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Diputaci6, 234. — Barcelona

L'ensenyament 1 els socialistes
És bes deplorable que els
socialistas— o una part d'ells —
siguin ara els capdavanters de
l'oposició a les reivindicacions
catalanes. Ells dirigeixen la campanya que a Catalunya mateix
sha emprès en pro del manteniment, per l'Estat espanyol, de
tots els establiments d'ensenyanea deis diversas graus I_Tna "Joventud Socialista de Barcelona",
en la qual els cognoms no-catalana semblen predominar, es la
principal soetenidora d'una creada contra la catalanització de
l'ensenyament nostre, a despit
dels drets noblement atorgats
per l'Estatut de Catalunya als
alumnas de llengua castellana.
No lis pas &Tiesta actitud la
que pertoca als veritables socialistas, i molt menys als s.ocialistes catalana que militen en el
Partit Obrer espanyol. Una tal
actitud assimilista esa en con1:radie-ció amb la ideologia i amb
la conducta del socialisme internacional, que ha defensat sempre
ele més araplea princripis autonomistas i federatius. I esta en
contradicció tse& amb orientacions anteriors del socialisme espanyol, que per llavis dels seus
millors homes, com Besteiro i De
los Ríoe, havia reconegut el dret
de Catalunya g fixar el seu règim
de govern, d'acord amb la pròpia voluntat, per radical i audaç
que fos aquesta. No fa pas gaires mesos que Fernando de los
Ríos deia, a través de la rabea
de la pres6, a una delegats cata.
lans: "Jo accepto qualsevol solució, la que sigui, que porti el
sesea de la voluntat del poble
català".
Ben fort i ben net el porta
aquest segel l'Estatut de Catalunya. Però els socialistas aspanyols menyspreen i bescanten
l'Estatut. i s'esforcen a mutilarlo greument. i vénen a la nostra
terra. amb aires de gent que fa
una excursió colonial, per com hatte un dala punts que per a
•nosaltres i per a tot poble lliure
es essencial: l'autonomia de l'ensenyament. Mentrestant, le s
reivindicacions lingüístiques de
molt mes radicals que
les dels catalans, tenen la conformitat i l'aprovació dels socialistas de Bèlgica. Els matallas argumenta que s'utilitzen
en pro de l'ensensvament cae-,
tellä a Catalunya, han estat ja
utilitzats per tots els imperiallames lingüística, com el rus i
l'alemany, i els socialistas internacionals han rebutjat aplasta
argumenta en nom del prineipi
de la llibertat dele hornee i del
respecte a les llengües dele poblaos.
* *

Fa quinze astya es reuni
Tarra a ona el Congrés Socialista
Català, format per elements afiliats al Partit Obrer espanyol,
I la qüestió catalana bi va ésser
abordada arab un esperit autonomista i catalanesc, ben diferent del que avui manifesten els
correligionaria del senyor Cordero. Heu-vos aeí els més intereeants paràgrafs de la resolució
aprovada per unanimitat en el
dit Congrés:
"Proclamar la necessitat de concedir la mes amplia autonomia a
totes les regions d'Espanya i

Interviu amb el senyor
Domingo
Madrid, 14. — "La Vcz" publiza
un 'nterviu amb En Marcelli DoEi problema cataia—din el ministre— existeix; el cra la monasquia. Ara la República ha espanyolitzat Catalunya. Cal reso'dre aquest
problema; no han de tenir-se en
camote les paraules apassionades.
Catalunya ha de tenle una actitud
abasta, cordial. El gest d'Espanya en
resoldre el problema de Catalunya
ha d'ésser un gest de llibertat i de
comprensió.
El panorama polític el ven Marcelli Domingo amb franc raonat
optimisme. Espanya esta salcant el
proces histbric d'un canvi de règim
amb netedat, amb pau, amb elegància i amb rapidesa exemplars.
La consolidació de la República
ha d'ésser l'orientació vera la nostra economía. Creu tenir una visió
clara d'allò que ha de fer-se, i es
traba amb prou esperit per a dur-ho
cap: forjar l'instrument que en

procedir immediatament a la descentralització progressiva de tots els
serveis administratius, excepció feta deis que depenguin dele departaments d'Es tat, Guerra i Marina,
els serveis dels quals haurien, no
obstant, d'ésser objecte d'una pro..
funda reforma, inspirada en principia democràtics.
Reclamar el Mime ús de la !lengua catalana en tots els actes de la
vida pública, i que s'imposi a totes
les autoritats, funcionaria i agents
de l'Estat, de la Provincia i del
Municipi, sense excepció, el deure
de parlar correctament la ¡lengua
o dialecte que s'usi a les localitats,
provincias o regions on prestin els
mis serveis, ja que són es funcionaria els qui han de servir el públic,
i no aquest (com succeeix en la
practica) qui esta obligat a posar-se
a la disposició d'aquella.
Demanar que a les escoles elementals de Catalunya ea comenci
per ensenyar el castellà valent-se
del català, amb el fi d'evitar l'absurditat que es faci pronunciar i
Ilegir als nens paraules el significat de les quals ignoren la majoria
de les cegarles."

Cal remarcar que l'anterior
resolució només concedeix a l'Estat central els serveis de Relacions estrangeres, Guerra i Marina. Alai', la Instrucció entra de
ple en el camp de l'autonomia
catalana. Pesó el més significatiu dels estrenas reproduïts es el
que imposa a tots els funcionarle. autoritats i agents pública
de Catalunya. sense excepció, el
deure de parlar correatament la
llengua del poble on prestin
Hura serveis. ¡No va pas tan
lluny l'Estatut, en aquesta qüestió!
* * *
La pretensió de mantenir el
sistema d'institucions de l'ensenyament castellà a Catalunya,
tot reconeixent a la Generalitat
el dret d'organitzar un sistema
d'ensenyament català, és una
cosa desenraonada. Les institueions docents castellanas només
tindrien objecte en els Roes on
hi ha un nucli important de població castellana. Però ¿quin paper farien les eseolea castellanes de l'Estat espanyol en 111
gran majoria de localitats catas
on els residents o pasas.
volants de llengua castellana mi
existeixen o hi són en quantitak
insignificant?
Des del moment que els cata.
lans acceptem que l'ensenyament
de la lengua chstellana sigui
obligatori i afine a Catalunya,
i que els rucha de població de
lengua castellana que hi ha a la
'loses farra puguin rebre l'en.
senyament en castellà, no és just
ni ée correcta de volar més. Volar més, en aquestes condicions,
és. volar vexar-nos i humiliar-no,
és volar que ala catalans seguim
portant el senyal de la submiisió lingüística que la Monarquia
espanyola va marear, anib lleis
i decreta cremadora com un ferro roent, damunt la p ostra pell
de venguts. I dins la República
espanyola, els catalans ens sentim ciutadan.s iguala i Musas, i
per això reivindiquem per a la
nostra 'lengua i per a la mitra
ánima els drets irrenunciables
de la llibertat.
A. ROVIRA I VIRGILI
determinas temps concentri tosta lea
energies de capital, echan i técnica
i es realitzi la vital transformació.
Quant a. la governació de l'Estat,
eran que no pot ésser obra d'un heme sol ni d'un sol partit. Per ka
comprensió de partits les eaquerros
han de constituir un gran nucli, Integras pela partits Radical-socialiata,
Acoló Republicana, les diversas organitzacions que té l'Esquerra a Calunya i la Federació Gallega.
Considera beneficiosa la orillabaració socialista, i diu que al Govera
han transigit mes que no pas han
exigit. El final de la collaboració
amb el Govern han de fixar-lo els
mateixos socialistas mis que no pas
,epu t,licans. Ell constituiria un
eirtel d'esquerres amb els socialfstes fine a hacer realitzat tot el
programa inajornable i inexcusable
de les entwerten.
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COMENTARI

• ..a 7°--i
Amb un full a la tiza, tret d'un
d'aquests diaris madrilcays illustrats que tanta de competencia posen a mostrar grafiranzent
la barbarie feroç d'algunes regio/u del país (i amb tant d'exces de zel acollits a Barcelona),
dos niiiiyons esportius esas prepiten de comentar un error
forinatiu.
No ens In negarem pes: printer, perque creient que tot alta
que signifiqué propagar el desentre nosaltres d'aquesta
crèdit entre
mena de premsa, destinada, amb
sádica insistencia, a estimular els
mes liaison instints de la curiositat popular, és tust arte praetic die ciutadania. Segon, pesqué el Catalanisme genlrie— que
no és regionalista, ni centrista,
nsj esquerrista—és vn rast movintent nacional d'integració que
té COsas a una de les seres característiques tradicionals d'ésser,
ultra una Política (no pas aquesta o aquella politiqucta municipal o "provincial"), una Moral.
(D'ad que cada regada que sin
partit catara en situada; liegemanica oblida aquesta característica producir l'estranya perlarbació poc eistencdora per als no
ceta/asas de qua sons testimonio
fa uns mesos.)
Son?, doses, adversaria decidits de l'anomenada premsa grafica escrita en cast ella i partidaris eerntienotts de la necessitat
que els catalanistes integrals
redueirin el camp d'exnansió
tot preparant l'aparició deis
gans catalans que l'hauran de
substituir.
L'errada que els dos esportius,
jorenissims, ens dentasen de rectificar no es pas de les mes grans
i és gairebé nornur/ en aquest
tipus de presume gràfica: en una
informaría' illiestrada de la tasca
que realitza durant els meses
d'hivern el Club de Natació
Barcelona, un d'aquests diaris

a 40!

piscinas de Madrid—ens disten —
no ha estat batut encara aquest
rècord".

Aquestes dades sin les que mes
ens interessen de la infortnació
voluntaria d'aquests minyons.
Puix que si una esperança tenim
en el progrés de la causa del
Catalanisme és aquesta: la d'una
generaci4 nava, encara inédita,
forta i baronívola, assenyada
expeditiva a la regada, que
s'avorrirà en els mítings an uns
oradora eridico-sentimentals ii
parlaran amb llagrinms a la gorja d'una Patria histèrica gua
la sera sensibilitat rebutja, a la
qual ()posara una Patria concreta que (mili fe ja present al cor
i a la voluntat dels
...a 7°. —I a 40!
Sí, amies: en esport, pera fansbe en politice i en moral... ¡Cal
batre sempre el record!—,I.-V. F.

Han estat detinguts altres dos sospitosos

l'Hospitalet, mort a trets per sis subjecles J'u(' la cara tapada, és

ribs.
En &ele; si el record d'altres
atemptats, ben caraeleristie, 1w fos
musa vis encaro, l'assassinat d'un
obrer per au 9/11P dC sis desconeguts,
que alevosament el salsa: de bales de
pistola, semblork, certament, misteriós. Les cuitoritals ionearreyaran
darir el tnisteri QUO Pugui acomPanyar
aquest crim que pren l'aspecte d'una
repressió ntassa perillosa per a possar-la per alt.
3Ientre la justicia s'aPlica a descubrir els culpables, seré oPortli recordar que l'ambiertt de civismo que el
rbint non ha crea!, no suportarta
amb recigno:-;4 Cl revisealcmcnt ¿'una
procediments de coaceld odiosa, que
durant la monarqtrio omPliren de sang
lj carrers de Barcelona.

Els detallo nous que amplien la informació de l'assassinat del malaurat barraquer de la bbbila de l'Hospitalet, propietat de Joan Parchada
Falon, confirmen la classificació de la
"gesta" executada pele pistolera entre
el, anomenats crims de cal-actas social.
RELACIO DE LA VICTIMA
AMB EL SINDICAT UNIC
Vicents Vidal, que en un temps va
pertänyer al Sindicas Unja, se

In,
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via separat, i hacia estat repetidament
arnenaeat, no solament perquè es negata a pertányer-hi, sinó també parque desdeia les ordres d'aquest, admetent a la bäbila, de la qual era encarregat, personal no sindical, i contrariant, en aquest i d'altres semita,
les ordrcs que el Sindicat pretenia imposar-li .
Sembla tumbé que, en la darrera
vaga, el mort no va valer secundar i això motiva una violenta qüestió anib un individu que,
indubtablement, pertanyia al Sindicas
Unir.

L'AUTOPSLA. DEL CADAVER
El niega forense oel Jutjat
l'Hospitalet va practicar l'al:Sosia al
cacEiver de Vicente Vidal Llopard.
Malgrat del considerable nombre
de dispara que es feren, puix que es
trabaren al voltant del cadéver Ens a
tretze cascos de bala, el cos dc la víctima presenta, solameut, tres ferides:
una, al colza dret; una altra a la calira esquerra i una altra al ventre.
Aquella ("arrasa fou la que determina la mort, per hemorragia interna, per interessar el fetge i la incisa.
DETENCIO DE DOS GERMANS
A les cinc de la matinada de dijous,
la Dolida, que en els seas treballa ha
vingut esaent secundada pes mossos
de l'Esquadra, detin gui, al una barraca deis yo/tanta del cementiri de
Sans, 1 próxima, tanibé, al !loe on
va cometre el crim, dos germana, anomanase Joan i Higini Plasencia, dele
quals se sospita que puguin tenir relació amb els autora del criai. Efectuat un escorcoll no els foren trobades
armes.
Probablement seran acarats al vigilant i a robrer que oren al lloc del
crim per a veure si reconeixen en
aquests individus alzan dele que cometeren l'assassinat.
¡L'ASSASSINAT FORMA PART
D'UNA ACCIO TERRORISTA
MES VASTA?
A tItol d'informació reprodulm
d'un coliega del vespre la nova
giient :
"Hemos podido averiguar que hace
dos días sc preparó o t ro atentado contra el dueño de una larli Hieda situada en la Travesera de Las Corts Es-

ateos, llinado Obsesa, no secundó tampoco la actitud del Sindicato,
te
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FULL DE DlETkR1 Com ha estat retirat M. Briand
400VERNADORS POLITICS
o PREFECTES APOLITICSI

stadrilenys donara la piscina
la República el coratge
dele Banys efe Sant Bebartid com deJinda
recluir l'irea de la política? ¿Troa piscina del Club esmentat. beri intelUgineits prou clarividente
A la regada, el repartes anònim i voluntata prou ferales per ímpoque redacta el Sexi que acompa- au-li limita mes estrets que els afinya aquells fotogravats feia mass tata per la monarquia?
Heus aci el problema. Poca dies
i meniegues de l'esportivitat dels
ha, en un discurs que ja no anonadadors barcelonins: en plena mano, va enser suggerida la neceshivernada, venia a dir, es caz sitat de reemplaçar els governadors
bussen a les horas mes freches civils de caràcter essencialment podel dia en una aigua "a la tem- lític per uns prefectes—més o menys
peratura de deu o dotze graus". a la moda francesa—, de caràcter
i apolític. Comparteixo
Airò no rolen que passi els professional
aquest punt de vista. No hi ha cap
nostres dos minyons. I ens platt raó valida que aboni la fluctuació
el to amb que en protesten i constant en materias com l'ordre
l'exaltació amb qua ens conten públic, la sanitat, la higiene pecuà
la pornografia; Es injustifica--na
que en els dies mis crus d'aqucst
ble que en una "provincia", per
desembre inolts nedadors bar- caprici
personal del governador, es
celonins a les piscines del Club mantingui un criteri de tolerancia
de Notació de Barcelona i de i en la del costat un criteri sevel'Escota del Treball s'Id han sub- rissim. I es mes injustificable encara que la calguda d'un govern inmergit a 7°. —I... a P!
De la piscina de l'Escola del flueixi "ipso facto" en la brevetat
o
en la transparencia de les vestiTreball en, s011b testimonis a 7° mentas
que use-n les tiples d'una
i a 8° a Ics set del vespre. És
revista. Una certa fixesa i una carespectacle d'una gairebé dolça ta imita!, sumadas a un refractairrealitat. Pocs minyons, pera ment de les influencies politiquea en
braus. BATIls i patriotes: "A les la resolució d'expedients municipals

L'ASSASSINAT DEL BARRAQUER D'UNA BOBILA
DE L'HOSPITALET

Les eircumstäneies del crim dc
l'Hospitalet, e la significació de la
víctima, donen a aquest assassinat
caràcter ulasla especia l J'iqsiè pugui
ésser registrat com 10/ simple fea divers de consegii,'ncies trhiques. Les
informacions publicades fins ara asseguren que el mort s'havia negat obstinadament a sotmetre's a la disciplina
sindical, malgrat de les amenaces que
Ii havien estat feles en di-verses ocaAquests antecedents, és natural, no poden prejutjar els mòbils del
erint, pesó sOn suficients a excitar les
imaginacions en determinat sentit.
Solidaridad Obrera, Organ autoritcal de l'organització del sindicalisme
anarquista, en l'edició d'ahir, reorlaZtJ atub un laconisme que
contrasta amb la profusió informativa que dediea a d'Ares !cts. Tot
tractar-se de l'assassinat d'un obrer,
l'Organ del Sindicat Unic es lincilava
a consignar que, segons les informacons de la prentsa de la nit , l'assassinat del barraauer de 4.1 babar, de
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i altres afcrs semblante, sembla ben
desitjable.
¡Tindr5. la República prou coratge per a crear un cos de prefectes informats de les Ileis i sotmesos a
una saludó rigorosa? ¡Sabran els
partits politics arribar a rhe:aisme
que significa privar llurs cliente:es
d'una investidura que atorga sou,
ernolurnents, honors, automóbil?
Ja ho veurem!
I si a la República li manques
aquest coratge, almenys que no manques a la Catalunya autónoma.
CARLES

SOLDEVILA

L'Estatut
Els treballs de la Comissió
Madrid, 14. — SIta tornas a reunir
la comissió que entén en l'Estatut de
Catalunya. Han canviat novament impressions a/1lb respecte a l'ensenyança
amb la vista posada a harmonitzar els
preceptes de l'Estatut amb la Constilucid, però com que les minories no
han evacuas les consultes que sets han
elevas. ala deixat aqueas punt per a
un altre examen.
Desases s'han estudiat les atribucions de la Generalitat amb relació a
la Justicia. Tanmoc és concret res per
la importancia de tal extrem. Cal tenir
molt en compte que adhue en règim
d'autonomia plena, els espanyols no
poden esser sotmesos a distinta jutges
lii hi cap que aquests els jutgin sind
cracord a les mateixes normes. Podria
haver-hi alguna modificació de la forma procesan
Tenim entes que la comissió tecnica
que ha d'informar sobre lesqüestions
d'Hisenda sera nomenada aviat. Per
la minada catalana figuren els senyors
Coromines i Campalans. El Govern no
ha designat encara qtti l'ha de representar.

El criteri deis socialistes
quant a l'ensenyament
Madrid, 14. — La minoria socialista estigué reunida al Congrés fins
a les dues de la matinada. Acabada
la reunió, es facilita la segiient nota:
''El grupo parlamentario socialista continuó la discusión del Estatuto catalin en la parte que se refiere
a la enserianza. Se acordó sostener
el criterio de que el Estado debe
mostrar su soberanía en materia de
enseñanza, como en otras materias,
sin perjuicio de que las regiones puedan utilizar sus lenguas vernäculas
como instrumento de enseñanza en
todos los grados."

La llei del divord

La constitució del tercer gabinet
Laval Es l'episodi mes ebmic de la
temporada. La vIctima ha estat
Briand. Desfer-se de Briand no era
pato fàcil. Fa set anys que es "cramponne" al ministeri d'Afers estrangers. I, no obstant, sembla que el
president del Consell de ministres,
M. Laval, i el ministre d'Agricultura, M. Tardieta havien preparat el
complot per eliminar l'amo del
Quai d'Orsay. En vigilias de la Conferencia de les Reparacions que ha de
celebrar-se a Lausana i de la Conferencia del Desarmament, Laval i
Tardieu eregueren arribada l'hora de
sacrificar llame de Locarno.
La mort del minia're de la Guerra, lal. Maginot, va proporcionar a
M. Laval un pretext per reformar
el gabinet. El pretext era una mica
atrevit parque la desaparició de
M. .Maginot no modificava la situació política del ministeri. Penó
Briand estaca malalt. Els seus tres
metges Ii recomanaven una temporada de repäs . Laval podia, dones,
especular amb dues carteras importants. En aquests momento l'adjudicació de la cartera d'Afers estrangers podia determinar una reforma
important del gabinet.
Calia, donas, fer córrer que els
tres metges de Briand Ii recomanaven tres mesas de repòs, un mes per
cada metge, i que si en circumstäncíes normals aquest Periode de repes no hauria exigit una dimissió,
pesque tot reposant no és impossible de signar decrete ministerials, la
proximitat de les conferencies de
Lausana i Ginebra teja necessari el
canvi de ministre. Tota la gran
premsa d'informaciä va fer circular
la noticia que Briand estava malalt
i que Laval aliara a reformar el Govern omplint les vacants de Guerra
i Afers estrangers,
Escampada la noticia, va arribar
l'hora dels funerals de Briand. Els
diaris varen recordar l'obra de l'home que ha presidit una dotzena de
gabinets i feren balaste de la seva
tasca pacifista. Perb com que els
funerals en vida no donen mai gran
resultat i, per altra part, com que
en aquest moment l'estrella Briand
es veu molt päHida i ti un ratones
modest en l'horitzó polític, aembla
que el senyor Arístides Briand sen
va ressentin A un ansia de confiança ea dir-li que no era cert que ha-,
gués dimitit i que si volien la seca
cartera calia que dimitís tot el Govera.
Plantejada la qüestió en aquests
termes, Laval no tenia altre recurs
que presentar la dimissió collectiva
del Govern. Penó abans calia resistir i fer una mica de comedia. Laval va oferir la cartera d'Afers estrangers a Herrios, i Ii va fer ‚in
discura patètic sobre la gravetat de
la situació internacional, i Ii va dir
que creia arribat el moment d'un
gabinet de concentració amb tanta
radicals com requeria Ilur força parlamentaria. Posat a fer comedia,
Laval va dir a Herriot que si en
aquesta combinació el hi feia nota,
estava disposat a cedir el lloc.
Realment, el que feia nosa a una
combinació a base de radicals era
Laval, i encara Tardieu i altres.
Perb el inc de Laval era superior al de tothom. El ecu gabinet no
havia estat derrotas a la Cambra,
Dimitía a conseqüencia de dues badoses en el ministeri: una produida
per mora l'altra per malaltia, una
malaltia que, seseas el mateix
Briand, no li impedia d'anar a Lausana. Era, doncs, natural que tothom aconsellée al president de la
República la continuació del gabinet Laval amb les modificacions que
fossin necessäries. La possibilitat de
fer un ministeri de concentració havia estat eliminada abans de la crisi amb l'oferta hipócrita feta als
radicals.
Amb aquestes maquinacions, Laval en combinació arab Tardieu, i
potser amb l'assentiment de l'Elisi,
hacia desembarcas Briand. La possibilitat imaginada per Briand d'una
crisi fonda hacia estat evitada.

Laval ha jugat aquesta partida
a/1lb l'habilitat de gitano blanc que
el caracteritza. El procediment no
és molt delicat, pare, no manca d'un_
tuositat. Briand ha perdut. Laval,
l'home que té fama de dominar les
bestias de la seca granja de La Conbiere amb una mirada, d'irnmobilitzar un gos perillós només plantantli cara, i de fer-se obeir pele bous
les vedelles, els animals domestica més imbecils, ha arribat a la
màxima ambició d'apoderar-se de la
cartera d'Afers estrangers i d'eliminar Briand en el moment en que
aquesta cartera podia proporcionar
un augment de puPulae itat i de Ves'
tigi. En un interviu a un callabaradar de "Vu", Laval va dir que
es mis dificil governar hornea que
bestias, pesó amb aquesta frase
semblava indicar que ell, Laval, arnb
la mateixa facilitas domesticava un
goa o una vedella que un ministre
o un ciutadä mitjà.
Les conseqüències politiquea d'aquesta crisi són que Laval anirà a
Lausana, a la Conferencia de les
Reparacions, i Tardieu, com a ministre de la Guerra, a Ginebra, a la
Conferencia del Desarmarnent.
¡Hem de plorar com unes magdalenas per la retirada de Briand? No
ens fern :Ilusiono. Suposar que mentre
Briand s'ha fet l'apòstol de la pau,
Laval i Tardieu són els missatgers de
la guerra és desproporcionas. En materia de política exterior l'esquerrisme compta poc. Uri comunista diria
que tant Briand com Laval i Tardieu
són nacionalistes i burgesos, i tindria
raó. Un borne d'Acció Francesa diria
que el pacifisme de M. Briand és periilós perquè, en nom d'aquest paci fisme, és molt fácil que, en tornar d'una conferencia, arribi amb les mans
buides i sense compensacions. I potser
l'hostia de l'Acció Francesa i tata els
parlamentaris.que varen votar contra
Briand quan l'elecció presidencial també tenen rae.
Certament, Briand és un apóstol de
la pau, un mustie de la pau, es un home häbil, perú és tan débil com hábil.
Quan va anar a la Conferencia naval
de Washington va tornar desarmas.
En tin dia va cedir mea vaixells que
si França hagues perdut una gran batalla. Entretant les altres potencies
amb les quals hacia negociat varen
consolidar la sisa posició. Durant !a
Conferencia de Cannes, Briand tedia
Sant a la pressió de Lloyd George
que el president de la República, MiIlerand, es va creure obligat a cridarlo a París. Potser Millerand es va excedir, parqué els poders del president
no arriben a tant. Briand va dimitir,
i Millerand fou expulsas de l'Elisi,.
perb potser es va evitar una catastrofe. A la Conferencia de La Hala,
Tardieu, que liaron era president del
Canse?, va hacer de dinar cap a la
capital d'Holanda perquè en unes
guantes tardes, Briand s'hauria jugat
toses les reparacions.
Es licit creure que, en el moment de
la Conferencia de Lausana, Briand padia ésser un ?edil. Ben mirat el briandisme no és cap dogma: molts francesas esquerrans no bi creuen pas, i si
els socialistes el (Ideasen Es que
crzuen que executa be el programa
socialista, favorable a l'anuHacki de
les reparacions i a la reconstitució
d'Alemanya. Falta saber si humiliar
Franca sisternaticament, liquidar les
conseqüències de la guerra sense compensacions, sabotejar la victória, i intoxicar la gent amb l'encens d'un pacifisme místic pot afavorir b causa de
la pau. Ni ha gent que creu que no.
Humiliar un vencedor, destruir l'equilibri clerivat d'un tractat de pau, sempre ha iniciat el vengut a la revenja.
Ni els grano politics, ni els grans capitans haurien entès la política briandista. Els liaras paridas de pau registrat3 per la histbria no sén pan el
fruit del briandisme. Un tractat de
pau pot enser esmenat, perú no fino
al punt d'arruinar el vencedor a profit del vençut. La täctica de la humiliació no serveix pas per a fer-se respectar.
MANUEL BRUNET

Madrid, 14. — A les dues de la
matinada ha acabat la reunió de la
Coniissió de Justicia. Ha quedat
aprovada la part fonamental i l'articulat del projecte de llei del divorci, i ha quedas per a noca reunió
la part objectiva.

que estimó injustificada, y por ello
fue amenazado. Antes de ayer, cuando se disponía a regresar a su casa,
fue advertido por una persona adicta
y relacionada con los sindicatos de
quo se preparaba un atentado contra
su persona para aquel mismo día. El
Sr. Olivecas puso el hecho en conocimiento de la policía, que practicó las
detenciones de tres individuos, uno de
los cuales creemos saber se apellida
Conesa.
Desde la detención de estos tres
individuos cesaron en la ladrillerla
del Sr. 01 veras las coacciones que
frecuentemente se venían produciendo.•

—Ja m" valg, pern no ein penyeu time

(De "Lt Populairt".)

UNICIP1
CONFLICTE TAXISTA
que diosa els propietaria del, autotaxis David
.:1118sabte es proposen sortir anib els distintius
Pins ara Unes les informa¡Ji p as que sobra la qäestid taxista rebia la premsa eren de la
CoMiel6 de elreulael6, presidieå pel setivor Vachier, i retekents, pel que fa referencia a
Organitzaeld, a la Confederació
kl'Entitate Texisteß. Els taxistea no compresos en la ConfederaCi6 callaren, j si be de les
incidencles de les sessions municipals se'n deduïa que no es4ven pas ociosos, ja que els
acords de la Comiste anaven
eesent anullats pels Jutjats a
mesura que la seva lude dräs-

cola, i els confiaren al roter,
que despeé& els tornera a casa.
Ara això no es possible.
Perb el mes extraordinari de

tica anava apareixent illegal,

h és absolutament impossible,
malgrat de certes gesticns.
— Però, per que?
—Simplement, perquè da una
Associacid d'obrere 1 no una
entitat capitalista.
—eI si quan eurtin diseable
els porten al dipòsit?
---Haurti d'ésser en tot ces
amb el pretext de no compile
les Ordenances municipals. Pe-

ele taxistes no ccnfederats ca.
lleven, i aquest silenci començava d'éseer interpretat com

impotencia per part del palie,
el qual, no cal dir-ho, te un ineerea mexim en la qüestió (alista, jr. que, si ele taxis constitueixen un eervei públic, com
a servei palio cal enfocar la
qüestió.
Abur, però, ele periodistes
que fan informació a l'Ajuntament tingueren notada que el
dia anterior els 6C0 (existes
que se serveixen del garatge de
la Casa David (Asecclaci6 de
Propietaria d'Auto-taxis David)
havien celebrat una assemblea
en la qual vlst que el Jutjat
havla suspès l'acord de l'Ajuntament cobre les calques i els
lliures, havien acorde( sortir
'dissabte al carrer portant daMunt el 111ure•la indicació "David", perque el palle, en el seu
dret indiscutible de triar el colxe al qual es vol confiar, pollees escollir aquella marca que
lpees 11 convingul.
Nc, hl ha cap duble que la
*totfcia era importarla no solaynent pel fet en ell mateix, sine
aper les conseqüenciee. fa que la
decisió judicial anava a anul-

lar tata una serie d'acords presos tempestuosament pel Coneistori.
I fou per assabentar-se bé de
qüesti6, en qué consistia això
'dele "taxis David", que tants
cdis havia suecitat, gire els repòrters munteipals es presentaren ahir al migdia al Garatge
David. 111 carrer deeribau, mOenero 232.
El gerent de la casa. senyor
Moré, 1 ele taxistes de la Junta
directiva de leaseoctacics, ens
reberen.
actualment, la ceba David?—preguntaren els periodistes.
—Actualment no es altra coba que una eocietat que t6 un
garatge per estatjar-hi tota mena d'autos, 1 que es dedica a la
venda 'd'autos, d'accessoris 1 a
fer reparacione.
—I l'Asecciacid?
—L'Associació de Propietaris

d'Auto-taxis ‚David la formen
xofers de l'antiga David, S. A.,
que han adquirit els taxis que
"gulaven i d'altres que estan
eamf d'aquirlr-ne un, d'altres,
finalment, que tenint ja el seu
cotxe han ingressat a l'Associacid. Per demer-ne no cal ultra
obligació que sotmetre's al Reglament de la casa. tel ell encaminat a aterir al palia to'tes les garantice d'un servei
perfecte. Alzó, quant a les °MIgacions. Com a compensada
daixò tenen els taxistes el
tant en l'estatge com en la
-compra 1 com en les reparadone, lloguer de peces, consulto/1, etc.
Un periodista pregunta què
'era el famas "brema", del
qual amb tanta d'indigna ció
parla el senyor Vachter.
—El e bareme" — explice cl
eenyor Moré, mostrant-nos un
petit quadern —de un quadro
que indica per cada recaptació
diaria el jornal que encresponia al xofer quan treballava per
David, S. A. Era l'tinic sistema
per controlar la tema. i és usat
arreo del mdn on ele taxis estan en mans de grans Ccmpanyies. En aquest quadro s'as s enyala un jornal mínim de 6.50
pessetes, que és el jornal que
es tela ei xofer que no ;mula

treballar.
—Exacte—din el president
l'Associaci6—. Un xofer trebaHedor es podia ter molt bé vuit
duros diaris, i den 1 tot;
mels havia guanyat moltes vegades.
El que passa —seguf dient el
taxista—, es que un taxi amb
Ja indicació "David" tenia la
;lteguretat absoluta de fer-se al
.eap del dia den p eseetee més,
1, naturalment, caín que n'hi ha
tants que no tenen aqueeta garantia que representa un brin
servei arreditat, voten que els
taxis es nonfonguin lote per tal
de repartir-8e aquestes pesse-

fes.

Abane, moltes t'entines lelafonaven demanant un taxi per
Ilecimpanyar els infante a l'es-

tot ahrb—segueix dient el taxista—es que tota la familia
del senyor Vachier, sense
cepcld, no vol agafar cap taxi

que no sigui David!
—De mes a mes—diu el senyor Moré—, si ele taxis depenguessin de la David S. A.,
¿no tindria aquesta entitat in(eres a arranjar la qüestió tos
com fos? A l'Associació de Propietaris d'Auto-taxis, pede aixt)

re es donare el cae curtes que
els mateixos taxis que les compilen divendres no les compliran dissabte, tot i haver estat
autoritzat pel jutge lels del
distintiu.
--Es molt curtes, tot Alaba.
Passem després a visitar el
magnIfic edifiel projectat per
l'arquitecte eenyor Igneel Mas.
Té vuit p lantes, cada una capee
per a 250 catres, que hi pugen,
ja per una rampa de campal, o
bé. si estan avariats, per un
gran muntachrregues que ocupa l'ull 'de la rampa.
Les ofieinee ocupen la planta
número 3, i tot Peltre es ocupat
pele colares, taxis, cotxes particulars que paguen lloguer,
cotxes de luxe, aquests sf, de

la Casa David ,

No n'hi ha d'altra

a tot ESpanya — ene 'dinen —1 aviat es
convertirà en el veritable Club
del taxista.
NOTES DE PREU8
I PLECS DE PROPOSICIONS

Es fa avinent que fine al dia
23 dels corrents podran ésser
lliurades al Negociat Mueicipal
d'Obres Públiques d'Eixempla,
notes de pieus per a optar a
l'execueid de les obres d'explanació i collocació de vcravies
gl carrer de Rocafort, entre ele
de París i *niega.
—o--Fins al (Ea 21 deis coreenle,
a les dotze, s'admetran Si Negociat d'Obres Públiques de la
Secció de Foment. plees de propoSició per a optar als lreballe
de restauració del local en esth
installat el Jutjat municipal del
districte del Sud (Ronda de
Sant Pan, 55) i al subministrament de mobiliari i nitres objectes, al tiene de 9.31232 pesceles, i amb subjecció al projecte que fine aquella data estere exposat al dit Negociat.
—
Fina al dia 21 deis corrente,
a les dotze, s'adrnetran al Negociat d'Obres Públiques de la
Secei6 de Foment pises de proposició per a optar al subministrament de mobiliari amb
destinarld a les afirmes de la
Camiseta de Cultura, al tipus
de 9.968 p essetee, t amb subjecció a les condicione i dibuj-

aos que fine aquella data esteran exposats a l'esmentat Negociat.

Peyó Manea dometrul, la pare
principal del mg (260 rastree),
amb la goal hpal obtlndgla PO14* eolue46 mira tote, nava
acc14 destructora de les ateües.
Tot aqueet mur té lema Moleta
de tres tnetree darrittnt la platja
0'50 metres Bota terna.
L'esta', de la barriada en general, que com sempre es de
gran Misèria, nones podria Esser ealvat fent-la despartiste?,
urbanitzant el Camp de la Bota fino la via del tren o portant
la gent mes enllà, cap al nucli
Urbe, tocant al rlu Beses. El vell
edite) Militar podría toser
adaptat momentàniament a escotes, i el tros de terreny fine
a la piatja a jardf d'infante,
procedint, quan això fos fet, a
desallotjar i destruir- tole els
mísero edificis i barraques que
ccnetitueixen un doble carrer
que en realitat eón tot el barrl.
De moment, ultra l'estudi de
la construcció del tros de mur
que encara manca, l'alcalde ha
ordenat la total paralització de
l'eatracci6 de sorra a la boca
del riu Beses, causa principal,
en fer desapareixer Ja platja de
sorra, del regolfament de les
sigiles damunt els murs de les
rases i barraques del barri de

Pequin.

PLEXO DE PROP081010
Es fa avinent que fina al dia
30 dele corrents s'aelmetran al
Negociat d'Obres Públiques de
la Secció de Foment plecs de
praposicid per a optar a la 'subhasta relativa a les obres '<Pedecentament, reforç 1 minora del
Mercat de la Llibertat, sota el
tipus de 185.56705 pessetes, 1
amb subjeccid al projecte que
fine a aquella 'data es trobarä
exposat a l'esmentat Negociat.
UNA

RERAIXA DEL PREU DE
LA VEDELLA

La CoMisSió de Proveiments
fa públic que record de rebairar la carn de vedette 025 pessetes per quilo, comeneare a
regir per tal de seguir els preceptes reglamentaris que regulen aquesla matèria, el proper
dia 25.

Ha mort Pere Redon
Ha mort el que fou bon patrici
tarr gemí seny or Pere Radon.
Regidor de l'Ajuntament de Tarragona en temps llunyans, i acreditat industrial, per motius d'ordre
9ohtic es vejé obligat a deixar aquella ciutat.
Sojorna durant molt de temps a
Buenos Aires, i finalment tornä al
ces país n. al, on desplega diverses
activitats.
Ara tela un parell d'anys que havia traslladat el domicili a Barcelona, on l'ha sorprès la mort.
Amb aquest motiu, al Centre Republice Dernocrätic Federal de Tarragona va onejar la bandera a mig
pal.
E. P. R.

set es.

Presidf l'arte el tinent d'alealde senyors Ernest Ventós, i
hi assistf, en tepresentacid
l'Ajuntament, el finen t d'alcalde
e p rty.r Antoni
UNA VISITA
AL RARRI DE PEQUIN
L'n1 , alde, dock r Ai2uuder,
acompanyal dels regidora senyers Segarra, Casauelles, Heredia i UiIel, 1 del diputat de
la Generalitat senyor Riera
Punta %jaita ahir al matt

barriada de Pequín.
Ande l'alcalde de barei i alguna VCi/lS, l'a:caldo anä a veare els efectes recenta de les litarejudea dainunt les cases esfondrades i la platja en general, comprovant que al llarg de
la muralla feta (140 melles) la
torea de les once no ha pf odien
destroces, anee al contrate, car
ha anat croata una nora platja
per acumulació de sorna
La muralla en construcció
(47 metresi te ja una untenrió relativa contra Paule constant dels embate de la mar.

PESEM Agur

MODERN 1:
AquIst Pessebre que els Miel de
l'Art Litúrgic exposen al Clecel Ar•
Heder da Saat Lluc, acaba de te mp l eturne amb una sèrie d'aportan ons que
li donen una impon-inda excepcionalLes darreres aportacions són les de la
baronessa de Güell, que exima unes
figures de talla ricament vestides. Sem
unes magnifiques figures italianes de
gran tamany que causen veritable admiració. Després, unes figures de terracuita, també italianes, que tenen la
finar i fragil4ita d'unes porcellanes.
1 flnalment, ultra dos àngels vestits
de sedes de Talarn, unes esplendides
figur e de talla amb teles engomades
que es poden comparar amb la millor
escultura, i un naixement italiä deliciosíssim.
Una altra aportació notable Es el
Pessebre modern de figures de roba
confeccionades i presentades per la senoreta Menee Margarit, que sem d'una gran habilitat l finesa de color.
També el Sr. Serra Graupena hi
acaba de trametre dos pessebres alemanys, tut de txecoslovac, un de tirolés, figares alemanyes, provençals i
catalanes, que acaben de donar caràcter Internacional a aquesta exposici6 de pessebre que cada dia atrau
mes l'atenció de la gent.
POTO GRAFIA

• L'AGRUPACIO FOTOGRAFICA ICARIA
A l'estatge de l'Agrupació Fotogräfica IcAria, passeig del Triomf, so,
P. N., tindran lloc avui, dia 13, a les
deu de la nit, les pràctiques d'ampliadona 1 explicadó de papen a emprar
segons el diré, a fi de p re parar el
cura de bromolis.

Informació
universitària
EL QUE DIU EL RECTOR
SOBRE LA DENUNCIA CON.
TRA UNS PROFESSORS DE LA
NORMAL DE LA GENERALITAT
Davant unes denúncie3 per part
d'uns alumnes que assisteixen a les
clames de l'Escola Normal de la
Generalitat de Catalunya, preguntàrem ahir al Rector, en visitar-lo al
aeu despatx, cobre el sea ebast;
ene contestà el doctor Serra aunter que coneix els fets pel que li
han dit algunes persones i per una
comissió d'estudiante que l'ha visitar, pecó com que la dita Escola
no està sota la jurisdicció del Rectorat, aire!, que deptn directament de
la Generalitat, no podia intervenirhi ni fer cap manifestació, ja que
els jets els coneix per referències.
El Rector manifestä als estudiants
que el visitaren per a fer-li les denúncies, que ho fessin clavant el
Consell de Cultura de la Generalitat, que ell presideix, i al qual encara no havia arribat la noticia de
tot el que es diu.
INTERESSANT CONFERENCIA

Degut a la premura del ternos, la
conferéncia organitzada per l'Associació Catalana diEstudiants, tque
l'eminent ex-president de l'Academia de Jurisprudencia senyor Maspone i Anglasell hacia de donar d 1 Inane passat a rAtenes Barcelonés,
h a estat ajornada per a avui,

EXPOSICIONS D'ART

Collegi Oficial del Se- SALA PARES
F. LLO5EN9 ARTIGUES Cap/mica,
cretariat Local de la
VALLE! RAQUE
Pintura
Fin. al 15 *Cual

provincia de Barcelona

SUBHASTA
celebrat a la Casa de la
Ciutat la subhasta de les ubres
de pavintentaci6 del carrer dels
Almogàvers, entre els de Sicilia
i Marina, havent estat adjudicarla al licitador lees dient, Societat Anenima "Piedras v Cementes", per la quanlitnt de.
3 1.300 pessetes. El tipus
subhasta era de 3 9 .301'50 pes-

EL

PELICITACIO
ESPERANTISTA

L'alcalde ha rebut una carta
'de la "Flandra Ligo Esperantlsta" (Lliga Esperantista de
Flandes). d'Anvers, signada pel
seu president. en la qual celebren i sprachen el fet que
l'Ajuntament hagi donat el nom
del Doctor Zamenhof a un 'dele
carrers oberts 'sitiara prop l'Avingua del 14 d'Abril, i saluden
al propi temps Catalunya 1 el
poble catete.
LA

LES ARTS

GALERIES LAIETANES
El dia del mes que som celebra
sessiO la Junta de Govern d'aquest
Coliegi. Prenguerea pussess:ó de llurs
respecties arrees de president, ricepresident i vocals els senyors Pi i Sunyer, Godina, Mas i Rovira.
Es féu daistar en acta la gratitud
de la Junta envers els senyors Ben flach i Bosch per la soilicitud i interès amb que han e:.2rcit interina/itera la presidencia i secretaria.
Entenent el Collegi que la seca primera i essencial missib era la defensa de la classe davant de les autoritats i tribmials de manera que presemi i sostingni eis correspondas recursos governatius i contenciosos, can.
ses ci. nninals i altres procediments que
sigues necessaris, acordä en primer
Ilcc crear una sec,lió achiguada a tal
finalitat, c .,nvidant a la vegada ele
collegiats perquè consentin en admetre
sil petit augment en el pagainent de
flan quotes.
En compliment dele acords adoptats
en l'Aszemblea de dcsembre, s'acorda
pinar als delegals en els partits que
convoques immeliatament els 'seas
companys perquè designin els respectius representants que, ansb la Junta,
estudiaran la reargadtraci6 del Secretariat en vistes a l'aprovació
l'Estatut i la ion/sació dels Comité..
informaseis.
Passa a estudi la publicació d'un
Butlicti trimestral.
S'acceptit la prorosta d'ingrés del
senyor Josep Blanquer, secretan i d'Aiuntament. i s'adoptaren iniciativo
d'ordre intr.ror que quan es realitzin
hauran d'isser beis acollides per tose
els associats

CORTS C AAAAAA El, 1313
T. BOIX
Pintura
J. BORRELL
Pintura
LL. FONT
Fotograflos
LOPEZ RIORELLO
Pintura
R. MAS MAII
R. MARIN
Carimica

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, 84
Expoiloió do pintura do AUN( Amaina
altreo mese,. catalana
Inaugurimiö dernä, tarda

SALA BUSQUETS
Mana De GRACIA, Be
Mutes d'art, lampare. I
vidre, do Murano
Pinturas

Moble. I

d'Albert Janyent
Expolicid

de pintura moderna

SALA BARCINO
V, OARCIA SIMON
RAMBLA CATALUNYA,

InARTI GARCES

-

Pintura

SYRA
DIPUTACIO, 282

Galernas d'Art
SOLEDAT MARTINEZ
Pintura
Rapoole16 mbilootiva do pistura
DOMENEC CARLE8 - ARTUR CARRON'U - A. 011101.8 - ESTIME 'VICENTE - BOSCH - RIEUGER - CORTIRS
D ' AMUADAS - GRAU »ALA - JOSEP
FA. PRIVA - P. VIDAL CIOMA - MIQUEL
VILLA

SALA BADRINAS
Nobles moderna
Diagonal, 4110
Mauleo, gouachm da Grau Sala
Del e al 28 do geno,

dru, a de/ inerte de vele del llore
1 al gasteis local.
Trr0z,8 Da SATRIIZSR
Pe1 Rectorat has estat ~Me els
«bou de betailler esaliente:
Institut de Patma de Mallorca,
Sece16 de Ciéneise, p er a Ea Miguel Cabat Sbert. Secció de Lletres, per a En Joan PizX
net.
Institut de Reas, per a

En Josep

Fontan Grau, del da de reoe.

PROTRSTANT DEL MITIN°
DE ,VIRIS PARK
La Joventut Escolar de la Lega
Regionalista esas tramet una nota en
la qual protesta del procedir d'un

sector d'aquesta ciutat que s'entesta
a fer propaganda contra la riostra
'lengua a la Universitat.

INGRES A L'ESCOLA
DE BIBLIOTECARIS
Avui, dia 15, comenca r a. e cura
d'atares a l'Eseola de Bibtiotecitries
de 1a Generalitat, preparat per la
Unió d'Eetudiants al sur estatge,
carrer de Rivadeneyra, 4, legan , Ida ea de Catalunya (telefon E2439).
Mores de secretaria: d'onze a una
del matt 1 de els a vuit del vespre.

Han arribat les portes
de la Presó, que han
hagut d'ésser construid« a Palma de Mallorca
A bord del vaixell de Baleara
"Rey Orne I", arribaren ahir al
mati les portes de fusta, xapades
amb planea de ferro, que han estat
construides a Palma de Mallorca,
per a la presó cenen/esta ciutat.
A l'hora de l'arribada del vaixell,
que amarrà, cos es costum, al moll
de Drassanes, hi havia una acedó de
guàrdies d'assale, en previsió que
ocorregués algun incident en la desanega, ja que per imposició de la
F. A. I. havien estat impedits aquests
treballa als tallers barcelonins.
També estaven preparats, quin
arribe el vaixell, uns camions d'Intendéncia, amb soldats d'aquell Ces,
que foren els encarregata d'efectuar
el transport des del moll a la pretó.
Als carrera del trajecte s'havien
pres precaucione, on prestaven sers'el torees del cos de aeguretat, a
peu i a cavall.
El nombre de portes construirles
a Palma, que han arribat a Barcelona, es el de os que ocuparen
quipze camions . La primera expedició fou de quatre camions i una
camioneta d'Intend è ncia, la segona
de tres i la darrera de set. A dos
quarts de dues de la tarda eren ja
totes les portes a la ares& el transport de les guate s'efectuà sense cap
contratemps.
Cridà únicament fatenció les precauciona adoptades i el pes del. camions, seguits per la camioneta deis
guàrdies d'assalt,
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RELIGIOSA

Sants dasul. — Sans Pau, primer
ermita; Mauro abat; Ilabacuch i Miqueas, profetes; Màxim 1 Benet, bisSea; Macan i abad; Efici, märtir;
presb.; Joan, calibita. — Santa
Secundina, vg. i
Quaranta liorts. — A l'E5glesia
patrroquial de Sant Jume.
Es descobrira a les vuit del matl,
i es reservara a les sis de la tarda.
Cort de Maria. — A Nostra Dona
del Tränsia o d'Agost, a Santa Maria
del Mar o la Concepció.
Vetlla en sufragi de les änimes del
Purgatori. — Torn de Santa Teresa.
Adoració nocturna, — Torn de Sant
Ignasi de Loiola, a l'Església parroquia' de Sant Martí del Clot.
LLIGA PE PERSEVERANÇA DE
LA PARROQUIAL BASILICA

DEL PI
Apesta Lliga celebrará ami, divendres dia 15, el sea acostumat Re. ces mensual, a tres quarts de vuit del
vespre, a la capella del Santiesim.iii
predicara l'eloquent i distinga Rest.
P. Atacad, de Palafrugell (captaxi).
El diurnenge sinent, a l'altar atajo:, a les vuit del rnati, tindrà lloc la
missa arnb comunió general.

Concursos
"Casal del
Metge"
Installacid de les lucios de
lium i força electrice I servei

de timbres.
iSubminialrantent d'aparella
ea n i I ark.
SINDWAT DE METGES
DE CATALUNYA
Des del do,: 16 d'aquest mes
de gener celaran exposats al
leca l sedal, carrer del Consell
de Cent, 331, primer, els plana
I plecs de condicions forniulats
Puls arquilectes directora senyors Cala 1 Florensa, per tal
que de 1 -10U a Ulla del 'naif i
quatre a vuit de la tarda, de
tole els dies feiners, puguin
ésser cetudials per les cases
que vulguin prendre part en
aquests concursos.
Les proposicicns es rebran
dins sobre clos b lacrat al mateix lloc, fins al dia 4 del MPS
(1P febrer vinent, a les dotze del
migdia.
Barcelona, 13 de gener de
1932. — El secretare Pero
preI 011ver.--Viel i phi
Eident, Josep aloll I Olmferrer.

0 VIDA SOCIAL
Vaga de braços *goa
a la fabrica God6
Alija els obrers de la filtren Gode
del Poble Non es declararen fe vaga
de bracas plegats. Amb aquest nie.

bu, correrse el rumor que s'havien
comes determinats actes de violencia
que hi huta intervingut la gulrdia
civil. El governador, en rebre eta aeriodistes, els manifest que no hi havia tal cosa.
SImplement, un ~filete com tants

d'alerce, modele per la demanda d'ate
ment d'un 50 Per roo feta pele obrera.
A les sis de la tarda la fabrica ea
quedar tancada.
EI

conflicte del raro tèxtil

Ahir, van començar al domicili de
la Federació de Fabricants de Filats
i Telaits de Catalunya les converses
entre els representante de la Patronal
del Pla i els delegats del Sindicat
iUnie
Fabrdeil e Indústria deA eeedeix,
T t ial
de Barcelona, per
l'estudi de les novel bases de treball
i vente d'arribar a un acord que hermanad els raposea interesaos.
La causa principal de les diferencies sorgides era motivada per la fixaci6 del termas mig de les tarifes de
treball a preu fet a les acciona de filatera i acabats; però com sigui que
ja ha quedat satisfactòriament resolt
aquest extrem, pel que fa referencia
a l'Alta muntanya i Mitja muntanya.
cal esperar que arase gaires dificultata es podré establir pel que fa al
Pla una proporció que satisfaci exisemita i no despassi el limit de les
concessions possibles.
L'esperit de transigencia de qu
tiembla estan animats els elements que
han d'intervenir en la discussió fa esperar que abans que acabi la present
setmana s'haurä aconseguit, en principl, arribar a un acord i a concertar
bases provIsionals que evitin que quedi
plantejada dilluns vinent la vaga anunciada en la indústria de filatures i
acabats del Pla.

D'interès per a la depen-.
dencia en general dels
Mercats
La Unió de Dependents del Comere i Indústria de Catalunya, U. G.
de T., té la aatisfacci6 d'assabentar
als dependents en general dels mercats de Barcelona, que per rferenies
palees i creditores del mejor crèdit,
es troba en vies de favorable solució
el tancament dels mercats en diumenge, i per tant el descans dominical obligatori per a la dependencia d'aquest
rara.
Una cegada mes queda demostrat
l'interes i la labor profitosa que en
benefiei de la classe treballadora en
general porta a cap, dintre dels principia democratice que ens guia, aguceta'Unió de Dependents, domiciliada a
la casa del Poble, Nou de Sant Erancese, tt i 13, pral.
Pel Comise, Caries Sala, president;
Gente Granados, secretan

Una conferència del senyor
Serra i Moret
Va tenir lloc a la sala d'actes del
C A. D. C. L, organitzada per la
S. P. d'Organització i Treball, la conferencia sobre el control obrer, a cerrec del conseller d'Economia i Treball
de la Generalitat de Catalunya.
El conferenciant comenci per posar
de manifest la paradoxa que representa el fet que la malora de les organitzacions obreres del nostre puls se
situin en una posició d'indiferencia,
gairebe despectiva. en relució al projecte de hei sobre el control obrer•
Atribueix aquesta actitud a la influencia que els elements anarco-sindicalistes, animats sempre d'un esperit de
critica sistemätica, exerceixen sobre
les masse: de Catalunya i d'altres zones de la Península. Ara mateix—diuaquests chinelas han celebrat a Madrid un gran mitin en el qual han
criticat durament el projecte de Ilci
de reforma agracia elaborat pchs parlamentaris de la República, i un deis
punts que ///és han combatut ha estat
el propòsit ¿'estregar les grans catennono de terres, en detenninades circumstàncies i condicione, als sindicats
d'obrers agricoles. Segons el paren des
anarco-sindicalistes, les tei-res haurien
d'ésser lliurades als Ajuntaments;
dones he: estic segur que si en el projecte de llei s'hagnès parlat de posar
les terres a disposició dels Municipis,
aleshores els micras elements haurien
(lit que s'havien de !Murar al» Sindicats.
Entra a parlar del control obrar i
el presenta com una provatura, com
un estor; mea que els bornes de bona
voluntat de tots els paisos porten a
cap per tal de mirar d'instaurar una
mica mes de iasticia, de fraternitat
adet ema
hi onlebe
de t nR
esetcaor e lge us ereelnacilo,inps entre

Recorda
gran guerra, els go.c:ns capitalistes
dele palies beligerant:, davant la por

que els treballador s dzsertessin de les
trinares i dels camps de batalla na taren doblar a prometre'ls, per a l'endemä de la victäria, que una organitzacid social i económica mes justa i mes
humana substituiria la vella manitacié individualista i capitalista.
Ccm a primer pas Canees aquest nou
estat de coses s'implana, acabada la
guerra, en algun dala paises belitrerants, la hei del control obrer, la finalitat de la qual Es, evidentment, donar als treballadors una participaciO
mis o menys ampla en la direcciU i
administracla de les indüstries. Explica que, segons la naturalesa de a
industria, aquesta intervenció pot ¿aser mis o menys extensa, car les in'lús tri ca que ocupan gairebé exclusivament pecas i treballadors sense classificar, com són les indústries

CID

ques, no poden consentir una intervenció tira aviva oaris aguan que ocupen treballadors especialitzats i fixos,
emn eón, per exemple, les indústries
Alemanya ha estat un dele primers
paltos en els guata ion portada a la
practica la llei del control obrer. Explica les atribucions que la llei alema.
na concedeix als anomenats catuella
de fabrica, instituits al cap de poc
temes de la revolta deis espartaquistes, i assenyala els uit, i els frac-asao» regittrats. Al Luxemburg trinaplana la Ilei, poc després de la guerra, amb un resultat mo;t satisfactori,
però pocs anys després, a pretext d'un
conflicte de caràcter social, la llei fou
deixada en suspens.
L'origen d'aquesta determinació potser cal buscar-lo a Franca, país reí.
la burgesia del qual sempre cha resistit a deixar implantar la llei del
control obrer.
A Rússia, naturalment, existeixen
també ele comen§ de fábrica, encara
que Ilurfirtalitat principal sigui ajudar l'Estat en l'increment de la producció i en el triomí dels «es plana.
El conferenciant parla de les rivalitats
i competencies que s'thtableixen entre
els consells de diferents abrigues duna mateixa indústria per tal de veure
quina d'elles arriba a una xifra mis
alta, de productes fabricts.
Als Esteta Unas d'Amèrica la inenmantó obrera en la direcció i administrad?) de les empreses va ésser
implantada a petició dels mateixos elements capitalistes i si be da resultats
han estat altament eaisfacods tapecialmen en companyies de ferrocrrils
asid s'ha donat un usa endarrera, i
pot dir-se que en aquell gran pais són
ben peques les fabriques la direcció
administració de les gneis estiguin
intervingudes pels seus obrers.
Assenyala després eis detectes i les
falles del règim capitalista i l'organitzaci6 defectuosa de les grana companyies i societats, al davant de lea quals
es troben soviet bornes Mentes i passita l'activitat deis quals es limita
moltes vegades a dir sempre que no
a totes les peticions de nüllorament
que presenten els obrera i a cobrar a
fi d'any bneficis quantioeos. La intervenció obrera en el ai dels constas
d'administració de les gran, indústries
pot evitar i ha evitat molts conflictes, peró és indubtable que soviet en
creara de noue, car tnentre al /eón hi
hagi misèries i desigualtats basades
en privilegis i injustícies, l'anima humana se sentid sempre impulsada a la
protesta i a la revolta.
Finalment, explica que l'avantatge
principal de: control obrer potser es
troba en l'entrenament 1 preparació
que proporciona a grans musca de
treballadors. Si la democracia veritable consisteix co qué tothom pugui
intervenir en l'administració de re
cosa pública, cal també que aquesta
intervenció sigui portada a la fábrica
i al taller, car 2Vai la producciä i dietribmió de la rique sa revesteix una
forma social i colectiva inconzatible
amb :existencia d'amos absoluta i
sense control.
El senyor Serrat i Moret fou mo:t
aplaudit.

Avis als carnissers
L'Agrupació de Carnissers de Barcelona notifica als seas associats que
la nota dictada per la Comissió de
Proveiments rebaixant el otea de la
cara de vedella ha quedat mi munes
fins a nova ordre.
Aquesta Agrupació prega a la Gamissib de Provehnents que dicti la albertat de matança ea la cara de bou,
que també sofrira els mateixos afectes que la vedette.

La Mútua de Xofers
La Junta Directiva. de la Mútua
de Xofers de l'Institut Pro Obrera
sense Treball, en seenó celebrada el
dia 5 deis concita, aprovi l'ingris
de 25 'ocie de número i corg sigut
que amb els ;toas inundaras el nombre de socis ea superior a roo per
precepte reglamentad, ha de cessar
en les seves funcione la Junta provisional 1 en conse q üeneia s'acorda convocar reunió general reglamentaria per al da 18 d'aquest mes,
a l'objecte de nomenar la Junta definitiva.
La reunió se celebrarà a l'Institut
Pro Obrera cense Treball (Banys
Nons, 9, pral.), a l'hora que previament •anunciarà per convocatòria
als socis.

La Medicina
PLS PRACTICANTE,
Denla, divendres, a les des del
vespre, tindré be la tercera conferencia organitzada, com les anteriors. per la COMiS5ió de Cultura
dl t.::01.1egi Oficial de Practicants,
a canee del doctor Serrallach, el
Un a( dissertarà sobre el tema "NorMCS ea qué ha de recolzar el practicant per al tractament de la uretritis i sondatge als mala".
Tened en compte les atribuciens
que ¡oren concedides en una disposició del ministeri de la GovernactO
l'any passat, vigent encara, no clubtem a titular ei tema d'interessantissim per als practicaras.
— El dilluns veteas dia la,
oet de la tarda, l'Academia de Medicina celebrara sestió cientifica pública, en la (mal es tracteran (15 te155t& següents:
Dr. Soler i Julia: "Paquiselpingitia hemorrästica-.
Dr. Pi i Sunyer; "Aleas aseeeos en l'estudi de les malultiet de
la nutrició".
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que fan referencia a regim de delegata i assemblees generalo i substituir aquestes disposicions per les sedes equivalents del Reglament anXIX CONCURS SOCIAL DE LA
terior.
SOCIETAT ESPORTIVA
Donar compte de les normes
PON1PEIA
adoptades per l'assemblea de socia
L'ordre de joc per a ami, dia 13, cooperadora i de la seva iniciativa
és el següent:
de crear bona reintegrables per ala
A les m'ya:
no cooperadora.
Saldo — Casanova.
Revisió de l'acord d'assemblea exA les ti:
traordinaria del 13 d'octubre de 1938
A. Botet — J. Durall.
sobre publicitat de les 'miau i en
L. Bragado — C. Ribalta.
el •entit d'autoritzar la premsa a
A les 11'3o:
assistir-hi. Idem dels que estableiN. Soler - Anguera
xin diferencies entre periodistes o
1
contra
periódica
o dificultin el seu ingrés
A. Gamboa ' iorn a socis de l'entitat.
A les /2:
A. Bester - J. Casanovet
El futbol matan.
contra
Belil - Palau.
EL F. C. TEATRE CATALA
Flequer - Duran
ROMEA
contraDurall - Ducal!.
El diumenge que ve tindra lloc
Rovira — Darder.
un encontre entre l'equip del F. C.
C. Ribalta - Mavi
Teatre Català Romea i el de la Casa
contra
Coral.
G. Lotse - Casanoves.
Aquest partit se celebrad al camp
A lee 230:
del Romea, situat a l'Avinguda del
M. Valles - R. Puig
14 d'abril, al costat de l'Asil de
contra
Sänt Joan de Den, a les nou del
M. Puig - Saprissa.
mati.
A les 3:
Perramon — Tunen.
Blanch.
Sagrera
Vencedor Rovira - Darder
contra Dominech.
MICO GUANYA FERRET

Un film ple d'exotismes i aventures, filmat a les
selves de Borneo
PELLICULA UNIVERSAL

Avui al COLISEUM
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NOTES OFICIOSES
DOS FILMS FIRT NATIONAL
Ha estat fixada per a la sessió
d'aquesta nit a l'eri gtocrätic Fantäeio, l'estrena de dotes grans edicions
de la First National, els titols de
les tmials han aparegut profusament
a la premsa. "A toda marcha", comedia deportiva per Jot E. Brown
i Be-nice i "La dama atrevida", totalrnont parlada en espanyol, la fnterpretacid de la qual va
a cärree de Lorena Alcafi4z 1 Ramon

d'enmeló i realisme, comèdies de fi
i divertit assumpte en les quals artistes de nom mundial ens ofereixen leude de la seca veu in gracia de la seva actuació.
En el programa que próximament
podrem admirar a l'aristocràtic
Fantásio es pot apreciar l'evolució
ascendent de les marques amerfeanes \Varner Brot i First National,
que avari dia ocupen el primer lloc
entre les predilectes del públic.
Integren el dit programa la pellíenla totalment parlada en espanyol
"La dama atrevida", interpretada
per Luana Alcaltiz, Remen Pereda,
Gyll Cirdenee, Lygia de Gokonda,
Bella Magda, 1 filtres adietes de

B O X

Trasllat de les despulles del
malaguanyat Joan Barba
--Molla dele nostrat «ponles re-

cordaran aegurament el desgraclat
accident sofert per Joan Barba en
l'avinentesa de celebrar-se a Cardeden, el dia 16 de maig de zazo, una
carrera de motos, accident que va
costar la vida a aquell entusiasta
esportiu i rnillor company.
Les despulles del malaguanyat
Joan Barba hauran d'ésser traelladades del cementiri de Cardedeu, on
fou enterrat. que está enrunat, al
recentment construit.
Arnb aquest motiu el F. C. Barcelona, Club de Natació Barcelona,
Moto Club de Catalunya i Penya
Rin,a les quals entitats pertanyia en
vida Joan Barba, en un noble gest
de desinterés i generositat, s'han
interessat per tal que aquella operació sigui realitzada pel seu compte, amb la màxima solemnitat que
es mereix, recollint el concurs que
des del primer moment ha donat
l'Ajuntament de Cardeieu.
Aquest acte es portar& a cap din.
menge al metí. i hi assIstiran representacions del Consell directiu
d'aquells quatre clubs, entitats esportives de Cardetieu, ä !'efecte invItades, i toas aquello esportius que
vulguin sumär. presidits per
l'Ajuntament d'aquella vila.

QUE ES 2101NICA!

vds pelan esser tan 1,111053 In us arregleu la& La n IoL. ,. ,111••
Ca descuidada es torna vena de berma. lineueu cura del vostre

FUTBOL

rdslre, pertl teil OS de han! prOdUcte3 per a la helleett. Feu-vos
dellale de Massatge aues vegades al dl! anda Jugo de Loto /atea,
cid. Ilould orase grelo, per a la 1)&1, 1 no lineen planes, vermecolor flott, delicat, dellors ni srruaues. se us tornara la cara d'Un
o
forman
1
admirada
de
11e162 1 transparent. Eerell sempre jo y
tothern. Rl trobareu a lotes lea perfumarles. Poden e/1 , 0r el to
etua mds ria agrat.0 / millor vaal al rostro tipos: n'In ha en blanai

El Campionat de Lliga

en ruma en to natural, en tose ciar, en raae: 1 en bronzalat Per
t debe: la pell a/taimada.

Pereda. Aquestes dues produccions
demostren que Cinematogräfica Almira posseeix en el acta repertori
seleccio 1 varietat en els assumptes
no que s'evidenciar& a les tinents
estrenes.
EL PROGRAMA ALMIRA
dinernatogräfica Almira posseeix
en el seu programa tate els zapeetes que el cinema sonor ha copsat
a la pantalla, arriates, argumenta
presentada fremptema, desamen plena

,......................................
ESPOR.T.S
Zo‘t FUBLICITAII

Melindres, 15 de gene! fl 193ß

parla hispana, i el diii1eg co correctatnent depuras. "A toda marcha'',
es una comedia deportiva en la
qual herniad Claire i Joc E. Brown,
Ilueixen les seres excepcionals qualitats de comedianta, intercalant en
la sera actuació delitioses cançons
ajustare al ritme modern nordamerica, figurant la pretentació d'una
nona clara "trenca geholls" que en
ésser coneguda per la nostra joventut farä furor, puix que cont‘
originals pases.
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TIVOLI
AVUI
L'APASSIONANT
TRAGEDIA
DEL VAMPIR
DE DUSSELDORF

1
presenta el seu primer
film sonor
el creedor de

Metrópolis
Els Nibelungs
Spione, etc. etc.
Producció
NEVO-FILM A. G.

miummaamsonoliaanami:imíli

SPORTING DE GIJON •
CATALUNYA
Després d'uns quants anys, en el
tranecurs dels quals la seva preseada ale campo de Son eatalans no hä
pogut esser admirada pela nettres
aficionats, l'Sporting de Gijon, fam6s equip asturiä que hacia capitanejat l'intermaional Meana, jugar&
el vinent diumenge a la tärrlä, al
eamp del Guinardó, un partit corresponent al campionat nacional de
Lliga, segona contra el Catalunya Futbol Club.
MARTIN'ENC- MALLORCA
Al camp .el Martinenc hi jugará
el diumehge vinent el notable equip
del Mallorca, que tan interessants
actucions Ve fent en el terneig de
Lliga. Per easer aquest any el primer que pren part en la competici
ó,
ha demostrat una qualitat de joc
que
gens despredable, eci
el fa un
tontrIncant temible. No creieszt que
el Martirice vulgui passar, però,
l'oportunitat d'obtenir dos punta
mds en el torneig brillant que esta
efectuant.
PARTIT AMISTOS
BARCELONA B - SANS
Dernä passat celebraran an pardo
unisteis, al camp de Les Corte, els
primero equips de la Unió Espereva de Sans i B del F. C. Barcelona,
aprofitant que l'equip titular blaugrana jugara a Valencia el correaponent partit de Lliga.
En ocasió d'aquest partit de Les
Corts, reprendran les seves activitats futbolistiques els jugadors Mas
Sastre.
Durant aquest partit es donaran
noticies del que se celebrara a YaMficiä.
L'ASSEMBLEA EXTRAORDI.
NARIA PER A AVUI DEL
F. C. BARCELONA
A les deu de la vetlla
la Sala Capeir, celebrara el F. 4,
Barcelona raesemblea general eta
'ordinaria, continuada da la del
dia 20 de desembre darrer.
En la sessió d'avui han de discoslit-se els següents extrems:
Dispense provisional del perdurat
econ de Vertiele 26 de lidattst•
sobre presidencia d'assemblees, nomenement, al s'acorda, da mesa de
diacussió.
Pulse% 1. reforma d'abusen,
Vot &rieles tic senyórs poneitta
Petiel6 d'indemnitet I assenyals.
meta de non terrnitd per a repartir,
Id lmpeêa. Mehtre do 141111 aprovat
'41 Miau Estatut, debut g ente diem
tU disposicions de l'actdal, en el
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Retirat de l'aleló d'ahir per excés

UZCUDUN - KING LESiVINSKY
Aqueas veteare, a Xkago, Paulino
Urcudun ser* *wat • King Lewinsay. Es el primer combat que disputare Sola la direeci6 del seu nou manager Jimmy Johnston, director del
Nfadison Squale Garden.
Lewinsky balé darrerament Tommy
Loughran i si, com s'espera, Urcudun
munes aquest vespre Levrtnsky, que
daria molt ben situat i faria oblidar
la desfaa que per punta li la infligir Loughran en el darret- ccmaat tue
disputa abans del d'avui.

AVUI,

Notes pregadea
EL VINENT DIMECRES
Per fi ha estat eignat el combas
revenja Kid-Tunero - "El Mere", i
el dimecres de la setmana entrant pujeran al ring disposats per part
Ttmere a demostrar ese fota just el
resuitst, 1 Ter part de "El La s tro" el
contrari.
Desp-es seta primer cunda* a
Sardanyola s'entrena ° El Lefleroli,
amb la illus:a d'arrebassin al cuba
el seu gran cartell.
Entre els managers d'amba6s boxadors s'ha creuat una importaht apa!ti, i això indica el gran intn-és 1 l'entascad que per a aque,st combat existeix.
Avui abatatan de posar d'acord
mol será el director del conlatiid'rn.
per veure qui será el director del combat, ja que un dele managers deshilada que fos jutjat per uts àrbitre
tinte

d'original.
La vetllada de boza celebrada
dimecres al Noti Mdn. va «miregar un ptiblie nOmbrosiesirn a
la popular säla del ParaNel.
el combat principal d'aquesta
vetllada, el pes llegar cateas
CONCURS D'IlIVERN
Josep Mied va afegir una latatia ame del concurs social del
ria Inés al nett récerd, en bátre
Club Natació Barcelona, corresponent
copiosament per punts el trenal vinent diumenge, tindrá lloc al maeta Ferret, boxador que, si no
ti.
ha perdut calegoria des de que
L'ordre de la matinal será el seactuava per primera vegada a
güent:
.
Barcelona, anit quedtt demosProvee grua B. — roo no. 'Hure,
trat que es torea inferior al boroo na. braca, zoo na dore, 4 x roo i
vector catalii. Josep Mied es laica
polo.
be tutti en l'apogeu de la seva
Preves grup C. — toa in. Piare, roo
forma; alguns el troben quelbratia, roo m. dore, 5 x so i polo.
rom cohibil, però, aixf i tot, cal
A les deu. — Grua C., equipe B.
reconèixer que es un pugilista
contra
D. — Components dels equipo:
dotat d'una gran eficàcia, com
Equip.B: Daniel Campo, Joan Buira,
tambd de grans coneixements
Josep Olivella, Ernest González, Joan
de l'art de bcxa.
Fedi, Lluís Sierra, Avelarcl García,
Ferret, molt agressiu al prinLluis .1lontolift, Manuel Martínez,
cipi de In Huila, va veure's obliEmili Feliu, Josep Maria Jirneno i
grit a posar-se a la defensiva de
Vicents Montesinos.
eeguidn que va haver d'encaiEquip D: Lluis Soler, Joan Ponç,
xar el cop precfs 1 contundent
Etiric Per, Josep Merla Fages, Aldel colean
iene Buenaventura, Robert Buscarons,
A partir de la tercera repreRobert Pérez, J. A. Peyron, Lilas
sa. p l francés es va refugiar a
Torrents, Antoni Jimnez, Josep Males cardes, on es va detentar
ria Guardia i E. López de Letona.
crian un gel, pnnxa enlaira, i ja
A les onze. — Grup B, equips
tira hi va haver manera de tercontra D. — Equip B: Caries Fer1 iieixit d'aquestrt poeició.
ret, Francesc Itera, Raul Puig, AmaAqUeeta tftclica del fcraeter
deu Costa, Francesc Ferrer, Ferran
restà tistlitilfitt tal combat, perb
Mansilla, Ramon Bosch, Enric Llocreiem que fou un error, Ar
r en, Jame Sabater, Miguel Isard,
par d'alpinas comentariates.
Josep Paredes i Eduard Balet.
atribttlh-ne la culpa a letcd.
Equip ID: Werner Klett, Joan CalAquest va haver de portar tot
vis, Antoni Rosis, Sergi Nadal, Xael pea de Itt Huila i adhue trovier Roca, Amadeu Alexandre, Aureli
bar-se davant rl • tin contrari que
Buades, J. Donnici, Josep Prieto, Peno feia Sillá defenanr-se. va exre Nubiola, Josep Maria Crespo 1
hibir una boxa variada, coralinaJoan Guardaos.
dent i d'una gran preciaba. SeEl C. N. Barcelona prega a tots
gons el ncetre parer, donadas
els participants que, tant els del grup
les erndirions de la Huila. la
C, a es deu, com els del grup B, a les
Nictbrin o/atinar/uta per Mied
Once, la máxima puntualitat.
desmereix mine la n'iba brillant
que hagi raOlhant ni noetre
ring
La reata dele comhats de la
vetllada va tenir niolt pnc inteLLICENCIES D'US D'ARMES
rés, tret Saf.int - Las Heras
ESPECIALS PER ALS SOCIS
que emballt nl pdblic, tio per
' DEL TIR NACIONAL
lo qatalilaat de la hrxii emprada
pels contrincants, sind per la
Es posa a coneixement dels senyoyrs
gran combativilat de Safont, el
socio que posseeixin la dita Ilicéncia
vencedor del combat.
en vigor que passin Per l'oficina d'aLas Heras Molt aplauda pel
questa repreentació, de deu a una o
fühlic en baiXer del ring, ton
de quatre a vui, per a previa instànsena dubte handicapat en
cia al governador civil, tramitar la
aquest combat per l'esforç que
seva revisad.
repreeenta haver comba tul dotes
vegades en un firme dé cinc
dies.
ATLETISME
El comba Daur-Germän Cruz
Is t decidí a favor del primer per
EL CAM PIONAT PROVINCIAL
infericritat del segon, a la priDE CROSS COUNTRY
mera represa. Cruz anä per tres
A TERRASSA
cnpS a terra, però com sigui
El vinent diumenge dia 17, del corque en reprendre la Milla desrent, se celebrarn, a Terrassa, el camores del según lt. d. hom el vela
pionat provincial de cross country ; la
mal retet i manrilt, demds, dais
sortida será donada al passeig de l'EsMea elementals recursos tercola Industrial, a les once del mati.
ni es en casos semblants, el
Després de les carretes que s'llan
metire de servei cridit l'ale/oca
celebrat aquesta temporada, i posada
de l'àrbitre, senyor Laborde. i
de manifest la ignaltat de Torees entre
nquest, molt encerladament, deels nostres primers clubs atlètics, la
turà la Huila despres del terhuila per equipo es presenta més duhcer k. d.
tosa que rial, i principelment entre els
En els dos prrIlmtnars,
equipo del Tagarnanent, Barcelona i
hit 1 Fahregat fernn match nul
Espanyol dl on sembla hi hura com..
(deelsid protestada per cretire
petincia.
le !tejerla dela espectadora que
Es recorda novament la necessitat
el match havia oSlitt gUanyat
de què tots els atletes han de ter& la
per Habit), 1 Martín Verted Bocorreeponent !licencia.
lat per punta a quett'S retireBes.
NOVES DE ROBERT SANS
El campió peninsular dels pesos
Ileuger que es troba fa ja alguns mesos a Buenos Aires , va haver de retardar al seo debut per culpe ¿'une
luid que Es prextui en tls entre/lamenta
que efectul davant dels empresaria,
Per ell de demostrar la reve
ßegons lee decrete heyea que hom
ita rebut 1 Barcelona d'aquest bonader. Me de 'brotar demà, dissabte,
a %ene Alees matean effittra Peralta, eltallenatr de fusti Meen, el
campe de PArgentin dele pesos Nygen
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usmanasaisasaailemayainnrunrumnsesirannial
reí extraordinari d'autoómnibus per
a traslladar-se a l'Estadi el diumenge
vinent, dia 17, a la tarda. Els cotxes
començaran a sortir de la plaga d'Esparrya una hora abans de l'assenyalada per a cantalear l'encontre, que ho
será a les 2'41.
L'EQUIP DEL BARCELONA
El ComitS de Rugby del F. C. Barcelona ha designat el següent equip
per a l'encontre contra la Unió Aportiva Santboiana, que jugará el vinent diumenge, dia 17, a l'Estadi, a
lea 2'45 de la tarda:
Vilaespasa, Duros, n'aseo, Suenes,
Serdä, Romelaure, Amat, Aguilar,
Fokh, Blanca:set, Gimeno, Miret, Masdefiol, Ruiz, Garcia. - Suplente: Rossial. Bori-i Isart.
El Comité prega a tots els consocis
que assisteixin a l'esmentat partit, a
fi d'encoratjar els jugadors que amb
tanta brad palesen defensant els colon
blau-grana.
Mr. Roca, de la Federada Francesa, tindrä cura de l'arbitratge.

Les penjarolles 'de la
Rambla
La majorede diaris catalana han
protestat de les penjarolles que amb
liegendes pacifistes— que subscrivim—rebaixen els indrets mis vistenis de les Rambles a la categoria
de parada de drapaires i ferro yen
(amb perdó dels mercaders d'aquests
gèneres que tenen Ilurs establiments
endegats a la moderna).
No hi han valgut les protestes.
Pengim-penjam, els Ileneols Pa c ifistes onegen des de dissabte passat
amb disgust dels ramblistes que estimen les Rambles i dels ciutadans
que creuen que el pacifisme i el bon
gust no estan renyits.
Fa tristesa pensar que passat tot
just un mes de la clausura de la tan
celebrada Exposició monográfica de
la Rambla de les Flors, qualsevol
fantasista de mal gust tingui el dret
de servir - se de la Rambla per
finalitats lloables, però amb mitjan! censurats unànimement per
tothom.
Creietn que l'autoritat municipal
corresponent i el Patronat de les
Rambles macan arriar les penjareIles e lentades.
control artistic municipal el
tencd ävui dia totes les ciutats ami)
cara i

Es descoberta una f
brica de moneda falsa
—

Des de fa algun temps la policia
esteva assabentada que en una casa del carrer d'Esezadellers funcionava una fábrica de moneda falsa,
en la qual es "prepararen" monedes
de dates i de cinc pessetes.
Després d'actives gestiona els
agente trabaren el número exacte
de la casa cm s'havia installat el
negociet, i ahir, a última hora de
la tarda, es pre,entaren en un pis
de la casa número 45 de l'esmentat
rarrer, on practicaren un escorcoll
per a informar-se de ?a certesa de

les noticies que tenien del funcionament de la fabrica de moneda
falsa.
Obrí confiadament la porta a la
policia el veí del pis, anomenat Antoni Jiménez Garete, el rival el mosträ. sorprea de la presencia eles
agente de l'autoritat. Practicat un
escrupolós escorcoll a l'interior del
pis, es trobaren amb eines per a la
fabricada de moneda falsa, tala com
911 motlloa per a monedes de dates
peasetes i duros "amartela", i nT1
casca amb metall amb hui() preparat per a ésser posat als esafentata motllos, que eatlaven correr
Mentase engraatata.
Antoni Jiménez García no postra
negar que es dedicava a fabricar
moneda falsa. Fou detingut i quedä als calabossos de la Jefatura.
Consultats ele antecedente que
obren en aquest centre policíac, no
se'n trobl cap contra el detingte,
el qual, segons sembla, és la primera negada que es dedicava a tan
perillosa indústria.

FARMACIA
VIDUA DR. GENOVE
MEDICAMENTS PURS,
ANALISI
Rambla de les Flora, s.-Barcelona

Govern

Civi l

LA REOBERTURA
1:141.8 SINDICATS CLAWIDRAT8
Un periodista pregunta al
governador si s'autoritzaria,
coM al:tesis interessat, la reobertura dels Sindicats Unics
del Transport i de la Construccid. i Ci senyor Moles confesa
que s'autoritzaran sempre que
aquelles entitats se sotmetiii,
per endavan, a totes les condicione legale precises per a Ilur
funcionement.
ELS FARRICANTs EL RAM
TEXTIL DEL BERGADA
Ahir visitaren el governador
una Comlseld de fahricants de
Berge, expoSent-li les dificultale per a implantar a Ilurs fabriquee el nou régim de treball
establert en el rana tèxtil.
El senyor Moles els adreçà a
la Federacid de Filats i Teixits,
que es la que va signar els
acords per a teta la indüetria
de la muntanya, i, per tant, és
Prnh ells que s'han d'entendre
1 exposar-li els obstacles, per
bt4 que deeprés del !larga temps
que han durat les negociacions
havien de %rito abans.

ALTRES
nimbé anaren a veure el senycr Motee una Cornissid que
maten eta el repartiment de l'atur foreds aals metallairgies: el
amen! d'Alemanya 1 una Comiemid de la Dreta Liberal Repuhltenna.

AI1.9129#111111.1311MMERMENIM

FANTASIO
és el local que oferirà al públic el programa de

EXCLUSIVES ALMIRA

La dama atrevida
totalment parlada en espanyol
Interpretació de LUANA ALCAÑIZ, RAMON
PEREDA, GUTY CÁRDENAS

RUGBY

¡A toda marchar

DIUMENGE III HAURA SERVEI
D'AUTOOMNIEDS A L'ESTADI,
AMI3 Mtelt.t DEL MATCH DE
Itt.:GBV P. C. BARCELONA U. E. SANTBDIAN4
Tenint en compte el fonddable In_
seria desvetliat sastre eta ala Illfer
l'anunci d'aquest encontre decida' per a l'adjudicaria del Troles
Copa Cataluttyt, quo han ele disputar els actualt campiont de Catalunya
Espata» I el quinze blau-grana, ha
estas obeneuo l'establiment d'un ser-

corn&lia deportiva d' interessante situacions
Interpretació de JOE BROWN, BERNICE
CLAIRE, LAURA LEE
Dues magnifiques produccions de First National
Avui, dIvendres, a la nit, estrena al

FANTASIO
liminiannamommafflaramor

4

LA PUBLICITAT
Divendres, 15 de ganar de 1932
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TEULA CAIRONETS, RAJOLES
i cerámica en general per a edificacions, a la casa
COSME

TODA

nbriea: Hospitalet - Magatzem:
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VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Cabo Esparter, ele Santander i escales,
amb càrrega general.
Vapor espanyol "Isla de Gran
Canaria", de Las Palmas, amb
carrega general.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", de Valencia, amb 149
passatgers i càrrega general.
Vapor holandés “Agamemnon", d'Amsterdam i escales,
smb cärrega general.
Vapor espanyol "Rio Mino",
'd'Avilés i escales, amb 3 pascatgers càrrega general.
Vapor espanyol "Roberto R.",
'de Màlaga i escales, amb càrrega general i 41 passatgers.
Vapor esp. "Rey Jaime I", de
Palma, amb correspondència,
80 passatgers i càrrega general.
Vapor anglas "Cano", de
Vigo i escales, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Ciudad de
Tarragona", de Marsella i Sete,
amb bocois buits, de trànsit.
'Vapor suec "Oscar Gorthon",
de Funsvall i escales, amb fusta.
Vapor espanyol "Ariza Mendi"
de Villagarcia i escales, amb sis
passatgers, 2.100 tones de papar
1 càrrega general.
Vapor espanyol "Vicente La
Roda", de Màlaga, en Hast.
Vapor italiä 'Paganini", de
Trieste i escales, amb 3 passatgers i càrrega general.
Vapor espanyol "Ebro", de
Sete i Marsella, amb càrrega
general.
Vapor espanyol "Capitän Segarra".
'Vapor espanyol "Betis", de
València i Gandia, amb paesatge i càrrega general.

Vapor espanyol "Generalife",
de Gijón, amb carbó mineral.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor alemany "Pluto", cap
a Tarragona.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", cap a Valencia.
Vapor espanyol "Rry Jaime I"
cap a Palma.
Vapor espanyol "Ebro", cap a
Casablanca.
Vapo respanyol "Ciudud da
Tarragona", cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Cabo Quintus", cap a Bilbao.
Vapor italià "Puccini", cap a
étiova.

LLORET DE MAR
(01RONA)
CLIMA

eicer51. .20/7511 emer5555.

per a matan, nerviosos. momea 1 wat«nuera. 'relaten 10. aletee ffireelor-rezi.
Senil DOCTOR M. 5517114T I CARRIL5ffe. — Per a iatormes, dmigta-vas
la maleta. C112Iea o a BARCELONA, sis
&Marea, de quatre a set de la tarda.

al curar de Pelsyo. lada

La clau
de la salut
Mantingui el fetge sa i els
hudellg nets i evitara el 90
de le. malalties. Estign:
atent contra la sequedat del
ventee, en guan es manifesta,
correigeixi-la normalitzant
les funciona intestinal. ami,
aquest remei puramcnt vegetal, d'eficàcia rotundament
provada milers de vegades,
=--- PILDORE8

tats per exposar-los el que s'acorda.
Pregar al mateix temps als nostres
parlamentario parqué facin causa comuna amb els valenciana per de.
tensar la manea de Ilibertat de poder practicar un capan t inofensiu
persegult pels aficionats al eolorn
missatger.
LES FESTES DEL GREMI DE
CANSALADERS

L'Associació General de Cansaba-

BARCELONA

El moviment

DE

Brandreth
Agents a Espanta:

3. ihysch a C.'. 5. A., Brot. o • Barcelona I

SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situaría general atmosférica d'Europa a les set del dia la de gener

de, 1932.
Des de la Península Ibérica fina
a l'Europa Central domina el régirn
anticiclònic que produeix tea/1p' de
bonança però amb molta nisvola baixos i boires, registrant-se també alguna plovisca ;solada.
Les baixes pressions eón cap al
nord d'Europa i produeixen temps
variable amb venta forte a l'Atlàntic,
Illes Britäniques i Escandinavia.
Estat del temps a Catalunya a
les vuit:
La nuvolositat és gairebé general
i es registren també boires ploraneres cap a Lleida.
Les .glaçades i gebrades són mole
fortes a tot l'interior del país, principalment cap a Vic, Bages, Conca
de Tremp i a tot el Fineses.
La temperatura mínima d'avui ha
estat de 5 graus sota zero a l'Estangente, Albas i Sant Julia de Vilatorta.
ELS AFICIONATS A L'ESPORT
I VOL DE COLOM "BUCHE"
El diumenge passat, a les onza
del matí, al local de la Unid Sardanista (Marqués del Duero, rol),
es reuniren totes les Societats legalment constituidea en assernblea,
per exposar als seus afiliats la marna a seguir per protestar del Decret del Ministeri de la Guerra, amb
el qual d'una manera arbitraria es
prohibeix l'ús i vol del colom "buche".
Hi assistiren les Juntes de totes
les Societats i gran nombre de socis, i feren ús de la parada diversos socia. Es Ilegiren els telegrames de protesta enviats al ministre
de la Guerra i els rebuts de la Federació Valenciana, en els quals es
manifestaren que farien gestions per
aconseguir que els seus parlamentaris portessin a cap :a protesta consegüent.
Per unanimitat s'aprova la cazopanya a fer per tal d'aconseguir que
fos respectat l'esport a que es dediquen i recórrer a totes les autor:-

ei)

der. de Barcelona (Tallen, 22, principal) ha organitzat el següent programa de festes per solemnitzar la
diada de llur patró, Sant Antoni
Abat:
Dia 16, a dos quarts d'onze de la
nit, gran ball de societat, al Teatre
Novetats, amenitzat per una reputada
Banda. La sala estará esplindidaemnt
engalanada.
Dia 17, des de les ruit del matí, repartiment de pans als portador. dels
Vals donats per l'Associació, el qual
tindrà lloc a les Llegues dels germana
Soler, Tallara, 2. A dos quarts dotare,
solemne ofici a gran orquestra, que, en
llaor del venerable Patró del Gremi,
3e celebrarà a la Parroquial Església
de Santa Anna, i en el qual predicará
MCSSé:1 312rÇal Martínez, director del
Secretariat D:OCC5Sä de Missions. —
A les dues de la tarda, dinar de ger=sor.
Amb aquest motiu, l'Associació ens
tramet vint vals de pa per a repartir
entre persones necessitades, cosa que

farem, i que agnaim en nora propi
d'ells.
PER DESEMPENYORAR ROBES
Es fa avinent als que tinguin robes
emsvorades a la Calza d'Estallas 1
Mont de Pietat de Barcelona (central), les dates de renovament o empenyorament de les cual, siguin anteriors al dia y d'abril darrer inclusirament, que en la subhasta pública
que se celebraré al dit Mont de Pietat el dia 9 de febrer, es procedirà a
la venda de les penyores deis présteca número 13277 al 4o416, que no
hagin estat prorrogats, desempenyorats o venuts anteriorment.
Barcelona, 12 de ganar de 1932.
El director de torn. — Alat.

JOIES VERITABLE 0011810
Per a compres a bon preu aneu
a la Joierla Magrthit, Ta llara, 41
PER DESEMPENYORAR JOIES
Es fa avinent als que tinguin jades
ernpenyorades a la Csixa d'Estalvis i

Mont de Pietat de Barcelona (central), les dates de renovarnent o empenyorament de les quals siguin anteriors al dia 31 de inarc darrer inclusivament, que en la subhasta pública
que se celebrarâ al dit Mont de Pietat
el dia 16 de general, es procedirà a
la venda de les penyores dele préstecs
número 60,145 al mono i de lt al
9.3oto que no hagin estat prorrogats,
desempenyorats o venuts anteriorment.
Barcelona, 9 de ganar de 1932.
El director de torn. — Albs.
UN CARRETER LESIONAT
Al carrer del Bruch toparen ahir
al matí un tramvia i un carro que
anava carregat de bigues de ferro.
Algunas d'aquestes ii caigueren al
damunt al carreter Andreu Fuster
Sibat, de 37 anys, el qual resulta
amb diversas lesions, que foren qualificades de pronöstic reservat al dispensari de Gracia, on Ii prestaren
ass ist in cia.
Des del dit centre benefic fou
traslladat a l'Hospital de Sant Pau.
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BARCELONA
Plaga Antoni López, número 11
48440884.8851~84111584M4

Aquesta tos pertinaç

INFORMACIO DE LA CIUTAT

UN MALALT GREU ABANDONAT AL MIG DEL CARRER
M -caí López, sense domicili, es
trobava estés a terra al carrer de
l'Est, i tau recollit i portat a la casa
de socors del carrer de Barbare.
I.i apreciaren bronquitis aguda
amb transita cardiaca consccutius,
de caräeter greu.
Dosprés d'assistit de primera infou traslladat a l'Hospital
Clin c.
CLUB EXPOSICIO
El Chi :a Lxr,os;ci,, tme l'integren
funcionar:s i ex-Iunc:caaris del Certamen Imemacior,41 de 1,,,29, celebrará
assemllea general el vinent diumenge,
dia 17, a les onze del matí, a l'estatge de la Lliga de Defens a
- Industrial
i Comercial, Rambla de:a Estudia, Ig
principal.
prega als socis la puntual assistència.
BALI.
Organitzat per la Penya S,-Home111.0 se cekbrarà, el vinent diasabte,
dia 16, a les 2230, al Saló Vete*
Sport, l'anual Ball Extraordinari Caste, que ja tradicionalment ve celebram-se.
Zia 1 034 seran executats per

la
Banda Vine Spoet, alternant amb el
Jas lttf,anubr¡o &die.
Stinstafieri una iiiprifta, on sesea
emes churros, mantánina i chatos
amb. tape.

acabant amb els
VETLLADA

Club France i A. E. Montsec celebraran, dissabte, dia 16, a les deu de
la nit, una vetllada teatral, al Teatre
Escala (Consell de Cent, 264); posaran en escena la comedia en tres actea, d'En J. Bordes, "L'Enredaire";
la fasta acabara amb un Iluit ball de
societat.
L'ALMANAC DE "EL DILUVIO"
Hem rebut l'almanac de "El Diluvio", corresponent a 1932. Porta, entre altres coses, un interessant resúm
dels fets importants, en tots els ordres, esdevinguts durant l'any anterior.
Molt agraits a la gentilesa del collega.

AIGUA
Tel. 1582 h1a540illiüall
VENSARRONADA DE LES

MISSES, ENCARA
Pal procediment de les misses foren enganyades dues dones. La primera a la Via Laietana, on li estafaren cent peasales, i la segona al carrer del
Comere, a la qual només
estafaren cinquanta pessetes.
Les incautes es diuen Rosa
Alfonso i Emflia Cacho.
INTENT DE ROBATORI
En passar pel carrer de Ferran Marian Pasqual es donà
compte que un individu intentava robar-li la ploma
Poguä recuperar la ploma 1
portar-Lo al Jutjat de gardia,
op declarä dir-de Pare a413108
Geinemi. Queda detIngut.
PBTJ FAVORS A VELLS AMICS..
Josep Valenoose denunciä a
l'autoritat que recollf per llästima a rasa seva (Portal de
Santa Madrona) un antic amic
1 en tornar de viatge trobat amb la sorpresa que el seu
amic havia desaparegut després
d'endur-se'n tots els mobles que
tenia al sea domicili.
ATROPELLAMENT
Un auto que es fati escàpol
atropellà a la Diagonal a Pilar
Rojo, de 27 anys, i Ii produí
lesions greus.
Fou portada a l'Hospital Cifni e .
ELS PAGAMENTS
A HISENDA
El delegat d'Hisenda ha fixat per
a avui els següents pagaments:
Inspector provincial de Sanitat,
6.23040 pessetes; Assumpció Mas,
3424; Conrat, Albert i Carme Canals, 17'11; Josep Maria Castellví,
62709, i Administració de Loteria
número 29, 15.000.
MORT D'UN ALCOHOLIC (?)
Fou portat al dispeneari d'Hastafrancs un homo d'una so anys, trobat per un carretel- estés a tarta a
la Riera d'En Tena, cantonada a la
de l'Escudar.
Els metges de guardia del bailéfic centre el reconegueren i l apreciaren alcoholisme agut, per la qual
cosa ingressà al calabós de la caserna de la guardia urbana; perú en
rellevar-se aquesta i disposar-se e!
personal que entrava de servei a les
cinc del matt a posar-lo en Ilibertat
si havia recobrat el seu estat normal, s'adonä que no podia articular
paraula. Set somete a un nou reconeixement i es veié que havia mort.
Fou avisat el jittjat de guardia,
el qual ordenó el trasllat del cadáver al dipòsit de l'Hospital Chic.
Al carrer de la Indústria, tocant
al Passatge de Romana, un auto
particular atropellé ahir a la tarda
a Josefa Rasoles Phleiro, de 65
anys, domiciliada al carrer de Roger
de Flor, 233, primer. Li causa una
ferida contusa a la regla parietal
dreta i commoció cerebral, de la
qual fou auxiliada al dispensari de
Gracia.
L'accidentada, una vegada assistida, passà al set/ domicili.

UN AMIC AGRAIT
Josep Valencose ha denunciat a
la policia i aquesta ho ha comunicat al juejat, que recolli per Ilás
tima a casa seva del carrer del Portal de Santa Madrona un antic unte,
i en tornar de viatge s'havia vist
correspost amb la desaparició de
l'amic, el qual se n'havia endut tots
els mobles i objectes q ue tenia a la
casa.

EN AQUESTS TAXIS PASSEN
COSES ESTRANYES...
Al Passeig de Gràcia, cantonada
l'Anguda del is d'Abril, va catire d'un auto-taxi Francesc
mon Almela, de 38 anys, del comere.
L'auto continua la seva manca
abandonant el caigut, el qual fou recollit i p artat al dispensari de Galc,ä,
apreciaren lesions de ame&
a
Part s del
co'.
CUI ii

reservat

diverm

vostres bronquis
i puhrtons!
A Espanya es pateix de tos en gran
manera. Com a únic remei mutis asperen amb paciencia que arribi l'estiu per
tal d'alliberar-ee de la toa. Airí succeeix,
en efecte. Paró a l'hivern següent torna
la tos amb més persistència, fins a dominar
per eomplet la sera víctima, i la porta a la tomba multa anys
abans del natural.
Cada accés de tos destroça els de l icadíssims teixits dels bronquis
i p nlmons i
si no es M cura a reparar el mal s'arriba a l'anorreament total de la persona.
L'EMULSIO SCOTT és el remei sobirà contra
la tos pertinac, puix que reconstrueirr els teixits
trencats des de la gola fins /sis pulmons. Guareix
i restaura. Lea seves qualitats alimentoses promouen
la formuló de teirita nous.
En arrzbar a mitja eda$ iota
persona ~AM,
necessita urgenteteat

eggrau1sit5 Noott
Recomanada pels metges en casos de:

TOS PERTINAÇ
BRONQUITIS
RAQUITIS/111
ANEMIA
ESTATS CONSURIPTIUS DE PAUPERACIÓ DE L'ORGANISME
DEBILITAT GENERAL
FORMACI6 DE LES DENTS

ELS TRIBUNAL!
VISTA PER UN CLASSIC TIMO
"DE L'E8PANYOL", COM EN
DIUEN A L'ESTRANGER
Bernat Nicoläs Pardo j Jaume Montuna Genova, escriviren
a l'alcalde de Porters (Franca),
M. Martin, proposant-li un negoci.
Ea tractava que M. Martin
aportes 8.000 pessetes que feien
falta per a cancel-lar l'embargament d'uns baguls de doble fcns
que contenien 1.800.000 francs,
deis quals percebria la tercera
part (pian estés cancellat el
danta.
A la carta que s'escrivf a
M. Martin es deia que Jaume
Montoria era a la presó amb
motiu de la fallida d'un Banc
de Canarias, i que pagué salvar
de la fallida 1.800.000 francs,
que guardava en els baguls de
doble fons.
Bernat Nicoläs es feia passar
per funcionari de la presó, que
es trobaria amb M. Martin a la
saya arribada a Barcelona per
a posar-lo en l'elude, amb el detingut.
L'alcal ,le de Porters volgué
assabentar-se del qua hi llagues
de cert en el que se li proposava
ho cemsultä a un amic seu que
viu a Barcelona. Aquest ho comunica a la policia, la qual preparä ls detenció dels autors del
timo.
Abir, a Pacte de la vista, a
la Secció tercera, el fiscal apreciant-he com a temptativa d'estafa, sollicitä per a Nicolás un
mes i un dia d'arrest, i per al
seu eompany Montoria, 125
pessetes de multa.

DILIGENCIES
DEL JUTJAT DE GUARDIA
El Jutjat del Nord, secretaria
del Senyor Salvä, instruí durant

Refredats, coriza, grip,
angines, flemons
Guariment räptd amb

Ferments
poli valents
GENOVE
IMMEMIMOMOS

NO Hl HA TOS que el
resisteixi
4•40 mea.
la seva darrera guärdia, que
acabé ahir a les onze, 50 diligencies, i ingressaren als calabossos cinc detinguts.
El substituí en la guàrdia el
Jutjat de Drassanes, secretaria
del senyor Pujadas.

ASSENYALANIENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera—Major quantia: Encarnació Grau contra
Ramcn llevan.
Nullitat de patent: JoS49 Artigues contra Orange Crtash.
Sala segona.— Major cientia : Josefina Balcells contra
-Taxis Burceloni".
Menor quantia: Antoni Moya
contra Pau
'AUDIENCIA PROVLNCIAL
Secció primera.—Un oral per
lesions contra Francesc Ross'en.
Un altre out] per atemptat
contra Josep Ortiz.
Un incident.
Secció segona.—Un oral per
lesions contra Antoni Artau.
Un altre oral per estafa contra Pau Figueres.
I un altre oral ;ter comptenda ¡Ilícita centra Feliu Garcia.
Secció tercera.—Un oral per
furt contra Josep Ballester.
Un altre oral, (aleé per furt,
contra Antoni Ortega.
Secció quarta.—Un oral per
lesions per imprudencia contra
Climent Anglada.

SOLARIUM, DUTXES, MASSATGE, SUDACIO
&ellas Garcia Rambla Prat, 2; Diputaci
ó, 239. — T. 71747
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LA MIUSICA

un selecte &mentora que apladdi
gament la interessant diseerlandd de
Maria Carratalá.

LBS
T

Lyceum Club de Barcelona

ASSOCIACIO DE MUSICA
"DA CAMERA"

CURSET DE DIVULGACIO MUSICAL'
Lyzeum Club. la novella entitat
que amb tant dencert desplega les
sesea activitats, ha organitzat un
curse de deslindó musical, que
inaugurara brillantment a distingida planis i escriptora Maria Carratalá amb una conferència sobre
"La caneó popular i l caneó art ística
La senyoreta Carratalá féu un
comparatiu de la caneó popular (catalana) i la caneó artíst'ea (universal), parlant dels temes
que en constitusixen el fons liric.
La poesia i la música —digué la
cenferenriant— són per a cantar
ranace. L'amor a l'iniant. L'amor
hunti. L'amor a la Naturalesa. L'araor a Deu. El poble é qui ha asbot expressar millor l'amor a l'infaat. Eis primers poemes que ens
parlen de l'infant i de la vida de
liniant són lea cançons de bressol.
I aquí el poeta no és l'home. sinó
la dona; la dona anónima. Al costas
de !es carisma de bressol ham de
posar-hi lea cançons de Nadal. En
les cançons de Nadal cl pobis Lambe canta :'Infant. L'Infant i la Mare.
En canvi, per a cantar l'amor
huniá els poetes s'han revelat molt
superiora al poble. El limitat
cabulari del poble no li permet sinó
referir-se a la part anecdótica de
l'amor, mentre tots els postes i els
música que han cantat l'amor, des
deis trovadora proveneals fins a la
collaboració del poeta i el músic
deis nostres des, han posat de re heu tot el món de suggerencies que
ós la poesia de l'amor. L'obra de
cada poeta ere revela u p a concepcid diferent de l'amor. 1 es que
l'amor no és a:tra cosa que l'eralució efectuada inciividualment i
fina inconscientment d'uns pura va«,DTS morals. I és en l'obra deis pactes lirics on podrem copsar i diferenciar aqueats valora El poble,
si bé no posseeix com els pceties,
d'expressar arnb paraules allò
cae gairebú sembla inexpressable
de tan subtil, en canvi el pnble
s'expeesaa a través de la lindó dramàtica; la majoria de les nostres
cançons populars o de les més boniques comporten un argument dramätic. El poble ha caeat totes les
pa ssie la humanes, des de les formes de lamm' més nobles fins a
les mis abjectes, i el poble (lana
a l'amor la mateixa transcendencia
qiee Ii donen els pautes.
La conferenciant passa a analitzar l'amor a la Naturalcaa a través
de la caneó popular i la cansó artiatica i les diferents formes corn
ca manifesta. Parlä tumbé del sentiment religiós de la Naturalesa.
La senyoreta Carratalá dedia al
seatiment religiós en la caneó la
part mis densa de la seva conferencia, que transcrivim: "El tentiment rel:giós de le naturalesa no
ca troba en el poble. Hem tingut
er.as:6 de dir abatas que tota concepció metafisica resta incompresa
del poble. Al poble no li hem de
demanar res mes que la comprenrió de tot elemeant huirá_ Els masexos canta religiosos del poble, mes
r.se no pas cants religiosos, sin
canes &sets. per tal que segueixen
delment el text litúrgic i estan
cempletement mancats d'accent persona!.
altrament procedeix el pobir suan es tracia de glossar :a
vida de Santa i Santes, o quan la
referència als sofriments i gaudis
de l'altra vida, a racione concretes
del bi i del mal, del càstig i del
presto, cs a dir, a tot allò que es
pugui relacionar a sentiments o a
sensacions experimentarles en el mira
fisic.
L'accent personal es e: que revelará sempre la riostra capacitat de
comprensió. La comprensió comporta eis seus limito, perque no hi ha
personalitat sense limite.
Quan no existeix l'accent persona:, mes o menys marcat, no hi ha
camprensió. Hi ha acceptació. I acceptar no es comprendre.
En :a vida, des que neixern fins
que morim, tant pel que fa la vida social com la vida espiritual, ho
acceptern gairebé tot, i ea comprenem gairebé res. Els fiiósofs i els
artistes són els éssers dotats de
comprensió. En els filósofa la comprerrsió es intelligent, en els artistes
la comprensió es intuitiva.
Tornean al nostre terna. L'accent
personal del sentiment religiós el
trobarem en eis grana n'aisles, tate

Trio hongaris

si comenten musicalment el text espiritual d'un poeta, com si componen música sobre textos li túrg ica, i
fina us diré que es quan el inúsic
escriu sobre textos litúrgica que podem precisar millor aquest accent
personal, l'originalitat d'aquest accent personal. per la limitació i fina
i tot per la inevitable deformació
que la comprensió personal aporta
a la interpretació d'un text alijas.=
La Missa Solemnis de Beethoven
i el Parsifal de Wagner en sin
exemples eloqüents.
I precisament, Es pel que tenen
aquestes obres d'accent pe sonst
que podem dir que aquestes obres
contenen més sentiment religiós que
no pas tata la música anomenada
religiosa, escrita des de llar tulipa
fina als noso-cs dies.
Hect de tenir present que el sentiment religión no es un sentimcnt
imposat de foca a dins, sima que
és un sentiment que ncix de dins a
fora. 1 el enúsic, per traduir-lo musicalment i d'una manera que transcendeixi al majo: nombre dolenta,
necesaita d'una forma plästico-expresaiva; aquesta forma els Música
del segle XVI la van trobar en la
tradició religiosa de l'época, i Bach
en el culte reformat; pere, si tenim
en compre que Beethoven i Wagner van néixer en un seg., racionalista i escèptic, cornprendrem que
no hi ha sin() una contradicció aparen l en el fet que mentre Beethoven
escrivia la Missa Solemnis, obra
penetrada de sentiment religiós, la
policia el recerques per unes suponades blasfantes al dogma. I cese
Wagner abans d'emprendre la Com.
posició de Parsifal vacillava entre
una Vida de Buda i una Vida de
Jesús.
Es a dir, que aquesta forma plástico-expressiva que necessitaven per
a traduir Ilur sentiment religiós,
Beethoven i Wagner, més Wagner
que Beethoven, perquè es mes cap
al nostre temps, ells mateixos se
l'havien de crear o be havica de
cercar entre les forestes plástico-expressives existents aquella elements
que eren susceptibles de servir a
llar personal interpretació. Actualmena. la dificultat és la mateixa per
l'artista, si no s'ha agretsiat mes,
encara. Per alad, aval ntés que mai,
en l'artista ha d'haver-hi un pensador el vol reeixir en aquelles obres
d'inapiracid sublime
Hem dit abatas que els canta religiosos del poble mancaren d'accent persona:. En canvi, pedem estudiar l'expressió del sentiment religiós del poble a través de les
seves caneons d'argument dramàtic, principalment en la manera cona
el poble compren la more rema::
realment és la mort que (tina santit a la vida, i ea la mort que ha
donas a l'home la nació de l'eternitat; i será aquelf sentit que M'orne
doni a l'eternitat que imprimirá tots
els actes de la seca vida. Paselem
dir que la interpretació eterrag
la vida en determina la interpretada Isu.mana."
La senyoreta Carratala acata :a
saca conferencia amb els seggents
paragrafs: "La me y a dissertació té
per principal objecte fer comprendre
que entre el poble i el música el
gran músic, no existeixen siné diferèneles d'expressió, peri, no de tenses. També voldria destruir aquest
prejudici deis nostres música de teaduir musicalment per mitj à de la
caneó les formes mes leed& del seatiment. A Catalunya els postes i
els música estan tan distanciata del
poble com deis grans genis unsrersala, tot i que pretenenm qte la
nostra escola literaria, com la nostra escola musical siguin l'expressió
de la riostra raça.
La nostra mea, per sort, trobarà
més la seva expresaió en :'art universal que no en l'art local.
Si volem que el nostre art local
adquireixi categoria d'universal, bam
d'estudiar mes profundament l'expressió del nostre poble. No limitar-nos a copiar-ne la forma, sitió
esforear-nos a comprendre'n el fans,
aleshores ens adoneern que la
caneó popular i la caneó artística,
en essència, no difereixen runa de
l'altra. Són la mateixa caneó. La
caneó de l'home que estima, que
sofreix i que espera."
A aquesta sessió inaugura., que
se celebra a la Sala Ribes, hi assisti
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Damita seda superior, en tots colors, ribetejats ama
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En el quart concert del seu Cure,
l'Associació de Música "da Camer.."
ens ha presentat una notable agrupació, el "Trio hongarès", que formen la pianista nona Kraus, la
violinista Alice Molnar i el violonceltista Laszl6 Vincze.
El programa de la sessió que donaren aquests concertistes era realmear selecte, molt ben disposat: un
"Trio" de Mozart, la Sonata "en
re menor", ,'s Brahms, per a piano
i violi, i el "Trio" "cn la menor",
de Ravel, tres obres excellents, que
acrediten el bon gust de qui n'ha
feta la tria.
Els artistes esmentats les executaren amb lloable correcció i ajust
en el conjunt i feren apreciar, enserias, les remarcables qualitats individuals que aporten al servei d'Un
art seriOs i digne. Aplaudirem, sobretot, la interpretació intelligent i
bcn caracteritzada que les senyoretes Kraus i Molnar donaren a la
Sonata de Brahms, i que ena sannisla l'actuació Inés reeixida de la
vetllada.
L'auditori de l'Associacid acolli el
"Trio hongares" amb demostracions
de complaença.
B. S.

l'atan de la

Generalitat
Preparant l'Assemblea

El senyor Terradelies, conseller de
Governació ha donas dispocions
refcrents a rassistencia del públic
a l'Assemblea de duna, com també
els Boca que halaran d'ocupar ein
periodistes en la dita reunió.

Acords del Consell
de la Generalitat
El Consell de la Generalitat de
Cata:unya, en la sessió celebrada el
dia 11 del mes que som, resolgué
tots els afees que figuraven a l'ordre del dia dels diversos departaments, i adopta, entre altres, ele asgüents acords:
A proposta del Juras nomenat pel
Consell de la Generalitat per a proposar o desestimar el reisgrés a
cola Superior d'Agricultura i Servais Técnica, dels professors que romangueren en Huta carrecs durant
la Dictadura, el Consell acordé denegar l'ingrés a :'esmentada Escala
i Sermnis Técnica, de nou dels
dita professors i técnica, els quals,
peró, podran tornar a lugressar, sotmetent-se a note concurs.
A proposta stet conseller de Governaci6, acoedà el Consell L jubilatió i ascens de personal de plantilla i l'acomiadament de temporera
de les' afiebres de la Generalitat.
A proposta del conseller de Governació, acordé el Consell la jubilació i asedia dc personal de
tilIa i l'acomiadament de temporera
de les oficMes de la Generalitat.
Fou acordat Samba un nou ajarnansa/1s del periode de recaptació
voluntaria de l'impost de cedules
personals, que finirà definitivatnent
el dia 31 d'aquest mes.
Acordis el Consell coneedir un lot
de llibres destinats a cada una de
Ins Biblioteques de l'Ajuntament de
Palautordera i de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana de
Satis Cagat del Vallé!.

Concurs públic per proveir
una plaça de professora de
la secció de Perfeccionament de l'Escola del Treball
El Cansen de la Generalitat, en
sessió del dia 28 del proppassat
mes de desembre, adopté els segaceta acorde:
1. Es obert un concurs públic
per tal de provcir una plaça
professora de la Sccció de Perfcc,:onament (classes diürnes), de la
Secció ale Preaprenentatge de l'Eses:ea del Treball.
II. L'esmentat c osteare se subjectará a les següents condicione:
Primera.— Esser mestre i llaves
exercit o acreditat en forma que ha
actuat dr proiessora durant dos
anys com a mínimum.
Segoaa.-- Pudran prendre part en
ei condes exclusivament senyorctes.
Tercera.— Les aspirants hauran
d'acreditar degudament el coneixenient de :a llengua catalana.
Quarta. — E! sou assignat a l'esmentada plaça és de tres mil pesarles anua:s.
Cinquena. — La plaea comporta
l'obligació de professar tres hores
da/des de c;assc.
Sisena.— Les assigmatures a explicar eón: Aritmética, Geometria,
Geografia, Histeria General 1 de
Catalunya, Català, Moral i Civisme.
Serena.— Les aapirants hauran
de tenir mes de vi::: anys i menys
dt trenta.
Visiteos .— Ea el reas que hi hagi
igualtat de mérits entre algunes o
latea les concursants, seran sotmescs
a exercicis eliminatoria que el tribunal proposará sense exposar, amb
anticipació els tenses objecte dels
exercicis.
III. El tribunal encarregat de
fallar el concurs de referencia estaré format pela senyors Rafael
Campaians, director de l'Escala del
Treball, Ramon Rierola Isern, professor de Prcaprenentatge de l'esmentada Escota; Miguel Vintr6, cap
de la Secció del' Estudis dirima de
la Secció d
' e Preaprenentatge de la
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u." Remareprem que Wahl ame que
l'obra de Hegel l'esforç seis »de

ES

s'explica per la idea.

r63 que hagi esta, fet mai per a denar-noe sea filasofia global on tot

ES fi tflOiCiS mimara de fa Revue
Phiksophique en ha apa••gat el
treball dv Wahl ¿obre Hegel Kiriesgaard, V. Batch publica lies estudi so,
per
brt la política de Ilegel que res:uncir
dais "La filosofia polltica de Hegel
FOCJI lis
ha intentat de trobar "un medi" entre
la monarquia absoluta I la democracia extrema, entre l'individualisme intransigent i l'estatisme dut a lea seres
** Hegel. —El pot espai no ens darreres conseqüenciel. Hom pot rePenNeti ahir de completar ia recensió protant- a Hegel, na pas d'haver predels estudis sobro Hegel que han ar- dicat la guerra, pera, si d'haver-la conribat a les ;sastres seideli en ()carió del siderat com el mitjà, extrem sense
cercenad de la mort d'aquest filasof. dubte, perä amb tot com a Iúnie mitVagtn apestes notes can a a-al:anda:
já de posar fi als conflictes entre els
J. Wahl, ea un article dificif d'estrac- Esteta, i de no henar cregut en la Pau
tar estudia el procés de "hegelització"
perpètua que Kant ¡savia preconitzat."
i "deshegelitsatió"—perdorren el barEn la recenti6 de ¡libres i de revisbarisme — del pensamens de Kierke- tes dedicas a Hegel de 13 niateira
gaard. Kierkegaard, que fosa inicial al publicad:3 extraen,: "Les especulahegelianisme ¡ce Herberg i atret per dona del jove Hegel fan preveure
la "ea:dreno total" que amb la ja- Nietzsche, fan preveure Bergson. [Heventat filosófica d'altshores trabara en gel und die Hegelsche Philosofic, per
la seca doctrina, evolucionó fins a ex- Wiliy Haag - Munir]." "La filcsofia
prestar la seta oposició a apesta fi- hegeliana és Una sintesi de les de
losofia. Posa Wahl, pera (Revue phiFichte i de Schclling [Hegel, sein
losophique), la qüestió de saber si entre Wollen und sein Werk, per Th. L.
aquosts dos pensadors tan oposats na Hering - Leipsie]." Tanibé crea en
hi ha parentius. Aixa permet d'esta- la influénda de Fichte i de Schelling
blir amb claredat el contrast en- sobre Hegel—indirecta i reconeixent
tre el "sistema" de Hegel i "cl pcn- l'originalitat de Hegel, Galvano della
:anula existencial" de . Kierkegaard. Volpe [fIegel rornantico i mistico(La coneirenc3 de Kierkegaard en ca- Florbeia]. Per a aquest escriptor ira.
(ala es den a J. Estelrich.) El primer lid "...l'origen del panlogisme liegelia,
divorci del pcnsament Kierkegaard origen ben poc abstracte i intellectual,
dcl de Hegel ''Oté en abandonar el pri- és una experiencia etico-rcligiosa, Hemer la totalitot pensada per a adreçar gel ha volead integrar en la nació
el pensament a l'indizer i a la vida: l'irracional, la vida en ço que te de
"El Crist no ensenya, obra, és". Dala característic i essencial, el seu ritme
paràgrafs Inés adients al nostre objec- sintétic i creador". Tumba insisteix
tiu de rarticle de 1. Wahl traduinr:
en el parcntiu Hegel-Schelling el
"Crítica del hegelianiarne en Kierkeprof. Kurt Schilling Wolny [Hegere
gaard: Allunyeu-vos de la poesía, i
Wissenchaft von der Werklichkeit
allunyeu-vos també d;I sistema i de
(Recordem que Balines crel'especulació, és a dir, :mana que tot de pité u» cae de vanitat de Hegel ¡ 'esHegel. El primer moviment de Eier- tablir tina nava filosofia dame la base
kea-aard al moment en qué constimeix
Fichte-Schelling. Vid: Cortes a un
la seva filosofia és un moviment de escZiptic, llares VIII ; IX.)
refús, de negació davant per davant
Denla acabaran apesta recensió.
del romanticisme (aval surrealisme)
i del racionalisme (avui neo-marxisne). Els poetes i eis pensadora són
els Seis enemics. L'especulació a la VENDA DE GRAVATS
Hegel, Kierkegaard diu: l'especulació
ANTICS
és una temptació, la mes perillosa de
totes. Triomfa del romanticisrne amb Demà - SALA PARES
l'ajut del hegellanisme; després triomfa del hegelianisme amb l'ajut del romanticisne. En realitat, está tan alludel
nyat de l'un corta de l'a:tre. El romea- Per la
ticisme i el hegelianismo han contribuit tots dos a destruir el car/.cter
especific del cristianisme, l'un en ferne un ornament estètic, l'altre en ferL'Acclémfa. de Jurispruclincia i Lene una constracció lógica. L'un és
gislació de Barcelona celebrará la
confusió de sentiments, l'altre de penSessi6 d'Obermra de Cura de a935samenta. "Allunyeu-vos de l'art, allu5932 denla, dissahte, a les set de la
nyeri-vos de la idea", ha dit Kierketarda, al local del Collegi d'Advocats
gaard." La veritat 6.9 per a Kierke(Mallorca, 283), Ilegint el discurs
g aard creença subjectiva, per a Hegel
is saber obicctin. "En Hegel—dia inaugural el president, senyor Ramon
Coll
i Rodera sobre "La restauració
Vetter—la ra6 es presa ella mateixa;
en Kierkegaard la passió s'estima ella del Dret eatalà".

IIERLDIANS

restauració
Dret Català

mateira." "Tos el sistema de Kierleegaard s'oposa al sistema de Hegel, mes
exactament: al vast sistema Inedia
oposa les seres engranes de metafisia
ca." Baeunder—citat per Wahl—recurn
airi les oposicions entre Hegel i Kierkegaard: "Hegel afirma el sistema
dos i etern, Kierkegaard el devenir.
IIegel es desentén da l'individu i de
la creença per a esguardar les obres,
l'art, l'Estat, la història; Kierkegaard
gira l'esquena a tot alió que és obra
i cultura per a trabar en l'individu i
en la creenea el centre de l'existencia
espiritual. Hegel és metafísic, lägic,
fildsof de la natura, esteticista, filLsof del dret; puf, cl rete sistema no
comporta cap ètica. F.:9 escrits de
Kierkegaard no eón sisó un gran treball ètic illuminat per la idea religioMallaill.M111.2MEMZZGUMEM21:119M

dita Escala, presidits pel senyor
Ventura Gassol, conseller d'Instrucció Pública i actuant de secretari
el senyor Reman Casanoves Degollada, director accidental de l'Escola
de referénela.
IV. Les instàncies hauran d'esser presentades dintre dels deu dies
segiients a la publicació de la present convocatòria en el Belleti Oficial de la Provincia, en el Departarnent de Cultura de la Generalitat.

Recaptació de Contribucions de la provincia de
Barcelona
PATENT NACIONAL
D'AUTOMOBILS
Es fa públic que des del dia 16
al 3o del mes que son], es cobrará,
en parlada voluntari, l'esmeutada
Patent nacional corresponent al primer semestre de 1932.
L'esmentat da 30 de gener ocabri el cobrarme voluntari, i quesir-eh aquest suspés durant els (lies
a al 5 del vinent mes de febrer. Les
patenta no satiafetas incorriran en
recárree de 20 per Ion, que quedará
reduit al lo par !o° si el pagament
s'efectua durant 'els dies de: 6 al 15
del din mes de febrcr.
Eta coatribuents obligare a proveir-se de l'esmentada patent nacnal ;mural/ d'efectuar-leo a les respectives oficines reeaptatarles que,
per a la capital i agregat‘, es traben
insta/ladea al canee de Sant Sever,
12 (Palau de la Generalitat, i per
ala nobles de In provincia, a la capitalitat de la seva zona respectiva).
Barcelona, 9 de gener de 1932. —
El cap de servei, Guillerm

Es prorroga fins a fi de
mes el termini per a treure
les cèdules
Ahir, el conseller sIe Governació
senyor Terradelles, informé als periodistes que el termini per treure
lea adules será prorrogas fina el
dia darrer d'hquest mes.

Informació política
PARTIT CATALANISTA REPUBL1CA
Ateneu Nacionalista
"Barcelona Vella"
DISTRICTE I
Passatge del Cradit, nuble
(Correr de Fivoller)
—
DIUMENGE, DIA 17 DE GENER, A LES II DEL MATI,
—
ACTE INAUGURAL DEL
NOV ESTATGE
en el qual Prendera; pare:
MAREAN 1GLESIES D'A-

"La si'.tuaci'6 de la Filo-

sofia"

•

A l'Ateneu Enciclopèdic Popular
avui, divendres, a les ate del vespre,
Ramen Maseiera donará la primera de
ies Seves conferències sobre el tema
"La sittrició de la Filosofia".

LA

CU LECCIO NIU130

'YERMA A SUBliASTA

I'

Cnrsos
Ofii iewelicies
DINÀMIC CLUB

La Comisslä de Cultura d'aquest
Club ha organitzat per a diumengs
inent una visita coNectiva a l'Insrisas de Física "Mentora A"sina.".
Lloc de reunid: Placa de Catalunya (davant la Banca Arate), a
un quart de nou.

NOTICIARI POLITIC
— Aval, divendres, dia ip, a les
deu de la nit, al Cenare Obrer Aragonés (Baix de Sant Pere. 55), donara una conferaneia pública el
diputat a Corla per Barcelona Angel Samblancat, que versará sobre el
tensa "Contribucia aragonesa a la revolució espanyola. L'aportació de
Costa".
— Aval, divendres, a la nit, amb
motiu de la inaugurad!, d'Estat Lliure Catalá tDelegació de "Notaltres
Sols" a Gasta), Salmeron, 97, orara
Roig i Pruna disertará sobre el ttme
"Per ja nostsa independineia".
- Denté apareixeri cl nou artmanan d'esquerra "Fornal", dirigir
per han L. Pujo! i Font.

Republicà
La Garriga
DEMA, DISSABTE, A LES g
DEL VESPRA
CONFEREN CIA
a carret del suya;
ROSSEND LLATES

BADAL

sobre el tema

TOMAS I PIRRA
MAETI ESTEVE I GUAU
IAUMI BOFILL I MATES
JOSEF

Conferència del senyor
S. Surós i Fo n-is
Ahir, a restatge d'Acció Catalana,
ca tenir liar la morra stari6 del Cercle d'Estudis l'alfiles. Es desenvolupa
el tenia "Ea-Parid:5 histórica del cc.
tnunisme i les mes variants i denvats".

C011241Ka el conferencian:, Sr. Sidras, explicad el mann d'haver ciega
aquest tema, QIii no et altre que fer
veure con el coniunisnu in tan antic
gairebi com la humareitat i con nOnsbrosissinies vegodes ha esta ja assaja!.
Ressenya (als el: intenta comunistes
feto pelo diversos Pensadora fine a la
Revolució Francesa, que diferencia les
duce grans (tapes histariques d'aquesta doctrina.
Ana seguint el Proas evolutiu del
comunisme i la forma ea que dona
origen al socialisme, ararquisme, marxisme, !enhila:re, etc.
Explica la fornmció de les tres internacionals i la tactica segnida per
cada una d'elles. Resten:A restat actual de totes les variants, tant connt‚listes coste socialiste: o anarquistes i
exPlicd el progre' d'agreste s doctrines dins de Catalunya, nn tetes tren
estas gairebé representades.
Acaba ferst remarcar cons en Paplinació practica de fórmules i saludan:
Preconitantes per les encoles socialistes, els problemes concrete que tendien
a resol*, han obligst 411 transformarles de tal ntanera, que no sois no repugnes :1,13 que s'avenen amb saludan"
propuarades Per les escales liberal"
madernes i per tots aquel!" que profesan /1 .1 liberülitme ample COM el
del ,sostre Parta.
En acabar fan molt aplcudit per la
nombrara concurrencia que ansrEn el
local.

Agrupaci6 d'Acció Catalana
de Sant Cugat
"Història civil del segle
del Vallès
passat"
divendres, a les nou del vos.
divendres, a dos quarts de
vuit del vespre, al saló darles del Centre de Cultura S. P. de la Parròquia
de la Concepció (passatge de l'Església, 2) tindrà Boa la tercera de les
conferencies organitzades pel Foment
de Cultura, de la dita entitat, la qual
sera a cirros del Rend. Dr. Ramon
Arrufat, pare, qui continuará la seva
dissertació sobre el tenia "História civil del segle passat".

Centre Catalanista

/re, a restettge social (raques*: enfila,
donara una conferència sobre ti tema
"L'actuad:S del costra Ajuntament",
el seu president, Sr. Fas Mullas Cae/mur.

Per l'Estatut
de Catalunya
Elentents del Cansen Directits de la
Joventut Catalanista Republicana, visitaren chi" Unir Nicolou d'Ofwer
can a President del Partit Catalanista
flepublica, i el President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Frantest
Ohs van Iliuror la l'Ictra segiient:
"Molt honorable scnyor: La Arenlut Catalanista Republicana té l'honor d'adrecar-se a vas en aquests ni...
ments en qua creaba dioses aproesada
la Coy:aducid de la Repriblita Espanyola i en que les Corts Constituent:
ron a comenor la discussió de l'Estaus de Colalunya, per fer-vos minad el san desig, que és el de fa el
lovent nacionalista i el de tots els bons
catalans, que els nostres diputes esmerein en la defensa del punt de vista
eataM la estés gran energía i la marima teneritat, no tan solament e,, els
arriar: de l'Estatut ola gnals la Constitucló ddra el pas ben lliure, sinó
tumbé, i amb estés >ad encara, en
aquel!: per ella obstaculitzats o preActfals negalittoment.
Es el nostre parer que ele 'loares refresentants no han de reconaixer
ningtí el dret de violentar Per la loro del nombre la volunlat del poble
eatcda, clarament i repetidanent esaressaa'a derant els segles cropressid,
i d'una manera ben concreta i rteent
en el referindum efettuat Per a ¡ 'aprovació de l'Estatut. D'una manera
especial esas entibia +recatan crinsilttir sobre els entrebanes que lrom
volgut establir ben deliberadament per
imPessibiPar la ineorearació d'Ares
territoris a:talaras al de l'ataje Printipa de Catalanya, entrebancs canino
quals els nostres comissionats han
de fer constar Ilur protesta mis Vehentent, ja que intenten d'una
manera absoluta el camí que porta a
¡'assoliment de la unitat catalana, que
riu, el
da i ha d'ésto, el desig
predrit sssés lernt i
min roe:1551/ dintre el e isc de tots eis fills de
la riostra letra,
Si els nortres clip:dais timen el sentba,m1 de Fue dignitat altíssima de retrete/daza/3 de la Nació Catalana, defesteren la SfINI voluntat indet ettrlenl
de Iota altra consideració
-ment
fa se si frian convençuts de izo inutillitat
inemediata de llurs esforeos. La cosa
piojo" quo podría esdeversir-nas és que
1,nt pogués interpretar la nostra
N'ad cons 11110 remirada als drets naeinimir d, Catallarya, els quals, eses
els drets de la Persoruditat humana,

"Alguns retraes de pollitos
eatoknu eontensporanii•

oda irrenunciable: i d'altra banda
dependents del nostre valer.
Per airé entenem i dttaanen, bes
conscients dels desees que l'hora ¿s.
posa, que Aiguin les q11€ sigui» lu
facultats que rar reranegnin les Corte
esPanyoles, eis rePreserrionts catalceus
Sois conjmitement, i d'una manera bek
solemne, !osito la declarada que rae.'
ceptocid per por; mora de l'exercid
dels da* reconeguts, no represnaa de
cap manero l'abandonament de tots
altres drets de la nostra nació.
Visqueu molts anys per be de Cata/un ya.
Tomas Roig i Llop, presideni; Iosep M. Desasees Cause, secretan.

Assemblea general
a l'Ateneu Gracienc
d'Acció Catalana
L'Ateneu Graciela: d'Acoja Catalana celebrara l'assemblea general ore&
naria anual que precephint els utu
estatuts, per a aprestada de consistes
renovació parcial del rey Consdl de

Tindrà lloc dona, dissabte, die I6,
a les deu de 13 ni: de primera convocatória i a dos qwarts crome de se-

poeta‚Es Prega a sota els socis que so
haginrebre t la convocataria que particulartsrent els ha estas adreçada, es
donin per convocad,.

Collaboració 'd'altura
"El Correo Catalan" inicit temps
entera, amb totes les honora, la col-,
laborad() del conegnt doctor Albinyana. "Diario de Barcelona" no ha
volgut r • ;edar enrera, 1 chic esencia
el que segueix
"Tenemos el gusto de comunicar
a las lectores, seguros de que les
ha de complacer la noticia, que hemos concertado la colaboración del
elocuente tribuno católico don José
María Gil Robles pasa "Diario de
Barcelona".
Gil Robles, la revelación de las
Cortes Constituyentes, el hombre
que entusiasma a la, muchedumbres y que está realizando esa portentosa labor patriótica que despierta la admiración y el elogio en
toda la nación, escribirá en "Diarki
de Barcelona" con la asiduidad qua
le permitan fui múldples ocupadones, capaces de agotar y de doblegar
a un temperamento que no fuese
como el suyo, fuerte a todas las
pruebas e Indomable a todas las adversidades.
Estamos segura) de que nuestros
lectores agradecerán nuestra solicitud al concertar esta colaboracka
tan valiosa, y agradecerán también
al señor Gil Robles este nuevo es.
fuerzo por la Religión y por Es.
paila."
Evidentment, els lectors del nostre collega agrairan la sollicitud.

La conferència
del senyor Carrasco
Dissabte el senyor Carrasco donazi a la Unid Democràtica de Catalunya una conferrSncia en la qual
rectificará documentalment lea manifeatacions fetes per Miguel Maura
sobre el Pacte de Sant Se/sestil,
Per a assistir a la conferencia cal
proveir-se de les targes de convit a
l'estatge de la D. D. de C. (Rindeneyra, 4, pral.), de quatre a ynit
de la tarda.

L'Estatut i la Constitució Espanyola
La conferencia del senyor Maspone I Anglasell sobre aquest tema,
organitzada per l'Associació Catalana d'Estudiants, tindra lloc a l'Arenca Barcelonés aval, divendres, a
dos r • rarts de vuit del veepre.

Recollida de "Mundo
Proletario
La policia ha recollit l'últim número corresponent al periódie comunista "Mundo Proletario", que
es publica a Madrid.

Telegrames a Maura
petit
Telegrama cursar:
"Miguel Mama. Madrid. — Protestem enèrgicament qualificaci6
farsa Estatal Catalunya. Unica farsa risible diacur3 de voste. --s. Penya Escara
..
Un altre telegramas
"Congrés de Diputas'. id. Miura.
Separatistes catalana feliciten acuita
propaganda pro nostres ideals. —
Comise, Calmó, Nicolau, Sala, Viohl,
Fàbregues, Oliver, Masramon, Traver, Sunyer, Carbonell, g. Cus36,
Marrugat, Figa, Serrais, )'unss."

1
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LA PUBLICITAT

AINFORMACIO

Divendrem, 15 de gener de 193z

•

LES CORTS CONSTITUENTS

S'aprova l'article primer del dictamen sobre secularització de cementiris. -- En discutir-se l'article segon,
la sessió és suspesa perqué la Comissió pugui modificar
el dictamen
•

tes

'Madrid, 14. — El ser.yor Besteiro
obre la SCSSió a ICS 455.
.

.S CSCOI1S .1

C

una

de diputats. banc blau, eis senyors Largo Caballero i Casares
Quiroga.
Es passa a prees preguntes.
E senyor ALGORA diu que ha
acabas l'assemblea de metges titulara, havent-se acordat conclusions
/110 justes i presa a, minate e
la Governació que les atengui. "rambe demana al ministre de la. Goteenació que atetges que depenguin
deis ajuntaments siguin considerats
ccm a funcionaris de l'Estat. Parla
a consinuacr6 de l'excéa de metges
que hi ha, i demana que. en be de
tots, es tanquin algunes facultas
universitäries durant algun ternps,
com. &ha fet amb les acadentes
militars.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO promet estudiar aquest asazmpte per a donar-li la solució mes
favorable possible.
agraeix
paeaules del ministre de la Governacié.
La senyoreta CAMPOAIIOR diu
que sadliereax al peec que fea ahir el
senyor Ballestee; sobre el decret de
plantarles deis funcionaria. S'ocupa
del projecte de prarroga de pressupestos, i dio que en el primer parägraf
d'aquest dmret toba. facultats per a.
deduir o suprisairkinciona,-is, pecó no
per a slespendrels, que es el que s'ha
•
b decet del cia ¿e gener.
Demana al ministre d'Hisenda oue don: les instmcdons opertunes ais ordenadces de papenents en tot el que
afecta als funcionaris a :es plantilles. Demana que no s'adopti cap dete.-minació fine que rassurepte eigui
discute al Parlament
E: senyor XIRAU sadhereix al
pro: fet pe.- la senyoreta Carripoamor.
E: aduar MARTIN DE ANTOMO dio que els pobles de a provincia de Madrid sain els que més venen
aoirint
efectes de la pressió
•
i s"han dentanat tal nombre de
delegats per a inspeccionar els Ajuntarnents, que el Govern Civil ha hagut d'enviar funcionaria que perta.
oyen al dit organisme, i per això tenen reacia amb eas antes cacics.
El smyor PUIG D'ASPER tracta
de la suspenaió de laajuntament de V:labeltran, diposat pel gavernador de
Lleida.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO contesta, : ¿la que creu
que són d'aquets temps suspmsions
eaqueeta índole.

Els diputats que tenen cär recs i empleus oficials i en
Consells d'Administrad()
El 5CZyOf SORIANO anuncia
que va a formular diversos prees.
prime cl dirigeix al president de
La Cambra, f 11 pregunta que es fau
d'aquella relació que digue que enava a confeccionar amb eis carrees
g empleas que gaudien eis diputats
en departan:ente oficiara i Cmosen d'Administració de societats.
L'altre pece di fa al ministre de
ha Guerra, encara que ho estigui
present Aquest prec esta relacionai
amb rAero Club, que creta que estä
eubvencionat per apeles: alinisteri.
S'ha donat el cas que el capita, Re:Lada ha estat donat de babea perque
en ir.vitar-.se'l a contriburr a una
subseripeid per 1141 raärdies eivils
dissortadament morts a Castablan
co digné que contribuiria a la suba.
,eripció s'estenia a les persones
!nortes a Arnedo per la guardia tivil. Per aquesta sola causa fau donat de baba. Maniiesta que camba
en aquest assumpte segueix la
jo. Jo cree que aquestes víctirnes
temen dret almenys al luz:cae cemente: que les alerta.
L'altre prec el dirigeix minisOre de Comunicacions, que no sap
si existeix.
El MINISTRE DE LA GO.
VERNACIO: Ad esta present.
El Sr. RODRIGO SORIA:ZO:
Em cavia que estava incomunicas.
Es tracta que un seuyor, nomenat
director de Correus, ha dicta: re.
centment una amnistia de carácter
general, en que hagin inda-regia els
funcionaria del cos de Correus.
Aquest funciánari crec atte es diu
Alfred alistal i té una fulla de Serveis en la qual figuren nombrosos
expedients arnb suspensió de carree
i bou per postergacions i altres soncions per pèrdua de gira i plecs
l'Estat Jo desitjaria salier si aquest
senyor liistal és el mateix que ocupa actualment la direcció de Correos.
E: MINISTRE DE LA GOVERNACIO: En encarregar-me
impensada:nene de la cartera de Comunicacions vaig respectar cl personal que es trobava en ea; ales arrees d'aquest ministeri i ignoro els
que el formen quina autecedents tenen; només puc dir-ves i repetirvos que ignoro l'histeria' de les persones que estan allí, que mereixen
la nieva confiança perque la mereiurea als nadas antecessors. Per

tant ignoro tot el que es referix a
aquesta denúncia formulada. •
El senyor SORIANO diu que ell
no ha formulas cap denúncia, sinó
que, coneixent un fet, Iba plantejat
perque així entena complir un deure de diputat. i per a satisfer la curiositat d'alguns funcionaria de Correas que s'estranyaven d'ésser
dultats per persones ineurses en mis
e
El PRESIDENT de la Cambra
manifesta al senyor Soriano que
com oportunament indica, foren demanades les dades que interessen
eas diversos cepartaments, en
a eutst moment salan rebut els corresponents als rainisteris crEstat,
Comunicacions. Guerra i Marina.
Aquestes dades estan a disposició
cels diputats, a enés d'has-er-se pulaicas en el diari de seseaons. No
sap fins on és factible conerxer les
dades relatives a les Societats Antarimes.
El senyor FERRER parla de la
crisi de la mineria a la provincia de
Huelva. Prega al president de la
Cambra que transmen el prec al ministre d'Obres Públiques perquè es
facin les obres necessänes que donin SQIUCié a aquesta trisa
El PRESIDENT de la Cambra
promet traslladar c: prec.
El senyor VELAYOS es queixa
que els fons destinats a Obres Pf>
Lliques a les provincies de Guada:ajara i Avila réa han estat distribuits, a pesar CCS4ar-h0 ;a en les
catres pravineles espanyolen.
Sacos-da prolongar la sessió en la
part des'imd
El Sr. POZAS JUNCAL formula
un pret. a: ministre de Justicia.
El Sr. GUALLART formula un alIre prec al ministre d'Hisenda perque
de :a inateixa manera que s"na fet altres vegades, es coneedeini una usoratos-la als cui sellen 0.es-cobeas amb
rEstat perque en el termini dan mes
oda s pagara fer efectius els seus deutes s ense llana- ni mba- ar
El Sr. B.aRRIOBERO: Sha de
comedir igual morataria ala que agua a l'E.stat Pea ¿ reta :Tala
S'entra a. los-eire del ara

Ordre del dia

La di putació permanent
de /a Cambra
Ei PRESIDENT DE LA CAMERA dóna soreate eue rarticle 7's
de la Constitucra determina que es nomera la p iputació peernanent de la
Canibm, composta de ze diputats i
que aquests sisan d'elegir proporcionalment nombre dels grups romporenta de la Cambra. Proposa a les
minories que es posin d'acord per a
elegir-los.
Es Hereda també tina proposició de
Ud del Sr. Quintana de LeSes, pczeue
cessin en llora dar:eres els regidora que
formen part dels actuals munieipis i
ce.e laureen estat proclamas* clacord
ainb larticle 29 de ;a hei electoral.
El Sr. QUINTANA DL LEON
recalza la seca proposició i la Carnbra la pren en consideració.

Després d'un avalot, s'aprova l'article primer de la
llei de secularitzacii de
cententiris
Es pasa a debas el projecte de sec..liarització
cernentizis.
El PRESIDENT DE' LA COMISSIO informa aue sha nicidiiirot e/ dictamen i es Ilegeie raeticle
pe-finer urna la :1C.Vit reja-ea:6.
El Sr. GOMEZ ROGGI el combat resistint que la llei de secularitzaei da tan atereptat contra l'Estelasia.
Es promou un gran escàndol. Les
¿retes pretenen que es voti nominalment nitres ciiputats proposan que
es discateixin els anees adietes. A la
fi es procedeix a votar nominalment
i resulta amicus l'artero: primer per
I la sots contra 24.

L'article segan.
Eis ceira:Cris paivats i !es
eagramenta/s
Es pota a discussió larticle segon
refeeent ah temen:iris privats.
Eis senyors SABOieUf i GOMAras i algun altre diputat proposen
diverses modificacions.
senyor B.aLBON FIN demana
que desaparegui rarticla.
El senyor BALBONTIN s'ocupa
del regares de les sagramentals per a
censurar-lo i demana la seca complata desaparició.
El senyor ZAPINA formula un
lace particular dient que encara que
no s'autoritzln els cementris
vats, que es Permet la inhurnació
dels cadávers ala panteons familiars.
El senyor GALARZ.a diu que
quan les sagramentals dei g in d'éESCr
un negoci cessen pel sea propi pes
EI senycr LOPEZ RICO proposa
que els cementiris de carácter privat
siguin respectats, pena sotmetentlos a l'autoritat civil. En el sumessiu no ha d'autoritzar-se la inhumada, en atuells oementiris llevat de
les persones que hagin adquirit una
propietat sobre la sepultura.
El senyor CRESPO de
el
reariteniment de la sagramental,

Suspensio de la sessió per

tal de modificar el
dictamen
El senyor SABORIT proposa que
se suspengui a discussió perquè a
consistió pugui modificar el dictameo.
El MINISTRE DE JUSTICIA
diu que el Govern no té criteri clos
El Parlament
en aquesta
ha de discutir-la quan ho cregui
oportú i prendre's en considerara:,
tot alió que sigui factible.
El senyor SALAZAR ALONSO
diu que la comissió acceda modificar el dictamen.
el president proEn 'aixee
vista
d
posa que en suspendre el debat s'aixequi la sessió.

Es passa a celebrar sessió
secreta
Aixi es fa a dos guares de nou del
vespre, es pasan a reunir-se en sesató secreta.
A dos quarts de dea han sortit
drt que en la sessió secreta s'havien ocupas del Diari de Sessions
del Congrés. Tallaba' slavien ocupat
del pressupost de la Cambra, principalment en el que respecte al personal subaltern i al de la Secreta• SI da' au mentar el sou
dels ujier; en 500 pessetis anuals.
Es proredira reajustament de lea
plantilles. .1 la Secretaria comes
quedaran amb el :cm de 3.000 pessetes dcu auxiliars que ingressaren
darrerameat La re s ta dels fundooco a 1.000 pennea tindrä de 4.000
ras-ha
tes dc sou.

Els viatges dels diputats
en avió
Madrid, 14. — Eil la sessió secreta sala tractat d'una proposició
ele la Comi s aia d'a r dre interior de
la Carnbra sobre la supressiö del
pagament d'horca extraordinäries al
personal subltern d'aquesta.
Sala discutit també la qüestió dels
viatges dels diputats amens de
les línies de Barcelona i Sevilla. Resulta que cnteriorment, quan eren
companyies partieulars aquestes
nies, el Conerés pagaya la diferencia de la bonificació que es feia ala
diputats. E n incautar-se l'Estat ¿e
le- , f- i e s resultà que els diputats
viatjaven grans.
Els diputats sopesas-ca a haver
de pagar res, pena s'acorda pel conOrad que en les linies aeries eis diputats tinguin Ernitats els passis a
un cert nombre: els altres haus-an
de pagar amb alguna moelificació.
S'ha tractat samba de la petera)
de dos suplicatoris contra Baibontan i Sediles per articles periodisties.
Després de bree: debat s'hen denegat aquests.
Els senyors Castelao i Valera
han parlat del seu cas en relació
anula 1
p
Teen les funcions públiques anula el
I' r '
t • 11s
funcionaris público per eacedent, i
es queinen que mente hi ha altres
funcionaris que colareis, ells 1:0 cobren IlleS ClUe cont a tais cliputats.
No s'Ira arribat a prendre acorar sobre aquest Cas.

Programa parlamentan
Madr:cl. — El senyor Besteiro
en parlar amb els p er:odie-tes els ¡paica que el pla per a (lema sameia
modificas un xic; en liso d'una interpellació del senyor Juarroz.
haura aires darquest matera senyar.
una sobre Sanitat i una alta sobre
política local. L'orare del dia sera
gual :Iti flgoren cla suplicutoris demanats per la C,carassió de rcsponsabilitaes per a processar da sem, ara
March i Calvo Soto-la. .aixa será
tractat
secreta.
El senyor L'esteiro ludirá als periodistes que ansb respecte a les ni:llores accederle- per al personal de
la Cambra, Imperio era suprimir les
grata:cae:mis donare estabilitat
les proiessions deis funcionaria.
Se pregunta si deiná seria posat
a debat el projecte de Ilei sobre cons urca de les rahrle...es inillsars, i
dique:
—No ;so aixa depea eue sacabi el deban sobre secularitzatia deis
canten:iris.
•

Eis pressupostos

Madrid. lo — La Comissió de
pressupostos ha dictan:ame favorablement la preerega d'aquests, que
sera discutida en una de les re-olfatea sesiiono
Segons es dita aquesta ceallssió
seria convocada un d'aquests dies
perquè emeti cl seu informe sobre
la qüestió que afecta als funcionaris públics i que recentment planteja
a la Cambra el seryor Ballesteros.

El partit progressista es
divideix en cinc grups
Madrati, 14 — La miac,ria progresaisla celebra ahir aseis reunions.
En la primeea de la terda sembla
que lii llagué racord d'adherir-se a
la federació de partits • propugnada
pel senyor Mauro; perit despras tornaren a celebrar una altra reunió,
que acaba. prop de :es ducs de la
natinada. D'acemsta reunió facilitaren la següent nota oficiosa:
"La minoría progresista, en su
reunión de ayer 13, en la sección
segunda del Congreso, deliberó sobre la situación del partido creaaa
al mismo con ocasión de la conferencia del seisor Mauna, pronun-
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alud
guiente forma:
Primero.—Sumarse al aellor Mauna los 'dieres don Carlos Blanco,
don Julio Ayesta, don Enrique Castillo, don Rogelio Pérez Burgos, don
Gregorio Arranz, don César Gusano, don Federico Castillo, dar: Francisco Aramburu i don Enrique Gómez Jiménez.
Segundo—Permanecer con el eaMatee de progresistas don César
Juarros, don Josef María Roldán y
don Juan Castillo.
Tercero. — Declararse independientes don José Centeno i don Cirilo del Río.
Cuarto.—Reservarse su decisión
el diputado catalán señor Ayats hasta que consulte con los nutleos de
derechas que patrocinaron su candidatura.
Quinto.— Continuar afiliado al
partido progresista y formar parte
de su grupo parlamentario don Vicente Sales y Soler y don Federico
Fernández Castrillejo hasta. consultar con sus electores.
No asistió a la reunión don Tomás Marco Escribano, enfermo en
Salamanca."
Aquesta dissensió del grup progressista, que ha dividit els seus
components en cinc grupa, ha. estat
comentacissima, 1 ningú no pot explicar-se com després d'un acord
d'unió, pres en la sessió de la tarda,
s'arribes a aquest altre acord en la
de la nit. De la sessii, de la tarda
no en solgueren donar cap reterentia als periodistes.

Puesto de Seseiia (Toledo)
Excitacions a l'assassinat
de l'alcalde i del secretari
de l'Ajuntamnt
Toledo, ea — Per confidències ha
sabut la guarclia civil del Puesto de
Sesella que els dements extremistes del Centre obrer excitaven els
anims deis camperols perque assas.
sinessin l'alcalde i cl secretan de
rAjuntament. La guardia civil ha
interessat l'expulsió dels dits elements extrernistes del Centre ebrer.

Vigo
Petards en una església
V:g, 14.— Aeit ocas-regué una
exploslú que causà gran alarma a:
centre de la població. S'advertí que
es tractava de l'explo5,16 de dos
pesareis colg ocats a rabside dc l'esgleba de Santiago de V i o qoc está
situada en un lloc molt so- al inuminat. L'explos16 trenca eis vidres
dels finestrals dele la capella major.

La vaga de Sant Sebastià
Subscripció per a regalar
autosnd
blindats,
ats, amb
metralladores, per a la
guardia civil
Sant Sebastiä, jutge que
citen en /a causa der:vada de la
paseada vaga ha invitat a declarar
a quants es creguin perjudicats pe:
conflicte o Ilagin sois-el coaccions.
La Casubra de Comes-; ha acordat
regalar en principi per sulescripció,
.20 automòbils blindats amb metmradores a la guardia civil. Abans de
portar-se a la práctica l'acord es
consultará am'a c Is agremiats per a
Vül!Se la 'prima amar que concert-eran
a :a subsdirreiä. A :a znateixa sessió
la Cambra acordá crear una asseguraeea colectiva per a indemnitzar
als comerciants que puguin saigir
perjudrcis en troves vagues gencials.

A l'Ajuntament es retreu
l'actitud passiva de
¡'alcaide
Sant Sebasta, ea —A l'Ajumament e, prodai an llarg debat sobre
la passada vaga. La Unió mercantil
trameté un escrit protestant per raetitud r.254Va cele adapta l'Ajenta.
'nene. El regidor senyor S,araluce
ataca l'alcalde per la sera actiesel
pasas. De:nana que no es cede:id/1
mas els edificis dn r .-'juntament per
a mitings 1 que ao es perrneti a la
.giardia municipal pertanyer a la
U. G. T. També dernanä que es
prisa l'entrada al; menjadors ecomarfiles a tremens que hagin partidp s t en la vaga p2ssada.
Per nitim Ca prengueren eis següents acords:
Sollicitar prop del Govern un subsidi per a la Junta de nonijadors económics per a mantenir aquesta instancia> i construir una esco:a dc nens
al ment Urugull i concedir la medalla de la Creme al director de
l'hospital doctor Gostarn, que porta
25 anys al davant de la dita dimeció.

Badajoz
Acords de /a Federació
Provincia/ de Treballadors
(U. G. T.)
Badajoz, 14.— La Federació Provincial de Treballadors. afecta a la
U. G. T. per unanimitat ha pres
els següents acords:
Primen—
Confirmar la incompatibilitat entre la Federació Provincial de Treballadors i el governador
senyor Alvarez Ugeno, la gesta) antiobrera del qual ha culminat

en cta auccessos sagnants ocasionats
pel mal ús de la tarea pública, fent
front a una vaga legal pacífica.
Confirmar tarnbe la protesta contra
el tinent coronel de la guardia civil
d'aquesta comandäncia provincial.
Segon.— Convocar un Congres
extraordinari en el qual la Federació
Provincial de Treballadors per a
determinar ele actes que s'han de
realitzar per a contrarrestar la campanya que vareen realitzant contra
ella
tots els. elements, ädliuc els seas
.,

UN

ARTICLE DEL SENYOR ROYO VILANOVA,
SOBRE CATALUNYA, NATURALMENT

Madrid, i — La "Libertad" publica un article del senyor Anteni Royo
Vilanova sobre els republicans cataran, i els repsablicans espanyola. Lau
que des dels terups dc laSolidaritat
Catalana s'advertí sempre certa incompatibilitat entre la política deis repablicans de Catalunya i la política del,
republicana de la resta d'Espanya.
Aquestes diferencies repercutiren en
les eleccions d 1907. El sopor Nicolau
Saimerón, en acceptar la drrecció de
la Solidaritat Catalana renuncia a la
presidencia de la minoria republicana
del Congres. El senyor Lerroux, per
no ingresar a la Solidaritat, fou acusat d'enernie de Catalunya. El senyor
Sol i Ortega, no sols fou sitias de mal
catará. sinó que, tot i el seu prestigi
com a advocat, es queda a Barcelona
sense un plet.
En iniciar-se la solidaritat entre
tots els patita republicana per enderrocen la monarquia, els republicana catlans feren constar que la política republicana de Catalunya no tenia res a
veure amb la politica republicana de
afadrid; i es declararen incompatibles
arnb Lerroux, parqué aquest no era
catará. Cesta lambe molts treballa que
rEsquerra Catalano admetés en el
pard t el senyor alarcelli Domingo, i
aqu . .ata incompatibilitat el fa ara dimitir del seu arree de vice-president
l'Esquerra Catalana. Són Madi-iriso/rica les censures que el senyor :Jada i alguns dels seus amino dirigclIcen a 'liare:11i Domingo per no hever
esprrat a que s'aprovés l'Estatut ter
adoptar la sera actitud; i precisament
el do-bat de 1 stasat, proa= a mi-

Tercer.— Obrir una subscripció a
favor de les fas/sir:es de les victimes
causades per :a guardia civil a la
provincia.
Quart —Recomanar a rexecutiva
la realització d'una intensa campanya de propaganda a base de parlamentaria socialistes
Ginque.—Expressar a Margarita
Nelken la cordial adhesió del Confite i la seva protesta contra els
atacs injuriosos de que está essent
vIct:rna.

Sacrilegi
Madrid, la. — A l'església de
Sant Josep ha ocorregut un lamentable SUCCéS. Durara la celebracia
d'una funerals s • ha produit un gran
aldarull. Un inclivrau arrb a- ect
mole miste ha entras al temple i
sala acostat Sus al taima Ja allí,
amb gran energia l'anea' a terra
dels sacerdots i es dirigí fins a ial'tgaaa el calze i el llama
a terra. El tumult dintre el temple
Sau enorme. La gent agafa por i fuga en totes direccions. Resultaren
alguns contusionats.
Aquest individu ha estat detingut,
corta sigui que ha donat mostees
d'una gran excitació, ha estat portat a la casa de socors, on ha dit
que a anomenava Francesc Capiteis.
•
isoment de d:Etrae C:0 riel
per:anal de la casa de socors l'es.
mensat individu ha aconsegstio fugir.

els eots-secretaris deis respectius departa—, :.
' ' a. ,e1r7
goa cenador civil, ei cap ,a21 parta progressista, senyor Juarros i els diputats
de la mimarla, el director general de la
guardia civil, representaras del Con.
L'autor és un pertorbat
gres i comissions de l'Exerci t i de
Madrid, t4. — Un dele nartres re- l'Armada i nombrosos caps i oficiais
dactora s'ha entrevistat aquesta tarda de laguárdia civil.
amb ei vicari de Sane Josep, que está
En pujar al cotxe se li ha fet objecmalt disgustat gel sacrilegi comes te d'una gran oracle. L'acompanyen
aeuest mati. Ha naaifestat que el Set . el senyor Sánchez Guerra, cap del
130 té tan dolorós abast com hauria
gabinet militar senyor Queipo del Llapogut revestir, puix que per fortuna na, ministre de Marina. ajudant de:
quan el p ertorbador lianel el cales hapresident de la República. el cap de
vt g n estat consunudes .Co especies sa- gabinet de Prensa, el director de Nacrarnentals. Ha afegit que es tracia vegació, el sots-secretari de Govrnació
d'un pertorbat, poseer infIjt per de. i nombrases periodistes i altres perteraninades idees religioses, i a, qual sone!.
abans dc sacrilegi alguas fidels veieA les tilo ha arrencat el tren.
ren gesticular vivarnent ai temps que
S'han donat diversos cisques a Espronunciava frases de era], iimohe- puya, a la República i al cap d'Estat,
ren,cia.
mente la música interpretava
e Riego.
sor Góntez Serrano ha afegit que no es exacte, com assegura la
Després a l'explanada de l'estació
versió oficial, que el pertorbat dimecompanyia del regiment núm. 1 ha
nyés violeneament e: sacerdot que afidesfilat davant el Gorern i les autociava.
ritats.
Aquesta tarda dos infermers i funcionales de la Diputació provincial
s'iran presentat al dornicai del protaNo és cert que a Cartagena
gonista del succés i l'han trasradat a
la sala de detnenes de l'Hospital pro- s'hagin de construir vaivkc:al.
xells per a Rússia
Madrid, 14. — Al ministeri ¿'Estat s'ha facilitat la seeirent nota:
En alguns periòdics s'ha publicas
la noticia que s'ha contractat amb
Rússia la construcció de 5o camelia
mercants, donant-se tambe come a
cosa certa que les dites construe.
dona han de reaaitzar-se a les ¿ras.
sanes de Cartagena. Al ministre li
interessa desmentir tal noticia i manifestar que no existeix ni tan sols
la possibilitat de contactar amb
Rüssia la construcció de vaixells,
que peo dir-se que les gestions per
aix6 a penes si s'ha npogut iniciar.

Decrets sotmesos
al President
Madera, 14. — Quan arriba ei presiden del Conseil a la Cambra, va
dir que hacia munas al president de
la República els segeenta decrets:
PRESIDE NCIA.—Prorrogant durant el primer trimestre de roja el
pressupost de les possessions espamot
:es a A frka.
J 4JSTICI.b. — Nomenent presiden:
de la Sala del Tribilnal Suprera, Eis
Salcadorf Garcia. i magastrats, els
senyors Emir, Cerda, Ferran Abarrategua Isidre Romere, Ardí Benet i
Angel Ruiz. Fuente.
MARINA. — Disposant que el
contraalmin!I Tomas Calme- cessi en
el carree de segon cap de la base
naval del Ferrol i prontentemulo al
de damita:rail en espectaeió de eärrec.
HISENDA. Aeceptant la dimiasicí ¿rl cársee ne coraljera, de la
cornissió dattilitats. a Josep Sains, i
:sometiere per sub:liude-1e, el seryor
Ignasi Herrcra ,
INSTRUCCIO PUBLICA .
Creant tira Escala Normal del Magisteri primari a Melilla.
TREBALL. — Disposant q ue rT"
tribu/127s industrials entenguin en la
alemanda de paearents dinas-es extraer:fin:idea presentados ansia anterioritat al 18 de desetehre
ralo- 1931.
.aprorant el Reglarnent del regim
interior de la cornissió del Trehall anteriarment presentada a les Corts.
afeaificant el Peral Derret Llei del
so de desenshre de rana- reaa.
— --

El viatge a Alacant del
president de la República
Madrid, 14. — Aquesta nit ha marxat a Alacant, tal cono s'havia anuadat. el president de la República.
Des de molt abans dc llora prevista. Id havia una gran gestada al posseig del Prado i a la Glorieta de Atocha, que ha oracional Ilargament el
presldent en arribar a re•tació atnb la
seca familia.
El senyor Alcalà Zamora ha ami bat a l'estada, a tres quarts de deis
de la nit. A la sala d'espera hi havia
les autoritats. A l'andana, una coa:pansin del regiment nana i amb bandera i música. També esperaren cl cap
del Goaern amb la vera esposa, les
filas del general Queipo del Llano, el
senyor Lerroux, cl gotero en ple amb

•

Les responsabilitats
D'avui endavant, la Cerníssic; i subcomissions es ren'urna gairelx cada dia

ciar-se, és el que ha determinat la dimissió del senyor Domingo; amb
s'aclareix l'esdevenidor polític i ea
desbrossa d'obstacles la discussió de
l'Estatut. Sala repetit el cas del senyor
Nicolau Salmerón, pena a la inversa.
Mente Salmerón abandona la direccaí d'una minoria republicana per dirigir la l'anoria catalanista, Marcelli
Domingo ha dimitit d'un partit cata!mista per continuar en un partit republica: L'Estatut és una demanda que
Catalunya presenta a les Corta, i
aquestes decidiran d'una manera sabia, eapa-és denjudiciar-lo, amb entera imparcialitat. L'Esquerra Catoliso, complint noblement el seu con:pro:rifa, defenearà l'Estatu; pena si
la mileria radical social iza Migues en
e: dit moment el matera president que
l'Esqueera Catalana, es trobaria el senyor Domingo sense aquella in:parcialitat que senpre falta quan s'ha d'esser a la cegada jutge i part. Els dipatata de l'Esquerra Catalana tenen
l'esperanza que el senyor Marcelli Domingo viti l'Estatut, i si el vota e::
ho faran els amics dt minoria.
Acaba dient que és d'esperar que
els diputats catalans que formen part
de la Comissió d'Estatuts accepttn
aquel:es modificacions que S611 necessáries per arribar a una concòrdia, i
alai votaran rEstatut els republicans
radicals socialistes: pena si no s'arribés a aleen acord esta segur que el
senyor Plancelli Domingo votaria amb
els republicana espanyols, i tire
dr:en la culpa els intransigents que se
sentirea massa Cutolans,
• nnnnnnnnnnn
Li prever:si darrerament el nostre
cernpany
si prendria acords la mino.
na catalana, i el mnyor (empate:3
contesta que per ara no.

La Cambra de la Propietat
Urbana visita el ministre
d'Hisenda
Madrid, la. — Una represe.mació (.2
la Cambra ne la Propietat Urbana ya
visitar recentment el minister d'Hisenda, amb la preten si ó que eIsconcedida una meratiaria per al pagament de la contribucia corresponent
El Sr. Comer s'hi nega rotundament
No obstant, coas sigui que els propietaria li exposessin diverses raons
a favor de la seva ralciatiya, com la
gran resiseancia que troben per par e
dels llogaters per al complinient
lhets cbligacions, recolzant-se . en el
vigent decret de lloguers, el ministre
ele va oferir estudiar l'assumpte i
cas convenlent adoptar les mesures que
cregui convenients.

Els aviadors
Haya i Rodríguez
Madrid, 14. — E: cap d'aviada de:
afrnisteri de la Guerra ha rebut e:
següent clespatx:
"Rad:o de la Transradio. Si no
recibimos érdenes cantrarias miereoles gracias facilidades autoridades
francesas iremos I osaduran recoger
avión. Tardaremos una semana en
desmontage. Saludos respecte:e:sota
Signen Ro:a:agur:. i Haya.

Demà dóna una conferncia el senyor Ventosa
Madrid, 14. — A yui ha arribas a
Madrid l'ex-ministre En Joan Ven.
tosa. Ifi dia 16, a la nit, denarà una
confereneia al Circo; Mercantil sobre la situada política i els problemes econòmics.
n---

Madrid,
rea'.e
; Eis :esuites CS defensen
:112'1 la resi:;...H-.:bilin 5 -- - da que el ditats. Cap del, aeus lumbres le,
se
senyer Bedonar leferencia del qcss sala tras- a;'.
t ' la
• -• - • aabans d'ahir
El senyer que ‘',
reme....
e,
Gaec..1
expulsi
in:inexacte que el 5;.,-een hae...:Iés tinque necessitat deeiaiai vi eil de ai mediata:nene el, esuites. la ComComissiö. Aqueo:. ve
tuba- panyia de Jesús ha trames al presiden del Consell un allegat que porllant sempre com 01 e meneament.
ta les signatures de prestigiosos IleEl que passä es que r'0,1.1areerí
trats
de diversos Collegis dadvoseta labor pel nono:marees de Precaes d'Espafiya, diversos d'ella casiden: de la Repabla.a i
pe:
tedràtics
d'Univeraitats, en el quai,
periede de vacances. 1 ra cese divant tornaran la Conessie
saloie.- des del punt de vista estrictament
l uri dic, es nega que reamentada orde
missions a reunir-se yo
religiosa lag: d'asad- expulsada.
mena
Coa' es sabut, la disposició constitucional de referencia din que han
d'asser dissoltes aquelles ordres que
La minoria catalana
ante.iorment hagin complert el quart
vot, i disten tete cia juristes consulno prendrà acords
taln que aquest quart vot només imMadrid, 14. — El senyor Lempanys
plica una submissió espiritual al
fou visitas, a l'Hotel Palace, per un
roma Pontifex..a mas. el ver de redels :lastres companys.
ferencia únicament aiecta als reliA les seyes preguntes li madiesta giosos professos, i per tant queden
que la política catalaaa s anava ses-e- al maree
multitud de pares dr
nana i que no hi hacia cap modifica- la Conmaityia.
ció d'importancia.
_é La presencia del senyor Ventosa es indici de que la Lliga renda?
La vinguda del Sr. Lerroux
—No. Prosa d'alg a és que el sea Barcelona
ayer Ventosa se a parlar a Madrid,
i on hauria de parlar és a Barcelona.
Madrid. 14 — Per als diverso,
—Qué hi ha de l'Estatut? ¿Qué as actes que se celebraran a Barcelon
semblen els acords de:5 sociallstcs?
el dia ti de febrer, amb motu de
—L'Estatut es discutirá en els pri- restada del senyor Lerroux, s'orgamera dies de febrer. L'actitud deis so- nitraran dos trens especials, un e
cialistes m'ha estranyat. Aquesta ac- Valencia i Castello i un altre a Matitud ern sembla que és d'hostilitat drid i Saragossa
cap a les aspiracions mes essenciats
ha minorar radical hi assistirà en
de Catalunya.
ple, que &edil-a en un dels trens es-
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LA QUESTIO DE LES REPARACIONS
A favor de /a supressió dels
deutes de guerra
Halla, lea - El diari "11 Popolo
d'Italia" din que el Govern italià te
:a antena de convidar a sota els Caverna europeas a que renunchn a llar
posició de creditors i deutors, i formin un front l'alíe per a destacar i
obtenir deis Estats Units l'anucacia
deis deutes de guerra. - Fabra.

Anglaterra no accepta
obligacions dels ferrocarrils
Londres, 14. - La premsa anglesa,
davant la idea suggerida pels diaris
irancesos de que, en compersació dels
pagaments per reparacions i deutes de
glasea, es podrien oferir obligacions
deis ferrocarrils alemanys, es raostra
cantraria a aquesta pasada. - Fabra.

Reunió del Gabinet anglès
Londres, 14. - Aquest matí s'ha retina novement el gabinet per a santa
nuar l'examen de!, preparatius per a
la c-cnferencia de Lausana, de la reunió del Consell de la Societat de Nachane, de la conferencia del desarmament i de :a próxima reunió del Parlament. - Fabra.

Els EE. UU. no accepten
la suspensió de pagaments
Washington, - Te:bune" diu cate el president Hoover
sembla oposat a qué es discuteixi, ni
tan sea en forma oficiase, la proposida que es Estats Unas acceptin la
sena. pare resultant de la suspensió de
aegarnents. - Fabra.

La posició d'Itàlia davant
la qüesti‘.
Roma, 14. - Es fa observar, a
Londres, que el segon article del Popalia
relatis als dentes,
essat redactat després dc tenir-se corlear:nena a la capital italiana de la
:.eaccia nord-amereara relativa al
primer article sobre el mateix tema.
Aquesta =oció ha estat favorable.
S'afegelx que les excecents relacione
caistents entre eis Estats lanas i hapemeter. de pensar que el Govern
co hauria adoptat una actitud
ain clara, si llagues cregut trabar a
äVashington una opinió desfavorable.
S'estima, per ialtim, que :a tes: italiana pot ésser considerada com a una
replica a la nro.rateada Hoover, i que
l'article esmentat cor.stitueix un sondeig de l'opina!) europea, de: qual,
Amèrica pot treure alaames canalla

observar als cercles competente que
l'article "Popolo d'Itàlia" ha estas cencebut amb el mateix esperit
que animà les declaracions del senyor
alacDonald al senyor Brunning.

Fab-a.

Es possible que Grandi
vagi a Lausana
Londres, 14. - Es considera poseeble que el ministre de Negocie Estrangers, senyor Grandi, vagi a Lausarme
si la situada) ho fa necessari. - Fabra.

Els anglesos
són optimistes
Londres, 14. - Aquesta tarda
ha tingut lloc una reunió del
Govern britanie, en el curs de

la qual el senyor Frederick
Leith Ross llegi un informe sobre les entrevistes celebrades a
París amb els seus oollaboradors de la Tresoreria francesa.
No s'ha facilitat a la premsa
cap comunicat de la reunió.
Hi ha cert optimismo als cera
eles política en allò que es refereix a la morataria que ha
sie concedir-se a Alemanya.
La Press Association, resuó, creu que el
mint la situaci
Guara angläs espera abans
d'aribar a la Conferencia de
Lausana arribar a un acord
preliminar frateo-angles i adegeil que el Govern britänic preferiria probablement que l'Aes,ernblea de Lausana deixés de
banda la qüestiú dels deutes de
guerra i es dediques únicament
l'estudi dele ni-Nema de les
errar es ' • . -

no es donaran
per satisfets d'una solució
aala anglesos

transitòria
Londres. 14. - Per be que no
hi ha en les eircurnstancies actual, perspectives de cap classe

que permetin esperar un erran-.
jameat permanent ae la qüestió
de les reparacions, es creu sater que. el Govern brtäinic
quedarla satisfet arab qué s'ar-.
ribes a un aimnle acord que nomes serveixi per a sortir ¿al pas
momentäniament.
Ala circols anglesos autorittate predomina l'opinió que un
llarg período de moratòria te
inconvenients i que si no es pot
arribar a un arranjament millor, seria preferible establir un
acord que permetés d'activar i
no a. jornar la dita solució perHan circulat rumore, segons els manent, j sernbia que, partint
quals, Londres i Roma estarien da- d'aquest punt de vista, e) Gocurd sobre la nova tesi.
vern angles que estudia detaDesasensint aeuests rumors, es fa lladament el problema de les
reparacions, es proposa
zar esforeos per tal de crear
p edals acomaanyent el cap del par- una atmosfera mes favorable
da
preparar una via que faci posDiumenge vinent se celebran un salte l'obtenció del dit acord
acte a Segävla, amb assistència dels permanent.
L'aeord preliminar amb Frena
stnyors Guerra del Río i Basilio Alvarez, afatí con, un a Melilla i a da. ea no sala trobat encara. Si pot
VC75ti,

capiaals.

La situació a Andalusia,
segons el senyor Soriano
Madrid, 14. - El dipu a at Sr. Sor:ano ha fet manifestacions a un pedodista sobre el seu recen: viatee a
Andalusia. Ha dít que no pot ccul..2.7 que l'ambiem social a Andalusia
'1:5i'd55.110, d'inquietud, de malestar,
i re farra
Cal resaldre radicalment el problema de la terra.
Res de subterfugis i premetences
ene després ne es camplcixen.
Tinc noticies que Cl projecte de reformaagrari a que es te preparan na
satisfará. els campercls i abren d'Anaalusia. i aixa ein semala un error
mana:si=
La gent está. mole cansada de promeences; estit farta de propagandes
mitinesques que després no Cenen una
efectivitat real, maxim gula els qui
prometen són poder.
Si no es :a el que cal fe, vindiä
el caes a Andalusia.
Aquest Govern no de:lenta ni una.
Tant en el problema rebajas com en
'la altres, tr clara una manya adiara
:able per delear desc amine te sm, els
a e dala els de mig i el; dabaix. Ara
arnb rassumpte dele Jessuies es afana
ama de calenta i una de frala. Això
ea pot anar (le cap de les maneres.
Sembla que aquests Goveass na san
mes que un trassunte dels Gavetas
nearquics d'abans de la datadura.
Per últim va dir que els diputats
tue compasea l'extrema cera s a federal van temenear ahir La sava canananya al r celament i la zdrantaran,
as e que s'al de dir al país la eeraat
del que atea ..alatecix.

El canitä Jiménez projecta
un vol de 66.000 lun, en
avioneta
Madrid, i - El capita Jiménez
ti en projecte un non gran vol de
a a.000 quilòmetres en avioneta, que
aeasava * realitzar en febrer però que
.iniciara el mes dagast. La principal
atis.a del retard es no trobar aparells
en les necessàries condicions.
L'indicat vol comprendró de 65 a 70
etspes; l'avioneta és de construcció
anglesa. Jomenez pensa portar en la
¡ea companyia am conegut periodista
peque en fati la crònica.

arribar-se a una entesa amb el
dii país, i el Govern britänie
te encara esperancus que alió
sera pasainle, l'acord general
entre les potencies creditores a

Lausana seria enormement faeilt tat.
Hora creu saber que el Govern angla a preferirla que la
qüestió deis deutes de guerra
no ros plantejada a Lausana i
que la Conferencia es limités a
tractar' estrictament de Ja qüestió de les reparacions.
Ele (imites de guerra es considera que no poden es-ser discutas' sense América, que no
estaria representada en aquella
Confereacia ni per uu observa,
der.
La data del 25 de l'actual segura:a considerant-se zorra a de-

finitiva per a la inaugurad() de
la Conferencia; aqucata hola
creu que no durara mes Jr vuit
dies, ,--, Fabra.

EL CONGRES DE LA
PREMSA LLATINA
D'iscurs del senyor
Aramburn
LI Cairo, 14. - En la sessia
del Congres de la Premsa Datina, el senyor Araniburu ha
pronunciat un discurs ostentant
la representada do la premsa
basca. - Fabra.

A LA SOCIETAT
DE NACIONS
El Comité d'Estudis
Europeus
Ginebra, 14 - En la seca resposta
a l'informe del sub-Comitó de perits
econòmics del Cenase crEstudis per a
la Unió Europea, el Govern belga s'ha
declarat d'acord amh les indicadoras
que es formuien en el dit informe.
Per la sena part, el Govern holandes es !costra favorable en principi a
les bases del dit infcrme, pera estima
(aporta estende Més laseva opinió tenint en compte les dificultats que diäriament valen a augmentar la crisi
mundial i que les condicions econòmiques actuals peden veure's modificades
en un termini molt breu.-Fabra.

ALS ESTATS UNITS

La candidatura de Hoover
serà presentada novament
Washington, 14. - El senyor

reue, ha anunciat que la candiBroch, director general de Cordatura del senyor Hoover sera
presentada novament per a
releed presidencial. - Fabra.

La Conferencia Internacional del Treball
Ginebra, 14. - El Consell
i l'Administració de l'Oficina InHa-nacional del Treball ha fixat
per al dia 12 d'abril la data de
la Conferencia Internacional del
Treball de 1932.
El Consell ha acceptat la invitada del Govern eanana-ol ele
celebrar a Madrid la sessió con-

vaaponent, a octubre. - Fabra.

A PALESTINA
Vaga de mestres
i mestresses
Jerusalem. 14. - Una setcents mestres i mestresses de
primera ensenyança de le .s escotes Kepby, de tot el pata,
s'han declarat en vaga com a
protesta contra el retar de quatre mesos en el pagament deis
Fabra.
seus honoraris.

A BELGICA
S'augmenten les tarifes
duaneres
Brusselles, 14. - La Comisa
aid d'Hisenda de la Cambra ha
adoptat un projecte de llei per,
virtut del qual seran augmentats els drets de Duana, especialment sobre la margarina, el
cebar, les carns i els vins.

A GRECIA
La circulació fiduciäria
Ateneo, 14. - 1 Consell d e .
ministres ha aprovat ia dernan-t

da del Bario de Grecia, encaminada a suspendre per un mes
i a causa de raons atribuibles a
la crisi mundial, l'article deis
setas Estatuts que fina en el 40
per 100 el percentatge tipus de
la cobertura de la circulació
Fabra.
fiduciéria.

ANGLATERRA
Declaracions del secretari
del Departament de l'India
Londres, 14. - El eecretari
del Departament de l'India ha
chtelarat que Eacció dol Govern
es aquell territori per a fer
front a la situació s'ha afiancat
completament.
Per be - afegt - que desitjarfem no sostenir les mesures
eicepcionals en vigor ni una
hora més del que calgui, aguasteis mesures seran sostingudes
durant tot el temps en qué es
facin esforeos per a ensorrar
el Govern.
Aetualment ens as irnposada
la batalla, pera estallen/ contentissima que poguéssim tornar aviat a procedimens de bona
volun.at i cooperad& - Fabra.

A SUECIA
Els patrons siderutrgics
es proposen declarar
el lock-out
Estocolm. 14. - Arttb molar
del fracäs de les converses que
venien celebrant-se entre els
directora de la indústria siderúrgica, en la qual tenen ocupació uns 90.000 treballadora,
i a conseqüència ele la declaracid de vaga general en algunas
indüstriei importants. la. 'Unió

Patronal ha proclainat el locaout, que serà aplicat a partir
del dia '2 . 1 de Factual, si altans
d'aquesta data no s'ha arribat
a un acord. - Fabra.

A FRANCA
La presidència del Senat
Parts, 14. - El senyor Lebrun

ha estat reelegit president del
Senat, per 218 vots sobre 224
sufragis arneses. - Fabra.

Daladier per una treva
política interior
París, 14. - Durant una reunió celebrada pels radicals socialistes, els
senyor Daladier ha examinat de problemes de política general que es trobn plantejats actualment.
Ha declarar que les recents declaracions del canceller alemany, senyor
Brunning respecte de les reparacions,
podien justificar restabliment duna
treva en les batalles politiquee interior,.
L'esforç per arribar a una unióha dit-podria, dones, justificar-se,
pera hauria d'estar concretat al servei
d'idees dares i precises que fine ara
no han estat exposades.
Ha acabat dient que roposici6 del
Partit continuada com iins ara, - Fabra.

Es oferta al senyor Briand
la del_c.gació nermanent
a la S. de N.
Parle, 14. - Durant una entrevista que han celebrat aquesta tarda el
cap del Govern, senyor taaa-al, ha
Mere al senyor Briand la desagradó
de delegat permanent de Franca a la
Societat de Naciera -Fabra.

Una Comissió d'enquesta
Londres, 14. - Han sortit
cap a Marsella, on embarcaran
en direcció a l'India, els individua que represeten els tres
Comités d'enquesta que van allí
per ordre del Govern anales. a--)

La tasca dels Comitès
d'enquesta

de conaborar amb el

Govern
París, - La Presidencia del
Consell comunica una nota dient que
el Sr. Laval Ira celebrat aquesta tarda amb el Sr. Briand una extensa
conversa i s'han ocupat de les qüestions politiquee exteriors i del paper
de Fraga a la Societat de Nacions.
El Sr. Laval insisti sobre la neccssitat que revesteix per a França
i per a la causa de la pau el jet que
el Sr. Briand continui prestant la reva collaboracia al Ministeri.
El Sr. Briand li ha contestat que
actualment estudiara la manera com
podría prestar aquesta collaboració.
A darrera hora de la tarda, el senyor 1-aval ha conferenciat amb el senyor Boncour sobre la pròxima conferencia del desarmament. - Pebre.

Els estudiants espanyols
Paris, 14. - Els alemanes de l'Inss
titut Escola van visitar ahir Versalies, el Gran i Petit Trianon i ele
Jardins.
Avui visitaren el rector de la Universitat de Paris Sr. Charlety i després van recórrer ranfiteatre i les
classes de la Sorbonne, i van a acatar
també la capella de la Sorbonne i la
tomba del fundador, Cardenal Fiche:in.
L'Associació d'Estudiants Espanyols
de la laniversitat de Parte ha obseeuiat amb un xampany d'honor els
seus camaradas espanyols, que es anostren molt satisfets de les atencions
rebudes a París. - Fabra.

LA CONFERENCIA DEL DESARMAMENT
El president de la delega- i
ció iugoslava
Berlín, ea -El ministre de Negocis eslrangera sensor Mar:ncovhch presidira la delegació auges:ara a la Conferencia del Desarmaatril. -Fatra.

Les bones disposicions
d'Anglaterra
Londres, ea-Av:a alta celebrat
una reunió organitzada sota da
auspicia de la Unió Genera: proSocietat de Nacions, amb rnot im de
la próxima conferencia del desarmameOt.
A :a dita reunió, que ‚'ha celcbrat
a la alansion House l'a la qua l han
assastii rnés de aso alcaldes i representante d'Ajuntatnents del Regale Unit, el senyor Eden, sats-secrenri d'Estat al Foreing Office, ha
recordat que les reduccions operades
por Anglatern en el seu pressupost
militar bao-len arribar al limit en
les cinumstancies actuals i expressä l'esperança que les reduccions
efectuades per alerce potencies, permetin a Anglaterra introduir altres

de llores en el seu propi pressupost.
Va dir que el Govern aprecia degudament la importancia vital que
ta :a Conferencia del desarmament,
que no anava a ella animat per
esperit mesquí i falta, sanó desitjan sancerament contribuir amb totes les seves force, mitjançant sotadoras constructives i eficaces a aconseguir la disminució real durable
i progressiva ele la gran carga deis
armaments internacionals que avui
són rin obstacle per al progrés del
neón.
Lord Cecil ha preconitzat, com 4
mitjä d'acció a favor del desarmamera, una relució radical sind deis
exerchs defensius, almenys dele medie d'atae i ha demostrat que es
pressupostos militare de les nacions
no podran disminuir mas que mitjançant una cooperada internacional.
Einahnent ha preconitzat una reducciü inmediata deis pressupostos
per als armaments que segons ha
da, podría efectuar-se immediatament destílale. d'acabada :a Conferencia del desarmament.-Fabra.

-.4).4111>4.,
revela el text de les minutes de les
converses que se celebraren en el anoment de racord xino-japones de l'any
Suspensió d'un periòdic
laca .arnb aquesta nota, e! Govern japanes intenta provar que 'Nana ha viohitleriä
Berlín, 14. - El ministre de :In- lat la prometença debiten:rase de
terior del Reich, senyor Groener, ha construir linies ferroviàries paralleles
al Gran alemanda. - Fabra.
revocat l'orare dictada pel prefecto
de Berlín suspenent rargan d'Hitler
L'arribada del senyor
"Der Angrlii". Com que aquesta
,Yoshizawa a Toquio
sanca; havia estas aprovada pel mlTomao, 14. - El Sr. Yoshizara,
lastre de l'Interior prussià, aquest
nomenat ministre de Neocis Estranes proposa entaular recuas davant
gers, ha arribar a aquesta capital, i
el Tribunal de Leipzig. - Fabra.
ha estar relatas oficialment per repreEl senyor Poncet
sentants del Govern.
Berlín, 14. - L'ambaixador de
posta japonesa a la nota nord-ameFrança af. Poncet ha arribat aquest
ricana. desaires de celebrar-se un
mata procedent de París. - Fabra.
Consell de ministres. -

A ALEMANYA

Les activitats hitlerianes
Berlin, 14. - El partidaris d'Hitler estas fent una activa propaganda a la provincia de afeklenlearg,
havent-se jr creat entre la policia
cellules feixistes.
L'activitat desplegada pels hitlerians causa viva inquietud entre el,
elements republicans. - T'abra.

Hitler demana la dimissió
de BrunningBerlín, r4. - Desaíres de l'avantatjosa posasia aconseguida contra
el canceller. cl senyor Hitler seanbia ara mostrar-se favorable a la
candidatura del mariscal Hindenburg per a la Presidencia del Reacia
previa la dimissió del senyor Brunning. -

EL PLET NACIONALISTA A L'INDIA

Briand estudiarà la forma

La Comissió d'enquesta
que va a la Manxúria
Ginebra, 14. - Els encintares
Consell de la Societat de Nacions han
aprovat la composició del Comite que
ha d'anar a la Mandxúria per efectuar
una informada.
Aquest Comité és cornpost pels següents coopere:
Comte Aldavandas Marea:zata per
Italia; general Claudet, per França;
Sir Lytton. per Anglaterra; majar
general Franck alacCoss per America, i Dr. Schnce, per Aleuanya.

La llei marcial a Pequín
Pequín. 1 i. Ila estat proclamada la llei marcial. --, labra,

EL CONFLICTE ENTRE
XINA 1 EL JAPO

A ITALIA

Un acord entre el Japó
i els Soviets

L'ambaixador d'Espanya
al Quirinal, Sr. Alomar, ha
presentat les credencials

Londres, ea - Als dieras els informen de Toquio que l'ambaixador de'
Soviets a aquella capital Ila celebrar
una conferencia amb el ministre de
Negocis Estrangers japonés, i han arribat a un acord en els punts de vista
canvia sobre la qüest16 de la Standmida i van) acordar d'establir una
mejor vigilancia en l'activitat que
desylecruen certs elements per tal de
pertorbar la cordialitat de relacione
entre russos i japonesos. - Fabra.

Londres, 14. - Han marxat
cap a l'India els membres dels
tres Comitès creats per la Conferäncia de la Taula Rodona,
els quals han d'estudiar a l'India la situació relativa a l'apli- Una declaració oficial del
cació de la Constitució federal.
Govern japonès
Es probable que la tasca dels
tres Comitès duri uns quarrts
, 14. - Ei Govern tia pugime. s_=-Fabra.
. blitinia declarael6 oficial en la Qu'al

Roma, 14. - L'acte de P r esen ta

-daecrnialsdeoumbaixdor d'Espanya al Quirinal, senyor
Gabriel Alomar, tingué llena amb un
gran cerimonial.
El seguici que recolli el nota arabaixador per a traslladar-lo al Quirinal era format de tres budines de
gala, escortades per tropes. A la senona berlina prengué seient el nou
ambaixador, aaarananyat del príncep
Radio.
El sobira italiä va estrenver molt
efusivament la mis del nou ambaixador i una Negada empate el5 dieCUPSOS

arotocolarls, pallé amb el se.

Els de la F. A. 1. - Demografla.
Tren apedregat. - Dues &asees
más. - Eh; paroers desenganyats
Dissabte passat, a clareen
hora de la tarda, les anades i

vingudes d'elements sindicalistes locals força coneguts, indicaven que es preparava alguna
cosa. Després va saber-se que
tot consistía a voler celebrar
un miting que no eslava encara autoritzat.
El permis sembla que no era
tal com els intereesats el volien, car hagueren de renunciar
a parlar els significats elementa de la F. A. I. senyors
Ascasso i Durrutti.
Els assistents a lacte, celebrat a la Societat Agrícola, escoltaren l'oratòria ja coneguda
del company d'aquells J. Robuster 1 d'algun altre.
- Les dades demogràfiques
del Registre civil, corresponent
a l'any suara acabat, eón les
següents: Naixemente: hornea
57; dones, 64. Total, 121. De,
funcions: ¡tornes, 97; dones, 110
Total, 207. Matrimonie: 84.
Aquestes dades afecten també
els agregats de Picamoixons i
Fontealdes.
Cal fer notar la gran diferencia a favor de les defuncions:
Tant de desnivell no s'havia
prodult d'ença de l'epidèmia
gripal de 1918. Amb tot, no hl
cap causa que ho expliqui, car
durant l'any la ciutat ha mantingut l'estat sanitari normal.
L'excés de defuncions pertany
a persones de més de seixanta
anys i es produí durant els mesos de febrer i mare.
En canvi es satisfactori el
nombre de matrimonis. Es superior al deis anys 1929 i 1930.
- El Consell local de primer
ensenyarnent ha fet palie que
aquesta setmana comenearan a
funcionar diles classes més a
l'edifici del Carme, a càrrec dels
mestres En Josep Badia j Na
Maria Montfort.
Adherint-nos sI prec d'un
senyor regidorr, interessera al
dit Comen que fuel tot el que
pugui a favor ele l'ensenyament
Fontscaldes.
- El Jutjat d'inetrucc16 ha
comeneat a fallar en els judicis de revista dels contractes
d'arrendament.
De les onze sentencies signades aquesta setmana no
ha cap de favorable ala engrescats pancera que obraren a impuls de les propagandes inte,
res.sades.
- L'esposa del senyor Carlee' Gerhard ha infantat una
nena, segon fruit del matrimoni.
L'enhorabona.
REUE
HOMENATGB
A SANTIAGO ROSSINYOL
MITING ACCIDENTAT
Dissabte passat si la nit, eta
Andes del Teatre dedicaren un
homenatge a Rossinyol. Es posaren en escena, per la companvia de comèdies del Teatre
Novetats. les obres "El pati
blau" 1 "Els savis de Vilatrista", essent premiat el seu treball amb abundants aplaudi In
s.
A l'intermedi, la Barata Municipal interpreta tres composicions, que foren escoltades
amb interés t premiados amb
aplaudiments.
Assistiren a lacte els familiar, -de Rossinyol, senyors Planäs i .rotin Rossinyol.
IaAjuntament ocupava Holla
de platea.
Diumenge al mal, a les date,
a la Plaga de CastillejoS, la
Bntada Municipal dona un colectare públic, arribant després

l'Ajuntament en corporacia,
acompanyat dels familiars de
Rossinyel.

Ei havia representacions oficials de totes les entitats econòmiques i polftiques.
L'alcalde, senyor Martí Bages, en mig d'un silenci absolut. pronunciä un discurs analtint els dots de gran artista i
literat, el qual havia demosrat
per la nostra ciutat una voluntat sincera.
La ciutat avui-diu -honorant la membria d'un calalä
lustre, s'honora a si mateixa.
Tot seguit, en mig de grans
aplaudiments, es descordà la
cortina que dóna el nom de Placa de Santiago Rossinyol a la
que fins avui era la de Castillejo,.
La xarangé Interpretà el
"Cant del poble".
- La coincidència de celebrar dos mftings 'socials en un
mateix dia i hora, diumenge
passat a les ouze, havia fet preveure alguna agitaci
ó, per la
qual cosa si bé en principi s'havia dit que el governador civil
havia suspès tcts dos artes, no
es confirmà el rumor len canvi
es notä una coneentració de
guàrdia chi/.
Al 'Fullee Bartrina tingué
!loe un mItin g socialista, en el
qual havien de parlar alguna
diputats a Corte.
Obert reate pel president de
l'Agrupada Socialista, Senyor
Josep Alabad, feren irrupció él
local diversos individus del
B. O. C., o almenys dels espectadors que havien concorregut
alee u míting, 1 comenearen lea
interrupcions violentes gis ora
dors socialistes.
Els ànims s'anaven escalfant
i les interrupcions pujant de
to. Es demanä controvèrsia pels
avalotadors, que els fou concedida, perè sols es guardava
ur. relatiu silenci quan parlaven els del B. O. C., però en
fer-bo algun socialista l'esbroneaven, i davant d'aquesta
actitud se suspengué el mfting.
Es el primer cas que en un
miting públic els oradora no
poden exposar el seu pensament. la qual cosa canstatem
amb profunda reeanea. per ésser els pertorbadors elementa
ga p pretenen tenir l'exclusiva
de la causa de la Ilibertat .

El preu de la carn
L'Associació de Carnissers déj
Barcelona, en vista de les motea pela'
blindes per la premsa lona anueT3,
ciant la balee° del preu de la
de vedette, ha protestat de la ditia
nota davant la Direcció de l'Escnr:
scador, per no estar la dita baixa en
relació amb la que ha experimentat
la cara de canal.
Consultat el ciutadà Casanoves,
com a cap de la Comissió municipal
de Proveiments, ha dit que quedava
sense erecte la dita nota fins a nou
avis.
S. S
Hein rebut la següent nota oficial de l'Ajuntament:
"Per a donar compliment als preceptes reglamentarle, la rebajara de
o'a5 pessetes el quilo de la carn
vedella es fan començant des del
dra a5 del mes que son,.

DARRERA HORA
DE BARCELONA

Periòdics denunciats
El fiscal denuncia alar per
injúries a l'autoritat els perie-

dice' "La Batalla", "Unión Sin¿leal" i -Tierra y Libertad".
El Jutjat dona ordre a la policia de procedir a la recollida
de les edicions denunciades. .
L'ENGANY DE LES MISSES,

nyor Alomar per copal de mitja hora, interessanase vivament per Enpanya, país envere al grial expressä
els seas * mes fervents sentiments
d'amistar.
L'arnbaixador recordä que, ultra
la tradició que tanda el3 dos paises
per la dominacia catalana a Napols
1 Sicilia i per la deminacia de diversos solaran, espanyols en altres
llocs d'Itàlia, les dues nacions tenen
una victaria comuna en la batalla
de Sane Quinta en record de la qual
va ésser aman Felip II aixecä l'Escorial.
Recordó també la primera dona
de Felip V, Maria Llana, d'origen
italiä, i la prestigiosa figura d'Amadeu I de Saboia.
El sobirà es matra encisat de
rendida del nana ambaixador en
qüestions històriques, i al seu torn
féu menda d'algunes de les belleses
artístiques d'Espanya. Parlant de la
pàtria del senyor Alomar, retarda
haver vist a Mallorca motu detalle

que ll hayan recordat Sicilia.
A continuada, l'ambaixador presenta al rei l'alt personal de l'ambaixada, que foren saludaba cordialfielt
comitiva sorti del Quirinal
amb la mateixa cerimania que a
l'entrada i Ii foren retuts honors militare per una companyia amb bandera i música. - Fabra.

•

ENCARA
Al Passeig de Gracia, pel procea
diment de les Stusses, a Cecilia
Alonso li timaren 25o pessetes tias
desconeguts.
DENUNCIA PER COACCIONS
El gerent de la 5. A. Rentats en
Sec , denuncié lee coaccione de que
liana estat objecte per part d'unes
obrero acarniatlades que arrancaren els cartells de les sucursals tu
les malle demanaven obrares per al
planxat.
PER NO PAGAR A LA FONDA
la y no hilad' satisfet lam-

pad ae la despesa efectuada en
del carrer Comtal, on
herid, menjat, foren detinguts
i ingressaren a la presó Emili
Tatua, Pera Pérez i Josep R una fonda

ni os.

ACCIDENT AUTOMOBILIETIO
Un autemnibus procedent de
Almeria, en arribar a (lava va
bolear. Resultaren ferits els
dos ocupante deis vehicle, anomenats Josep Ruiz Camale i
Angel Garria Ruiz, els guata
t'oren auxiliats al dispensani
d'Hostafranos 4 diverses ferjhe de

Proxtbsg_o reffiezvtl,

LA PUBLICITAT
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MERCAT DE LLOTJA
Poc animat transcorregué el mercat d'ahir i les transaccions foren
reduides.
BLATS: Segueixen amb tracte
igual, ja que les ofertes són méo
escasses i els preus molt sostinguts.
Aquests compradors, de moment,
continuen molt retrets, i adquireixen el precís per anar fent. Les operaciono que registràrem foren les
segiients: Villalón, a 49; Villaquiran, a 48 3 '5; Càceres, a 48 i
Arroyo, a 48
MORESC: Ahir semblava que hi
llagues una millar orientació vera
aquest gra, ja que els pocs testedors existents, un per Peltre es
resistien i volien defensar ef mäxtmorfi de preu que fos possible.
Creiem que ho feren així, però si
ens fos permes, nosaltres afegirfem
que aquesta positura be valía la pena que (per qui fos) l'haguessin
adoptada d'ençä que s'iniciä la r e
acció en defensa del preu just i equitatiu i avui es trobarien que tant
els venedors romo els mateixos compradors no tocarien les conseqüèn
cies d'una mala avinença (i Si voleo,
poseu-hi una mala interpretació del
negoci) del que is el negoci. Nosalar es, q ue sois tenim cura d'informar amb tota imparcialitat i el
desig nostre és que hi hagi aquella
norma característica de bon patriota, ens veiem ja davant d'a j ad:), i, tal
com expressärem en la nostra darcera informació, ovni no cal creure
que se sostinguin e's presa actual&
i mes aviat davallaran.
Les arribades estan ja molt
prop del nostre port (alguna segurament hi serä quan surtí al carrer aquesta edició), que són molt
respectables, creiem que ena donaran la rad i sens dubte ¡aran moure una miza a alguna, qui sap si
eis rnateixos de sempre o be altres
que s'II: vulguin acollir. Per a avui
res mis.
Els altres gèneres segueixen sense variació.

CEREALS
aragd i lavar?'
Castalla euperlOr

casulla corren;

Castella empedrats
Otansa..

50 a 52
a 49 1/2
e 48 1/2
48 1,1 4 48 1/2

LLEGUMS
rayes anean,, a. p.
Pavea Sitrm. o Ida
Pavea muniese. . .
Pares L!obreget
fuella UD% 0 And
Pavone es/rugen
Veces estranger
Vaca. Andalus!' t. 4
Cepa pala
Erps u:naciera • •
Pedrerol
Tinta
Guises , , . . .

$1 a tall
•
69 a 60
50 a 58
55 a 56
50 a 58

44 1/1 t 4
a 49

41

51 a 52

MONGETES
Mueles a. e
Gallegues
. . . .
Caslella opus BIZCO,

canteas corrent

Vt/AnCla

.

leven I comarca

.

Mallorca
Pral . . . .
.
Llentlee
proced

,
p

55 a as
75 a 80
134 e 15.
/la a 115
95 a 55
90 a 95
88 a 85
55 a 100
20 a 112

CIGRONS
Sane
180 a Ele
blanca an. al!. 44/40
113 5 545
Blanca sr. elt. 48/50
1 28 a 150
llenes ar. ate 51/54
127 a 127
Blanca ir. al!, 58/60
100 a 102
Blanca gr. alt. de 50/65
92 a 95
Pelona
•5 s 101
54 e110501 e. tamany
140 e 100
;rteue
neaselea eli 100 mulas, ama
se, damunl carro Barcelona)

FARINES
Force
95 a 105
Extra 'Oelil
88 a 85
Corrent local
64 a 66
Extra blanca mamita
08 a 69
Blänca con, Castella
et a 66
05145
(Peetia en Destetes sae et too mula
lamunt careo BarCelOnal

DESPULLES
Romero a
Número 4
Monee
Terceres

..

29 a 30
:S a 29
25 1/9 a 26
24 a 24 1/2
Q1111155
23 a 23 1/2
(Puna 011 penates sao de 80 gallos.
damunt 'rares Barcebna)
denut (pelma)
as 1/2 a 28
Segonet
22 a 22 1/2
sera
15 1/2 a 55
(Preui en rala la muriera le 70 latea)

ALTRES GENERES
GARROFES
telera VIntroc
a 47
Negra Castelló . .
a 47
negra Mulatero vella
45 a 15 1/2
Negra Mataren noca,
43 a 43 1/2
Silla
ElvIssa Losa
••
a 99
Mallorca :aova ,
a 39
(Preus en rala eis 42 quilos. sesee sec.
aarntlta carro Barcelona)
Polpa remolitia pata
29 a 20
Tulló de toco
39 a c0
Parida de llInora
36 a 37
(Previa en p essetes els 100 a:uttos, anta
sac. damunt carro BarcelOnal

sor as primera

,

lo a 10 1 .

701rrn. corrent . . .
48 1/4
Extremadura cructier.
19 1/2 a 49
Pendes 1 tomaren_
urgen
a 52
crreue en ['metes eta 160 qu!lni , arrue

A11.t :5 segona
..
9 a 9 1/2
Palia d'Urgell .„ . .
2 112 a S
Palla curta .
. 4 a 4 1/6
Pulla d'olivera
.
(Preus en p esseles el! 40 quilos di.
munt carro Barcelona,)

MORESC, ORDI I CIVADA

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA

sao. damunt vagd Origen)

Worese Nana non 37 1 /I a 37 1/2
disponible
Morese Pista non a
Cobre
01.0t Extrm.. 1 Mania
Ordi urgen comarca.
45 1./2 a 46
Clvada ExlremadUra
45 a 42 t /2
Civada roja
41 a 41 1/2
. .
Ercalola pala s. e. .
70 a 83
Earalola 'Imanten

ARRJS
Bomba Calasparra
nonti»
Selerte
Mr.13at
Benllocb O
Trencat
Partos d'arel»

urCl Juego I
ErPS
0r21

53vorra

Urgen 1 enmarca

Clvada Nanas
C/vada Extremadura
Tifus 1 ralees
eces Mina a. c.

35 1/2 a 16

•Preus en pessetes Cta 100 dallo.

damun: vair0 origen.)
so a 126
/10 a 515
55 a 56
5 3 a 54
52 a 53
47 a 48
48 e 49

ARRIBADES
Per 11. 5.
ar 403.

Vagons: 12 bla: / 6

Pel NOrcl. - WagOrts 16 Dial 1 9 fa
risa.

Repoblació de moreres
per a fomentar la sericicultura a Catalunya
Als interessats en la cria del ene
de seda, Divulgació Serlcicola de
l'Institut de Sericicultura, fa avinent
que, per tal de fomentar a Catalunya aquesta important branca de
l'economia, comenorä amb el nou
any la campanya sedera de 1932.
Essent el present mes de gener el
mis indicat per a la plantació de
ntoreres especials per a l'alimentació
de tan útils erogues, podran proveir-se dels referits arbres tots el5
interessats en la sericicultura fins al
dia 19 de l'actual. Les peticiono hauran de fer-se personalment, de deu
a una, al nuca de Girona, /5, segon, fins i tot pelo de fora de Barcelona, els quals no obstant es podran valdre de recader.

Essent la base de la producció sedera el disposar de fulles de morera, per a obtenir el desitjat renaixement sericicola, és necessari abans
de tot procedir a la plantació dels
dits arbres. Tenint en compte que
aquesta indústria Es fàcil i lucrativa
i que és a l'abast de tothom, no pedem romandre indiferents ni hen/ de
permetre que les possibilitats de la
nostra terra quedin inexplotades. La
producció de seda natural pc) convertr-se en una de les bases de la
nostra economia. Ho fou en temps
passats i pot tornar a ésser-ho per
poc interès que hi posem.
Resulta vergonyós que essent la
seda que produeix Catalunya superior a la d'altres procedències, neCeiSiteM csmersar anualment algurno
centenars de milions de p essetes Per
adclurir sedes de l'estranger destinades a les nostres necessitats indostrials. puix que la nostra capacitat
es inolt superior al nostre con iurn.
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RETRANSMISSIONS DE RADIO
BARCELONA
Radio Barcelona suprimeix les
emissions de Rádió-femina dels dies
15, 22 i 29 del corrent i 5 de febrer
vinent , en substitució de les quals radiara quatre confer'encies de la
tre escriptora Maria Luz Morales, pa.
trorinacies pcI Lyceurn Club.
La primera d'aquestes conferències
versará sobre el tema "A través del
Romancero", i sera retransmessa pet
Radio Barcelona des de l'Ateneu Enciclopedic Popular, hui, divendres, a
les set del vespre.
ASSOCIACIO NACIONAL
DE RADIODIFUSIO
LA CONFERENCIA SOBRE
ELS PARASITS INDUSTRIALS
El Comité Tècnic de llAssociacia
Nacional de Radiodifusiö que porta
a cap els treballa preparatoris per
a la Conferencia que ha de tractar
el problema de i'eUminació dels paràsits industrials en les recepcions
radiohiniques, ala constituit ja amb

alguna dels elements destacats que
han 4 colaborar a la solució d'aquest afee, i dios de poca dies seran convocats la totalitat deis experts, amb l'objecte de nomenar les
respectives ponències que han d'integrar la Conferencia.

Emissions nacionals
Programes per a avui
RADIO ASSOCIACIO EAJ -'5
(251 na.)
Diari femeni
tioo: Obertura. Carillon.
Sant del dia.
Indicacions astronnzniques. Les
persones nascudes avni.
Full del dia: Conversa femenina.
12.05: Cura de canta práctica: El
plat de denla.
1215: Receptes de bellesa.
Recomanacions profitoses per a
la llar.
L'adagi d'avui.
1220: La moda al dia.
Secciú de Consultea: Preguntes i

iacionat amb la dona.
Secei6 de Grafologia: Consultori
grafològic.
ta'30: Borsa Femenina de Treball.
Radiació de discos sollicitats per
les senyores ràdio-oients.
1245: Fi del Diari femeni.

RADIO CA TALONIA

MINES 133 !
RAMO

r, MAS mere CANT1111. ot.

Emissió de •obretaufa
1245: El trio de Radio Associaciti,
alternant amb música varia en discos, interpretara el segúent programa: "Beni *raya", marxa (J. Oltra): "Idilio" (Milano); "Pavana"
(D'Ambrosio); "Phrasea llordes",
vals serenata (F. Fusté): "La.
Haut - , fantasia (Ivain); "Les calles de Sant Medi", sardana (I. Giroli ella).
14'00: Hora exacta.
"El Otelo ti:1 barrio", fantasia
(Guerrero): "Primera estocada'',
paadoble (C. Casademont).
14 . 30: Fi de remissió.

17 .30: Irl..Jrniaciu
nulta
de l'Emissora.
Continuació de la música en disco!.
Emissió radiobenefica
18'oo: Hora exacta.
1805: Ernissió de "Caritat, pägura bisetmanal radiada de Ràdio
santa articles i treballa literaris de
Associació, la qual cante internaconeguts escriptors i personalitats
calanes.
Radiobeneiicència a favor
dels tuberculosos pobres.
Música
en discos.
1813:
18 . 20: Llistes dels donatius per a
les diferents in a titucions henifiques,
hospitals, asils i cases de Beneficéncia.
Fi de "Caritat", Pagina radiada
dels dimarts i divendres.
Emissi6 infantil
18 . 30: "Marxa".

Emissió de tarda
17'co: Obertura. Carillon. Marxa.
t7 : 05: Cura radiat de Gramática
catalana, a càrrec del professor En/in Valles, de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana.
1715: Música variada en discos.
Selecció d'òperes, operetes, sarsuea
les, cançons i ballab!es.

Iris; Geste, dele Maleas: Lectura de narracions 1:W6:tiquet, eftle110.

L'endevinalla d'avui.
tö'eg: Leen el« de coses, leetu. ‘i d'infanta, rondalles, poesies.
18 . 45: "L'illa misteriosa" (continuació de la famosa novella de Juli
Veme, traduida al catea).
18'55: Informació del Segon Concura Infantil de Radio Associació.
1010: Fi de l'emlasió infantil.
e

t'ea ant reedel ce m pacM, tuperbeterodi are perdedo i
verieble Atio i Aberree die,
mic "la Ven d'Or'

Emissi6 de nit
20'00 : Obertura. Carillon.
L'orquestra de Radio Associació
interpretara: "Marxa xinesa" (de
Lincke),
m'Ir): El disc del Rädio-oient. Rediació de discos que els senyora
dio-oi ente hagin soHicitat per escrit.
2015: Canvis de valora i moneda.
Breu informació de Borsa.
2020:
. " Ornato.' (Scassola).
20'3o: Curs d'Història de Catalunya, a arree de "Palestra", pel
professor A. Palau ,
21 . 00: Reportatge rnicrofintic, a
cärrec del publicista Octavi Saltor.
21'1o: "Rapseadia eslava" (Volpatti).
21'30: Canvis de darrera hora de
caf2, sucre. cacau, morese, eautxú,
cota. Brea impressió del mercat.

5

ra,

CO311340 ••
*I)

ordena que se ett2aye !a colada COI

ersil

Los métodos de lavar empleados hasta hoy tenían varios inconvenientes: eran laboriosos y
por la necesidad de frotar o golpear mucho las piezas a lavar se producía un desgaste
muy rápido de las mismas. Para abreviar el trabajo había que emplear productos que quemaban las fibras de los tejidos y por consiguiente reducían la vida de las piezas lavadas
a muy corto término. Los inventores de Persil y Henco han logrado resolver el problema:
ropa nítida, sin mucho trabajo y sin estropear las prendas. Vea, pues, el modo de usarlo.

NFRABio
Hi han mohos marques de
radio de quolitat variable,
n'hi han de bonos però lo
cert es, que, al cop de toles
elles, ha figurat ATWATER
KENT per espai de vuit anys.
Ni en califat ni en qualitat
de producció, (mes de
4.000.000 d'aparells distribuits o tot el mon), ni en
constant bon servei, ATWATER KENT ha estat supero?.
AUTO ELECTIIICIDAD, S. A
Dtetobe , 714 • 00,11:11.2.NA

Informació catalana
d'excursionismo
•
Dadea de l'estat del temps
als diferente indrets de Catalunya,
freqüentats pels excursionistes.
Indicació dele gruixos de neu existente a Itee diferents muntanyes catabardo,
Notes informatives dels serveis de
transporte i comunicacions.
Previsions meteorolegiquut i altres detalls d'interès per als esportius.
Fi de la Informació excursionista.
•
Informa46 teatral. Crftka
d'eatrened per En Prudenci Bertiene.
2145: "Los cadetes de la reina",
fantasia (Lt/da).
22'00: Hora ekacta.
"Elegie" (TchalliOwsley); "Serenata", corda sola (J. Guy); "M:nuet" (Mozart); "Hidalgo espafiol",
•Pasdoble (R. :Nlayoral.
2 300: Fi de rerarssie.
UNION RADIO BARCELONA

EAI
(S49 m.)
7'3o a S: Primera edició de "La
Paleihrä" (didri parlat de Radio Barcelona).
fi r a 830: Segona edició de "La
Palabra".
Won: Campamacles horärjes de la
Cafedeal. Nota del Servei Meteoro• Catalunya. Estat del temps
a Europa i a Eopanya. Previsió del
t'ad» a Catalunya, a la mar i a
I; retes a&fee. Nòta meteorolnica ad:ro(elegrafica Per a les indes

ropa Llanca isst general e
$ähnnas
Para,,
„
con ¡lenco. Al día siguiente

Por la noche se pone en remojo

,

el agua de remojo. Hacer con la cantidad necesaria de

tirar

Persil una solución, disolviendo el Persil
,
después esta solución

(r-•

dh

Sobretaula
aleo: Seasi6 de música Ileugera,

en agua fría. Echar

1•
As•

en una tina con agua caliente,c--1.'

eg-aeot
1 31350: Cer~. pel sextet de Radio

Bli*celandi eneerti.l'Eduait, niiçd'àlbum"
It S.ousa );
(E. Chabriiir); "El comte de Lue.mbutg", selecció (F. Leha4; "Le
cou-cou" (baquin).
13'54: Una excbrs16 semanal per
Catalunya. Descripa detallada de
mitjans de lokönlochS, hostalatjes i prees, ¿runa excursió a realftzIr des de Barcelona. Dades facilites per la important Societat
Atracció de Forastera.
14' 00 : r gformació teatre
Audició de discos selectia,
Seció cinematogràfica.
14'.2.01 Continuació ctei concenj.
"ere,nata d zy. lnialats); "/a Corte de Faraónr, seleeció (V. L1eM; iirnoti7Gdoliverkinualin.ftel
mez.r.erou,sierl,zott
"Mallorca" (I. Alb4rrla); "Lagar-

remo-

x.a

viéndola al mismo tiempo. Únicamente después de hecho esto se
ponen

I,

II e

las prendas a lavar (la ropa ha de estar siempre cubierta

por la solución de Persil).
AHORA

e ®,

Persil SE ENCARGA DE TODO EL TRABAJO DE LAVAR.

Dejar la ropa algunas

, noras en esta solución removiéndola de

vez en cuando. Después aclararla bien
y luego en agua fria.
Si hay ocasión de hervir I ii

ÌI

t

en aqua calient0
rimero
p

parlareu alemany!

13

g

7

teranas", ball toledi (J. F. Pacheco).
1 4'50: Borsa de Treball d'EAJ-1.
15'00: Sessió radiobenefica, organitrada exclusivament en obsequi de
les institucions henifiques, sailt, hospitals i cases penitencia:lea d'Espanya, amb discos escollite.
16'00: Fi de l'emissió.
Tarda
19'00: Concert pel trio de Radio
Barcelona: "Gavota de Inc besos"
(F. Popy); "Don Quixot",
(J. Massenet); "Lea papillone F
Couperin); "Polonesa en "si bemoll" (F. Schubert).
zo'oo; Cotització de monedes.
Curs elemental de francti, amb
assistència d'alumnes davant el ni:crenfon, donat per les Escoles Massé, a carne del professor nadiu
rontauban.
20'00 : 52,55:15 femenina. Emissio
del Muncro 79 de "Radioferaina".
Ariddic radiat per a les dones. Article de fons, secc:6 :iteräria, ecos
de societat, modes, cuina, bellesa.
consells útils, passatemps, concursos, etc. Originals literaria de Merce Fortuny, Leonor Ferrindiz, Enriqueta de Lacios, Rosaura Montesinos, Margarida de Lis, etc.
aran: Programa del Riellb-oient.
(Binó .; a petició de senyora subacriptors de Radio Barcelona.).
Nótícies de primsa.
Nit
•
Campanades horàries de la
Cafedhl. Nota del Servei MeteoroI(s'gic de Catalunya. Estat del temps
a Europa 1 a fspany'a. Previsió dc:
tentps a Catalunya, -"a la i a
les rutes
Cotitzacicins de mercaderies, valora i cotona.
2105: L'Orquestra de Radio Barcelona interpretara': "Bravura", marea
L. Blankenburg); "La rasa
azafrän", selece
Guerrero):
"Niu d'amor", valsos (E. WaldPccriansi ", per a vioii,
teufel );
Piano i orgue (C. Saint-Saensl:
"L'hereu Riera", glossa Sancho
:Varraco); "turandot"; obirtura (C.
M. Weber).
32001 El formós corita "Rape.
manen", del popular
Vicenta
Dfeg de Tada,
afr.
•
Tranarnissid die d
31é
EnanAll, d'un coneerts 'a carrec de
i ' O r ci ttestia Vilalte,
.24 . 00:5i de l'emissi6.

Itl asstatge

la ropa, aconsejamos el mismo método

AMPLE, 7, ter.

-

5f`a"gi (9::3"ina i rprra% rAeltt; 'lee nteZ. Sol cenes
ru ce td Si detectes fIsICS.
(DeMlineu bOrS)

Telefon 54271

que queda explicado, pero en vez de dejar la ropa algunas horas en
la solución de Persil se la hierve durante 'f',. 15 minutos en dicha
...• 3
solución y después se hace el aclarado primero con agua caliente,

COMPANIA TRASMEDITEA

después con agua fría.
El empleo combinado

etleBeig de la Castellana, ti'. Barcelona: VI; 1..eletant,
SerNen Mielen' de vapore eomerelale 1 correos entre 13 Panineuti, @aleare
Nord d'Arriba, eanirlte, Calesa Espanyola
LIMA RAP,IDA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARfill
setmanals ele dlesablee, a les t a llores. Efectuaran els serreta lee mo
derribe 3150tonaus
"CIUDAD DE envILLA" t "CiuDAD D g CADIE"
Unta 6~4,01'1 lamb &teclee en tots ele parte de la Nadltirrenla, Nord d'Evita
1 Canirlie. — SortIdet golosinee ele dijese
•
ISAPIDA DI •AN LUXE HAASILONA-PAL11111 D g tA4U,011cA
INtttdell tdt3 eta alfa Picrivat els Munienees) di aareetela t rúnola. i lee 11 .11
,ae ple . les-rdeicternes Motpeatis
11.0111DA'D DEnlIARCIELONAl l I "CIUDAD DE PAUSA"
Serraba r.guliró entre TiteNtoont, Belenole, Alacant I Palriii da 1111411orce

de Hento y Persil es l o más moderno y

más extendido en el mundo

- Está de más %

cualquier

aaregado de jabón. sosa, lejía, etc.

entre Barcelona I Malló
LUNA RAP1DA REGULAR ENTRE ESPANTA 1 TERRITORIS DE GUINEA rePANYoLA

rtlee es ea ak, (la
n(ig•irnallinnndseaPrca
a:a a valencia. maçans. carteabas.
,kk CV ?alta), M'IN effe de Tedsrlte, 1110
de ore. stenraVta. Canta "bel
Wn ando
'
Peo), Bata. IlegoTlito Benito, pels lapprs

Minenes de mujer« %tramitan

ag coleda pgriegN

Ligiiciació de rno!-N.eg
"eiese.~,e,De

"TEIDE" 1 "LEGAZIN"

LUNA RAMA REGULAR ENTRE CARMONA 1 WA1 1NCIA
nareeteris eta dines rtnIqus. a .ea'20.110res.
fs dn T31,ehela els numeres t dientes e le. 19 boros.
K
ere
preitat per la tnotonau
"CIUDAD DE VALENCIA'.
PrIn2eral 3111 t'ice. ecgona: 7.1 . 50 Il tee. Terrera: to.no
Belt•l repld,setmanal Noel
la - Cantabslca
Arnb escales en tot, eta porta. 2ortIdes tate els dimane
LIMA REGULAR ENTRE BARCELONA, ALACANT, ORAN, MELILLA, CEUTA.
ett

rn

parsil

aut aaca a VICI,VERCA
444

erli

° fi In' esu I ad,luMmoerPdg edl'Af5r I le? I gC nn re 'll.
tIP
eta Porta de la Medl rrrrr nia

amb 'acensa a teta

so:aldea quIntensia

ININWEI3 DIARIS rrrrr MALAGe I 1113L,ILLA
DELEOACIII DE LA COMPANYIA A TOTS ita f ORTII

APROFITEU LES VERITABLES GANGUES EN
DORMITORIS, MENJADORS, CADIRES, ETC., ETC.

-

Plaça Universitat, 5

Sucursal: RONDA SANT ANTONI, 76..

*:.Er M. 4

'ti
•

' LA PUBLICITAT

10

Divendres. 15 de ganar de 1932

ESPECTACLES
TEATRES

.......ygetaarememewewww1~~0

Una novetat al Parallel: ELS

ESPECTACLES PER A INFANTS

Tarda, de 4 a 8 (repetInt-se el
programa). Nil a les 10: Revista.
DIbulxos sonora 1 gran Salt de

OLYMPIA

TEATRE NOVETATS

a les 10'15: Ealt ile tot
el mere:ellas programa de Clro Midatre 1 do STEENS, amb els imite nona
trucs Debut da Ifilin Okabe Dama, tar
da) COlOase tuneó. Nit: Primer deis
dos Untes concerts de l'ASSOCIACIO
CNORAL DE FRESTRE3 DE MORAVIA.
Famoso agrupaeld ixecoslo y aea. Numenge, 345 Inrda: Totes los atraeclons, el
gran STEENS 1 condal de l'Assoolnelö
Choral de Mesero. de Moravia.
lienefirl Casal Ibero -AmerICIL Prograllla
extraortilnarl.
Illt,

Gran Companyla Ilrlea
LLU1S CALVO
Tarda, a les 430
BUTAQUES DES DE O PTES.
LA ALSACIANA, per Gubert-Zoraano
GIGANTES Y CABEZUDOS

per la gran tiple cantata
Matilde Partie
LA LOCA JUVENTUD

per Tornas . Avelif - 'Otra.
alt, a les 10:
GIGANTES Y CABEZUDOS
El. NIÑO ME RETIRA

per Aren( - Palacios
quadro flamenc
Oran ellt

ROMEA
FLORS
F LORS I PAPALLONES
Lambert (scale,

a

LA LOCA JUVENTUD

Butaques des da 3 ptas.
Mi/menea, tarda, grandlós programa
LA ALSACIANA - El. NIÑO ME
RETIRA - LA LOCA JUVENTUD 1
MISS GUINDALERA. ln it: MISS
GUINDALERA - EL NIÑO ME RETIRA 1 LA LOCA JUVENTUD

I

TEATRE TALIA CATALA
Den/a. dla 1C.: DEBUT de la gran
Companyia catalana del l'entre Novevits
ESPLENDIDS PROGRAMES. Tarda a
les cInc)

Ea emula a ComplaCurla

MISS BARCELONETA

3 beles dIverlidleslms de Rosalnyol.
70 represcnracIons al Noveiats. Preus

Teatre del Liceu
Czar'
Denla, alssable, a un quart de den:

ropularlssim s . Nit, a /es 1015:

ELS TRES PRETENDENTS

),

5.. de propletat 1 tercera d'abonanteut
e 3a serena serle. Segona representació
ida J'Opera en tres actea del mestre roZas Breton,

LA DOLORES

,

cèlebre tenor JOSEP PALET 1 els
noiabllissInas artistes Carmo Bau SoriaRicard Fuster, Lauf. Jimeno, Aal•
bel Vela, Rondalla de g ulta re eS 1 ba n d ürrieS. DB:Manga, tarda. a les Clac:
iPrimera representació ilS Pepera en
(matra actas del mesare Ponente/11, LA
BIOCONDIt, per I'llItatre divo 141POLIT
PS delpatxa a Compladuria.

D'ANTONIA
DE L'ART. 42 repre.sentaclons
ai Novela:s. Diumenge: Primera sesslú.
a les 3'50. Espectacles por a Infants.
L'obra mes popular de p elele 1 Torres,
LA VENTAFOCS. Segona sessiú. a les 6,
i /lit. a les 1015: La divertida farsa
d'Aten A:lis ELS TRES PRETENDENTS
D'ANTONIA.

SETE CEL

z
I TEATRE BARCELONA
Companyla de comella
MARIA PALOU

1

I

Sao sonó,

La ROSA DEL MAR
Nit, a un quart d'onze.
La comedia en tres aetes,
de Jacinto Benavente,
LOS ANDRAJOS
DE LA PURPURA
Dem, dissabte, tarda:
Todo tu amor. Nit: Los andrajos de la púrpura,

COMIC
TEATRE
Gran Companyla de Retintes I Vodevil.

Palmer an105 1 director. ARTUR LLEDO
Vedettes: Laura Pininos 1 Sara Fosar.
Un ultra primer actor: 'T.-Entran'
Aval, div000res, nit, a lo s neo.
1: Se rumana una mecanógrafa... fea.
s. 60.. representad() de la revista de
mes ellt de la temporada, del mente
Allanan, LAS LEANDRAS, amb el seu pO•
¡m'artera Iolis El Plchl. Denla, dissable, tarda, a les 4 , 40, I rdt, a les 10:
Se neoealta una mecanógrafa... fea 1
LAS LEANDRAS.

'Aliment constitult pels elements nutritius naturals deis vegetals
harmoniosament, associats, el Phoscao treu un valor alimentó s
de primer ordre deis hidrato de carboni, de les albúmines i materias albuminoides que conté. La (lita composició, molt acuradament establerta, fa que el Phoscao sigui tan ric com la carn
en principio nutritius, i que pugui bastar amb excés per a satisfer les necessitats fisiològiques de l'organisme. El seu sabor,
Inolt agradable exerceix una acció estimulant en la digestió, i el
aeu ús prolongat no produeix mai'eensació de fastig.

DIVERSOS

..

r"."
IAl
ilea llar, des as pum»
mea. . C. IlIVIER
BRUC, 78

81

N

CINAES

Companyia do Comedias
AllaPARITO MART1 I PACO PIERRA
Avul, dIvendres, tarda:

gL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL

PEGASTE, LUCIANO
EL PELIGRO ROSA

1

MES PODEROS DELS RECONSTITUENTS

TIVOLI

•••n

4 tarda I 10 'lit) "51", realltzactó Frita
Lang. Noticiad I Mula,

i

4 tarda I 10 alt: "Gran Gala TrIVP511",
Noticiar!.
Llane Han Ivan Petrovlx.
Atraclú I Dibulxo3.

ROMEA
FLORS I PAPALLONES
Lamben Eacater

El règim del Phoscao és recomanat IbIS convalescents, als anémics,
als ancians, a les dides, a tots aquells que sofreixen de l'estömao
o'digereixen al1111 difiCultat els aliments corrents

FEFAINA

KURSAAL

DELNOVETATSAL TALIA
CONCERTS
C. BADIA D'AGUSTI
EMILI VENDRELL
donaran el recital de duos 1 heder,
densä panal, tarda, al PALAU MUSICA
CATALANA. Locailtats: I'. al. E., P. cle
G/ aela, 01.

A les Farmàcies i Drogueries
DIpbsit: FORTUNY, S. A., Hospital, 32 - BARCELONA

4 tarda 1 10 1111: "La taqui-meca".
NOLICiarl. Dlbulx I Cómica,

CAP1TOL
4 tarda 1 10 nit: "El hijo prdalg0",
NOticiarl, Dlbulx I
Lawrence Tibbet.
Gemica,

20S

DIUMENGE VINENT, AL PALAU

C. Badia E. Vendrell
Duce cldes n C! 1 romantics. Liudar.

CINEMES
COLISEUM
mul. tarda, 4 a S. Nit 10: "Estamos
. Rey'
París" 1e6intlea Universa))
Faramount - "La oseama del neme
dib alxos ) I AL ESTE DE ladlINEG.

•&•44..~..444

CINEMA PARIS

N11 545. Revista. "Me
voy a Parla" - Roseta Moreno en
(I fi:in .),tat 1 padat en meanyol

GENTE ALEGRE

amb Robert Rey 1 Ramon Pereda.
Es clespatxa a la gunteta per a la
i aessid de diumenge, sis tarda

Cine Principal Palace
Aparell Western !notes
A y ul, s essM rontinita des de les 4

REVISTA PARAMOUNT
VANIDADES
LUCES DE LA CIUDAD
per Charles (Maulla
Palmas: EL DESFILE DE LA RISA,

per Lupino 1 20e

xe.ie•••••••ne

ROSSELLO CINEMA

1 Rosselló, 257

GOYA

Teler. 13040. Companyia de la emMent
acido Carme MORAGAS. Primer actor,
Rafael CALVO. Mut, tarda ,a lea 510:
BUTAQUES A TRES pessetes. La comedo d'Arniehes 1 Paso, QUE ENCANTO
PE MUJEI. NIT: La comedla MAMA
ILUSTRE, de Suarez de Den. GliN
EXIT de Carme MORAGA& DEMO, tala
1 all, el matelx programa datan.

LIDO CINEMA
4 lerda I 10 all: °Romanza sentimental", "Ellsso". DIbulx 1 "AlfOrnbra Era"

PATHE PALACE

Continua 4'30 tarda: "Puerto Infernal",
"Hermanas frivolas". COmIca. Noticiar!.
fi/bol:os 1 Atraed)).

amb una

cm:Pm/a 430 larda: "Por un Par de
isljamas”. Jeannette Macimnald. "Aunara

-

Telafo.n 70110

Tarda, a les 430, Nit, a les 945
COLOSSAL rnoort.‘mA

DU BARRY (Mujer do pasión), per
Norma Talmadge 1 cunead Nagel
DIbulace
NOCHE DE REDADA, per Altert
N'ejem, Annabella

GRAN TEATRE CORRAL

Continua 3'45 larda: "Cala", "Los tan•
tasmas del castillo". COrnIca. Noticiar!
I DIbulgos.
MONUMENTAL CINEMA

Continua 340 tarda: "El malón", "Vieja hicialgula" 1 NotIclarl,
IRIS PARE

Continua 3'45 tarda: "El Millón",
último capitulo". Noticiad.
ROYAL
Continua :1'45 tarda: "Esclavas de la
moda". "El hombre de la meloclIa".
Cemica. Noticiar! I DlIntlxos.
continua 4 tarda: "Esclavas de la moda". Noticiar]. Vlatge 1 Dibulxos.
"EStragos de pasión".

BOHEMIA
COntInua 4 tarda: "Vidas truncadas",
”Encellas rivales". Noticiar].
DIANA

Les emanactons antisepticas d'aquest mermellas
producto impregnaran el* rechine mes inaccessibles
de la GOLA, deis BRONQUIS, dels PULMONS
i ala J'aran refractaria a tota oonestiö.
a tata intlamacio, a tot contagt.
NENS, ADULTS, VELLS
Precnrea-vos tot sepa, tingnett sempre a ma

en

quinto", °Venganza cumplida", "Tobas somos hermanos".

senyora. RO pies. mes. RaMo.
otc. Lugo. lai o tana, Id. segun
SILLONS - LLITS TURCS
y en confortables. mol) normes I barata. Envernisso, tapisso I transformo el
rolo:. (Uds moldes a dOMMIli.
P. SANT JOAN, 140, botiga. Tel. GalatiLl

,,eAtie„

EIS AVOlittrs
nbie
Gcul
r
aA
A
e
R
e
nt
R
c
i
i
50
t
.
E
Bitecloar
1E SA ‘G>.9

arJezirszarreie4

contra la calvicie
o

MIMÉ tots els calbs ho són per la sebo>

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS
MALALTIES
DE LA Pril
Vlea
urinarias. - Defecles .exuals.
608. - Mieles de sana — POLICLINICA
Farra PlIoan.
tiambla de Canalatea. n. • 11. 1. (escala de la haslrerla).

Ma
g atzems "EL D1A"
Llar/corla - Llenarla - Merla
HOSPITAL. 103 (davant Riera Calza)

MESTRA CATALANA
aislo c00elsen9 deis s,iternes moderna

aritat de Barcelona

d'ensenyament, preferible si toca el
plano, precisa per a una escota. Adrecar-se a l'Apartat de Correus, n.° 669.

-

5 MILIONS PTES.
per a comprar

i donar
sobre el vostre
cotxe el màximum
de pessetes
automòbils

SUBCENTRALS: Carrer del Clut, núm. 71. Telefon 50481
Carrer de la Creu Cabrita, número 91. TeN,fon 33761
SUCLIR3ALS: Carrer de Sant Andreu, 221. Telefon 51051
Plaça del Centre (Sans), número 4. Tolefon 33471
Passelg del Triomf, njmoro 17 ... Teléfon152012
Garrar de Sarrià, número 72 ...... Telefon 73832

BADALONA: Carrer Relal, número 110. Telefon 87 B.
Garrar Fermín Galän (St. Adrlä), 28. Toleren 24 3
HOSPITALET: Central: Lauree Miró, 80. Telefon 33 H.
Sucursal,: PI 1 ?largan, núm. 90. Telefon 31224
Prograß (Coll alano), 58. Telefon 31227
STA. COLOMA DE GRAMARET, Anselm Clavar, núm. 13

Rocallaura

O

rea, aquesta hipersecreci6 del cap,

que es manifesta amb l'aparició de la

caspa. La seborrea es el començament

de la

calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que
mi medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sobe: el SULFOPILOL, ara
de nou otee al públic,
El SULFOPILOL no e, done& un producte empiric, casolà, o de perfumería, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
está Iet per facultatius catalans 1 basat en femules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remel que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SLILFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.

Amb el SULFOPILOL tindrà, denles, sempre
1 pertectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa N malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Ii calles especilles,a1 pren de 7'50 pis.

JOSEP CONTI (f
DIAGONAL, 487

Enyien les notes en catalàd

e44484>~~44-4444~.-E.Ceeeet44-99199044,

D.

Remei cientific

-4.

VESTITS A PLAC,',OS
senvOr 1

DIRECCIO I OFICINES: EDIFICI DE LA CAS A DE CARITAT, carrer de Torres Amat, núm. 8
Telèfons; 16524 - 16525 - 16526
i

SULFOPIIN

CAIXES

portant a la tapa el nom
VALDA

ARGENTINA I PEDRO
Continua 4 tarda: . E1

(baixos)

EL

qu'es venal SOLSAMENT

Continua 345 larda: "Vidas truncadas",
''Los cautivos" 1 Noticiad,

EL SIGLO

URIACH I C.. carear del Bruch,
FREDERIC CASALS, Rambla Catalunya, 120
dpugiu„ass, ion dtpo.
Per a Informes 1 iranios, gratuita de rasciclis
citarlo generals, JIMENEZ SALINAS I C.°, Sagun, 2 i 4. - BARCELONA
J.

PASTILLES VALDA

SERVEI PUBLIC DE POMPES FUNEBRES

a

Grans Magatzenss

LES VERITABLES

.4+e4e4444++4444.44444-344-ed~!444444444~4~4~04.4.44

Casa de

tot comprador d'una LAO11).ARA BERGER en el neu
nuadie 1 corrent n'en de 13
po.aseles, amb an flaScó
d'Ozcalcohol perfuma,. a
elegir (ro( a, gessaml, x,pre,
ambre, etcetera).
Grades al seu CON DE NEGRE DE PLATI posat co estat d'INCANDESCENCIA,
neutralltza 1 consumeix leS Impuresss de lame: es un aparell d'alt valor
higlenir 1 antiseptic, que ma agradable I sa el rebedor, sald o hatIlació.
DISTRIBUCIO D'OPUSCLES IL-LUSTRATS. - DEalOSTAACIO I VENDA ALS

del FEET, de la HUMITAT,
1 dele MICROBIS.

WALKYRIA

duran/ el Saco de gener 1
tdol de prupaganda. la Cace
Sanar, de Paris, obsequiara

100 models, del mes luzós
al Ines senz111: 110 perfuma
diferents, des del 1:1pre al
de Saba de Pl. • Models del
des de 13 pesSetes en amur.t

PASTILLA VALDA
A LA BOCA
Os 1.'13..E SER VAIZETJ

4 tarda I 945 all: "Calor', "Cara o
cruz", George S y dney I Charles Murray.
Dibuixos.

SOLAMENT

OLORS
I ELS FUM8 DE TASACs
ABSORBEIX MALES

SI RESPIREU

EXCELSIOR

dorada", NO:dictad 1 Cómica.

nt.s TRES PRETENDENTS
D'ANTONIA

tarda 1 10 nit: "El código penal" (en
espany01), Corles VIllarlas, Darry Norton. córtales 1 Curlositats,

SORIA

994444444.444444448444444

ROMEA
1 PAPALLONES
Lembert Esealer

TEATRE

UN RIC ALIMENT

Aval, divendre=, tarda, a les 415:
ONAINDIA I - ELOLA II contra GURUCEAGA-ALDAZABAL. NI:, a les 1015:
HERNANDORENA II-NAVARRETE contra
ECHEVERR1A -TEODORO. Detalla per

SALONS

"••n•••n•nn•Me

FLOR*

FRONTO NOVETATS

CATALUNYA

Avui, divendres, tarda, a
un quart de eis. La corn- I
dia en quatre actos, de Felip

I

"n°"4-576"—'

Badia
- E. Vendrell
pasea, tarda, al PALAU.

TEATRE POLIORAMA

EL

ESPORTS

PROGRAMA EXCEPCIONAL DE-DUOS

UN

Celrä

L'obra que entusiasma
L'ent de mes rano:U:tala
CLIssabte, tarda, per darrera
',regada en sessli anica: L'HOSTAL DE
LA GLORIA 1 LA MORENA DE COLLBLANC. :VII: EL errE CEL. Dlurnenge:
Primera sessld, ELS FASTORETS. Segona sessM 1 nIt: EL SET! DEL 1 el sainet
A LA REMEI L'HAN FETA REINA.

P-..es,e4+.642.442
Aval, larda, de 4 a 8 sessió con.
tlinta. Revlata Paramount DIbulsol - Durares projeceions de la
supraprodlleeló UFA ORDENES SECRETAS, Nil, a les 10: Dues lateressents neecties.. La divertida coméclla A TODA MARCHA I LA DAMA ATREVIDA en espanyol, per R.
Pereda 1 J. Aluna. Despata a taquilla I al Centre de Localtats per
a la sessIO de diumenge eis tarda.

COMIC

C.

re:tron 19691
•
Hospital. 51
Companyla
5 un
XV01, divendres, a les CInc
43nart

GORDAS Y PLACAS O EL ARTE
DE ADELGAZAR,

per Merla Dresler
19494.44444.98944444444494.

r:0 - 3 en 3 ames d'Arel, Artla L'EXIT

GEL' PASSEIG DE GRACIA
I. PARALLEL

.1'EATRE CATALA ROMEA

urquinaelia

La deu mes rica del mea. — SI patlu d'ALBUMINURIA,
LITIAS1 CAIGA (MAL DE PEDRA). BRONQUITIS PARliNOUIHATOSES, NEFRITIS ORONICA, guarireu radicalmen1 amb "

wgzawkwarreaffecemmwu DIPOSITARI GENERALS: FORTUNY. O. A. —

ig ua de Rocen-aura

Carrer Hoepital, 324 1 Salmeron, 133 nowalsimimmill

