps no cessaren de
funcionar dia i nit, i a les hores del
repàs a totes les dependéncies es
veien nombroses taules parades.
Els mossos d'Esquadra. que en
a:tres ocasions semblants hay / en
servit per a custodiar els carrcs d'escombraries o assegurar el sce y ei de
proveimenta als establimeuts de beneficencia. en aquelles circurnatáncieo dedicaren tot llur saber a mantenir l'avituahamcnt per a la gent
de la casa.
Té raó "Solidaridad Obrera" quan
dia que els de l'Eaquerra menjaven...
De ai eallaven eis petits prohoms
de l'Eaquerra, no n'estigui tan segur 'irritan iodieah, perque en una
reunió de regidors a l'Ajuntament
ioren diversos els esquerrans parta(lar,', que a'anés a la CaSa del carrer
de Mercadera passar-ho tot a sang
i

lOC.

Es clar (me despees en públic, i
sobretot parlant clavan: del, de la
E. A. 1., els rnateixos demanaven
cap d'Anguera de Sojo.
Lt coaza tole
les qom iara,
dictadorets de l'Esquerra per
conaervar l'acta

El

moviment
maritirn

VAIXELLS ENTRATS
Vapor eapany,•1 "Argentina":
en Ilast. do Maraalla.
Vapor espanyol "Ciudad de
Bammlona", ami) carrega general , pasalge i es rresponriimi.ia.
de Palma.
Vapor espanyol -Capitán Segarra". anth cal rega gniterat
61 passatgers. d'Atacaos.
'Vapor angl'e,s " Tnla ", amb
t'arit o ininPral. de N ea eastla
VA I XELLS DESPA7XATs
N'alma P n utint", a-ol n • a
ga general, cap a Valiglela.
Vapor espanyol "Antonio de
Safriistrgni", emb rärrega general. cap a Gijón.

EspecIfic de

LA PUBLICITAT

ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)
(MANCA De VIGOR SEXUAL)
De le eyeculaeld prematura (perdure semlnats): oc te rientes y
mol, teces per e eomberre la NeURASTENIA, en bates les seves
menitestaelont
Es el mes poluto estimulant de acuella? neur043pin0.enedinOltental.
Sinergd homo•eetimulasa de les lendutes tetessuciale Producte sehe

•RIU9 DI 81,19111CRIPCIO

el Itincoanamen1 deis rneittaos.
No conid. ro estricnina, ni SOSSUrt nleentartdes. al cap alise medica.
aten' escuna,

al

octOrsuCte mitoNe e INSUSTtrunst e REO A RECOBRAR
LA PERDUDA FELICITA"! CONIUGAL. PROSPECTES GRATIS
1 emeomei,s Pertneeológies de/O' W
.."Preu: 21'75 ptes.
so ele
Den SO /sacre, ti Ni l'Hilan Aml

t

Sr.

auseiint
r»ec!or

Lo frcgo, pe r si ho tenis a be' fu•
bitcar-lo al Blos del Transeiint, el eoene n tari Següent:
Contestant al sen-vor cuanto/ que la
la informació dr la meció de 1/orsa i
Finonces, del din 30-12-31, sobre Partirle titulat: "El con!licle ferroziari",
ha de frunufestor-il im modest frroriari que Is maiS perillés fer un
cementan i sobre un assumpte atuse sab o r de qa.' ro, o, intencionadament,
so l ee destear l'opinió pública.
L'auament deis ferreteares no esta
dernanat a base d'atiesen-0u r les tarifes ni treure limpost de les eaixes del
T r eso r ; solament si a base de boca
admin'straciii unifican! l es Sal 1 ts•
aquest sol fet quedarien
nyies;
primits ini3 de tneitan fa cn.gelis
d'administrarió, la duplicitat de Pe r
en e!s-sonalqueSOcdmpntia
punto d'entlac. reaeseerdentents, of:eines. etc., etc., ädhtsc m'arrimar ia a
dir que, desprós de's augmotts
satis, P,)tser tOdria esser fácil de rebci.rar les tarifes, donan/ Inés ‚oficieals (ransports.
E l mie desiffaeia és que informes
a ¡'oficié quines eón. al :es paree ise•
g..m.s diu', les rntiltIptes causes .Ç',n C
no esPerifiea) que han estat sempre
d'esser rfs l r an:ports mis cars a Estaca que als cifres falsas.
per sistema, Peor ,17,11.
No s'hi
pre tontea els abres»! ferrorsioris. Cal
in'a r ma r de teta la reritat a l'einió

esse'

¡ice.
EmissiS infantil

r8.05: Ineormació del concites infantil de Redio Associació i ¡cesura
de les caries rebulle? ami') destinació
a l'esmentat concurs. Llista dels nOUS
premie rebuts.
79 . 00: Fi de l'emiesea infantil.

T

S

.F.

ció de d'Ame que el5 Sellynr3
°lente bagin sollicitat per eseril.
2,7 . 2( Canses de valor: i motteria.

Breu informació de la Borsa.
20.30: "Dalle la foret". Geles.
Segena sesei6 de cancms Pc
harmonitzades pel-pularsdeN
rneetre Ezequiel Martin, am!, la cele
laboracie fe la cantatriu Enriqueta
Ma r , que interpretan ä el eegiient programa:
Lo cit de Nadal
"Lee dotze van toeant".
"EJ cant deis engele".
"Bresfa Josep".
"El cara dels ocells".
"El Noi de la Mate".
"Dele : N'er e. --nlendent".
e Nit de vetlla".

2 100: ReaerlatC^ iri ,crniim i e
rem'

Emissions nacionals
Programes per a avui
A 3 SOCI ACIO NACIONAL
DE RADIODIFIeSIO
GRAN FESTIVAL DE RADIO

ni!

20'oct: Obertura de l'emissora.
Carillnn.
2005: Conferencia histerico-barces
lenesa. a arree del publicista Sr. Enríe- Perbellini Subiranes, sobre el tema
"El Monestir de Santa Eulària
Merida".
2010:
.
L'nrquestra de Rädio Associació interpreto ti:
"Karema". Grey (marea).
zo'rsz: FI clisc del rädiee-eent. Radia-

!. G.

LA

de beneficencia.

afe,5: Treballs literaris i recital de
peesies d'autors catalans.
1 8'0
0 : Fi de Pemiesió redie-bene-

Emissi4

a ei"-

del publicista Sr. Octavi Salten.

2i'in: "Canción Seedeise e . Cante
2130: Canvis ile darrera hora de
ceje. meré cacas, merese. eautxú.
Bree informació del mercar.
21'35: Prorestics esportitie dele acres que se celebreran elemä. a eh -ter
del Sr. Roseend Catees.
21'40: "Agua azucesiens v aguardiente", Chueca.

ASSOCIACIO
22' 00 Hora exacta.
Amb motiu del repartiment de pre"En el reino de lar Indias*. eirelee
mis del Concurs Infantil organitzat
"Herediade". Messenet (ohertn&
per remisscea EA J - i, deme,
"Muna plena". Teldsi (sardana
menee, a les onze del mate al teatre
"Tnere de! 0' 0 ".
(es.Cstalä 7Novetats tindse lloc un festival extraordinari. arre) la cooperació
de diferente artistes i atraccions, eii
quals programes complete publicarem ; RADIO CATALONIA
en l'edició de derne.

,BALPIES /33
RADIO

RADIO - ASSOCIACIO EA) - 15
(251 tn.)
—

Dierni jemes(
1200: Obertura de

Carillon.
Full del

l'emissora.

dia (comentar femeni),

tio5: El disc de moda.
tiro: Curs de cuina práctica.
Els dos platt de drin.i.
1220: Conversa Jemes:ala.
Recomanacions practiques per a la
llar.

Receptes de bellesa.
t1'25: Secci6 de consultes. Pregunte i respostes sobre qualsevel qiiesti6
relacienada amb la dona.
Bersa femenina de treball.

1.2'3e: Radiació de diSC01 que les
eenyores riclic-oients hagin soltieitat

per escrit.

r2'4 3 : Fi del Diari temen:.
Entissi6 de sobretaula
;el trio de %dio Aseociacie, alternare amb música variada en flecos,
interpretasä el següent programa:
t2'45: "Garelawey", Gloubier (marxa): "Bercense", D'Arnbres , : "La
peoceese de Sant Barren/ley". Catete
(sardana); "Dele", Christiné (fentasial: "Nina-Nana", Michels (eetse
1400: Hora exacta.
"Flobernies", Vives (fantaeia):
hara", N. 1 uie (pas-dohle).
14.3n: Fi de l'ernissi6.
Emissió de tarda
ifon: Obertura de l'emissió.

Emissions Estrangeres
més interessants
FRANÇA. — Radio-PM; t.74
— ao'45: Redio-teatre: "Ei Poema de la Parisien", poesies presentades per M. Duard. — 22' 0
0 : Música
de discos.

1. 44 5 In. -- tejes:
Veril ad a redio-teatral : Sorpresa,
skecht cineruatogrefic de Marc DeTorre-Lii (el,

ums; "La patria en perill", reconstraw-

ció del reclutament de suluntaris
(ans' teq2; "Canee de Florian" ¡ la
sera paròdia.
Alger, 363 ni. — 2000: Concert de
guitarres i mandolines. — Discos cdMies. — ace30: Concert de discos a
peticie, dele rädio-oients.
Bao/rus, 304 m,-"
Música
de disco!. — 21 .00: "Mademoiselle
la Seigliere", comedia en tres acres, de
Jales Sandeau.
Es tras bu r g. 345 ni. — 2ce3o: Retransmissie. des de! palies de festes
d'Estrasburg, del concert donar seta
la direcció de Jules Hublart. — 22'3o:
Música de ball des del Savoy d'Es-

trasburg.

Carillon.

ToIrsa. 38; m. —

Marea.

17' 0 e: CUT, raeiat de Grametica
Franeeee. a cärrec del professor nadiu Mr. Reheit elichelet, de l'Acadèmia Hispano Francesa.
pfLr . \fi listea seriada en discos.

sefrecie deperes . nperetes, sarsur•

les, envine i hallables.
Eenj.r.rij eddie-beOfira
77'3n: Hora exacta.

Mns'ca

Orquestra einsfänica. —
isee tes e enilquee. — Orquestra v'enesa — Operetes. — 21 ' 4511 CanQ,
retes — Acordió. — 2215: Ball. —
23 e00 : Els discos dels redireniente.
ALEMANYA. — langetamrg, 47e
1900: Programa variat.
m.
MiWra lleugera.
Jaez.

•.

a p enen tintine
Allres

•

2130
. 5.50
26.—

METEOROLOGIC DE
CATALUNVA
Situació general atmosferica d'Europa a les set del dia r de gener de
teese.
Al rord d'Esrecia hi ha i oca depressió que avança de ponent a Ilevant
produint vente forte de l'oest i sud.oest
i mar mm lt moguda a les costes deenglaterra i mar del Nord.
La pertorhació d'Hila va perdent
importencia, perie determina encara
mestral fort al sud-est de França i
al nord-est dEspanya i cel cobert am!,
pengee i nevades intenses a Itàlia i
Tutee; e'ob serven precipitacions de
3n litres per flirtee quadrat a Ancona,
22 a Palermo, i6 a Roma i 75 a Foggia.
El regins anticiclenic s'estén des de
lektlantic fins a l'Europa Central, amb
hoiree a França 1 cel serè i temperatures ba1xes a Espanya, Alemanya i
Txecoslovequia.
Estat dei temps a Cata:unya a les
SERVF:I

Carillen.
i s'35: Redio-beneficèneia a favor
dels laberceleeoe 'pobres.
17.4o: Note; iniormatives.
1745; Marea.
teeso: Islistes dels &e ntere per les
diferente inslimeiens benefiques, ases
i

eareelone. mes

Relannula inerte*. trimestre. 7.50

rigiendeliee. comeieternent Inofensiu Me i ceriudica n Icalona cap prsaa,

ge

22.3o:

eles:

A la rail d'Aran el cel està roben,
ring reivol a !a vail de Ribes t seré
a teta la resta de Catalunya.
F's ente eón moderare del nord i
nord-cest i ¡mes de la mateixa direcció a la serralada piserienca l'Empor&
Le3 baixes temperatures encara
persisteixen: s'han regietrat mí n imes
de te graus 5ota se:, al port de la
Bonaigua. 15 a l'Estangente, ro a
Fresser i Tremp. 9 a Manresa MnH,;. 8 a Capdella, 6 a Rimes. 5 a Puigigua:ment sola zero a Serós.
cerdä
REIS: Visiteu :a neutra important
seeció a &os pessetee pega. Més
to roo articles diferente. La Casa
dele Saldos. Escuclellers,

BLOC 1 DIETARI GUIMERA
Ilem mese el Blose i Dietari Guimeri, els guate respouen a una necessitat forza sentida, tant pel ms preu
com pel seu formar.

FILLA DE J. CASANOVAS
Coneessionari de les insimerables

MITGES "MARINA"
22, CARIBE, 22 - BARCELONA
L'ATRAQUEN 1 E. DEIXEN

DESruLLAT
4 ,:an tornava pel Paralleio al val seil danés "Aase" ei tripulan, d'am'en Ramas Albretsen, en arribar
devant la Comandancia de Marina
Ii sortiren Si pes tres desconeguts
Esno lard, 36e) ni. — 79'75: "El buró tzigan - , opereta de Strauss.
2rao . Música de ball.
AUSTRIA. — Viena, 517 M. —
hice Programa de Strindberg Wedeklei -- 2( . 25: Mleica de ball.
Be:L(31CA — Bmarselles, sog ni.—
cono: Sessió dedicada a la caneó valona. —
Concert per la gran
nreuesta de l'1.
R.
ANGLATERRA. —Nacional, r 554
au, 3 01 ni. i 2 5, r n/. — 2135: Rä•
die-concert ele Mil3ira selecta. —
22'3o Ball.
HONGRIA. -- Budapest, 53a m.
— rel ue: Retransmissie de l'opereta
Ma y a, de caves. Deeprie, cor.cert per
römutra de tzigans Fugeni Farkas.
ITALIA. —
Tori, Getnote,
331 in. i 274 111. -- 20 . 00: Mesita ciar aea. — non: Ball.
Roma - ,Vepals, 44i M. — Retraesmissie d'una ópera. Noticies de tot
erren.

EXPOSICIONS D'ART

SALA PARES
J. LLORILRG ARTIGUIS Cene.»
VALLS SAQUE
Pintura
Fin• al 1 6 actual

GALERIES LAIETANES
Cofres CATALANES, 813
T. SOISPlnturt
F. CA n1n RES ROLLA
11.
LL. corizz
it
K LIUDE
R. RAS MAS
R. MAJEN
Cerärnica
Fine al 8 actual

LA PINACOTECA
pageFio DF GRACIA. 5 4
P. SASATER-JAUNIA
Aquarelle.
InauguracI6 avul

SALA BUSQUETS

PalaciO Ise GRACtA, ee
Ilituertino timparsi• 1
atables 1
‚Idee, dl
d'Aibert Junyent
tzpoeletri de pintura rnOMIPIIII

SALA BARCINO
eimon

u. RANCIA
RAMBLA CATALUNYA ,

NARTI °ARCES

-

20

Pintare

BADRINAS
SALA
Manila menee.

Diagonal, 4110
Ilxpeelc10 collectiva d'obres 'Medites dele
artletes qua han exhibit Hura °melena
en e0uetta
Del 15 deeembre al 8 gene'. 1092

RA0 10

SUPERHETERODDI
98 per cent de puresa de to

8

INFORMACIO DE LA CIUTAT

TYL

latee del

▪

LA PLBLICITAII

Dissabte, 2 de gener de 1932

SYRA
DIPUTACIO, 292
Galerita d'Art
•04.110AT MARTINei
Pintura
eotleotive de pinturs
15 Mula

que li demanaren els diners que porlava, i cono que els contesta que no
en portava cap, el llançaren a terra,

i violentament Ii prengueren les poques pessetes que tenia i el despullaren i le n'emportaren la roba.
El desgracias mariner llagué d'anar al vaixell amb )a roba interior.
S'ha denunciat el fet a la s'oficia,
la Qual practica gestions en cerca
dels autors de la salvatjada.
REIS: Mitges i mitjons a preus
sense competencia. La Casa dels
Saldos. Escudellers, 34
UNA NOIA MORTA
AL CARRER DEL CID
Al cartee del Cid fou trobada en
greu estas una nota anomenada Matee del Cartne Corrales.
Fou conduida a l'Hospital d'infecciesoe, min morí en ingressar-hi.

RE

Ir eg

eran assortiment en ~sienes

artlries pimpis rar Regal.
1.6 CASA DELS SALDOS
Escudellers,
—

UNA BARALLA SAGNANT AL
CARRER DE BARBARA
Al catres de Barbare, cs baralla-

ren Florenci Piquillos i Emili Cans
Casanovee, i resultà el primer amb
ferides greus que e produí el segon amb un ganitiet.
I.'agressor fou detingut i el lent,
despees d'auxilia t al dispensare fou
conduit a l'Hospital.

JOIES VERITABLE OCASIO
Per a compres a bon preu aneu
a la Jolerla Magrin, T a llers, 41
UN ROMANTIC AGREDEIX LA
SEVA PROMESA A TRETS I

DESPRES S'ENGEGA L'ARMA
CONTRA ELL. 1:ZRO SORTOSAMENT SF.NeE FER MAL A

AM t al migdia. en pasear un guirdía de seguretat per lekeinguda
d'Iceria, velé un individu que fsia
diversoe trete contra una noia. De.1psés aquest individu intentà disparar dues vegadee l'arma contra sets,
pero com que earnsä ro funcionà
no pegue aconseguir el seu propäsil.
L'esmentat g uärdiadetingue l'agresson el qual digs4 anomenar-se
Vicents Martínez Gil, de s8 anee.
La noia resulte. i Ilesa.
El detingut manifesti que fa uns
tres anys tingué relee:0ns arree la
dita nota, u que a causa d'ésser absent de Barcelona ii escrivf algunes
cartee demanant - ; i de reprendre les
relacione, a la qua: cosa ella no accedi.
Ahir a la tarda la vele a l'Avinguda d'Icería acompanyaria d'un
neruse anomenat Jacob Ganta, i en
un ecce, de gelosia tragué l'arma i
disparà contra :a eeva ex-promesa,
i deeprés intente siticidar-se.
A poder scu s'ean trobat dues
catites, una dirigida al jutge de guär-

C

trarietats amoroses, i una altra dirigida a un germe seu, en la qual
dernanava que tingues cura de casa
seva.

El detingut ha estat posat a disposicie del jutjat de guärdia i ha ingressat als calabossos.
BEIS. El millor present, una
eleseant i sòlIila mequina per a
eosir j brodar "WERTHE/M ".
A l'avançada edat de setanta-smit
mort Rossend Rifo', Artigues, pare del nnstre arre Rnssend
%t'ole, l 'editor del Bloc 1 Dietari Guimerä.
Rebi la seva familia Cl nestre condol, i preguem a Deu per la seva änima
lays ha

L'alcalde ha rebut una atenta Iletra del Superior de leksil Hospital
ele Sant Joan de Dell agraint al cos
de la guetdia urbana i al set cap
s enyor Riber l'obsequi anua?, conslstent en dos bens, doleos, seno, etc
presents de festes als asilats.
La Societat de Socorsos Mutis entre ele sordsdnuts d'ambdes sexes de
Catalunya, que te el seu estatge a
l'Institut Catale de Sords-nnits, narren de efontserrat, 25, pral , ha rebut
del seu president honorare Ela Jaume Petit Ros, la quantitat de pessetes
45375 rom a donatiu particu'ar i pel
recollit a les caixes que als seus estabiiments de corriere lb l'esn,entat senycr per recaptar fons destmets a la
Caixa de Pensiona i Vellesa de S o rdsmute pertanyents a tan benemerea en-

1110.

Demä, ditemenge, el I.endon Club
farä una visita a l 'ex -palau retal de
Pedralbes. Lloc de reunió: l'estatge
social (Av. Portal de 'Angel, 6), a
les deu en punt.

seria purament comercial, encara que, per tes circumstäncies es'

pedals del comerç cinernatogräfic
a casa riostra, caldria cornprendrehi part del vocabulari de produccie,

per AIWELIP MUÑOZ,

•

TONY D'ALGY, MIQUEL. LICERO

I la graclosIssima combdla

.
a
.
1

la
Me voy a Pa pás .a
per LEON ERROL, Mitzl Green, Sasu Pes
u

Són dos flims PARAMOUNT
•
si
li'BB1111•BusainumaseuBBB•BIRBIEBeleaniBBIIBIIMIIIIII
l
paltos que ens envig n la ses-a producció. Perd ¿de quin país adopterlo, ¡a que no és possible fer-ho de
tots? An i hi ha el problema.
França, evidentment, ls el bressol
de l'art cinematogrefic; podríem die
que n' é s el país d'origen. Verb
d'America han vingut els mes importants perfeccionaments, diriem la
primera rentable tétrica, i és segur
que Alemanya ¡ Rússia no s'hauran
pas quedat carera en la creació de
mots sD'on treurem el vocabulari
de que ens hm de servir fins que
els tecnics decideixin? De la mateixa
manera que el tecnic adoptarà el
mol (lela país on hagi estrés !a seva
tecnica, el reírle l'adopta actualment
de la I lengua de les revistes que Ile-

Lido Cinema
(Acuella Western E160010)

Demä, diumenge, 3 de gener
Sessions especials de cinema
per a Celad
Matinal, a les r.r,
i tarda, a les 3'3 0
PEL.LICULES COMIQUES
FILMS CULTURALS
I DOCUMENTALS
ATRACCIONS
I DIBUIXOS SONORS
RIFA Cla JOGUMES galantment
orsetes pela MAGATZEMS JORBA

PREU UNIC, UNA PESSETA
que mai no hagin desfilat per les nos-tres pantalles. Ens relerim a "Me
voy a Paris", cinta interpretada pels
esmentats artistes, que actuairnent
exhibida, amb gran èxit, al cinema
ntquinactna,
Ultra aquesta divertidissima comedia s'exhibeix, al cinema Urquinaona, una altea cesta Paramount, parlada (.11 espanyol, el titol de la qual és:
''Sombres de circo". Perfectament
combinats en ella el còmic i el drainätic te per protagonistes Tony D'Ale y, Miguel Ligero i Amèlia

gelx.

P'.7

El Centre de Lleida les Comarques portari a cap deir3, diumenge,
una visita collectisa al Pessebre del
Centre Excursicnista
Blaus", de

aixe mateix es dificil d'unifiErz

arnparac16

[lec de reunid: el local socia:, a
dos quarts eleseze del mate
Fa rrnácía 1 da. Dr. Genové
MEDICAMENTS PURS,
ÄNALISI
Rambla de les Flora, 5. • Barcelona

Refredats, coriza, grip,
angines, flemons
Guariment

ràpid arnb

Ferments
po l iv alents
GENOVE

Per un vocabulari cinernatogrätic

cie

Sombras de circo

dia, en la qual explica que havia
decidir suicidar-se per les seres con-

JE NEM A

Fa algunes e ettnanes, j referint-se
a la conferensea que donà Pompeu
Fabra a l'Arenen Barcelones, Josep
Palau plantejava des d'aquestes utateixes colunmes el problema del y ocabulari de la leen/ca einematogret'ice a casa nostra. Evidentment és
un problema, i es un problema no
resolt encara l que costare de resoldre. Un vocaeulari tecnie, cons
la mateixa paraula ja ho intlica, e;
un vocabulari dirigir als técnice, p e a ús dels tecnics i cerque amb ell
s'entenguin els técnico i aquelles
persones que arnb els Merece es relacionen. En el cinema el vacabalar tecnIc podriem dividir-lo eco tres
eones: vocabulari de producció, vacabulari de distribució i vocabulari
de projecció. El vocabulari de produche comprendria tots aguces
mote que es referissin des de la redacció d'un argurnent fins ai
tatge de la pelg icula. El de distribe-

URQUINAONA

:

més ben dit, d'edició (teces, positivatge, etc.). El vocabulari de proterció seria independent.
Ara be: a casa nostra, ¡pedem
crear un siocabule.ri tecnic de preducció? Les paraules neixen senspre de les coses, no pas les coses
de les paraules. Si no trabo prodecció serä, dones, dificil de conetminar el rocabulari que li correspongui, entre a l tres reons perque, de
momeut, no send útil a ningú, alnienye com a eina de treball. El rocaln:ari de producció a casa nostre,
dc moment, es clar, no por ésser
iliti nté3 que per a parlar de la pro-

duceie dels altres, es a die, útil a la
crítica cinematogrätics, ja sigui la
que forma part de la premsa, ja la
que, pe/ comide que Ii te. ia el distribuidor„ia la que pugui fer el mibes-. des de la seva liutaca.
No tenint prodeecie, ¡desde de !a
,q1Ri treure ela termes que ens permetin parlar de le oreduccie eele altres, és evident que haurem de manllevar els mote, adaptar-loe, o traduir-los, quan la traduccie sigui possible, del vocees:e/el -tecnie d'aquells

Un U. Sm ti. . ciuc e s. oesee.
del qual se'n parlares
Per Marla Alba i Barry Norton

efuteuz.
Al Cnliseum continua en cartel] la
divertida comedia. parlada en espanyol, "La pura verfall", que un cop
mes reafirma e 1 5 nostres valors interpreta'... • 1 en donar «asió de llulment
ertistes excellents com eón: Manuel
Russele Enriqueta Serrano, Josep Is-

ei vocabulasi, perquè com que
per lis que seet fa no portarä, per
rra, a cap confusie d' erdre präctic,
tothom continuará amb els seus
mots favorits. Si volem un vacaba:ari tecnic unificas hem de procurar,
de primer, tenir Itons tecnice. Quen
eque s ts técnics lenes ensinistrat els
nostres obrera i tinguem ruta producen', regular, el vocabulari cinematogräfic naixerä cona una cosa
viva, i nomee caldrà endegar-lo sota
el giatge dels filblegs— de mestre
Car

her, Maria Bru i A:nälia d'Isaura.
"La pura verdad" es un film Paramount materialment grumollat de situacione cemiques, que el palie del
Coeseum celebra amb les seves rialles

aplaediments.
CINEMA PER ALS INFANTS
ORGANITZAT PER PALESTRA
Palestra. organitzat per a dilluns, da 4 de gener, clues sessicas
de cinema cata:ä, especialment dedicades als infante, a! Lido Cinema.
Aquestes eessions sarao a les
guatee de la tarda i a les sis, amb
aquest euggestiu programa:
"Palestina". documental.
Un fens de dibuixos animats.
"Fe peilt Napoleó". (Divertida
comedia d'animals.)
"La Biblia a trets".
(Film de Torn Miss, d'una gran
con-licitar.)
Noticlari. Activitats de Palestra i
Campament de Minyons de Manta-

Fabra, naturalmcnt. Mentrestant no

podriem fer altra cosa que posarnos d'acord sobre alguns mots, els
mis corrents, ageells que hom
pra naturalment en les critiques.
Pcr aleó potser seria convenient
una reunió, o una serie de reunions
— guardem-nos de dir-ne congrés— de critics i persones interess a d es i assabentades. per Asear un
vocabulari emes i senzill, a linee del
qual pugnen/ entendre'ns i f er-riss
entendre.
ANGEL FERFeeN

nea.

NOTES OrICIOSES

.71513111111~11101111111111M1
DE VI ATGE
Fa alguns dies que t rirt:ren de Hollysvoed amb direcció ,a , Paris els Preiximarnent estrena de la producció
eminents artistes de lá Paramount,
Leon Erool, Mita! Green, Zasu Pirre,
jacgie Sesee i Lillian Tashman. Corn
UFA
sigui que llur viat ge a Europa i
estada a la capital de la veina Reeüh'ica no tenia altre objecte qu
e d de
divertir-se, coneixer la cinta : Llum
fin; ale seus darrers ti ccens. herlar
?a llei seca i fruir, petes l gratis,
gues eiee de Mbertat os Veurepea,
resultat d'azmet viatge seesbarje
amb Brigette Helm i Wi/ly Fritsch
tan crle)rats artrte Ita estar ?a reatraclA, per la casa Pararnnunt, d'e ness,
na de les mes cem imies peleles-eme neerMIDEMERIMIMM

eta, ryfrie,

PROXIMAMENT

INGAGI

animminwenies

(GORILA)

La pel•Iteula exòtica
de
ART-FILM
O N ... ?

MITZ1
CREEN

LEON
ERROL
/,ASU

LES PERIPECIES DE

P1TTS

SKIPPY
El film deis infants i de tots els que desitgin
conèixer Fànima dels infants
ES UN FILM PARAMOUNT
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LA VAGA A LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Sa gnants incidents a Castillblanco i a Feria. -- Manifestacions tumultuoses en altres pobles
La informació que en clima
el senyor Casares Quiroga
Madrid, 1. — LI ministre de la
tiovermació. de n' atinada, ha aran:fi-atar als periodistas que acabava
•c parlar amb el governador civil
ile Badajc. e.ense que li pogués donar noticies concretes deis successos
ucorreguts per las difieultais de comunicació arnb c poble de Caatillblanco. Jo cm tanda — ha afegit el
a enyor Casares Quiroga anuests
aucceaeos fondament desagradables.
poblcs de Badajoz catan 'lupa
llunyans une ala altea& La forma
;ncoercible amb qua cal actuar per
aquesta raia irnpedeix que pugui
enviar-hi L força neceas:iría. No
:e eap encara el descatalellament
dels lamentables auccessas per qua
:es noticies que ea reina son inolt
confesas.
Després facilita el telegrama segilent trames pel governador civil
de Badajoz:
"Goaernador civil al ministro de
:a Gobcrnacian: Ocasión huelga
planteada en esa provincia, esta
mañana en cl pueblo de Caatillblanco ha ocurrido una eolisiall entre huelguistas y fuezas de la gua!'
dia civil. a consecuencia de la cual
ha resultado muerto el cabo y tres
guardias del puesto, y ademas un
huelguista muerto y eco herido. El
aboque ocurrió al tratar de disolver
manifestación tumultuosa."
Rapidament aortircn force; cap a
la dita poblacia amb ei tinent coronel prime cap dc la guädia civil.
He cridat i &mana/ noticies '11
jutge d'Instruccier d'Herrero dcl
Duque. per saber qua as el cale s ac
-ceia,snquhgtreapos•
Els informes ca fan difícils amb
el dit poble per l'allunyament i dificultats de comunicara:, que té amb
la capital de la provincia. Al poble
dc Feria In Pague tambo: aquest mafi una colliaiö entre els vaguistes
i la guärdia civil, a consecniancia de
Ja qual resulta un obrar fcrit, que
portat a l'hospital de Badajoz morí
a dos quarts d ' Ut14. Par part de la
força resultaren ferits a copa de pedra un caporal eir un ull i un guàrdia a un braç.
Al poble d'Altorre e:s vaguistes
te:rica el propòsit d'as:aaltar la caaerna de la guardia civil i la Central telegráfica . Surten force per
protegir els que san alli.
Als voltants del ait poble salan
confas danys i atropells el algunas
finques.
Tambd a Magaceia i a Coronado
s'anuncien manifestacions tumultuora es i violente. Han estat tramases
forces per evitar més ija111.. extrallmitacions.
A Villanueva de la Serena els
anime tetan tanibé excitats. S'han
tramas force per preveure possibles
SUCCeSSOS.

A Oliva de la Frontera reclamen
tambd atmaill. ei bé per Inotins aneas
a la vaga, puix que es denrana
lentament la suprcesia dais serveis
inunicipala.
Als altres pobles de la provincia,
segons eis líneas informes, hi
tranquillitat compicta, si bé aranguau dadas de molts

Els fets de Castillblanco
Badajoz, 1. — Els periudistes han
pogut arribar fina al poble de Herarar
aa, que es troba a pocs quilametres
de Castillblanco, un han ocorregut
els successos que han costat L vida
a quatre guardles civils. CaerallOanc,
estä co poder dela revonasos, per la
qual cosa sala liagut dc detenir la
inarxa. a 13 quilanietrea de la poblada.
Segoirs les darreres noticies re:Jiu...c.-,
a Castillblanco talla farmat ami manifestad/1, composta per uns 4 10 obrers.
Camplint cl deure de: :uta ;ame tu
mena de manifetacions, Ira setlt la
guärdia civil, que ha inri.at els iríainicatanta a qua e, diesalauassin paraficament. l'er tota reapusta cla tagraste t timan Lativat contra s.is
enes, toril obeint a ura, m e
117.77
aaparat contra
píes han copejat :ano cuasi.,
Ilitrs propia t'usen,. Saarinciit ai • •:.:a
guardias, que aoansireal • ami
aosiclia de defensa. ha ;--elit
des cops i ha p,gut iii Su ds/3
del grup i ierit-ne omm loe.
LIs cadavers dal, guardava chils
eautinuen al carrer. al lualsra :loc on
han estat mara:, mcparat lunila
Ire per un nieto: de distancia. Cenit
ham dit, els cailavera astan desiigurats
per la brutalitat deis revolton,
pc, ble mIt CastilIblanco esta utaterialment pe:a revoltosos. Es fa tan
imparsible. apropar-s'hi, que el jutge
d'inetrucció d'Herrara no ha pogut
penclaaf a la publació.
Lls guardias das mult, es ilíaca
itsep Franco Fan:inda.: icaporai:t.
lrancesr González Borrero, Agripi
Simón Martín i Josep alatae Gorrea/e.

Dues versions diferents
sobre els fets de Feria
Badajoz, t. — El delegat del gcversudor. que anà al palde de Feria per
a informar-se del que al:i ha ocorregut comunica a la primera autoritat
de la provincia que en c: dit poble cir-

calan dues versions complcsament d is
-tinasdleuco bats.
Lata de les vereion, diuen que al
dit poble, com cn la major part deis
de la provincia, l'atur era parcial. Entra eIs obrers que no estaven conformee amb la vaga, i que, per tant, no
havien abandonat cl traban, fiauraven
els que presten servcis als monto
aliaires de la locaiitat. Scmbla deduirse que, ala aoltants de les onza del mata una manifestada d'obres s'organitza a la plata pública. Com sigui
que la vaea havia estat declarada illegal, i na es permetien, per tant, les
manifestacione, hi llagué una topada
amb la benenarita.
Davant l'actitud deis obrera els patrono molinera aollicitaren l'ajada (le
l'autoritat perqua fos respectada la
Ilibertat de ercball. ..a conseqüència
d'aquest requeriment el cap del lloc de
la guardia civil destaca., a l'indret en
aan installats els molins, dues parelles.
En arribar aguaste a un molí es troPuren davant un nadrit grup de vaauietes que tractaven de manifestar-se
en actitud turbulent E l. cap de la foraa va volar fer dessistir els obrers
llurs propasas, fent-los ..eure la improcedancia de 1:ur actitud. Lluny d'atendre aquestes indicacions se sentiren
vens airadas invitan! a Late .. En vi,ta d'a:xa :a guardia citil ea protegí,

alens h nettes que voleu
començar a aprendre de
Ilepir el vostre 'libre és
i LES

PRIMERES LLETRES

'

i apuntant ele farsas contra la multitud, es feren diversos dispars
re, que bastaren per provocar la fugida deis maraiestans a toses les direccions; perG, desgraciadament, un dels
piojectils ida blanc en robrer Manuel
Flores, que en aquell moment eortia
d'una barbería, seise que llagué; intervingut per a res eil ele faCcr.,us.
A conseqüencia de Ice ferides •nari
pur da -; r ea.
La in formes del delegat de aaai
ritat din que cia anima san bastara excitats 5: be: la publació, en la seca majoria, ha reaccionat bastard, després
de l'arribada dc nornbroacs ¡orces.
L'alta NCreiÚ dels sucesos coincideix amb lamutior fina al nrourent
de l'arribada de Ira torees. Segons
aquesta versió els mes exaltats iniluiren :obre ránitti deis del grup, dictalos que el governador civil era afecte
als obrera. i els deiensava en Par dret
a la vaga. Pel contrari la cuàrdia
coatradint les ordres del governador civil, es proposava a metrallar la
població. per co que calla atacar-los
acabar amb ells.
Aguaste exhorta:0ns era:abren la
niassa a favor dels dirigents. En
pace momento tata els obrera es liançaren contra la gmardia civil, la <mal
no tingué mas remei que fe- diversas
dispara per deienaar-se; i un {reís
fou el que feri Manuel Flores.
Aval, cOvendrea, es verificara, a
Badajoz, l'enteerarneut de la víctima
deis successos ocorreguts a Feria.
Serii preaidit pel governador citil.

1Zenaixement de la tranquiklitat
Badajoz, 1. — litt rettascut !A tranqullEtat a Castillblanco 1 Fera, on
ahir ocorregueran els lamentables
successos ja referías.
A Castillblanco arribaren :es forera de la guardia civil tramases pel
governador de la provincia. El Jutge especial ha tiainer.aat a instruir
i....aenora de rigen
Ei governador civil ha arribas a
Cust1111,lance per a assistii ai sepeli
ictimes. Es sucstzA doioric
deis suacess.../s acorraguts u de les
gnus derlvaCiuns que paden
.a toma la provincia ha acabat
Oaspera .rac duna ea rearma u a „:,al mí s'Ira
a
fas-

El que diu el secretar/ del
ministre de la Governació
Madrid, —E . - :retara particular da: min:stre .:5 a Governacl,.n mu
r.bre aquesta tarda el, perfod:-t77prr encarna del senyor Casaren Qa.•
raga, i cl, manifesSO que les noticies
d, Badajoz acusaren tranquillitat. El
..;cnyor Casariis (jan-osa va romas/.
elre Sota la nit /.1 Mituiateri, i ara:
i n ensava marcar a Badajoz, aml, objacte trasaistai a czterrainnt dala
quatre guarda: , a:vas aasaasinats
Castilllaanco. para, per trobar-ae
indisposat, zmh un castipat no pague
fer-ho, per la qua: cosa mutarais a Baclajaz el eub-accactari (121 departamena senyor Cara • Esplä, pala qua
%al cl actiyor C•are Quiroga que
cut l'eterrament a.as aributats salazdiez, cstigui representat el ministre
sic :a Gavemacia. L'enterrament de

les guarra victimes es verificara al
mateix poble de Castalblanco.
Les noticies rebudes de les altres
provincial: acusen tranquillitat.
Per noticies particular, se sap que
Iran arribat a Castillblanco i alises
poblet de /a protmcia de Badajoz les
iones que l'avien estat sollicitades.

Castillblanco estava del tot
en poder dels vaguistes
Badajoz, t. — .‘ darrera hora de
la tarda s'esperava amb ;tripulancia la tornada del fiscal de l'Audièn
cia, el governador i el jutge, per a
obtenir noticies de Castillblanco.
Sembla que l'esmentat poble eslava pres militar:liad pele vaguistea, els quals havien format un fortí
des d'on resistiren els atacs de la
força pública fina a la una de la
matinada. Una regada l'aguaren entrat les autoritata, el jutge procedí a
l'aixecament dels cadasers del; guärdies chala que aren a la plaça,
mateix lloc on havien caigut.
El diari local "La Libertad a Ira
obert una subscripció pública a favor de lotes les víctimas, la qual ha
assolit al cap de bloques horas deberla la xifra de 5.000 pessetes.

El governador en propietat
i assisteixen als enterraments de les victimes
Badajoz, u. — El governador
sah en propietat ha marxat aquest

mati a Castillblanco per tal d'assi:tir a renten-a/11cm de les cinc victiille5, i Ila comunicat a l'imana que
as cl prcsident de l'Auiliancia isr,-vincial, que Ira arribat tense miesetat i que ha trobat el noble tle Castillblanto amb tranquillitat material
absoluta.
No sap cl governador interi el
nombre dels detinguts altir alli; en
quasi tots els 1)0h/es diu que esta
actuad cl jutjat instructor civil i
Castillblanco tun jutjat especial, en
sIta traslladat el fiscal de laludiancia de Badajoz. Tanino,: sap ni astua algun jutjat militar.
El governa .lor intei ha assistit a
l'enterrament dc les tics:mes deis
desordres de Feria, acte que ha
canetituit una imponent manifestar
ein de dol.
Les noticies de CaatIMbIanco, tot
i éste tranquinitzadores, san cacasSea i deficients.
A Badajoz i a quasi tots els pobicis acabé anit oficialment la vaga,
amura haver ocorregut nous ileso:&ea. Avui, com que as dia de fasta,
no sita treballat en alguns o ficis,
pecó els comerços que obren habitualment cn aguas t dia, cafés 1 e a
-pactdsbliomenac
serves d'aquesta índole, funcionen
normaban!.

Un telegrama del cap de les
forces fi-arneses a Castillblanco
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EXPLOSIO
EN UNA IMPREMTA

Hi mor, el periodista
Antonio Cabanillas
Madrid, t. —
les darreres
d'aquesta rnatinada, a la casa núniero
05 del carrer de Martín de los Heros,
°corregiré una explosió formidable, seguida d'incendi.
A la planta balsa de la dita. casa hi
Pa insta/lada, des de fa molts ama:,
una imprenita propietat de la Sra. Zoila Aseasitiva. En aquest establiment
fou on va ocórrer l'explosió.
En sentir la detonació van !Grill- cls
'seins de la casa, t is quals avisaran in,mediatamen t el- b ombera. Acarests van
acudir-hi rapidament i strfocaren cl siMelle. Deepras van fer una detingttda
inspecció a l'interior de Pestabliment.
L'explosia hacia produit grans tlestroces i entre els es tombralls ca va
trobar un cadärer, que identificas resultO esser el del Sr. Antonio Cabanillae, gema del redactor cap de "Heraid., de Madrid".
El Sr. Cabanillas de poc temps ençà
era propietari d'un s etmanari titnlat
"Actualidad".
El fet apareix voltat de circumstandas estranyes. Entre cl Sr. Cabatallas i la p rapietaria de la impremta,
que dies carca inarsiii a Bilbao, havien existit relacians c cmercials, i es
que la Sra. Zoila tanta un crèdit
en unes (letras a ceptadas, pe valor
de 35 .000 pe:saetas.
L 'encarreaat de la imprenta ha utar ifestat que en el Ilcie on ha
estat tronza ei caclaree del Sr. Cabanillas, hi
haria una can/lira que estala tancada
amb un cadenas la clau del qual la
portara ell únicament.
El Sr. Cabanillas dula posada roba
mala usada i a les :mes guante nee
ares.
El cadave apareixia iniflat i s'arreeciava al local una forta sensor de
g a s.

Mont crea que en entrar el Sr. Cafu/ni/las al leal va encendre tun Bund
i aixO provoca l'exploaió. Va qmedar
mente acatas, i el gas li prraluí la

Senibla que e/ mort inten-

Badajoz. r. — Segons iaiortnes
ilel capi/:i de la guardia civil, els
succesaos dc Cararilblatica esdevin¡lucren ea la Lot tusa/o/legada. El

caporal i eia tres guardies moriren
insiant:miament. J'Oren atacats en
:atentar dissuldre mar maiiiiestacia
ri-ganitzailzi per l'Agrupació
capitanejada pel seu prcaident,
que portara una bandera vermella.
Ela mannestants trets
d'arma de foc curta ami, treta dels
inanscra del, guardia,
El jutge cantinua les diligencie,.
1-1., estat detingut Ci jutge
pa:, acusas d i liaver Iircs irrt un ‚AS
surceurs.

Madrid. f. — Es , va posant ca

Ist el relazionat amb l'esmicaia a " -

rcguda a la irapremta situada al can
rer ile .\lartin de los Heme i on rit
aparaixer al cadaver del Sr. Caballa'he.

Dc les intiestigazioas practicades,

sarilla asear que cl fet es va desea :lile:lar de la següent manera: e/ so.:::, . , 7
Cabanillas, ver tal de ira a >:•n CT , H.
Iota segada que per a , Iiiell s barris
era rislt conegut. c• ha' 'um en vestit
inolt ven, i aprofitant la salada: di' quena paratacs. va penetrar a la imprenta. vale :a-se d'una clan que indabtablcment posarla. Lar cap a din,
ta valer erecndre una cigarreta, extren/ con/no-wat re:- hawer aparegut
junt al seu raclOver tina cigarreta sem/e
enzendre, i la flama del llancí prevccä
l'explusia del gae.
El Sr. Cal:anillas fila fa un quant
tenias. administrador de la prapletiria
de la impremta. Va deixar aquest cärre, per unes diferències euraides anai
la publicacia d'una revista titulada
"Actualida,/". ae /a qual el Sr. Cabanillas era director i propietari.
Scanbla també cert que de la publica:ira d'aquesta revista va quedar mi
descobert ¿e 40.000 pes5etes 'en lletres
acceptadvs bel Sr. Cabanillas . i are la

troba a Bilbao. A la imprenta es irabaila dia i nit, excepte la nit del 31 de
desernbre, circurnetancia que en/tele:u
el mort i que aprofitis per entrar a la
imprenta.
Scgons /es nostres nntício,, a un
Jutjat de Madrid hi ha una querella
presentada contra cl mar t per la desaparici6 d'unes Iletres ore taink.7 hacia
acceptat el Sr. Cabanillas per a reo
acatare d'un aerrie cale va tenl y irrh la
sera //miga adininistra•!.1.

El Banc d'Espanya ha fet
30 milions mes de henpficis
en 1931 que en 1930
31,drj a , 1. — 1:: I . 011,c 1 1 de; Bailo
dEspanya ha celebrat una remullí
per a prendre as:GT(1 5 -sobre la

Pobles a les fosques
— Ver mt. trebalba

i distribució deis bencfícis
l'any. Aclimata rieg a superiors aproximadament en 30.000.00o ala obtinguts cn 1930.
Dasprés de rieatinat a die eraus capítols i crèdits dulitosos uns
/4000.000 dc' ¡( •• < • r
f . . i al ions7 de
teSerta Cntuuacmai ...000.000 de pass,.
tes, com ha llei prescriu per a les
atencione d'interocricia en ci ramis a.
alta acordat

els operaria de la fabrica de Ilum,
esto / a le, ;0 5 que 1 els poldes de
Salvatierra de los Barros, Barcarroia i lliguera de Vargas.
relrbrat l'enterrament de
Manuci Flores, al qual amisti nombres públic. Presidí el dol el

presiden de l'Audiencia. al' repreaudacia) dcl governador, l'alcalde, el
jutge d'instrucció. el ('omite de vaga i alguns familiar, de: mort arribats de Feria, el seu palle natal.

LES PM/MERES LLETRES
ser, les primeras beceroles
en estala, illustrades en coloro, que s'han publicat.
1'30 ptes, a totes las llibreraes i a Can 3onavia

comp:enventari de 75 pessetes per
acció que juntes a les 55 pessetes,
Inuradas a compte !II cl Ines de juay,

EL NOU GOVERNADOR CIVIL DE BARCELONA

representa un dividend de 13o peaaaaaa, u sigui, 5 mes que les repartidas i'arly anterior. Queda cn conipte nou una quantitat que s'aproxima
a mis 7. 0 o 0 . 000 de pessetes.
Ele consellers del Baile es felici-

Arribada del senyor Moles

taren del resultat de l'exercici.
E! repartiment d'aque;;/ diridend
de 75 pessetes per acci6 comeneara

el (Ea 5 de gencr.

Sant Sebastià

—

Madrid. 1. — En l'exprés de Barcelona ha arribat a Madrid el tau goremador de la ciutat comtal, mayor
Joan Moles.
A restació ha cstat rebut per diversos diputats catalana i andes particulars.

Aquesta tarda aendirit el senyor Males a! ministeri de la Governació per
conferenciar anal e! senyor Casares
Quiroga.

El Sr. Moles conferencia
amb els senyors Carner
Trets en la dissolució d'una
i Casares Quiroga
manifestació organitzada
Madrid, u. — Amicsta tarda un deis
nostres companys ha estat al Palaca
pels comunistes
Sant Schastia. t . — Aquest mati
// i ban produit diversos disturbis per
la pretensió dels comunistas de celebrar un inting prohibit pel gover
nador. Els coniunietes solle,,
liar en el dit acte l'alliberament de
diversos soldata il'enginyers, que
estan presos i proca,sats com a conseqüència d'un plante que mantinguaral] per a protestar del inenjan
Les autoritats harían ;eres precaucione als voltiort , del local denominas de Decimal:a:14 Basca, en
vio de
de celebrar l'anunciat mting.
Nombroses torees de seguretat imradien l'entrada heI públic al local.
un subjecte anotneEn vista
nat Tuero a cniilä al fanal ael boale as i (lea aralli arenga cl aídubras
pnblic que l'ecoltava, al qual :tava tue arras en manife-taci6 a
protestar ,larant la Comandancia
Militar. Ami, aquest metiu es donaren alguns inoris a l i eer 77 c7 /17 , com.
cidint atol, la presencia a: boulevar
de! comanda/ir militar.
El, guarlics dr seguretas iniciaren tina carrega per dis•oldre eis
.1quesSs es rcuniren després
a In plaça de la Sala- Quan els
guardies pcattraren a la dita plz.ça
ioren rebuts a SI ets peis manifestada. l'u deis policiea dlgué que
una bala passä miau del seil cap.
Llavors el cap de la furga ordena

lava a p oderar-se d'unes
lletres acceptades per dB

Badajoz. 1. Aquesta matinada
ala re/un' en aquesta cz., pital un te:Guama del cap de le, ¡orees da 'a
guaraia civil eme havien estar aliviadas a Castillblanco.
"Capftä de la guardia civil a no...Senador civil de Badajoz. Personat
ea aquesta loaalitat dc Castillblanco
a les vint-i-dues Iteres dai,ir amb
110tiu agre-siO forga ros. informo
:can estat aesessinata andi encero/71cm tia caporal i tre, guardias, in
d ' internar disaaldre maulle,muja abrera socialista. Ana, foraes
total en nombre de ci nquanta he
aracticat recerques per arribar esbrinament j ets. jutge municipal per
ordre instruacia inatrueix diliganpropietària de la imprenda rmardava a
cies. Cadavers quatre st/Orclics han
l'estal ainient. Se suposa arte el Sr. Ca:sud tras Ilaaats daria-lt ceinensiri,
laminas no podia fer frotis al re:milavad recallit autoritat quatre inau- li:cut de /es lletres, que tercien aviat,
sera, tres de treidats, fa:tant tres
1 i sea' volgua apoderar.
b•ionetee."
La proaietaria de Veatahliment es

Detenció del jutge municipal de Castillblanco

MÄDRID

A cap nen català han da
mancar-!i els contes poontarocs
pulars: ' La
" Blanca-ticos ", " Ametileta", "En Caga- niu. "L'ocell
d'or", "La princesa clarrnida". "La Fustots", "El pz>I.
amb botes", "La fi!la del
moliner", "Eis tres cabells
de; diablo" i "La pe! l d'ase".
que per 40 etntirns es vcruit
a totes les Ilibeeries i a
Can Bonavia

que es donessin els toca d'atenció,
Idt el qual els guardias contestaren
a Lagressiö amh una carrega.
1.'actitud de la foraa pública determina que els grups cs dissolguessin.
Resulta ferit el maquinista del
vaixell "Vendaval'', anomenat Casir), que havia arribat proceden de
Palia°. Era per camplct siliu
i.t:CeSso, deseabdellats. Segon, solas
lila. ia ierida que soireix mao :orrespon al calibre de les pi.stolzs deis
guäldies.
governador disposis que sortissar forces de la benemarita a peu i
a cavan, pera en vista t;re baria
ituascut 1,, tranquillitat. es retiraren
de ocica estutia•
Una ,/ raissiO d'obrers iou rebuda
1/ C7 gese /i11-tdoe, que per cela slaaja
pcaserslonat del càrrec anit. .Els
comissionats demanaren a la planatí a autoritat civil de la provincia
ralliberament Jets tietineuts. E:
governador els digué que cll no la
podía fe rea aerqua ele detiaguts
san a (llapa-le:a de l'al/toril:u militar i subjettes a protediment judiial. Afegi, no ‚'lt 3111, que si li era

pegas correctas/mil i dintrc de la
legailtat, tranametria el prec a; e:avean i que il.rla c/I també, per 1.1
Se, a part, totes les gestiona que
neeessaries.
liespies va rebre el gavera:olor
els pciiudiatas, i repetí davant d'alls
ten cl que havia (lit ala obrera. Acalai manifetant que esta dispasat a
nun tenir l'ordre i el.princiai d'autora:d.

El Sr. lierroux es considera

lligat pel pacte de Sant
Sebastià
Lar:anua
Madrid, 1.— E: acmo
parlant a:ab ela períodiates ha maniu.
fasta: que ui sca disanrs Barca.ama ita r; pronuncia:tia fina cl
lt
icbrer. A LaiceInna sIbas- :cn produit unts discrepanciea politiquea, i
j.
mtic compronnaa anib rEs• ac taata'ino a, pe: pacte de Sant
dr danar oca,;(5
al.
'..:5 imiva par:reacia aia a..gura. a un airay, aempre
lluny del niel: anima encaminat a excitar les pas.sions 1 exacenzar les dls.
sidénoies.

Hotel per entrevistar-se atub el nau
governador civil de Barcelona, scayor
Moles, que estava en aquells moments
conferenciad amb diversos parlamentaria i altres e:rancias eatalans.
A preguntes del castre compara- ha
dit el senyor Mole que hada dinat
atril el ministre d'Hisenda, senyor
Carner, amb el qual Itavia cekbrat
una extensa conferéncia respecte a
assuniptes amb Barcearia.
lla confin/ad Tac aquesta tarda, encara que no catara assenyalada Diana,
aelebraria una entrevista amb el ministre de la Goa:la-nació, senyor Casares Quiroga.
El noetre campan:: li ha preguntat
miau es faria palia el set: u/Jale/lame/u. 1 ha dit que aixO uso ,lepen7a
d'el/ i yac no sabia res cn cancret.
:fambé h ha demanat el noare emirpany alguna manifestaciú re : donada
antb la situació poiitica de Utalunya,

,, I1h,t» ulule 71. C-5
moment
oportu
Potser un cop celebrada la eunferencia
anal/ el ministre podria
quelcom.

• Manifestacions del senyor
Moles. --No vol aprofundir
/es divere.zenctes polítiques.
Obrarà imparcialment
pensa comptar, per tant,
amb rassistacia del diversos sectors de /a ciutat
Madrid, Aquesta nit ens hern
entrevistat novatnent arrib el senyor
Carne- i també amb el senyar Casares
I Quitase, i les Mies entrevistes han
estas cordialissimes. Dema i demä paesat demä a'entreristara amb el, altres

Un article d'En Peiró
"Un cop aprovat l'Estatut,
començarà l'anarquització
de l'obrer cata/à"
Madrid, s. — "I.a Tierra - publica un article de J. l'eirn en el
qual aquest releas alguns conceptcs
exposats per .-liguad2r emu cmi intertau de "La HumaM:at''.
Refusa que l'obrcrisme madrileny

sigui oposat ch català, i diu que la
lluita es descabdella entra les dues
entitats que es disputen l'hagan:oniat la U. G. T. i la C. N. T., sense cap prob/enta de capitalisme.
Lana veritat ha d'a el a íctor Aiguader en afirmar que l'obr., calala no eo anarquista. Verá pi:: ....c.d'ara abrigar la uratesa que armaras l'Estatut de Catalunya comenaara l'anarquització de l'obrer catala.

La "Gaceta"
Els coloms missatgers
Madrid, r. — "La Gaceta" publica,
g n,
et altres, les
se-
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aciutat?

—.alai h., es-,,er.
--/.Crcieu que en ei desenspenyalucid ,Ict sea rarrec :a Generalitat
obatacle perquè pugueu
cisarcla rl comanament anib la mate:e:a alenitua de portera que reXerctixen ela altres governadors lavas?
—.alai Im cree lambe. Les mujeres
ríe:ademe amb e: president de :a Getieral7sat stim ci rd1als. 1 des de fa
7,1,
sitias. l'aja asear advocat
1 clivel,os assuniptes scus 1 vais mantenir 5 ..mpre amb ell sincera amistas,
tense que aixo vulgui di; que, politicament, tingui cap relució ardo
l'Esquema.
--zas cls sector; de la (ceta i elements conservadora proseo també tenia bona acollida?
—Conservo Vanas relaciona amb
aguaste eiements, i precisament
unanimitat de tots els sectors, que
ha portas ha aconsellar la mera candidatura, ha estas el que m'ha mogut
a acceptar el arree, ja que el contrari equivaldria a posar dificultats
a la solucia dele problemas pendents.
lar sexe i edat, localitat en la qual
renca installats els colomars, i la di,uiuuteia d'aquests. Tot propietari de ea-loma: que no compleisii aquest reinasil ea considerara corn a clandesti. La
guardia civil, un cop rebi les declara clans dala colornbafils no auca:lata remera aquestes dadas al servei colorirbófil militar. Queda prohibida la mesala, als colomars, de colorns missasser:, d'altres naces. Els colomars de
nussatgers podran quedar oberts tos
l'any.
Els governadors inipediran la aallitzacaó d'aquesta mena d'aus als tira
de colomí, sota les multes de cent
nmi pessetes.
Queda prohibida toma aviada de eolcans kissatgers, apre Sar-loi o CaÇar1' ,. .
::::1711 a a:tuesta disposii.,-n sera/. cassigats amb / p ulses de 5o
a 200 pcssetes. laintent d'aprestar o
mar.tenir indegtidarnent els colonia
missatgers es castigara amb multes de
25 a 100 pessetes.
Tets els colomars es regiran per les
ordres del dia co de juliol de 1923.
Els eontraventore de les prescripcions
n i'aquest article seran castigats atilb
nraites variables de 25 a 500 pessetes.
La guardia olió i el cos de tarrabi•
ners quedaran encarregats de què
carnaleixi aquesta disposicra.

erjer

Guera.
coionis

de e: .clal.a

dvercs
t1/ 7 posa que pi .7
L•,:a, —

Sevilla
tetnien trastorne

i no n'hi ha hagut
aus, rebre-ai
manents o tra•:- :
nag,ae o:o
Sra.dla,
ciatadans espam
geat que Cl el: any .. .rateriors u a autoritzacio n tc.
segurel.,7
Eh,
gurdies
,...rers.
la provincia
a•
. rsircu amli les teceroles
c1tant, o s'estabb. ,
la població es notaren grans
Es proll1hci7; e'
Hi llague rumore fantästics.
o rehre colosts :71:- .
'oro- A :a placa de :Un:: Francesc /ti 1 a1 /a poca peilt cmi rc:acia amb ala alcedencia aixi CO:11
aus. L'entrada dei.- ,
cera roa arys. Alguns establiments tanen teriraiii
per . ,•are/1 ir..-It abans cae de costura.
12 3 couraMstes celebraren al teaIns duaues.
payellO dels Essats 1.7 7nits una
ire
Teta as-ralla
Es,,./1...
pronunciaren
estratzers Ita d caer a 7.::i.lazida gel Ni-1 '11,2a .7:iterar/a.
discurs de to molt violent / es teministre dz la Guerra.
/I nc després d'aquest misine
Tot propietari dc ,:oloinars de le7ssatgers estä obligas a co. 11.7car a les fos alsciut l'ordre púlala:. .1 aixa
alaaan
les precauciona adoptades i
aus anelles latitudes, scn-e soldadura,
au poi.la gent que transitava pels car.
i portar vaa l'Abre
, l.1 la seva
ter,. No ocorregué cap incider.s.
protedimcia. E. l s
i/S1..tentors
aquesta dapaalcia ,eran C.Istigats airi)
Les processons de Setmana
InUlteS de \s in: s i-e:ti,: Cent pessett,
S 'anirà a la formacia d'una estadísSanta
tica, al qual afecte els colombófila C3
Sevilla. 1. — Un diari local diu
reuniran cn societats acollides a prosaber, per noticies particulars, ile'
teccia ele l'Estat. Pcr a realitzar durant reatada del senyor Azaila
rumeat eM
- IS 5015 els prapletaris de co- Sevilla Ii parlaren (fe le, properer
lon:5 inizsatacts donaran compte a la fasces de Semana Santa. El senyo
guardia civil, del lloc mes proper, de Jazatea manifesti el san desig de
les que posseeixin amb expressía de venir a Sevilla amb ocaaliS de teesmentades festes. Algú Ii pregunta
la idea que :os invitat el President
de la República a la qual cosa cantata el cap del Govern:
—No erii serabla malament. Cal.
no obstant, que es 'posin abans
sobre si haa dc sortia lea contes

UNION )SUIZA'DE 'RELOJERIA
RAMBLA DE

miniatrae, i àdhuc amb el cap del Govern.
El senyor Moles ha afegit que .10
perisaaa ni remotament en el (amero
civil de Barcelona; perii que tals suggestions horn 1i liara fet que es veía
obligat a acceptar-lo.
—Pat ter-me alguna deciaració sobre la política catalana?
—Allí slan produit algunas dissidancica i cree, que Inés que protundir-les amb declaracions, el millor
és procurar eliminar-les i portar a
cap una acció de concòrdia.
--„:1 la vera actaació com a futir
governador1
—Es reduira a govemar tinparciabnimt, sense :Inmiscuir-me en Huites politiques i actuant amb gran
1/tasara. naturalment.
Perb ja rtareu—insisti el nostre
company —que a Catalunya lluiten
per l'hegemonia dues tendencies, l'obrera : a capitalista. Entre aquests
darreas estan els antaas elements
'ir lalga que ziasollren trena triontlani a Pare Rahola.
1.1:ga te indiscutiblement a
arCe:Ona 30.000 vota. El ylie SUCCeí
a les passades alecciona parcials és
hi llague una certa abstenció.
Per a mi ccan a governador tots
oa: /e 7.als7 . .fro em limitaré a gata7i- 77 •: a ra',
on sigui.
trobar assisténcia en
raversos sectors politico-socials

• - Casas en La Chaux:cle
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ilutormació

universitaria

1 CONGRES DE LA FEDERACIO OBRERA

CULTURAL
L'acta inaugural
Sota la presidencia del President de
la Generalitat de Catalunya i amb
Fassistencia de l'alcalde de Barcelona
i deis conse:lers d'Instrucció Pabliea
i Sanitat, senyors Ventura Gassol i
Josep Jover, del director de l'Escala
de Treball, senyor Rafel Campalans,
de! diputas a Corte senyor Antoni
Sbert, del diputas per la Ceneralitat
senyor Francesc Viladosnat, del director de! Consell de Pelagogia de la
Generalitat de Catalunya, senyor Alexandre Gala del sots-director de l'a«
cola de Treball, senyors Casaneres, i
dele membres del Consell Executiu
provisional de la Federad() Obrera
Cultural, organitzadora del Congres,
el seu secretari general senyor Joan
Fronjosa, obre la 5C5Sió a les onze del
mati cedint la paraula a En Francesc
alada.
Aquest e3 lamenta que altres ovapacions i'obliguin a limitar la seca
presencia en el Congres i cxpressa la
seca calida adhesió a aquest.
La tasca que amb aquest Congras
aneu a realitzar—diu—és tina de le
més, si no la mes importara, per a resoldre la qüestia social, ja que :liguen
en ella dos importants elements de
progre social, que són la cultura i
l'obrerisme.
i.s
Ca abraço cordialment; cont.....
per aquest catni i rones endavant
aquest Cenares, que donara la pauta
a seguir als obrers que fomenten Ilur
actuació en la cultura.
CO prometo novament que seguiré
ele vostres tre'aalls i que vindré a
veureu's una altra vegala. A revean.
Les paraules del nostre :Ilustre President són acollides amb grane aplauditnents.
El secetari general del Censen Encutiu, Joan Fronjosä taa' . •••• •
Aquest arte das-ui i sobreseo aassstes parets em porten el record daquelle temps en que aquesta casa hacia
estas el centre de les meses activitats.
casa a la qual, si alguna cosa vale, a
ella ho dec. Quan en sala l'Institut
d'alu:nnes i ex-alumnes de l'Escala
del Treball de Barcelona organitza el
primer Congres. es prengueren acorde
que mas tard han estas d'una imporliad:a capital per al proletarias de Catalunya, cota ion la creada de beques
per a estudie superiors, que perfecta
as fills de les families obrares seguir
aquella estudie de per feceionament tecMe de que Ens aleshores es veieren
privats.
Nosaltres. els que hadern viscut
aquell arnbient febril i pie d'activitat,
no es sableas avenir ara que Espanya i amb ella Catalunya donen una
nora estructura a Ilur vida funcional,
el pro:eta:a:U no podia deixar de ter
sentir la seca vea.
En aclimate moments solemnes que
representa la inauguració d'aquest
Congrés cridem a tosa =tuse excepció.
Demanen la col-laborada de teas. Quan
la gent es mou per impulsos nobles
hi ha manera de rebanar en comía
Com he dit abans, multes coses tenia per dir-vos, pera cm veig obligas
a escurçar aquest parlament Sois be
de dir quatre paraules referente a
aquesta representació femenana que
tant ens honora avui arnb la seca presencia. La duna catalana avui vol intervenir timba en les lluites civils
riutadanes. Patim una erial de cintadania La gent es cansa d'interven:r
e:: la cosa pública, f és la dona la que
itl aportara aquel! estima: que tant
ens cal.
Dernostració que la dona catalana
sol intervenir en aquestes lirsites 83 la
presencia d'aquestes delegades de Sas
bedel!, a les quals saludo i felicito per
hacer sabut aportar a aquesta reaaió
la seva preciosa collaboracia. 1 saludo amb elles, la cintas de Sabadell, la
cimas amiga i germana de Barce1mia,
que ha es.tat la primera que ha realitzat la bella gesta d'enviar una representació femenina a actes d'aquesta naturalesa.
Saludo també i regracio per Ilur
assistencia :es dignes autoritats
Barcelona.
1 vosaltres. delegase tots, de Barcelona i de les comarques catalanes,
amics, rebeu la mstra herid:Tu*.
Les parasaes del company Fronjosä
s an releades amb grane aplaudiments.
Seguidament pren la pamela el erVentura Cf,:531. Diu:
es
Anima vesre i
l'entusiasme
tic !IS ia aplegar avui, en aqeesta sal a , en aquest ella primer d'any. L'ama
i el dia sdm plena dr. simbalismc. Avai
cornenea el nou any, comenceu vesaltres nova vida, per la celebrada)
aateeess Correré!, tan gravid de re,ultats per a l'esdevenidor de la neitsa
eatria. sabia en aquell moment 1..::::TEental en que assistia al raspas d'u,/
any a l'altr, vaig associar la mart
d'una vida valla amb el naixement d'aquessa vida nava ale vosaltres voleu
camencar amb la eeIebrao l .; d'aquest
Congrés.
Milico, y e saludo. Vosaltres sou els
(mi de:taren la mes forta enbranzida
aquest moviment de renovadas que
c"rienca per a la castra patria. Avui

ja l'obrer is tus home intelligent, amb
tanta dignitat, si Me5 no, com la que
pugui tenir tus professor o un enginyer, ami) tanta respousabilitat co:ss la
que rugui tarar qualsevol element dele
organismes directius de la Societat.
Amics, bnvinguts signen Fan mes
forta Catalveya en Fordre del treball
i de la tkaica. Com mi5s forts sera
en aquest sentit. mes he será en el
sentit de la cultura i de la intelligdncia. Hem de tenir present aquella bella
dita, ?latina que exigeix urs cos sa per
a una änima sana i inversament: Ilesa
sle fe; una Catalunya forta materialmenta pera d'una nsaterialitat sana i
pira fmc nemas vosaltres podes concebee.
La Generalitat espera rebre els vostres trebails, puix que está segura que
serviran de guiatge i (Tajut per a la
sera accias 1 quina alegria i (atina responsabilitat no significa per a casaltres cl fet dc callaborar amb el Govera de Catalunya!
Voldria que en aquesta Escala ins
trabessiu tots germana. Es proa sabut
que entre germans hi ha ben sovint
disgustos. pena no és mema sabut cae
al volt de la mula, com a l'entorn de
les grades. en la tristor com en l'aleeria. les diferencies desapareixen i eis
gernsans adjuntes: amb amor. Oblideu
tot allá peti t que us pugui separar i
comenceu tots pls note una vida mal
Que l'Escota del Treball sigui un fogar, on tete els e-perits es fonguin
una obra comuna.
Una de les orientadoras que volem
donar al Govern den Catalunya, ds la de
l'obrer:sme, car despee dé la cultera
no Iii ha res en la Societat que mereixi tant d'aten'- a 't i de respecte CAM
l'eases ' • iras problemes.
.-...adar d'una manera partieia
lar els representante de les comarques
de Cataltmea aci presents. 1 en aquesta
ocasió cree necessari ¿emanar-vise que
ens aludes: r. tosa:tres, els de Barcelona, a fer la mitas de Casal:isba.
Malfiea-vos d'aquest fals romarealisme, que per ad 1 per allá de Catalana:t , fa s e etir /a sera veu. La Cencralitat mtA en set i per tot.
1 , ,e s e:1: la necessitat de fer de la ea um coUre que estableixi un N:"
cate f:e v! . ' ti entre totes lee C 7.ü1Z111,3
i les viles cic Catalunya, pan imarescMatiate pea a peder fer de Catahmya
una se-la atria, una sola part ele ia
Hatrianisat.
Desnreat del parlament de! Sr. Gas sol,
Dt. Aumaa.er pronuncia In I:E3cerr:
sslatscia. Despeas va abundanur la peesislencia.
Sessuidarnent es saeta a validar les
eredencials i nomenar los porlrenes
que lia,ien d'i.. formar el; ,-.1k,'i.r.ena
presentase.
S'aixeca 'a pantera sessió a les dees
de la (aria.
La serant necea va :menear a les
sis ele la -ada.
Es disartasen i manearas les conch,,:rns ece/ temes 'le El al e.
S'abre:3 la sessia a 1s; atas ad
tasare.
ELS ACTsaa PER A k /Uf
Avai a l nata tindrà tloe la visita
organitzada a henar dels eengressiss
tes foraste-s a diversos indias' notables dc la eibSat.
Els eengressistes, en dos ntagnifies
nm-cars pos:ds ni Irr di s pr.,:zi4 per
V::21"ea t1 PaLza i:o
Pedralbes, els jardins
Montjuic.
Generalitat de Catalunya i 1: Ajuntamene de Baeselona, on se-ras obsequiase amb un -vermut d'honor.
A les duce de la tarda tindrà lloe
a la Residència d'Estudiants un dinar
de gen:anea al (mal assistiran
tre Prasident de la Generalitat de Catalunya, l'alcalde de Barcelona, el directer de l'Escola des ladea seayer
Campalans, i altres personalitats.
A les quatre de la tarda tindra Une
la tercera sessió, destinada a discussió
i aprovacia de I , 73 canchisions de les
ponencles.
..........n,,.........,„,............LIttree, de r o ndalles rn calaba: CODTES DE Pill19CEPS I PFN/NCESES
RCIMALLES DE L' Al)!,
2 ptas. Llibeeria BOnavia,
Tapinerla, 4. Telefon 173:75
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La sardana
SANTUARI DE LA MAR: DE
DEU DE LA SALUT DE LES
PLANES DE VALLVIDRERA
1Lima, d'un:se:se, tindrit lloc :a
visita measual mnb que és obsequiada as Mare de Dau de la Salut, sola
el següent ordre: A dos quarts de
acta Pile sa olnntie amb comunal
cantees-se la tn:ssa "Fosa;
Bonaissis a , i adietas motete tant en
l'adorada (le l'infant Jesús tosa durant la Comun:d, pel chor del Sanruar'. Seg uidamcnt es tara as visita

a la atare de Din de Salut venerada de la patrona del Santuari.
Mentrestant es cantaran els Goige
P opulars.
Ele amies de la Sardana de Gracia,
per a diumenge, dia 3, al mata han
organitzat una audicia de sardanes
a carrec de la cobla "Popular", a la
plaça del Nord (traznvia 37 i 38), sota el següent programa:
"Or fi" (J. ala Soler); "Primavera gentil" (Català); "Des del cima
( Vida ) i Ro da); "Psralada" (Sena);
"Ele gegants de Vilanova" (berra,
fill); "Les ssesies de la Costa" (Vicents).
n1111.1~111111MINIe

La LlIbreria Eknavla, del II
carro, de la Ta p inorla, 4, és I
I c 6itera del 'libre que han
I. de (Imanar tots els nena
i nenes: LES PRIMERES
ñ LLETRES, beceroles catala1,: 0 es ¡Ilustrados en colors.
_MI/1.MM/

Municipi
LA QiiESTIOt DEL PflOVEIMENT DE CARNS BOVIDES
Il em rebut la nota seguelitt
".1
trigal gaire quedas-a
nul 1 sense efecte el regim de
matances che bestiar hovf
ha vingut fina ara segularn,
proveiment de carns de ttvu i
vedella.
Carnissera, coopera tivos 1 proveidors, confiant en la deferaneia de la premsa, ens
arnb tal motiu, a les autoritats i
l'opinid pública, expressant el
!lastre criteri i exp y satit la nos.
Ira posiclú respece al partieuiar.
Afirmem que el bestiar no fe
abundar-II. De coneegüent, per a
oposar-se a la inflamó do ',reas
que aquesta, corn tota carencia,
determina, i mantenir un ven
moderat a l'Escorxador de Barcelona, no hi ha altra solucid
que el d'unes ncemes que unifiquin 1,-s ordres de compra de
bestiar i regulin la distribucb5
de la cursi. Cal, en resum, orga/atizar la demanda davant, o enfront de l'oferta.
A aquest eriterI Maje °hala
l'eslabliment del ragirn de matances encara Cl v/g,or, al qual
se li podran imputar detectes
oorregibloe, pera al (pral nalgas
postra negar la vidas( d'haver
determinat unes balan den preu
clerm, s. d'haver impedit enear:ments eircurnstancies desfavortsblas al sastenintent deis
preis a de leameia.
Cavara ricu,s1 ree.lm s'han
¿' una Inren- ,JTI!
carnissers que
fi t e t minoria
represenlon el cine per cent
d e 1 consum total de Barcelona,
i los dele remitente de bestiar
b a vf ltaltela. Els prirnors, per
temperament inadaptabte a un
ordre, qualsevulga sigut la
seva ealruclura. Els all res, per
dnes qiiestinns d'interès particular: perque no voten que
es posi límit de cap mena als
eous henefiois, i percute a teta
eosta VCden (,h5!aCtIlitZlr l'obra
que els elimina, dala a cap pels
Sindicats agríenles, la qual s'ha
anal desenrotllant 1 estenent
oletrut a la cm:pedal:S que els
subscrita els hem prestat, graci a s a In qual cosa atml sdn
ela rennt incenl a de
nambras
rebril finta-la-besl:ar
nieta de les quaarea dela Tatas-islas gallees a l'Escorxador
Barcelona.
Aquests remitents han fet
més que pro/estar. S'Ilan din:gil a les autoritats, a la premsa
i a Fe/pi/lid pública, deolarant
que si l'Ajunlatnent deixava
scrise erect a el regim de matan.
ces en vigor, ells es comprometlen a portar a placa bes/llar
en quantitat stificient per a garantir el conetun h al preu actual de taxaei6.
Davant du ixa, res tarden-1 nosnitres a dir. Ella re rompromeNen al que, amb Pilen /al de
nuclanere. de cap do ks Manares: en ve j ete con/.
prometre'ns nosaltres. Ens h e ni
limihtt a esperar. S.nbieln, per
exp o riénria cl concepte que de
la fc:rmalital knen els referits
m ilelste. L'A kidament,
) nad a per
lis cl 11 la ;,arattla
ter n1 (Tur era de
lo/atice: que fes: disposar la plem! n In malanees I asSeneular abligiteinns preelsea per
tal da fallir assegurat i garantit
el proveïment de la placa. 1 a
l'hora de demostrar amb fets
el eine havien p re zr..nat. de par:olla, ha eeclevingut PI que ja
suonsavem. Estetas segurs de no
slealneatile ea afirmar
T I A ola remitente. a l'hora ole
rontreure fermalinent enmaro.
mis, no solainent no han cobert
la tolalifat del ernsurn, rom
/frien une r obririen, sin:5 Cite;
tan snls han arribat a cobrir el

marga que nosaltres, natural maul, els haviern de deixar perque poguessin ter efectiva la
beva oferta, 1 aixi ha residan
qua el ,-u i-'us de eonsum. fivelt,
per I'vljuntatnent no ha estat
cobert, en-lb tot, i haver fet els
reintenta gallees públiques i
tundes prornetences, a la vegada que ami) els carnissers, anth
negoeuteions particulars, procedien d'anillOga forma.
lilia dernostrat, dones, que
es molt faeil protestar i fer deelaracions quan elles no111 n36
són purs ecmpromisos morals.
Es mol!, fimil tTsrzavellar un ondee i beneficids per al públic
consumidor de carne '. El que és
rele e s eatablir res que,
cense normes regularitzadores,
asseguri el prcvelment 1 el
preu modera', de les raras botines a la ncslra plaça. Es evldont, per tant, que tota Enceló
dels protestatarls ha quedat recluida a (Toar una silutseiti política a l'A juntanteul, ì aquest
sla visa, obligal a disposar la
;liberta t, de matances. Pera :ira
l'Ajuntarnent. a dir veritat, está
en falo. L'han deixat en fals els
que crearea aquella situacid,
ambieet.
Es tastural. JI1,3, que ata.
guau s'esta a puri t de deixar
sense efecte el regim dii met'anees actual. aixequem la nostra vett detnanant a la premsa
que es vulgui for resol (raquesles narantea, qu e sc`..11 una 1 n 1',1! 0 1 n 1 ‘7`I que fale.arnent
Se ' n-; ha arusnl, i qu e a la vegaita, per al b,/ dele intere.ens
general e, mielo/ron 1:1 següent
proposicid. encaminada a cercar se lueions dictades pet setspractia i da 1:1 realitat:
Decanrem que davant situarla nelltal del Unte de carne
bovinea, ,eheiis de deixar cense
efecto l'aatual régim de matances, és del tot convenient. i iitgoix on gran manera que l'Ajtintament eonvoqui una AssernIdea 0 Conferénela
tots els
elements interessats—adhue
remilents gallees—, a robjecte
do cercar una solució definitiva
que garantaixi el normal proveitoent de carne bovine.s.
It arcelo:m:1. an de desembre.
(le 193 1. - - Per l'Asee/creció de
Carnissers. Salvador Cararaeh.
--- Per la Cv, operativa dr Carnissers " )1areelona ",Dci ja -soll
Duran. --- Per la Soetetat Cooperativa de Carnissers L'Activa, Maten Pellisser. — Per
C:IrniSF,PTS
Coot.ornlica
por
llamen Segura,
Ilestiar, Carns i Sub_
productes , S
, T o scp Arxe. —
Por la Secci.5 Bovina de l'Aseoeiarid ele Praveiman fa. Miquel
Moline."
AT,.T.EGORIF.S DE Nocue g AL
DESPATX DE L'ALCALDE
Iha estat cal-tocat al desnata de
l'alcald a el primer plato!, de Xavier
Noguaa que representa allegatricament "La Barcelona material".
Aquest plató será comletat aviat
pmr un altre titulat "La Bareelana
espiritual", i per altres de més petits, ami) dnersos sambels decorataus.
D'INTERES PER ALS QUE VENEN PEIX ALS MERCATS
Es fa avInent als concessonaris
de patente per a la venda de peix
fresa 3!3 aferans, que ei tFutre d'un
termita de vint dies liabas, que comeneara cl dia 4 de gente i t'infra
el ella 26 del mateix mes, no han
excedo el dret que els assisteix per
a renovar-los, te'ls considerara daducats.
..21.7711.1111M
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1 aVolest passar una bona es-

tona? Domasen EL LLIBRE
DE LA BROMA i LA RIALLA
AL. LLAVI, deguts a la Plo.
ma festiva d'En Salvador
Donavia
nMMINI1n32/

IDA)13 RELIGIOSA
Sants d'anta. Sant Matad (l'Alexandria, ab.; Sant Isidor d'Egipte,
babe, i Sant Manida, hiabe,
nuranta hores: A la Catedral,
sasforaeia nocturna: Tare de la
atare ele Dau deis Desemparats.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interessi la publica ,U6 intt.tediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció. Corte
Catalanes, 38g, principal, abans
de les nou del vespre. Els que
ens arribin mea tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impremta del diari, Barbad, ir
1 za, no seran publicats fina al
cap de quaranta-vuit hores

LA MILLOR PER LA ELEVACIÓ D'AIGLIA
LA DE MAJOR RENDIMENT

F. PRAT BOSChl w 'rfAc;.„'",5-4 113BADALONA

Intormació estrangera-4
EL PLET NACIONALISTA A L'INDIA

A L'EXTREM ORIENTI

El Comité executiu del Congrés Pan-Indi planteja la
campanya de desobediència civil. -- Els comerciants de
Bombai cooperaran al boicot. -- S'anuncia com a imrainent la detenció de Gandhi
Gandhi sol-licita la supres- ami les persones o organismes que
s'hagin fe culpables d'activitats
sió de les ordenances
suhversives.
repressives
El Virey declara, a més, que

La independència de la
illanxúria
.

Buinhai, 1. -- El ,enyer Gandhi
ha telegratiat al virrei notificant-li
que la campanya de desobediencia
pcdria suspendre's ei el ((oreas tornes del seu acote( deixant sense
eiecte les recents ordenances de repressiò que s'apliquen al nord.
En cas contrar:, a la reuni d, que
celebrara watt el Comise del Congres P,ne liteh, es probable que es
pronuncil per l'aceita directa. — Fabra.

El Comité executiu del
Congrés nomena un substitut preveient la detenció
del president
Bornbai. t. -- El Comise executiu
de Cortaré, ha publicas una declarada Cii contestació a la del virrei,
en la qual es diu que :a promulgada de Ileis d'excepció i les deseaC:Cp 113
1,1¡), del Congres sòn
tes que poden impedir sota coeperaca; amb el Goverts, a menys rice
el Govern caen-U d'actitud davant
el Congrés.
El Cornite executiu ha votas una
resoltscia autoritzant el president a
designar un successor per al cae que
el president fcts detingua La resaludó recama:u el boicot contra el
comerç britänie contra ele serveis
d'utilitat pública, entre ells els tribunals i telègrafs, i la represa de
la desobediencia civil.
El Comise tornará a reunir-se
aquesta nit per a estudiar una altra
recta:cita que sembla que consistirà
a sollicitar la intervencie de les potencies estrangeres en els assumptes de l'India.
S'anuncia que la detenció de Píalatina 6s imminent. —

Sembla que es decretarà
la detenció de Gandhi
Bomba s, — El Comise del
Cenares ha jet una crida a tots ele
comerciante de teixits estrangers
perque cessin Ilurs negociacions en
aquest article, l'estportaci6 dele quals
a l ' In dia, declara el doeument,
fa sinó consolidar el jou estranger,
Per altra parta Gandhi ha rebut
un deis elements mes influents al
comerç de teixits britänics, davant
cl qual Garulla renova la intenció
d'intensificar l'obra de boicot.
Es crea que te puhlicarä (Entre
de poc un &eret especial que perlucirá procedir a la inmediata desendas d'algun, dels principals caps
del Congrés, entre ells Gandhi.
No obstant, no es crea que aquest
darrer sigui' detingut a Bombai.
Es precisa, iinalment, que en la
crea respoJla el ‚drei exposi que cl
(jo y era de l'India no pot negociar

Gandla no pot ésser responsable
deis recetas esdeveniments perquè
assistia a les ',deliberacions de la
Conferencia de la Taula Redona, i
(pm estil disposat a discutir amb ell
els millors rnitjans crobtenir b.ma
cooperació mòtua, però que no pot
discutir en canvi el líder nacionalista mesures de Govern referents als
territoris de Bengala i de les Provincies unidet, —

La policia estudia la manera de fer front a la
situació
Bonnbai, J. — Els membres que
formen part äel Comité del Congrés
s'asan separat, donara mostres de gran
ansietat, després
rebut
tiandhi instruccions completes, sobre
la manera que alta de procedir en materia de desobediencia civil.
Preve1ent que präximarnent es proeltteix i t cl:scutbis, el Mahatma ha ordenar el tancament del camp d'entrenairent de les dones voluntades, i ha
dispersas a aquestes per diferente
indrets del territori.
Anticipaht-se al moment en que hui de resignar eis seus Poden, Gasa
d'al ha donat instruccions al que ha
succeir-lo, i ha dirigit una crida al
poble, recornanant-li une visqui el
Me. 3 econòmicament possible, prescindint, sobretot, del consum de mercaderies angleses.
Els caes de la polla han celebrat
avui una conferincia secreta, durant
la qual sim acordat ein prograrna de
mesures per a fer front a la situada.
Gandhi, que amb gran freqüencia cs
dedica a Orar, e3 troba rodejat d'un
cert nombre de fidels, ço que fa suposar que no sera detingut a Bombai,
nina que, en tot cae, s'aproiitarà per a
arrestar-lo algun dels riatges que el
afahatma es proposa efectuar. — Fabra.

E/s comerciants de Bombai
secundaran la campanya
Bonnbai, r. — Cert nernhre ele negociants d'ata:esta capital, alai com un
important financier, elan entrevistat
amb Gandbi, al q.tal asseguraren que
Ii prestarien tot llar ajut en la campanya de boicot, tant en el que fa referencia a les mercaderies britäniques,
cona als serveis de Banca, maritans,
d'assegurances, etc.
.tissegurarcn a 13fahatma que les seves seccione respectives adoptaran reaolucions semblante a les que es van
prendre quan T'anterior campanya de
aesobedierscia civil.
En previsia d'esdeveniments, el Cofilié Executiu del Congres local ha
retirat els documents que es guardas-en
a les seres oficines. — Fabra.

A ALEMANYA
Els comunistes han sabotejat el discurs del president Hindenburg
Berlín, r. — La "Gaceta del Voss"
diu que el diacur3 radial ahir pel mariscal Ilindenbura al poble alernany,
fou objecte d'un sabotatge que impedí
la transmissió clara del seda discuta.
Seenbla declarase que une comunistes aconseguiren de connectar un atiendan a la linia que comunicava amb
la residencia del president de l'Imperi
i en començar aquest el seu discute,
un cetutasista e:s pronuncia un altre,
i dificulta l'auclicia.
La pulida ha obert una enquesta.—
Fabra.

Contra la legarle, japonesa
Berlín. i. -- Diversos indisida sau
apedregar ahir l'edifica de la Legadas
del Japes a aquesta capital.
S'observa que algunes de les pedrea
anaven emaelicades anaa . draps s nitras. -- Fabra.

El discurs del president
Hindenburg amb motiu
de l'any nou
Berlín, 5, — El d'scurs pronunciat
alar per Ilindenburg al poble era con.
celad en els termes següents:
Homes akmanys, dones alemanses:
Lee meses funcions de president i
la me y a avaneasla edat, que han sist
tantes angúnies per a la Patria, esa
donen dret a dirigir-vos paraules es(255eS, pera sinceres, amb motiu de
l'any nou.
Fas dono aompte (le les misèries
que pateix el nostre poble j des grane
sacriiicis demanat a cada un de nosaltres per a intentar superar, amb les
nostres präpies iones, la eituacia actual.
Cal agrair les disposicions del 'sable al sets espera de sacrifici i a la
paciencia amb qui Isa suportat els seus
sofriments i caneaste.
La grandesa dels 'lastres sacrificis
ens dóna dret a Ilue no ens siguin
posarles traces al nostre ressorgiment
de la mateixa manera que en la (atesta') del desarmament, les aspiracions
d'Alernanya no es peden negar percate
Is 1 amen dret perfeete.
Inroluntariament cm recordo ara

I de Ta nnemberg. També llavors la situaci.; era molt dificil, i bague de demanar resalte sacrificio. Tamté lluvors molts sentien temences
internes
per als liados de cansaraderia, i Jasperit de patriotisme es va imposar,
despres d'una dura batalla, la lactada
toa a/ nostre favor.
També en aquest greu moment el
ilustre espera ene iarit triomiar,
en aquest sena ens dirigeixo a Alemanya acedera, perque tots aneas agafats de ;a irá confiant en l'esdevenidor i arta) una confiança inquebrantable en el futur de la Patria.
Déu ha salvat Alemanya d'altre3
situacions angunioses, i no l'abandonarà ara.
A tots els alemanys envio la mera cordial salutació i desig de feliç
any p or. — Fabra.

La policia busca els sabotejadors del discurs presidencial
Berlia, T. — La Delicia continua
eiaetuant etiquetes tno/t actives per
a posar en clar l'ocorregut durant la
st ansmissia del discurs del president
Ilindemburg.
A Benin no se sentinas les interrupcions, pena en cansa. cl :loe alemany de '1'. S. F. de licenigsbusterhausen sentí be les exclamacions de:
\\
•liss
e ca. la. Unia dele Sov i ets i \a:a:a
eÜ.
loa informada no ha donat, fine
ara, cap resultat.
Fabra.

A GRECIA
Les lasques de la

Cambra

Atenes, — Als eircols ben informase s'assegura que la Cambra
reprendra les seves tasques en la
primera destila del mes de gener
i celebrara una guilladas de se-ajota, amb Eehjecte de votar diverprojectes de Ile I, i després serä
diseolta.
Lee mateixes informacions arteguren que les eleccione genedals
se celebrarais per l'abril vinent. —
Fabra.

Londres, t.— Al "Daily TelegraphalS
li cemuniquen de Mukden que el go-,
vern provisional ha pres totes les me.)
sures per a la separada de Mamariai
del regim corrdi a Xina. Probablement
avui será proclamada l'autonomia com
pels de Manxnria amb la ineautacil
de les deanes marisitnes.—Fabra.

L'evacuació de Xin-Xow .
Londres, s. — Al "Times" li tele.,
graben de Toquia que e/ mariscal xli
nés Xang Suc Liang ha notificas al
Japó que esta disposat a evacuar per
a tot el dia 3 la cintas de Xin-Xows
A aquest eiecte s'han adoptat tote3 leg
disposicions necessaries. però que hadt
de s donar-se garantice que les tropel
xineses ne seran hostilitzades al sal
pas per la regia ocupada pels so/data
japonesos.—Fabra.

Reforços japonesos
Toquio, r. — Comuniquen de Ifulcal
den que es fa cada cesada més notòria
la intelligkcia entre les tropes regase¡
lars xineses i les bandee de malfactors'
a la regió de Xin Xow.
Amb tal matas, i a fi de preven
atacs inesperats d'aquertes bandes, ha
estat envisto reforees de trepes jap
reses procedente de la guarnició de
Corea a la guarnicia de la Baja SCr
na de :sfanxúria. Les autoritats mas
litars j s poneses declamen que maleta
reforeos seran retirats tantost es re
tableixi l'ordre a la regia.—Fabra.

Rom desment la retirada.
I.
xinesa
Xanquin, 1. — El general Xang 34
Xung, president inferí del Comité Exc.(
cucas ha declarat que les noticies se:
gens les quals les tropes xineses rej
calen sense oferir resistencia davane
ra y ana de les (orces japoneses no té
fonament.
Pel contrari—ha niega—, les tu>s
pes xineses han rebut ordre de resistir
acarnissadament l'avara; dels invasors.
Per alte n part, ha acabat dient, el
Govern local de Xin Xew continua 411
la dita capital.—Fabra.

AL PERU
Hom prohibeix l'entrada
als comunistes expulsats
de Xile
Lima, u, — Ha estat votada tal
llri prorrogant la moratòria per al
pagament del deute exterior.
També s'acordà impedir l'entrada
al Perú del; cornunistes afectats
decret d'expulsió de Xile.
Fabra:

ALS ESTATS UNITS
Estadistica de Bancs que han plegat
Washington, 1.—Un detegat
de la Tresoreria ha sotmès a la
Cambra de Representants l'informe anual del qual es despren que durant els dotze mesos que acabaren el dia 31 d'octubre, tancaren Ilurs portes
2.342 Bancs nord-americans
que representaven un capital
de 2.008.729.000 dòlars. — Fabra.

DARRERA HORA
DE BARCELONA.
HOSPITALITZAT
PER CREMADES
L'administrador de la Clínica
L'Aliança ha participat cal jutge
de guardia que ha ingressat en
aquell benèfic estahliment Anton/ Sanchez Zaballos, de vinti-vuit anys, el qual presentava
cromados de pronSstic reservat
a teles dues ;nana, produides a
Itaclaloma a la fabrica on Irele, :k va.

MORT SOSPITOSA
l'n

aittlieular esa certificar la mota cosas a na-5
lural de Tomaba Muñoz Mora.:
les, habitan) al carrer Comte
del Asalte,
quart, per pm-,
sentar siniptomes mort
conseqüencia d'una intoxica.:
vio ./ que es ereil produïda per
una infusbj d'herbes que va
Per ordre del jutjat de gultr•v
dia. el eadilver feu traslladat al
clipósit judiiaI. ora li sera practicada latatapsia.

ROBATORIS
En un magatzem l, teixit
confereionat;, instailat al caever (le Rocafort, 08, propietat
del senyor Eranees o 'Sitges Riera, es va comelre un robatori
consielent en generes per valor
de 5.600 pessetes.
-- El metge Antoni S'embola
31e5lres, que viu a /a Ronda de
San( Antoni, denunea al jutjat.
do guardia que menten eslava
efectuant una visita a un dient,
eles desconegut que simulava
fases. visltat va manar del pis
aprofitant un mornent de distracció de la criada i se'n va
endur un aparell elèctric que
valora en 650 pessetes.
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D'esports de neu

LA GENT DE MUNTANYA I ELS
No precisa ésser un observador
agut dele nostres esporas de neu per
a adorar-se de bon princip1 d'una
talla d l importäncia que travessa de
cap a cap la trajectòria aviat I larga
de vint-i-cinc anys que aquests espolia tenen a Catalunya. D'aquesta
falla ja n'hem parlat mes duna verada en aquestes mateixes co>uranes
i es un anpecte que no hem negaaat
erren ni ens ha calgut esposar ei
panorama de l'esqui catalä.
E: lector ja hauea compres que
ens referim a !a no adartacie que
una eina tan utilitäria corn l'esqui
ha tingut entre els habitants de la
muntanya catalana 1 la indife•rincia
amb gue han assistit durant una pila d'anys a la magnifica lliçó d'entun:asrne que una ultra gent els hem
v;ngut cursant rin h i nten sí i
tumbé. Ens refcrim al contras' frapant que ofereix la gerit de la plana
i de vora de la mar carrera treturosa en cerca de la neu dele Pireneus
mentre la gent dalli del que cenen
conetardment la neu clavada a la
punta de: ras, que presencien el ti-afee constant de is devota dels patine,
no s'acaben de sentir contagiats d'un
aemblant deliri de blancor! : s'acontenten amb el seu tradicional arrone
• çarnent d'espatiles 1 resten amb l'esguard perdut i vagarais; atuite per
art fred 1 una neu que fa d'ella —;la
ferma gens muntanceneal— unes
vietlimes exclusives. Mentre el jovent
fort corre i crida amunt enllà
lee turre!, ells resten altre cap ' untarte i encongits, nevament nene
entre de treure's lea mans de les
butxaeues.
Abans hi hacia una certa gent que
dieirutaven quan podien parlar de
Chiven, devant d'un auditori lora'ter i distingit. Aleshoree no sectaven de res i carregaren el neu pa:ea-ge amb tot l'aire d'una visia
Mai no venia /ron metre Ce
neu, ni de den graus sota zero, i el
torb i el ge: anaven regalare. L'efecte era segur entre l'auditori, i e:
narrador era enlairat a ia categor:a
enero:, pula hacia de viecer tanta
d e terrors acumulare.
D'una unce en r3 les coses iran
eanviat un xíe. i la gent que e:s esquiadors troben pe; tren 1 pele hostals no presumeix maese n: carrega
snob frasees pebre lef seves histries. Saben prou he que fáci!rnent
pot snrt:r un minyó decidit i amb
quatre paraute5 donar a entendre que
de la neu i de l'hivern en sap una
pila de coses mes que malta gent
del país.
L'hallitant de: Pireneu, si reflexiona. haurä de convenir que ha estat de;tronat del senyariu d'un domini extens. el qua! durant Ilargees
eentaries havia cen5!dera7 de la seva
earausiva pertenencia. (Dual/
l'hora de la descoberta i !lora de
prendren possessió efectiva i permanent no va sentir l'impuis de peear-se al contat del foraster i de fer
cerní pegata. Preferi quedar-se erren 1 avui ha de declarar- a.e destilaeat. vençut el. e: seu proa.: terreny,
de: qua l no en conei:: te:N ele recons
ni es ven amb cor craventurar-s'hi
aja f que en ele cims cauen les primeres nevades.
.Aque-st de el panorama actual de
la gent del pai s enfront del fet, cada
any tnt's afcrm?t. niCa a - g•-n rús
esports de neu a Catalunya. Force
intr ealaits l' an' laía8 per ue

FUTBOL
El Martinenc fou batut pel
Barcelona per dos gols a un
Corresaonent al campionat de Latabriya se celebrä ahir a la tarda, al
camp del arre: de la Indústria,
partit entre els cerdea abans carneetate. A presenciar l'eneentre hi acutí
una nombrosa concurrencia.
E ' s dos parts que es posaren en
pura en aquest match tenien per als
litigan • s una cena imaertincra.
Al Barcelona I: representara, ultra
la víctória, passar a ocupar el :loe de
!idee amb un punt d'avantatge scbre
l'Esearyol; la atta', cusa—moralrficatfaría que ele seas jugabas perecessin
esperar mes rciiats la tarada que el
da 6 han defectuae amb i'Eepanyel.
Per al Martinece lambe tenien
dos punta malta importancia, perpe
en cas d'adjudicar-sels s'estalviaven
de jugar la prdmoció. ;o que de sempre queicom perillón, puix que mantea
tegades dóna mis d'un ensurt al qui
mensa' Oro espera.
La Cuita descabdellada en tots els
neranta m'nuts de joc fou en eneral
de poca palita!. Al primer tenme el
tercer:ala dorni gi molt me, gee ele
tocata, i ensems doni rnastres de major superioritat. A la serme part el
dornini ion alteenat; el Martinere es
levita bastant r tia peralar en alquile
momea:1 la porta barcelonista.
Apercebuts de la impertinca de !a
palestra. ambdós orden a l inearen ela
millors equipe disponibles, e e quals es
(mimaren de la següent manera:
Barcelona: Nogués, Zabalo,
fa. Aran, (j- uman, Castillo. Fiera,
Bestit, Araba. Ramm i Pedro:.
Martinene: Uriach. Serrano, Vim ee,
Altés, Dornénec, Sihecas. Cros. Ciases. Huerva, Marrajas i Pandas.
El joc és en e% primer% moments
de domini altern; cal remarcar un fort
xut de Ceca, que és parat per Noguea.
F.! Baret i one inicia 1.:41
entre de terrely loca , 1 noUrea
seelts inmuta aconseguir el set: priiner gel.
Al cap de dotze minuti aproximada

EsQuis

de barcelonins, en iglesia vint-i-yee
artes aquella llamar ha donat e; treu
dan gra de l)la: i avui hi ha nucas
d erpartitas que actua t a... rota els
pobles de la terra baixa, des de Tarragona tina a Girona, pera encara
no hene pogut tenir la oija que ens
causazä el saber que a la vall d'Aran
o al Pallare, o a Cerdanya, o a la
Valls de Rihe uu grapat
sila aentit final:11:M seduit i es lliuten amb con;tencia a; diticil art del
bon esquiador.
iPodra demanar-se que han ter
aquesta gent entrenada i coneixedora per ta. de desvetllar aquelles anrpíes letargiques, i quina propaganda
han reíaitzat en les ales comarques
pro-rapid t de l'esqui: ¡kai.dra elir-ae.
amb par mirameut, que els esquiaclara litem estar una gent masa pelusa, que ens bems recistit a di
valgan ies exrellenzies del no,ara
aspan': ìr ho cree pa: (art que no
hem anat nobles medie :lit l'eaqu; nz ens escauria e! fer-ho. mentes:
una organazació oficia no el/carril;
definitivareen: aquesta campanya.
Cert que no litem prodigat alasSa la
parauia --tampac, que sanem, no
l'han sollicaada--; peró herir preferit donar la preferencia als fetr i no
a :es canes paraules. 1 en aquest enrede i actuació de tots esqui:idees de Cata:u:va —deis excursionistes i de:s que saicaatenten ami)
les pistes—, ha estat una pr;ilica formídabe, una arguinretaaia decirsiva
i es en virtut d'aquesta actuació
coretant i callada que avui ja veiem
(date auguris que l'esqui català estä
a punt de donar un nou tomh prodiagiés i que si uns acta día fhi ha
fallat el peu de la gent de entintaepa ay :u podre aguantar-se ben
rat i sailidesert deis dos pene.
Petates espumare de tot e: que diem
en sana que e: jo y era de Ribes torna
a preparar-se per :aviare aquelles
brillants aiades de la. prinizira epoca,
que a Carnprodon taml ya es pataa
atas esports de era, que a la Cerdanya l'exemple de La Molina ha
atret un bon contingent dr jovent.
(iut a 'afilian s'han itilanat que
neu cosa de bo i de sa que padre
ira* a l'hivern és anar-se'n de cara a
la neu. Nie una altea penva que a
:a Vall d'Aran i a Port de la Bonaigua ja hi ha esquiadora indigenes
es !lastres prail i gues aiients han
anat tan talla que de dins de l'Araga, de la ilunyana vila de Velara,
racat mis catalana que no pes aragonesa. ci:nt a producte de :es fiestees diverses anadee, arab cequia a
La Reclusa ens has arrIat fa poc e;
prec d'enviar-los e:6 tres primera
pazells d'esqui!.
aire pas per a contriLuir a
aeuest !sed- prri:)de e: pot constitu:c
!ea mnpet:cions de cararaer mpor
a ie gent del Plreneu.-lu
.11r.1) agneet objecte e: Centre Excursionista de Catalunya va instituie
l'any paeeat la cursa comarca:, la
qua: no pegué desee coeregmla per
in 0(1{1 neta Enguany aquesta prova
torna a figurar en llor assenyalat
d'As e: ‘ c:: programa 1 cal esperar
que en la data finada —31 gene. de
1932— cap entorpiment vindrä a aturar novament el que pot constituir
alt Inagnífic punt de partida per a
la tasca de tornar les blanquee muntanyes de Catalunya als seus fills
mes si.rectes.
.1. M. (;
ment es Pedrol qui de' de 12 mateixa
lacia de cerner llança tret a:t. (1:2
arrep eat per Bestit anda el cap ationsi..geeix perforar la porta defensada
per Uriarh. De resultes d'aquentii ji:gada es lesionen Pedrol i Serrano, par
hacer -se donat una topada.
La pressió barcelonista va prenent
intennitat, però tener cap resultat pesitiu. Els cene davantere envesteixen
eis dejaríais liarais, pera en aqueste hi
ha dos hornee, Serrano i Uriach. que
desfan els seas a‘enços combinaciune.
Mes tard Piera Best:t es fan aplaud . r per des trets perillosas, salvant el
retal an-,h gran mestria el porter martinene.
La davaacra termella moments
per marcar, perra 'a indecinió que pelesen paaseir e:5 5V-3 componente fa C,,1°
n9 pegual obtenir l'etaat
Seme cap tapada digna denme.:
s'arriba al " e r raras arsenaalant el mar.
cador ea gol a zero a favor de% 1,raster'.
En reprendre's la duna Irritaobaerva en Cequia de Sant Martí majaii
erans'asmr i eacert Ilues jugadas
per aquest motia e, fa raes interesíair
Ben a • iat el Barce . ona es poca a t.
i als cinc mimas tan rentre d'Arn•ei
recollit per P.ainial aaah el cap val c•
str eon gol per als blau-grana.
eí
Fas local, cerque , aferrisaadama
el gal de l'honor: l'en,íarregat de çe-11 0 és huera u. Mica amb tasas, quita
marcaren escassament un quart d'hora
per acabar Cencerree.
Continuen aquents ancla llur inteet
d'aco g egair Yermar el inc er descab-

CAMPIONAT
PRIMERA DIV:810
Die 3, a. les tras de la tarda

Racing Club Santander

F. C. Barcelona
Día 8, a lea tres de la tarda

BARCELONA - ESPANYOL
Les corta
Entrada: 150 peasslea

della en terreny harcelanieta. Angula
ha d'ira-encale mas d'una oelsih.
Dels vencedorn, es rrillors Zabato,
i Nogués; dels cençuts, Serrano i
Uriach.
arbitratge an a ce rreedCte as er
Irrite, el (mal darla uvates ocasions al
públic de fer-se pasear ei leed en cemroncar-lo.
O al
RACING DE SANTANDER BARCELONA A LES CORTS
Dema, diumenge, en c.zasia de
disputar-se ele partas corresponents
a ;a cinquena jornada del campionat
dr Lliga, dr pr mera el Breeechona topara amb el Racing de
Santander, equip perillas, de caracteristiques semblants a les de
Dernä donaren a conèixer
definitiu de: Barcelona, que segurament 1cm confeccianat al/ir a la nit,
de›prés del partir amb el Martiaene.
Cal creure que els ca,Apions de Cata'unya es presemaran complete denla a Les Corts, no solament per a
per
prorurar vancer el Racing,
a acohlar-re el ínillor posa ble, pula
que llene de tenle en cornpte que el
dimecres de la se:fin:toa que re el
Barcelona ha de jugar a Lee Corti
el partit final i definitiu del canija:01/er de Catalunya contra e: seu
rival ' l'Espanyol.

El futbol amateur
EL F. C. TEATRE CATALA

ROMEA
Diumenge, dia 3 de gener, Catira
Boa un interessant partí ,. entre Cequia del F. C. Teatre Catala Romea
i el de la Priva Kalrecla.
Aquest encantre st celebrará a les
onze del mati al camp de! F. C. Ro•
mea, eituat a l'Avinguda del 14 A•
ai costat de l'Asa de Sant Joan
de Lau.
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LA CLASSIFICACIO DELS
BOXADORS PROFESSIONALS
ITALIANS
La claseificacla fet 3 per la
racia Itaaana de Boxa del seas bíaxadors. que acaba de publicar-se,
presenta es segannts nonas als
wers Boca, qae n'omplen per ordre
alfabètic:
Pes mosca: a ..:npia, Giovani Sano.
Pr:inera serie: Cavagnoli. Maglioazi
i Eid Martina.
lee gall: Campa l.. Magnolfi.
mera sirte: SilIl i Baraninuovo.
Pea ploma; Tito! va cana Primera
serie: Abbrusiati, Actolfo de /aegri,
Ac:11::e de Negra. _lean Joup,
Spo:pi i Tamagnini.
Pes Ileurce: Campió, Oriand: Primera s,:c,e: Lacutelll, Mariurt,
i E. Venturi.
Pes wc:ter: Campia. E. Vennal.
Primera serie: BoactC. Mario Dobree. A. Farabullini. Foglia., Longhi,
Fratini 1 Raiiai.
Pe r mitjá: Carapia, Enzo her morir, . Piarrarra adce Bosisio,
Pa,zza, R. Redarll
Pes scrnipssat: Campió,
erlo
Prr.C:5 T'riera série: E. tea:rae,coral, Bonaglia. Cecarelli i Saraudi.
Com a negolla saríe aparcix Rivara.
Pes fort: Campió, Be:guerra. Primera sine: Bergomas.
Com pot Veure ' s. 110 figura Primo
Camera. al qua'. la F!diire e le Plhiana cre í:idee:1 encara
Ir la s.2'va
ucd u,
PRIMO CARRERA
NO ROMANDRA INACT1U
E: grgant itu ii Primo Cantera no
romandi : U inactle na narrt la sn a a estada a Europa. La seva prime:a actuació taldra electe a París e: prnpvinent dia it. que bexara amb BouquílIon: per tal de preparar-se, Carnera arribanä demä a París, procedent del seu poble, Sequay, on ha
passat les darreres festes.
Despees, l'italià actuarla a Londres, el din 25, contra un advereari
no designat encara. i Inés tard, a
Beriin, contra Brunning.
Cap dele combats que s2 li preparen suposen per a Cernera un estor,: digne dc consideració per bé
qttc horn doni com a segur que en
ell e realitzarà apreciables guanys.
Aixi dama gust.
HA QUEDAT VACANT EL
TITOL DE CAMPIO D'EUROPA
DELS PESOS r DRTS
Ei die 26 de desembre 21S511 eX.,lirà el trimíni ciancedit als pagils
lIria Müller (cal-viaja) i Otto van
Parat (caarfenger), per a disputar el
títol.
La I. B. U. aeaba tIc fer pablic
gaje .1 cannegiiimei d'haver-se coma - en el rell'amzint, el titol quedava
emane
E: heiga Fierre Charles tran:eträ
la seca in n cripeli l i tan aviat cont s'oleil 'a consegiient competir-ir',
NOTES PREGADES
--HORAS-FRIAS LENGLEZ-FORT
La vetllada ciar havia de celehrzir-ae
dimecres. a causa de la diada
Reis s' a fectuarà di, elaires, a base sl-ls
grane combats Ileras-Frias LeigiezFart.
AmiarV s en e ontres sen' libre raidas
ran Catenele des afic: , nats. puix (me
Esi alma hemeg hect coneguts 1 0,170
per la clase dr51 gneis e:3 conthats
es nresenten ben emocionante.
• Horas-Fr i an tenen andaden beer demesteat qme són honres de dura pegada i que, ‚altea tutuma en
pesen forte , t'5 gairebi'.. segur gra he
d'acabar anda 12 vieVirla per ti. c. din
d'elle.
De Lenglez-Martinez Fort n ., hi
ha dubte presenta l'inter è s de donar-

se perfecte compte de l'actual formt
de Martínez deepres de la teca bei-

Ilant "tournée" per América, ja que
aconseguint una victdria cubre Len.
glez, rex-eampió de Bèlgica. deixaria
ben demestrat que tin combat amb
Mica, en' re &aria el t'ami campid
d'Espanya del pes I cuate.

TENNIS
EL XIX CONCURS SOCIAL DE
LA SOCIETAT ESPORTIVA
POMPEIA
Ordre de joc per a avni
A les lo: Sales-Mavi; VinyamataDorni. nech: Costa-Vila.
A les si 3o: Jamete Durall-Salvio;
Prat-Serra; Sabater (fall -Dalmau.
A le; 12: Margllet-AlaMall; Subater tpare)- J. Puig; F. Bernis-Sague;
Tuneo-Anguera.
A les 1230: Ros-Saqué.
A la t: Ubach-Roca; Juliä-Pla.
A les 3: Plans-Salanes; RondeCosta; J. Berni e -V. Casanov es; R.
Roter: Saleta-Mara-non,

Pll 01A BASCA
•nn•n•

CLUB BASCONIA
Ahir aquest club celebra els seta
acoatemate partits als frontons Novetats j Principal Palote. Eis resultats foren com segueix:
Frontó Novetata
Printer. de concats, grup Da Galileo-jonqueres, 34 punts; Cas ta
-nyerRiaus,
40.
Segon, tumbé del grup D: Permanyer-Jimeno, 40: Petit-Sabadell,
30 punta.
'1 ercer. del grup C: Castella -Es.
tada, ay; Sunyer-Mas. an.
Quart, de: grup A: 011er-Gamper, 32; germana Jauma, 40.
Cina,ui, dentreaarneat: J. BoAmar, 26: Llopard-Risques, 40.
Frontó Principal Pa'ace
Primer: Bengarel-Tintorer, 4o;
Serra-Villaba, 2n.
Segon: Vaien t i-Tintorer, 4o; San.
dasegui-Meilleda, R.
Tercer, a pala: Pedrucho-Carreres, 49; Aguirreurreta-L - Illvarri, 50.
PARTITS PER A DEMA
Club Basednia (Frontó Novetats)
Primer. a les deu, de concurs,
grup (*: Lasheras-Boldú contra
Va Ilmitja tía-Je:aguares.
Segon. grup B: Cesta 1-A. Bo
contra Sarró-Rencm.
Tercer, infantil: Saleamendi I•
Aramendi contra Charroalde-GuiIlermo.
Quart, dentrenament: Costa-Rovira contra Llapard-Steeamann.
(Frontó Principal Palace)
Primer, a les deu: Mas-Ortega
contra 3. 1 . ndiguren i 1 orrents O.
Segrus, a pala: lianiasegui R.afondellv contra Sena-Sala.
Terctr. , a ristella: Aris-Ifolleda
i n- n 71:1--, I e:iu-Ma7in.

lc/..1SME
LA U. V. F. ORGANITZA QLATRE CARRERES AMA1ELSS
Per ai segar diumenge del stars
tal: anune i a el Comité regional d'aquesta Federació la primera jarnaaa
de: c•aeadari k,,;e constara
de quatre provee, dues de 50 i dues de
loo quilametres.
Aaues . .a es carrerä sobre 50 quilatretree. La sarLda es clonarä davant
la fita 5 de la carretera de le:mella
laaaas de aialeaa, desarés del fletar de Pzaira:b2s, fías a :a fita 20 de la
carretera de Barcelana a Santa Crea
dc Calafell, al peu de les reates
Carral, i tornada pe; mateix carni.
Sa admeten inscripsaans a la secretaria de la Una, plaea ele Teman, 36,
finas al divendres. di 8. a les set de
la tarda.

Es consideren corredora amateurs
tots aquella que no hagin ~raen en
cap epoca Ilicencla de cerredor de :a
Unió Velocipedira Espanyola el hagin percebut per cap concepte ni en
qualeevol esport prern i e ea
Els corriera-as que integren l a categorja d'amateurs hauran de presenta,se a la • ecresar1a de la on erbran gratuitameat una Ilicincia eme
els acrediti c a rn a tai amateurs, 1 !marran de presentar dues forograiles tamany 4,4
En la elansifieacaí d'agreste carrera, coni el les rentante a celebrar, o',.
treparan lanirs
major a menor, i ei
qi:e e ural en surtir L:t1rarii una copa d'agenta el segun, raer:11 :a d'or: d • traaal aaurat 21 tercer. i
d'argent nl guara i de entre a tras
els re s tan:5 que s'hagin classificat en
les giatre provea

ATLE . I ISME
LA PROVA DE MARXA
MASNOU - BARCELONA
Han rat ea ja aprovats pel Comité
pravIrcial de la Federaelii Cataiatia
d'Atletinme els reglamentes que Iran
de regir la e g isa que cele! ararála
Secc:n Esportiva ilel Casal Batee•n l eta e • dia lo ale gener.
Hl ha força interés a disputar
aguara rusa, la qual 7fra la primera
de la temporada de llarg rpilometratne, 1 tamae pot diose de preparacid ohiranpuica El‘ Clubs preparen
eleguellment eiS defenders deis aeus
co,ors respectiva.
L'entitat organitzadora campta
ernb la cooperaria de la mairería dels
Clubs, cena ho deenestea l'haaer-sn
rebut ju la inscr:pció del F. C. Bar'loas enian el e sexis atletes Medina,
Mora. Fent (Jaunte). Grau, Guillem,
Arte, Font (Bonaventura), Martí i
la del campionissim a t aquesta cs-

pecialitat Guerau Garúa, capitanejant
l'equip del eitel club.
El orgaratzadors preguen a tots
eIs Clubs que no hagin rebut la inatació corresponent per a &qu'ata
cursa, es donin per invitats per mediac?d de la present gaAetilla. podent
fer les inscripe:ent de Hure bornes
a l'estatge social de l'en s itat organitzadora, Casa: Barcelonista (Conga de Cent, 263).

Carnet
de l'excursionista
L'ACTIVITAT
DE "PATRIA LLIURE"

Seguint la seva tasca de propaganda, envere la Iliber.at integra. de
Catalunya, l'Ateneu Catalanista
tria Libia'', que tan gran éxit ha
assolit atril) les seccione constituld:s
fins avui en l'ordre politic i cultural,
va ara a la creació de les SeCd0/15
d'Esports
Excursions, Ferninals i
Joventuts.
Per a posar a la práctica aquest
projecte, "Patria Lliure" la una arada i espera la collaberació de tots
aquells patriotes que, compartint els
nostres anheis de Ilibertat vulguM
engraixir les filtres dear alíe:o:tata a
l'Excursionisme i als Esports i sentir.
la pruija de l'actuació patriótica Intensa de les no s tres joven(uts.
lambe lent una crida a les dones
catalanes, a l'abjecte (pe s'inscriguin
a la secci6 Feminal (quota mínima
una pesseta a per tal d'ajudar als
element' fem-nins de l'entitat a la
tasca catalanitradora del nostre
ble.
Per a inscripcions: Ronda de :a
Universitat, 1, primer. primera.
SORTIDES PER A DENSA
L'Agrupació Excursionista In Piensa efectuara una execreie fantil i ae a
Molins de Rei i Sant Bartorneu de la
Quadra, vlsitant-ee la important fabrica de teixits "Malvehi".
Reli g a: Enlació F. C. de M. S. A.
a les 6'45 del mati.
— El G. E. Joventut Catalana
organitza una CX<1175i a la Morella, per Ga y a, Casteil dakreaspruma i Carral.
Reunió: A dos quart3 de sis a restacä de Sane.
— III G. E. Paria efectuara una
excursid a Igualada. Saura Maegarida
de Mantbua Call-Rae. Cocee de la
Guineo, Castell de la Pobla de Claramuna Capan .) i Capellades.
Sortida a eitaC:6 Ferte•Carri'.% Catalana (Plaça d'Espanyal. a les sis.
—L'Agruparte d'Alunaren l Faea:rimes de l'Encola Abad Ol i va eiectuarä ele actes se' üents:
Sudó exerr s lenista a Sortirla matinal a Sant Genis, Vista Rica. Sant
afedi i Sant Cugat.
Sortija a placa de lessepe. a les
sis de: mati. Retorn. de de Sara Cugat. en tren, a triad:a.
Se:C . 6 CrArr:ca de Llibre a ecnversa nr.5er la s-cls i robra de'. poeta.
Angel Guirnerä, a catire,- del senyor
Francesc Farra. a les cinc de la tarda. al letal -erlal. Aauesta enn,ersa
frau suspesa e! dia primer d'any.

ELS TRIBUNALS
EL BALANÇ DE L'ANY EN
ELS SUMARIS JUDICIALS.
Durant l'any que termina aSasis
trarn...at a s cl.ferents
jutjals d'aquesta cap.ti: 11.397 surdarir, Lgurant en ell e. 8 444 processats.
Ilenc ad la nota detallada de la
tasca de rada jutjat. ha y :set dt tenir
en camate que la primera geantitat
indfea cas earnaris des2atxats Fany
actual, a ia seg a tta eI tramitats en
5930:
Universitat .
Llotja
Drassanes. .
Hosgta:
Sud
Corle7. pc16. .

1.517 - IA73
IA10 - 665
r 202 - 882
1.211 —
906 — 310;
1.362 -- 5. 043
1 559 --- 977

Orst
Barceloneta .

taaja — aaS
957 — 791)

El Tribuna: Industrial ha taamitat
1.436 reelantaciens 1 1.aa .3, l'any pasexhortn.
sat. despatxant
Al repartiment eivil han ingressat
8.nnt demandes S'han rebut al Deganat 8.47 8 exhoetn del Cril'11:111'., 1
2.059 del ciad. Respect • a inhibidone de Marina 1 Guerra, se
rebut3
DILIGENCIES DEL JUTJAT
DE GUARDIA
E: htjat de la Unlvercitet. secretaria del sancoe Codorniu. ha instraut durant lar gdärdia que acahä
ahir a les onze , trenta-des diligenIngressareu als calabossos dos
&ti/rana
Fea eubetituit en la guar.I:a pel
jutjat de la Barcelona:a. secretaria
de: S,:lyúr t'os:a.
EL PREMI DE LLICENCIATURA DURAN I BAS
El TribUlia n aornenat per la Junta
del Collegi d'Advocats de Barcelona
per a radjurlicadb del premi de LIicenciatura Duran i Ras. denguany,
ha proposat a la junta de Govern
l'advocat jasrp Bailara i Ferrer. Li
ha estat atornat l'esmentat premi
de cenformitat ami) la proposta de
le smentat
d'oposicions.
ASSENYALAMENTS PER
A AVUI
Audiencia Terr:torial.— No té assenyalaments.
Audiencia Provincial.— Dos incident;.
Seecid stgona. —Un oral per le-

BORSA 1 FINANCES
DIES DE BALANÇ
Tothom ha convingut en que l'any
1931, per nv:Iltipits cauz,s d'ordrt
po,itic 1 ecorainuc. havia estat un
mal any, per be out no los tan dokm C0/11 ais airees p21SN. Hem pogut, haced, bailar eficaçment cnntraVagreujament de ia cris; i aquell hivern
tan dolent del qua; tothom parlava,
aqueit fi dany catastròfic Ira estat
ben pasaable i ha renov..t raptimisme ais que miren l'esdevanitior mes
que el present. Però ara aenen eis
balanços, ara es portean pesar lea
conneaUdneles d'aquet reriode de
crisi lleugera en la penduccia, pera
de pide exagerat i depressi6 fortíssima en les activitats especulatives,
els que han estat en contacte amb
Borsa i han vist com minvava el
valor deccions i obligacions. alai
corn eis fabricanis que defensaven
amh exit Ilurs emoreses en ei me;Cal interior, pera perdien molla diners especulant amb cotó o arnb altres prisa/eres marines, en veure
consec,dencis de Ilurs operacions en
el balanç penaran e: crit al ce!.
Es molt coarent qtre durant un
any dolent hotn conservi l'empenta
de Can) anterior i mostri un cert
c, ptanisrue i. en canvi, es comenci
un any que otere1x minore perspectices amb la impressió depriment
d'un balanç desfavorable. Nosaltres
y o:di-km que almenys es pogués obtenle dels nostres bornes, els nostres
fabricants i els nostree comerciante
un desig daprof1tar les Rigores de
t931 per a quan lee mateixee o sena'Cant a circurnstäncies tornin a presentar-re. de reconeixem que tats hi

tenim un tant de culpa, en e; que
esta pareare. lant des de', pum de
vista pontic com de reconbmic: que
acosturnem a guisar-nos i a pidolar
del govern per() que l'ego:eme exagerar i mal entes ia tancar-nos e::
cada empresa i considerar tothom
com a enema:. I diene encasille ma:
entes parqué amb Cenquadrament
en un partan politic ala amb la cooperació activa a les entitats mona,migues, amb l'agrupament dele que
exerciten actis-itate similar; per defensar-ae de lee tendencia del' mercara exteriors o per anar a la conquesta de nous camps de venda per a
llurs productes poden assoil:- beneficis superiors i atenuar les funestes
conseqüencies deis períoaes dolents.
Poques vegades hem trobat a faltar tant une itetuacie conjunta de:s
elements praraucts• rs com en aquest
any que acaba de passar. Decantamenta súbtils vera ideologies contraríes a llurs interessos ajudaren a la
canfusa6 general, un pänie exagerat
per Cadveniment de la República
algunes temptatives de socialització
que horn preveía que no baritel d'amar
malt lluny, les retirarle-s rte bitllets.
les +pende-e de calors a qualeevol preu
tantee altres actuacione equivocades
han tingut Ilac per aquella manea
de cohesió entre ele elements productora. comptant-ha naturalment,
els capitalistee, que hom pot corte:fleme com el mejor de llurs (Ideetes. La majoria celan anive.liats per
un balanç dolent; que proemio ara
ajudar-se yermé el viniere balanc
sigui bo.

DINERS SOBRE VALORS
espanyote eolitimbles. s'anticipen rapidament. Interés legal, 1 per
quantitat trapd n la pignoració corrent. Informaran: Crechts
1 Finances R a nda de Sant Pece, 37, pral. 2.*
D'11 a 1 i de 5 a 7

5

SOLER i TOVA Germans I
BANQUERS

RamNa dels Estudis, 1 1

1 13, p On-SuCCés, 1 i 3

Negociem els cu p ons i les obligacions, bons
cèdules amortitzades, venciment primer
de gener
Quedem a disposicid deis nostres cliente per ni revisar le>
numerachns dels seas tflois als efectes de 1 amottitzaciti
WITIVITIMCCO991.n«.n..

son' i per imprudencia. cantee Me- I diumenge dia 1: del mes qu.
deet Naira Do. incidente.
som, al Palau de la Müs:ca uap recie:, tercera. —Dos orals per
taIana.
aternptat i estafa contra Estanislau
Vilageliu 1 Joan .Antont Un inci- RONDES, CANÇONS. FESTES I
.;
,Crt•.
Joes D'INFANTS, AL PALAU
aeccia quarta.-- Dos Orale per esDE LA MUSICA CATALANA
., contra lasep t auerra i pc,mènec
Ei tercer dels ccnceits tradiSalIS (:cinitez.
cionals que es fan cada any al
Palau. és el de la Diada d e Reis
a la tarda.
Civil
Corn lote els anys. acitret
riirrec la rInstitut catat
Ritniica i Plástica que dirige,x
LES VISITES PROTOSOLARI ES
el rne.:lre Joan Liongueres.
DE CAP - DAN'!
Hern rebut ja el programi
Ahir al els periedisd'aquesta resta per a infants.
tes no rPteren el'senyor Angueque. com sempre, te un gre5
ra de Soja.
interés aitistic 1 pedagbgic.
Al vespre, despres in lesitEls deixebles fiel mestre
jar-los bon any, els digué que
Liongueres interpretaran ronel motir: de no trobar-lo era que
baria anat a let les vjsj1ps pro- des, cançons j Yes d'infants.
d'autors estrangers i neciotocolar:es de felicitació per a
nals.
l'Anv Ncu. a les autoritats.
estat a la Generalitat?
—No; he vist el comandant
general de la DiViiö militar. al
PETITS ANUNCIS
comandan! de .-thui;1,
ei rector ele la Universitat i
CLASSIFICATS
ti -legal dalLisonda. Sonliria
dar-ne cap.
Tatribé se—acaVi dient—qua
Ea Wat R e í l'alcalde de la ciufol. perb
1/0 Pril al (joven;
MALALTIES DE LA Pi" '.
civil.
vtes urfnm , lel.
11Pre. les
AeMien
ans • snaties
•ine —
:I 15: n
Pregunta l si sabia (p lan arri.
lourub, . 1
Farre 5• 11,, a n
d;gu,k
que
,
senvm
hiva
,ImOre,ta
tetes. n • e 5 5 e,t411
ansferir-li el
ett creta poilei
n n v e rn Civil di' a a al mala

Govern

DIVERSO'

SEMBLA QUE EL CAP SUPERIOR DE POLICIA CONTINUARA EN EL CARREC
Avui S u ', peral, de tornada
de Madrid. el senyi r Menéndez.
ea p supari a i d a Palieia.
B a g a ra impirssiana. el ministre de la Governacid ha aPellat tal seu patriotisme perqué
rontintri en eh duren: alel qua
sembla havia manifestat
desig, de sepa la r-s.e'n.

Magatzems "EL DIA"
Llencarl• - :- /anaels

MO8P17A1_, 103 (ilarefu

Sederas
Ri era ba l sa)

AUTO-CAMIONS

Carros, lo:O.n%, p stgbIlments. E. /,:•••• •
%eles de lona. 0.tnIne
tota curse
MO5Ir g 5 I oreas narattssmi.,
cera. a t. Teletre tere.

VENDE'

Instruments Lis;
"4

1711 ti sien

NOTES OFICIOSES
UNA 3E3910 DE DUOS
Hom ha pogut a la fi. reunir
dos arlisles carel. de la ca.
t,ic,,ria dc C o neopeid linaje
d • Agusti i Emití Vend l i.it . per
a donar uta aie esiL el prourasig`ti fel
me de la
palmen, £1 base de duna.
Aquest coneert tindra 'loe el

de Música
U sa

Parramoll
Carme, 8, 1. 1'

Envieu les Raer.
tes en entalä:

•

2

Dissable,
_•

41,

olifir de 1932
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TEME COMIC
TEATRES Grau
Companynt de Revoleo del lea •

[re ;tontea. 4 :PrUner actur
Artur Lleno. edelle A . Laura
da
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FESTES 1 4005 D'INFANTS

per les sec.
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Une', 3915- ieal E.FpanyOld.
G 'cia. 54. eanten p la a Ara». P 01141 elous es pecials Per ala 5 0,15 de PUrfe0
Catela.

CINEMES

ELS PASTORETS. !.•:.':
uni ,p,111Cció
nelS d'Ornaut rrilrar :. •
-- •
(-arte= dele peina.

ramount - DIA DE CARRERAS
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BOHEME
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Tbrálli Grinalde., Miguel Mulleres, m.
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THE 5 FElUeLESS Fi,'/ERS,
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20, Passeig de Gritcia, 20: Telèfon 21472
Pi

SASTRERIA, CAMISERIA 1 CAPELLERIA
L4, CASA DEL COMPRADOR DISTINGIT I INTELLIGENT
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uerra al fred! Guerra a la cris!

Liquidaciú fulminant deis abriles
abries ens queden, folrats de seda 'artificial, butxaques eamussa, botons banya,

100, de

confecció de luxe de

125 1 de 150 pessetes; i els donem

a 25 i 50 pessetes
Garantia: Al comprador que adquireixi un d'aquests aibries
i el torni, Ii reintegrarem l'import i a més li donaren'
CINC pessetes
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A MIDA
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ABRIC de meltó, confecció esmerada, folreria de seda artificial, butxaques camussa, botons banya ...

75

ABRIC ploma, qualitat superior, confecció selecta, folreria seda art., butxaques camussa, botons banya

85

TRAJO d'estam superior, folreria de seda artificial, con fecció irreprotxable

............ ...

60

...

75

••• •..

95

...

125

.........

TRAJO de meltó, folreria de seda artificial. confecció acurada
TRAJO d'estam Austràlia, confecció acuradissima

.••

SMOKING d'estam Austràlia, folreria de seda artificial

•.. •••
••• •••

Ptes.

NOTA: Aquesta casa no dóna obsequie, però serveix bé el comprador.
1MPORTANTISSIM: Tots els dienta de la casa participen en el nostre negoci.
Tots els taxis de Barcelona completament gratis a la disposició dels nostres comprador..
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