¿JA HEU SENTIT
el nou Atwater Kent Compacte, ara.
perheterodl, anab les famosas vil.
vules Pentodo? La seva potencia e
màxima selectivitat us deixaran sor.
presos. No ala construit res qua
l'iguali
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Tres polítiques

FULL DE DIETARI

Un Francesc Ferrer, patriota

català

El dia 19 d'agost de 1917 se ment polític de Prat de la rail.
celebrava a Barcelona la famosa Aquests homes eren catalanistes
ELS REIS I EL LAICISME
Quan es parlava en amsests darrers
assemblea de parlamentaria i al auténtica, que. contra l'oportu.
¿Quina actitud adopta el laicista
cap d'onze dies, Prat de la Riba niastie esgarriador de la Lliga, en davant les tradicions de tipus reli- temps de Francesc Ferrer 1 Guardia
per
posar-lo entre les ombres aumoria a la seva casa pairal de la Conferéncia Nacional de 1922 giös?
L'actitud que adopta la veieu gustes de grans catalana o ¿'abraCastelltersol. Aquestes dues da- es proclamaven liberals, densegata patriotes, o per indignar-se i
adesiara.
tes, que en la perspectiva histe- mates i republicana. La dictaLa inmensa majoria dels laicistes a: prestar d'una semblant gosadia, no
riea poden considerar-se coinci- dura, en paralitzar l'atajó ex- han celebrat el Nadal de Jesucrist podia estar-me de pensar en un altre
dents. tenen una importancia terna do les organitzaeions poli- amb còpia de torrons, galls, vine, Francesc Ferrer oblidat entre els paextraordinària en la política ca- tiques, contribuí a enfondir les gatzara. La majoria anaven ahir triotes que al Ilarg dels segles, en
una forma o altea, han lluitat abnetalana. pesqué marquen el eo- diferancies ideolítgiques d'aques- carregats de joguines per a organit- gadament
per Catalunya. Ningú,
nieneament d'una evolució pro- tes clima branques del catabais- zar la sorpresa epiiánica al baleó entre nosaltres, no refusaria un revora l'escalfa-panxes de llar dofunda del catalanisme militant. me, talment. que en arribar l'ho- omicili.
Per Pesqua els atrapareu cord de simpatía per a aquest bon
Començava l'etapa intervencio- ma decisiva, mentre la Lliga menjant el be; per Sant Joan, tirant català, ni els que voten exalçar la
nista. pera comeneava sense el donava un representant a rúa trastos vells a les fogueres, men- memòria del seu hm/lentita) anarquista, ni els que, amb motiu, neguen
que havia concebut Fintervencio- tim Govern de la monarquia, el jant coca o escabellant l'alfabrega
que p ugui barrejar-se el nom dinisme com a expedient per a as- president d'Aeci6 Catalana, Ni- olorosa.
quest amb el daquells nostres avantNo censuro; em limito a compro- passats qa excelliren en catalanitat.
solir les reivindicacions de Cata- colau d'Oliver, es jugava la
Per una altra coincidencia colpilunya. Ara sabem com van aliar llibertat signant el manifest del can Ja sé que alguns laicistes excusen llur acatament a determina- dora el nona i l'anomenada del
nostre
le: coses cense en Prat de la Comitè revolucionara central, que des tradicions de tipus religiós, mitRiba; mai no sabrem com han- era el futur Govern provisional jançant argurnents cientifics. Efis Francesc Ferrer van, com el de
Ferrer i Guardia, estretament Iligata
de la República triomfant.
sien anat si ell hagués viseut.
han llegit que Nadal, per exemple, al nona de Montjuic. Si per a l'un
evident que després d 'aquests La persecució de la dictadura és una data festiva des de molt la muntanya barcelonina fou l'escedos fets histarics, el catalanis- baria estimulat l'actiritat dels abans de néixer Jesucrist a Betlem. nari fatídic de :a sera fi, per a l'altre
me entra en un estadi polític elements extremistes del eatala- Tots els deus solars celebren llar fou el teatre de la gesta que en ha
natalici pe/s volts del 25 de deseasinédit. i és igualment exacto que p asme, que fins aleshores ni ha- bre, dia en que la creixença del dia transités el seu norn. Més encara:
es la fortificació militar, que en una
a partir d'aquells dos fets es vien tingut proa cohesiú iii quan- es fa palesa a tothom. També en tornas o altra, ha coronat segles a
determina un catalanisme non, titat suficient per a constituir la nit de Sant Joan, i en les seves través la muntanya, alta que de
la personalitat representativa del un nucli polític influent. Eran- practiques, hi ha una reminiscencia afontjuic es relaciona amb eis dos
qual és Francesa Camba cese 31aciä, que ja havia inter- certa de velles supersticions pa- Francesc Ferrer i amb la .particularitat i el contrast que l'un en ion
Extingits totalment per aquella ringla en la Conferència Nacio- garles...
Però, francarnent, aquestes justi- víctima i l'altre defensor.
mataixos dies els residas de l'or- nal d'Acciú Catalana, cono a exSí: cl nostre Francesc Ferrer fou
ficacions erudites mai co m'han conganització de l'antiga esquerra tremista, era l'aglutinant i el cap vençut. Ell el fono són arguments un defensor del fort de Montjuic.
catalana que encara palpitaven d'aquell grup, en el qual s'en- cercats "a posteriori" per compa- Ho fou, contra una de les més vioa El. Poble Col chi, agonitzant rolaren eis elements dispersos ginar el desig humardssim de per- lentes escomeses bel-ligues que mai
en les setmanes immediates a dels cm/1ns extrema catalanistes sistir en una festa conectiva, en una hagi rebut: la de la batalla que en
l'assemblea de parlamentaris. la i adjacents al catalanisme. Pera comunid més o menys acordada de porta el nom, la de la gran victäria
dels cata/ans damunt les tropes de
Lliga Regionalista, sota les ina- així cosa la política eamboniana gestos i de veas amb la falta de fe Felip IV, Ilavors de la guerra dels
religiosa. amb fagnosticisma. No.
Hracioas del senyor Camb6, que- baria derivas cap a un oportu- Els laicistes que mengem torrons Segadors (26 de gener de 1641). Ea
dava mestressa del camp catala- nisme incontrolat i es !novia en per Nadal i compren joguines pels aquella raó era un fort de forma
nista. La guerra, que tantes co- l'arbita d'una concepció pràc- Reis hauriem d'ésser menys cautes quadrada, defensat per quatre mitjos
ses havia trasbalsat, creava un tica i eminentment conservadora i recociesen que fem aquests actes, baluards: obra molt imperfecta, poc
dinarnisme integral , que embria- fina a creure nociu per a Cata- no pas perquè estern informats de resistent, improvisada, cont aquell
qui diu, en aquells
de perill per
gara molts esperits alliminats lunya qualsevol canvi de regim, Ja universalitat de llar origen, sinó, a la ciutat. Per adies
Ifié3 penúria, el
pis eanvis i les sorpresas que la política de l'extremisme ma- purament í simplement, perque són governador del iort, Josep de Rocaal calendari
i perque forEatat anormal d'Europa feien cianista era de forre-lacia pura- men part de lacristia
riostra litúrgia fami- bertí, &baria passat a l'enemic. Pena
baria estat substituta per un cabdill
possibles en la política i en l'eco- ment sentimental: treballava per liar.
neania do tots els paises. L'opor- una revolució que no sabia ni
Es per aquesta mateixa causa tan tan entès cona Monsieur d'Auligny,
tun:sme era una posició templa- ha sabut definir ben bé encara senzilla i, comptat i debatut, tan res- 112 stets militara francesas que hi
hacia aleshores a Catalunya, i el
dora. i el catalanisme organitzat i la seva palanca m6 poderosa pectable que gairebé no trobeu nin- guarnien algunes companyies de las
gú que, podent-ho fer, deixi de ce- contrarien
hi abandonà amb entusiasme. era Peinociú.
de la arel, el tes; de
Es principia poliltiess havien Entre aquesta dos pols, el ri- lebrar no sols les festes suprimidos
per l'Estar, sind adhuc les que ha
naniragat amb la guerra i per gerosament practic, netament
suprimir l'Església dins el present
at arrea predominava un con- conservador i monrquic de la segle.
e s pte utilitarista desesperat. Si- Lliga i el revolucionan sense
Hi ha tradició ritual, a estones
atacions econamiques que sem- programa. sentimental en tots els !ligada a la vida cósmica, a estones
LA HISTORIA VERA DELS
hlaven invulnerables es desfeien ordres, especialment en l'obre- amb Iligarns menys precisos, que te
"MARRONS GLACES"
eanb estrèpit i d'entre aquelles u-isla, política emotiva, que dis- una resistencia increíble. Tots els
poders , l'un darrera l'altre, acaben
raines se n'alçaven d'altres de simula la buidor ideològica amb
La
salar,
conten els metges, és un
per pactar-hi; canvien els nonas,
Ion fortes. amb una rapidesa im- tapies dc reivindicacions rular- canvien les dedicatòries, però en el concepte abstracte, si li den, ben
arrasionant. El catalanisme no quitzants, de patetismes de gel& loas persisteix en la humanitat el entes, cap valor total: per atad aquel'
Sai impermeable a aquelles ob- na i de:mota:6 fìcil, s'ha n'en- mates ritme d'exaltació i de metan- setcentista deia que la gran cosa,
als propis tamiz, no era
s a sions financieras, i en el seu síllala un catalanisuie republiea gia, de joia i de meditació, d'absti- relativament
pes de guarir-ne, sitió du viure-hi.
meeahisme done participació a fidel a una política de principia néncia i de golafreria.
Tinc
por
que
sigui igualment absI heus ad per qué un horn pot
unes activitats i a un ordre allunyada igualment del eatala- Esser
traer,: el concepte de la normalitat.
perfectament
heterodox,
agDc criatura, sentare he sentir parlar
d'idees que mai no s'hi havien niame conservador i antirepubli- nöstie si sonsa i
no sentir la neceopearut articular còmodament. cä d'una banda que del catala- sitat furiosa d'expulsar del calendari de la normalitat cena d'una cosa,
La política camboniana era nisme d'alluvia, del sentimen- la coca de Sant Joan, el galldindi pel cap alt, retrospectiva. Cercant,
denles, de destriar qué volien enraodalitzada per aquestes nore- talisme fallan i de la confusió nadalenc, el be pesque!, etc., etc.
tcndre el botiguer i el comerciant,
Per a apaivagar els impulsos viotats, i el catalanisme prenia un profitosa de Paltre extrem.
Vinclustrial i l'especulador, per norlenta
que
pugui
suscitar
la
inercia
caire totalment distint del seu Aquestes tres concepcions, que
malitat he arribat a creure que es
aire tradicional. Tota els valor,: avui xoquen en la política cata- d'aquests saborosos elements dins referien a un estat difícilment posla vida civil, n'id ha proa de per- sible en el qual us escaigués de reco desplaeaven talment que tot- lana, poden condensar-se en tres suadir-se que l'endemä d'expulsats
ine una mena d'asseguranea (de la
bm, fins ele mateixos interes- figures ben taracterístiques:
uns slmbols que els segles i l'ús han
aituació internacional, la disposició
cabreen, r essuscitaran en formes
sats. s'enganyaven en apreciar l'amb6-alaeiä-Nicolau
deis naercats, l'equació entre les freles seves aptituds. a [entre Prat El cas de Nicolau d'Olwer as més in temperante i abassegadores. sures i les iniciativas, el bon ordede la Riba ordenà i regí els des- ben singular. Difícilment, avui, L'home, ultra un animal rcligiós, nament de las Deis) que cada dia
auin:al politic i un animal estéguanyarien, indefinidament, mes di tins de la política de la Lliga, ningú podria aventurar cap pro- un
tic, és un animal litúrgic.
acre.
tot engranava i convergia a un recia sobre els destina, polítics de
Ningú, perca, no podrä negar que
CUL!e SOLDEVILA
fi. La ccalaboraciú parlamenta- Catalunya; tothom, pera admeavui en dia travessem una dura crisi
ria de Camba i la seva agilitat trà fäailment que Nicolau ¿101mundial: entre comentaris, és ciar,
de maniobra havien estat una ele- wer e.stä eltinat a jugar-hi un Els de Burgos i l'Estatut de totes menes: ela tan sovint fallaciosos o de-sorientata deis tecnics
ments de combat preciosos; des- papes primordial. Amb ell Catade Catalunya
ti els massa vegades a tres queda
aparagut el cenan construetiu, lunya pesa en funció un tipus
Burgus, 5.—A la reunió celeel partamentari passava a ocu- de polítie nou: el tipus d'intel- brada per les eatitats tocata peg de quinze deis empírics. Ladro dia
par el lloc del polític estructu- lectual al servei de la política irautar de la posici6 de Castella vaig llegir que la crisi actual Us la
pitjor catàstrofe que hagi conegat
naden que havia creat l'antiei- dócil a l'imperat' patriòtic. davant l'Estatut catalä, sacorel satín civilitzat d'enea del segle V
paca', de la Mancomunitat. Potser no ha tingut mai les il- dà otea les Diputa- (esfondrament de l'impera roma).
L'error era de no saber distingir lu,sions d'un polític, pera SeELI- Mutis d'Espanya I Ajuntaments Alares veas expliquen cona periódie: parlamentara el polemista, el pro ha servat l'entuaiasrne i la de més de 20.000 ànimes a una clamen t es troba la htunanitat en trendefensor d'episodis i causes con- fe d'un patriota disposat a do- assemblea magna, que se cele- ca-colla semblants: i citen exemples
recurrente. Igual que sobre el grau i
cretes que era el senyor Camba nar-ho tot pel triomf del seu brarä a Burgos el dia 16 de el caràcter d'equeata mala p3,..s.,'a
per
l'actual.
talítie constructiu, tenaç i ideal de catalanista. No ha estat
a lea economías burgeses, varien els
Ja ha ncumenaat a repartirat. del tipus Calmar, que un parlamentara ni un estratega
lea &evos muses i rese les invitaciona per al dit parvai adra
no cal dir que sobre el sea
era l'rat de la Riba. Aquest de la política de pastadas, ni un acta.
esdevenidor.
Paró
en una cosa hi
error, que gomenava amb electorer; tampoc no és un senha
unanintitnt, 1 és a creare
p rimera int,rvenci6 en el Go- timental que aapiga entendrir
Una conferència del senyor quegairebé
aquesta ensulsiada de milions,
ve cn de la monarquia en 1918, les COILIZIre.i ni e.speciala mai amb
Ventosa i Calvel/
aquest naufragi de /a confiança,
sha perpetuat fina a la caiguda l'a mb giletat vestida d 'moda;
aquest entrecanoneig de les duanes,
Madrid, 5. —El dia 16 dels
diii regim; el parlamentara que as un intellectual amb una saliaquesta parólisi del treball, aquesta
eerrents, al Circol de la Unió
ro luntäriament es deslligava del da preparació humanística i un
alerce/día donarà una confe- destrucció de la mercaderia, aquest
encongiment
anguniús de l'standard
p eale, llagué de veure desmentíhome de principia. Ea liberal, rencia l'ex-ministre regionalista
de vida, lenco, si no cont autora,
d es les seves profecies l'endema i he ha demostrat amb la sera senyor Jeans Ventosa i Calvell,
almenys cona a sinistra cómplice,
mateix de publicar-les. Camba participació en el de la s o bre el tema: "La situar:a po- In ximpleria hutnana. Sobre la mena
pa rlamentara movent-se en l'am- República; es un demòcrata que litice 1 els problemes económica
de paper que ella Id ha jugat,
d'Espanya".
bi snt deis interesses financiero, no ha desdit mai en cap acte
potser, una altra vagada;
pecó
sembla, tanmateix, que la sola
as sabia distingir la palpitació la seva vida pública; ea un
de la realit,at cesta que el vol- republicà conveneut que no ha pràctiques de la seva eficäeia, natura de les coses, inajudada per
tava. El catalanisme, a través de regatejat la seva persona per la demsstracions que el poble ha la nostra cooperació, no hauria reeixit, en cap manera, a tant d'estrall.
la seva personalitat, havia en- República, i es un catalanista jutjat amb la seas' experiencia
He vist passar quelcom de merma
trat en la via monta del regim amb una executòria de catalapecó
ben suggestiu, en aquest indret
personal. Entre la aua i l'altra
desnonat.
on
sóc (un país dele mes assenyanitat innnaeulada.
ea projecta /a qua maulla NicoAguaste perilla no havien pesCatalunya ha de decidir per lau d'Olwer: polltic,s de generós lats). Sabreu que a Ilivern hi Es
costana que a les adrogneritss venaat per alt a molts catalanistes, quina d'aquestes tres politiquee
de claredat i de seny, gan], a preus ben a l'abast del pú'per això l'any 1922 naixia M- es pronuncia; fins ara, de totes entusiasme,
blic modest, bocine fracassats de
ea-) C atalana, eom a protesta tres, la menys popular, indubta- política de principia i de estala- "marren
glace. Aquest !lamí, en
Púnica que tard o d'hora
d'un i ntervencionisme que no blement, 68 la que personifica nitat,
si
inateix, no té cosa que en jus•
haurà de regir la reconstrucció
eatisfeia ala que es tenien per Nicolau d'Olwer. Les altres
tifiqui el preu elevat d'article de
dues,
Ilen tinuadon fidele del petisa- perb, ja han donat demostracions espiritual efectiva de la Cata- luxe; per?, el seu ajust comporta un
lunya alliberada.
percentatge elevat de tLencadisea, i
—

Finestreries

Santa EuIllia, els aniquelets d'En
Cabanyes i alguns soldas, francesos.
Entre aquests defensors de Montjuic
es trobava, dones, En Francesc Ferrer, i era probablement un ciutadà
barcelenl de les companyies o potser
del ten: ostentara el grau de sergent.
Al volt del fort de Montjuie va

decidir-3e la 9ort de la batalla. Les

defenses de la muntanya s'havien
anat retirant cap al fort, no sense
pèrdues importants per part dels
espanyols. Feia hores que es combarla i el coratge dels catalans començava a defallir. N'hi havia que,
perdent l'esperança, planyien la dissort, d'altres insinuaren les condicions d'una possible capitulació. Fou
aleshores que el sergent Ferrer va
tornar el coratge als assetjats i va
salvar-los de la desfeta. Vet aci cona
explica Mello fa sera acció:
"Al so de les veus que cada regada creixien anda mis desesperació
en tots els que esperaren per instants la mort, va eixir de la plaça
superior del fort al sergent Ferrer,
portat d'algun eficacissim impuls,
i amb zel de veritable patrici va
procurar Murar la vida per la defensa de la república. Era comú en
eis catalans la veu que tot es perdia
i que renern/c eta assaltava, quan
Ferrer, impacient, esguardara a una
banda i ultra per vetare on eren cscomesos: va topar abatas amb la vista
d u la part que anava a socórrels, afid
ele la ciutat com de la marina, que
ja es trobava més a la vora del fort
que no els propis esquadrons contraris. Llames, amb nou ale, va
alear el crit públicant els socors."
No cal ponderar l'efecte que les
paraules de Ferrer van produir en
els defensors de MOntilliC. 1.1,1.17 coratge defallent va enardir-se tot
d'una, i l'arribada dels reforços es
va realitzar feliçrnent.
La batalla de Montjuic va restar
alx1 decidida a favor deis catalans,
La gesta de Francesc Ferrer hi va
contribuir no pas poc. Per això hem
volgut recordar el seu nom, ara que
s'acosta l'aniversari d'aquel' famós
fet d'armes.
FERRAN SOLDEVILA

cate fa que les castanyes ben sencenes regia més cares.
Enguany hi ha hagut una babea
considerable en les comandes deis
bells "marrons glaces". (Si he de
creare

un amic mett botiguer, culis

sobretot els benestants qui ha estalviat i creu sobretot ella qui tenla
eh culta del "anearon glacti" corn
una tradició.) Aleshores els cenedors, quina n'han feta? Una de molt
amaina. S'han posat a esmicolar
"marrons", i and sembla que, fentlos passar cona a bocatas de la primeria estant, se talan pogut desempallegar.
JOSEP CARNEA

AHONDURAS
Un moviment facciós
Nora York, 5.—A l'Associated Press li comuniquen de
Honduras que a la zona dels
piabas ha esclatat un mera
raent racciós. 11a estas praelamuda la 11^i manas/. —

Metron. Pl. Catalunya, 5 i Bruch, ir

Les Neules
Amadeu Vives
Antany eren meravellases... Potser no eren tan perfectes i saborosea cona Im sin enguany, pecó tan
mateix eren superiors, suprema delectació de la més bella jornada de
tot l'any.
Jo, que he conegut les neules des
del misteri de llar gènesi fins a llar
consumació nadalenca, i en nur época d'or, podré tal vegada parlar d'aquestes varetes màgiques de l'hivern
barceloni asnb un xic mes d'amor
que el barcelonl distret en les graeies de la modernitat.
Existia a Barcelona el pendía de
les neules, paradís obac i misteriós,
tot amaras d'encisament sagrat.
Aquest paradis es trobava, em seanbla recordar, al cerrar dels Bartes
Nous, carrer n oves-barceloní autentic; ço és: ¿'astil isabelí; aquell més
sobri estil isabeli que ea propi de
la Barcelona refeta sense art des,prés de la crema de:3 conrents. El
carrer dels Banys Nous, pesó, com
la majoria deis carrera modernitzats
aleshores en 7a Barcelona rcviscoiada per la indústria, recobra de pressa una gracia de barcelonisme "sui
generis", una gracia malencónica
austera que amaga un sens fi d ialtres grdcies tan óptimes i enciseres
que horn no pot fruir-les toses sense
pecar, sense sofrir aihora del pregon
remordiment que han de provocar
en l'anima sensible tot almas i acaparament. Ca!, però, haver viscut en
aquests barris tan banals i tristos,
i sobretot cal haver-hi atascan, per a
percebre'n el perfum embriagador
de transcendencia quotidiana i diafana.
Jo riada a proximitat del carrer
des Banys Nous i el meit amiguet,
el reí en els bancs del Collegi de
Sant Josep de Calasane, que Don
Rafael i Donya Rita regentaven al
Cariar Nou, vivia en el propi caree
dels Banys Nous, i en una manufactura de neules; una de les diverses
que existien en aquel( carrer ombriu
i humit. Ell, l'atine, venia a casa a
jugar i jo anava a jugar a casa sera,
en aquell paradís encisat orales neules germinaren secretament en grans
caixes de zenc, polit cona un mirall
i ribetejat de llautons rutilants. Unes
Ventalles fines i pulcres arnb pom
de vidre blanc o colorir, eauncallat
a imitació de grans topazis, diamants, ópals o maragdes, introduje
el, encisats i puerils dants i
als ltntš de les nettles innocents i
puses. Tot era net i /hiera en aquel l
interior sense seients, pavimentar de
marbre; tot era silenciós i misteriós
en aquella penombra mae gairebé era
obacuritat L senyora, Leonor, la
lada d'armen lloc encina apareixia
silent i somrient al cap de poca estona de vibrar les ventalles fine, i
res-pectables: la senyora Leonor, bella i elegant, jove i perfumada, tota
enjoiada amb un sol joiell, una esplendent agalla de pit que damunt
del vestit de seda negra tenia un
prestigi semblant al dele nimbes de
les untes pinntades 1 litografiadas.
La senyora Leonor era pródiga de
tota mena de llaminadures i joguiness, Ilevat de neules —que ajad era
materia inviolable. Després desapareixia silent amb el len sonaris una
'Mea trister, sota aureolada de bondat i de distinció. Han-ja entrar i
sortit cona una aparició celest, un
nisten i deliciós que m'obsessionava
durant tot el dia i, a estones, tots

els altres dies; un misteri que no
sabré mai explicar. La senyora Leonor, la deessa del paradís de les Reales, era una divinitat materialment
idéntica al retrat de dama que pintó
Simó Gómez, coneervat en el nostre Musca d'Art Mod.rn.
La senyora Leonor no ens oferia
neules parqué probablement no baria arribat l'hora de Ilur adveniment
a la vida terrenal, vida efímera pesó
tan excelsa. En cheche, ja és sabut
que les acules només poden éssee
ofertori dels àgapes desembrins, més
assenyaladament encara, a partir tan
sois de la diada
la Purissima.
I si be és veritat que de vegades a;gun confiter adalerat gosava exhibir-les en pots de cidra abatas d'aquesta duada, aixb no tenia altre
abast que el de bon averany i d'estimul nadalenc. Que algun golafre
impacient s'atrevís a comprar-ne
abans de la diada, tots eIs altres
clients se n'esveraven i ädhuc algun
arara fins a escandalitzar-se en veu
alta: I... ara?... La gent s'ha tornat
boja!...
¿Que feien, dones, durant l'any
amb tanta de neula corn atnesoraven
en llurs enormes dipósits de zenc i
Neutra les manufactures del carrer
deis Banys Nous? sPotser geatacid
d'aquelles tenues exquisideses exigia
011Ze dele dotze mesos de l'any?
¿Potser una Ilei inexorable i inexplicable exigia l'abstenció de neules
fins a l'Advent? ¡Potser seria sacrilegi?... —Quin altre misteri aquest
de la curta i precisa teniporalitat de
les neules; més curta temporalitat
com la de les maduixes— Avui que
ice ciències, àdhuc les ciéncies relgloses, estan me; avançades es podrà tal cegada aventurar una explicoció de tan pregon misteri: jo cree,
dones, que les malles, cl mateix les
de vainilla que les de Ilimona, serien
facilme.nt elaborables durant tot
l'any; pesó, menja massa preciosa
(dotze neules costaren dos guarros),
nomes era assequible a la gua adinerada i sibarítica. Els obradcas del
cartee deis Banys duelen treballar,
dones, durant el; altres once meses
de rany, per a l'ariatocracia del diner i deis pergamins; i per això seria que la neula baria adoptat la
forma de pergamins plegats, í, quin
es remollia, àdhuc en prenia la qualitat. El cert és que aquells
periamats de vainilla i Olí:nona noInés elaboraven i venien neules, res
més que mutes.
No: are recordo que darrera les
remalles deis perfumats Ilu'ems del
carrer deis Banys Nous també s'elaboraven hòsties, unes grans tulles
albea, amb grano i perita encunys on
deetacara la imatge patética i atordidorament simbólica., del Crucificar.
Aquests encunys serien després retallato pelo sagristans de cent parróquies, i consagrats, fabulosament
consagrats, fina a l'iniinit, iins al ce ,
pelo capellans, ella mateixos concast-aus pela bisbes, i es bisbes consagrats per altres potestats mes sobiranes i sobrelmmanes, fins arribar
a la cvonsagració papal, que Es tan
com tocar el cel amb les rimas!
Per aixa a la taula de Nadal, que
mes que una taula és una sudada,
Ins neules feien un papar tan protagonístic cona el mateix gall d'inda
mes encara, pesque, en aparéixer
rindiot farcit les zacates manteniet
en l'esperança llar enorme prestigi,
mentre que, en acabat l'indiot, les
frägits neules triornfaven en una fortalesa de turrons, i de l'indios ja
no sen cantara gel! ni gallina.
Adhue la paperina de "es neules era
materia d'exultació guata el cap 1.:2
casa la cofiava cona una mitra ---darrara demostració de la identitat que
hi ha entre ço temporal i ço clero
i darrera evocacib de la santedat de
les neuks...
Fins que, ben inflada i ben cuelafada, l'episeopnlina paperina servia
per a engegar la gran cano: ade apilagst i apoteósica, del transit eimer
pecó gloraós de les males per aquesta vall de Ilagrimes.
Aval les 11<llita ¡O no tenen el
prestigi d'antany. Amb un impudor
propi dels temps de degeneració,
tothom en fabrica, i millors que mai;
co que és mes deplorable, tothom
gota menjar-ne, adhuc per Tots
Sants! 1 quan arriba Nada!, astragats els pabadars um tabús i per
l'abundor de noves menges llamineres, les nettlea no produeixen cap
afecte. ins la mainada hi fa el desmenjat. Se'n van !es miles i amb
elles tota la poesia que el temp5,
gran fumador, Id caragolà. Aniat de
les mutes i llar sutil meravella sols
en restara el record —i el dolor del
record—. "Nessun maggior dolore..."
SS.

44n4••
—I dones, qui ha estat alxö d'Extremadura?
— Era fatal que a Extremadura es produís l'extremisme
inés dur.

De-maree de la canonada epiloga],
alguno deis entaulats a la nidada
nadalenca aniran en cerca d'un tecó
Oil plorar desconhortadament aquest
dolor deis records d'un temas folie,
talment com plorava ja, ben abatas
de ladet d'or de les neules, aquell
Alarcon de `La Nochebuena del
Poeta". D'altres, pero, hi &airea,
justament per constatar que el unan
no s'atura i que de la seva evolució
constant en tenen testimoais tan
aferrables i gustosos cona aquests
de les cándidos mutes, que al cel
siguin.

JOAN SACS

PUBL/CITAT

Informació política
aPARTIT CATALANISTA REPUBLICA Sea impresa la conferència d'En Massó
i Llorenç
Diversos elemento estalaniates assistenta a la conferència que dies
paseata dona a Palestra el patriota
Manuel Massó i IsSorena, han acordat obrir una subscripció per a editar
íntegra la dita conferencia, fer-ne un
gros tiratge i escampar-la arrea de
Catalunya.
Cal adreçar els donatius a "Elemenas d'Estat Catalä", Casp, la,
pis primer, lletra L

L
AMÓ
CATALANA
BENJUÍ
IMA
,

Un Centre Català-Suís
SOPAR D'HOMENATGE
al senyor

L. NICOLAU D'Ot.WER
Representant de Catalunya en el Primer Ocivern de la
República
DIA 9 DE CENEN DE 1932, A LES DEU DE LA NIT,
A L'HOTEL ORIENT
Preu del tlquet: 29 Ptas.
Inacrlpolone:
A0010 CATALANA REPUBLICANA,
LA PUBLIOITAT (Corta Catalanes, 589)
1 a l'HOTEL ORIENT,

Lacte de diumenge
vinent a Ripoll

Secció Universitària
d'Acció Catalana
Republicana

Organitsat Per "Ressorgiment"

Ripoll, el vinent diumenge se celebrara
a resmentada tísica un míting d'Acei6
Catalana Republicana, en el qual renti r an par: els Sr:. Sebo:tia Anglada,
Miguel Ferrer, Caries _To r da i Faars,
Lluís Massa! i Balaguer, laume Bofill i Mates i L. Nirolau d'Oltver.
Aquest acta Promet assolir un isit
veritable, fruir que han anunciat
assistència importada +mella catalanistes republicans de la comarca. entre els
guata el seu anunci ha des-vetllat el mis
gran entusiasme.

CERCLE DESTUDIS
D'ACTUACIO POLITICA
Demà, dijous, dia 7, a les
7 .30 de la tarda, a l'estatge d'Accid Catalana, Corts Catalanes,
589, pral., tindta lloc l'acte dimauguració de les tasques daquast Carde d'Estudis, anb el
concurs del senyor
I. BOFILL I MATES
Poden assistir a l'acte tots els
eatudiunts catarais i eis socia
d'A. C. R. 1 adherits al Partit
Catalanista Republicà.
Hom prega a totes !es entitats
adherides que anuncian, en Ilurs
respective: cartelleres, les tasques d'aquesta Secció Universitaria, a les quals att invitara o
collaborar roas els seas socia.

Centre Catalanista Republicà del Poble Nou
En la darrers Junta genera! d'a qu esta entitat, !ares elegits per als carrers
de la Junta Directiva, el: senyors sc-

giients:
President, Ricard Vives.
Viee-presiclent, Francesa Mant piel.
Secretari, Isidre Surrallis.
Vice-secretari, Josep Tornas.
Tresorer, Lluís Bocha.
Comptador, loan Bol:.
Bibliotecari. Josep Torrents.
Vocals de la Comissió Política: Ioscp Taran, Hermenegild Lisio, loan

Vocals de la Comissid de Profapanda: Bonaventura Arias& lose
Oms, David Soler.
Vocal: de la Comía:id de Cultura:
Lluís Benaclocha, loan Cases, Ardan;
Coma, Miguel Traveria, loan T'erais.

Romea, Eso quise Soler,

Prec als catalanistes republicans
La intensa ocluí:ció que ha empris
'Acció Catalana Republicana, fidel al
comPliment del deure que aquesta hora
decisiva de la nostra història imposa a
iota els catabais, rcquercis cl cciteurs
personal i econamic de tots aquella que,
,compartint el nostre ideari, aspirin a
qué tingui una plena efectivitat en la
política de Catalunya.

Preguem a tots els amics i simpatitsanto, homes i dones, que s'inscriguin
a les !listes d'Acció Catalana Repu-

blicana.
Pregucm a tots aquella que vulguin
collaborar a les marres tasques, te
s'adjuntin a les Ponincies d'estila
d'actuació que Accid Catalana RepubPi•
cana ti organitsades.

ACCIO CATALANA

REPUBLICANA
Corte Catalanes, 533, pral. -- Barcelona

'd'edat
de profeeri6

anys,

, que ee.std a

carrer

/aja

, sollicita

ring,* cono a soci, comprometent-se a pagar la quota mensual de dues pasteles

i oferint la volentdria de
de

EL PROPONEN;

Homenatge al senyor
Anguera de Sojo
La "Comissió" organitzadora
thamenatge a O. Anguera de Sojo eras
envia la publicació de /a nata següent,
que publiquem amb mear de gast:
Responent a ia iniciativa Rascada
en distints sectors barcelonias
.constituit en aquesta ciutat una cornissió integrada per elements dc corriera, del treball i professions liberals, que després de consultar culitate i grupo i trabar general assistència i entusiasta cooperada, ha comenlas els trebalis d'organització d'un
homenatge a l'ex-gosernador civil senyor Anguera de Soja cota a testirnoni de l'agraiment que per a:1 &cm
Barcelona, sense distinció de classes,
partits ni organismes, pel seu reate
just procedir en el arree.
L'homenatge consistirá en regalarli per subscripció un bastó de cornandament (que ja s'esta construint)
i en un äpat en l'acta d'ésser-li n'u-

pessetes
de 193...

EL SOL.LICITANT,

rat el bastó, i que probablernent yoclrä tenir roe a fi d'aquest mes.
Totes aquellas persones i torpor.alcas que desitgin cooperar a les tasques de la Comissió i contribuir a
l'homenatge, poden dirigir-se a la seentrada (Rambla de Sta. Mònica,
i ro, primer, segura) bé per asara
o bé personalment de set a vais de:
vespre dele dies feiners."

Telefonema al senyor
Anguera
Ha estat cavial el segaran telefonema al senyor Anguera de Sojo,
governador dinassionari d'aquesta
provincia:
"Grup catalanistes republicana
Manresa felicita actitud futur president Generalitat. Cirera,
Auger, Martí, Teixidor, Pintor, Riera, RA, Cornet, Mora, l'etnia..
Llovet, Comes, Sancliment, Vivee,
Ros."

Estant a punt de quedar legalment
constituit i reconegut per les autoritats solases, el "Centre CataläSute", amb el propasa d'estrènyer
els Ilaaos de tota mena entre Catalunya i Suissa, intensificant Hura relacions intellectuals, artistiques, cientifiques, econòmiques, etc., es cumplan a posar-ho a coneixement de
tots els catalans als miaus pugui
interessar.
La Junta gestora esta composta
pels senyors:
Schmid, presiden!: Pagas, aleepresident, Romagosa, secretad; Butono, caixer; Marque, Mme. Besse
i Girardin. vocals.
Dirigir la correspondencia a Berna, Case na' 239.

Trotski no pot tornar
a Espanya
El conegut trotskista Andreu Nin,
preguntar per un redactor de 'El
Sol" sobre la noticia del viatge de
Trotski a Espanya, ha fet les declaraciono següents:
"—Por ahora, sólo hay deseoa por
parte de Troteki de realizar el viaje,
pero nada más. La República dificulta, al menos por ahora, Cl viaje
de Trotski.
Acerca de cómo nació en Trotski
la idea de residir en Espata, ha dicho Nin que a !os pocos días de
proclamarse la República Lerroux
dijo que si Trotski deseaba venir a
Espana la República le abriría las
puertas y le acogería con la hospitalidad consiguiente. Los médicos le
han recomcndado a Tras:ski un clima templado. Ante le declaracMnes de Lerroux, yo telegrafié a
Trotski diciéndole: "Pida usted el
visado de su pasaporte para Espafia." Trotski se dirigió a la representación diplomática de Espafia en
Constantinopla y solicitó el visado
de su pasaporte, a lo que no St accedió. Entonces pude enterame por
unas nuevas declaraciones de Lerroux que no se había accedido a la
solicitud dc Trotski para evitar que
pudieseis surgir dificultades Para el
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Espata y Rusia. Me
puse co relación con Soriano y Samblanca!, enterándoles de lo que estaba ocurriendo con la petición de
Trotski e interesando de ambos que
antes de que terminase el período
parlamentario llevasen a las Cortes
cl caso de Trotski. Sarnblancat me
contestó: "Rodrigo Soriano prometa.) llevar al Parlamento esta cuestión; pero se acaba de dar el cerrojazo al Parlamento, y Rodrigo Soriano, qae prometió hablar de esta
cuestión en las Cortes, no ha dicho
ussa sola palabra."
Desde lurgo, Trotski desconfía de
lograr sus propósitos. Alguna vez,
en la correspondencia que sostenga
con al, alude al proyectado viaje .
Luego, acerca de la formación de
un gran partido comunista espato!,
ha dicho que cree en el. Se muestra partidario de que se vaya a la
formación do un partido comunista
único, convocando un Congreso en
el que estén representados todo, los
elementos de ideología comunista,
incluso los excluidos por diferencias de matiz. En este Congreso
podrían discutirse ampliamente todos los problemas que nos afectan
como comunistas. Nosotros, aunque
fuéramos derrotadas en nuestros
puntos de vista, nos sonseteriamos
a la orientación que marcase el Congreso, sin renunciar por ello al derecho de seguir defendiendo nuestras opiniones en cl interior del partido.
La masa obrera no es anarquista
en Espana. Sigue a los anarquistas
porque astos, antes de aparecer las
ideas comunistas, representaban la
única fracción revolucionaria. Los
socialistas, por su oportunismo, no
merecian confianza a la masa obrera, y ésta tenia que afluir a la Confederación Nacional del Trabajo por
su carácter anarcosindicalista; pero
el pors ruin es de los comunistas. En
la masa obrera, lo mismo en CataMira qua en el resto de /a Península, se dibuja actuaansinte una tendencia hacia el comunismo. En la
conferencia celebrada en Lérida por
la Ccniederacian RegOnal del Trabajo en Catatuaa hubo 27 delegados
comunistas. ans :so desconfio en
que llegue el día e-, que la Confederación Nacional del Trabajo se
halle en nuestras manos. Los anarquistas van de tumbo en tumbo. La

Confederación, en manos de Oh%

resulta vas cosa caótica e ladeas.
La Confederación tendrá que ser
comunista, o si no se estrellara."

Roc Boronat no pot
parlar per la ràdio...
Entre els innegables encarta del
¡mayor Anguera de Sojo en el temps
qae actuà de governador civil figura
el de no continuar amb el favoritisme que representava per al partit
d'Esquerra Republicana deixat radiar cada artesana un discurset politic tirant pel sea cantó, a arrea
de l'abnegat funcionari municipal
•enyor Roc Boronat, que en nou nietos ha prosperat mas que alguna
funcionaria que porten dotze anys
de larval.
Deixant de banda la molestia que
la nava oratòria buida i pedant podio, causar entre els ràdio-oients,
aquest exclusivisme que es reservan al senyor Boronat en ¡usar el
sol que podia tractar de temes polítics, retrata bé Vesperit de tots els
esquerrans de "doublé" que Patim
a casa nostra i que han fet de la
negació a la igualtat de drets als
altres ciutadans que no pensen com
ells la base fonamental de llar programa.
Perb En Roc Boronat, que tan
poe airós sabé sortir-se de l'assemblea d'Estat Catalä (perqua allí tots
es coneixien bé), ha trobat el mitjà
de reproduir-nos el disc que lumia
engegat per radio, fent-ho per mitjà
de l'òrgan nocturn del seu partit.
Trabara rnolt encerrada la a plació perquè abrí y ak:si corn aquest
abnegat funcionari esquerrà pretén
fer servir la radio per p resentar a
Anguera de Sojo com un anemia
de la República; per falsejar els
debats de la darrera assemblea de
la Generalitat; per dir que els que
no som de l'Esquerra son, comparables a Alba. Royo, Unamuno i
companyia, i aitres nicieses per l'atia que ni aal la pena de recollir.
En canvi, no ens parla per enlloc
del retard que porta l'ex-Diputada
de Barcelona, regida pcis bornes de
l'Esquerra, en pagar el milió i mig
de paseares que venien consignadas
per als establiments de beneficancia.

La propaganda
dels rabassaires
No hi ha paaer ni paperet contro:at
per l'Esquerra que no sigui un instrument de propaganda_ Exemple: el
"Full Oficial". Tan altre exemple: la
informada, escrita a máquina que el
servei de prensa de l'Ajantament fas:lita aas periadistes. En els fulls
formada municipal dahin es dóna la
noticia següent:
"Organitzat per la Unió de Rabatsaires de Catalunya o-a celebrar-se
diumenge l'anunciat acta d'afirmada a
d'Esquerra Republicana de CaMistan a Sta Eulalia de Rcnsana Una
gran untada acudi a escoltar l'autoritzada paras:la del sensor Joan Lilas
Pujol i Font , diputar de la Genera:tat, el qual, igual que el nostre ami:
Josep Bertran de Quintana, regidor
d'aquest Ajuntament, parla a hauchtori, format en la seva majaría de jagesos de:s punto bàsics de l'organització
rabasoaira, que es defensa avui de l'accid deis elements patronals, als mula
el Sector Jascp ertran de Quintana
titila d'elements pertorbadars. Ambdós oradors fessin remarcar que en
dels objectes essencials de l'Esquerra
Republicana de Catalunya és de portar
la cultura al camp per fer homes aptas, a l'alçaria del pala i posareis així
mateix de manifest que tota la tasca
¡eta has ara per l'Esquerra tendeix
a portar aquest principi a boa fi. En
asaba: liars parlaments, en els quals
no s'ablidaren de blasmar tots aquells
hornos que fan obstrucció als principie revolucionaras que cns dugueren la
República, els oradors forca aplaudits
amb gran entusiasme, reposta cantanchut als derrotistas i despitats que interessadament tendeixen a afeblir el
prestigi del paras que avui compta
amb l'absoluta confiança de tot el nostse poble. Els senyors Joan LluísPujol i Font i Josep Bertran de Quintana foren homenatjats afestuosamant
pela velas de Santa Euisiiia de Ronsana."

Una organització patronal clandestina?
Diario dcl Comercio ha publicat un
article en el qua?, després d'observacions assenyades, CM:
"Estos días se rumorea sobre la organiza:jan ae un Sindicato Un j a° patranal can las misnsas características
dci Sindicato Unico obrero: cotizaciones y fondos, recaudados e invertidos
sin control, No creemos que la idea
prospere. Nosotros, al tener noticia de
Ja misma, ea/irnos a hablar de ello,
para señalar el enorme aafio que una
acción de tal índole podría carrear a
la paz de Barcelona. Diario del Comercio es ajeno a todas estas empresas
temerarias y suscripciones, pues, deltadieado el honor y la moralidad de las
clases directoras de nuestra estimada
Barcelona, no creemos acertado que se
recurra a tales extremos."
Nosaltres també teniem certes noticies d'aquesta teniptativa, que, altrament. no sembla pas que hagi trobat un
ambient gaire favorable. De tea ma-

Dimecrea, 6 de gener de 1932
non, Pasan ea guiada el' chitado»

Vida religiosa

als T'ala boa puirld deolb-

nant-los aportaclons per a emproes
clandestina' d'aquest caire, que no poden produir beneficia de cap mena, al
ofereixen garantice, per tal com poden amar organitzades amb mires particular' i fina almenys tèrbols.

Curs sobre la revolució
russa, per Andreu Nin
Dijous vinent, dia 7, i els divendres
de cada setmana següents, a les de-a
en punt del vespre, el propagandista
comunista Andreu Nin donara un cura
de dotze Iliaons sobre la recitada russa, a l'estatge de la redacció de "El
Soviet", carrer de Sant Gil, núm. 3,
principal.
Temes: Lliçó I: Cometen:diques
peculiar: de la Riissia pre-revoluciondria. Antecedenos històrics. Estructura
econòmica. — Lliçó II: Origens, caracteristiques é deoenvolupament del
oto:rimen' revolucionari. Les revoltes
pagases. La sublevació desembrista. Els
partits. La revolució de spor,s. La formació del partit balxtvista. — Lli.
efi III: Ela anys di reacció i la guerra imperialista. La depressió revolucionaria. El nou impals del moviment.
La guerra imperialieta. Els últims anys
del tsarisme. — LEO IV: La revelacid de febrer. La caigua del tsarisme.
El Gavera provisional. Els Soviets.
La revolució democrätico-burgesa irrealitzada. Les "jornadas de juliol".
Kornilo.— Lliaia V: La rraohocia d'octubre. La presa del Poder pels bolxevistes. Eis primera vuit mese d'actuació del gavera deis Soviets. La
guerra civil. La política nacionalitaria. La pau de Brest-Litovsk. — Llicos VI: El conninisme de guerra, Causes del comunisme de guerra. Caracteristiques. Organització de la producció. Les requisiciona La discussió sobre els Sindicato. La revolta de Croastadt. — Layó VII: La nava política
eta:amito (N. E. P.) Causes que la
determinaren. Característiques. Resultats. Les contradiccions de l'economia
soviatica. — Lliça VIII: La indiístria. La lluita entorn de la politica
econamica. El pla quinquennal. Resultats. Perspectivas. — LISO IX: La
política al comp. La huila entorn de
13 política al camp. La collectivitnació. — Lliçó X: Els Sindicats,
Consells de fabrica, els Soviets, el
Partit. — Lliçó XI: LO revolució
cultural. L'escola. La Premsa. Vedacada tècnica. El teatre. L'art. La literatura. Les biblioteques. L'aducació
política. La revolució i eis costuras. —
LISO XII. La lluita de ¡'oposició comunista d'entierra i les perspectqes
de la revoluti6 russa.

Una protesta
"Director "Ahora", Madrid. —
Grupo barceloneses protestan indignados publicación portada ese periódico
edición día cuatro corriente stop Cultivar semejante sensacionalismo sólo
aprovecha enemigos Espafia y República favoreciendo hostilidad prensa
reaccionaria extranjera stop Semejante ausencia sentido común no demostrado nunca prensa barcelonesa
ejemplar. Firmado: José Gaspart.
Ragasol, Cebó, Pou, siguen firmas."
"Ministro Gobernación. Madrid. —
Grupo barceloneses indignados publicación portada elidan día cuatro corriente diaria 'Ahora" ruegan a V.
E. interponga su alta autoridad imposibilitar repetición semejante desatino
sólo aprovechable enernSgos Esprofia
y República parapetados prensa reaccionaria can-alijara. Picotada: José
Gaspart, Ragasol, Carbol), Pou, siguen
firmas."

Ahir arribà ;de pas cap
a Roma En Gabriel
Alomar
Ahir al mati arriba a la nostra ciutat, preceden: de Palma de Mallorca,
el senyor Gabriel Alomar, amb lobjacte d'embarcar amb rumb cap a
Italia per a prendre paseessió de la
nostra Ambaixada prop del Quirinal.
El senyor Alomar fou nomenat ambaixador d'Espanya a Roma fa alguns mesos, i fins ara no ha pogut
prendre posseseia dc hesmentat carrec parqué el rei d'Itàlia no era a la
seca capital. i calia esperar el sea retorn per a preparar la preeentació de
credencials.

L'ex-governador
de Palencia
Ida tornat a Barcelona l'ex-governador civil de Palana, senyor Josep
Jordi Vinaixa.

Don Joan March
Arnb una satisfacció, potser digna
de nallor causa. "El Noticiero Universal" publicaaa ahir, a la saccia palana, la segisent noticia comentada:
"NO HAY MAL QUE CIEN
AÑOS DURE. — Todavía no se han
apagado los ecos de las voces acusatorias que tronaron en el Congreso
contra el diputado mallorquín don
Juan March Ordinas, ni ha desaparecido por completo la impresión que
produjo SU recusacian parlamentaria,
cuando en. Pairna de Mallorca acaban de tributarle un homenaje.
En la capital balear acaba de ser

CIRCULAR
SOBRE LES ALMOINES A FAVOR DEL CULTE I CLERECIA
Senat perjudici de les reaolucions que
filas endavant Ironizm adoptar, encaminada a regular tot e lreferent a la
manera d'assegurar el decorós sosteniment del Culta i Clerecía a la nostra
d'acta; que, per part de l'Estat, ha estat objecte l'Església a la nostra patria,
araron de Invin,iit oportú publicar el
següent:
ORDENAMENT
L Es cortaitueix una Junta Diocr
sana, presidida per Prelat, que
té per finalitat: a) aplegar i administrar amb subjeceló al seu Reglarnent,
les almoines per al sosteniment del
Culta i Clerecia, recollint l'import de
les conecten subscripcions i donatius
deis Risita, Rectora, Juntes parroquials,
Comunitats i particulars; b) formar el
pressupost anual de Personal i Culte,
exarninant i Informant el compte general del darla= exercici.
Aquesta Junta es remara tantes
vegades corn ho cregui convenient l'excellentisslra Prelat, previa convocavaria.
III. A cada feligressia. el Reverend
Rector establia una Junta, case Presis
dirä dl matelx, composta de seglars hanorables, entre el. quals es podrien
comptar ele 'remires de les actuals
untes de Fabrica, i d'alomo altre capella,
on alzó sigui possible, nomenats pel
Randin. Ordinari a propcsta del mateix
Rector.
Sera eran:ció de les Juntes parraquials promoure i recaptar les subocripcions que no vagin directament a la
Junta Diocesana i cl proslucte de les
c.ollectes de les cadires en la forma
que s'establira, i hauran de lliurar-les a
l'Administrada de la Junta Diocesana
durant els quince primero dies segiients
a cada trimestre Les Juntes parroquials portaran el se-a labre d'administracia, ingressos i l'amamante, 1 aquest
Ilibre aerä tramas cid any, amb els
seas oomreovants, a la Junta Diocesana, per al seu informe i corresponent
aprovació del As-adra. Ordinari,
IV. Els recursos per al Culta i °trecia s'arbitraran pelo tnítjans següents
t , tina collecta mensual, e tenor dal
previngat a la Pastoral dels Reverendissims Metropolitans, la <mal es fara.
a partir- del vinent mes de febrer, el
primer diurnenge de cada mes, a totes
les esglésies, aixi públiques com privadas, siguin diocesanas o pertanyer.ts
Catagressacians religiosas, a totes !es
entregado al Sr. March un alburas heno de miles de firmas corno prueba de
adhesión y afecto a su persona, ante
la declaración de incompatibilidad
acordada por las Cortes Constituyentes.
En nombre de los firmantes 11,5
de la palabra el ex senador don Lais
Pascual, teniendo frases de elogio para el Sr. March.
Esto demuestra que no hay mal que
cien atas dure y que todas las semanas ele pasión tienen su Pascua; aún
cuando la víctima sea el Sr. March
Ordinas."

Avui, a la Generalitat
i a l'Ajuntament
Anta, diada deis Reis, és dia inhàbil a l'Ajuntament.
A la Centralitas, perb, senil din
de treball.

No ticiari
'Amb motiu d'inaugurar-se el dispensar/ de la 6accidi del s'astricta
visite de la Unii) Socialista de Caaa:sualaa, e: doctor Rada; donan aria,
dimecres, a Ics eis ola la tarda. una
conferència pública al correr Molas ny, 35, sobra el tenia -L'organitnació de la sanitat".
— Est FAssembica general darrerament caebrada per la Federació
cal d'entitats adharides a la Unió General de Trcballadars, fou no:manada
la següeliss Camissiä executiva
Presiden:. Ramos Palomas Taló:
vice-president, Francesa Palea Mara:tez; secretan i general, Jasa aanchu
Marín; vice-aecretari, Josep Gamma
García; tresorer, M. alartiaez Cuenca; vocals, Migues Sana Gansea, Francese Espín Carda, Adolf Sanó Badia,
Dorna:lea Torres Cenen

Aclariment
Hem rabias la visita del ProPietasi
de la casa de dispeses del carrer de
Sant Rarsion, st, el qua! cas loa eapressat la seva estranyesa per la nos-a
publicada als diario de diumenge, segens la qual !savia tingut lloc un escorcoll en la dita casa pc: considerarla domiciii d'en dct:ngut amb motas
del robatori carnés a la Facultat
Miosota i Vieres de la Un versitat.
Declara que Irt Seso dieisesa na ha
tingut mai liaste indesitjables, i que
es totalment aiiena a laten
Ho km constar sial en honor a la
justicia.

DEL BISBE
mistes i funcions que en aquellas se
celebras.
2. Subacripcions permanents Teen
suals, trimestral', semestrals o anual,
segara sigui més faca als fidels,
quals hauran de considerar aguas:
subscripció com a confessió de la se.
fe catòlica ; com a part principal d
pressupost de despean del patrim-.
3. A sotas les esglasies on acata
ment es cobren cinc cèntims de pe,
seta per les cadires o bancs, s'invitar.
eh fidels a qua voluntàriament donacinc caraims mis, o sia, lea cèntims
de pesseta, quedan: per a lisglisia la
quantitat que actaulment es recama, i
lliurant-se la resta a la Junta Diere.

sana.

A les esglésies, alai de la Clostecia
secular com regular, on fías ara no es
recapta en contrate de cadires
banco, es recomana arnb molt d'interès
a Hura respectara Rectora que procurin
introduir aquest tosa= i trarnetre a
la Junta Diocesana la meitat del produele obtinge.
e. A totes les esglésies es posará
en lloc visible i preferent tina guardieta amb la inscripció: "Per al soeteniment del Culte i Ciareis."
5. Totes les Associacions piadosas
de la Diescesi contribuiran als dita fins
amb el cinc per cent de flirt ingresras, i els Rands. Rectors i
de les
les esglésies on aquellas radique_
són facultats, "noto-ata conseientio",
parque puguin dispensar /es Alsaciadona que ells creguin que no ho migran fer.
6. L'Obra de cada parraquia contribuira amb el deu per cent del sureri y it que resulti en apeonar els
comptes de cada any, ei aquel fas r".e
eent pessetes , amb el quinze per cera
si fes ele loes-cantes, i aixi sueca s
-sivante,frbl-iscna
per cent, que sera el máximum per
les quantitats majors.
V. Recornanern amb el major interim SIS Capellans, que pracuria en la forma ma s prades-,t pma
moure les fundacions de aslienines real sosteniment del Culta i Clerecia e
general o d'alguna parraquia &tea
minada.
VI. Qualsevol dubte que pago*
suscitar-se en l'aplicada d'aquest
dentasen!, que viga, "ad experimerasna". fins que disposem ama alta,
casa, sera red! per ?ales o per
Junta Diocesana.
Barcelana, 28 de desembre de la?
EL BISB

Informacii

universitäriF,
EL VINENT DIVENDRES
REPRENDRAX LES CLASila,
A LA UNIVERSITÄT
Acabadas les aasances de les testsde Nadal i Any Non el IMent lineadres es repreodrau Ics causes a :a
lanivereaat i ais altrts centres tira
Ce3t3, rutablint-se la vida acadimica.
A l'Estola Nornsal del Marinen
primara de la Rambla de Cataluna-a ,
amb mafia de Les obres de reparacia
me s'estan efectuara-, no f! reprendran
les ciasses fMs al vinent dilluns. dia
Ir de l'actual.
VISITEN EL RECTOR EL NOU
GOVERNADOR 1 EL NOU CATEDRATIC DR. QUATRECASES
—
El non governadar (rail de Barre', r.a, salvar Moles, ha visitar el rec:
de la Universitat rae rr.cLu d'have
se encarregat del comandament a,.
de la provincia.
Tarobé ha oisItal el rector el don:
Quatrecases Arurni, que acaba loo:.
nir, per cpcsicid, la cátedra de Bota
rica de la laniversitat Central. El doctor Qnsatrecases fau profuso: tu:liar, durara set anys, de la Facultat
de Farmacia de la Universitat de Barceiona, on eiectui toas el, leas estudia; ha estat pensionas a Alemana-a
aahsa. i ha pubacaz obres cientifique,
de re:asnas mira.
El rector ting-li frases d'elogi per
al toa catedrätic, feliciunt am pel
trionsf.

La s a rdan:
FOMENT DE LA SARDANA
Bailada de carduces per a den.,
al mati, a les m'u, a la plaza de
la Cascada del Parc.
"Llobregat", Saderra; "Sota e.
sol de Catalunya - , limaran-a; "Gas
l acia", Soler 13. ist.); "Neu rodoaa , Serrat; "Dalt les Cavan-es",
Garreta: "Matinejant", Vicente.
Cobas: I.a Principal de Llobregat.
ELS AMICS DE

LA
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RETENElii CUROSAMENT ELt
M'U DE LES CASES QUE
HI ANUNCIEN

.....meres, e de gener de 1932
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EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT CONTESTA AL SENYOR BOFILL I MATES
Ha estar cureada pe; senyor pres . dent de la Generalitat la segiieut
lletra:
-Senyor Jaume Bofill i Mates.
Ciutat.
;honorable Diputa::
cte rebut la vostra tierra del 2
del mes que som, no cense sorpresa, donada la resposta que ja
te, hacia fet, com vós enteja dieta
-• conieller de Governació.
Comnrovades les dades que demaneu pel Consell de la Generalitat,
són trameses ner l'esmentat
Na vull recollir de la costra !letra
eue la insidiosa qualiticació
• que jutgeu l'obra del Govern
ac 1, Generalitat. Vós sabeu perfeztament que tergiversen la realice... Mai no podrà qualificar-se de
clandestina l'obra d'un govern hete.ogeni en el qual han estet representats tots els partits republicans
Ce Catalunya i el vostre precisamcnt per un borne tan destacat com
Manuel Carrasco i Formiguera. No
oblideu tampoc que en aquest Consell l'Esquerra Republicana de Catalunya hi era voluntàriament en
minoria.
Sempre he estat borne prou clar
davant del poble, i vosaltres heu
poemt constatar, en «asió no 11nryana, quina es la me y a aversió
a la clandestinitat.
Deixeu-me creure també, honorable senyor Diputat, que aquesta resposta satisfarä plenament els vostres desigs i os aiermarä en els
anhels de eollaboració que manifesten en la vostra lietra.
Vostre afine —Francesc Media"
No sabem si el senyor Jaume noli
rebut les dades que la carta
President de la Generalitat
ieuncia; aixi i tot, ces sembla oportú subratllar l'estranyesa que ens
eredueix la sorpresa que el president
tic-clara, posat que si ics seves oreres haguessin estat cornplertes,
innl era d'esperar, el senyor Bofill
ce hauria Itagut d'insistir en la peDesgraciadament, es veu que
cc ordres presidencials no devien
caeear cap impressió, perquè el se•ir Bofill llagué d'anee a l'Assemsense les dades que demanava.
be-les ara auch un retard tan
.ensiderable justifica el qualificatiu
cc claudestinitat que repugna tant
,cnyor Presidenr. El moment
7
o2Ortú per rcbre-les era abans
:Assemblea, quan hi havia
crestudiar-les encaixades en
e ressupost.
eltrament. el senyor Bofill no es
orna als pertits, sinó als diputats;
rs aquest ce!, com en tants d'altres, re sperit partidista esgarria el
senyor President. El fet que els
partits coneguin les qüestions no
excusa les atencions que són degudes als drets deis diputats.
Un altre extrern de la carta ens
r-I aclarir, perque el considerem de
positiva importancia. El senyor President dio que el senyor Carrasco
Forrniguera representava el Partit
Catalanista Republieä en el Consell
de :a Generalitat, i això es absolutament inexacta. El senyor Muté
cblida que en constittdr-se el <lit
Consell digné que el senyor Carrasco hi entreve cona a individu del
Comité revolucionan i no con' a
membre del Partit Catalanfsta Republica. El eman ar President de segur den recordar que l'esmentat
raetie per miele de la premsa, confrmava aquest criteri referent a Ea
significad '', política del senyor Carrasco dintre el Consell de la Generalitat. Ahir mateix "L'Opinió",
Cercan autoriteat del partit del sees.ce Medie escrivia les següents
peraules:
- Quant a que elta D ESALLOTJAT del Gavera de la Generalitat
z!ettns partits que hi eren represen
Ces, tampoc "Crisol"no sap de que
va, porqué els consellers que han
marear no eren de cap partit, sinó
lee es rep resentaveu a si mateixos,
perque el senyor Carrasco—que havia estat d'Acció Catalana—, els
seas mateixos ce-peen que els repreS enté!, i trant al senyor Hurtado,
n O portava cap altra representació
que la pròpia.
Si les paraules que sobre aquest
cas concret pronuncian-a a l 'Assembita el senyor Martí Esteve, no hag uessin passat per a lt al senyor
P resident, burla vist que els representante del catalanisme republicd
a l 'Assemblea recordaven la indep endencia ami) que el senyor Carrasco ha obrat com a conseller respecte
el partit, la representació del qual
ara vol adjudicar-li el senyor Peesident.

Els acords del Consell de
Ja Generalitat
El Comen de la Generalitat
Ca talunya, en sessió celebrada diamb assistència deli com i s!eles de Girona i Lleida, adopta,
entre altres, els acords següents:
Co mpareixer en els recursos cap- administratius momo:ents
contra acorde de la Mancomunitat
adoptara l'any 1924 per professors
destituir!.
A doptar com a senyal definitiu
de la Generelitat el p rojecte Premian amb el primer pretri en el concurs c elebrat a l'efecte.
Tra metre al senyor diputat de la
Gen eralitat senyor Jaume Bofill i
:V
ares les dades que te reclamades.
D esignar el conseller de Govern
ació senyor Terradelles, en subs-

titució del senyor Hurtado, a la
Comissió Mixta de Regidora i Consellers que ha de practicar les oportunes gestions per a la desaparició
de l'edifici de la presó vella.
Designar el senyor conseller Manuel Serra i Moret, en substitució
del senyor Hurtado, a la Comissió
Mixta Per a resoldrc la Mintió de
la permuta de terrenys . procedente
de l'ex-Granja Agricola Experimental.
Que el Departament de Sanitat
i Beneficencia s'anomeni d'ara endavant de Sanitat i Assistència social.
Passar a informe de la Cemisseria de Tal-raso:te ;a petició teta
per l'adjunt de Fomentada Cornisseria senyor Andreu, per tal d'obtenir que es tornin a donar a l'Ajuntannent de Reus les 12.000 pessetes
que percebia de la susdita Cornissaria per atencions de beneficencia.
Designar el senyor diputat de la
Generalitat senyor Pujol i Font per
assistir a la suhhasta de les obres
del trojecte del candi venial de l'extrem del carrer de l'Enginyer Algarra a la carretera de Vilademat a
Palafrugell, fina a les roques de la
platja de Pala pel caseriu dels Mag os de Palo, que ha de celebrar-se
el dia 8 de: mes que som, a les
dotze del metí, simultàniament a
Barcelona i a la Comissaria de Girona.
Nonnenar els senyors Josep Terracielles, conseller de Governació,
com a president, i els eenyors Erancese Farreres, August Matons, Carlee Pi i Sunyer i Francesc Riera
vocals del Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos, com a vocals, per
a constituir el jura: que ha de Pr3posar el reingrés a l'Estola d'Agricultura i Serveis Tecnics dels
sers 1 tientes que romangueren
en llurs carrete durant la Dictadura.
En vista que el senyor Carles
Pi i Sunyer ha acceptat el carrete
de 'Erector ac re-r a l de Comerç. se
Ii admet la dimissió del de director
de llescola d'Agricultura, i és nomerme ami, caracter interi, el senyor Rossell i Vira per al carrer
esmen tat.

El senyor Terra.delles

rep els periodistes
Ahir el ;. repórters de la Genera lat visitaren e; senyor Terradelles.
El corseller de Governacie eis digné que no tenia cap noticia d'interes per comunicar-los.
Manifesté que trametria als diaria
una Insta dels acords presos en la
reunió de! Consell ce:ebrat diiluns.
Pel que toca a la vinent Assemblea, digué que denarä les degudes
disposicions per tal que els informadors puguin treballar anee violencia.
Per de pronnpte, es tindré en
compte la conveniencia que la tenla de la premsa sieeni separada del
llar destinat al peddic.
A la vegada es fecilltaran unes
targes als repórters que hagin dectirar, amb l'objecte que :era d'ells
Unge no pugui ocupar cap dels llocs
de l'esmentada taula.
Despees digué el senyor Terradelles que arui, festa dele Reis, i segun' acord pres pel Cansen, a la
Gezeralitat iterä dla de treball.

'Acorde referente
a Agricultura
El Consell de la Generalitat de
Catalunya, en una de lea seres ditirotee sessions, adoptà els següents
¡carda:
I. —Se suprimeix l'actual "Centre d'Ensmyaments 1 Prectiquei
Agrleoles".
Corn a conseqüència de l'acord precedente resten sense efecto
els nomenaments de personal docert. administratiu, subaltern i de
laboratori de l'esmentat "Centre
e'Ensenyarneets i Prectiques Agrícolas".
lii— Paaui's a ealiudit personll
el son, retribució e gratificar l o qne
1; rtoqui fins al di e 3 1 de' nn. s
que sonn
IV. —Es restauren els "Serveis
l'ionice d'Agricultura" i rEectela
Superior d'Agricultura", arnh la mateixa organització que tenien a la
Mancomunitat de Catalunya, i es
e/edifica l'erganiteacia de la Granja
de Caldee de Montbui de conformitat amb les directives que es
dedueixen dels següents acords:
V.—A coniptar del dia de gener de l'any vinent, són restituit3
als tärrees que ocupaven als "Serveis Tecnies" i a l'"Escola Superior
d'Agricultura" abans aludils, amb
els mateixos drets i remuneracions
que tenien en el moment de la
seva destitució per la Dictadura, els
professors i tècnics següents:
Senyors: Carlee Pi i Sunyer, Pere J. Girona Trius. doctor Marian
Faura Sane, Pere hl. Rossell i Vili, Rafael Carnpaians Puig, Joan
Angel Genns, Francesc Garcia del
Cid Francesc Don Arumí, Joan
Lassarte i Karr, Pius Font i Quer,
doctor Josep R. Batallen Calatayud,
Josep Camines Treserra, doctor
Pere González Juan, Ramon Cap<levita Pons, Jaume Rzaeutós Domenech, August Matons, Josep
Soler i Cali, Erasme M. d'Irnbert,
C. Ramon Danés Casabosch, Leandra Cervera Astor, Francesc X. Riera Cabrafiga, Ferran Balet i Bena-

Su farmacéutico le garantiza el
ESTOMACAL BOLGA
Al adquirir en cualquier farmacia el ESTOMACA L
BOLGA, el farmacéutico le dirá que se llevo usted el
Único remedio poro curar el estómago e intestinos,
con lo garantía de devolverle el dinero sin obstáculo
alguno si usted no está plenamente satisfecho de los
resultados. Es por lo tonto un depósito que hace usted
de su dinero, a retirar siempre que usted lo solicite.
Claro está que damos esta durando par la seduridad
absoluta que tenemos en la bondad del ESTOMACAL
BOLGA, cuyos repetidos ensayos verificados en hospitales, clínicos y por médicos eminentes, han confirmado plenamente que sólo fallo en un siete por ciento
de casos, pues aporte que no hay nodo infalible en
este mundo, no hemos de perder de visto que no es
lo mismo curar enfermos que enfermedades.
El secreto de ton felices resultodos estribb en lo enrale

rz

NOTA: Agradecemos a los tenores farmacéutico'
el valioso y desinteresado apoyo que nos prestan
al hacer presente a los enfermos del estómago e
intestinos que el ESTOMACAL BOLGA se garantizo con la devolución do su importe si el cliente
I o reclamo.

LABORATORIO
L FREIXAS ROMERA
Anbau, 90. Teld t. 701301

BARCELONA

ESTOWACAL OLGA
vent, Antoni Quixcl Prieto, Eduard
Simó Notó i Joan Salom.
El senyor Joan Salorn, ultra ocapar el càrrec d'administrador-direetor de la Granja de Candes, que li
correspon per haver-ne estat destituir, professarà les assignatures i
percebrà les retribucion e que es
fixen, per aquest concepte, en l'apartat a) de record XII.
VI. — Eis professors i técnica
abans esmentats, dintre el termini
de deu dies naturals, a comtptar
de la data en que els siga-cc comunicats aquests acorde, hauran de nanifestar. per escrit adrreat al senyor
conseller d'Agricultura de la Generalitat, el sea propòsit de possessionar-se tot seguit del cerrer, en el
ben ente, que de nc fer-ho s'interpretara el sen silenci com una remitida explicita i definitiva als drets
que la Generalitat eis acaba de
reconeixer.
VII. —Ele professors i tècnics
que romangueren als eärrees
dile dat-art el periode dictatorial
hauran rle sollicitar Ilur reingrés al
Consell de la Generalitat per tot
el dia 8 de gener vinene el leal
es seré cm:re:lit s preposta del Tu. at que es nornettara oeortunamenr,
sernpre que na recaigei contra ells
cap acte que ele faci incompatibles
arni l'Escola i els Serveis te:mies.
VIII.— Lea places que quedin
vacante als Serveis i eneenyaments
esmentate, despees de la restituci5
deis professors i tenntics vexats i
(le l'admissió dels alludits en l'acord
precedent, seran ocupades peovisiotalment per les persones que proposi el director de l'Escota Superior d'Agricultera en quent ea celerelxin a pereonal docent, i per les
que preposi el director dele Serveie
Täcnics si es tracta de personal
tècnic afecte als propia. Serveis i a
la Granja de Calda
Per a la provisió definitiva de
les susdites places s'obriran dos concursos: un per al personal derent
tue altre per al persona: tiene n . les
bases deis quals s'anunciaran operttumment en la forme de consuehiel. El Consell de la Generalitat
nomenarà ele Junte quelificateors
corresponents.
El personal administratiu i subaltera aerä nontenat pel Consell de
la Creneralltat a proposta del manyar
eonseller d'Agricultura.
IX.— Continuaran donant-se a
Caldas ela ensenyaments actuals, limitant, leen), les assignatures del segon cure a les duce seginents: a)
Agricultura general i especial. b)
Indústries agrIcoles.
Se suprimeix en el presea curs
l'ensenyament de meteorclogia.
X. — S'acceptaran con' a máximum trenta alumnes, catorze dels
quals seran becaris. Immediatament
es treuran a concurs deu places de
becaris, que seran proveides entre
fills de pagescs de clesse humil. I.es
quatre restante, es donaran a note
procedents de la Casa de Carda:
que actualment cursen els estudis
a Caldeo, que hagin palesat minora
condiclons per als estudis agricoles i
amb la continuació dels quals els
interessats estiguin plenament conformes.
Les beques consistiran en habitació, ensenyament i manutenció graNI.— L'Escota de la Granja de
Caldes dependrà de la Direcció deis
Serveis Técnica d'Agricultura.
N.U.— El personal teenic de l'Escota i de la Granja seré el segnient:
a). Un administrador - el:rector,
proiessor d'agricultura general i especial. Donan ä deu hores de classe
setmanals, sis d'aquesta as-inmatura
i quatre de la d'aritmetica i geornetria. Tindrä el sou de 6.00n pessntes
per l'aclministració - direcció, 2.500
per l'assignatura .l'Agricultera i
1.67s per la d'aritmitica i geometria.
Total, 10.170 pessetes.
b). Un professor de Fi•ica i Química (quatre horm setteaeals) i
d'Irelüstries ageleoles (sis hieres setmanals), que s'encarreearia de mes
a mes. de la comptabilitat. Cobrarä

1.670 pessetes pel CUr3 de Física i
Química, a.soo pel curo d'Indústries
i Loco pessetes per la comptabilltat. En total, 5.17o pessetes.
c). Un professor de gramàtica
catalana i de gramática castellana
(sis hores setrnanals), el qual s'encarregarà tumbé de la vigiläncia deis
nMs. Tendri un sou de 2.500 pessetes pels cursos de gramética i cobrará 2.500 peeeetes per la vigiläncia. En total, 3.000 pessetes
A mes, hi haurä una governanta
amb el sou de aovo pessetes i dues
minyones amo el de i Neo pessetes
cada una.
La. resta del personal es suprimida.
Aquestes reformes Són provienenals i s'aplicaran durant et Cura
actua/.
XIII.—Les places de professors
a que fan referencia els apartats
1,) i cl de l'anterior acord es prorelean per
per concurs.

Una nota referent al base
d'En Tarrés
Per a comprovar el fonament de
la veu d'alarma apareguda a la premsa sobre el t'edil de desaparicid del
besa d'en Tarrés, de La Garriga,
on s'aliaran a fer tales tan impontants qt:e equivalien a la seva total
destrucció, el secretad del senyor
conseller d'Agricultura, Ramaderia
i Hoscos, senyor Ferretee Duran,
cont a president de la Ponencia Forestal, acempanyat de l'enginyer director de! dit Servei a la Generalitat, acopa; macla, es trasllada a
La Garriga per tal de dictaminar
sobre el mateix tetreny i a fi de
propasar el que nalguda fer per evitar la desnuca:5 d'aquell hose mi!dure Pi era present el propietari,
scnyor Caries de Rosselló. el qual
manifestà que la seva intenció no
era altea que realitzar un aprofitament normal de la Ceca, tallant
solament els arares per als quals
havia p?Sfat ja d'una manera excessiva l'época de la talla i el sosteniment dels unes represe:lleva
una m:nva cc, nsIJer p ble CI) la producci6 i en la renda. Fett observar,
ajxi te.ateix, el sacriiici econòmic
que suposava la conserveció, dora
de la zona pròpiament forestal, ja
que el terreny es regadiu, d'un hose:
que podria pedectament eeser romput i decliet al conreu agrícola que
tant de rendiment Unta al Valles.
Els representants de la Geueralitat, tot 1 reconeixer !a torea de les
raons invocades pel propietari i que
tie hi ha cap di9ceició legal que
permet: la ;mere: ende del Districte
Forestal en defensa de earbrat, ja
que per la seva extensió la dita
Faca no es trola Melosa en el decret
de 3 de descubre de reae, que traeta de les talles en boscos de prapietat particular, ¡eran avinent que
Fa arribar
arribar a nos solució harmònica,
a la retal, per fi, s'arribe, de coniormitat ami, :es bases segiients:
El senyor de Rosselló s'abstindre de verificar cap talla sense que,
d'una manera previa, siguin a5Semalats els aramea pel Servei Tiene: de la Generalitat de Catalunya:
seran respectats aquells ubres que
malgrat la seta velleta podrien esser explotats, però que contribueisin a conservar la bellesa de l'indret i el caräcter de parc que assoleix actualment.
Per tal de compensar els perjudicis que aquesta manca d'aprofi.
tarnent ii pugui ocasionar, !a Generalitat de Catalunya procedirà a 13
repoblació de l'esmentada finca, introduint-hi, per via d'assaig, enfurtes
especies. com el roure roig americä,
raclimatació del qual contribuida
a l'enriquiment dorestal de CatalUtlya i extraordinàriament a la be'
Ilesa del pare de La Garriga, que
des d'ara serà ates i conservat d'una
manera continua, gräcies a raentud comprenei ea del senyor de Rosselló i al zel del nou departament
que ha creat a la Generalitat el senyor Nfaciä.

pulosa preparación del producto y en el *reptes de
purísimas medicamentos, totalmente diferentes de los
que a bolo enlacio • impuros circulan por el mercado.
Para obtener un producto de calidad superior, hemos
considerado muy secundario el precio de coste, ya
que todas nuestros esfuerzos loa hornos dedicado a
que usted disponga de un armo poderme paro
vencer rdpidomente cualquier dolencia digestiva.
Además, aunque al compra r uno caja de ESTOMACAL
BOLGA lo pague usted algo mas caro que sus imitaciones, lo garantía que le damos, y los buenoe resultados que usted obtendrá, compensaran con creces
las pocas pesetas por usted pagada,.
Venta ea todas las farmacias y Centros de Especiftcos,
o PTAS. 12'50 la coja con tratomiento de 1 0 o 20 dios.
Informes orada.

PERMITE
COMER
DE TODO

Institut Escola
L'Institut Escota, funde per la
Generalitat de Catalunya per delegaeió del Govern de la República,
donare, ala esos curaos d'acord amb
les "Norme, per a l'organització de
l'Entenyarment Secunoeirj a Catalunya", proposades pel Consell
Cultura de la Generalitat de Catalunya i ja publicades per la premsa.
Aquest regim 15 anäleg al de l'Institut Estola de Madrid, i el Batxllierat que es donará en aquest centre, com el que es dóna al de Madrid, tindrä validesa oficial.
L'Institut Esco'a estará installat
al primer pis del Pelan del Governador (Parc de la. Clutadella), que

IMBOIATOtIO L itENIAS ROMERA Ar5bou.90 • la/CROMA
Por puro pose le envio Plos. 12.93 importe do uno cebe da ESTOMACat
bOlGA, que debe temerme. por correo centrado, en el bien •needp
que, de no encontrar el cdire Mondo, lee &yo deveso su (aporro tia
sobo alguna.
Nombre
Colle y NO*
Pateen y Etery
Verme 'm'arme gro g s el fase: "Ea el 03/0•000 0:01s010 ver.
tenue lo qua no interese.

l'Ajuntament de Barcelona ha cedit
per a aquest fi a la Generalitat de
Catalunya.
Próxima la data del començament
de les classes, de, de dernä, dijous,
dia 7, de les deu a la una, s'obrirä
la matricula provisional per als
alumnes de primer i segon any d'ensenyament secundari.
Import de la matrícula: De moment es cobraran ae peesetes per la
inscripció provisional. L'import total definitiu de la matrícula vindrä
a ésser igual al promedi d'un curs
als Instituts Nationale de Segona
Ensenyança. EL nombre de places
será limitat. L'admissió es farä per
ordre de sollicitude

Catalunya
Assemblea d'afirmació sin' &al agrària a Lloret
de Mar
Diurnenge tinguó /loe al domicili social del Sindicat. Agrícola de Lleret de Mar una assemblea d'afirmació sindical
agraria, a la qual acudiren delegats de lotee les comarques
de Girona i del ladran.
I'ormaven ia presidencia els
senyor Cueles Jdrelä, presiden/
de la U. S. A. de Catalunya;
Jaume Gairol, delegat de l'alcalde de Lloret; Pero Cabot
Ping, president de la Federació
de Sindicaba Agricoles del Litoral; llaman Vidal, del Sindical.
Comarcal de Cervera, 5 :lean
Batliori, secretan i general de la
U. S. A.
El senycr Cabot inicita els
discursos parlent, dv. la lasca
que ve reali/zant la Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya,
la qual—digué--havja crea( per
defensar les produccions que
s • ebtenen del camp.
E3 relert n nitres matarlas cariliines que descabdellen activilals agräries, 1 digné quo
iii les du es que existrixen detensen qiiestions soviets., la
S. A. renneix le.distintament
prnpietaris 1 paletees, per a con.
querir tots aquells avantatges
que puguin oblenir en les compres 1 vendes inaimomunades,
gestieennt mateix temes unnh
le. seve polAncia lotes aquello.,
mil/ores i el respecte que sírn
inereixedors els (m'U y:libre ean lene.
Pa rifa a contInuacid el senyoe
Ilanion Vidal, el qual s'otitiph de
la constitucid de cc Miau:11HO.
d'aseenetrinree contra t'incidente

UTERINA

del treball de la U. S. A. de Catalunya.
Digné que és molt humanitaria la hei del ministeri del Treball que fa obligatòria l'asseguranca a agricultura, perú
que (arribé ccntii mollea l'ayerfecci o ns que la U. S. A. vol n 7' regir.
Els Estatuts de la M
que en aquests momee'
Madrid per a la seva .
concedeixen els beneficis de edbrament de ri g es, àdhuc als ralateixos patrons i llora families.
Després traelä de la forma
de tribulació, i explicä cona s'ha
confeecionat una bula de cceiiMentes. en la (mal s'han estudiat
les probabilitats ile risc a cada
una de lee especialitnts dele
cultius.
Manifestä, flnalment, que la
participneie deis mutualites sefa a 111 •• 1 (11p0311, i representarla d o: firmen/ la quanlitat
que per a un sol any es tributa
a les Companyies d'assegurances.
Taneli l'acte el senyor Caries
Jordh, manitesInnt. (pm la lasca
que ha emprès la 1'. P. A. en
organilzar la seva
As la d'adaptar una Ilei general
tnu)lfc defectuosa a les necessltalo de Catalunya.
En ter aquesta radaptacid.
concretada en els reglainents
presentats a l'aprevaeli li de les
aulerilats. here tractat de fer
Irn un insrument que ala posat
Ins nostres mazas, cercan/. un
/ligan/ de tots als api te ultors
ea/alans, forjant una palanca
per a nixecar In elAsse, a Vale:tris que ii 'OnresIsOli.
Propugni per la unid de lote
els agrIcullore per a Impnsarse it les maniobres dele !ruede.

GilillfElli

HA MORT
després de rebuts els Sants Sagraments
(A. C. S.)
Eis qui la ploren: espera Salvador S'enemas, more

Roen, filia Salvador i Joan, filles politiquee Mercó
1 Rosa I3ori, germans, néts i familia tota, en asea:el/lar Ilurs urnies 1 coneguis de tan irreparable 'Ardua els preguen que la Unguin present en Hura oracions i que se servoieln asaiettr a la casa mortuòria,
carrer de Sepúlveda, Vd, quart, primera, deniä, dia , 7,
a dos guiarte de deu del metí, per tal d'acompanyar
el cadisver a l'esglesia .parroquial de Nostra Senyora
dels Angels i despees al Cementiri Nou.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
-------

,Tcte ele oradora foren molt
aplaudite.

VILANOVA I (MURO
del primer tren
RerOelons - VIlano r e
Fa pocs dies que ala com-

Olnqua ntenerl

plert el einquantenart del primer treta Barcelona Vilanova.
el qual pagué ésser dut a terme
gràcies a l'exclusiu estor.; deis
vilanovins.
Per a commernorar la memorable efemeride, diversos amics
de Vilancva s'aplagaren en un
sopar Intim al Eoment del Treball d'aquella poblad&
Hi havia entre els concurrente I pronunciaren quatre
mote en finir el sopar, l'enginyer i sots-cap del dipòsit de
maquines, senyor Gumä—l'avi
del qual fou qui Ilanelt la primera idea del ferrocarril Barcelona - Vilanova —. el dccter
Ribot, els pintora senyors Mir
i Cabanyes, el dibuixant senyor
Ricart i l'advocat senyor Bullester, que resumf Cede.
VALLS
Aprovaci6 del pressupost, — Cine
Valls. — Ccncurs. — Defunció. —
Comunicació restablece
L'Ajuntament aprovà el peto: post non el darrer dia de l'any prospassat i a &erren hora de la tarda.
Sembla que la minoria, és a de.
eeposició no esteva del tot coniorme en alguna de les parts. Arnb tot
votä a favor. ja que d'haveree abstingut no s'Imuria pogut aprovar.
per manca de regidor!.
Hom no s'explica aquesta negligencia per part dele que integren :a
Corporació municipal. Si en lloc de
tractar-se d'un rfer administratiu tan
poe important com el pressupost,
s'hag-ues tractat d'una discussió
transcendental, respecte a la conveniencia de trarnetre un telegrama.
posem per ces, segurament l'aseistencia helarla estat ente exetnplar.
Dennis, a un Aluntamen t nepubl:cá teca de donar enes publicitat
als eeue pude-eles de presaupoet que
la que 3olien coneent l r ela senas predecessors de l'altre regim.
— Per causes sorgides a darrera
hora, no fou possible inaugurar el
Cine Valle per les passades festes.
Si no s'esdevé res mis d'imprevist,
és probable que ho itil peh les de
Reís.
Es traen' d'un edifici bastit exeressament per a la instaHació d'un
,:cerna, emb tota mena de confort.
'fandrä cabuda per a uns Loop espectailors.
— L'Ajuntament ha convocat un
urar d'ineendi tots
COOCUrS per aese g
els edilicia municipale.
Casa
Consistoriae.
Aquests sen:
ex-convent del Carnee, Jutjat
truceit5, presó. escorstador i eecoles
de Fonisceldes.
Per a aquest efecte han estat valoras en 530.0e0 pessetes.
— Ha quedat reetablerta la comunicad() entre la. %lastra ciutat i A:cover per estar nimbe Ilestes :es
obres de reconstrucció del pont sobre el riu Francoll.
— A l'objecte que els alumnes
l'Escota del Treball aproíitessin com
lee. actuale vacances, el claustre
tceanlsu
de professors ha obert un concurs de
Eis treballs seran admesos fins al
is del mes que som. El resulta serà publicat el dia 35.
— Ha mort, a 24 ave, la senyora
Maria Carme Wat i oandó, esposa
del metge senyor Ignasi Serró.
A tato els 3eUS fem present la nostra condolenca.
— Han contret matrimoni els cornpatricia Jan Ferrer i Giró i Manis
Roig i Tesina.
Desitgem a la jove pera& melles
felicites.

IMPRZIITA

‘.ft PHRI.ICITAT
rarrer ie Barbarä. 11 I 13

LA PUBLICrrAT

öefbEL CINEMAeNOTES OFICIOSES
—

EL CINEMA 1 EL CRIM

LA POLICIA I ELS DELICTES
SEXUALS
El film de Fritz Lang "M", inspirat en eis assassinats de Dusseldorf, és una obra d'art, pele) d'un
cru contiagut realista. Es el drama
profund i terrible de la malaltissa
vida sexual del psicópata, l'expressió viva d'una anima miserable i
misteriosa.
Hi ha en aquest film, a part del
seu enorme valor artístic, un magnífic i profitás cabal d'ensenyança.
En realitat, a seva exhibició reclama el caràcter d'obligatòria a
arreu, no sois pel seu predicament en defensa dels nois, sind
també per l'estímul que suggereix
en l'actuació policíaca i per l'ajut
moral i material que en tot fet de'.'ctitt ha de prestar el públic.
El film ens ensenya cura es necensad que tant al poble com a l'escola es previngui als nois contra
tota mena de persecucions. Cal inculcar al nol les següents regles:
"Mai no faoR cas d'un estrany,
encara que et faci prometences 1 presento"
"No facis mai encàrrecs per a cap
persona desconeguda."
"Si algú al carrer t'amenaça, no
facorardeivie 1 demana auxili o posa't
a córrer."
D'aquesta manera s'imposa als
nois un ea escepticisme en contra
de la gent estranya que, sovint.
tracta d'atraure'ls i perseguir-los.
eense que abcó destrueUci els senyals mes bella del carácter infantil:
'amabilitat i l'obediència.
L'altre costee interessant de "M"
és el seo aspecte documental, el que
es refereix a :a lluita de la policia
contra el ¿dicte, l'enorme esforç que
ha de realitzar- i la gran responsabilitat que la sera actuació repretenta. I de pastada aconsella cono el
davant de casos de crims
monstruosos, no ha de limitar la sera
acció a llegir les ressenyes de la
premsa, sitió a coHaborar d'una manea activa amb les autoritats per
tal de facilitar la captura del delinqüent o delinqüents.
Bella missió, en :alma, la d'aquesta obra, la qual combat en totes
eme: :aceres el crin, i els criminale.

e 19.
KURSAAL
AVUI
RAMON NOVARRO
mes atractivol que mai, a.

ESTUDIANTINA
la seva gran creació, amb

DOROTHY JORDAN
Producció
PIETRO-OOLDIVYN-111AYER
.•

ei.41; t'3.4

LA PARAMOUNT BAT UN RECORD DIFICILMENT IGUALAT
EN EL REPARTIMENT DE LA
PEL.LICULA "LAS PERIPECIAS
DE SKIPPY"

Amb el repartiment de "Las peripecias de Skippy" la Paramount ha batut un record dala:In:en igualable en
produccions de llarg metratge.
De tots els interprcts ¿'aquesta
d'assumpte infantil no n'In ha ni un
Vedar del qual eme: de deu anys, i la
major:a són entre els sis o set.
Les úniques encepcions aún les de
dos o tres actors que figuren en papen secundad!.
Al cap del tendre repartiment figura Jackie Ccoper, que fa el pape?
de Skippy, el protagonista de l'obra.
i Robert Coagan, cl germanet del famas Jackie Coogan.
Jackie Cooper compta sis primaee-

"V"In7
ESTRENA
al

CAPITOL
de

peHícua. La Universal l'ha contraetada per a la interpretació de protagonista femenf en "Semilla", "Sublime sacrificio" i "Acusado", films
que visionarern aquesta temporada.
Miss Tobin és una rossa encisadora i una artista genial.
"ORDENES SECRETAS"
Una novella ,:'espionatge amb la
máxima emociú. Un argument que
sembla superar la fantasia del inés
imaginatiu dels autora. Al mateix
temes una convincent iHustraci6 de
cona és de dificil i important la fundo
que emplenen els bornes i les dones
posats al servei de l'espionatge.
Brigitte Helm, Willy Fritisch i
Oscar Hereolka, secundats per un
admirable conjunt en el qual resalta
la forta personalitat dramática de
Theodor Loos, són els interprete
d'aquesta trova pellícula, en la qual
la fotografia. el decorat i la d'ateció escénica, confiada a Gustav
Uciky, s'han combinar harmänicament par aconscguir un conjunt admirable.

Una producció del Bloch Rabinowitsch, de la Ufa, que aviat s'estrenara a la nostra ciutat i que no
dubtem assolirà el mateix èxit i interes que a l'estranger.

(GORILA)
Molt aviat al T/VOLI

00

La ti/ate:Me del vampir
de Gusselsderff, narrada per
, FRITZ LANG

L'exòtica exclusiva

Mn3MMEIMPIUMMTBY

de

UN HOMENATGE A MR. MOREN, DIRECTOR DE LA FOX
Una comissid d'emprasaris de cinema ens comunica que ha donat comeue a l'organització de l'homenatge que els crnpresaris espanyols desitgen oferir a Mr. Huren, D:rcctor
' Hi s pano Fonfilm, S. A. E.
Aqueet homenatge rol éeser un
testemoni de la sinmatia i afecte que
dintre del ram cincmatografic ha
sabut guanyar-se la persona que amb
la inteHigR:cia 1 rectitud de criteri
de tots apreciada, ve regint des de
fa pepe de mirare anya eis negocio
de :a Fox a Espanya, i que, denles,
acaba de donar una bella demostrad() de la seta noblesa de sentiments
aria :nota: de la ¡encime" benéfica
que, e-redes a la sesa iniciativa, se
celebra dies passats al Fémina arab
l'estrena de "Mamä".
Al mateix temps volen eis empresaris espanyols fe: Daten: traquesta manera que els grans estorcos que
ve rcalitzart la Fox en pro del cinema parlat en espanyol han trobat
en ells l'eco mere3cut.
L'acte consietira en un gres banqui t, la data de: (mal sita fixat. en
principi, per al dia 21 de gener, a
nit, a 'hotel que s'anunciar:4. upar-

ART-FILM
realitzada

a

sobre

50 graus

zero

alM111n1n111C1.1....

res, i Robert Ccogan no ha passat en-

cara deis guatee hiverns.
No obstant els seus pecs anys, tots
aques:s artors ja han aparrgut a la
pantalla en anteriors ccasions.
que debuta en "Las peripecias de Skippy" es Robert Crogae.
"ACUSADO"
L'ea de les darreres produccions dc
la Uuiversal is "Acusado".
En aquest !Tm, els protagonistes
del qual són Len' Ayres i Genovieve
Tebln, co descabdella un tema que
moit emocionant interessant a
la vegada.
Segons Monta Bell , que es el flor
ha dirigir aquesta pliícula,
sudo" és
és el film que ha dirigit areb
Inés enlodó i els artistes Les;' Ayres
'robin
Genovieverhan interprctat
azul) un realisme
LEV/ AYRES
Aqueas jove artista, que és un recen: arribat a :a cinema:mg-mi:a, és
un dels mes popu:ars aman de la

tunarnent.

AVIAT

pantalla.
En "Sin novedad en el frente" fou
en es destaca com estrella i aeguidarnent la Universal c: tornava a
aontractar per a la interpretadó de
"El Cielo en la Tierra". "Acusado"
rae ".
"La doncella

GENOVIEVE TOBIN
L'ea altra artista, el dtscobriment
de la qual Telnt i que s'In
elevat a rirrella a la sera tercera

I

pel4cula sobre espionatge, editada pele qul foren
mestres en l'úe del servel seoret
Una päglna deis atases de la guerra al front oriental
russo-eemany
La

(Aparen. INooten aleteo)
A1111, cumeeres

DE CINEMA
PER A t
asannal a tes t t. Tarda, a les 3.30
01111111101113 EBPICIALS

LA

Leo Malonoy en
..LACRON

Lo IsondIlla

DE SUBISCRWCIO

"El. CIRCO DE LA3 SORPRESA!'"

eres.
—

liarold Lloyd en "EL VERTIDO"
Charlo' Cholo ea

mocetona, mes .

. . 2'50
Peolosols 1btrte, trimestre. 7 50

« CUTRE DE 88888 ES"
Cultural de eld:des. DIbuleds sonora
ti en Tomar t ll tdIllu" comentaran diversos elints

La tercera película de la UFA, les
canses de la qual han començat a
rodar-se, porta per tito] provisional
"Amor a prosa" i pertany a la Pro-

ducció Bru Duday. El seu realitzador es Kurt Cerros. Eugen Szatmari, Erdei i Zeckendorf escriviren l'argument. En els papera principals interven g o Dolly Haas, Heinz Rüuhtrann, Fritz Grünbaum, Oskar Sima,
Paul Otto, Errest Verebes, Paul Westermeyer i Hans Wassmann. La fotografia va a arree de S. A. Wagner i
Baberske. Hermann Fritsching die'.
geix la part sonora.

SSO

Fa bon temes per tot arreu, car
Ilevat d'alguns núvols i bolees que
es registren a Girona i a la costa
de Barcelona, el eel está seré a tota
la resta del país.
Els vente eón fideos 1 variableS
les temperatures eón suittni a la
costa; en canal cap a l'interior encara hl ha fortes glaeades.
La temperatura rnazinsa a Tarragona fou de a8 graus i la mfnima
d'avui a Manresa i Serás de 5 graus
sota zero.

81E8 VISITES PROTOCOLARIES
EL CALENDAR; DE FESTES
CO31ARW.L8
En rebre ahir al migdia el
enyor Moles els periodistes els
manifestä que havla rebut les
visites del Pre.Adent de la Geteralitat, l'ale p lde, el bisbe, el

FILLA DE 3. CASANOVAS

"Peleles" I Vestidets de punt
Presents propia de ii€15
LA DIADA DELS REIS AL
CENTRE AUTONOMISTA
DE DEPENDENTS
Per al dia dels Reis, a les quatre
de la tarda, la Secció Permanent de
Propaganda del Centre Autonomista
de Dependents ha organitzat una
gran Festa de la Mainada, la qual
es desenrottlará sota el programa
següent:
Primera part: 1. Compara. Sessió
de jocs de man. — II. The Moliners. Atracció cómica i única per
l'home de goma. — III. Cavaller
Leonard. Divertida estona de ventriloquia pels seus auternates.
Segona part: I. Moly i Broto,
clowns musicals i excéntrico. — II.
Sorteig de duce joguines.
Tercera part: Selecta ¡unció de
titelles a cärree del popular artista
de la Sala Ernpordanesa Jaume Angibe Representara: 1. El sainet en
un acte "El senyor Llangosta''. —
II. La bonica peça en un acte "Karop de bastó". — II!, Finalitzara
el passatemps amb "Dimoni urba".
Les invitacions poden recollir-se
a les oficincs del Centre, Rambla de
Santa Mónica, as.

comandan' de Marina, el fiscal,
el jufg,e denä, enginyers. capa
d'Indústria i d'Irigiene Pecuaria, ele.
Tanshe el visita l'ambaixador
d'Espanya a Roma, senyor Alomar. Que avui mate': surf. cap
a Iti,lia.
Un preriodista pregunta si la
visita del sonyor Macià tenia

caracter polftic.
El .senyor Mol e s contesta que
solament era protocolaria, encara que u/lb el scnyor Mac ib
el protocol es queda en passar
la porta, ja que • l'uncii amb el
President de la Generalltat una
amista' de mes de vint anys.
Afegi que hi havia tranquillitat comleta i enso g a el seu
desig que aquesta frase pugui
repetir-la sempre.
Al vespre digné que baria

continuat rebent visites de moltes comissions i que els patrons de Terrassa i de Sabadell
li havien exposat que amb mot iu de la diada d'avui uns obrera
eren partidaris de fer fasta
altres de treballar.
Sobre el particular el senyor
Moles pensa que convé que, de
comú acord patrons i obrers,
determinin calezidari de
testes com a
. reals, de manera
que aixi les dues parts sapigue2 a que atendre's per antiDEL
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trales pertany a la Producció Günthee Stapenhorst i el sea maiiteridor
és Willachn Thielc, el mateix que reaFaza aquel 1 gran èxit de la UFA titulat "El trio de la bcnaina". El papar de la protagonista és a arree.
de Lilian Harvca. II( sea compant
aquesta regada és Wolf Albach-Retty, un nou descobriment del film s.,non D'altres papers importants van
a anea ¿'Otto Wallburg, Rosa VaIlermann Bass, Tibor von Halmay i Kurt Lilian. La música és de
Jean Gilbert, el qual ala encarregat
tambü de tota la direcció musical.
L'argument és de Franz Schulz. La
fotografia és de Carl Hoffmann. Del
so se u'encarrega el Dr. Erich Leistner. Tota la part arquitectónica ha estat realitzada per Benno von Arent i
Werner Schlichting. En la versiU
francesa d'aquesta peHícula intervé
Henry Garat al costat de Lilian liarvey. Els altres personatges van a cale
rec de Luden Baroux, Hady Berte,
Tibor aoa Halmay i Haced Vallé.
"El vencedor" is el títol provisional de la segona pellicula sonora de
la UFA, que sestil rodant en aquests
moments. Es tracta d'un film de la
Producen', Erich Penuner, amb Haca

.

volt:

Govern

1'z:in/o/ visitaren el governador civil ccinissions dels Sindirats . Enics del Transport i de
l'Alimentació per tal de
Li' (:a la primera autoritat de
la provincia la reobertura de
Han, respectius centres socials.
m

.

Alees patios

SERVEI ISETEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Europa a les set d'ahir:e
A tot el m'uf i centre d'Europa
empitjora räp:dament el temps, degut a una important depressió barom ètrica que de l'Atlàntic passa per
les Illes Britaniques cap a Escandinavia, produint pluges generala
amb vents forts i temperatures suaus
a Irlanda. Anglaterra, Falsos Bai0^5 i Noruega: ¿ixi corn també nevades molt importants a les costes
de la Bàltica.
A la Península Iberica domina el
regim anticiclònic amb temperatures bajaes al centre i nord i suaus a
les costes de llevant i Andalusia.
A Portugal i Galicia angmenta la
nebulositat i temperatura, degut a
la influencia de la depressió de I'Atläntic nord.
Estar del temes a Catalunya a les

Albea i Kathe von Nagy com a protagonistes. Són realitzadors Hans Hinrich i Paul Martin. Autors del 'libre,
Liecnard Franck i Buhe Wilder.
Eric Kettelhut esta encarregat de la
part arquitectónica. Dirigeix la fatografia Günther Rittau, i el so Fritz
Thiery. Les primeres escenes es descabdellen a la sala de l'Estació Central
de Telegrafs. Mis de cent aparells telegrafies arareixen en plata activitat
dintre de la geamitina decoració. En
mig dele telegrafistes apareix Hans
Alberts, en la carrera del qual interve corn un moment transcendental i
decisiu la petita missió extraoficial
que li confia el cap la sera oficina.

Er
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amarte* Muna
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PREU UN1C, UNA PE1381LTA

ELS 31/901CAT3 UNICS

parlat en espanyol
par MARIA ALBA
BARRY NORTON
i CARLES VILLARIAS

PUBLICITAT

DE al MISMO"

TR2,SPORT 1 DE L'Al-181EN-

ve 'calor" "Amor a arma".
La primera de las jaicules canten-
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INFORMACIO DE LA CHITA'

Lido Cinema;

cipa t.

NOVETATS SOBRE LA PRODUCC10 DE LA UFA
En tres nous films es treballa actualnicat als tallers de Neubabels:.cra.
Seo "Das cors i un sol batea". "L

UN FI LM
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Relació dels objectes trobats als
cotxes de Tramvies de Barcelona,
S. A.; Companyia General de Tramvies, i Tramvies de Barcelona a
Sant Andreu i Extensions, en el
mes de desembre passat, i que estan a disposició deis que acreditin
liar propietat, a l'oficina de la Ronda
de Sant Pau, 41, Secció d'objectes
perduts:
Trama puiraigücs, :res bastons,
quinze bosses i portamonedes, setze
parclls de guants, un 'libre d'H. Un:versal, tres tapaboques, dues valones de ganxet, una pell per a dona,
uaa polacra, una corbata, dos monden graos, una fiambrera, un

tzEch noc ezetalitt

pendentif, un col! d'abric, una pell
per a nena, una mantellina, un faristol, un reliotge polsera, una ame
ricana cambrer, uns leas, un pague; amb labor de ganad, un paquet amb botons, un paquet amb
cotilleo., un paquet amb claus, un
paquet amb dues cadenes de ferro,
un paquet amb mocadors de batanca, un paquet amb earticles per a
fotografia.

. 7.7.1aSei.f. -.7. -3+4K*24.Xet.944444.944484-4 .1444-5-544+444.44.41
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per
STAN LAUREL i OLIVER HÄRDY
Totes les males arta de la polltica vistes a trates de la
grkola d'aquests dos cOmIcs

Producció Metro -Goldwyn - Mayer

1

LA INCORPORACIO DELS
RECLUTES DE MARINA
Per al servei de l'Armada, els
districtes d'aquesta provincia marítima han de contribuir, per ara, amb
el seguent nombre d'inscrits:
Barcelona, 264 Bada/ona, 16; Mataró, az; Sant Feliu de Guixols, 6:
Palamós, 6; Roses, 18, i Port de la
Selva, 6.
Aquests individus, que havien de
sortir d'aquesta capital cap a Cartagena, formant tres expedicions,
els dies 1, 4 i 8 de febrer vinent, ho
faran, d'acord amb les noves instruccions rebudes a la Comandancia de Marina, formant solarnent
dues expedicions, que s'embarcaran
en els vaixells que sortiran d'aquest
port cap a Cartagena els dies 14 i 21
del que som.
Per consegüent, els inscrits els
números dels quals siguin inferiors
al 300 han de p resentar-se al Detall
de la dita Comandancia de seguida
per tal de rebre instruccions.
JOIES V ERITABLE OCA810

Per a oomprea a bon preu aneu
a la Jolerla fflagrIfid, T allara, 41
LA NOVA JUNTA DEL
CERCLE EQUESTRE
La Junta de Govern de la Societat Cercle Eqüestre, eis virtut de la
renovació de carrete efectuats en la
Junta general ordineria del dia 28 de
desembre pas , at, ha quedat constituida per al present exercici de la manera següent:
President, marques de Julia; ricepresident, Miguel Barella; tresorer,
Ferran Mercè; cornptador, Alexandre
P. Maristany; bibliotecari, Garles
Vázquez; secretad, Enric Ifessa; vice-Deeretari, L'uf, Capara; vocals,
Felip de Miguel, baró Frie n
cene Pala i Francesc Franca
C1

Ilralxes

4139 1,1i3 rgrajblnet

topädlo dirlgit per faoultatlu,
Rambla de Cataiunya, 8
Ferran, 8
Rambla del 8110, 27
SON DETINGUTS TRES ESTAFADORS QUE ES FEIEN FASSAR PER FUNCIONARIS D'HISENDA
La policia td/ia notic ies d'haver-se
comes repetidos estafes ces perjudici de
comerciante als quAls es presentaven
falsos cobradors que, amb rebuts falsificats, els cobraeen la contribució.
Havent obtinzut una pista per a la
detench5 dels suposats estafadors, es va
disposar a detenir-los en ocasió que es
trobaven reunits al carrer de l'Hoepital,
Ein detinguts són tres i ?anomenen
Anaini Grecia Castro, Víctor Llorenç
Jordana i Ferran Udaeta Forgues ; han
estad reconeguts per diversos Cpnlerciants perjnelleats pel cobrament de retrata
Se sap, a mes, qua eis detinota es
feien passar reir funcionaris dllisenda
per poder realiLetz millor les estafes.
En va-aricar-se la &temió, a un
d'ells Ii :Uta ocupada una pistola.
Sembla que manifestaren que, en el
moment que seis va detenir, tractaven
d'anar a robar a ira farmacia de l'eamema( carrer de l'Hospital.
Un dala detinguts, Antoni Grecia
Castre, va teleir fa un quant temps, una
agenda de negocio al carrer del Comte
del Asalto, contra la anal es presentaren
algunos deslindes.
En un escorcoll efectuat a casa sera ,

trobat documente, entre elle unes
notes i llistes dc monis de cases comerdala amb indicació de la solvencia deis
anotats i dades personals.
També ii fou trobada una pistola, de
la qua!. cena dels docurnents, s'inmuta
la policia.
Quant a la pistola que ds va esser
°enreda en detenir-los, van dir que la
duien per espaordir el farreacetrtic, al
mal anaven a robar, amb tot a que
no tenien propòsit de causar-li cap mal.
Tots tres han ingreseat a la preví,
a disposició del Jutjat de les Drassanes.
"han

Carnet
de l'excursionista
UNIO EXCURSIONISTA
DE BARCELONA
Aquesta entitat es compliu en assabentar a totes les alees entitats
excursionistes que en Junta general
extraordinaria que va tenir lee el
da 23 de desembre passat, ha estat
adenesa la nora Unió Excursionista
de Barcelona, constituida a la barriada de Sans, perquè formi part integrant de la Unió Excursionista de
Barcelona quid va crear-se cl mes de
jiu», darme. La Unió, a Sans, tindra
el local rodal al carrer de Galileu,
núm. 45, es regirá autonòmicament
pel que faci referencia als as;umptoe, d'ordre interior, prof', per als ossumptes d'interès general, ambdues
eiltitats colaboraran mancomunadament.
Tant la U. E. B. (Centre), edil
la U. E. B. (Sana), perseguiran la
tasca pro - unió d'entitat.. excursionistes de Catalunya, amb el fi d'ar
ribar a unificar els esforços i crear
una associació forte, els avantatges
de la qual secan positius i podrem
gaudir-ne a Catalunya tal com ho han
aconseguit els muntanyencs d'altres
paisos.
EL CENTRE EXCURSIONISTA
DE TERRASSA
Transcorregudes ja cs testes nadalenques, es continuará, al Centre
Excursionista de Terrassa, el dele de
conferencies que, amb tant d'exit,
es vénen donant durant el present

UN ALTRE XOFER AGREDIT I

ATRACAT
Trobant-se amb el seu taxi a la plaea
de Tetuan, el xofer Alfred Tarragó
Domingo rebé d'un desconegut l'encauce que el trasllades a Esplugues.
Quan efectuava el viatge i troben ''
se prop de Pedralbes, després del fi(
lat de consume, el xofer sentí un foe
cop al cap que li etzivi el client de
de l'interior del vehicle.
El xofer quedä estabornit a canseqü&lcia del top i, en recobrar el sentit
després d'unes hores, es toba a faltar

Tapioques 1

Purés

FIQUE' El
són els minore del tusón
les 3o pessetes producte de la recelacid del dia.
Del fet dona currpte a la pdicia.
UNA DONA MORTA PER HAVER
BEGUT SALFUMANT
Una dona anornenada Maria Ballena
va prendre per equivocació una don de
salltreant Mor( a la poca tetona d'haver ingressat al dispensad.
UN ROBATORI A BADALONA
Anit passada es va COmeüe un robatori a Badalona, a la fábrica de per-

fuma Perera, on hi van entrar els Iladrea per un terradet mane/ a la fibra; penetraren al deepatxst i aroderant-ae de les claus que N'in techar
a un calaix, van espanyar la caixa de
cabals 1 s'estugueren les uno pessetes
que hi havia.
Hein rebm el Dietari del* Klgatzems Alemanya. Ea en red ,
novetat que no ha hatTodult encara
cap altra casa del seo ram. Ei molt

ben impres, mole vkatós i representa
rna esforç considerable.

Al DIspensari Pompela (Sant Gabriel, 5, Crricia) Izan estar, aessistits
durant Pany 1951 6345 malalts,
quals seis ha practicat 30.939 visites o cures, 3.961 aphcacione eliefriques, 8. 504 injeccions, 265 análisis, 75 vacunacions i 46 petites Oenracions, la qual cosa diana un total
de 38.090 serveis. Denles s'han
rat gratuitament 2.60o esponialeate
farmaceutiques, de valor 8.650 posee/es.
Lee oficinas de la Ca'xa d'Esta:-

vis i Mont de Piettit de Barcelone

1 les seves sud:mala esteran oheetee
avui, di:nutres, dia 6, de deu a dotze
del triad, per a tota mena dopa.
dotas,

Barcelona, 4 de gener de epa.

ATROPE'LLAMENT8
'Al dispensari de les Cases
fou s'asista Artur Blasco, de 18 anys, el qua:
Cc nsistoriale

sofria contusions i estoriations
al brete 1 la Cama esquerres, d.
pronòstic r eserva t. e429/Ind es . le
fosen prodalides per-eionE1,
renio Deben 23151:
P,aasä a/ bi en dornicill.
A dlas quarts de vuit fou
auxiliada Euenia Ros, de setanta-vuit ties, de cOntesions
a la regió latepeel (surtieres 'del
tòrax, de pronastte reserve,
causades, sepias mes:Oestecions de la paelen4 per haver-la atropellada Pauto ndmero 14480 davant el reu donii-

cili..Tamarit, 179.
Pasea al seu

CA IGUICA CASUAL
Ahir, a les non del veapre.
Humilitat MOrcillo. de 50 ft/1i'S,
fou auxiliada al dispensiri
d'Hostafrancs de la fractura
del tere mitjä de la cama esguerra, de pronbstic reservat.
Aquesta ferida se la produf al
seu domicili, Sepúlveda, 3, en
caure casualment a la fosca de
l'ascensor.
Fou portada a l'hospital de

Sant Pau,

C55f5. Divendres virase, dia 8, a lee
deu de la nit, honorará la sala d'actes de la primera entitm excursionista te-rassenca el culte i senaitiu
a:pinista Albert Olives-ca i Folch, de"
Centre Excursioniata de Catakrnya.
el qual dissertarà sobre l'interessar,
tissim tema "Una hivernenea, am'‘
esquís, al Perdiguero".
Illustrare aquesta conferencia una
magnifica collecció de vistes diaeesitivea d'aquells bells indrete pire.
nenes.
Així mateix, amb la plaul:rle finalitat de facilitar restada dels
quiadors terrassencs que durant la
temporada d'hivern 1 primavera, concurren a les pistes de La Molina.
aquest Centre inaugurará, dintre
breus dies, un refugi a la dita vall, el
qual estarà installat en les dependencies de l'edifici conegut arnb
non de "La Serradora". Probablement s'inaugurará aquest refugi el
rnateix dia que comencin les lliçons
practiques d'esquís. les quals aniran
a farree del professor del curset, l'alemany, impar Fritz Meyer.

ADVERTIMENT
Advertim a lee persones a les
guata interesal la publicació immediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se toas a la Redaccith Corte
Catalanes, 0e, Princi pal, abatas
de les non del vespre. Ele que
ens arribin mes tard d'aquesta
hora o vagin adreçats e la
inspremta del (liad. Barbera. ir
1 s3, no Sei-In pub/cata Uf al

cap d• quarants-voft bocea

Dimeeree, 6 de gener de 1932

LA

MUSICA

Les angtinies d'un concursant
L'Ajuntament de Barcelona obtl, no
fa gaire temps, un Concurs per a la
provisió dc quatre places de professor
deducació musical de les escoltes atatáries j grupa escolars. Es tract de
places rr.olt !redores, altneays cota a
assignació (2.000 pessetes anuals). El
e oi escriu les presents males, esperma: per la terrible crisi que pasa
Cart de la música, no ja tant com a
art, sinó com a mitjä de guanyar-se la
Vale. deddi presentar-se a aquest con;
curs poden; oferir, entre altres condiciona la d'una Hatea experiencia ara:
quitada a Barcelona i tara d'ella en la
iattrucció i edueaci6 musical d'intants.
A causa. seas dable, del gran narr he de coneuesants que s'han presentat,
el 'Tribuna: c'eauest concurs ha resolt,
tot darrerantent, que els concursants
practieuin exereicis elirranatorie el primer dels quals tindrä liocel dia 7 del
corrent gene. . Aquest primer exercid
cansistire a desenroalar per escrit, en
termini mexim d'una Itera, un del,
(lea temes que correspongui per sorteig d'un qüestionari clae l,a poema
1-cal ha publicat; LA PUBLICITA'r
l'inseria en el »tu número da: ter de
gener.
Era de creare que l'Ajuntament de
Earcelona, ea acnvocar aquest eoncurs,
tenia ben estudiat i ben resolt tot un
pu d'ensenyament i educacia musical»,
a. cual deutien subjectar- ,e ele caerricis a fu eels concuesanat, puix que
a la aman zis qui hauran tle dur-lo a
la practica.
Es amb amenas sorpresa qre ens
tsem adanat, en llega- cl aaestionari
eue acaba (le publicarse, qu . e l alo
esmentat na deu existir i I. 1 caercid elimiratari a qué es pceedirä el
dia 7 te tot el carärter din qüestiarisa de consulta ailreea: a uns tecnics d'alta volada, amb Fofa : ate, precisament, de formular desp . es aquell
pl a Realment ea un gran ho ya el que
l'Ajuntament de Barcelona S. el Tra
hin: del Concita fan als ccneursants
en aernanaraos Ilum i illustració per a
la delicada tasca d'establir un pla d'instrucei6 i edumai6 atas a: :al% per als infra,: masar és. fins i tot. un honor
exceesin ei bona té en compre la modestia de les places que es disputen.
Suaesant, terb, que ?Igual, o alguns,
• tots cts cantursants estiguin sufi("enastent preparats per a respondre entertrarnent lee preguntes d'aquest
fe rmidable e autienari. en el anal ve
d'ul grabe de paper com no es demana
a's e encureants que abastin la llana,
sane sant. repelen, que aguaste es ¿era: a:in rapacitats fins i tot Per a
r`ae ter-la, caldrä sempre formular el
ta o unif'.eat.1 aleshores vindran les
e-mentes, puix que cada un del' guataarlars del corral', 1/lauta
'amh el re.: eaa" i no subjectant-ee a
PO ala roe l'Ajuntament devia babeeti inresat en concursar. Si l'Aiunteenew ne ha MI-posar al:test pla, es que
• z1 deis tenle: ei no el te 1 demana
Pls car.cursants que Ii formulin. es que
s an bist incapacitas per a formular-la
el: airea }aura d'adoptar els quatre
plan: deis gtranyadors del Caneara amb
tras els amorrvenienta de la divergeneia
de eriteri que indubtablernent presentaran.
Sortosaenent. la suposle16 que fèiem
erbre
det• eoncuesants per
• resrandre al oileatianari, resta conealealalerrent atenuada. pudriere dir
gairebe destruirla. ras reeque runin
mancar en absolut els concursants hen
ermarsts , sima perque l'esraentat qüesa itanari aembla fer a posta per a der
becar ea qui no posseeixin les aleas
'deis nombroaos aecrets que acaté. Esanemenane una quanta els de mes einbalase:
"Terna Ti. — Els elements del erranplexe l'educació nrasical poden deseaba:upar-se d'una manera talio o be
entraran clacr.a manera progresara din,
azaest ensenyament; er. eameet ca.s, isttrae figuraran dins tota la bida
eszolar i amb quina intensitat, i quina
araean integram-shi progressivarr.ent."
Aireó amable ben clar; enes tothom
In es poi a meditar-ho s'anira adonara ¿eta perilla que corre dembcgir.
"Terna IV. — Importancia de la
cara6 com a element d'educació genera .: i caen a par: integrant de l'educa:tia
musical.°
¡Quin redastre de caneo deu esser
:1m:esta? La canea escolar? La caneó
papal:a ? La cançó de l'enfaden? Misten!
"Tema V. — Criteri del concursant
Pobre el text de les canoas i sobre les
artontenades caneco escolar!.—La canea popular. — Fin, on es pot aspirar
en l'ensenyarrfer.t de la caneó a resEl segon apartat d'aquest tema no
as arta pregunta; es e! non duna mar
raiesució folklórica: la caneó popular.
Lt ben endebir.ar qué es ¡coposa
el questionari en presentar així, raer
ladamena aquest nein. Quant a Caspirada censignaela en l'apartat tercer,
lampan n'a és faca de fiarme el;
Frnits a priori. Tot depen de les apt'anda dels eacolars. Es el ces d'aquell
Pages, el qual, en demanar-li un vieran: quant trigaria en arribar a un
Ilec determir.at, el va fer caminar una
eitorta abans eie comprenetre's a fosar
ternas.
"Tema VI. — Quina ha d'isser la
finalitat de l'ensen ament solfeig i
teoria musical a l'escala."
No vejen, la neceslitat d'aquesta pregunta, com no sana per a ahumada
pa rticular del Tribunal.
"Tema VII — Quin papar pot reprv.
sentar el ballet i la densa popular dins
l'e ducarla musical."
No lii ha dubte que poden representar
un passte atar, caldria, peri determinar alterne quina mena de ballet es trulla puix que la ha el ballet classic, el

lle
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ballet de genere, el ballet rus i altres
mutes de ballets; fins hi ha el ballet
popular, pera aquest ja ha d'anar compres amb la densa popular.
"Tenia VIII. — Principis en que es
fanamenten i idea vacante — el qüestionari diu "euscinta" — dels principals meteles deducació musical (la iniciació musical en el métele alontessori;
l'educad?, pel ritme, de Jaques Daltenue; el sistema Gedalge, etc.)"
Aquest esterera no te preu; quants
de sistemes s'al poden amagar, al dar.
Cera, desconeguts pel Tribunal!
"Tema X. — Elements que pm Militnr "avui" el mestre dins l'escola per
a Ceducacia musical de l'infant."
Ens eembla que aquesta pregunta es
el ntestre qui l'aneja de fer-la st l'Ajanternera puix que es aquest el qui ha
de procurzr-l. els elements en qüestió.
Altres teles misterioses conté el qüer
tionari que erts ocupa, de les quals no
parlarent per no fer-nos pesara N'hi ha
una, perb, que sense eseer misteriosa
es d'una tal enormitat, que hont la llegeix. la rellegeix, la torna a Ilegir. i
dubta encara ei els ulls l'enganyen, ¿ab ta encara si està despert o submergit
en un mal 'rama Es la segient:
"Tema IX. — Pot irse. introduida
la bona música dins els diversos eterno,* del eme:ere de reducació musical?"
Jo no cree que hi hagi cap Ajuntament al món, fora del de Barcelona, ni
cap entitat, per modesta que sigui. que
s'atreva a fer una pregunta semblant
en el giiestionari d'un contar, de la
mena del que esa ocupa. Sembla con,
si l'Ajuntament de Barcelona estigui
ecover,qut que l'educada musical dels
infants hagi de fer-se excltativarnent
amb música dolenta; advertit, perla,
per algú qce la bona música tumbé pot
servir per al cc!, demana parer als
tecraes; si aquests Ii daten qce sí, alesllores potser tolerara que la bona música a ;.eui introdcida, coen un de tants,
dins els diversos elements del temple.
xe de l'educada mu3ical, tense, perla,
excloure'n la música detenta.
Completament demeratjat ter actiteat
iner.arrable qiiestionari i sebret a t, per
la perspectiva ¿'haber de fer reduce/ció
mus i cal deis infante amb música delenta, en tot o en para el qui estrio
aquestes natales declara ama des d'a.
qlle3t montera
UN EX-CONCUR3AaZT

NOTES OFICIOSES
ROSA MAS A L'ESTUDI
DE RADIO BARCELONA
Dilltms al vespre, la intelligent
Rosa Mas don una audiaiti
interessantissima a l'estudi dz " Radio
Barcelona". Arnb la destreea que li
és peculiar interpretà la "Berceuse",
de Fauré, i la "Sonata" d'Henri
Eclair, dues ciares ben diferents i a
les quals don una força expressiva
extraordinària.
C,oneguts eis seas graos dots d'interpret i la compre:ajó que la a:maca:raza, no ens sorpren que joven:oil-ni
com arribi a una tan alta perfecc:6.
L'acompanyl al piano la seva germana Rosca la qual demora posseir
una tècnica moceaban i uns dota excepcional, de pianista acompanyant
En rennt fou un èxit a apuntar a
la Carga llista deis que ftns ara porta
aconseguits la jove concertista.
ELS DEIXEBLES DEL MESTRE JOAN LLONGUERES AL
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Heue ad el programa &enea i defina:u de l'Audició de Rondes, Caneen, Foto i Joco d'infanta que el,
nens i les nenes del meritissim Irastirar Cata a de Rítmica i P:istica,
en nombre de mes de cent, executaran avui, dimecres, festa. dels Sants
Reis d'Orlara, a la tarda, a Palau
de la Música Catalana:
"Cap!) de l'aigua" (J. Llongueres).
a Au, anun cap a la fira" (ferin)
"Els conillets" (Idem).
"El joc de la alargar:dele" (Jaques Dalcroze).
"Les calcen del Jan" (J. Llon.
gurrea)•
II
"El joc dels rama" (J. Llongueres).
"El nou germanet", primera en(aln. J. Muset Ferrer),
"La petita abella" (Jaques Del.
croa e).
"El meu gos", estrena (Francesc
Pujol).
"El ball deis àngels". primera Ruda (Otto Blenadorff).
"Cada dia al mati" (joc popular),
estrena (J. Llongueres).
"Els gaudis del dia d'or", estrena
(J. Llongueres).
"L'escola de les corretges", episodi de la Festa de St. Nicolau (J.
Laangueres).
"Les granoto i la cigonya" (Otto
Blensdoeff).
"La iesta deis Reis" (J. Llongueres).
Diagirä aquesta audició —la qual
constitueix cada any una ja tradicional i molt bella solemnitat par
ala infanta i tasaba per als grans,
que saben comprendre i estimar el
sentit pur i aenzill de les coses—
el mestre Joan Llongumes, aquest
excellent artista i educador que tant
ha fet pela infanta de la nostra
terra.
ASSOC/ACIO OBRERA DE
CONCERTS
Aquesta entitat ha confiat als notabilissiens arriates Cecilia Gubert

i Pera Vallribers el tercer comen
de cambra de la preacer nada, el
qual tindri lloc al Palau lat Md•
alca Catalana el die co de atener.
•

• •

Avui. dislocares, a las cine da k
tarda, la cantatriu Enriqueta Mai,
acompanyada al piano pel professor
Ezequiel Martín, obsequiara amb un
recital de cançons de Nadal els nens
i nenes de la Casa deis Infanta Orfes
de Barceloaa (Piaça deis Angels, 3).
Iii podran concórrer les familiee deis
asilats i arnics de la Institució.
EL DIVENDRES, UNIC CONCERT D'ORLOFF, A LA
TURAL
Divendres vinent, dia 8, celebrar/
l'Associacia de Cultura Musical el
sea segon concert present mes,
al Palau. Aquest cancera com tots
els ja organitzats per la novella, almenys sei a Barcelona, entitat, es exclusivament per als seta socia i ¿nirà a càrrec del famós pianista rus
Nicalay Orloff.
Aquest artista. formar a l'escota
russa, arribä en plena joventut a ¿asee nennenat professor de la Filharmenica, i mis tard del Conservatori
de Moscos. Orloff ha corregut tot
el mera i to:a la critica ha reconegut
que es ',recta d'un singular interpret,
les versions del qual ostan plenes de
eenzillesa i niablesa. Orloff ha combinat per a aquest concort un magtafia programa. Tenint en compre
que solament poden aasiatir-hi els
socia a aquest concert, s'admeten
inscripcions a Clarís, 43, domicili de
l'Associació.
EL VINENT DIVENDRES
ACTUARA ORLOFF
A LA CULTURAL
Aquesta societat artística, recentconstituida a Barcelona, ha contraetat per al seu vinent concert el pianista rus Nicolau Olacff.
Aquest conccrt se celebrare el divendres, dia 8, a les ¿co de la nit,
al Palau de la Música Catalana, i
aeri exclusivament per als 30Ci3 de
la Cultural.

CAPITAL
Petit o gran i administ t per es
mateix, us produisä gran renda mensual la garantia triple de la qual
queda al costee poder. Rambla del
Centre, 37, pral., segar

exPoticid da liebres i ¡ovni«. per •
infante quo tJ tfll 11101f concorreguda,

per

•

111 •CI

va

•
* * limbitud. —Sepan; Manen,
Jelepkeon, els pasmes de Rimbaud ran
vi:ion:, revolt, adiar. "En els vergas i la proas remita sota el titol
d'"Illuminations", hom troba constarament allanan, directes al drama de la
acya vida. Huno hi trolas anticipacions
que tot just si avui podem comprendre en llar sentit veritable, vision, de
maquines colomals, dandustrialitsació
fantástica i de guerree inconcebibles.
Aquests poemes, encara que foren els
mis desdenyats pel mateix Rimbaud,
no tenen res dan simple exercici literata. La intcnsitat patética, la violencia primitiva de lea ces-es obres escrites entre 1871 i 1873 'tinta :en ésser
un presagi del sets exili ¡enmarar del
món de lea Iletres. La bellesa "lívida" del "Bateau ivre", les peregrinaatoas del qual a través les mara incanegudes prediucn 'a seva pròpia carrera aventurosa, i el caracter ariic
de :es soca "Illuminations" no proles
iSser comparades a cap de les creadora dele devots de la literatura que
han assajat d'imitar-lo. Aguaita beIlesa és el pura del desordre voluntari
que Rimbaud imposava als seta sentit,, es el producte de la submissió al
pes 4i:talador de les amas visions i
dele seas esforços vera aquest canvi
"monstruós" que volia operar en la
ama anima. En la "Salsas en Edrar"
"comenta anicament els set13 sonarais do
*creuddet, de viatges, de reptibliques
:eme histdnO, de derplaçaments", alai
coca la seca fe en "les velas da la mlpía". Explica cota intenta, en els mas
jocs amb rine_orpressable" i el "ver.
tigin6a", de dominar el color, la forma
i el moviment. "Em d'haver inversta, per tnitja de ritmes instintius,
«N l'enguatad poètic novel!, que sidavindrd sas dia accessible a tote e:e Jantal. El» reservo tots els ¿reta de traductil"

CHASSAIGNE FRERES
Discos - 11.00.108 - CLAAIS, 49
PlanCe • autoplanoa - Mamaron'

Informació estmlitua
* Per ale iefonerz
Al ela de conferinein fin kg Di>aria Cataldnia hi ha innallada una

EL TEATRE
GOYA.---Funció a honor de
Margarida Xirgu
lionte contrast! Margarida Xirgu,
pur a la acre funcia d'heno:, ha posat
a etaena, despras de "Vidas cruzadas",
de Bar:avente, l'"Electra", de Hofmaniota:. I ntentre la primera de les
obres serveis precisznant per a fer,
en tatas momeas, esborradisses les
çaalitata aanegariaa Xirgu, la segana serveix per a posar-les de re1 na volean dir qua Benavente tingui
arnb Maraarida Xirga una int-pret
ineata. Perla no és en lea &evo obres
on lizegarida Xirgu estä malor. En
realitat, ni la comedia ni el drama hergene. espins sovint massa fideas a les
aureriicies, sen per al seu temperament
de trägica. Això fa que Margarida
Nasa, aulgui o no, pugui representar
ben pe t dels actuals autora de teatre
.aixi, en la temporada actual,
ca l'hem vista exceHir especialment,
és en els classics castellana o en les
tratiucciar.s ¿'algas autora moderas
aean KailStr i Lenormand, autora que
han menear arnb els convencionalismo
dei teatre burgès, que malden per retornar-li la fantasía, el sentiment poetic, l'imnrevist i les paesions subterrinies i profundes. I encara si dels aut a rs castellana moderns, el que interpreta mes setint i amb mes gest és
Bera%ente, Es senzillament perquè BenaNenle té la mäxima categoria artística i perque a desgrat del que hi ha
de basases en el seu matee, posseeix mis
treta' i, mil emocia corre per moltes
de les seaes comedio una vena poética mes autentica i abundant que ea
les catres del, altres autora. Pecó alai
i tot, en apartes obres, la hi trobem
com a eequi f ida. corn a disminuida, sota
el s sestits i els capells a la darrera
rinda en mig d'una societat daurada,
ro difizilment els gestos poden perdre
11'27 convencianalisme i llar encarearament. Per això, sovint Margarida
gil cn aguaites tares, no es ben be ella
rramixa einó en els momees calma
nants.
Dan i que quan vulgui realment fluirse es lama en co., i ärima a la teao dia que E 5 el seu veritable element.
D'ad que per a la seva funci6 d'honor
hagi triat aratora "Electra" d'Hofma nn'a al. on el seu temperament no topa amb can obstacle.
Tire entes que aquesta tragedia Margarata Xirgu l'havia representada ja en

NOTES OFICIOSES
AYMERICH A ROMEA
L'empresa del teatre catalä Ronia ens comunica lanares a la Companyia Vila-Davi, del celebrat actor
còmic Doménec Avmerich.
E! sentar Aymerich es presentarà
a la primera estre .a
ROMEA
La forte infantil de detql i l'estrena
de d'asaba' a la tarda
Denla , dia de Reis. a la primera
cosió de la tarda, "Els Pastoret,",

catada- Haca saP, dones, que es traeu
canea mena de pastItzeo de 1"Electr t."
de Sbfocles; d'una adapeaci6 de la azagealia gr a a la técnica teatral nao
dora i fina tatt carta manees d'una
transcripció eorr.äntica. El vos ea ta
eloqüerrt i pren sovint una imatgeria
una mica victorhuguesca. Perla a des.
psis gua l'obra na tingui un aire gaire
modem; a despit que no smai aquot
ami el millar casi per a interpreta: els
greca i, sobretot, per fea-los seviSTe,
cal confessar que fa rana gaita impresaló i que el tragic vianes ba cor•servat
a la !antagonista tot Coda tata la puiamnca dels sentiments vindicacius Ce
Vilera...ala grava.
Muesca puixança de la pa3s16 Es eseenaial per a la interpretada de que
parlem. Interpretació ben
tant, que ela altres actora más que completar, ens feien nosa a escena. No cal
pas culpar-los, car Ihr ideal artista:,
llar farmacia artística, esclava de la
comedia burgesa ,no són gens apropia
sits per a interpretar una tragedia. Altrament, la protagonista prescindia potser cmocasivament de la seta presencia.
Ara el que hom hauria pogut davor
almesays onés exigent en la tria de les
figures que formen aq uella arma de
tran,scripci6 del cor antic.
Perb, en fi, l'importara era nomas
que el cos, que l'espera de la Nieta:
fuetejats per aquella gran ventada de
pasió: el CO3 que alliberat deis vestits de mcda, sota tina túnica esparracada, ea dreta i es retorea i pren
actituds d'una beutat sorprenent; les tigee admirables dels brama que temen
de vegades alguna cosa d'ales; les
mara que s'engarfien amenamclores o
es crispen d'impotencia; els nava tramula d'ira o amb rictus de dolor; els
ulls que s'extravien d'esparit o que, siniatratreent, perforen: els cabells que li
fan un nimbe esgarrifós com el de lee
Molases; el moya/mar que esdeve ¿anea
i el era que pren un ritme musical.
;tara sense gens d'academicisme, sind
amb una espcntaneitat aparent, amb una
empenta que sembla improvisada, creada pel mateix ritme creixent i decreixent de la passie. Fina diriern que amb
naturalitat. cae en art, la naturaNtat
es 3in6 l'harmonia entre l'obra o la
materia i la manera d'interpretar-la o
de plasmar-la.
DOMENEC GUANSE
a Posea. "Fas Pastorets" es la tradició que es conserva al teatre del
carrer de l'Hospital. I.a get menuda,
acut aquests dita a Romea i pasas
una bona tarda.
A la regona sesfió i a la nit "La
morena de Coll-Blanc".
Dissalite, a la tarda. es:.ena de "El
rete ce!". "El seta cela proseotat a Romea amb toaa propietat i ami
la riquesa que és costum a aquest
teatre. La companyia Vlta-Davi l'ha
estudiat amh veritable interés i Maria
Vila i Pbo Davi, tenen dos grana papera en "El sita cel".

1 El Poema de Nadal:
Ull dita ¡Sita editorialr d'agnert
he estat cl 'libre de Joro M. de Segarra El Poema de Nadal. Enric C.
Ricard ha fer per a aquetta obra une,
boniques illustracions. La qualnat del
paper i lo perferció tipogrdfica fan
aquest llibre molt o propdeir per a
presents.

* La Brees., en catald traduil
Per Catete:
DIU la Biblioteca Literaria acaba
d'apar1ixer tos nota robots. Els cacheteo o els costuras d'aquest segle, de
La Bruyerr. L'ha medita Josep Corner, el gran poeta.
* Lo que es y lo que podrä ser la
Guinea Espanyola. — Urs to/utn de
XX-124 pagines, 16)(23 CM.
Ana que trotes mirarles es dirigeisan a les tiltimes colònies ci'Espanya
i tan extracrdinari afany existen, de
c0n6i1er el que ls Fernando Pbo i altres territoris de Guinea, no pedía venir amb sssés pportunitat aquest oPteaele, que resulta interessantissita
les mollee i titile dades comercial: que
coral' , avaldeat i iilustrat amb art centenar de curiosIssims arman de tipur
i =surtirte: colonial:. Tot el! d'eres!_
Irrt paper coliche, fa carosa des de
l'artística portada en color, en mal
apareixen en el seis pie saltutgisme
tres tipa de dona pomue. Qui datitgi
adquirir coneissments sobre la Guisen
Esponyola no ha de cleisar d'adquirir
aquest !libre, que es ven a totes
flibreries al press de 1.30 Pendes.

Cursos
I eenterAncies
INSTITUT FRANCES
(Provena, 323)
Aquesta setmana es donaran a
l'Institut Francés de :a nostra capital dos cursos públics a eän'ec dele
professors de Fornentat centre cultural.
El dijous, dia 7, de set a vuit, una
conferencia de M. J. J. A. Bertrand: "Le portrait franeaia" (auch
projeccions).
El divendres, dia 8, de se a nula
una conferencia de Itf. J. Caree, sobre "Le 14 juillet".
Les invitacions d'entrada es despatxen a la secretaria.
LYCEUM CLUB
DE BARCELONA

LES LLETRES
"UNA MENA D'AMOR", de C. A. Jordana
(Biblioteca A Tot Vent)
L'idiill da= miny6 i d'una artista
de cabaret en totes les seves fasta
—desig, plenitud amorosa i deseaels— sbn el tema da la novella.
Novella, donas, francament —desearadament— eròtica, Cert que hom
en podria treure una Ili;6 moral:
la de la fugacitat des amor! de la
mena que descriu; la de la mutis(acció en qué ens deixen l'opera.
Peró fóra parcialitat arribar a una
tal conclusió. La lectura del Ilibre
110 deixa cap regust amara. Les pagines eacrites precisarner.t anib mes
delectació sem les que descriuen els
moments erótica mes intensos: fina
diren que, durant la lectura del primer terç del llibre, ene pensätem
que es tractava d'un breviari lliberti
de la ¡ansió. Despees veient que la
amaba de l'autor no ha esta acatesta. l'era el desenllaç, as a dir, l'ensopianent qua l'empata, ¿irlas, que
tanta sensualitat produeix en el protagonista, Ea descrit no pus amb
ans amb un humor rialler.
Sentbla que per a Cantor, el cas que
ene narra, FJ una aventura que val
ben bé L1 pena d'haver estat viscuda;
pera que seria mortal de valer encadenar a un tal amor arta una vida.
Pornografia? El quaaficatiu ha esdevingut deshonorable i es per ala()
que no pedem aplicar-lo inconsideradament a l'obra de Jordana. Si
entera= per pornografia
obres de earaeter eratic que cauen
Cosa de la literatura, "Una mena
d'amor" no és certament pornogritic. Però si adraetem tma pernogratis literaria, esteticarnent digna,
no cal vacillar gens a conaiderar
"Una mena d'amor" dintre del genere. C. A. Jordana no golament
descriu els estala pn.cológics de la
pulió, sil s més encara les "eneaeions: dirlem que s'hl completa vaIntuosarnent, fina a fer-ne sentir ele
Goda, 8. A.". Lloc de reunid: l'estatge socia!, a les diu del rota
— Dema passat, direndrea, 1 les deu
de la atrae, l'escriptor Alexandre Bu.
Isst i Rialp donara una conferencia al
Centre Popular Catalanista de Sant
Andreu (Sant Andreu, 146) sota el
tema 6La formad del d'atada des de
l'estola primaria: el sistema Montesed",

En finir Lyceum Club de Barcelona les vacancias de Nadal, es propasa intensificar la seca tasca cultural, inaugurant diversos cursos.
Dama, dia 7, inaugurara un cuna
de di-ata:macla musical, la palmera
aceró del qual tindrä lloc a la Sala
Ribo (Rambla de Catalunya, 5),
contizruant les altre3 sessions a! Cercle Artistic. La senyoreta Maria Carrataiä donará una conferencia sobre
"La canee popular i lu cançó profana", amb illustracions musicals, a
cirrec de la. senyoreta Pilar Ruii.
El dia 8, i a l'Atenta Enciclopèdic
Popular, la aenyorata Maria Luz
Morales donara la primera lliçó del
curstt de literatura castellana, descabdellant el terna "A través del
Romancero", continuant durara guatee divendres seguits descabdellant
els temes que s'araran anunciant.
El dia 9 i a l'Ateneu Polyrechnicuro. En Pere Coromines, proseeet. caes d'educar:O social-pa/1tina, donarä una coniceencia titulada "La circulada de roe".
El dia zr, i a l'Ateneu Eneldopedic Papular, la doctora S. Valla
donara la primera afeó del curset
d'higier.a femenina, dedicat eaclusivarnent a les dones.
El dia 12, En E. Ràfols donara
una conferencia al Foment de les
Arts Decomtives, sobre el tema
"L'arquitectura de! Pcnaixement".
Per a detalls de tots acinesia cursos que s'anuncien i per a les narrespoilenta matricules, dirigir-sa a Secretaria de Lyceum Club (Via Laierana, :la, primer. vetan), de set a
vuit, tots els dio feincra

EXPOS/CIONS D'ART

PRIMER CICLE DE CONFERENCIES ORGANITZAT PER LA
S. A. Pf. O.

3IPUTACIO, 292
(«L'Atrios d' O M,
80LEDAT MARTINEZ
Pintura
Capasteis «Mentira de pintura
Del 2 Ll 15 actual

Clausura del primer cale, Tindra,
lloc diumcnge vinent, 'tia tc. a les mine del mati, al saló d'acres de l'Escola Normal de Mestres (Rambla de
Catalunya, 123). Sota el suggestiu tema "Sola l'acció és vida", derabde.
liara una conferencia lemprofessor de
Pedagogia mayor Almandre de Tudea. Fatá la preientació del canterenctant el senyor Feliu Martí Alpena
Amb aquest motiu, i cota agraiment
a /a seta tasca professional, Ii aeri
lliurat un pergami, obra deis associats senyors Pardo i Pujol.
L'emissora "Unión Radio Barcelona" ha ofert el sea roncan i retraesmatra la conferencia.
Davant la impossibilitat de fer-ho
particularment, la Comissia d'activa
tat cultural de la S. A. Si. O. invita tots els mestres simpatitzants a
aquesta demeracia ¿'alerte envera el
que fou el nostre professor,
— Divendres 8, a dos quarts de deu
del sespre, leanaai Sierra donarà una
conferencia t'obre e: tatua "Per que
ei c independent", a l'Agrupad()
Cultural Esportita, Aurora, 21, bai.
xos.
— La Societat de l'Element Directiu del Genere de Punt, dissabte vinent reprendre el curset de conferencies que sota el tema "La camiseria
en la indilatr:t del genere tle putit"
sena donant En Josep Sunyer i Suoyen, el qual tu liornaS amb inetiu
de les passades teste,.
Així mateix, aquesta entitat ha tuganitzat per al diutnenge, das co, una
visita callectiva a la fabrica "Teixits

SALA PARES
5. LLORIte MITIGUES corientea
YALL3 211QUE
Pintura
Fina al 15 actual

GALERIES LAIETANES
CORTE CATALANES, 6/3
T. 11C1X
Pltiura
e. CARRERAS ROLLA
LL. GOMEZ
K. LEYDE
5,
R. InA8
•
R. 1151R9`1
Conimics
Fin, si 5 actual

LA PINACOTECA
PAS9110 CE GRACIA. 34
P. SABATER-JAUMA
Aquarclaa
FInn al 15 ectual

SALA

BUSQUETS

PASSEIG Oft GRACIA, 80
Nobles 1 obJectee d iart, lamparas I
vldreui da Alumno
Pinturas
d'Albert din/yema
Expoalcld al• pintura niodtrna

SALA BARCINO
tr. GARCIA SIMON
RAMBLA C.ATALUTIYA, 29
- Pi ntura
MART1 (ARCES

BADRINAS
SALA
Agobie. materna
4G0

laposic16 ottateethe d'eres Intentas dala
anteles que Pum erhlUt. Hura crea:alas

en ¡mutare Sala.
Del 19 alumbro al 8 arar 1032

SYRA

LES ARTS
VEXPOSICIO DE LLORENÇ
1 ARTIGUES.
El ceramista Lloren; I Amigues es*
felicitat per tots eta colleccionastes i
andes de Van que han visitat l'expoaleló que t6 ()beata a la Sala Pares,
1 que afirmen es sena dubte una de
les mea notables dexpasició de mismas que "'han celebrat a Barcelona.
JOAN SERRA, EXPOSITOR
A danos del cometa mea a anuncia l'exposició d'obrea del pintor Joan
Serra. La constataran obres d'aspectes
urbana martas, paisatges del Valles
i de la Vall d'Aran, figures i munes
morro.
PERE CRE1XAMS
El pintor cata:ä Pere Ceeixarns
acaba de renos ar el seu contracte amb
la casa Estahliments Maragall. Anth
metía d'aquest contracte el senyor
Creixams ha fixat :a seva tesidenc:a
definitivament a Barcelona.
JOSEP SOLER
Ha mort l'antic funcionari de la
casa Pares mayor Josep Soler, que
prestaia el3 seas serveis a resznentada rasa des de fa cinquanta anys. Ila
viscut, per lant, diferents generacions
de pintura catalana mantenint gran
atnistat i relacions aras me t, artistes, colleecionistes i aficionara entre

reflecto as el lector. Res no
detara. Pecó, aixd si, la seas 1„,..c
Es Sibil a jugar amb els perilla.
L'humor, la irania, tl sentiment ¡ob.
tic del Ilenguatge, ii ho fan capeessar tot d'una manera somrient,
vint graciosa. I sembla que is sensa
esforç, que es naturahnent, que aconsegueix de donar expressió eatetica
a la materia que tracta. Les gratin
imaginado o recordarle, de la dor.a
que evoca, el fan esdevenir poeta.
Abei la prosa seirittE Ii esdevé vera
i en ele moments, precisarnent mis
llibertins, la narrad ó es converteix
en poema.
Perb no es aquest virtuosisme lit-rara no res aquesta superada Ifrica
—la qual de vegades lleva vivacitat
a l'acció— el que ennobleix 1 dan&
valor al !libre, tina l'haver fet de la
protagonista una figura molt humana. Dos perilla sobretot, donada la
intenntat eròtica de la narrada, hi
havia pes a aquesta figura: que hagoda quedat en arta bague& vulgar
repulsiva, o que hagues esdevingut una melodramatka vampiresa.
Jordana ha sabut inane una nena
entenimentada i eimpitica, I'enelt i
la sensutlitat de la qual, gena misteriosos ni torturats, provenen de
la prbpia vitalitat
Amb un semblant verannt f flormahlst equilibrada, I :autor ha deserta, al voltant d'aqueata, unes tarea
figures fernenines que, per contrast,
ii donen relleu, i ajuden a ouggerir
l'ambient ata mulle-hall, on l'acció
és
Aquest aire ntrmal que en mig de
la seva exaltació sensual menté la
narrada, 83 seis dubte degut a la
vena humoristica de l'autor. Can :es
can: l'humor, no destrueix els miratges i :es exageraons morboses que
uns inspiraci'; d'ordre sexual dúos
de vegades a ,e3 creacions literàries,
DOMENEC GIJANSE
els quia causara fonda Reacia la
nota de :a seva mora
AM1CS DE L'ART VELL
Eis Arnics de l'Art Vell han publicat ja :a mernaria anual de la tasca
realitzada en l'exercici finit. Tant pel
seu text ccm pela gravara que conté
constitueix un interessaat exemplar.
En succinta 1 eloaaent retada es
dina compte en el dit treball de la
mansa administrativa i próspera de
l'associació i es destaquen les abre,
restaurades gracia a la ir:te:vena:5
d'Antics de l'Asa Vell ameu de Catalunya.
aoci s qua per qr.alseaulia causa
haguessin dcixat de rebre la mentaria, seas ¡‚regata de ¿emanar-la per
escrit a la secretaria, Paradís, so. Els
que sense ésser-ha desitgin també pcsseir-la, cal que :a soEicitin i els sera
tramesa seguidament.
Les moho adhesions que vencen re.
bent els Antics de l'Art Vell per la
sera profitosa i patriótica labor, entre ello d'alguns Ajimtamr.nta te Catalunya, fan esperar un visible attament entre el, SeU3 abatas i nmpatitzans.
CONFERENCIA DE JOAN
AMADES AL PESSEBRE
DEL FOME.NT DE LES
ARTS DECORAT:VES
Dijous vinera, dia 7, a les set del
l'as are el catite follelorista Sr. Juan
Amarles, danza una conferencia al
Fessebre dcl Fament de les Arta Decorativa (Parea; de Gneis, 57). Desen:callara, Cl tema "La tradició catalana
en el Pesa:late", i donada la campetencia del conferenciara, indubrabie que
assolirà un iza completa no solament
entre les persones trajees, sind tambe
entre els aliaras.
Avui queden suprimides les sessions
matinals de lean:tenue Pessebre, per tal
d'ultimar el muntatge deis notts amas
escultbrics de J. Granye, amb l'Adoraci5 dele Reis alla,us.
Trur.meix, a la tarda horn celebrark
les sessions de costra, i detr.ä. dia 6.
hom continuara l'espectacle arnb sesroo daa3.0 a de 4 a ;3O anta
exhibició dels orr.entats nota grima escuitar ice..

J. CAEASA, Metge eepeclalift*
de mnlallies de I3 pell. llagues

varicoses 1 venèries
Tallers. 29: d'I fati de 5 a 7.
Festius, d'II a

ELS TRIBUNALS
AUTE DE PROCESSAMENT
PER

HAVER DISP A RAT

CCMTRA LA PROMESA
El Julint de !a Barrelonetn
ha illebt aute de processament
i presó sense fiança contra
Vicents Martinea Oil. acusat
de tinença illfeita d'armes i
d'assassinat frustrat en la persona de la seca promesa, fe!
ocorregut a l'aminguda die/tata
el dia primer de l'actual.
A S8FIVYALA M EKr3
PER A DEMA

Audiencia Territorial
No té assenyalaments.
Audiencia Provincial
Sucia primera. — Un ineident.
Secad segons. — Dos srals
per lesione' i estafe, contra
Altar Zafont 1 Joan Marquina.
Seceid tercera. — No tä assenualaments.
Sentid quarta. — Un oral per
furt contra Joan Vila,

Maleares. 6 de ganar de 1992

L'OFENSIVA SOCIALISTA CONTRA LA GUARDIA
CIVIL
'
El general Sanjurjo creu que els assassins de CastilCollisions amb la guàrdia
blanco han estat atiats.
civil en altres poblacions
Un interviu al general
Sanjurjo •
Madrid, 3. - El general Sanjurjo
torna anit, després dessistir a Bailapaz a l'enterrament dels guardias
savia morts a Castillblanco.
Abans d'arribar a casa Eleva, o
sigui tot just entri a Madrid, ibandonà el seu automòbil per tal de
despistar els periodistas, i va anar a
la Direcció de la guardia civil en
un automòbil particular, i mana
després a casa sen.
Un periodista aconsegui d'entrevistar-se amb ell.
El general Sanjurjo manifest a
l'interventor que, com ja havia dit,
nomas Monte-Arruit havia vist
un quadro tan salvatjós coas aquell
en cadavers humans. Encara no ha
pogut concretar un judici i no crea
que ningú pugui fer-lo. Cal esperar
veure el que es dedueix de les dila
gancies judicials, i si s'aconsegueix
posar en clar l'origen i descabdellament deis jets. Són tants els arguments amb els quals pot recolzar-se
la negativa a que hagi estat com a
maibil de venjança contra l'actuació
aeis guàrdies moras, que no es pot
sostenir aquesta tesi. El caporal faja
tres mesas que era al poble. No havía intervingut absolutament en res,
ni tan sola durant el temps que era
cap del lloc tingua necessitat de
practicar una detenció ni de reprendre ningú per faltes eln meses. Els
nitres tres guardias feia un xic mas
de ternps que aren al pcble, les relacions dels quals amb la gent d'aquest tren cordials. Un sella estaaa a punt de casar-se anas una noia
del poble.
Creu el general Sanjurjo que en
els fets hi ha un problema palias.
Es evident que si la mar t dels guàrdies dalas no estava premeditada,
era en l'inim de molts maniiestants.
Dos dies abans de succeir els fets
se celebra una manifestació, sense
que, malgrat no tenir pasma de
l'autoritat competent, la guardia dan intervingués. La nit abans de
celebrar-se aquesta primera mana
restada, el caporal de la guardia civil, precisazaent perquè les naves relacions ariab el veinat crcia que li
autoritzaven, "VIL ésser a la Casa del
Poble. Parla amb el president i
pregà que es desistís de celebrar-la,
precisament per evitar incidents. El
president Ii ho prometa així. La
manalestacia, pena, se celebra. La
guardia civil no es mogué de la caserna i la ama:testada acaba pacíiicament.
Al cap de dos días torna a córner la noticia que s'anava a celebrar una altra manifestada, i el caporal de la guardia civil intervingué
per a aconseguir que no se celebras,
afegint al seu raonament el que ja
se n'havia celebrat una i que amb
ella s'havien exposat clarament les
pretensions. Tampec fou escoltas, i
:'endem.i la manifestada recorregué
els carrera. El caporal i els tres
guarde, estigueren a la caserna. Al
cap de poc de posar-se en mama la
manifestació se acataren crits contra
la guardia civil, i eis ganas es
a la cadisposaren a defensar

serna.
En aquests moments el caporal va
rebre en ofici de l'akalde, en el qual
sz l'advertia que en la manifestada
sanasen donara crits subveasius,
se Ii arde:saya que la dissolgués a toses Gasta. Aquest ofic: no ha estar trotas. L'alcalde ho ha declaras ami, i
per això s ana sabut Es de suposar
ice a la vista de l'ofici la guardia ci• : sortís a complimentar-lo; pera,
saant-se mas en la raí) que en la fosa, el caporal sorti de la caserna, casan
a manifestada era ja a la vista de la
Casa del Poble, i, amb lerrna al masde, es mezcla entre els manifestants.
Es pogué cornprovar que en la manifestadó es portava un; bandera vermena, que ea l'antes:arme:a celebrada
co s'havia vist
El caporal de la guardia civil, en' a, dels manifestants, tracia de dir roture la manifestada, pera hi llague
un moment en qua els mes pròxims
ala atansaren i el rodejaren, i, als
eras de "afuera la guardia civil", li
donaren mort amb arma blanca. Caleché sinzultániament daltres grupa s'ata:sarta als alises tres guardias. El
caes joya que venia el darrer, feas
Ja, pagué retirar-se uns tres metres,
a des de terna, idas un dispart, la hala
del <mal mata uns dels manifestants i
en ferí un altre, no fin mas que un
dispar. Després vingué l'escena de
delectar-se amb ea cadàvers. Hi ha
cadàver que tenia trenta-set mmyalades. Per la cara no hauria estat pasable identificar-los, pubc que copcjats
arda padres, que despeas delataren al
voltant deis cadàvers, els desfiguraren per campar. Els arrencaren els
borona els destrocaren la roba i els
prengueren l'armament.
La noticia tarda a saber-se unes
set horas. Durant aguase temps ame'tasaren el tele g rafista Peeel a no en vías la noticia. Els SUCCC$505 ocorreataren sobre les dotze del mati, i la
noticia arriba a Badajoz a darrera hora de la tarda.
La provincia de Badajoz crec que
és la mis extensa. Castilblanco és a un
extrem de la cipital, i as de difícil
,eee sa Jo vaig haver de fer sin viatge
de cinc quilòmetres sense cama entre
alzines fins a trabar les vores del
G uadiana. Després, per un cami do-

anta. En conèixer-se al poble la »Ud', un individu anomenat Rabote
disipará darnunt la guardia civil seas
se fer blana La guardia civil carea
gi i sean
Els ferits foren traslladats a l'hospital de Ciudad ReaL Sants Núñez
a darrera hora del vespre mart. El
seu germà ti trencat l'omoplat.
Ciudad Real, 5. - Per a informar
sobre els successos de Calzada de
Calatrava, el nou governador, que

Informació estrangera
Incidents sagnanta

EL PLET NACIONALISTA A *L'INDIA
El Congrés Pan-Indi espera
la publicació de les ordenances per a actuar

santa "contera de guerra" per reemplaçar-se a mesura que es vagin
practicara detencions. En aquests darrers diez s'han inscrit deu mil volar.fans per a fomentar la campanya de
desobediancia per tota l'India.
En el ala de campanya previst
Congrés, figura el boicot als transporta maritim; i a les companyics
d'assegurances britäniques; evitar Vea
portació a Anglaterra del metall or
i la fabricació de sal, seise pagar la
gabella que assenyala la llei.
El Congrés disposa de dos hospa
tals amb 450 Ilits per a auxiliar !es
possibles víctimas que tinguin els seus
partidaris, per tal que no hagin d'acudir als establiments benefics del gayera.
Mentrestant continuen les mesures
de repressió per part del Gavetas cantra els provocadora de l'agitada i a
nombrases localitats han estar detinguts els mas destacara capitostas
moviment. - Fabra.

I Allahabad, 5. - S'han produit
violents disturbis, a conseqüiancia
dels quals han resultar 'dos morts i
diversos ferits,
S'ha efectuar un escorcoll al donada social de/ Camita local del Congrés, que ha estat clausuras.
A Cawpore, a conseqüancia d'haver-se registrat greta incidents, han
quedas prohibides per un periode
de quinze dies totes les reunions o
manifestacions. - Fabra.

lentissim. s'arriba a Castilblaneo, enclavas, com malora sap, a la Siberia arribi ahir, ha nomenat el senyor
Botnbai, 5. - alom crea saber que
extrema:la.
Vicents Aparicio, el qual ha senil el Camita Executiu del Campas Part
Respecte als sena pro}ectes de cap al dit lloc.
Indi ha acabat ja els seas plan; per
reorganització de la guardia civil, va
a la campanya sie desobediancir ciLa Casa del Dable s'ha fet ardir que encara que hagues pensar en
vil
1 s'espera nomas la publicació a s
rea del cadaver de l'obrer mort,
ajad no seria aquest el momeas. La
les ordenances del gavera en la "GaSant Núñez. S'han repartit unes ocguardia civil es limita a complir el
seta de Bombai", per a actuar enestavilles invitant el pobre a assistir
seu eglament.
gicament en e !sentir indkat.
Les associacions declaradas
a l'enterrament que per disposició
No crea el general Sanara, que de la familia es verificara densa ciTambé ;han establert torns ter a
iHegals
els móbils del suecas hagin estat la
substituirse en la direcció del corni•
vilment, a les tres de la tarda.
iam, perquè Castilblanco as un pobre
Calcuta, 5. - Les organitzacions
te Esteatita a mesura que siguin deric en el <mal tota mengen.
afiliadas al Cargaras han estat deA Jeresa (Valencia) ha tinguts els caps. - Fama.
Insisteix en qua ei tracta d'un
claradas illegals. - Fabra.
renascut
la
tranquillitat
del
comerç
Paralització
problema polític, pera un poble apoUn altre detingut
Valannia, 5. - El gos-ernador
aria en el sentit de la propaganda
per vuit dies
Patna, 5. - Rajendra'Prassad, deque allí s'ha fet S'ha dit que a Ci- civil ha tornas de Jeresa a leas dues
Bornbai,
5.
Els
comerciants
signar per succeir Fatal, ha estat
ruela estigué desterria el doctor Vade la matinada. Els ferits són Adetina i se sap que havia recorregut la Cardona, ferida a la mi, Ileu; Jo- teixits han acordar ranear els seas nedetingut, junt amb altres caps del
gocis
durant
vais
dies.
Durant
aguase
el distrate. Es curias el cas del docCongrés, a Bihar. - Fabra.
sepa Marta ferida al peu dret,
perrada, els afers seran totalment pator Vallina. Es caldas/asicar un famenys greu; Nicasi Barbera, ferida
El substitut de Rajendra
natic, i com que té al sea favor la penetrant a l'abdomen, greu; An- ralitzats. - Entra.
providat de la seva conducta.. De
Prassad
Mesures de protecció
dreu Julia, ferida penetrant a l'abtotes maneras seria interessant esbriUna col-lisió a Henares
Bombai, 5. - El doctor Anfar ha
domen, greta Josep Santamaria,
a
cartas
personalitats
nar com en la primera manifestada
estat designas per succeir Rajendra
Benarés, 5. - La policia ha tracdues ferides a la regió glútea, segons
Calcuta, 5. - Les autoritats han
no es pronuncias ningú al poble conPrassad, detingut ahir.
tiembla penetrant, després doperat pres precauciono per a protegir cestas ias inatilment de dispersar a bastra la guardia civil i es manifesLes reunions a favor de Gandhi
tonades gran nombre de partidaris
tessin pacificament i en canvi, al a l'Hospital de València, es traba personalitats que podrien ésser vícti- de Gandhi que estaven celebrant una han estat prohibidas a Bambai i en
segun cha, sortissin enartar; mt una en greu estar; Antoni Rosselló, fe- mes dels atemptats terroristas. - reunió
tot el país. - Fabra.
bandera vermella i donant crits sub- rides mensa greus; Vicenta Pellicer, Fabra.
Els gandhistes agrediren la poliversius 5 mono a la guardia civil. ferida amb fractura del fémur; BarMesures per a la desobeda
a
cops
de
adra,
i
els
agents
es
¿Cara sfra prodult aquest canvi d'es- torneu Peiró, ferie al cuir pelut per El Comité es prepara actidiencia civil
cap de sabre; Vicents Peiró, ferie vament per la campanya veieren obligats a disparar Ilusa arputas
Bombai, 5. - Entre les mesures
mes. Fina ara hom ignora el noma 1 acama esquerra, menys greta
tassima tema "Una ascensió hivercontra el Govern
bre de victimes. Solament se sap
que segurament es posaran en prácFrancesa Ferrando, ferides als dos
Espero que tot es pasara en clan
tica amb motiu de la campanya de
Bombai, 5. - El Camita die Can- que ha resu l tas un mort. - Fabra.
Al principi semblava que hi havia
costal; del peu dret, menys greu;
desobediència civil, figura ultra el
propasa a'acusacions collectíves pe- Baptista Blanquet, ferit amb frac- guis Local activa els seas prepararlas
Comités dissolts
boicot al camera anglas el dels feaper a la campanya que iniciara centra
ra ja han comenm: a assenyalar-se
tura a la cama esquerra, greu; JoLabore, 5. - La constaució de gatzems europeas de la capital. Es
el Gavera.
persones, una de les mas acusadas sep Blanquet, ferit a la cuixa dreComité; executius de les diverses reprendrá la fabricada illegal de
S'han formal successivament se:es el jutge muaicipaL
ta, amb fractura; Francesa Sastre,
organitzacions del Congrés ha estat sal.
laalcalde crec que en produir-se els tenida amb fractura a la cama essuspesa,
i en el seu lloc alsa acorEl Goteen tracta d'impedir la imsuccessos es féu escapol. Es de supoguerra i una altra a l'anca del madat fer nomenaments isolats a favor
portada de cota, arias l'objecte d'osar que temía per la seva vida.
tela costat; Antoni Bou, ferit a la blanco. Acabaren indicant que en la
de
persones
que
estaran
investidas
bligar
les fabriques indias a utilitzar
He recorremos - ases peales de la
manifestació figuraran cartells aliode les mateixes facultats que s'arosasra - aogut comprovar que cama esquerra, greu.
el coló nacional. - Fabra.
A les dotze de la nit la tranquilsin; co maquest: "Fuera 'Margarita gaven als Comités. - Fabra.
la anuació social és delicada. Els danys
Anglaterra no pensa enviar
iitra era completa a Jet-esa.
Nelken, que ni es espahola ni mujer".
que l'usan causant a la propietat san
A aAjuntament quedaren reunits
La situació a l'India Alta nous contingents a l'India
extraordinaris. Se m'ha denunciar que
Els
socialistas
fan
mala
Delhi, 5. - La situació a l'Alta
en una sola finca aquests danys s'ele- els patrons i obrera arab el delegat
Londres, 5. - Als circos oficials
cara
India és de calma p erfecta, i a es desmentebc que es vulgui enviar
ven a 20.000 duros. Han tallas pine- del treball.
Madrid,
5.
A
les
set
de
la
tarDelhi
els
negocis
van
recobrant
la
das completes. El dany que s'ocasio- Les informacions tendennous contingents de tropas a. l'Inda el debat de la Cambra era sonada
seta normalitat. - Fabra.
na a la ramaderia as incalculable. La
dia. -- Fabras
ciosas
de
la
premsa
ro
creient
que
produa
conseqüències
situació as tan delicada, que s'ha dopolitlques. Es pegue advertir, no obsfrancesa
nat el cas que per evitar un conejate d'ordre pablic ha hagas d'ajornarSant Sebastià, 5. - El fiscal de tant, una cesta amargor an els ele- •
EL CONFLICTE ENTRE XINA I EL JAPO
se el compliment d'una sentencia en l'Audiència ha disposat que sigui re- ments socialistas, que no seria estrany
qua fos predecessor dcsdevenar.ents.
virtut de la qual es tornava al sets ile- colla el diar Easo" per una inforEl representant del Japó a da avui pel senyor Stimson amb e:s
gitim propietari una finca de la qual mada recollida d'un diari francas
Més manifestacions
s'havia apropiat el sainar d'en poble respecte l'actuació del general SanWashington dóna explica- ambaixadors de la Gran Bretanya i
de Fransa.-Fabr a.
del general Sanjurjo
el nom del qua; rIO recordo ara.
judo amb nsotiu dels darrers fets.
cions
Ha manifestat que havia assiset a
Madrid, s. - El general Sanjurjo
gis xinesos preparen
Toquio,
5.
El ministre d'Afers
l'enterrament, en unió del ministre de
El Sr. Largo Caballero diu ion visitadissirn asad a la Direocia estrangers ha donat
instruccions al
la contraofensiva
la Governació. La manifestada del
general de la Guardia Civil. Confirrr.a
dol a Bdajoz a estat Imponent No que la propaganda dels soXin-Xew, 5. - (De l'Agència
que eren naves les declaracions qua representant del Japó a Washington
perquè expressi el sentiment del Ca- Rengo). - Es confirma que les
obstant hacer desfilat els assistents a cialistes no és contrària a se li atribueixe nen Hacia amb Masa
ven per lecorregut al cansol ames-i- tropas xineses de Manaría, retiradas
l'enterrament en massa, aquest dura
gurisa Nelken.
civil
guàrdia
la
prop d'una hora. El ministre de la Gomis a prop de la Gran Muralla, es
Els periodistas li parlaren de la su- d. a Kharbine.
El
senyor
Largo
CaMadrid, 5. Afegeix que ja s'ha obert una in. preparen actualment a una contravernació prommciä frases enaltidores
posada actitud de la guardia civil, i
ballero
manifesté
als
periodistas
que
per a la guardia cvil, a tal punt que
va dir que la guardia civil es limita- formada per depurar aocorregut i que ofensiva contra es jap onesas, que
ja sabia que no passaria res en la
peono demanar-li diana que me les
da a seguir les rayes normes i a am- si eintarpret , com es dedueix, ha es- a la seva vegada es disposen a plantat causa de l'agressió al canso], sera tar cara
sessió
d'aquesta
tarda.
Esta
demosdoni per escrit perquè figurin en l'orper amb el seu deure No disparará
a aquesta eventualitat dre general del tos. A mas, h lliurat trat que la riostra propaganda, la de mis que en casos de legítima defensa, acomiadat, I els dos soldar; punits. - Fabra.
Fabra.
foco pessetes per a les familias de la minoria, no és contraria a la guàri jo - afegí - que tira el deure de
cada un dels guardias civils.
dia civil. El discurs del senyor Aza- defensar-a, és el nae-a deure i seta No s'ha confirmat la sol-li- Stimson no es dóna per
-Na saben-ha preganaat el perio- aa ha estat expressió unánime del defensa, parque, si no, no estaria en
satisfet de les explicacions
dista-que els socialistes han format Gotean. Manteressat fer constar que aquest lloc, haig de dir que el sea citud de reunió del Consell
del Japó
una comissió per conäixer les queixes els obrera de Castilblanco no són sode la S. de N.
esperit és d'abnegadó i de sacrifici i
Nava York, 5. - El corresponsal
contra la guardia civil 1 que en ella cialistas. Crec que estan afiliats a la
que defenaara la República dels qui
Paris, 5. - ministeri d'Afers
del "New York Times" din que les
figura un diputas per Badajee?
U. G. T., pesó nomas da fa uns dos vulguin destruir-la.
estrangers no han tingut durant el excuses p
resentadas pel Jap6 als
-Tumba ho sa: la seryoreta
nasas.
No es això cosa d'un sector. No en- mati coniirmació de la noticia segons
Estats Unas amb motiu de l'inca
ken, i m'estranya, ja que ea estrar.gcRespecte a les interrupcions que tran en qüestions politiques ni distinla qua! el Gotera :clisés hacia dirigit
ra i d'un país com Alemanya, que tan s'han lee al senyor Betausa ha manigan mataos en ella. Espenem que Es- a Ginebra una t'asida de convocatüria dent de qua havia estar víctima el
perfcztament sap organitzar l'espiofestar el senyor Largo Caballero que
panya reconegui els nostres esforços urgent del Consell dc la Societat de cònsol dels Estats Units a Mukden,
sembla que no han satisfet e: senatge.
aquesta manera de procedir no as co- com els ha reconegut Badajoz en l'enNacions.-Fabra
nyor Stimson.
sa de la minoria, si be san comprensiterrarnent dels guardias civils, al qual
Una llei especial?
Els
Estats
Units
El secretan i datat ha lazas una
han assistit mona moltissims obrera
afrahrid, 5. - Als passaillssos del bles aquestes interrupcions, pesque els
erargica nota de protesta a
es
mostren
reservats
Esperan
tan:be
que
el
Gavera
imponumeras
de
passió
han
estat
moles
Corlaras s'afirmava aquesta tarda que
baixador del
del jama deis Estats Unita.
sara la sera autoritat i destruirà la
Washington, 5. - El Govern ameel Gavera dictara tala llei esp•aial, aquesta tarda a la Cambra. .
Fabra.
repercussió
de
campanyes
polítiques
el
rica
ha
reservas
fins
ara
la
seva
acque sera presentada aval o dama al Una manifestació contra la
carácter de les quals és Heil dende- centacia de les excuses presentadas
Parlament, assenyalant lee sanean%
virar.
senyoreta Nelken
pel Govens de Toquio.-Fabra.
LA CONFERENCIA
per agressions contra la guardia cae.
En el castig dels responsables daTumbé es concedira a les alces:as dels
Madrid, 5. - Una comisad, de daDEL
DESARMAMENT
I
esperen
novas
explicaquest eran la guardia civil no farit
feta de Castillblanco l'ascens de dos mas visieà, aquesta tarda, el 3enyor
la menor pressió.
cions referents a l'incident
carlees immediats i el mimar= dass. Besteiro, al sea despatx oficial, per
La delegació brasilera
El Goa= complira i farà complir
del Consolat
Ciguata en el santa per alt efeetes protestar de l'actuada de Margarita
la llei i nosaltres ens atendrem a ella
Rio Janeiro, 5.-La delegació
de les pensions per viudedat
Nelken, i demanar que no s'assegul
Washington,
5.
Respecte
a
les
extot moment
brasilera a la Conferència del
més als escons del Canaria
cuses presentades pel Govern japonès
Els socialistas nomenen
El mayor Besteiro els contesta que L'adhesió a la guàrdia civil sobre l'incaicas «arregla a alukden desarmanseut sortira el dia 11
una comissió investigadora alza nomas pot presentar-se per un
bord del "Conte Verde".-Faal canso! dalo Estats nits a Kharbine,
Madrid, 5. - San moltes les perbra.
Madrid, 5. - En la reunió que van
diputat al Congrés, i la Cambra detercl
senyor
Stimson
ha
declarat
que
.
sones que van deixar tarja a la Dicelebrar els socialistas a una de les minara sobre el particular.
s'entrevistara novarnent amb l'ambai- Una suposada actitud dels
recaló general de la guardia civil, i
secaions del Ganaras, es van exananar
xador del Jaras casaras que hagi rebut
Després les comissionades van voinhalaren els gene.rals Sanjurjo i
Estats Units
diverses caseixes per actes de la guar- lar veure el senyor Acalia, i aquest
Pardo. Aquest darrer, sots-director de nous informes sobre el dit incidentdia civil a les provir.cies de Cuenca i
Londres, 5.-- Telegrafien de
fasta que demä les rebria al sets desFabra.
la guardia civil.
Washington al "Times" que als
Badajoz.
pata de la Presidència del Coasell de
Una comiesió dar Circo! de Berrea
La cooperació angloefrcols potífic, i amb referanEs van llegir diversos telegramas de Ministres.
Arts, seise ostentar reareserstari6
Zalarr.ea de la Serena 1 d'Alma-cha,
franco-americana
aja a la propera Conferencia
Les senyores manifestaren als pe- cap mena, va deixar tarja a la Direcdemanant que es norneni una corras- riodistes que la visita no tenia ultra
Washington, 5. - La continuada del desan»ament, es declara
ció de la Guardia Civil.
sió investigadora deis fets ocorreguts abast que anunciar al president del
que América es mostrara hosEl mateix van fas- els caps 1 ofi- de la cooperació anglo-franco-ameria arnbdós llocs.
Cansen el propòsit de celebrar, densa,
ciala de la guarniaió de Madrid, alai cana en el que es refereix a la qües- til a una reducid del tcnatge
comerlas
la
oomasI5,
es
Abans de
tia de la Manxúria ha astas discuta dels cuirassats, i que, en canvi,
cara mello diputats a Corts.
una manifestació, en la qual figuraran
va acordar que el Camita exeetalu
no s'oposaria a qué se suspennombrosos automòbils, amb el fi de
sal Cl mira-tse de la Governació.
guin les construccions navals
protestar contra l'actuada de MargaEspecialista m. ANO RECTE
Cl grup va acordar examinaa amb
per un periodo de cinc anys.
Dr.
Fissurea. Perdnes sang. Fístulas
teta serenitat els fets de la psavinsia rita Nelken, a la qual consideren com
,Tampoc seinbla que el GoTractament NO operatori, NO dolosas. Passeig de Gracia, uso. De 3 a 6.
de Badajoz. Designa el Sr. Sabont a inductora dels successos de Castil-

Capell

perqua intervingui en el dehat que
sera plantejat apesta tarda a la Cambia, pels fets de Castillblanco.

Civils agredits
a Calzada de Calatrava
(Ciudad Real)
Ciudad Real, . - Comuniquen de
Calzada de Calatrava que el dia
es declarareis en vaga els obrers olivaires socialistas, a filiats a la Casa
del Poble, el nombre dels quals a penes assoleix el 3o per cent de la poblada obrera. Alar un grup de socialistas mamé al camp disposats a
imposar-se i a obligar els que treballaven a suspendre les tasques i
a tornar a la població. Informada la
guardia civil, sorteen diversas parelles de cavalleria per a impedir les
dites coaccions. Els socialistas no
sols es resistiren, sind que teten alguna tres contra la força, per la
qual cosa aquesta es veia Obligada
a fer fa de les armes. A conseqüancia dels dispars resultaren ferits
gravasims els germans Santos i Vicanta Núñez Cancho, de 25 1 35

L'HERNIA

Almorranes

VENÇUDA

Amb la creació del riostra modera i cientifia aparell HElaNIUS hem REsour D'UNA VEGADA PER SEMPRE el problema hernian, ja que el nostre invent ha ornplcrt el bita a na iii havia en la
ciencia de guarir harnies; grades a ell ja no hl ha (asees inútils que pateixin, ni ningú pot morir de la
terrible estrangulació herniaria, pula que amb el meravellós HERNIUS, que no porta traves ni elàstics
de cap mena, que no pesa ni abulta i que s'adapta al cos com una peça de vestir, es recupera l'alegra
de viure i tot malalt es TRANSFORMA EN UN ESSER PERFECTE I SA COa1 ERA ABANS
D'HERNIAR-SE.
En adquirir PHERNIUS no adquireix un aparen qualsevol, sind un element mecanoterapic dotat de
vida, que actuant cota el propi teixis supleix la perillosa deficiancia del seu organisme i en pac temas
i amb facilitar VENCERA total mént la seva hèrnia, per antiga i voluminosa que sigai.
Els nostres modesnissims aparells san els únics que es CONSTRUEIXEN EXPRESSAMENT PER
A CADA EDAT, PER A CADA SEXE 1 PER A CADA 112RNIA sobre nada i moteo anatbmic de
la regia malalta, la qual cosa dóna la seguretat absoluta i un banastar tal que mai cuas no recordaren que
tigui herniat 1 menys que porti aparell.
vi,Ita de 50 ° 5 I da 4 a 7. ~ DIU da Id 1 a,
latOn 78850, DarCelOnt.

Amad. 177, enteasol (dame Bailador Passel9 Grada). Te.

GABINET ORTOPEDIC "HERNIU S" (Salvació de l'herniat)
agent dsquest sabina visita s.% s . PONTBOU, el DIIKECREII, 13 ge ser, nota r I rel!let18. FIGUI/111.
, 14
01JOUS, 14 irenr, Hotel Corriere. LA 11111BAL. et DIVENDRES, 15 gene, . Ilota
DIDONa. 1 DI
gener, noiel nallan g . oLL7, et DIUM11110E, 17 gener. nota L'Elrena. RIPOLL, Cl OILLUNII, la sanea nata tsto•
nesta. tac, el 171111/1.711, 510551 Colon). VISITA da 9 a 1 SOLAAIENT.

vern arnerica no s'oposaria a
una limitacid directa de les forres de terna. - Fabra.
Les instruccions que do-
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El programa de la d
guió

angien

Londres, 5. -E1 Progratilall"
la delegació anglesa a la propera Conferencia del desarmament, compren, segons el "Daily Telegraph" una reducció del
tonatge dels vaixella d'alt bord
de 35.000 a unes 25.000 tones, i
del seu armament, de 16 a 12,
o 13'5 polzades; la prohlbici6
de construir creuers de mes de
8.00 0 to nes 1 que estiguin armats amb peces de mes de sis
polzades, i, finalment,
dels submarins. - Fabra.

LA PREMSA ESTILANGERA I LA SITUACIO
D'ESPANYA
La República i la crisi económica, segons el "Mas.
chester Guardian"
Londres, 5. - El "Mancbester
Guardian", en el seu editorial, día
que no es un del; menors problemas
del Gavera republica espanyol
nascut en una apoca d'aguda crisi eco.
namica. Riquissims paisos es veuen en
aguan moment obligats a fer front a
la situaci ¿industrial.
O. pesar que el Govern espanyol ea
preocupa dels problemas constitucionals, no pot esperar a evitar durant
molt de temps aguase problema. Fabra.

A ROMANIN
Negociacions per a un
pacte de no agressió
amb Rússia
Bucarest, 5. - Es confirma que
les negociacions romano-russes en.
caminadas a la conclusió d'un pacte
de no agressió han consensat avui
a Riga, al mateix temas que Ira negociacions russo-letones, que teaen
per objecte la conausió d'un pato.
anäleg. - Fabra.

ALEMANYA
El bulanç del Reichsbank
Beren, a. -El baiang ¿el Raid».

bank. nasal-

el 31 de desembre dar.

ren rei.a.an carta tensib deguda a les
necesarias de fi d'any.
Segons ;es dadas consignaden en
ell, les reserves en ce i en divises •

han .,.....„-entat en I.6oaDoo maro,

pera el pereentarge da cobertura de
la criculació fiduciarla ira baixat del
25,6 per soo al 24,2 per roo.
La elraulació en ballets de la
Reichabak i de la Rentenbank ha atsolit. la :cera de 5 .1 97. 700.000, 40 qua
representa un augment de 272 el:.
...oris de marca.
La c ta.:alada de monedas diviesoinicies metallique,3 s'ha clavas a

1.293.00o.000 mares 1 la de bitllets
a 138.ocio.00c

dt Dan ,: d'emissió lomas

marca. Fabra.

Una prórroga als crèdits
paralitzats
Berlín, 5 - Aguas: mata sisa suri-;
bat a u tt acord de arincipé. entre
representants dels Banca deudora
'i
manys i els Banc ca-editors esaana
gers, prorrogant pe un any e.% cril:L

a5ç.

dits paralitzata a AJemanya,-FiZI
bra.

A ITALIA
Les organitzacions
tes necessiten minorar,
Roma, 5. - El senyor Sauce, secretari del partit feixista, ha erniat
circular a tots els secretaria fe¿eral,, cridant-lo; fatenció san la
necessitat de perieccionar l'arganitzaciti u el ratea i augmenta- la seva
força. Cal que ea feixistes jovenes,
de combata coordinin llar actuació amb
el carácter militar de la milicia
faba_
tu. - Fabra.
Una

A FRANCA
La condemna d'Oustric
Paria. 5. - La Cambia Correccional del Sena ha condemnat
el senvcr Oustric a 15 meses de
presó' i 5.000 francs de multa
per distracchi de cabals confiats al seu Baile per una Socielat de calçat i per abús de
conflança.
L'administrador delegat, senyor Frucht, ha estat rondennat a un any do presó i al pagament de 3.000 francs de

a.
narà el Govern nord-americà als seus representants Els estrangers sense feina
Londres, 5.-Cc amiguen de seran repatriats de franc

Washington que el Govern
americá donara con; a instrueeions als satis delegats a la
Conferencia del desarmainent,
oposar-se a totea les mesures
purament pressupostàries que
tinguin per objecte minvar els
annaments. - Fatua.

El general Dawes,
optimista
Nova Ycrk, 5. - El general
Da.wes, parlant sobre la propera Conferencia del desarmainent, ha manifestat que sent
un gran optimisme referent als
resultats salisfactorts que p0dran obtenir-se de la dita Conferencia. - Fibra.

Pasas, 7n . - - Al ministeri del
Treball han comunicat, la se-

giient nota:
"A petició dels ministres del
Traban i Obres Públiques, el
Comité directiu de les grano
xaraes ferroviáries franceses
ha deoidit concedir filas al 30
de juny del ccrrent any permisos de transport gratult per als
treballadors estrangers en atur
forçós, la repatriació dels quals
sigui convenient. - Fabra,

Envien les notés en entalle!

LA PUELICITAT

MUNICIP1
DECLARACIONS DELS SENYORS AIGUADER
1 CASANOVES

11-

Rumors de &alise 1 separado% del partit.-. La qüestió
del blerest CentraL — El partit d'Eßquerra Republicana acorde atendre ele pagaos. -- Una visita del senyor
Maca. — Le testa deis Reís a l'Ajuntament
Quan abir ela periodiales pu.
aren a visitar l'alcalde Ir preguntaren per It ManIfeStacia de
prige308 que la havia bagut.
—Manifestaaló, no—contestis
el Meten' asignad« —. ViSita
nombrosa, romeo (tren 800).
Ilan Ningm,Q. per parlar de la
qüesitiú del mercal central; pera alió je eila a punt d'erranjar-ee 1 lela toncedirk tris ets
unes a que unen dret. Alza ja
frotis *cordal, i no solament is
acord de l'Alcaldia, ein6 que es
un acord de parta.
Is visita del •enyor Macla, no ee relacionava amb tot
11iX0 i .mb illres coses?
—El .enyor Maca ha vingut
en visita de pratocol a deailjarme bon tny nou. 'Timba jo he
anal a visitar el governador civil: pel que fa a lea nitres CO843. no ad u que us referiu.
—Es parla del senyor Casanovee.

— El senyor Casanoves continua essent president de la Co-

missii de Preveimenli.
— Si que he heu endevinat
—Carn que sabia que corren
nouests rumore, per alah m'hi
he referlt (es dele tambe que
el sentinr Casanoves se separava del partit d'Eequerral.
—Y demk, hi ha eeesela?
—Nn: (lema serk feeta.
itIMAMent. Com que podem
triar free feeteta encara que no
e 5 Mil/1PS triarem, em decanto
crence que &quedes seran les
dele Reis. que Pa In de les crinture i nfacnrelx en aran marle,a el earnere: In de sant iran.
ole As tradicional. i la de l'II
de e/Oliere. que aixf perdrà 10t
Pi carheter de violencia que havia tingut fine ara.
Ele rerl o dletes admiraren desr ra e el bellialm nlefd de Xavier
Norree "La Barcelane mateTi pi " que tela poc havia estat
i a Qtallat al deepatx de l'Alcaldle. en el qual ce veuen ele progressna material' acansennite
ver la ciutat en el .ele XIX en
belice ellegorlea, 1 s'accmiadarer de l'alcalde.
I'n cola fora del despatx deridiren arar a veure el senyar
Casennves.
EL QUE DIU El. SP. OARANOVES

—Venim a fer-li— comerlas
un pe: iodisla — unes guantes
preguntes, amb molla diplornlscia. rg din nue ha dImitit.
— No he dimitlt cap chrrec.
—aNi l'han dimItil?
—Ni m'han dimitía ¿De quin
cärree m'havlen de dimitir?
—De le nrealdeneia de le Co.
mima?) ml« Provelmenla.
res d'aleb, nl d'on bit
er lii rinfundl.
— 5ernbla que ve d'unes difHtltals que hl ha hagut a Pr.
ve'Anents nmh CII pagesos.
llocs al mercal sala
danriren perque s'esta compliat
e l re g lament del Born, pera no
pass ei s'haseues de pesiar ter
s,.hre. Ella havien /niel nhaminnant lea patenta. I n meenrn
cine Ton anal endue.ant sala han
nett donant.
—Es din. lamba SI 111 visita
d el SPtI Vre Mari& ha retal per
il'fIiiir en alrh.
— La visita ha salat paramera nrolcroläria.

continuada es detallen, per les
causes que s'expliquen:
Per tenir lee balances desnivellades: Josefa Cuyas. Pau Roc a Celvea Irene Penedes. Erancese Garcia 1 Candelera Vilarama
Per tenle peses mancilla i
legras: Ricard Ferrer Miralles.
Marin Folch Miret, Artur Beile,
Josep Feliu, Agiiclimma Lt/14. Joirquirn Tremisa. Dolors Domingo, Rosa Mina». Yonn Viln, Maria Garita Frenarse Eeptlfiez 1
Maria (larda.
Per defraudar en el pes del
carbó: Pasional Sima nirona.
aferca Freixeis. Demerri (larda.
Enrie Lapez. Losen Pérez. Jag en Verdis i Maria Carede.
Per infrarera d'Ordenences:
Climent Salvador, :Mainel Agnilar. Adelaidc Escriche. Flarenci
andree. Cristòfol Joder Belestegua Roes Domin g o. Pere Garcia Santasusants. Eulälin Latorre. Remei Clemente. Mercè
()Mole Miguel, Marin Ruiz Mas,
Scieep Pich, Reman Solanes.
‚Pan T)brie. Marin Vilanova,
Anne Casele, Joan Marlfnez,
Dalors Camarasa, Cristbfal Egiea. Joana ValentinD. Ernpar
Torinen. Rosa Espoy. Maria Vilerroye. Ramona Cenares , Jo.
p ep Ribes. Francesca Joan
Pcnt, Folio Joder. Francesa
afaltrosa. Maria Roca. Filomena
Pleneee. Mirarle Bermejo, Esleve Gay I VIcents Soriano Ca-

UN SAN DE L'ALCALDE
L'Ajeatameat ha publieat el ab
•
abeet Rae:
•
"En Jame Aiguader i Miró,
bolle de rAjuntament de barcelo.a.
Faig avinent: Que, en evirtot del
que dispou el vigent Reglament per
l'aplicada del R. D. Llei de BIK8
per al redutament i reemplaçament
de l'Exacit, cal procedir a la focaciS de nallittament corres/m:4w a
l'any que avui comença, i es record*
a tots els capan. .1 que, de conioeanear amb el qua diereis l'article
te resinentat Reglament, en contplir
(ala de 20 *ny', estam obligats a
maniatar llur inscripció a l'allietamera per al reemplaçament de l'Eiteren, i que testo la matara obligació Ilusos pares o tutors, si aquella
no ho haguessin efectuat, així can
els directora o administrador. deis
manicomis o establiments de beneficencia i els cape d'establinients penals, respecte ale individus que, es
tant acollits o reclosos allí, pervenen,
a redat d'asee allistals.
Co que es fa públic, antb el ,resent
ban, per tal que arribi a coneixement
sie les persones a les guate ptiguí interessar, i s'insereixan a continuació,
ele articles e, 78. 79, lo. 89, 93, 94
96, del Regiament, que determinen la
susdita obligació i responsabilitats
en que incorren aquells que deixin
de complir el precepte legal.
Barcelona, r de Tener de 1112.
El batlle,

J. Mamador."

El moviment
maritim
VAIXELLS ENTRATS

LES 01.AVEOUERE9
Es fa avinent que fins al dia
17 del corrent mes podran efectuar el pagar-mili de les quoles

Vapor iugoslau "Sud", amb
rega general. d'Uranjie.
Vapor alemany "Trier", amb
reza general, d'Hamburg.
Vapor angla "Churruca", aznb
càrrega general, de Lisboa.
Vapor espanyol "Rey Jume I",
amb càrrega general i 121 passatgers,
de Palma.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
amb cierna general i 73 paasatgers,
de llfahó.
Vapor espanyol `Legazpi", acab
draga general i 18 passatgers, de
Santa Isabel.
Vapor espanyol "Erandio", amb
carbó, del Ferrol.

de contribució especial de millares per a la construcció do
clavegueres als carrera de la
barriada de Sarriä , d'aquesta
ciutat, tris els propietaria afeetata per la dila minora, poden
retirar de les clacines de la Sec_
cid de reeaplació d'arbitras mu.
nicipals cls corresponents rebata, amb l'adverliincal que
després de l'esmentada data
hauran de fer-se efectius a
l'Agencia execuliva.

Vapor apanyol "Rey Jaime II",
amb carrega general, cap a Maúlla.
%%por espanyol .1ter Jaime I",
amb carretea g - . ral, cap a Palma.
Vapor noruec ' Ophir", amb eismega genera!, ca, a Palma.
Vapor espailyol "Rlo Cabete",
amb arree* g-aeral, cap a Bilbao.
Vapor espanyol "Serantes", en
llast, cap a Barry Atada.
Vapor espanyol "Cabal. As", siab
càrrega general, cap a Cartagena.

latayud.

VAIXELLS DEIWATEATE

Dimeerea. 6 de tener de t032

ELS

ESPORT

BOXA
BALANÇ DE 1931
Ea començar l'any 1932, el panorama magilistic catali presenta
aproximadament lea mateixes carasterístiques que un any enrera, encara que (espectador atent als esdeveniments del nostre ring vegi
accentuar-se ele simptomea d'una
paasible crisi de valore. Hi ha, efectivament, un retrocés, com veurem
mes endavant, perb encana són re!entumen: poca els que temen la
profunda crisi que alguns preveuen.
L'apreclació mes amura transcrita
pot aplicar-se per igual a professionals i a amateurs. Quant a l'organitrar:6, segueix les rnateixes nonata que un any enrera ene feieu
plänyer de les pagues facilitats que
hom dóna des de l'esmentat sector
per a contribuir a que ei recelin
valora nona. Hom especula principalment sobre allò que hi ha de dispartible al mercat. havent-se abandonat per complet ele estimule que.
pote o tnoits, hom dona anys entera
a l'amateurieme. En desaparèixer el
Palace Sporting Club del camp organització, ha desaparegut igualment, de fet, el suport que acimut
organisme donara al gimnis i sala
d'entrenament del mateix miren.
Si en C001811Z8T l'any 1031 l'amateurisme català comptava amb tants
campions d'Eapanya corte titola a
adjudicar, en finir-lo, ene trobem
m'o que hem perdut cinc dels vuit
titols que ens podíem enorgullir de
posseir, sense que puguem evocar
per aransoiar-nos un millorament
de la qualitat dels pugilista militante en aquesta dirisió. Les finals
dele campionats de Catalunya dieputats a la sala de la Bohemia Modernista i les finals del Campionat
d'Espanya celebrada raay zeer a
Bilbao, ens illustraren a bastament
respecte a la migradesa actual del
nostre arneteurieme. L'únic que ens
aconsola es la possibilitat que el
constant augment del cens pugilistic del nostre país cotribueixi a es.
vair ràpidament l'atmosfera pesada
que aval s'hi respira. Els templonata amateurs d'enguany que comenvaran a disputar-se aviat i ala qual3
ele nenes estudiante de la Federació univereitiria de rugby colen
aportar enguany per primera regada
llur entusiasta i desinteressat concure, ens diran si es possible alimentar els optimlemes que al camp amateur ea lícit abrigar.
A la davantera del puTilisnae catala tznim suara corn alune el gra cisne Josep Gironès, que es troba en
possessió dels titols de Carniola d'Europa i d'Espanya dels pesos ploma.
Girones ene ha donat durant l'any

&Misal. liem damentar

que ha finit tonalidades pero eloqüentlasimes mostees del seu valer.
Deeprés d'urea actuació u° del tot
brillant a París, davant del negre
Soya. Gírones ..couqueri el canmionat europen dele plomes en batre la
nit del 18 de juny. a Les Arenes, el
campió d'Italia Tarnagnini, recosegut per la International Bonring
'Untan com el mea destacar va/or enrapes que hom pella oposar en aquella data al gracienc. Mis tard, el
al d'agost, a Montecarlo, Gime,
vencia decisivament en vuit rounds
el trances Bonaugnre. Aquest ha estat fins a aquesta data el darrer combat disputat pel campió d'Europa,
el qual topa avui arnb les difiatILIts
que comporta l'organització de grans
vallada a Barcelona per a continuar-nos donant noCes mostees del
sal extraordinari valer. Es parlava
no fa pire d'oposar e/ gracienc a
Batling Battalino per al campionat
mundial de la categoria pesos ploma
i fins s'assegurava que el corresponent contracte hacia estat signas
al promotor Jeff Dickion pel campia
del neón, però aquest terna ~dala
avui deixat compietamenc de banda
pels que intcrivenen ce l'organització
de combate de bou a la nostra ciutat.
Carlea Flirt Que en començar l'any
ostentan ele campionats d'Europa i
d'Etpanya dels pesoa gall, es troba
ara arnb tole el darrer dele amentata trofeue; el primer ti fou arrabassat a Bucarest pel romanes Po-

peses a mitjans de setembre. Batut
abans pea Young Pérez i per Augnr,
a Parle i a Montecarlo, respectivament, Caries Elle ha donat mostees
en 593m d'un defalliment semblant
al que experimente l'any tetali
resultar batut • Paris pee
Pladner. Diverses vegades ens hem
fet remò de les causes que al nostre entendre donen peu a aquests
alta i bajaos del boxador gracienc,
no insistirem, doncs. ;obre un teina
amplament debatut des d'aquestes
planes: ens limitarem a dir que Carles Flix necessita avui una energia
que no ha demostrat encara en el
ring per a recuperar el lloc que tan
llastimosament ha perdut. La simacid de Canes Fax resta avui fixada
clarament davant la consideració dequilibri de tones que suposa. almenye "damunt del paper", la celebració de l'er.contre
que s'anuncia com a rä!id per Si titol de caznpid d : Espanya de:3 pesos
gall.
Abuse de pasear endavant en el
nostre examen dels valore Inés destetaOs del nostre pugiiisme proles-
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EL MERCA? 1.1.1URIE
DE FRUITES I VIRDURES

Cap a la fi de llargs anys cfelaboració, dos Mesas
aluna del moment de desgotjar les ampolles i cl 'erro.
clonir el hou9 uct del vi Codorniu, san poendes de-

Tal com havien anunciat els
pagesoi de la Unió de S.incliels
.'.grfeales de Catalunya
ron ahir a/ mal( Ilur mercal
!Hure de frailes 1 s'enlutes a In
Pla ea de la Indústria. La Iniciativa linguel un gran exII í
ren nombrases les D'ensartarme
realittadee. Besares, en nombre
de eis-cents, anaren a veure elA
senyers Casanoves 1 Algunder
a rajuntement, de la qual viene
ja donern cc mpte en lee &cta.
racione d'nqueers sentaos.

munt de pupitres, ¿inc de les caves, i un, bornes especialitzats les agafen catla cha una a una i les renaouen
aml, un moviment ràpid i Aquest

EI. EENYOR ALOMAR

L'elaboraci6 de Codorniu pot resumir—se dient
que és una tasca de selecció i depuració de cada
dia, que comensa a les vinyes i fineix set anys
¿ciprés de la collita.

L'alcalde ha rebut la visita
de l'illustre escriptor i diputa(
A

Corta .enyor Gabriel Alomar.

ELE DINIARTS DEL Sr. JOVEN

tinent d'alcnIrle del g l4dr ic.
te primer, eenvor .1aver, fa avi.
nent al ptIblIc que d'ara endecant Pera les visites A l'Ajan.
tomenl ele diMOTIS, de dolte
una, I a la TInenela ele dimarts,
d'una a duo..

CODORNti

MULTE. og RROVEIMENTE

A provista del tinent d'alcalde presídelo de la Comise'''. de
Prrvelmente. I en vIrtut de demincies nreernladre pele coladora de Miela de Provelmente.
l'alcalde ha iMposal multes als
fonterelant• 1 Induelrlalt que a

ea un

treball delicadissim, que exigeix molts anys ele pràctica que si fallés per un sol detall anularia l'esforc
i 6 paciència posats a prova clurant tant de tempa.

SANTIADLARNÍ DE NOYA
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Víctor Feerand, l'adversa. de Eran/de Genaro
en ei combat dispitat el aie as de
i mate a la plaça de braus Mona4
mental pe! titol de campió del
mío dele pesos masca. Un fall injust de match sud priva a Ferrind
al final d'aquel] memorable encostre
tratBudicaree el titoi que Inés tard
arrabassä a l'unerica el francés
Young Pérez, evidentment millar secuntiat pe) públic, critica i meneaseis franceses qua no pas el mete
Ferrand pets seas comparriotes. Lß
injusticia de que tou víctima ensems
que la inexplicable actitud del pd/Yac desinte ressant-se campanament
pe! match Ferrand-Arille, que la
Federeció Espanya ordené que se
ee)ebris per a l'adjudicació del Campionat d'Espanya dele pesos 11101181.
portä Víctor Ferrand a un estat de
descoratjament en virtnt del qual cedí al sea contrincant sense cocnbatre
el títol en disputa. Mes tard ens ha
calgut reune con/ la prensa del nostre país acedava el seu aplaudiment
a Atina seine dedicar ni tm record
al brau bcicador catalä, que ajusta
al seu merit caen a pugilista el d'hacer estat un dels boxadors que mea
han impuleat l'espora a casa nostra
Josep !dice., baldament no ostenti
encara el titol corresponent, pot desee considerat avui com el menor
del, nostres pesco ileugers. L'home
que en el bala« de l'any plesst 1.1aenyalávem com tina espertnix,
A
ja avui una real.tat. Ha aconaeguit
adaptar-se perfectament a ta distancia de les lluites entre profesional.,
denla, la confiança que li han donar els seas triomfs darme l'any
193x ha fet gairebé invisible aquel'
sec d'indedsi,3, de manca de valentia
que trobivern en la sera boza. Les
possibilítats d'aqueet boxador són
aval incalculables: l'asee massa jove
no li pernea mesurar-se encara amb
Locatelli, que es el pugilista euroPm mes destacat a l'hora actual,
pené, com sigui que sembla que hi
ha interès per a la celebració d'aquest combat, hom no pot estar-se
de reconeixer les probad:Nuca de
victòria que hi tindria Josep Mic.6
si 48 que arribava a celebrar-se. cosa
que dubtem.
Robert Sana, que es trole actualfileno a l'Argentina, a el que segueix ostentan: el carnpinnat peninauiar del3 pesos Ileugers. Val a dir
que 411 1:3 claretes actuacions d'amitin boxador no han estat paa coniirrnade3 les qualitats cri_:. l'elevaren
a; campionat: al contrari. hom s'ha
donat compite que Robert San, , sempre dinar en la lleva ' boxea, acusa
una manca de varietat i d'encaix
evidente.
Francesc Roe, encara eximió de-la
pasos welter, ha seguit pedem terreny: les ses-ei aparicions al ring
han esdevingut de mis en mea rares. El *tu estat de salut, qu'icen
precari en acrests darrers termas, no
enema pes esperar arnb loe:teman
una prompta recuperació. Es aizi
mate:x el cas de dir que hoin no ven
pas entre els welters catalans l'home
que pugui passar a ocupar el seu
Nac. El seu company d'equip, Aguilar. sembla hacer abandonat definitivament la bou, aport la práctica
de: qua! li exigia un esforç superior
a! que podia rendir.
Lorenzo, que en cantalear l'any
era campid dele peos Majans. deixi
e: 21 d'octubre a la Corunya el campionat a la mate del gallee Sobra:,
el qual l'obliga a l'abandonament co
sola dura represes. Es tanta d'un
pugilista que figura a rindes del/
empre-saris de Barcelena Ring, al
qual no ene ha estat pcssible de !cure actuar a Barcelona des de fa
malt temps. Ens es per tant impossible discernir amb mejor o menor exactitud quina pugui iaser la
seva vältia actualment. Ens do: de
debe, peilt mes ene dol encara que
eis aficionats catalana no facie alguna cosa per contribuir a que horn
doni a hornee com en Lorenzo les
oportunitats que un dia darrera l'a:tre !afinen demanant.
En lec categories ring fort i tort
sola ens N ponible d'asa:calar el
Ole:data Mores, actual terapia de Cataltutya de la primera de les esmentades divislons. Es precisament en
aquestes dues catzgories on la boza
catalana ha trabar sampre el.; mis
assenyalats eeculle, per bi que lee
esperances que horma funda a /lora
Actual en l'esdevenidor dl-torta ind:quin una possibe rehabilitació.
De la rdpida revista que acaban
de passar deis homes que es traben
al dacant del nostre piagiiisme, sola
n'hi ha dos. si nostre entendre, que
mereixin eta honors del Camplonat:
Glrones i Mira. Del primer, pels
anys que fa que remen en acta, sois
cap esperar-ne en l'any 811 cll:3, C0111
el que mes pugui aialagar-noe,
que mantlngui e; sau lloc. no ja desdel punt de vista de les siete -:es qae
p ura obtenia sin d des del de la
coneervecia de les qualitat, que l'han
convertit en un dele mes destacats
eaportius catalans. Quant al segon,
serie perdre de vista la seca jecenhit de just remarcar que per pene
que fossin els progresso' que arribes
a acomplir en l'any actual la seva
figura CO deixaria d'agegentar-se ala
alls dele aEcionats inmeacials par tal
costa el que avui val Mini, unte a
pugilieta ha adnuirit ja un carácter
d'exeepcionalitat que en 12 BJX2 san
comptats ele que l'arriben a ¡boalar.
CRITIAS

Notes pregades
—

LA VETLLADA DE DIVEN.
DRES VINENT

As-ui arribara a Flarcelone Estanislau Frias, el fort puucher negre
cubi, que ha de n'atar amb el Sastre
campió del 1383 mig for, Antoni

Horas, combat que donada la potencia colpejadora d'ambdós debla

entreveure un la o . , que Pa el relui
mes agrada a l'elide:mal a la-taque
bou i mera mis gnu es aquest
combat, a part d'éstes dos colpejadocs,
tumbé tenen ben demostrat ésse.
ambdós bone boxadozs.
El sagon deu roundä de la vetllada
pot considerar-se tambi com un altr.
combat de loas j a que en en
Yemen;
novamiait ale mientes rings a Martina Fort, després d'has-er guanyai
el campionat amateur, fa cinc anys.
i en ele quilo las obtingut gran,
¿Rita tant al nord d'Espanya a Si
América. El seis adversari seri e:
conegut boxadoe italii Meritai, que
tant d'exit obtingué en els seus dos
combate amb ßficó.
En els vuit rounds Reas, el xallenger boure contra Bar. El nsaclrikny Ea ja conegut pe.
seu gran combat contra Gonce:ea, i
compta, de mes a mis, amb una Hui...,
guanyada a Iglesies i una a Arate.
Un altre vult rounds es el que
oposarà a Citen, l'aztual comingman
del pes ploma, contra Esplugues, que
s'ha imposat en ele seus dos darrers
combate vencent a Rodriguez i Mayo
en Iluites que arribaren a entusiasmar
el Pbblie.

NATACIO
F ESTIVAL DE REIS AL
CLUB NATACIO BARCELONA
Avui, a /es 0020 del metí, se celebrara, a l'Emullera de Linant, reccaient altament intetestant manifestada esponjas que, a honor de tole
els sesee infantils, ha vingut preparant
amb zurda interés el Club Natacio
Barceloaa.
Atmest esdeveniment natatori &plegara, a la piscina del moll Nou,
cinquantena de decidita i erutas:as:es
infantile del C. N. Barcelona, entre
els quals figuren consolidats valers
cona sect: Ricard Canela, Francesc
Sabater i Antoni Sabina, que, amsx
llurs excelente actuacions anterior:.
han donat sempre la nota de mix::,.
interés.
Ultra la fusta fama que ele tarnentata infantile cenen precedite, tan-1bd
cal tenir-se en compte els set nedadors, de vuit luye escaseo!, que figuren en el programa d'aquest Canear:
d'enguany, que a me cireamstäncia
tan favorable pel d'a prograrr.a que.
atase cap mena de dubte, sorprendrà
agradournen: si hom s'atén als resultats de llar) entrenaments, ¡a que per
ella s'ha peana comprovar que, malgrat de llar infantesa, la constancia t
l'anhel de vencer els fa esperar corn
2 bons esportitts el comen de la
ta d'aquest metí tal el ferm ronceedrene de classificar-se en eas primas
noca
Es esperada tarnbi amb viva expectacid l'exhibici6 que del alter-pa:o
efectuaran els petits nedadors alai co n
ela salte de palanca i trampoli, que ha
de constituir /a veritable nata erra
tiva de la matinal, ement aquest ii•
nou =MI que palesa abastament
esperit esportiu deis simpatice mema!
del Club Natació Barcelona.
Per &lira banda les nenes de :a
sei-cid femenina no es queden torera.
i tanrbd presten !fue caluosa cooperació al concurs com a majo: abatida ment d'aquesta gran manifestació Infantil, que per tot respira el mes grat
optimisme.

FUTBOL

Campionat de Catalunya
PARTITS I ARBITRES PER A
AV I,/
A Barcelona:
Japiter-Catalunya, Arribu ,
ASab
S aabdelll
ade-11
1: &reinen; Vilalta.

A Badalona:

Badelona-Palafrugell,
EL PARTIT BARCELONAESPANYOL
No Es segura encara la 110'12 data
per a la celebració del rana BarcaIcna-Espanyol, si bé hom creu que em
rugar" e: dia 3 6 lo de fehrer pro:tina
LA SITUACIO DEL
BARCELONA
Sota aquest mateia titol dio el nene eones% "El Noticiero" d'ahir:
"Para el próximo ió del actual se
anuncia una asamblea general extraordinaria del F. C. Barcelona. Para
aprobar la supresión del actual régimen de delegados, comecandose segu:damente a /os 30CiO3 para prime.
ros de febrero, eco objeto de que se
elija nuevo Consejo directivo, la que
—según referencias—los componentes
del actual piensan poner a disposición
de la Asamblea alle cargos.

El actual presidente de: club, dan
Juan Coma, nal ha cona :anudo hoy
su decidido carpeta de llevar a la
practica estos proyecto., con objeto de
encauzar debidamente y de una forma
definitiva la marcha del club."

El futbol a les comarques
A MOLINS DE REI
Jeventut Eseortitu, o - F. Viretsfi, 1

Sane Vicente dele Horts.—Al camp
de la Joventut es jugó aquest partit
de campionat, el qual resulta molt interessant. El partit acabi amb el resultat d'r a o a favor deis cieentins,
marcat per Cola Dele vendas, el millar fou Raich, i dels venceders la lí.
nia mitjana i el poner Arricaa.
L'equip vencedor estima irttegrat per
Arriola, Llorenç, Termes, Marian,
Morral, Romagosa I, Cases, Coll, Raered., Gil i Romagosa

Dimecres,

de gener de 1932

1 FINANCES

BORSA

PREUS A L'ENGROS A ESPANYA
emwme
1329
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BORSA DE BARCELONA
El Ilustre mercat ha presentid avui
aspecte poc actiu en les operacions al
comptat. Els canvis ea general han
variat poc, sense veure's cap tendencia determinada.
En eis rotllos de l'especulació s'ha
fet avui molt negoci. Les cotitzacions
han fet oscillacions durant la sessió,
i a la fi d'aquesta han quedat a canis poc distants de la sanca finada anteriorment.
Tancanicut donat pel Mercat Lliure de Valora, dels operats en !a sessió i que camarera arnb la
corresponent al dia abans:
Dia

Valor:

-

160 -

101 I o 5 1 5 I 1 li

1 1 1 I ttti 1 5 I

En e: gráfic que dauern aval i que
coesespon als preus a l'engròs a Espanya, segons rinden oficial. es nota
en e: darrer mes que donem i que Es
l'octubre passat, una reculada, essent
e: sen valor 175 (index nombre).
Ja fa uns anys que el nostre index
de preus a l'engris es Imanté a un
nivel!, senas, gaires oscillacions, llevat de les que es noten a m1tjaili
n'any i que zorresponen una bona part
a le variació estacional, En e: pertúl tim raes que donem i que es el se-

1 1 1 11111111_4i

tambre, com ja déiern en el comentan el mes passat. fou el punt mes
alt des del mare de 1927, i per tant
era quelcom alarmant veure que rinden del sastre país pujava quan tots
els que es calculen a l'estranger sofrien baixa. Veiem pecó, que encara
que amb cert retard, la influencia
deis preus a l'estranger es fa sentir
sobre els nostres i aquests ser.s clubte tornaran a quedar al voltant de
i70 cosa ja fa temps es mantenen.

270,0001 Ens sobren unes duea-centes mil tones de sucre!
L'any 1931 fou pródig en oli, ababol de la calma. Els nostres camps
Iran donat sucre en abundancia.
El; campo d'Espanya en l'any mort
produiren collites de fam i dolcura...
Tronles de la Natura!

INFORMACIONS
ECONOMIQUES
LES COLLITES EN 1931
Copiem el comentari que en fa
'E Debate":
Any sec, mesh sec ha estat 1931,
i per tant any cura any escás per
a la gairebé totalitat dels cultius espanyols, que viuen de l'aigna que
Din cada anv vol enviar-nos.
Poca colilla de blat i en general
de cereals i lleguminoses de sea.
Sort. però, que grana be 1 ha donat
bases qualitats.
Els ralms no engrossiren per falta
de pluja, i cml rally vitícola ion de
resuitats relativament petits. Pesó
canvi ele mostos han estat molt
doces i vires tindran un fort
geau alcohòlic. La sequetat i el 501
concentraren el sucre en cl min.
La producció olivarera de 1930
is u ínfima, amb esca,sesa extrema,
aixi Pany actual Es de malta oliva
a Andalusia. encara que al baix
_aneó no servirla que sigui tan bona.
Acriben a 3.8 00 . 000 quintars metrics null. Amb la qual cosa la collita mitjana. que es de 3600.000,
queda despassada. t'en], tornat en
1 031 pelo nostres eclipsats furs olivarees i de non produim més de la
meitat de l'oli del min. No hem
aconseguit acuelles xiires fantàstiques de s927 t 1929, pesó collim una
bona colEra.
Elis fruiters donaren regular quansitas de fruita. També cls danyä la
manca d'aigua. La seca principal
rearesentant, la taronja, queda a bon
nivel!, encara pena a les branques
l a colina i una gelada-el
seu pnjor enemic - pot fer mal que
en aquenes dates és bo.
De sucre en tcnim un excis. La
remolaxa. recurs únic, planta salvadora (lela regadius, s'estén pela
norte regadius. I niel aqueas any ha
produit Ebpanya a7.80o.000 quin
tars de rernolaxa sucrera, (lela quals
tornran 35 0 . 000 tones de sucre.
La canya dora tan-1'0U fe de v:da
ttnb 2.300.000 quintare, que produirsa 23.000 tones. En total, unes
370.000 tones de Surte en 1931, que
unide al romanent de collitea ant eriors donen un total de 480.000
tones. Espanya en consurs sola

Durant l'any passat tancaren als Estats Units
2342 Banca
-

Washington. - Un delegat de la
Tresoreria ha sonares a la Cambra de
Repre sentams l'iniasme anual, del
qua l es desprèn que durant els dotze
m'esos que acabaren el dia 31 d'octubre tascaren Hura portes 2.343 Bann
nord-mterisans, que representaven
capital de 2.008.729,005 elan.

Cambra de Comerç
Hispano-Brasilera
En la darrera assemblea general de
la Cambra de omere Hispano-Brasilera queda constituida la seva Junta
directiva, per al per iode 1932-34, com
segueix:
President, doctor Francesc Condemines; vice-president, Antoni Guimaraes; secretar, German d'Erauzquin;
Ireaceer, Erina Margalet; cornptador,
Ade:: C01.1: vocals: Amat Carreres,
Emili Perger, Caio Monteiro de Silva; R. López Heredia,* Galesa
Gandera, Haz, Institut Ferrar,
Carbone!! i
Joarptim Pelegri i J.
i A. Lamaignere.

Coliegi Oficial
d'Alees Comercian
de &mima
Es fa avinent als senyors callegiats

que, en el transcurs del mea actual,
han de presentar-se a la Dalegaci.1
d'Iiisenda en declaracions j inetes de
les comissions percehudes durant )'any
193r.
A lea oficines del Collegi eis fatilitaran els impresos necessaris

_y- -

DINERS

SOBRE VALORS

espanyols c otitzables,

räpidament. Interès legal, 1 per
q uantitat mejor a las'anticipen
mnoraci6 corrent. i nformaran: Crèdits
I F inancea. Ronda de
Sant Pere, 37, pral. 2.D'it a 1 I de b a 7
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e. I
6.22'

al.

6.281

4.12!

1

71

8.38,

•

a.

8.58

6.62

O.

6.83
6.81
6.88
e

Nom.

O.

1).

5.00

born.
4.90
4.95

D.
6.96
7.02

6.78

OS:89

8.9:1
7

P.93

L'apee
lanar
upes
Satelice'
ICIPTI (Liverpool)
Blat
Sonar
Ganar
Cenar
llenar
ars a tnterlor

5:75

Obertura
salían le:trama

5.24

4.77

7.00

a“ 4
Ilasandria, /sogueo sal en.
A.

o

N.
I

6st:tuteo/u
D.

J.

ante ate tb. Ufo. en un 014
Arre ala ta. g il les O I uoit

Vence" 5 Liverpool . • • • •
Tran sferencia'
. • • • •

OISPODIRLI IN •1.A9a
noca Menina (Sendero univen11141
Texas
orlen.
ny Piel
NOm
NOZI
51#1111
11141031

del

(Anea 41.n41-.01/
C01111 l64
534

Nords
Atacants
Explosius

5420
34'50
no'25

Colonial

51 * 2,5

Petrolis
M. Rif
Docks

4.95
13'-

Tattca Alça o
anterior belixn

'

54 30 -0'10

33'- +1'50
110'25 - 4973 +1'50
4'80 +0'15
I6'-

La darrera tanca dels Docks Es del
dia 14 del passat desembre,
Els deutes de l'Estat, amb negad
migrat; queden a canvis sostinguts els
Interior, Amortitzables 5 per ins
1926, 4 1/3 %, 5 % 1927 diure d'impostos, els 1928, 3 % i 5 % 1929
lliure d'impostos; la serie A 4 per roo
1908 queden a 7225 (-1'75), i els
Bons or serie B, 17200 (-ano); els
altres, en general fluixos, però de
poca importància.
Els Ajuntaments, poc operats i en
general quelcom fluixos; reculen els
1906, B, 63'oo (--Voe), els 191z, B,
t.• ampl., 5800 (-2'50), 1918, 59'(-1'oc,), 1921, 7450, (-1'00 i
M illor e s, 8 35 0 ( - 1 '5 0 ); ele
allres, la majada repeteixen, uns quanta
queden uns a ring entes de la cotitzacti, anterior.
Les Diputacions 6 per me queden a
23'5o (-1'50).
Les Cedules Banc Hipotecari 6 per
zoo fan 96'50 (+V50.
Les obligacions carrileres fan negoci discret. Les Nords presenten poca
variaci,5 en els caricia; la majoria re_
peteixen o varien poc, amb tendencia
a la minora. Les Alacanta varien a:pules quelcorn; les serie F queden a
66'- (-1 . 0a), les H, 70'35 (-I'4o)
i les Frunces 1864. 5950 (-roo). La
darrera cotització d'aquestes es del
dia 2r del mes passat; les altres noquee tractades varien fins a mig enser en atea o baixa. Les Andalusos
fan 1 8 . 25 (-1'00); lea Montserrat,
45 . 00 ( - 1'0o).
Les Transatlàntiques so25 especials
fan 795 0 (-1-3'30)•
Les industrials fan aval un nepe
regular, i en general presenten mes
fermesa. Varien mes les Barcelonesa
Electricitat, 7920, 97'- (-100, les
Catalana Gas serie F, 8150 (+1'50)
G . 99'50 (+ras), les Cooperativa
Fruid 192/, 55'- (-feo), les Enesgia Elèctrica 6 per roo, 93*- (+1'00),
els Bons fan roa'- i roz * - (-1-f00),
-1-20o), les serie D, d'Aigües, roo'oo
(+1'00). Cros, 9575 (-Veo) i Unió
Industrial Cotorrera. 65'- (+2'00).
En les acciona queden més variades
les Andalusoa, ideo (- 2 '00), Petroe
lile, portador, 24' 00 Tabacs
Filipines 285 (+30'00) 1 Telefbniques
preferente, 1125
La IliriM guaba 4030 (-0'05).
El cl;a4 fa igual, retó.
MERCA? LLIURE DE VALORS
Nord, 543o, 94p, 53 . 5o. 54.20;
Atacan:, irms, 74. 34 : s..0; Colonial,
414, 3r23; Pu, 60 . 50. 59, 60; Explasine. 109, 108, 110 . 23; Petrole1,
si gii Docta 15.

DIVISES

ESTRANGERES
Llivres, 45 . 30; fran e s suissos,
23130: deetars, 1186; maree, 282;
l ' Sigue'. 165; francs francesas, 4650;
Lire . , 60'15.
BORSA OFICIAL
Nord, 53'3 0 , 54'30; Alacant, 33'75,
34: Colonial, 49 2 5; Danta, 15;
Gia E, 88'5o; (lude, 398 paritat;
Chade O, 78'60 naritat; Chade E,
74 paritat; Aigues, 14725;
285; Expiosius, 11,8, no; Rif,
6 9, 39, 59 . 73; Pcrr&E1 S, 4'93.

OBLIGACIONS
-Jeutes de l'Estat

CENTRE COTONER DE BARCELONA
obertura

0-r

kv")4r
7,
'PUBLICETAT

Pile

a
•
Amortha. 1 Y. sin A1
•
a
•
a
• • C
(Hale Importo.)
Amores. a% 1•23 A •
•
•
• I
•
a c
Arnortitz. 4 % 1928 A „
Bone a Tresoreris A .
Deute Ferroviart 3 eis

4 la %

geno,
90'00
8925*
88'5o
67'75
67'so
67'30
76'50
17430
Siso

74'50•

Diversos
Fort Barezdon. zgoi
V.elitia
.
...
Sevilla
Cádiz
Nlarroc 3 %
•-•••
Banc Hipcteran 3 %
a
e
6%.,
Catea d'Endosen. . . „
Crèdit Local
e S e/a 38
e
• a
• : at eo-prov.
• •

•

a %

C9dule5 Argentines

97'00•
tco'io•
oy'so•
oreo*
83'50*
8275
96'50
75'00.
7650
7 t '001
70'25
8375
281

Roas Expeled Ir:tersar.

8400*

Ajuntarnents 1 Diputacions
Badalona
83 'oo •

Ajunt Ilareelons 1903 ..
•
4
me D.
•
tgo6 C.
a
"
:a» D.
a
.9
1912 B.
e
•
taza E.
•
taso D.
1912 P.
e
1Q13 3.
Ampliaci6

•

ton I

0925 Palma ...
toa8 Fose Freno
11.22 6 % Exposie.
• toa 3 % Exposic,
Eixampla 1905
isar
•
sets
Bono Reforma
Ajunt. Velencia %
,
A
Sevilla Enmiele!).
• Melga..
Di p utacions vente
Mancomunitat tgao
Crèdit Connmal
Diputació Barcelcna 6 %.
•

a

53'00•
63'oo
58'00*

ss'oe

58'oo
5700'
19501
57 00.
6ion•
59'00
74'50
73'50*
73'00
9050
62'50
64'00*
.(K,

75'00*
63.00
75'00*
75'00*
83'50

67'oo•
68'oo•
61'00*
8350

Ferrocarrils i Tramvies
Nord z.' bigotote 3 % ..
4 gio

•

n

s.'

'

• ••

"

• 4 • eirie

11.

•

55'75
5/'50

4900
48'50*

e i s 6 iP0i•e• 3 % .. :' 4900*
Pampinos
goo
Prioritat
, .... 56.50•
Lleida a Re» , ..... 5
, 58'65*
Astäries t.' .
e 51'50•
g,
•
.
4900
•
.

SAligv
nietnl3 4A7154hez.it's
Sant Jeta 3 16
Alvina 4
Osca 4 %

ia

• • • ; 655755:
38%o
eee

Nord 6 16
Valencianes 5t/a
•
Alacant 1. • 8 111
0. 1
lb
11
e
S' 3 %
3 A. A s %
a
j
1/ %
• C %

4
68
6

6525
9025*

89'00
69
49;3505
69'00
66'oo
6a'oo•
1:005•.
6607

D4%.••••

E 4 :a
•
•
F
•G6%
•
•
H 3 1/3 %
•
16%
%
France a 1/4
,
••

632$*

Directea
e
• 111/44 51
%
Badajoz
Ored naie
joz p5r %
..
....
• Prioritat % „
Andel' s.' fix 3 % ,o,
z.' variable .
2. * fix3 %
a. • variable ,

41'00*
477;0205:

"

•

78'50s
•,m'oo
7935*
5693:°5(0).

37'00.
46'009

z8loo•
Si ter
16'oo•
It'ou*
14
19,7
1825
BobarkHa 4
2o'oo•
FI
6%
o8'oo•
Groe fin . •
.....
ty'oo•
t; 6'oo•
• variable .
tia ha
m'ocio
• variable .
eclo•
Secundaria 4 96
39'30"
Manresa • Berp 3).%
2930*
Sarria a Barcelona 5 * •
73.00.
F. C. Cstaltzny. 919 • •
44'00.

:h.

Cata:!al l 11:Cola ..4 .,4 '.I

52'00*

et

Rep Llenad 6 * .1 .1
•
• Bona,,.

101'50*
93'00

Inddstries diversas
Forza Arambel. I % , • •
Aeland 5 %
a 6%

•

y lit...

kip. 6
. •tetfl
Colemia Gkell 6 %
Cosa 1 Parias, 6 16 .. •
Croa 6 13 •1I
Mart. R. Ebre 6 16 • •
E. lad. Amó 6 % •
Cubas Ideal 6 %
Mines Ril 6 Ile . • •
Ccdoraom Ezp. 6 % . •
Foment Obres 4 1/2 16
•

•

•

e

e

lee

Sucrera Espanyola 6 %
Hullera Espanyola 6 %
Magolakta T. R. 6
.
Potasa' Siria p %
NatIonal Pirelli 6 16 .
Tenerla Moderna y % ,
Unid Cotonera O 96 •
• Salinera 6 % „
• Vidriera 6 %

merme
83'00e
90'00
94'50$
78'oo•
92'00*
68'00*
9873
75'50•
78'oo•
94'.50•
99'93*
toe'301
9(00*
63'oo•
83'00,
zon'as•
30'00•
84'oo•
05.00
07%0*
70.00*

51'oo•
98'oo•
79'00*

Navilers i Companyies
nauta
E. Cona. Naval 6 %
Transatlàntica 6 % •
a

6%...,

'1
Especial 6 %
Tratisatt Esp.' g %
Naval Llevsust 8 *

efod,
y8'oo•
8f1'50.
79'50
82'5cl•
7o'oo•
38'oo•

49 a 51

Culera topemos ... 48 1/4 a 411 8/1
Cestera corren
47 1/2 a 18
Camela empecen' ... 47
a 17 1/1

alanza
a 47 1/4
altem. corren% un. 47
Ene/nadare crucen 47 1/9 a 41
4 50
Penedes 1 comarca...
a 50
Urgen
(Pretil, en peones aL 100 quilos, 541114
san claman; #400 Oteen)

MORESC. ORDI I CIVADA
Receso Plana note,

disponible

Baue '.'Espanya
Banc de Catalunya
a
Canal Ebre .
Petrofis . .
......
Petrolero .
.
Catalana Gas D •
•

E
•.., I I
Ppref.6 %•41

C.• Transatlàntica O...
Trantmediterrioia „ •
Espanya Indutial
H ispano • S171914
Ford
Bulleres
..... .1
Indistries Agrfeoke •
Telefònica ordinaria , , ,
prei. I % ,
•
Fanicidu lambda ortl. ,
Graos Fendenta 11.-Nür4a.
Tramita Btrce/Osa ord.

ARRJS

511113a1

Pavea estriar, a. p.

58 a 80

Favona Ostrengers
Vocee estranger
veces %mamara t. 5.

50 a 60
58 a 59
56 a 56
54 a 59

eres pals , . . .
44 170 a 45
Pedrero!
41 a 12
Tlttts
Gules • ,
61 a 55
MONGETES
astdrtet novel s. e,
80 a 95
,
°allegues notes
70 a 70
Castella opus Barco,
tia a las
Erps eltrangera

e
Crol

4

u

7%

te

•

go'no•
12'ool
z53.00
az'oo•
18a'oo•
7I'no•
234'00*
105'oo•
9725
2500*

t8'oo
7t1'506
70'00
74'00*
147'00"

MERCAT DE LLOTJA

Pral, noves
Ltentles a. prOced.,„

CIGRONS

de Catalunya
Ha sortit el número de "Liuda"
corresponent a 'factual rne de gener.
D'entre el sumari destaquen un acide que fa referencia a la creació de
la projectada Cambra del Viatjant,
Corredor i Representant, un altre irtiefe recordant l'actuació del delegat
regi del Treball que turnia aquest
canee quan la paseada dictadura primoriserista i extensos i variats comen
taris relacionats amb les nona bases
de trebal/ per a:3 dependents del comerç a l'engròs, i altres qüestions
d'interès per a tota la dependencia
mercantil catalana.

Constitudó d'una nova
organització obrera

Blanca con casteita

95 a 105
68 a 89
63 a 64
Co a 64

42 I/O a 64

Balan

mella en penates, sao ea too gallos
la.nunt carro Barcelona)

DESFULLES
Romero 1

15 a 19
27 a le
25 a 25 1/2
Terceres
33 1 /3 a 24
24 1/2 a 23
(martes
(Petra en penates sao de 30 ano!,
laman: erro Barcelona)
29 11 21 1/1
Rente (primo
21 a 22
Borona
15 a 15 1/5
Segó
(Preve en rals la Certera de 70 111r885
Snrser0 4
legos.' e

ALTRES GENERES
°ARROPES
Negra

Ylnilroo

Negra entone
Negra Mataren vella.

Negra Mataren nora,

a 46
a 46
la tus a 45
a a 12
44 a 44 fa
a 97
a 57

Hoja
El 19511 nava
Mallorca 1100 1
Urna en rala els 41 11 1 10 • cense ase.

y

11 8

dsmunt :arto Barcelona)

Potiza remo/atza pes
Vetó oc coco

10 a le

30 a 40
Parlan de 111nose
30 a 37
(Pretil en ¡remete. ele 100 authes, amb
daMunt carro Barcelona)

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
Urcll. arase 1 Navarra
lePt

a 11

lardt urgen 1 comete
nivela Huila
•
Ctratla extresnaduras
Tete 1 guise,.

a 33
48 a 18 1/5
Hilita 8. C....
(arete en peaieles els 100 0911011,

ices

damnar vard oreen.)

ARRIBADES
Par, 31. S, A. - Vegonst 31 D141 1
11 t'atina.
Pet Nord. - sionit 84 Wat, 11 fa.
Fina 1 15

El darrer diumenge va quedar
constituida la noca entitat "Federaci6 Obrera Catalana", que, segons
din el sea roen, agennana de forma
federativa les activitats d'algunes
associacions obreres que no estaven
subjectes a les disciplines dele grane
nuclis sindicals actuante; proposantse, a Mea, propulsar la cread?) i
desenvolupament de nous Sindicato
on tindran el ieu lloc tots
ele treballadors que, transe transigir
un sol pas, en les qüestions de ea.
racter econòmic i moral que conotitueixen els seus legítimo anhele,
sentin, pesó, la necessitat d'orientar les aoves activitate de Huila,
d'una faisó mis racional, evolutiva
1 ascendent.
En l'acre de constitució fou aprovat un manifest en el qual es pontualitza la posició de la F. O. C. en
el camp obrer, poalció que si bé
tendeix a dibuixar amb claredat la
figura pròpia, no esta contraposada
amb cap dels postulats proletario.
DM també el manifest que la F. O.
C. es fa canee de Phistaric moment
pel qual travesea la nostra teca, i té
per ell les seres majors simpaties,
sempre, pub, que els estorbos que es
facin per la deUrnitacii de la penonalitat catalana no representin
greuge per les altive regions espa.
nyoles rd una situaci6 d'afavorimext
davant ele obrero que encara que naocuto en altree llocs d'Espanya estan
dedicats a laborar per la prosperitat
mercantil i industrial del castre poble.

c

Borses estrangeres

Menralkne

1724

4009
1310
1706
Suecia
152730
Noruega ............... 0750
mima ..••• 4.4 •••
••• /2700
Praga
98510

enema ................
sanearlas .......

RIO lanero ............

bontevideo ............

X119 ......

•

OLN f TORRA Pu"
8•••n••n•n•••••n••1

.0cdre. Parts
8573
Londres ............... 33887 23459
Non York
50 103273
Holanda ............... 5385
S
571
Franca
2422 35425
BéLgIca ................
0537 12910
••• 33. oree
1402
Espanya ...............

DADES FACILITADES PER

Federació de Dependents

entra Barcelona)

conca
Ladra "OCal
Corren: local
Entes blanca Castelia

El mercat d'ahir fou fosca trad.

cid.

Ahir al mati, els obrers de la Companyia Peninsular d'Asfalt es van presentar al treball. D'aquests es destaca
una comissió, que s'entrevista amb el
gerent, expressant-li que estaven dieposats a reprendre el ceba]; acceptant
el torn que havia assenyalat la dienecid.
En vista de les manifestacions deis
comissionats, la direcció dispos1 que
els obren es reintegressin al treball..

FARINES

Mat 1 amb molla concurrincia de

negociante feral». Aix6 en, denleträ. d'antuvi que les" transaceions
esdevindrien quelcom reepetables,
BLATS: Poca cosa pedem elegir, ja que ele preus es mantenen
ferms i l'oferta es escasea. Regiatrarem les operacIons següents: Petafiel, a 49; Fresco, a 49: Almaeärl , a 48 :5; Villalón, a 48, 1 Sahagún , a 47 :5.
MORESC: No anàvem equinos
cate respecte el curs d'aquest gra,
ja que el preu ha estat més soitingue i la sera tendencia, a la puja.
Ele compradora forans que hom
veia es mostraren ben decidits i no
han mirat partida d'ajustament, creguts que d'ad a pon el preu será,
més enlairat, afro), done, ha fet
que els vagons venuts fossin en
nombre respectable, 1 que a darrera
hora els tenedora (poca avui) retiressin l'ordre ele venda. El preu
ha quedat com apuntem al seu
o sigui de 38 a 38 :5 damunt carro
mol!.
ORDIS I CIVADES: La temesa d'aquests dies s'ha accentuat un
xlc mis, i avui l'oferta per ala primera 63 entorn de 44 pessetes Barcelona. Per a les evades preteran
ja a 35 pessetes Extremadura, al
qual preu, de moment, no ei fa
res.
Els altres gkeres, sense varia-

1 1 4 a 115
92 a 04
89 a 90
84 a 85
95 a ioo
95 a 110

1511 a 200
200
/43 a 145
Hines an. alt 11/46
198 a t30
Blanca sr. se, 48/50
Blancs sr. Str. 52/54
t27 a 127
100 a 104
Blanca er. alt 68/60
92 a 95
Blanca an. 811. de 80/63
95 a 104
elons
11421eanil 5. teman).140 a 200
(eran§ e pendes eL ( 00 QUI101, amis

•damunt

Els obrers de la Companyia
Peninsular d'Asfalt s'han
reintegrat al treball

Per haver acceptat la Direcció del
Servei d'Extracció d'Arenes de les
Platges les bases presentadas pes
obrers, ha quedat resolt el conflicte
que s'inicia fa unes guantes setmanes.
Els obrers han rebut les oportunes
ordres del seu Sindicat per reintegrarse al treball.

LLEGUMS
Payes Extra o .onts.
Faves maoneses .
Caves L‘obresat
Frene Ettr. o And.

VIDA SOCIAL

Ha quedat resolta la vaga
que sostenien els obrers
ocupats en l'extracció de
sorra

seo a 125
140 a 115
54 a 05
El a 53
la a 53
47 a 48
48 a 40

sentina 0
Troncas
Parea darre

01144111 comarca lea
Manosea, pm"

9200
'

44 1/2 a 45
42 1/2 a 40
38 1/2 a 33
73 a 85

sombe Calamar?" ...
lornba
Beterle .

Valencia. novel

38o'oo•
8'ooe
43 00*
zoo'co.
480
yu'oo*
80'5o•

88 a 88 1/9

lloredo Plata on
relee
MI Eximo . 1 Manta
Ordl urgen comarca.
Clvada Extremadura .
Clvada roe: . „ . d
Eso-Ilota palo s. e ,
Escatala •stranger

Castella eorrent

ACCIONS

67'25
LA CASA JOAQUIAI SITOEC
Tenses a Fu o
67.55
.
•
94.00.
PADROSA
Cremallera 6
67'co
. • .. •
4300
6u'oo• Gris Metro 6 % 19= ..
YANQUIS
7300'
Illes Fin444. D'aval
Ale Ana
6550* Transversal 6 % .
2950
C.' de Tramvies s %
65'50e
53'110'
06'50
%
66'5o•
Tracnvies B. E. G. • %
76.00
Sacre Nova York
87'uo•
e
#
19 .
yeiloo•
73'25
1.03
31r. . tan
1.12
•
St. Andrea 4 ea,
98'oo•
74'73
31. ... 1.14
1.15
D
•
Barcetata O ga.
82'0o
74'50
•
a
Sevilla 6 %
• E • • • .
73'73
85'0&'•
Cate Nova York
•
a
Granada 6 %.
•
m'en*
•....
74'.50•
5.58
/3
G ti . • • •
7702'
5.79
12
5 .84
Aigiles. (as i Electricitat 31r. . 5.9n
86'45
Amanita. 3 ee 1130 A,,
3,42
11
71.
e
.
•
/sigiles Huelva
8575
44.09*
Blat Liverpool
•
"
•
Valen:ni .
8373
94 ou*
•
31r. . 5.0 r - I 0.0
1.4
•
Bareelons
85'75
.
«ocie
..
3.4
1 . 0 3.8 3//II
(/8
e
8600•
•
6%.
too'en
JI. ... 5.9 3-4
3.0 3/8
1/8
•
8a'5o• Barcelonesa a %
87'uo•
0 5-ortitsXics
82506
5 % 1017 A ..
• % , „
89'oo•
•
Sra. . 33 1/8 54 1;2 11,4
..
0/00
so 7/8 08
1/1
•
•
81'25
Cita. Gas E. 4 VI
Pe51
7.3 12 1
Jr.... SI
C
D.,
•
8t'on•
•
• 6
.
o)'.to
Moresc Mamo
La.
•
815o•
• Boas ti le
75'00
-.
12
81'w* Chad. 6 %
31r. . 19 3.1 12 1 4
1425' 14.
3n
... 40 11/8 41
~tratar. 5 11. 1927 A
76'oo
stfou• 11. ...
11
42 1 7
1;1
•
•
•
time Elect C.t$%,
Uno.
75'75
•
•
lucre Londres
• •,
C
75'73
a
93'00
t
6.0
•
D
76'231
Mr. . 7.0
• Bona 6
M'o°
0.11 1-2
8,1
•
e 111
nl... . 7.0
7.1 1 . 4
9.1
gez'on
Force.
Motriel
7580*
•
•
• p
76'25*
•
Done p % .
90.uo
METALL' : Londzse
(amb impostos)
LOOK. Eluit t'ea 6
33'e0
•
Cop ie romped .
37.04.4
Amere:. 9 % 1927 ..
• a neo" .
90.4
Gas tel.°.
38.010
93.50•
b
191240 baten
•
134.05.6
89.00
Unid Elite Cat 6 16
g.s'oo
•
3 meto"
139.0,1.2
C
shioo
¿leca tinca 6
•
fra'oo•
nora comas .
15.02.4
•
•
termini.
13.03,0
Sevillana Elect. % . •91.50e
•
• D
89'50
11.0,1.3
tino complot . .
a
a
, •9o'oo*
Gral. Reo 6 %
b6ge
'•
teten.'
14.15.0
Interior 4 % A
•
• e •
•
C ..
•
• D
•
e
N F .1"f
a
,
9 G
Exterlor 4 %
•
.

CEREALS
}rail 1 Navarra

40813
2147o
471
497

4137

7550

lees

425

3150
acto

IiNCISMERCANTILS
FABRICA
DE CALETEE( MONTES
AVIS AL PERSONAL
Havent-se retirat el personal
d'aquesta casa senas donar
compliment al que dispesa
gent Llei de Vagues ni complir
els trätnits que determina la
leginlaci6 de la República, hom
prevé a tota els que han estat
()brees d'aquesta casa que hanran de reintegrar-se treball
011 Ull termini de 48 llores, a
complar d'aquesta dala, tenuerorregut el qual aquesta casa
rnstarb en 1111rarlat (receló per
la ernIraelacid de nona operetas.
A q uesta tes6lueió ha estat
emisultada 15 rith l,a DolognciA
Roulnitn1 dol Trohnll. lit quid,
per tal 1113 3'1111r majes', mals,
ha prestat la SeVit 11411,vociA.
Barcelona, O gener de 1932.

BITLLBTS
Franceses: 46 30 per roo.
Anglesos 4030 pessetes.
Italiana: 6015 per roo.
Belgues: 33 per roo.
Striesas: 231 .30 per zoo.
Portugueses: 0'35 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 232 pies
Austria (Schilling): 030 pessetes.
Txecoslavagula: 34 per toco
Holandeses: 00 pessetes
Suecia: 210 pessetes.
Noruega: 210 pessetes.
Dinamarca: £10 peseetes,
Rcmania: 6'70 per roo.
Bulgaria: 7 per roo.
Trirquia: 4'95 () metesEstala Units: e'86 pessetes.
Callad: 930 pessetes.
Argentins: 2 . 8o pessetes.
l'ruguais: 4'6o pessetes.
Xileno: o'90 pessctes.
Rrasilers: 052 pessetes.
Boliviana, 2'25 ptee.
Colombians, 760 ptes.
Peruana: 28.25 pesserea.
Paraguais • oro penetro.
Venezuela: t'as pessetes.
Japonesas: 4 m'actea.
.Argetins: 46.25 per roo.
Egipte: ST65 remes.
Pillarles: 528 pessetes.
140 pessetea
O?:
Alfei .a. : 2,48 per toco
Unces: 338 per 100.
4 i 3 duros: 228 per too.
duro: 1140 pebetes.
Isabel: 229 per 100.
Franca: 227 per 100.
Mimes: 5;-'45 pessetes.
pessetes.
Dólar :
Cuba; 1145 peseetea.
Mexicà neu: 229 per ion.
Venesuela: 227 per 14.0.
Marcar 279 per toa

LA PUBLICITAT

10

LA

T

croo: Campanades Urdir la de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic
de Cataltmya. Estat del temps a Europa i a Espanya. Previsió del temps
a Catalunya, a la mar i a les rutes aèries. Nota ineteorolOgica radiotelegráfica per a is lisies aúnes.

S.F.

ASSOCIACIO NACIONAL
DE RADIODIFUSIO
-EL DIVO TENOR TINO FOLGAR
Demà, dijous, Tino Folgar emprZ/n el
sets anunciat viatge a Anglaterra, on
romandrà una llarga temporada, i per
aeomiaciar-se dels rädio-oicnts de C./.
talunya, aviii, a les deu de la nit, els
dedicara un recital de cançons des de
l'estudi de Radio Associaci6, el programa del cual detallem a la Secció
d'E A J- 1 .

ES1PECTACLES
T Eh

TR

ES

Sobretaula
13.00: Sessió de música lleugera, en
discos.
1330: Conccrt pel Sextet de Radio
Barcelcna: "Marxa orienta" (E. Granados); "La castañuela", pavana (Acevedo i Alonso); "El guitarrico", selecció (Soriano); "Escena espanyola",
intcrinedi (Diez Cepeda).
Informació teatral.
Audiciú de discos selectes.
Secció einemategraf ira.
La'ao: Continuació del concert.
"Aleluya de amor", melodia (J. Faure); "Boccaccio". selecció (F. Suppe):
"Armida", carota (Gluck); "Marta
nupcial". d "El somni d'una nit d'estiu"
Mendelssohn).
Borsa del Treball d'EAJ-1
13'oo: Sessió radiobenèfica, organitrada exclusivament en obsequi de les
institucions henefinues, asils, hospitals
i cases penitenciàries d'Espanya, antb
discos escollits.
16'w: Fi de l'onissió.
Tarda

DONATIUS DE JOGUINES
Avui, diada dels Reis, Radio Associació repartirà entre els infants menesterosos algunes jognines que han
estat donades amb aquest fi per diferents assaciats.

Emissions nacionals
Programes per a avui
RADIO ASSOCIACIO E A J - 15
(251 m.)
Diari festen!
1200: Oberhtra de l'emissora.
Carillon.
Full del dia (comentari femení).
1205: El disc de moda.
12'10: Curs de cuina práctica.
Els dos plats de dema
12'20: Conversa femenina.
Recomanacions profitoses per a la
llar.
Receptes de hellem.
/2'25: Secció de consultes:
Preguntes i respostes sobre qualsevol
estS relacionada amb la dona.

1;-'3o: Opera. Retransmissió parcial
de l'Opera que es representara al Gran
Teatre del Liceu.
21'00: Programa del Ràdio-oient.
(Discos a petició de senyors subscriptors de Eadio Barcelona).
23 . 00: Fi de l'ernissió.
UNION RADIO VALENCIA
Sobretaula
13. 30: Obertura de l'estació.

Teatre Cata& Novetats'
MI, 011
dOVIMITIST JORDIANE

ELS TRES PRETENDENTS
Teatre Catalä Novetats

D'ANTONIA

sae Oefoganyla C4481•1118

Qui " . compra maduixes!

DInseellIr A. apilaylla

A les 330: UnIca representació sie
la famosa rondalla LA VENTAFOCS
Prea popular. A les 6: El meraveItOs espectacle en 5 Retes 5 18 quaOros, de Josep 51.. Polca 1 Torres,
ELE PASTORETS, amo a gran ta.

vaicatia dels santa Beis cromen',

que obsequiaran la minada. Conper l'Aymerich. Sardanem. ballet, popular. QuadroS Matice . les
&eres Ile Per)) Botero, FAdoraciO
deis iteis. magnIrIc apoicost.
Ni:: ~nto. Jcrdlana. 4 :tetes de
gran brou/s, 4. ELE TRES PRETENDENTE D'ANTONIA, de nalla
continua. I QUI COMPRA • MADUISEP. Pernil. tarda, narren% de ELS
PASTORETS. Nil: Tertülla CateleMata. LA CORONA D'ESPINES 1
QUI COMPRA MADUIXEIL Diven¡tres. Debut del GRAN GUIGNOL
DE PAROS. 4 exIts a Paris. 4. LE
SYSTEME DU DOCTCUR GOUDRON
ET OU PROFESSEUR PLUMA,
L'OPERATION, HANTISE ET
L'OEIL DU MORI
despatta a ouniptodurts
Sossoaon•••n•••••••n...............misoomosaia
li e s s

Gran

Teatre del Liceu

Avui, dlinecres. tarda, a les cinc:
Novena de propietat I abonament a lar.
dPS. Primera represantaci3 de la ma g nifica Opera ro 5 actos riel Nitre. Gounod

FAUST
riel temías 1 esind divo HIPOLT LAZARO,
que per primeta vegada la cantara datant el luibile tic Barrelona 1 amb la
aellstes
cooperacla l del s nolablli s sima
, Lisia dimano
CARME BAU son
I Ricard Fuster. Propera seIniana del
notable bultos Franco«, Latorre. En
assaig: LA LLAMA, de /osep Si.' Usandl/sa,:: CARMEN, LONENGRIN, OANNAZIONE DI FAUST, MANON, PICCOLO
MAEAT. Nota: Qllerla ad)ert Pabonatuent
a le seona serie de 21 runclons.

a. despalmo vale: Casa VInrOlea,

rortererrisaa. 18, Uf, 15101.

TEATRE CATALA ROMEA

1932
de

sonoritat perfecta

Ronda de
12. 30: Fi del diari femenl.
Etnissiú de sobretaula
El trio de Radio Associaci6, alternant amb música variada en discos, interpretar fiel següent PrOgrama
12'30: "La Romerito", Ferrcil_;," Serenata d'una -nit", Acrowd; "Babillage", Cellet,; • "-Flup", Czulc (fantasia);7
"Minuet raigtioniZ, Manchetti.
1400: Sra egeta.
Les, eriiires 1,. Buigjsar-4
daPaY; ' -einonr, llasstMet,((antisia);
- .hries ;
".,erenata lamentogaZ, klrirdp
.*La gracia de-Diosr,
ble).
g5 loo: Ei de4eglaig44.
E,isa . de tarda
Vdno: Okieft;la cle
r"-1/10L

3,itarma.
r7t03::Müsiee enebros. Stid03i157de,

tbal laba
1900

Fmnis&

•

Obetsira de-l'ernissora.

,&11.151'ó
Cari
Llorque:stra de IttIttio -4.es0ciació 'in:tergretarit:
"Marza". Sede.
adro : El disc .del radío-oient Radia-ció de discos mie els senyots , r2looicetts„1arigtitii sol tat pe: escrit
2[1'/5 ' Cirajs de valor i moneda.
Brett infotanaciiS de Dorso.
2o'2o: de Pontevedra",
Luna I 13.5.S1 (fantasia); "Alegr:olia",
Ca,Sade1130Iii . (sardana).
•
RZportatge microfbsic, a carrec del publicista SI. Oc. tavi Saltor.
Sobre l'ala d'un pierrot",
Cairels dedarerahora de casacre, vacan, moresc, cautxú. Breas
impressió del merca!.
21'35: "Serenata", Caappi.
22'oo: llora exacta.
Recital de cançons pel tenor Tino
Folgar, acompanyaill piano pel mestre
Eurreni Radia:
"Mi caballo murió", Romero.
"T'estimo". *je:f.
"Canción del día". Guerrero.
"Riada d'abril", Sancho Marraco.
2120: Per l'orduestra de Radio Associació :
"Barcarola" (veneciana), Leonzavallo.
22'25: Continuació del recital Tino
Folgar:
"Yo quiero libre ser", Folgar.
"I oreley". Catalani.
"Cap-al-tard", Larnotte de Grignor.
"Los Claveles", Serrano (romanza).
r2'to: L'orquestra de Radio Assoc ,.3- , ,; interpretara:
"Granadino" (pas-doble, C. Vila ,
23' 00 : Fi de l'emissió.

-Frieron 10501
Hospital, 51
Companyia Vila-Davf
qual ro:
Anal, a dos quarls
ELS PASTORETS A RETLEM
Solemne ro, aliado dels Beis a l'Adorael& .4 más del Nalseinent, eis Reis
persOlia 1 egaiaran aramels als intanis.
1 a un guiri d'onze:
A ;re s guara ae
LA MORENA DE COLL-BLANC
Duna hores I canje de halles
Dissatite, tahla estrena de
El. SETE CEL

Sant Pere, 8

Concert pel Trio: "Valeriana",
cançó (Marquina); "Serenata" (To-

solli); "La , mala sombra", fantasia
(Serrano): "Nicomedes.:', xotis (Mora); "La Zamacuca" (Ritter);
ne ct bionde", masurca (Volpati);
"Sourire de Gennaine", one (Dotres
1490: Crbnica ciirematogrdíico.
Tancament dt moneda
Canvis.
15 . 00: 1-110Cafiaint de l'estació.

TEATRE BARCELONA
C•repanyla de Comedios °amigues
AURORA REDONDO

Col

eases de Comidles
AMPARITO RIARTI I PACO PIERNA
As-ui, dimecres, tarda, a les 330:
MI HERMANA GENOVESA
A les 6 1 011 a les 1015:
LOS MUÑECOS

¿Qué pagaríeu per
145 minuts de rialles?
Aneu al ROMEA
LA MORENA
DE COLL-BLANC

TEATRE TALIA
Avall, Macla dels liels. Tarda, a les 4:
la bonlca comOdla LA CASA DE QUIROS, de halla continua. I l'obra del dio
LOS ENCADENADOS
O EL TRIUNFO DE LA RELIGION
NII, a les 1015: Exil enOrme

LOS ENCADENADOS
O EL TRIUNFO DE LA RELIGION
connat de la o ompanyia. DIsenclres:
Detett de la companvoy de fOilleale3 del
Teatre Beatriz de sumo, amb l'obra

El embrujo de la casona

21'00: Obertura 'de restacid.

Nedlcies bursatils.
Mercats
Audició- completa del ballet
de Strawinsky
"Petrouchka"
Quadro primer: Festa popular de
Carnaval. Quadro sedón: En cae
("de Per:oye/4ra. Quadri reXCer :
{easa del:Merc. Quadro quart: D'esta
popular de Carnaval.
2200:
.
Recital ele canta cirrec (be
la tiple Pepeta Guardi: "Giócondat
aria (PonchicIll); "Cavalleria
cana'', vol lo sapete
"El borbor de Sevilla?,
(Ginienez;
Jilzirna :Vine itde
(Verdi)
(="l'ele
mort de
Margarida (BOitd).
Ndtiales. Serrvei directe de Unión
Radio
2300: Tancament de l'estació.

TEATRE COMIC

Crian compatQla ir Ite¡Istes del TeaDe Romea, ds Madral. Primer actor t
dirsetor: Artur usae..Venettes: Laura
Pininos 1 Sara
. PrImeriesima
bailarina: Isabeleta Kernindez
Asid, tenla a lea 345. 1: Adle primer de Me a0U11340 a 111% ocho:
55.•
rímbesentacid de. LA8 MINORAS, amb
el .9QU:130/mar %hl. Ni!. a les 10:
0: IF , n•cealta una mecanógrafa... fea.
2: 50 • representa eie • cle : LAS LEANDRAS.
Denla: Dilata de 'la lortnidable parella
Sie ball Eilgen I G g yey EContInl,

Emissions Estrangeres
més intereseants

Divendres, debut 'de la conopanKia..,.ie copédia de

MAMA PALOU
'41150:44'44/g), de:Benavete. Nit:111#0,TA, de Mar-

FRANCA. - Ràdio -París, 1.725
rn. - 2045: Música en discos. 21 .30: estival Sohumann.
Torre Ei/fr', 1.445 m. - 2000: R2clio-concert simfónic, sota la diiicció
del mestre Flament.
A l ycr, 5(3 rn. - 2045: Concert de
mesaca sirniónlca per l'orquestra de
l'estaM.
BorrNas, 304 in. - 2030: Festival
Moussor‘sky.
Estrasurg, 345 ni. - Retransmissió, des del Palau de festes d'Estrasburg, del cinqu; concert d'abonament
de l'orquestra nom:cipal. 2230: Ball
des del Savoy d'Estrashurg.
Tolosa, 385 m. - 2000:
.
Operes
còmiques. - Operetes. - Orquestra
simknoica. - Orquestra vienesa. Operes. -- 2545: Acorfi). - Orquestra. - 2300: Discos dels radio-oients.

JA1...
JA.!.., JA!... JA!...
LA MORENA

TEATRE GOYA
PlTeter Clegnylzfr:

.4X. • comial `.0e,ia ' cZépanyta'amb un

foXWah,le prozrame. l'urda 1 nit: El
(Den.% en o artes, en vers, de Joaquim

MUNTANER,

El estudiante de Vich
1 la forieldato, .razedla o n un acte

E Le K T RA

creamd.Insuperánle la Al2r;arlia X4ROU

tHmenstr,..s., tijt:DEBUT 'de la notable
ConfpanYla de 'prosa 5' v rs ae
Corma E.' MORAS arob
EL DESDE?, CON EL DESCIEN

•
diada dels nein 51ages. Tarda,
a les ' SSO NO. a los 10'15. 14 MERAveitoses ATRACCIONS 14, anal)

STEENS

TEATRE NOVETATS
Eadevonlnent artletlo teatral
501.5'4 9 URIO8 f DiE5, 4

El teatre de retal I de la Malla
bóJa

Grand Guignol de París
Divendres, O eis 4 i: raus 01510
a Partí!
LE SYSTEME DU DOCTEUR

aouorois urr DU 'PROFESSOR

PLUMC, ile orde, d'una narracld
d'aigar.1 Poe

L'OPERATION

b.ssabte. larda, el mat e lx prugrama.
Nlt, HOTEL DES VENTEE - DU
URGIR A LA MERGERE - VERS
L'AU DE-LA - LE SACRIFICE
Es alespaaa a eomptadurla
Denianeu programes

98 per cent de puresa de to

(MUTAMOS)

i Divendres, debut de la com-

FABRICA DE

CERAM1CA

••••••••444,444444444444,
CINEMA

ArtIcles de construccíä
Rajoles de Valencia

PARIS

Matinal 11 a I. Tarda, I.. sessld
315 a 5'15. Especial numerada 5
i 8'30. Nit 9'45. Darreres orejee)
clon,: Misterios de Afrlea. UN REPORTAJE ENSACIONAL. Despalr
a taquilla per a la sessIO de b's
_ _ Naufrago*
___
I.....,_._a,....„
beMa. Minas:
des amor

S

CASIMIR

.fflisireirevwermided.....44,1

VICENTS

Despatx: Tallers, 72
TelAfon núm. 15 644

panyia de comèdia de

ROSSELLO CINEMA

MARIA PALOU

Rosselló, 257 -

PALAU RUMA CATALANA
Avul, Olida de REIS, a les cinc tarda

Cançons, Rondes, Festes
i Jocs d'Infants
Irr les SeCelOns da nens t nonos de
Ilnstitut Cabila de Ritmlra I Plastlea,
que dtrigelx el mestre /out Llongueres.
Locantats 1 entrades a taquilla

BARCELONA

Telefon 78110

Avul. tarda. 3'30.
Numerada e.
les 9'40 ¡programa sonor)
EL RECLUSO DIE STAMBUL (Cfal
per Betty Aatmaa, Ilenrleb George
1 estrena de
LA CAUTIVADORA n Ar.aJel)
en espa5001. per Nelly Fernández
1 Alfons de Larlos

CONCERTS

81 VOLEU SENTIR EL PIANISTA

ORLOFF
"EL MES ARTISTA DELS ACTUALS"
Divendres vinent, 10 un
PALAU MUSICA CATALANA

Associació Cultura Musical
inscriviu•vos com a sed
CLAME, 43, Ser, 2
Tel. 20304

CINEMES

COMPRA DE MOBLES
I ALTRES OBJECTES

Hotel Segur

....*nn•n••nn••n••••n••n•••n••••••n••••••n

Claris, 8 - Telèfon 2 1525

ESPORTS
FRONTO NOVETATS
ECHEVERRIA - UGALDE contra GABRIEL I - ARRIOLA. Ni/. a tea 1015;
IRICOYEN - UGARTECHEA contra OLAZABAL CAZAL1S II. De;alla per cartells.

1 PIANOS DE LLocuEa
E

DIferents oreas,

Cierne E, • er •

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSO'

DIVERSOS
RESTAURANT DEL PARC
Asai, tarda, nao

MALALTIES DE LA PEr

Vies urinal les. Delectes sexuals.

roe. - Analisis de sang. - PuL1CLINICA
Parrd Pijoan, - Rambla de Cana.
tetes. 11.• 11. 1. (escala de la Sastrerla).

Magatzems "EL D'YA"

TE SELECTE

Llenceria - !..lanerla - Rodarla
HOSPITAL, 103 (davant Riera bauaa)

imp„,

Tarda 330 0 05. :SU

4el , e01 *Nioto) !Varletals Racista

PariAtpUnt'- "Ala orilla del mar" dibuixosl 1 LAS PERIPECIAS DE SKIPPY
«1n••n•••

Cine Principal Palace i
asaron Western Electrio
%KIWI PANUI70v8I NOCHE
;4.p.er Norma talrualge. I
amb cançons I
en - eSpanyol n per Lupe Telet.
Asiat: LAS; LUCES DULA CIUDAD,
per Charles Chaplin. Avui. sessna
continua cles'de /es 330.
la todas

ciNAls

76111160ei
7 Ronda

SALONS
,

TI VOL
Matiial 11, 3'30 1 1 tarda. /O rit•
'Tfacler
Echvine Boot 1 llares'
Garey. Noticiar!.

FERINA

330 I 6 tarda. 10 no: n uarsä". crerna
Barcena 1 Rafael RIvelles. 18011elari.

t

KURSAAL
Matinal 11. 0'30 1 C tarda. /I /ala:
"Estudiantina". RaMon Nnvarro,
Cómica, Notician 5 Dlbuix,

CAPITOL

Matinal 11. 3'30 I fl tarde. In nit:
..mgater. Nottetart. M'o-otea. Viatge. (HL
u/ • matf. %VI I G tarda, 10 Mi:

Callista

MMIO•n•••n••••nn••••n•••••nn•n•n•n••1111

KI LOS DI

HARINA DE BANANA
(HARINA MAMAN»

JUZGAD uaL PODER

RECONSTITUYESIE
DEL

• EXQUISITORESAYUDO

Urtizer-

mana: 6
Barcelona

i Massazisil

A DOMICILI. . arome, 7, l ee,

nannannn•nannzaninnanniusuanannaneminanno

•
z
.

11:1)

/1Eil
DES DE

15 PTES. MES

11 mar! 1 330 tarda. Session, I n f a n til
u l.adrOn de Si ahorno", CabanCta. "El
AM:ligo". "El clren de lo, sorpresas".
Pandilla. rumies. Dlb. Cultural comentarla per Toresky. 6 tarda 1 in rilt:
"8tt hombre" Not. CUmica. Curt. 135.01151

alres".

Noticiar:.

t.) •

LES MILLORS MARQUZS

SALMERON, 102, PRINCIPAL
IngigyiKusuipsueausi9s-uPdfl?-^M~StiEUZEMLL-,2:9Eari:

Mari. Esport. Curlositats 1 Dibuix.

EXCELSIOR

a

TELEFON .24271

„,1

tac ite-4

LtdO

11 mall 5 contfnua 335 tarda: "fas
luces de la eludan". -Ella se va a la
guerra". Noticiar! i Cómica.

cómica

SON NECESARIOS
PARA PRODUCIR

TEATRE BARCELONA

MONUMENTALS FUNCION3

Re
ID II 0
SUPERTIETERODD1

RE SCAS

ell••n••••nnnMben

PATHE PALA
«
11 roan continua 3 . 30 Sarda: "La,
luces de la c iudad" "El halrOd de los

de 051. Mere
L'OEIL DU MARI

g

LA CORONA D'ESPINES
i Qui... compra maduixes!

l'alome que Min aros Ii mort, 1 les vult
meravelies ourant et drseans de la tarda. PASSE1013 EN ELS EUQUETS.
neo:). Irda. a l os 410. NIt a les 10'13

HANTISE

KILOS DE
BANANAS

PIANOS

llogwer, dan de peesetes 8
I al mess" C. SIEGER

"Refiera musical" (Milicos). Estrena d e la su p e rproddecid IlF.1.
ORDENES SECRETAS, per Brigitte
Helio i WIlly FrItsch. Es despaixa
1 /andina 5 a) Centre de LocaIiInts

í. EVBasad1 acusa'.:. en espanyol. Notl-

OLYMPIA

mott editora, d'A. Duvernois

UNION RADIO BARCELONA
F.Aj- z (340 m.)
*,• '.3o a 8: Primera edicid de "La Palabra" (diari parlat de Radio Barcelona).
8 a 8'3o: Segona edició de "La Palabra".

per a la sessto especial . numerada
d'avui, sis tarda

o

Dama, Ina
«TERTULIA

CATRUUNVA

riEr15717717TEMF

ANGLATERRA. -.Va..ionai, 1.534
.
"La filia del rem. i 26/ an. - 2000:
giment", ele Donizzetti. - 2135: Una
ràdio-fantasia de Reach. - 2305:
Ball des del Grosvenor House, Park
Lane,
HONGRIA. - Budapcst, 5 50 ni.
20 . 00: Concert de piano per M. B:ela. - 21'10: Concert des del Cafè
Ostende.
G55nova,
ITALIA. - 31 da,
o6 ni. - 5945: Retransmis5 00 In.
siä d'una opereta.
.
Rorta - NäPols, 441 in. - 2000:
Retransmissiú d'un teatre i d'un concert exec/tat a l'estudi.

Teatre Cata& Novetats

Venus Sport Palace Ball
Ronda Sant Antorn, 82 a 84. Tigre, 27
Avui, diada deis Pela,
Ball de Societat, tarda i nit

DE

-

RABIO

Avid. tardi, 330 a 545. 5 especial
numerada. Nil 10. Notlelari Fox.

elM AiSP£

n••

DE COLL-BLANC
Teatre Català Romea

D'UNES /33

444044444.1~44444.444+

Diguin el que diguin
LA MORENA
DE COLL-BLANC
és l'obra més cómica
del segle

COLISEUM

1 TENPRE BARCELONA

Divendres, dee.t.,t de la
aje. Walou•
cp, mp .anva de,,
Tarda: Lo cursi. Nit: *amas.

ALEMANYA. - Langenberg, 472
- 10' 00: Concert simfònic. 2300: Orquestra.
Esegyel, 3,50 ni. - "Cocosh, cap
de bandelr:',"li'alada radiofónica, música . de Goehr.
AUSTRIA. - Viena, 516 m. 20 . 00: "Gran Ciutat", peça radiofänica. - 21: 55: Concert d'orquestra.
BELGIÇA. - BrusseHes, 5 0 8 ni.2545: discos: "Petite suite de DebusiS, ". -• 21'oo: Retransinissió del
cOrteert donat als Atignstitis . cle'Brus.
Diaria ra'diat.
selles. - 2200:

ATENCIÓ!

daneeres. larda, a les 415:

Paso i Gerçje•Xlyar.eds,
EL VERDUCIO DE'REVILLA

Tarda
variada.
Taileametit

1 la divertida comedia en espanyol
SOMBRA. DE CIRCO. Es deapatlen lOcalltats namerades

Tarda: LO CURSI, de Besavente. Nit: MAMA, de Martínez Sierra

e

Avuf. rifé G. dlada deis Santa Reta
GRANE BALL. TARDA I 15IT
:SU: ENTRADA POPULAR, 1'10 ptee.

I- . Aval. tarda, 3 ,18, numerada 49 5.
hit 10: Revista. - 1144 voy • Parla".

••n••111•111••••fflaim•••••••••111.

ES aespatxen vals Rellotgetla munor.
Davallada de la Prel0, S. Tel. 16013.

viLaittsmo Lao%
Avui, dimecres. Corolat
de la companyla i benefici
de Valerlano Ledn• Tarda, a
un quart de als. Nit, a un
quart d'onze. La joguiva
eionica en tres lactes, de

er qu'asao iiii L A BOHEMIA

TEATRE POLIORAMA

Fastuosa presentacid

Vegeu i escolteu
els nous models

Dlmecres, 6 de gener de 1932

Esport I DIbuixos.

Mi
Co
ni
Rn änue 3'30 tarda: -Amor Indi s creto" s la melod/ado/ corazón".
GRAN 'rEsTres COMTAL
11 rnatl I continua 3 . 10 tarda: "10

meloalia del corarOn". •• El nrInoip,
los diamantes" Nedleisel 1
MONUMENTAL CINEMA
15 mili 1 continua 300 tarda: "Inspirar:6n". -Aluieres li g erat". comica.
Notician i I Multo,.
IRIS PARA
11 mati 1 confine 3'30 lerda "1nspiracidn". "Tontos d o eapirote".
Notictar1 1 Cómica .
ROYAL
11 mal! I rol/Dona n'a n larda: "ln
solr de rarle". ', lora o cruz".
I Chmlea
lvm.xymA 1015,1k.
II inall I ennilnua s'In tarda: ..11n
soir ale ralle". "Carta cabal".
Nottelari 1 Dibuix.
BOHEMIA
11 DIAti 1 rononna 330 larda: " HIV
!pu, rasar al priump e ". "10 qu e quor e o les hombres". Cómica. Nit. Mbuiros
DIANA
15 piad 5 continua 330 larda: "Hav
pranelpe". "QuIen cpspaque casar
rO?". Nolielari I Dibuixos.
ARGENTINA I PEDRO
11 mal' a 'Argentina, momia 3 30 tarda: "La aldea del pecado''. -Sobre et
arroyo". "Ladre de si mismo". Chmlea

BANA

°calmol que sigui el su origen
es CALMA SEMPRE INSTAMANIAMM
emploant los

ANTISEPTICAS

PRODUCTE INCOMPARABLE
CONTRA ELS

REFREDAMENTS, MAL de GOLL.
LARINBITIS . ressentes o crdniques,
111ROMOITITIS agudevo invtlersdCS. GRIPPE.
INFLUENÇA, ASMA. ENr:3EMA. etc.

FIXEUSE te

DEMANEU - EXIGIU
TOTES LES FARIAACIEG

DE LES

VERITABLES

PASTILLES Vid-DA
portant al nom

VALDA

