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fritellectuals i polítics

L'apatia mental en les masses
pealara determina la tendalcia a recluir a problemes pritetics immediats el contingut ideològic dels moviments polítics;
per ¿Osò cola mds populars esderimen més personalistes es tornen, fins a condensar en un heme tota 1 'emotivitat q u e la
transformació de les idees en
sent i ments ha acumulat en les
multituds.
Les idees eón les que han eneès les passions de la humanitat, encara que en produir-se
eis estats sentimentals que han
posat el món en commoeió, les
idees que els han engendrat semblin tan remotes que amb proa
feines s'afigurin. Cían més es
personaiitza l'emoció. com més
la multitud s'acosta als homes
que la personifiquen, més s'allunya dels promotors auténties
dels seus neguits espirituals. En
aquest moment es dóna la curiosa paradoxa que que pot
at.-nuar la foguera passional, el
sentimentalisme exacerbat de la
multitud. eón realitzaeions präctiques immediates. Aleshores és
quan s'estableix la diferenciació entre polítics präcties i els
idealistes, entre els que diness que
toquen de peus a terra i els que
eón titllats de transitar per un
ojón ideal. entre els bornes de
realitats imperatives i els intelleetuals.
D'intelleetuaLs, perZa n'han
estat gsiirebé tots els grans politics. i els que no ho han estat
elan format molt pròxims a
èpoques intelleetualistes i s'han
aprofitat del sole obert pels intilleetuaLs. Lenin és un tipus
perfecte d'intelleetual i ningú
no li regatejarà el títol de polític
de primer ordre. De polítie, peró,
impcasible de saber si se n'és
fins que s'aetua amb responsabilitat; la condició d'intellectual no prejutja la capaeitat
política, certament, perii és
estat que predispoisa amb arantatge u la funció política. Solament eis que es traben en l'brbita
de la paradoxa que plantegem
Inés arnet neguen. obeeeats,
aquesta disposició; aquesta gent,
però, obliden que sense els bornes de pensament no se sentirien posseïts de la passió de
solucions pràctiques que els
agita.
Portant el cas a Catalunya,
l'experiencia ens din que els moments més brillante i més profi-
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toses per al catalanisme els ercil
un intellectual : Prat de la Riba;
després d'en. el catalanisme s'ha
diluit en anècdotes realístiques
sense resultat positiu o s'ha projectat en flamarades passionals
que no han pogut condensar-se
encara en realitzacions de govern
satisfaetbries.
Equidistant de la política de
realitats, que descarta per irreal
,la realitat més ineciercible del
món, que és el pensament, i de
la política eruptiva dels sentimentaalistes que Políticament han
de 'dure del foe que enconen sense esperanea de repòs, s'alça la
política dels intelleetuals. Un
error molt estés confon l'intellectual arnb el literal, i no és;
pas aquest tipus el que pretenem posar en funeiö política.
A Cervantes, novellista genial, no
sabrieni classificar-lo com a intelleetual del sea temps; Nanoleó, en canvi, amb tota la sera
activitat monstruosa, és un tipos
d 'intalleetual
La República, en troncar la
crosta que immobiiitzara les possibilitats que germinaren al subsòl de
de la política espanyola, ha
fet sortir a la superficie temperaments de governant insospitats. El millor de tots, pera, com
és el senyor Azafia, no tenia altra
executòria que la d'intellectual.
Jo no sé pas quin deis polities
mofessionals reconeguts donara.
una impressió més completa dc
polítie i home de govern que ell.
i no obstant, el seu títol d'intelleetual devia barer fet somriure
benèvolament 'volts polít
àdhuc aquelLs que comicleraven
la submissió dels intellectuals un
factor apreciable dintre eis seus
pisos de polític realista.
De la ilion de Prat de la Riba
ençä, Catalunya ha tractat amb
desdeny els intellecuals eom a
valors políties; comenea d'ésser
hora d'acabar amb aquest prejudici. El catalanisme ha estat
l'obra dels intelleetuals; és natural, dones, que a l'hora decisiva
de la eatalanitat sigui represa la
tradieió, .suspesa per episodis
sentimentals o estrietament utilitaris i restableixi la confianea
en els setas intelleetuals, que no
vol dir en els seus portes ni en
els serts literats precisament, sitió en ele bornes de pensament,
en els homes que viuen en el
món de les idees i basteixen les
seres coneepcions polítiques en
prineipis.
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L'assassinat de quatre m'atriles ciris en circumstancies particularment
salvatges ha promogut la indianació
general del pais. No sols no hi ha res
a dir, sinó que l'absència daquest ato•virrient de concieninació i d"norror fiara un simptoma de mesellismc collectiu. El Govern ha fet el que devia
en destacar el ministre de la Governació a Badajoz per donar una sensaSOPAR D'HOMENATGE
ció directa d'autoritat; el president
al senyor
del Consell ha dit el que calia en el
discurs que pronunciá clavara la Can>
NICOLAU D'OLWER
bra...
Representant de Catalunya en el Primer Govern de la
Pena tara interessantissim que al
costat daquestes manifestacions legiRepública
times i oportunes, dignes i civils, no
DIA 9 DE GENER DE 1932, A LES NOU DEL VESPRE
esclatessin una colla de veus histèriA L'HOTEL ORIENT
ques i incivils. El fet de Castilblanco.
Preu del tiquet: 20 Ptes.
justifica un redoblament d'atenció enInscrlpolons:
vers les necessitats del can/perol i un
redoblarnent d'atenció en y eto els deACCIO CATALANA REPUBLICANA,
magogs uqe les exploten. Es un nou
LA PUBLICITAT (Corts Catalanes, 589)
avis — si calla — perque la RepúbliI a l'HOTEL ORIENT
ca faci un esfore suprem per elevar
el nivell moral i material dels camps
Avui, a les nou del vespre, acaba el termini
extremenys, andalusos, castellans, gaper a l'admissiú d'inscripcions.
llees aragonesos, on la gens viu enI
'
11nnn•••n•!...
cara en condicions infraeuropees. Per() el fet de Castilblanco, ni consideLa dona i el divorci
ras isoladament, ni consideras roen a
guspira d'un incendi mes vast, justifica les incitacions que surten de determinados cavernes per decantar la República a brindes més o menys feixistes.
Diu textualment "el projecte (?)
qualsevol ierida d'amor propi, o,
menys encara, amb no volee humiLes persones que amb una violencia de Ilei que regula la concessió del
divorci",
que
per
"autentica
i
sinliar-se a ésser el primer a intentar
fácil, a reces de les parets domesticera
voluntat
de
divorci,
manifesahareconciliació que podria esborques o dels murs del club confortable,
rar-ha
invoquen el den de les hecatombes i tada alhora per ambdós consorts",
queda dissolt el matrimoni, civil i
Per als temperaments inquiets,
de les vengances no fan cap be a la
canánic. No calen causes greus que
impressionables, per als irascibles,
República.., ni a la Monarquia.
per a rota mena d'inadaptats, aqueotalment que Ilur consternació i el facin necessari o aimcnys el justa facilitat de divorciar-se obrara en
llar pena davant el crim tinguin un tifiquin. Cal només que existeixi
ells com una veritable obsessió que
aquesta .voluntat mútua.
delx histribnic, siguin pretext i no subsEs considera que l'amor ha finit els tara encara més inadaptata,
tancia. Dirieu que els reca de comceneuts que només amb voler-ho
provar que la República, amb Corts ja, i ara la voluntat dels que juraren
poden tallar d'arrel tots llurs inforobertes, amb premsa lijare i incensu- estimar-se sempre, és de separar-se.
tunas —tan sovint ficticis— fins senrada, es consolida i desvetlia la con- La Hei—enten el legislador—no
se proposar-s'ho arribaran fatalfiança. Ah! acruest fet que esdevé ca- ha de fer altra cosa que acatar
ment al divorci. Amb la darla dels
da hora mes evident que es poden re- sembla que àdhuc afavorir — aques- avantatges que aquesta
hei els brinsoldre anormalitats l excelsos, sense ta voluntat j donar-li estat legal.
da, ja no els oferirit interés cap
Tal com s'uniren dime es desuneixin.
necessitat de_ recórrer a mesures d'exarranjament que inri possible la
Aixi, talment com a les unions Macepció i abusos de poder, quanta nores i descendint al seo mateix ni- vida comuna. ¿Com cercara palliasa fa als nostres dictadorets d'estar
tius l'Alas si creu tenir a m'a el
vel', el m`atrinioni, en perdre la seva
per casa, sempre a punt d'aprofitar
estabilitat — conseqüencia de la seca remei radical que li permet de prouna ocasió per adular un general o
curar-se la quimérica felicitat—comcondició d'indissoluble—perd tamper emmetzinar un cos armat!
pleta—en una noca unió matrimobe rota la seca grandesa, es desvirtua, i no constituirà ja nnicament i nial, i, si lampar aquesta el satista,
calmes SOLDEVILA
exclusivament un estat sempre ho- sernpre li queda el recurs de fer nonest i ennoblidor per a la dona, sinó ves provatures?
I no parlem de les animetes rolque essent i'dimitat el nombre de
L'homenatge
/les, dels hornea sense idealitat, vomatrimonis que es poden contraure
lubles, capriciosos, que es cansen
L. Nicolau d'Olwer sempre que el divorci basat de
la mulle: encara que hagi enlleten el -muta dissens", aixa, és, que
git
i envellit en la fundó augusta de
no existeixi mai la culpabilitat que
En aquests dos darrers dies les prescriu la hei, el mas/Urriola pot more. Si rolen, qué els costara de
ter impossible al seu costat la vida
adhesions rebudes per a asssistir al
convertir-se en una mena de repugSopar que tindrà lloc demà, dissab- nant concubinat legal.
d'aquesta pobra dona, per soferta
que sigui, fins que ella mateixa
te, a l'Hotel Orient, han estat tan
¿Els autors d'aquesta Ilei hauran
nombroses, que els llocs que queden meditas prou quines coses mes pue- s'avingui a clemarlar el divorci per
disponibles són ja reduïts.
rils poden motivar el "miau dis- tal d'acabar el seu martiri? Perquè,
El Comité ha fixat el termini ecas" quan no cha dc justificar res? encara que el "mutu dissens" es
basi — en la hiel — en una "mútua
d'admissió d'inscripcions per a avui, Si no hi ha gaire retlexió, costa tan
voluntat", de fet amb aquest predivendres, a les nou del vespre.
poc de mantenir tina renyina fútil
cepte queda l'estabilitat del matriUN INTERVIU AMB EL SENYOR MOLES
Així mateix, preguem als que han — interessadament — durant" un any,
avisas Ilur assietencia i no han reti- sobretot vivint separats, de confor- moni supeditada al voler d'un dels
consorts, si es poc escrupolós. Tots
rat. encara, el tiquet, que passin a
mitat amb el que estipula la ilei,
saben/ que la vida en comía no solaNo farà política; aplicarà inexorablement les mesures recollir-lo tot seguit.
només que ami, un ressentiment
ment entre els caaats, sind igualment entre pares i fills i entre gerque calguin contra els pertorbadors de la tranquillitat
mans, adlitte amb una bona estimad& comporta xocs i contrarietats
Madrid. 7. — "El Heralda," pu- habitants de la qual celen treballar
inevitables que, tant com en beneblica un interviu que un dels seas re- i dure en pan. Jo obraré sempre sefici dels abres, havem d'esforçardactors ha celebrat amb el governa- gons les circumstàncies, amb el vinos a superar en benefici propi. La
der civil de Barcelana. El periodista vissim desig de no haver de castifelicitar, en la migrada mesura que
pregunté al Sr. Moles les seves im- gar cap acte o actitud contraria als
realment se'ns fa assequible, és espressions de conjunt sobre la situada interessos de la ciutat que vine a
sencialment subjectiva, depèn quasi
peilitica de Barcelona en els actuals governar.
exclusivament de nosaltres mateimornents:
xos i radica mes en la conformitat
I quant als assalts i robatoris a
als fets que en la realització de les
—La cuestiet política és la que lo ma armada contra les persones i els
haie de deixar de banda en tot mo- establiments, ¿teniu, senyor governostres iHusions. No l'assolirem
ment. pula que pel meu carrec,,per nador, establert algun pia d'atenó
mai si no tenim una gran ductilitat
la mesa independència i per l'extricta detectes decisius?
d'esperit per a adaptar - nos sense esvolitttat del Germen de la República,
t'ore a les contingències del viure
--S'aplicaran inexorablement i senhaig d'ésser constantment al marge
quotidiä, si no posseim una regular
se contemplado/1s les mesures que
les activitats. diferencies i usuro deis es creguin mes practiques i segures
dosi de bon sentit com a cuirassa
diferents partits de la chitas. N n-n en- per acabar amb l'acciú dels auracontra les arestes de la realitat.
tra en els meus pisos ni deures in- cadors i assaltants a ma armada.
L'amor, en el matrimoni, no Es
trrvenir-hi, i per aixb la me y a con- Tant la guardia civil com la policia
pas la passió arravatada que tot ho
ducta en terreny politic sera cone g e- s'llan posas incondicienalment a les
absorbeix i a tot supera. Seré aixf
tament neutral.
als primers temps, per() ni pot dumeres ordres. De la intelligencia
—Referent a la situad 6social
rar ni és convenient que duri amb
Barcelona. quino sin els vostres opinió tots els seas caps i del cei de cada
una intensitat que fa tancar dos
un dels subordinats espero la maxiPro1)bits?
éssers en un mur i absolut egoisana
eficacia
per
a
mantenir
—Abr ò ja is diferent. Anal la meya
me. Viure l'un per l'altre I Només
i
la
tranquillitat,
aetivileat s'ha de descabdellar intenl'un per l'altre i sempre! Heus act
_
sament i espero que s i g ui en profit
la suprema iflusió que ens forgem
de tots, per a tranmiiHitat dels espe- Detenció de tres otidats
i un temps creiem realitzable Perú
rits. per a bé de la ciutat. que sent
aquesta no és ni rúnica ni l'essennezessitats d'u nperlade de calma i de cavalleria complicats en
cial finalitat del matrimoni.
racifiea:aó icisi. P-r fortuna he
Fixem-nos cual a la naturalesa tot
un complot monàrquic
arrihat en uns moments d'anaivagaes vesteix de festa pel magne esdemena de quietud social i still creare
veniment de continuar la vida. L'arnun no sigui ficticia, és a die, que
Valencia, 7. — Ha estat confirmat
bre s'omple de tulles per fer posaltietta tranquillitat no es cantil en el rumor circular des d'ahir que hasible la floració— la seca màxima
Ser. pesta.
meravella — que només conduirà a
vien estat detinguts tres oficials del
si zisí no frs. Si ele elements regiment de cavalleria núm. 7, de
tancar els gèrmens de vida de l'armés avanllats, que traen en Itur pro- guarnició en aquesta plaça. Els ofibre en el fruit que perpetuara lesgrama la idea de la Huila de classes cials arribaren de Madrid i eren
pide. I els plomatges vistosos de
arnb fins revoludemaris, ¿quina serla portadors de diversos documents.
les aus, els cants mes captivadors
la seva act . tud, senyor governador? Sembla que es tractava d'un comdels ocells, tota la galania de la pri7r.olt senzilla. No vacillaria plot contra la República d'origen
mavera en anirnals i plantes, té també únicament aquesta mateixa finaun moment a aplicar els procedi- monarquie.
mems que a consciencia cregués mis
*Pul
litat. Mentrestant, pea& realitza la
El general Riquelme ha confirbellesa.
per a tarnar la nau als mat l'a7rest deis tres oficials, pera)
I els humane tenim l'amor, la
es Perits i mantenir la tranquillitat no ha volgut dir res mis respecte a
LO: Oh! Es que el bandidatge de la Xina...
de la República, puix que per da- les ramificacions que podia teuir el
Anglaterra: Vaja, home: Una sabem qué és això. SI no hl mes galana festa de la iHusió, que
encobreix poèticarnent aquest demunt d e tot porto el meu 'mor complot, si lié bC sap que les té a haguessin Bogues no hi haurien
polla.
signi de la naturalesa que se'ns imper aq uesta\ciutat, la majoria deis Madrid.
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posa rom una Ilei suau, acrd'inelu-

Els conills del jardiner

Em sembla qua era el pintor sitgetans. "On anear podrías

Torres-Garcia, en la seca etapa preguntar a centenarOdiciutadan atrafegats que ter?¿,,a Aegen
pel carrer o us priven e4inb

neo-elassacista, que remarcara
sovint el sentit d'eternitat que
interpretava en els una del pages que, recolzat damunt
da, mirava passar el tren. (Val
a dir que aquesta remarca l'han
feta ja, amb altres temes, els
poetes i els filòsofs.) Sembla que
nosaltres, amb la nostra pressa,
els nostres bagatges, sépticos Parcessori i ell el principal. "M'ayergonyeixen aquests pagesos amb
la sella calma", deia aquest
en terca empordanesa, el senyor
que ocupara ten Wiliis en parote
prop de Figucres. 1 a la cala
esquerpa de Sa Tuna, un día
que ein va descobrir atrafegat
cone estripava les faixes deis diaris que m'acabava de dur el carter, un pescador, el vell Xenu,
clii deia, caritatils— jtant l'estrany daler em decía estrafer
aqucils moinents la faç/ —:
rete la mar, heme, mireu la mar...
Tots dos, el pescador t: e/ pagès, tenen aquest sentit d'eternitat en els ulls que hi descobria
En Torres-Garcia. Vós sou el seayer A i jo el senyor Z. Ells
són "un 'tome", l'home. No fa
gaires dies un industrial, el nene
( de/ qual ha esdevingut popular
per la nutren de la sera manufactura, ene deia, tot lamentan f
les angúnies que trasbalsen el
cap d'indústria modem): "M'agradaria ésscr aquelt carreter
que pasea dalt <Vaquen carro".

Ho vaig voler aclarir. 'Veieu
Eh és un borne. És l'home que
passa. Jo sóc el senyor T."
A darreries d'aquest estile, un
palles que pel comí val de Sitges
Vilanova menee:a un rice carrcgat de fruits s'indignä pels
tacs de botsina desesperats del
cotxe d'un griep de barbamecs.
"On asee» tan rabents?" —pregunta —. "Enlloc..."
Bona part de l'agitació moderna no té altres motivacians
quo la del grill, d'autontobilistes
ma

dible si voleas donar a la nostra
vida el veritable contingut j sentit
que ha de tenir.
Cal viure pels fills, tot vivint més
plenament que mai la nostra pròpia
vida, car ells són la raó i la finalitat del nostre amor, que no podré,
dones, ésser únicamcnt una folla
festa dels sentits, un gran foc d'encenalls que no deixa caliu. sitió
l'amor seré i reflexiu, que no exclon l'abrandament, per() que esté
sempre per damunt d'ell i el fa
conscient. Que amb els anys, i en
seguir una mutació parallela a ells,
no s'afebleix perque ha de durar
tant com la nostra vida per a mitigar el fred de la vellesa.
Si el mana/non' tos una institució sense altre fi que fer efímerament feliç la parella humana, aquestä Ilei de divorci no seria gaire discutible, ni se'n derivarien conseqiiéricies tan greus si se segueix,
perquè en cercar la illusbria felicitat nostra, no en fa de la nostra
bertat, sinó corn a tribut al nostre
egoiétne, fem malaurats els fills. Per
moltes lleis que es promulguin en
benefici dels fills dels matrimonis
divorciats, difícilinent aconeeguiran
Ilur plenitud moral i el benestar material que els perfora, que únicament uns pares ben avinguts els poden proporcionar en unir Ilurs estoreos a favor seu. Sempre seran
unes vides truncades i tristes que
no han pogut assolir plena realització.
La felicitat conjuga: que tan radicalment tracta de guarir la llei de
divorci, és possible que amb ella
augmenti encara. No és amb aquesta excessiva facilitar de casar-se i
descasar-se a voluntat corn s'arranjara aquesta qiiestid que existeix de
sempre. La major part deis matrimonis malavinguts eón matrimonia
contrets per imposició, i més encara
matritnonis contrets ainh Ileugeresa,
sense un veritable coneixement muta dels contraents. I precisament
aquesta Ileugeresa en contraure matrimoni, s'accentuara quan el matramani no sigui un encert o un desencert per a tota la vida. Les estadistiques de divorcis als paisos on
està establert —i no pas tan generosament com ach es proposa — demostren el fonarnent d'a q uesta temença arnb el contrast entre el recita nombre de divorcis dels primera anys d'implantat, i el seu progressiu augment fina a xifres espaordidores, que evidencien com és
perillis i rontraproduent el divorci,
perquè prompte degenera en abús
que perverteix la veritable significació i dignitat del matrimoni.
VI CTORIEVDBLCLO5-

llurs vehicies. "Enlictek.,e;?,
En la seca darrera-est etda a
Landres, Gandhi, aeoinpanidatl.
d'uns consellers municipds,
guia els ravals de la ofittat. En.
fer-se fosc, un deis acampanyants, sollícit, diu al Mahatracez

"Si prcnguéssint un taxi.gua4a-'
riem alemenys vintvinuts".;
"I quan els hauré
en faré! " És, con; ,remaras.
Haurras, un curs abrCujat chi
filosofía india.
És el mateix
un artiele, ben mediocreiikr cert,
aparegut en un diari PáriSene,
recorda saca anécdota- molt adientI
de Bertrand Russeil. Din aquest'
filasof i matemàtic anglès que.
cada cegada que llegeix io>4tirri
rera tramesa de Ilibrei''.41.;.;•Seii..
andes o torna a casa despréisl
d'una conversa amb els tinte
lectuaLs del seu club, téihrsema.
ció que el món s'acaba. Teit-4
el pessimisme que enrié cía. ¿si
perits millors d'avui ti t144:14;
foro del bloc diari
niments que ens ras diobie.Pérl,
tibor de la universal, 'itittat,tin.:,
formativa de la premsa i di ial
radio que ens obliguen; a ésier
testimonis afectius i afictats de
les més petites commobialy morals del Planeta. Aleshores Erieseil surt a parlar ami, el,sele
jardiner, que el sa?uda gairebi
sempre amb len: "... ;aquests Comills!" M entre el eilitltdd
afectat per les sinquielf,S:
oposades, el jardiner.detRussell,
wat el payes de Terigs4i;çreia, té un sentit
en els ulls, l'altre en la ver$4.
que alld que torna l'4i;:s5eri
a, Rasselt és el to imntoriAZátitJj
què el seu jardiner lu g q2,:. lea
malifetes deis conills :ten
jardí, " Arce— dits einn tres
mil anys carera."
'Aauests
E:

A Maluenda (SaragorAsa)
iti havia intenció de matar
l'alcalde i els regidors
----Saragossa, 7. — Es coneixen,dues
comunicacions de de • la
guardia civil de Maltiendaa en 41,,i.
quals es donara. compte al r.rioes14-•
dir civil de la greu situaciólque
vio creat al poble;-amb
impost municipal s'acord-SOIKr.
un arbitri de deu centiniset
sobre la ramaderia porcina;
ar
monta a les cases parti ,Et
proletarias afiliat a la UniôG eeaP
de Treballadors es prilinkra e
contra de l'acord, preteneht qu4Cr
dés sense efecte. L'alcalde, que . co-.
neixia la gravetat de la situaci.O,J,Io_.
meté rebre la directiva a de larttia.
General de Treballadors,
Els comunicats de l'alealde i de
la guardia civil coincirleixe7.;t .; 'e s .
aquests extreme, i tots dos aseguren que quan es trabava celebrara
la sessió i a la porta de la •Ca'sa Cansistorial Im hacia la guardia
es presentaren diversos grupaaCl'obrers, bornes i dones, en actitdd t airada. .-liegeisen que els ruatuf4stants reinen ben madurat .el seurpla,
que consistia a assaitar la caii de
l'A j untament, matar els guardies del
flor i fer el mateix amb lialcalde:i
els regidors, per a la qual cosa anaven co nvenientment arilat's amir
pistoles_ i ganivets, que aMégaven
les dones als seus cistells.
L'alcalde pogué allargar la Mieslió i evitar que en aquello montents
esclatés la catistrofe.
El governador cridä el president
de la Casa del Poblé i ii parla, de la
solucid que podia donar-se al Conflicte i de les conseqüències queapodria portar una desobediència astes
autoritats.
Tot quedé aixi, i avui slan i concentrar torees de la guardia civil a
al aluenda i s'estan practien
at.e-Sen'r-•
colla per a recollir totes les armés.

La Comissió de l'Estatut
ha examinat el primer
article
Madrid, 7. — La Comissió que.estudia el projecte de catalä
s'ha retina i ha examinar l'article
primer. Ha acordat piescindi de'
l'examen de la, part re/1114'11A. 11
atribucions de l'Estar per earar consignada a la Constitució.
Dema es reuniré uovarnent i e$12diara els assumptes la,1
• quals correspongui 'a -1'

•

LA PUBLICITAT

akb REVISTA

DE PREMSA

EL MALHUMOR DE "LA VEU"
La Ves de Catalunya ha publicat
artide editorial titvlat: "Acció Catalana i el senyor Nicolau d'Olwer".
L'esta, tompletarneett desdilmirat, •
CaSiell geliene fi seta 'ciaea de Si iMatUr.
En aquest article es tracia de demostrar que Arrió Catalana "ara vol
anar a derivar el prestigi de la collect;ritat del prestigi d'un home representatiu". Aquest borne per a nosaltres neolt estimen, que La Veu trocla
de dissimulor,
Nicolas d'Oltver.
Contra Kies/au d'Olteer, La Ven
s'atreveix o escriure:
"Ara s'inicia la campanya d'inflament d'aquest excellent intelectual i
hellenista pela) governant infeliç i adotzenat polític, que es din
Nicolau d'Olwer. Dema, potser, i qui
Sap si llavors trobarà mas el que . canva a "Acció Catalana", assajará
afarceg i Domingo..."
Sobre la pt sonalitat de Nicolou
d'Olwer es poden fer, evidentment,
malles critiques, Pera res mis in juSt
que i °Mermar'. aldhite
a Madrid s'han adonot que Nieolau
d'Ohrter no té res a"odotrenat. La
Voz, en el sen ntimcro del dia /8 de
deseenbre, en acemiador el ministre
dimissionari d'Economia, deja que del
tes par en quedaría una cesa: -la

terenidad, la dignidad inteligente, el
lleven gusto de su amable sombra".
El contrast entre l'oPinió de La Vez
de La Voz is evident. I pensar que
aixa ho diu La Vea, el diari que en
,el matriz manero publica un anide
del senyor i que el dia oboes
en Publicava un cifre d'un prohom encara mes eminent: el celebre i remegudissim saayer Valles i Pujals,
Sense adonor-se de la foro camita de les sever afirmarían: d u La

Ven:
El que, realment, ha mancat a
"Acció Catalana" ha estat un este de
dirigents profundament política, feries
en l'orientació, pera ägils i climas en
el procediment, proa clarividents per
a apreciar les circumstàncies preseas
i les eventualitats de l'esdevenidor."
Si el aaragrof franscrit dignes:
El que, realment, ha mancas a Aeri,i
Catalana, i tenias nosaltres...", et c., etc.,
fraduiria exactament l'esPerit de La
Veu i lisgolatria de l'heme que ha
escrit (metal editorial.
Encara is en& fort et ecragraf que
iegueix a! que hem transcrit:
Diu La Veu:
"Apesta falta, que tots els addictes
d'"Acció Catalana" íntimament rezoneacen, és el que ha fet que "Acció
Catalana", que s'havia separat del catalanisme tradicional, per a ahorcar la
bandera conjunta de República i de
Catalanisme, hagi caigut rápidament
en la -decadencia i potser en el fracäs
definitiu, en triomfar políticament Catalunya i la República."
¡S'ado nes ! 'editorialista de La Veu
Je l'error en que acaba dincúrrer,
¿Es que La Ven erra que ja ha triomfat Catalunyal' Nosaltres cre:Cen que
ha triomfat la Repilblica, pera que
Catalunya no ha triomfat e's
Els catalanistes republicans erden,
que Catalunya friomfard amb la República. Pera, àdhuc quan sigui aproent
caldra treballar sein re
per Catalunya. Ara, si La Vea ¡no
que e! ratalanisene ja ha triontfat,
sembla que la Viga i Cl seu irgan ja
podrien plegar, si no es Propasen limitar llar lasca a rombalre la República.

Mis india din La Ven:
"Hi hauria snolt a dir sobre ni pot
isser útil al catalanisme la subsistan'cía d'aquesta ferça política que
cia Catalana" representa, o si, havent
deixat de tenir raá d'ésser, és
que desaparegui, distribuint-se els seas
elements, segons afinitats d'altres oir ¿res, entre l'Esquerra, ese amb certs
concursos podría minorar considerablement, ; la Lliga, que podría (retire
partit de les qualitats no menyspreables d'alguns elements d'"Accia Catalana". Pera airea ave ens portaria
mansa lluny. El que sí len de dir ja

des d'ara es que la tria de la mida
de centre en la politice catalanista que
ara alguno voldrien donar a "Acció
Catalana", seta la direcció d'En Nicolau d'Olwer, es una altea noma equiperque els partits de centre
ßan precisament els de direcció mes
(laica i d'actuaciú mes complicada.
Són els que requereixen mes agudoea en la percepció dels esdeveniments,
i mes amplitud de visita Els politice
de centre han de tenle el maximuns
de les qualitats politiques... I no se
n'ofenguin eis dirigents d'"Acció Catalana'', pera si fins ara ti.) hall nalost demostrar-les, es asea difícil provar-les d'ara endavant."
El lector haurd pobad observar que,
segens l'editorialista de La Veu, el
partit d'Arria Cato/aria a tan
que, noonfs desfrrrneni-se d'uns quants
heme:, podría "mil!cror considcrab1eKtfig.. l 'ES:parra i la Diga. Es natura/ que dirigir un partit de centre es
dificil, sobretot en aquests tnoments
de dentagOgía d'esquerra i de dentagOgea de dreta.
maft mis difícil que
intentar imítilettent el sabotatge de la
Repúbliea, i explicar al lector que les
coses ten n'oh malament, i contribuir,
amb aquestat tactiea de refit 3foria:vi, a errar una crin de confiança.

La tragèdia de Castilblanco

-----

El doctor Marañón publica, a El
Sol, un magnífic article j'O bre el cas
de Castilblaneo. De tot en té la cu l
-pa—dineloctrMañón—l
ignorancia i la barbàrie.

"En Esparta hay todavfa regiones
tan alejadas de la cirilizacian actual,
que ela miedo y dolor. Una corteza de
urbanismo les quita la apariencia feroz. En el rraeblecillo se instala una
escuela y un telegrafo; se abre una
carretera; pasa un automóvil de linea; las mucaachas se cortan el pe:o
y se visten con los modelos de la ciudad. Pero miela, posada en cl fondo,
la barbarie radical. Un día cruzará
sobre el charco una räfaga de viento,
y bastara para que se remueva e! limo hediondo. Todos humos visitado
con ojos curiosos y conrplacidos de turista muchos de esos pueblecitos de
Espata. Un dia, tal vez, hemos llegado cuando se está celebrando, por
ejemplo, la capea. Y entonces hemos
visto todo cl vacío inmenso de auténtea civilización, de amor humano, en
que hemos dejado a esas pobres gentes, que, con un mínimo esfuerzo, pudieran ser tan buenas coleo los demás.
Al que baya presenciado una de esas
fiestas en cualquier lugar perdido de
nuestras estepas y de nuestras serranías — como las extremefias—,
le extraaara demasiado lo que acaba
de ocurrir.
Por eso, nuestro tena constante es
que el problema de E s pefia tea es un
problema politice, ni siquiera ele cultura elemental, sino de edncacian, en
Su alto y noble sentido."
Seria, pera, criminal abusar d'aquesfa barbarie i d'aTersta ignorhela.

1.'artieu ris!a olludeix directament els
socialistes, i

"A estas gentes se les puede decir
lo que se quiera, y nos creer/in; se
les puede mover con cualquier pretexto, sobie todo si satisface los instintos, elementales en todo ser humano,
del dominio y de la pesesian. Pero
es criminal hacerlo, abusando de au
ignorancia y de la simplicidad de sus
reaccienes. Nada hay mas hermoso
en el mundo actual que las grandes
asociaciones de los hambres oprimidos
en partidos que buscan su nivelación
con los privilegiados. El porvenir es
de ellos. Pero nada mas odioso que
los que ponen sin tino, sin medida,
a veres con egoísmo y cen
esa arma respetable, pero peligrosa,
en manos de los que no la saben usar.
A los puntos de la pluma de todos
les comentadores remisa en este momento el recuerdo de Fuenteovejuna.
Ahora, como entences, un pueblo entero ha cometido un crimen. El actual, seg. urarnente, no encontrará teta
mente genial que limpie ae horror la

Carreta', el restrenyiment et acabar
amb lotes aquestes molestias que
porta ¡Es evitar possibles complicocions cousodes per les reetzines tacu•
mulodes dins dels budells! Amb lo
famoso fórmula vegetal del Doctor

Brandreth, el restrenyiment es combat
noturalment. Les

Pildores de BRANDRETII
nrrnra a .154,1y.,
1. CRIACH C
A.
Bruc, n9 • Barcrlaua

DE VENDA A

preparadet d'acord ornb la fórmula
original, són purament vegetals i ovenM'en als purgants violents per Sesee
crucis) mes suou, pera mes eficaç.
Llimpien i regulen els budells i el fetge.
Purifiquen la sang, activen lo digestió
proporcionen un saludable benestor.

TOTES LES FARMACIES DEL MON

tragedia y la haga pasar a la posteridad como un símbolo. En el fondo,
es el mismo caso. Salvo que ahora el
pueblo no es un vengador generoso,
Ilin0 el reo de un delito cruel, ein justificación y vergonzosamente amcrdnico, y, lo que ea peor, un reo alentado y sostenido por cómplices infinitos: todos los espafioles."

L'agricultura
UNIO DE SINDICATS
AORICOLES DE CATALUNYA

En la darrera reunió del Consell directiu de la U. S. A., el
senyor Jatune Albereda donä
cumple dels acords del Comitè
de Fruites 1 'Verdusca organitzant la venda deis productos
del, seus associals fora del
Mercal Central, donada la lentitud de l'Ajuntament en ter
brines les promelences reiterados de complimentar el Reglament de Mercats.
El Ccnsell s'assabentÄ amb
grust de l'Sxit assolit, feliritant
els organitzadors j posant-se
/a seva dis1csici6 per ajudarles, per tal que les ronclusinns acordados en l'Assetriblea
del 19 d'octubre al Palau de la
:Metal•tirgin siguin posades en
prhetica.
El Consell ha pres bona sic fa
do l'actitud pacifica no manenda d'energin dele $indical afeetalo, acordant el supon mes
ferm dels Sindicats de les altres Seccions, fins que siguin
ateses les estnenlarlesi ennci ti Finas. qua en esser presentades
R l'Atitsitament fosen acceptades per l'Alcaldia amb prometensa, per part d'aquesta, que
seguidament serien una reali t a t.
Tambe s'ha &mal rompte
dels non% drets ib Duana que
el rninisteri d'Agricultura d'Ang laterra ha fixat schre les Impertactons da fruites, productes hortfcoles i flora. 1 en vIrtut
A'aisb clin enrarregat als Comilis respectius que redactin
un informe exposant les mesures que al seo criteri cal que
siguin adoptades per tal de contrarestar qualsevol efecte perjudicial que l'esmentada disposicid pugui prcduir a aquella
part de producid de les nostres comarques desf inades exclusivament a l'exportadó.
Finalment, s'arordh convocar
el ComitSt de Ramaderia per al
dia 20 de l'actual, a fi do tractor de la celebrad() sie l'Assembina de eecrid. quo alta pronosol que tingni !loe a Manresa
a mitjans del mes de fehrer.

Concurs Patxot
de La Haia
Publiquen a continuada el test de
l'ACORD DEL JURAT
1.—El Jurat del Concurs de la InsMudó Patxot, dc Catalunya, per otorgar un premi a la miller obra sobre
la influencia del dret internacional i
les institucions internecienals contempor/a uca en el dret públic intern, era
forma: al principi pel Sr. Prof. doctor Anzilotti, el Jonkheer W. J. lt.
van Eysinga i e: Prof. Dr. E. de P.
alaseore; i Anglasell. Abans del 3 1 de
desembre de 193o, data finada a la
condició III del Concurs per a la presentacia de treballs, el scnyor Anzilotti, havent dimissa uat , va ésser substituís, segons la e:indica; IX, per sir
Cecil Hure, jutge del Tribunal Permanees de Justicia Internacional. La
finalitat del Concurs fou exposada
erran de :a seta publicada., al deseashe de 1925, are, l'exposida que va
adjunta en l'nexe I del present acerd.
2. — L' estu(li de les 17 Obres presentades, bona part de les quals són ben
ralentí:loses, Isa obligas a prorrogar sis
menos el semi» previst per al jutjaunen! a la condicid IV. La prórroga
fins a primer de gener de 1932 va es.
ser publicada a la premsa. segons esta
penase a la mateixa condició.
3.—Amb molt sentiment, el Jurat ha
cregnt que no podia atorgar el preini
de mil hatees esterlines previst a la
condicia V.
4.—En cama el Jurat es con:pla y a
recornanar a l'Institució l'ateos la publicació de l'obra núm. 7, que porta
el lema "l'abasia cst constato et perpetua voluntat ies sume quique tributen". Havent obert, segans la condiciú VIII, el plec relatiu a apesta
obra, el Jurat ha comprovat que ei
sen autor es ei Dr. Redel 1.aún
dl famburg.
altres plecs han estas cremete, segons la candiciä VIII.
6.—EI present acord va acompaeyat
d'un 11 annex, en el qual consta una
curta apreciació de cada una de les
disset obres presentades.
g.—EI Jurat regracia a la Institució Patxot per la confiança que li ha
atorgat.
La Hala, 4 de desembre de ton.
Signat: (jet: U J. B Hurst, membre
del Tribunal Permanent de Justicia
Internacional.—Jonkheer, Va. 1. ‘V.
Eysinga, ex-rector de la Universitat
de Leyden, membre del Tribunal Permanent de Justicia Internacional.—F.
Muponc i Mainel!, ex-president de
l'Acadèmia de „Legislació i Jurisprudencia de Barcelona, delegat de la
Institució Patxot.
Segueixen un I annex que raposa
la finalitat del Concurs i sin 11 amb
un petit judici de cada una de les dise« obres que hi han estat presentades.
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AL Sr, BIARCEL.LI DOMINGO
.EI banquet que amb motiu

d'haver estat notuenat president honoran de l'Asscciaci6
Nacional de Professors Particulars dedica aquesta Msoelecta a l'ex-ministre d'Inetruccid Pública o actualment d'Agricultura, senyor Marcel•i Domingo, se celebrarä definitivament el dia 17 dels corrents,
les dues de la tarda, a l'Hotel
d'Orient.
A l'acte podran assistir tots
eta prclessors particulars, llurs
amics 1 amics politice del ministre; els mestres nacionals i
tots els que simpatitzln amb la
important tasca cultural que el
senynr Domingo ha realitzat al
cap del ministeri d'Instrucció
Pública.
1:1s tiquels, que cal adquirir
amb temps, puix no se'n despul:unan mds que els que pci'Ilse! btt cabuda del local, s'expenen al local social. Cabanyes,
número (10; Unid (le Prcfessors,
Hospital, 95: Llibreria Bastinos. Pelavii, 50; ACall;. /11ill F113trr. Prov.enfla. 250; Academia
Barcelona, Tallers. :32 , i a l'110lel Orient, al preu de 15 pessetes.
TRIBUNAL PER A PROVEIR
LA CATEDRA D'ANATOMIA
El tribunal que ha de jutjar
les oposicions entre auxiliars
per a proveir la chtedra d'Anatomia descriptiva i Embriolc.gia, vacant en aquesta Entressitat, ha quedat constitult en
la següent forma:
President, Joaquim Trias Pujo/.
Versas: Salvador Gil Vernet,
Rafel Alcalä Sastuella, Jullä de
la Villa Sanz i Josep M. Susuela
i Achoa.
Suplonts: Angel Ferrer Cagigal. Glimersind Shnchez Guisando. Josep Barcia Goyanes
Ittimcm López Prieto.

La Música
NOTES OFICIOSES
DEL LICEU
El gran exit que obtingué la fundó celebrada el dia de Cap-d'Any,
en la qual es representä "Marina"
1 el seseen acte de "Rigoletto", les
quals obres foren interpretades per
la notabilíssima soprano Maria Espinal i l'eminent tenor Josep Peles,
ha donat inotiu que es dIriglssin a
l'empresa nombroses famílies que,
pel gran ple que hi llagué. no pogueren obtenir localitats, per tal de pregar-li que es repeas el vinent
menee l'esmentada funció, a la qual
cosa ha accedit amb complaença
l'empresa.
Mica dones, es prepara un nou
exit en aquesta temporada. que tanta
brillantor va edquient. Una regada
anunciada la consignada funció, han
estas en gran nombre la demanadissa
de localitats.

ASSOCIACIO DE MUSICA
DA CAMERA
L'Associació de Música da Camera presentara el dilluns vinent,
dia 11, al Palau ele la Música Catalana, el famosos artistes que componen el "Trio Hougaris". Cada un
d'aquests artistes te tina gran personalitat com a concertista, i ajunSets en trio Manen un dels conjunts
mas admirables que poden actualment sentir-se.
La violinista del "Trio Hongaras", Alice Motear, es concgucla n
tots els centres musicals d'Europa,
per les seres actuacions en recital
o com a solita amb les millors arquestres. Es una artista de gran
temperamcnt i sensibilitat. La pianista an Ilona Kraus, especialitzada
en la interpretaciú de grans sonates.
El sea cstil ,servit per una tècnica
extraordinària, dona una impartancia maques vegades vista a la pa-t
de piano de les obres a tele. El violance! as interpretat per Laszla
Vincze, els marits del qual queden
consignats en dir que és digne company de les artistes cstnentadea.
El programa que interpretaran no
pot esscr nts interessant: el Trio
número 3, de Mozart , i el meneellós Trio de Revea obra
d'un efecte segur. A la part
central, Atice afolnar i Ilona Kraus
interpretaran una de les seves me;
admirades creacions: la Sonata en
re menor, de Brahms.
CONCERTS COSTA 1 932
Estan fixades les dates des concerts Costa 1932. Seran els diumenges dies 24 i 31 d'aquest mes, al Palau de la Música Catalana.
Sembla que Francesc Costa vol
presentar dos programes d'un interés cspecialissim
SAINZ DE LA MAZA
AL PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
Sisan de la Maza, el famós guitarrista Que en aquests darrers anys
ha conquerit els mixims honora
arreu del man, es presenta novament
al nostre públic el vinent diumenge,
a dos quena de cinc de la tarda,
J Palau dc la Música Catalana.

La seva reaparició tindaii especial

Divendres, 8 de gener de 1932
miedo, per fractar-se d'es artista
compatrid, 1 que a una Meanitta perfecta 4 sobada ‚'ha especialitzat ea
ele estudia cnitarrlatics i en la composició per aquest instrumimt
El programa combinat per al dit
concert da un •tfactiu mes, Peses"
el mi] important, car hi figuren cinc
noves audicions de tan destacas&
compositor, com Ponce, Pittaluga,
Rodrigo, Bautista i un preludi de
Bach, al costas de diverses obres la
vàlua de lea quals esta reconeguda
mundialment.
Säinz de la Maza, que gaudeix
d'un enorme cartell i del màxim
prestigi, tantost hagi celebras el
concert que ens ocupa sortirà immediatament cap a Alemanya, Holanda, Austria i Italia, per a celebrar-hi una tanda de concerts que
hi té compromesos.
L'ASSOCIACIO CHORAL
DE MORAVIA
Per als dics 16 i 17 del que sorra
l'Olympia la contractas per' a domar dos única concerts vocals l'Assoriació Choral de Mestres de Moravia (Txecoslovimula), sota la ditecció del mestre Ferdinand l'acta
Aquests dos Memo concerts. que Sindran lloc al vespre sal dissabte
Cia 16 i la tarda del diumenr j e caa 17,
seran a preus verament popularissims, perqua toses les classes socials
pegual gaudir de lee d'aquests excapcionals choristes, que formen un
conjunt ate ao veas. Darrerament, en
l'urs concerts donats a Bilbao, han
asaolit l'aeit enes sorollós de raity
musical, i actualment, a Madrid, un
altre no menys sorolles èxit, i hart
estat rebuts en visita pe l cap de
l'Estat, senyor Alcalá Zamora. Dintre de roes dies santensificarä llur
propaganda per aquests dos aleles
concerts s perque eta amants d'aquests espectacles d'en puguin adquirir les localitats corresponents.

Municipi
L'ALCALDE REP ANONIVAS

L'alcalde rep sovint caries
anbntmes denunciant tale o tals
fets, i la Immensa majc.ria
vegades les dentIncies no tenen
ni de Ituny el mea minim fonament. Alises vegadestels anbnims es vesteixen amb 'una disfressa de vaguetat, que di' 'nomen tdesorlenta 1 no semblen
tals anònims, ese ' y erma aparentment a y /tinta por una signatura, penó sense adreça, i que
segnrament correspon a persona desconeguda o inexistent,
amb la qual cosa in rus cal dir
que aquests escrits segueixen
essent anònims.
Entre p is darrers esmentats
s'ha rebut una denüncia d'un
tal senyor Joan Valle, del qual
no es cnneix altra identitat que
aquesta (la de dlr-so Joan
Valls!, contra un ftmcionari
honorable, qualificant-lo d'inepte i alises coses semblants. Per
ei Topes' senyor Jcan Valls
existeix realment, ds a dir, si
no es tracta d'una signatura
falsa posean per disimular
l'anònim. l'Alcaldia nfereix al
denuncian! els testimonis precisos de la inexactlint i la injusticia de les SPITS allegochina.
EL SENYOR JOVER
REP ELS DIMARTS
Rectificant Ir nota do premea d'abans d'ithir, es fa aviennt
que el tinent d'alcalde del districte primer, senyor Jover, rebrin el púlalie a l'Ajuntament els
dimarts, d'onze a delze, i in la
TinSneia, els dimarle, de dotze
a una.

Pallan de la

Generalitat

Esportius belgues al Palau
Ahle a migdia, visitaren el Palau
de la Generalitat, les senyoretcs de
l'equip belga d'hockey que san, actualment, a la nostra ciutat.
Les acotnpanymen els senyors
Morgades i Tarruella, de :a Junta
del "Polo", i foren ateses en Ilue
visita per l'oficial de cerimonial de

la Generalitat, senyor Gibert.

Dies de rebre
El conseller de Foment senyor

Casanoves ha senyalat els dimarts,
dc dotze a una, per rebre el públic
en el seu despatx oficia) de 7a Generalitat.

La repoblació forestal
"El Servei Forestal de la Generalitat ele Catalunya recorda ala Ajantaments, entitats i particulars interessats en l'aprofitainent, ordenació
de la riquesa forestal, i especialment
en la repoblada d'arbrat a les muntanyes castigades per talles excessives i plantació d'indrets improductius, que el dia 12 acaba el termni

per l'admissió dinstancies per aco•
llir-se al concurs per a la creada de
boscosdipus que es proposa fer la
Generalitat de Cataluneta.
Les instäncies han d'adreçar-se
senyor president de la Generalitat,
conseller d'Agricultura. Ramaderia i
Boscos."

ELS AMICS DE

LA

PUBLICITAT

RETENEN CUROSAMENT ELS
NOU DE LES CASES gua
Rl ANUNCIEN

•VIDA SOCIAL
La ereació de la Cambra
del Viatjant
La novella i ja prestigiosa entitat
Viatjants i Corredors Associats ha
ting-ut Venced du Proposar a les
altres associacions del gremi d'agents comercials ia creació de la
Cambra del Viatjant, !Corredor i
Representant.
Diem encert perquè, entre altres
raons, tot quant de positiu, de vedCable interès per a la classe han
dernanat isoladament una i mil vegades al Poder públic les diverses
entitats de viatjants d'Espanya ha
estat endebades. Es tracta, dones,
d'unir-les totes— o quasi totes, si
rabí havia alguna on dominas l'esperit personalista —per tal d'arribar
a una acció de conjunt determinada,
sense que els fíes peculiars de cada
una d'elles es ressentin el mis míihm; al contrari: la Cambra del
Viatjant sempre será un suport pa-a
a cada una de les associacions afaas
mancomunades per mòbils d'inaeres
general.
Dels cinc punts que s'as4anyalen
en Vallocució circulada n 1,4 tres
que susciten recela cae apotser ean
prematurs. Els bàsics 46n eis dos
pernees: Recontixemat‘t juraiia del
via jant, corredor i eepresentant, i
legislació profeasianal adveueda,
d es p ees, l'encaminat a abtenir
el Carnet Proiew-ional, i aria) ell
algunos concessians reinan-afiles.
Tenint en cempte tot aixa.
antic soci dea Gremi pIe Víatjants
del Centre Autonomista de Dependents i iniciador de la jovenivola
entitat esmentada al començament
d'aquestes rattles crencotatjament,
el senyor Diumara, va, pi-sentar a
la Directiva del Gremi de Viatjants
del C. A. D. C. I., amb motiu de
la junta general ordinäria, que celebrà el dia a de corrent, la següent
concisa i suggeridora proposició,
que, en termes aproximats, transcrivim perquè entenem, també, que
es fa indispensable d'anar a la constituló de la Cambra del Viatjant
fi corredor o representant).
Dar així, la susdita proposició:
a El que subscriu. sod rimero 937.
a propòsit de l'Assemblea
eotmet a la Directiva del Gremi
Viatjants i Corredora de Centre
Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria a sera opinió
reaoltament favorable a la creada
de la. Cambra del Viatjant, sempre
ulterlore campanyes a rellane. la
que aquesta tingui com a oetneciii
fonamental, bäsiza per a ames les
creació del Carnet Proiessional
cta.:lentitas i a seguir insistint incanaablement ¿emanan: al ministre
d'Agricultura, Indústria i Comerç
al Consell Superior Ferroviari les
minores pertinents a favor de tots
els que viatgen per motius de negoci, eiguin comissionistes, dependents
o patrons. El fet que aquests arantatges no foasin possibles sima mitjançant 1a presentada de Vesmentat
Carnet Professional d'identitat constituirla un aglutinant de torea poderosissima i tindria la patenciaCatat d'un conjunt absolut, apte àdhuc
per a esdevenir—cal no oblidar - ho-un organisme consultiu imponderable."
A mis, considerem que cal unan a
la consecució de tot el que queda
esbossat, perquè moltes entitats
viatjants, otio san de n'ata, ei estan
mancades de combativitat, fossilitzades; algunes sols practiquen el
mutualismo, en la qual esfera realitzen una tasca tan meritòria conn
la que poden contribuir a portar a
terme formant part de la Cambra
propugaada, sinse pertlee llur independencia.
ts arinent de !er constar que en
comentar-se el debas despeas de la
junta general ordinaria del Gremi
de Viatjants del Centre de Dependents, han estat considerats molt
merescuts els aplaudiments que es «ataren els senyors 'al mena; Nadal
Victor Ribera per la aera brillant
actuació en defensa de la creació de
la Cambra del Viatjant.

E. D.

Assegurança obligatòria de
Retira Obrers i de Matero
nitat

4,

Donada la relamió existent entre
la inscripció en el Retir Obrer obligatori i la percepeió dele beneficie
dc l'Assegurança de Maternitat, i
per haver d'efectuar-se coetiniament
la inspecció d'ambdues assegurances socials obligatóries, interessa,
per a la rápida tramitada) dels assumptes i amb el fi d'evitar-se els
patrona els prejudicis consegúents,
que siguin presentades puntualmtnt
les tulles de primera inscripció i les
reladons mensua:s d'elles i baixes
de tot el personal compres en el
Retir Obrer obligatori.
Els casos d'incompliment podran
ésser comunicats a la Inspecció Regional-a caerer de Jonqueres. 2, bai:tos —, la qual donara a tat tiervei
carácter d'urgencia, sl'acord amb les
noves normes de procediment per
a la imposiciú i efectivitat de sanciona per incompliment de les Ileis
d'assegurances socials de data 4 de
desembre de 1931.

Les noves bases per als dependents de Comerç
Reierint-se a unes notes publicades a LA PUBLICITAT respecte
a :'estat en que es troben les bases
de millaca de sous de la dependencia del comerç a l'engròs <Grup IV)
"L'alisa", l'asgan de la Federada de
Dependents de Catalunya, diu en cl
sea leerer número:
"Despees del triomf de la dependencia en la qüestió de les indemnitzacions per acomiadament, al:res
trionas han de venir.
Adaptas, ara, el funcionament de
la Comissió Mixta a la nora hei de
Jurats Mixtos, quedará notablement
abreujada la lenta i interminable tramitada> que balden de seguir totes
les qüestions que es plantejaven
dintre els organismes paritaria i. Per
tant, podrä jet -se tasca mes rápida
Cal que, tots plegats, no ens descoratgen. Les noves bases del cornerç a l'engreís van fent via i no
s'han retirat yergue no s'havien de
retirar sota cap con cepte. Si circumstancies d'ordre adíe que ningú
Inés que els representants dependents de la C. M. han de jutjar,
han fet que aquelles bases quedessin una mica ralentides, tosaltres
estem segurs que es guanyarà, 27a,

el temps perdut, i, ca/ no posar-ho
en duhte, les noves bases serle ssas
fea.. I si no ho poguessin ésser.
estem certs que els mostees companys sabrien enfrontar-se amb
elements que representen per tal de
donar-los coneixement de tot alba que
prives o impossibilités l'aprovaciO
de les millares que tenim dret a
obtenir."

Pacte entre patrons
i obrers de l'art tèxtil
Con, resultar de les negociacions
que es yen:en realitzant al dornicia
nle la Federada, de Fabricauts de
Faats i Teixits de Catalunya,
estas signas un pacte collectiu entre
cts representants patrons de les
Associacions d'Alta i Mitjana Montanya 1 es delegats del Sindicas Fabril
i Textil de Catalunya.

Les negociacions, segarides en tot
moment en un ambient de cordialitat
i mútua transigencia. encara que defensant amb energía es seus interessos cada una de les parts, &han
perllongat distara mea mmos, en es
quals diàriament han celebras reoMona ele re-presentante, per anar establint les normes de treball. i &han
fixat els promedis de salaris i tarifes
ele 65 labors distintes, que consta
tueixen la majar part del treball de
lea fabriques de filats i teixits.

Dices' amb ea establert en el dit
pacte e'ha nomenat una comissid de
patrona i d'obrers perque estuda set
t'ad referencia a assegurances
socials i proposi la eeva modificada
en el sentit que consideri mes benearias per a l'obrer.
ei que
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informació política
Les Ponències
d'Acció Catalana
NOVES ADHLSIONS
Contienen rebent-se. al Secretaria!
del Parta Catalanisia RePublica, novas inscr:peimis de socio per a formar
parl de les Ponetries trrshicii que es
zo acordar crear darrerament.
En apesta darrers dies han arriba!
les següents notes adhesrons:
CULTURA: A. López /Ilusas,
D. Aubd i Pone, Linfa G. Dore'
Sebastià Pla i Josep Boronat.
COMERÇ, INDUSTRIA 1 COMUNICACIONS: Rafael Gatee'.
QUESTIONS SOCIALS: Lluis
raucells i Ubsecis, fosca Monsó, Sentí
juras' i Josep Sandiutnenge.
SANITAT I BENEFICENCIA:
loan Serás i Foros.
OBRES PUBLIQUES: Ferrar;
Paiodella Folquer.
FIKANCES. PRESSUPOSTOS
TRIBUTS: Pere Agusties i Josep
Mensá.
PROBLEMES CONSTITUCIONALS, LEGISLACIO ELECTORAL I REGIM POLITIC:Josep Borona!. Josep Mouscl i Sentí Sarda.
LA PONENCIA DE QUESTIONS
SOCIALS
Arui. direndres, a dos quarts de
mi; del vespre. es retiaird acuesta ponencia a Acció Catalana Republicana.
Si elan» dels ponents no ha rehuí la
conzemlá7la, f,et donar-se Per arisat
per aquestes renca.

RIPOLL
g Diutnenge, dia 10 de gener,'
a les onze del mati

GRAN MITING
D'ACCIO CATALANA
PUBLTANA
Organitzat per

"RESSORGIMENT"
dc. !poll
Hi prendean pala:
Sebastli Anglada
1, Micuel Ferrer
iCarlos Joreä i Fales
Huís Massot i Balaguer
Jaume Bofill I Mates
1. NIcolau d'Oliver
M.21331•MSfngq,

Conferencia de Bofill i Mates
sobre actuació política
Ahir, a les uit del vespre, al saló
d'acres de l'estatge social d'Acció Catzdana se celebra la inaugurada) del
Cercle d'Estudis d'actuacia politica que
erganitza la Secciö Universitaria
d'aseda Catalana Republicana, amb
l'anunciada dissertació del senyor
i Mates.
El local es vele totalment ple, i
entre el palie es reien nombrosos
estudiants.

No cal que remarquem el grau
teres que Migué el parlament del senyor Bofill i Mates; seria sobren i
esmerçar paraules en va No'cr palesar
la valua que sota tots els punts de vista tingué el diezmes.
Teniat en compte aisb donarem avui
una bre recersid d'aquest parlament,
que per altea part sembla que prompte
ser b imprés a peces de diferents directors de la Secció Uniaersitäria,
mes amunt esmentada.
L'orador, desitjós de donar un cami
a seguir i mis consells procedents de
la seva llarga i inesgotable experién
parlament divida-ca,
en una serie d'apartats subdividas en
altres qüestions que completaren la
tetalitat de la doctrina que sota el
tema "Introducció a estudis i assaig,
de prapaaanda oral" explica l'enduent
polític.
La seva conferencia, com hem
Dl. adreçada als elethe'nts joves.
principalment als d'Accie, Catalana,
es podria desglossar en diversos aspectes, com són la preparació i
futur polític, la sera formació i
pract'ques a emprendre . L'actuació,
ja pròpiament dita, o en la seva manifestaci6 de propaganda oral i escrita. Remarca l'efectivitat de la
paraula oral per sobre l'escrita en
un pule coral el nostre, no massa
avesat encara a llegir.
Entorn daba, glossa llargament
cl concepte de la paraula que l'honecesolta per a conviure, ja que
quatre de la tor,ht, la anol tindrà lloc
e l'estatge d'Arria Catalana de Mataró, e l'objeete de canriar ¡miressimia reí erents a Pedem-id del Partit
a

1

Unió Catalanista Republicana d'Olesa de
Montserrat
En la reunió general que va celebrar
aguesta entilat el 1.er de l'actual, el
Consell Di, ectiu queda constituït de
la següent manera:
Presiden: Antoni Torne-.
Vire-President: ¡'ere Vild.
Secretari: Eugeni Vida!.
Vire-Secretan: loan Astor.
Tresorer: Josep Payen&
Caminador: Jaume Alavedra
Vocals: faso Solsona, Patrici Serra, Deninec Voltds

Reunió de delegats
a La Maresma
Les entitats de la Maresma edite.
, rides al Partit Catalanista Republicd
Ms convoca( una remtaf de delegats
per al' vinent diumenge, dia ro, a les

•

en els nostres dies roman molt lluny

de limitar-se simplement a coexistir,
com ho fan, per exemple, els insecto. Dígale que la paraula és el
tnáxim instrument social de l'home.
L'home, ultra ésser animal racional,
ha de considerar-se com un animal
que enraona. Comenta despees unes
variacions de Maragall „entorn de la
paraula i examina les qualitats que
ha de reunir en l'oratòria: foneticament pura, sistematicament definida, perfecció santactica i literaria
finaiment, èticament desproveída
d'interjeccions que de vegades denoten solament pobresa de mots.
Despees de referir-se a la nostra
parla i examinar-ne el valor que
Pcat de la Riba Ii assignava, • pasa
a referir-se a l'oratòria politica, per
anar, més tard, a parar a les normes
que han de seguir-se; primer les individuals: cal ésser oportú, adequat,
conscient, digne, eficae, honcst.
Lada una d'aquestes fluentes meres(111é una suficient atencia.
Aiegi G • te huir: :10 ha de predicar
el que no seat ni prometre el que
ns pot o no voldrá complir.
També digné que l'orador es fa,
no ncix corra el poeta. Les regles del
perlar san coro les del nedar: no
serveixen per a cornenear, sine!, per a
quan ja se'n sap. Guarden la ma Sera relació cont !a gramática a la
!lengua.
Finalment dona unes normes de
conjunt ben dares i perfectament
destriades unes de les altres . Acaba parlant de l'actuació del partit
d'Acció Catalana i en Esa una regada mes la seva posició.
En finalitzar. despees d'una hora
de durada, la conferancia, e/ senyor
Bofall i Mates escolta els entusiastics aplaudirnents de l'auditori,

que durant tota l'estona el segai
estant-se, com se sol dir. de respirar.
Par eras mi flota ele interes.ans
hcn estat invítala partirdarment. iota
aquella que no rheattessin rebuda, són
pregats d'assistir-hi.

la Comarca.

Les inscrincions a Acció Catalana Republicana
La (s'ida que .Niem abmis d'ahir
als catalanistes repuhlimns, 1w trohat
una acollida singularment satisfac'•

Ahir el xespre havien arriba! e les
d'Arel,' Catalana Republi asa
of
nombrases inscripcions
Una nota prova de la vitalitat

ACCIO CATALANA REPUBLICANA
Corta Catalanes, 589, pral. -- Barcelona
, d'edat
de prof essih

an yo,

, que s'està a

correr . ,

niírn.

pis

,

l'iugrés cona a sed, comprometent-se a pagar la quota mensual de diles pessetes i oferint la voluntaria de
de
EL PROPONENT,

pessetcs
de 193...

EL SOL.LICITANT,

Una "arrogancia"

ELS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE BURGOS CONTIW
. L'AUTONOMIA DE CATALUNYA
Renitlit mil vegades que Espanya
tno ha resolt mai cap problema de
, Ilibertat. Va preferir perdre un im-

¡per: abans de donar una engruna
tel'autonomia ajes colónies. Aixà era
en temps de les dinasties de la casa
i de la casa de Barbó.
l'alian cansan les coses amb ia Re4(tblica? ¿Será possible canviar l'eatiperit d'a q uesta Espanya momificada
ii errmobrida?

A Burgos, uns alcaldes s'aixequen
irentra Tautonornia de Catalunya,
k
a vidrien vontdnuar administrant-nos
pel so! dret d'enser castellans. Voleen
'-'continuar escrivint ella la ncetra hisabeja, sense comptar que això ja no
és possibie, si la República. regim
'de !liberta/. no es converteix en un

edepotisine abominable.

Signat per l'alealde de Burgos,
borne capaç de tots els "sacrificis"
de totes les "arrogàncies", hem
rebut el docurnent que reproduirn
sencer:

"ESPAÑA, ANTE EL ESTATUTO CATALAN. — Una Asamblea numerosa y entusiasta de al,' caldo de esta extensa provincia. celebrada en Burgos el 13 del pasado
f:diciembre, y que convocaron esta
rDiptitación y el Ayuntamiento de la
capital, a requerimiento de diversas
:Corporaciones municipales, las wafles. con vivo sentido de la realidad.
/bahías comprendido cuán funesta
e‘euede ser para España la apenanleiOn del Entratuto Catalán, tal cceno
' le ha . prlbyectaelo la Generalidad,
aprobó unánimemente la idea de que
CO podíamos permanecer inactivos
j en momentos críticos corno los ac'illa7es, y que era preciso que alguien
t ornase la iniciativa para tocar a
,releao y reunir a cuantos españoles
estimen un peligro, no grave eino
Pavoroso, que el Estatuto Catalán
,

llag ue

aprobarle nor las Cartea.

Como el tiempo pasa y nadie organiza la campaña, aunque muchos,
muchísimos, la estimen necesaria y
urgente, Burgos, ahora cual en otras
ocasiones memorables, quiere hacer
honor al lema de su viejo escudo, y
se atreve a ser "prima voce", segura
de que el eco de esta voz será escuchado en toda España, ya que,
en asuntos como éste, laten a compás los corazones de cuantos, amando a la Patria, ven con t r isteza que
tratan de aflojarse, casi de desatarse, los lazos que unen porciones del
suelo hispano.
Las cuestiones relacionadas con la
autonomía, el regionalismo y el separatismo, han sido cien veces tratadas en el libro, en la cátedra y
en el Parlamento, y no es ocasión
ahora de resucitarlas.
Queresnos ser hombres de realidades, conocedores del momento en
que vivimos; y eabemos que hoy,
lo que antes fué un problema teórico, que pudiera debatirse en académicos escarceos, ha plasmado en
preceptos constitucionales, que para
todos son obligatorios, y que nosotros, no huelga decirlo, representando a gentes de muy diversas ideologías políticas y a otras muchas del
todo apartadas de la órbita de los
partidos, querernos y debemos respetar, sin que pueda creerse—quede
esto bien sentado— que nuestra campaña, ni en poco ni en mucho, va
centra la Constitución que las Correa soberanas han dictado ni, menta
aún, contra el régimen que la nación
española se dita y que la Constitución ha estatuido.
En esa Constitución hay preceptos, desde el artículo d.', relacionados eon la organización de regiones
autónomas: en el artículo 12, se determinan las condiciones /pe han de
reunir, otra poder ser aprobedoe, ice

Estatutos de las regiones, y en otros
siguientes, fargamente discutidos, como todos recuerdan, en las Constituyentes, se detallan los asuntos para los cuales, exclusivamente, tiene
el Estado español competencia, y
aquellos otros en los que la tienen,
con más o menos amplitud. las regiones.
Partamos, pues, de un hecho legal,
constitucional mejor dicho, incontrovertible: cabe hoy la existencia
de las regiones autónomas.
No ya al amparo de estos preceptos, sino mucho antes ele que se promulgasen, Cataluña. conforme a decretos del Gobierno Provisional de
la República, había prepararlo su
proyecto de Estatuto, que se firmó
en el Palacio de la Generalidad el
14 de julio último, y que el GObier110 de la Nación ha llevado a las
Cortes, las cuales parece que le han
de discutir en breve.
Mucho se ha hablado, en la Prensa
y en reuniones públicas, de tal proyecto; con la vista fija en él, pensando siempre en no "taponarie", en
no impedir que sea realidad, se han
discutido y votado gran número de
artícuaos constitucionales.
La Constitución promulgada tiene,
en esto, reglas permisivas.
corno antes dijimos, lo que puede
concederse, no ciertamente lo que
se ha de conceder.
Y ahora que la discusión del Estatuto va a abrirse, ahora que están
trazadas esas lineas que loe Estatutos no pueden rebasar, ele el momento de que las gentes hiepánioas,
aquellas gentes que no han de ser
directamente beneficiadas con el Estatuto catalán, se den cuenta de enil
ea au amplitud y se persuadan de
que, con los me/echos para CataInfla, van envueltos, tal honradamema lo han creído. lo Asamblea

que se aludió antes, y una reunión

de personalidades burgalesas que representan las más valiosas activida' des de la vida de la capital. van
envueltos, tales benefkios a una región, con daños tan notorios y tan
intolerables para el resto del país,
que parece dificil que se-sufran, al
menos sin queja y sin protesta. de
no estar ese resto del país en un
estado de abulia, de inconsciencia, o
de debilidad, con el que acaso cuentan quienes redactaron el proyecto,
pero que nosotros cretinos sinceramente que no existe, esperando, por
el contrario, que al primer grito de
alarma se conteste por muchos,
a la primera llamada, que es la que
ahora hacemos, se congregue, apretado y unánime, un núcleo grande,
inmenso de españoles, que den muestras de su vitalidad y de sv comprensión, esa comprensión vaya falta
se les echó en cara mil veces, y que
debe servir ahora para hacerse cargo
del peligro que nos amenaza y para
evitarlo y repelerlo, con las plenas
fuerzas de la razón, y aun con el
derecho de autodeterminación a que
hace referencia en sale primeras líneas el Estatuto Catalán, derecho
que, si a ellos compete, a los demás
no puede negarse, pues españoles y
mayores de edad somos todos.
Mucho. lo hemos afirinado antes,
se ha hablado del proyecto de Estatuto: por cierto damos, sin embargo, que son pocos, fuera de Cataluha. los que lo han leído y meditado.
Aun sin meditarlo, una simple lectura basta para que el lector eche
de ver conceptos y palabras que suenan mal en sus oídos.
Ese "derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán"
y de que se habla en el prelació; el
decir que, "al destacar la personalidad de Cataluña debía precisar su
compromiso con la República Espafiola"; la afirmación, enteramente contraria al precepto constitucional,
que habla de autonomía de las re-,
granes", de que "Cataluña es un
Estado autónomo dentro de fa Repatalea Española"; )a de que "el
Poder de Cataluña emana del pueblo y encarna en la Generalidad";
la posibilidad de que el territorio
de la Generalidad se aumente mediante ciertos. requIsitos, siempre que
lo aprueben el Parlamento de Cataluña y el Parlamento de la República; poniendo así a igual altura
ambas Poderes, y aun dando la preferencia al catalán, y tantas otras
cosas más, que expresan hasta dónde
llegan la soberbia y osadía en que
se inspira el proyecto, son muestras
claras del esealritu que le ha informado.
Todo esto en el Prefacio y en el
titulo primero.
En el segundo, las atribuciones del
Poder de la República se reducen a
un mínimo que podríamos, sin violenci?, calificar de irrisorio,- en tanto
que, las de la Generalidad se multiplican; a ella conmete la facultad
legislativa, así nada menos. y !a ejecución directa de cuanto tisis esencial para la vida nacional; así la enseñanza en todos aus grados, facultad que el artículo 13 pone en t'elnier término, como indicando su
trascendencia, que es, a nadie se le
oculta, decisiva. pues las generaciones nuevas se formarán y nutrirán
espiritualmente tal y como a la Generalidad se le antoje; sin enlace ni
condición con la gran cultura espahola, por cuya unidad todos debemos propugnar, si España ha de sostener su puesto y ha de influir sobre las naciones que formó y que
hoy son, al otrb lado de Jos mares,
tan potentes, ' que significan, si nolla
España mayar, de (11.11: MlICIMS hablaron, la España nueva que todos
vislumbramos en un horizonte no
lejano.
A la Generalidad corresponde el
régimen municipal, la regulaeión del
Derecho civil, la organización de los
Tribunales de justicia, que resolverán en todas las instancias; la absoluta ordenación de la fe pública, la
legislación de ohms públicas, que ne
sean ele interés general, pero a m
s e de modo tan absurdo la-pliándo
esfera del interés local o catalán,
que podrán considerarse de tal clase
los ferrocarriles y !as lineas de transmisión de electricidad que radiquen
principalmente en el territorio de
Catalufia y no excedan el de una provincia limítrofe, con lo cual prácticamente, las leyes y las autoridades catalanas imperaran fuera del
antiguo Principado: que es el más
desaforado ataque alle puede hacerse
a los habitantes de esas provincias
lintítrofes; los servidos forestales,
agronómicos y pecuarios, la beneficencia y la sanidad interiores, la
aviaciOn civil, la radiodifusión, los
Pósitos, las Cooperativas, las Bolsas
y hasta la policía y el orden interiores, bien que la Generalidad podrá
requerir el auxilio del ejército de la
República, pero previniéndose que
tal "auxilio solicitado, cesara cuando
la Generalidad lo acuerde", con lo
que las tropas de la Patria común
quedan casi como mercenarias que
se buscan cuando hacen falta y se
despiden si se cr ac que estorban;
ahora, sin que colaste siquiera que la
merced o prest de esas tropas vayan
a ser sufragados por los catalanes,
'Inc así tendrán, á Costa del resto
de Espalia, un ejército organizado
y preparado, y que será /a fuerza
coercitiva que vaya, acaso, a imponer las leyes de !a Generalidad a
habitantes de Cataltifia, que por haber nacido fuera de ella. sientan la
necesidad de oponerse a ordenado lies para ellos vejatorias.
Y puesto que a cuestiones con el
ejército relacionadas hemos aludido,
no conviene omitir un artículo en
que se ve cómo Cataluña se propone
dividir al ejército o mediatizar el Poder de la República respecto sle él;
fe el articule 36, cuya gravedad no
hay que ponderar, y que textualmente dice: "M'entras ei servido militar no sea voluntario, les catalanes
lo prestarán, en tiempo de paz, en
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,territorio de Cataluña, a reserva del
cumplimiento de ice pactos que el

Poder de la República tenga con la
Sociedad de las Naciones."
Nada digamos del espíritu con que
está redactado el Título V, que a
los conflictos de jurisdirción, hace
refereamia, donde la autoridad de la
Generalidad queda tan alta que. si
con motivo de la promulgación de
una ley por la República o por la
Generalidad, unb de los dos Podeees
entiende que el otro invade su jurisdicción, el conflicto se resolverá
por un tribunal formado, paritariamente diríamos, por dos magistrados
del Tribunal Supreino de la República, y otros dos del miss alto tribunal de Cataluña, presididos por
una persona de la mayor autoridad,
designada así, corno árbitro imparcial, entre dos naciones soberanas,
por el Presidente de la República;
hasta este punto se colocan, de igual
a igual, Catalufla y la República
Española en caso de conflicto legislativo; así España abdica de su poder. España que no tendrá, rigiendo
el Estatuto, ni man Gobernador, ni
una autoridad, ni un Cónsul siquiera, que defienda a los españoles que
no sean súbditos de Cataluña, en
todo el territorio a donde alcance la
soberanía emanada del pueblo catalán y ejercida ampliamente por la
resucitada Generalidad.
.
No queremos hablar del problema,
a un tiempo sentimental y vitalísimo
de la lengua española, pues que de
él se ha discutido mucho, y es sin
duda el que más acitetro ha llegado
de la conciencia de los que no son
catalanes.
Queda aún un capitalísimo punto,
el que toca a la Hacienda, y que se
encuentra desarrollado en el Título IV.
Habría de hallarse nuestra Haciendo Pública en un momento de
prosperidad y estabilidad bien afirmada como consecuencia del normal
idesenvolvizniento de la vida toda del
país, robustecido nuestro crédito exterior por la confianza y posibilitado
por da normalidad económica en todos los Estadoe europeos, y aun sería intento atrevido y peligroso el
dar a una región vida económica especial.
Pías, el peligro sería realidad notoria y abrumadora, y las consecuencias llegarían a proporciones de verdadera catástrofe. en el momento
los Estados más fiemes'y organizados rígidamente sobre seculares prinpresente, cuando en el mundo entero
blemas económicos y ancraeterios.
En aemejanfearance. Cataluña foeja su Estatuto y a ices menos versados en estas matirias les bastará
saber que a la República Española
se la seguirá permitiendo percibir de
Cataluña tan sólo los productos de
aas contribuciones indirectas, y 105
bereicios de los mouopollós y árVarios por ,servicios retribuidos, así
como los rendimientos de las proPiedades y derechos del Estado espalio!, que éste no venga obligado
a ceder a la Generalidad segan el
artículo 25 del Estatuto.
Y el Estado taparlo' con tales ingresos deberá de atender en Catahiña a los gastos llamados de So-:
herania, cuya enumeración es bario
elocuente: Aduanas, Deuda Pública,
Obligaciones eclesiásticas Guerra,
Marina, Correos, Telégrafos, Caraa
bineros, Faros, Sanidad exterior,,mas
los de los departamentos ministeriales en general.
Ve.rclad es; que, si tales ingresos
no bastasen, ya los autores del Es'tatitto han previsto el que Cataluña.
llegado ese caso, aportada al presupuesto de la República Española
la parte proporcional que ¿a corres•ponda "por habitante", criterio de
aparente equidad que, a los efectos
tributarios, permitiría equiparar a
Cataluña. cola las Ruedes.
Sin embargo, la Generalidad de
Cataluña se reserva, nada menos, que
las siguientes Contribucimies e Impuestos, con sus recargas reakctiVos:

Contribución Territorial;
Ideas Urbana;
Ickin Rústica:
litem Industrial;
Idean de Comercio:
Ideen sobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria (con excepción de
apartados de insignificante rendimiento).
Impuesto de Derechos Reales sobre transmisión de bienes:
Mena de Consumos;
Idem de Gas y Electricidad;
Idem de Carburo de Calcio;
Idem de Circules dea Recreo;
Idem de Carruajes de lujo;
Ideen de Consumo de Cerveza:
Idem del Timbre (en casi su totalidad);‘
Idem de Minas;

La dolca., la
moda la llar

cosas pasen de ser proyecte i por los
interesados redactado, a le, j votada
por las Cortes españolas?
Creemos que no; y alineare esperamos que voces autorizada:4 de muy
diversos campos políticos, „ pues es
materia ósea situada ea ça-ano superior -al en que dos partida es legítimamente se mueven, vocet; autorizadas decimos, se hala de e levar en
el Parlamento para evitar tepe el estátuto, tal como ha sido pdaentado,
se apruebe, estimarnos necliaario que
en ocasión como esta, y len pocas
será más inexcusable, loa trepresentados hagan saber a dos reni resentantes su opinión, y les reeeuieran, y
aun sin desdoro para su jerarquia,
les exijan que eviten tan irrave dafio, corno el que a España l' amenaza.
Para dar forma a este 1 erisannento, que flota en la atina Otea pero
que ha de cristalizar en be los, para
dar comienzo a lo que de e ser, según nuesb-o modo de en mder. un
plebiscito nacional, convoc unos, nos

La

Una práctica tareilaé molt estesa
i de veg,ades seent.dainuent perillosai
isla de Uds dels easseplasines. drapa!
calents o freds i les untares alai que 1
una pessona cau maleara
Cal anar amb mote l de cornple i
només fe: ús d'ames practiques,
quan realment estan, indicades. Allí'
on se solea posar( raels draps calents i mis catapiasmes - al pit i
al ventee En el sa infants no pesarem mai un drap; calenti o,on catacpalacis6m da elal2tege
n tue,m sipitnio,dde.
ens .4
a nsadrii,
s'hi amb mis trankruiRitat, però no
cal fer-ne, un alans.„. Ei que no pot .
fer-se mai al pit7;6 a l'esquena • es;
posar-hi draps
Aquests draps tailepoceels posaremi
a altres bandeo del casi no és el)
metge qtti ho indica. Rot periegbint
un descens de la feb ....e, ben sovint.
ama els draps freds . itiude - que, s'aconsegueix és un refredament del
malalt que pot ésser de funestes
conseqüencies.
Les untures emeala gentesol usar
són innombrables L més, duna
ineficacia absoluta. Monees de pe

atrevemos a convocar, a las representaciones de las prov ircias, sus

Diputaciones; de los Ayu 4 tan-tientos
de capita les de provincia y pobiaciotres ele más de 20.000 ealznas (no
extendiendo iainvitación i todos por
la inmensidad de su núzn ko); a las
Cámaras oficiales de Ccubescio, Industria y Navegación, de. la Propiedad Urbana y Agrícolas; . a las Aeociaciones económicas, g a tea/ j alo Y
obreras de /as distintas provincias,
incluyendo, claro está, ,entre ellas
a las entidades de criado; a una
reunión que 9e celebrará ten esta ciudad de Burgos, la que a todos asiere abrir sus brazos paralestrecharlos
entre ellos, el día 16 jd presente
mes, a las cinco de la tarde.
En tal reunión o Alaunblea, que
quisiéramos tuviese da tmayor concurrencia, y que tendrá, tiende luego,
/a mayor autoridad; con-da serenidad
corrección y energía prceias del pueespañol; sin acritudes ni violencias,
que suenan mal cuancb› es la razón
la que ha de imponerse; podremos
aprobar unas conelusicnes concretas
y encauzar un movimiento que tenga
COMO bin reducir a los. justos limites el Estatuto Catal á
l n; logrando,
a ser posible, que el proyecto presentado no prevalezca, y que se haga otro, con normas de mayor respeto para la autoridad suprema del
Fasede y para los leiaiternos derechos (Iz : resto de los !españoles.
Así lo pedimos con',T
I al -bien
' iras
supremo ale la Pate-C-e por la cual
Burgos ha querido, (latiere y querrá,
en todo momento, Ilegár a todos los
sacrificios, cuando fueren precisos, Y
a todas les arrogancias, cuando sea
de ellas ocasión.
Burgos., .a a de encano de 1932.
El Presidente ele la. Comisión gesto/e de la Di p mación!Provincial. —
'El Alcalde de Burgos,"

rilloses. I totes stin'41ta

per al malalt. Penseiree"re
H4
que correu antant leC
rosena o ell
ventre del sastre III ambauna suba-,
tanda de la cual ignoreuala manera
d'actuar, i penseu tarabC . en la molestia que ens cansa,e !CTSGMen
grans una unturafe taaers'ene
P etita part

del nos-tec' cos;71,tiesliadea,

mentalment aqueCta ,Milksaja. cobre.
una gran stmerfikla- d'Un infanef
Anda els ungüents aceia4dreu in-1
variablement augepentar.":el'malessári
de/ malalt i poquissinia's . velades

cap cosa mes.
Per tant, - guau el s1zetees§apna1.11
malalt, abans no viriggia':aasteege,'
absteniu-vos de cataplastlies. draps'
calents i minares.

o

LES DONES I LA POLITICA:
M. G
Els partits pon:ti-es finarecompte
de forces envastos a lea Pepa:raes':
eleccions, i
COM parant l'orelia.
a la via del tren sabem gire s'apropa
la máquina rabent, aed, seleat
forç que moitsennercen enalìa
podem deduir ente aquesteselecciona.
. •—alrnenys a Catalanya—seran d'ama
vibració extraordinaria.
Les dones enura.no saben/ si podrem votar o no, paró cla partits.
sense distinció de matisos, s'apressen a afalagar-nos per si un ras.
Simpaties? con ymienciesa No vol-

-Acte en memòria de
Puig i Esteve al Centre
de Dependents

guem esbrinar-ho.
Es malta possible que encaro 911:
no poguern debutar eorn el.ertareg
Itt hagi un cert nombre ele- doncs
que no pagan rorosisdra a enea ti:s
Diumenge, dia ro. compleix Taniesperact 1am:traílla--u:idasen
'-iversari de la mort d'En Puig, i Este- ment
que la- rádio
assaiseuti del
ve, i amb aquest motiu el Centre Au.. resultat de l'elecció;lee
aegunes tientan:
tcmounsta de Dependents del Comerç i quef
da voluptuositat dela »nata les7,
amb un-a /orca irresistibie
t,-de la Indústria unirá al Cementiri
Ishlotta el/posaba- ama corona a la tomba
aquest moment alg./.1 de la costra'
i !del sen tralaguanyat compran," i també història
:a del seu ex-president Alfred
I jan! amb aquesta..nova illusiól
que sets filtr e cor erid4s san bar, El Corten directiu de la C. A. D. reja un.a mica de teraeull.' zNo seri,
C. I. prcga als seus consocis qt:e 1111- per a nosaltres la ',calima Cl que. Sal
jmill -acornpanyar-lo que compareguin
una arma fea-a:lora en les Masas d'un.
umenge vinent al portal del Cenen- mfant inexpert? z En serem -les be-'
, titui Nou a dos quarts de dorze de: ma- roines o !es víctimes?
ti per anar a fer ofrena de les dues
Horn s'ha avesat tant a seel-r decotones, juntament amb la queli de- finir la política cona una cose tés-1
bola i complicada, que p a da' esny
dica el- Gremi de Viatjants.
que moltes sentin una lb:algara esgarrifanea. Es cona si de aclis eas•
obrissin un carril co qs asieterem
motts trancacolls : que no mena a
g
i'a
p exiiites. mes qtre als neadt habas cate:a"L'Opinió", brean de Vanarco-esquerrisine, deis ahir en la, seso ://211Afgana dels metro esOitaaors,,
s'han planyut que rae-tracia . iidaltiCal
Xe't'a:
EIs que da/agiten i feliciten la
da :es dones no es eliorenciertarlsl
guardia cama dins do l'artiefe de la dele hornea. Fi mattieí
segon de la Ilea de defensa de la Re- el mateix estudi, qnina,desillásióa

La carrip'anya contra la
urdia civil

¡Quin miracie esperen de nora/tres,
els cornptats tzministes que tenim?'i
Será dificllissa ra que ensopeguenal,
amb el punt dale: ni mami thnidesi
ni pedante, ni ignotent ni' sabe/ni
massa, ni frivoles ni rigides.... ben
heil tanmateix, no es sembla?
Però ja que esperaticaven que nosaltres els aporzéssim alguna novetat,
seria bo que ens afanyéssim a-no,
decebrer-los del tot.
Cons a virtut nevissima se salactiai
que podrían/ aportar-151 una cosa quel
,„,
políticament es vea, que es copaieliaj
ro tabú per com l'eviten dersa
partits. La necessitat.
Patee:- aquest raonament es {NI.;
precisament de la nostra ignoran>
politica, potser si; pera m'antestIta'
creure que ha arribat l'hora (leed sej, nyoregi parto!.

Català continuarà
la seva assemblea interrompuda diumenge
Estat

Estat Catala convoca tots els seta:
associats a la continnacia de l'assemlaca del 3 de reme que se celebrará
el vinent diumenge, dia so. a dos
quarts d'onze del mata al seu local social.. Ronda . de Sant Pau, 27, prin-

cipal.

Aal.aNDA I.LEBOT'
L'INSTITUT DE CULTURA

1 BIBLIOTECA POPULAR
DE LA DONA
Aquest Institut pesa a coneixe-,
tnent de t6tes les seres assoe/adest
que a la Secció dc Classes fuluptuf
balsa) queda oberta la instii.Ició
per als tes-conversa per a prieali-1
que g deis idiomes, catald, castelIM
franc,?', anales. alemany i italia, els`
quals tes camelearan el dia ti del
corrent mes de gener.

maternátka exactitud !os anteriores

Todo esto, a muy grandes rasgos,
es el proyectado Estatuto Catalán,
que noblemente hemos de declarar
no puede interpretar el una/lime sentir de aquella rica comarca, en la
cual, y sucesos de estos últimos diae
lo comprueban, hay masas muy importantes que no han de estar conformes con lo que en él se pretende.
penat liarnos hecho, acerca de lo
exauesto, comentario.' ni observadores: • deamiteles. de...cerned-cm melar
dicho, reme precepto,, son bastante
elocuentes.
¿Cabe consentir paciente, silenciosa, eerrilmente tildamos, que tales

tul

CATAP
Ts,I ES'
inos
,..MiatEP: CALELNASA,

Idean de Agua;
Noticiari
Idem ele Caza;
Mena de Pe5C1:
— Avui, divendres, a les cleti de la
Derechos anime atienes de uso pú- eella. el Círcol Republica Federal del
blico, etc., etc.
districte seta (carece de Sans, 66) inau ,
Basta ya can los consignados, para gateara un cicle de corderancies poliapreciar la situación en que queda- tigres.
ría la Hacienda de la República.
La primera de les dites conferenLa trascendencia, importancia y 1 des unirá a carlee del publicista uli
contokjidad de tales trileatoa de una cM No, de la Dircctia del Circol Reparte, y los distingos y reservas que publica de la Porta-ferriesa, el qual
el Estatuto contiene, por voluntad
:scatalellara el tema "La qüestiú rey propósito de confundidos y difi- 4
ligiosa davant el mornerV Hale".
cultar su desglose, de otra, hace plinto menos que imposible el cifrar con
conceptos.

piare ei

VIDAE8 RE LICIOSA
LALIGA ESPIRITUAL DE LA
?SIARE DE DEU DE MONTSEERAT
(Secció de senyores)
Ami) motiu d'escaure's el primer
eßvendre9 en la diada de Cap-d'any,
tdha canviat la data del Reces esid eitaral, el qual tirata Ilvc avui, di5; ndres, dia 8, a dos quarts cine
e la tarda, a l'església del Convent
eM l'Ajuda, carear Etnia de Seas Pestet, núm. 18.

La sardana
— La Golda Barcelona doaara una
audició diumenge vinent, a la tarda.

I

a l'A. S, L. G. (Ter, to, pral., CM)
andi el programa que stattenti
"La pet ita aforia-Teresa",
rproa): "tapien del Vinyet", (Ca* l
la): "Cantantes", (Toldni);
pitas", (Seres, fill); « Malea (Tar-I,
res), "Bona feota", (Vicente-

•

LA PUBLICITAT

LA TS.F.
Emissions nacional:
Programes per a avui
RADIO ASSOCIACIO E A J LS
(a3 1 m-)
Diari femení
12'00: Obertura. Carilla.
Sant del dia.
Indicacions astronòmiques.
Les persones nascudes avui.
Full del dia. Conversa femenina.
1205: Cura de cuina pràctica:
El plat de densa.
1215: Receptes de bellesa.
Recomanacions profitoses per a la
llar.
L'adagi
1220: La moda al dia.
Secció de consultes: Preguntes i
respostes sobre qualsevol tema relacionat amb la dona.
Secció de Grafologia. Consultori
graf oleigica
1230: Boina femenina de treball.
Radiació de discos sollicitats per les
rádio-oients.
1245: Fi del diari femení.
Emesid de sobectowta
El trio de Ràdio Associació, alternant amb música variada en discoa,
interpretarä el seguent programa:
1245: `Majas de Iberia", J. Volga (manta); "Noveleta núm. 1",
D'Ambrosio; "Entreacte", Huget;
"La festa de l'avi", Grandjean; "Silvia", L Delfbes . (fantasia); "Vals
rornansa", Lindsay.
14'0o: Hora exacta.
"La marcha de C.idiz", Valverde i
Estellés (fantasia); "Churumbele",
J. Forro!! (pas-doble).
1430: Fi de l'emissió.
Emissió de tanta

17'00: Obertura. Carillon.
Marea.
1705: Cura radiet de Gramätica
Catalana, a cartea del professor senyor Emili Valles Vida]. de l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana.
17'15: Música radiada en discos.
Selecció d'aperes, operetes, sarsueles,
canean:: i ballables.
1730: Infonnació i notes cficials
de l'emissora.
radio-ben?fiea
rS'oo: Hora exacta.
18'05: F.missió de "Caritat" pägina
bisetmanal radiada de Räii, Assoelació, que daté interessat; artiales
treballs de coneguts escrly :-5 iaersanalitats catalanes.
113ao: Rädi, beneficencia a favor
del; tuberculoso; pobres.
18'15: aftia21 en discos.
18'20: Llista atas donaras per a 'es
diferents institucions benefiques. hospitals. asil; i cases de beneficencia.
Fi de "Caritat". pägina bisetmanal
dels dirrarts i divendres.
Emisri,5 infantil
1830: ron..entari infantil.
Gestes de catalans. Leetara de na -racione lascar:a-ad amenes.
Acudas , historietes i anècdotes.
Senil Concurs de Radio Associació.
Secció d'endevinalles.
19'oo: Fi de l'ernisaió infantil.
Emissió de ni(
20'oo: Obertura. Carillon.
L'orquestra de Rädio Associació in-.
terpretarä:
"Car,adian Patrol" (marea), Van-

ches.
20'10: El disc del radio-de/e. Radiació de discos que els senyors radiooients hagin sallicitat per escrit.
20'13: Canvis de valors i moneda.
Ere' informació d Borsa.
20'20: "Campanero y sacristan",
Caballero i Hermoso (fantasia); "Una
:visita al mestre Pic". Peres.
2o'30: Cura d'Histaria de Catalunya , a càrrec de Palestra, pel proles'sor Sr. A. Palau.
2100: Repartatge micrnf anic, a
, airrec del publicista Sr. Octavi Saltor.
21'10: Canvis de darrera hora de
café, sacre, Cacau. mnrese, cauteat
I
Breo impressió del mercat.
21'1e: "Al carrer sie Hong-Hong",
Humphries.
Infortnació catalana
d'excursionisme
2135: Dades de l'estat del temps
als diferents indrcts de Catalunya, freqüentats pels excursionistes.
Indicada) dels 'plazos de neu exis
-tensaldifruyescat¡hines.
Notes informatives dels serveis de
'transports i comunicacions.
Previsions meteonabgiques i
tres detalla d'interès per als espor,tius.
Fi de la informad() d'excursionisme.
21'40: Informada. teatral. Crítica
d'estrenes ter En Pruelenci Bertrana.
21'45: Recital de romanses pel bariton Guillem Pamplona, acornpanyat
al piano pel professor Sr. Eugeni
Badia.
"El huésped del sevillano", (romansa), Guerrero.
La rosa del azafrän" (romansa),
Guerrero.
"Los gavilanes" (.aortida), Guetorero.
22'oo: Hora exacta.
*I pagliacci", Leoneavallo.
"El precio de un beso", Mojica.
22'15: Per l'orquestra de Rädio Asaociació
"Rigoletto", Verda
"Tristoia" (saadana), Casadement.

"

Tierra española " (pas-doble),

J. NI. Torrents.

23 . 00: Fi de temissió.
UNION RADIO BARCELONA
EAJ -i (349 m.)
7'30 a 8: Primera edició de "La
Palabei." (diari parlat de Ràdio Barcelona).
8 a 8'30: Segona alicata de "La

Poslabna".

reoo: Campanadas batirles de la
Catedcal. Nota del Servei Meteorològic de Catalunya. Estat del tempa
a Europa i a Espanya. Previsió del
temps a Catalunya, a la mar i a
les rutes aèries. Nota meteorològica raekotelegräfica per a les Ihties
alises.
Sobretaula
13'00: Sessió de música lleugera,
en distaba
13 . 301 Cocert pel sextet de Ràdio
Earcelaga: "Maruxa", preludi (A.
Vives); "Cádiz", selecció (Ch ueca i
Valverde); "Momento musical" (J.
F. Pacheco); "León", fantasig sobre canta populars (J. E/d.
gola).
14'00: Informació teatral.
Audis115 de discos selectes.
Secció cinematográfica.
1420: Continuació del concert.
"Una romansa d'Orient" (H. E.
Maine ) ; "Faust", iselecció (C. Gounod); "Gavota", rondó (J. B. Lully); "Marea de l'Aliança" (J. P.

Sousa).
14'5 0 : Borsa del Treball d'EAJ-t.

5 500: Sessió radiobenifica, organitzada exclusivament en 9hsequi de
les instrtucions benèfiques, asas, hospitals i coses penitenciäries d'Espanya, amb discos escollits.
16'oot Fi de l'emissió.
Tarda
19'oo: °aneen pel trio de Ràdio
Barcelona: "Romansa" (M. Calvo);
"Largo appassionato" (L. v. Beethoven); "La navarraise", selecció (J.
Massenet); "Serenata" (A. d'Ambrosio).
19'30: Cotització de monedes.
Curs elemental de francas, amb
assistència d'alumnes davaut el micrafon, donat per les Escoles Mamé,

'RADIO CATALONIfl
BALPIES 133,
StA0110

II. MAS

DuLCZ rANTMes.. ANce

a (arrea del professor nadiu afr.
Martin.
2000:
.
Sessió femenina. Ernisaiö
del número 78 de "Radioitimina".
Periòdic radial per a les dones. ArVele de fons, aecció literaria, ecos
de aocietat, modes, cuina. bellesa,
consells útils, passatemps, concursos. etc. Original; literaria de Merca Fortuny, Leonor Ferrandiz, Enriqueta de Larios, Rosaura Montesinos. Mangando de Lis. etc.
.20 . 30: Programa del Ràdio-oient.
(Discos a pctick, d.2 eryors subscriptors de Radio Barcelona).
Noticies de premsa.
Nit

2100: Campanades horaties de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic de Catalunye. Estat del temps
a Europa 5 a Espanya. Previsió del
temps a Catalunya, a la mar i a les
rutes aeries.
Cotitzacions de mercaderies, valora i cotons.
2103: L'orquestra dr Radio Barcelona interpretara: "Marxa oaera
tal" (E. Bosch Omet); "Rosa Marie", selecció (de R. Friml i H.
Stothart); "Pantomina" (G. Pierne); "Canción morisca" (J. TurMa);
Preludi acta tercer d'"El mestres
cantaires" (R. Wagq,er); "Hansel i
Gretel", obertura (Humperdinckl.
22'00: Recitada de poesies, per
l'actriu Rosa Cotó.
2215: Transmissió des del Cafe
Espanyol d'un concert a càrrec de
l'Orquestra Vilalta.
24 . 00: Fi de l'emissió.
UNION RADIO VALENCIA
Sobretaula
53 . 30: Obertura de l'estada.
Concert pel Trio: "La medalla del
torero", pasdoble (Rubio); "Romansa andalusa" (Sarasate); "La
chavalaa, seleCció (Chapi); "Que inc
troncho!", xotis (Urmeneta); "Aragonesa". dansa (Granados): "Pass
ski', vals (Fuster); "Hurly-Burly",
one-step (Torrents).
1455: Tancament de moneda i
canvis.
1500: Tancament de l'estad&

Tarda
iKoo: Audició variada.
19a00: Tancament de l'estació.
Nit
2100: Obertura de l'estació.
Noticies bursatils.
Mercats agricoles i fruiters.
2115: Plätica literaria, per Alfferher.
21 . 30: Concert pel Trio: "Maruxa", intermedi (Vives): "Pauses noruegues" (E. Grieg); 'Mazurca número 2", violí i piano (Wieniewsky);
"Aires andaluces" (Lucena).
2230: Música de ball.
Noticies. Servei directe de Unión
Radio Valepcia.
23'00: Tancatnent de l'estaría.

Emissions Estrangeres
mis interessants
FRANCA, — Radio París, 1.725
Ràdio-concert ofert per la
2000:
.
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SERVEI M EllEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Europa a les set del dia 7:
Degut a un important cicló situat a les costes de Suecia, ha
empiejorat el temps a tot l'occident
d'Europa i s'han registrat Corta temporals de pluja a Franca i Pelaos
Baixos i vents huracanats de ponent
a la mar del Nord, Alemanya i
costes de la mar Bàltica. Aquest
cicló es desplaça räpidament cap a
Polonia. i Rússia.
A Espanya la influencia d'aquesta pertorbació ha. produit molta nuvolositat, i degut a un mínimum
secundad que es forma entre In
Mores i Portugal, sembla iniciarse un regim plujós a la meitat occidental.
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
En general domina cel nuvotós
a tot el país i algunes boires al pla
de Lleida.
Els venta són fluixos a la meitat
nord del país; en canvi, a les comarques de Tarragona bufa ponent
o mestral fort.
Les temperatures extremes regiatrades en les darreres vint-i-quatre
hores han estat les següents: máxima, 14 gratis a Barcelona 1 Ofrona;
mínima, 6 gratis sota viro a Serós.
ELS REIS DE LA COLONIA
ITALIANA
Organitzada per un Comité de
senyores de la colònia italiana, sota
la presidencia de l'esposa del cònsol
general d'Italia. abans d'ahir, amb
mota: de la festivitat dels Reis, a la
Casa deis Italians va tenir lloc el
repartiment de robes. queviures i
subsidia als italians necessitats, repartint-se mes de cinquanta paquets
predament confeccionats i a mes
quantitats en diner.
Grups de senyores del Comité organitzador van vi s itar tamhe les presons i els hospitals de la ciutat, en
repartiren donatius i subsidia entre
els italiana internats als das establiments.
LA FESTA DE L'EPIFANIA
A L'HOSPiTAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU
Seguint el costum tradicional, el
Companjia de lämpares Metal: "La
flauta màgica", Mozart.
Tosa (' Eiffel. r.4.45 in.: 2030: "La
segoaa guerra dels cent anys", cançons militara
:traer, 363 ni.: 2015: Festival Wagner; 2115 : Cançons dedicades a
Còrsega: 20. 30: Conrert del Casino
Municipal; ban.
Bordeas, 304 Lit: 20'30: Confeti

organitzat per l'A. R. C. A.; canoas
populars.
Estraslauw, 345 ni.: 2030: Concert
de música' clässica.
Tolosa, 385 m.: 2010: Música tni-

Iltar apeaes camiques; orquestra
simfanica; orquestes argentina; 21'00:
Retran s missió del Café dels Amera
cans 22 . 00: Discos; aperes: cant •
ALEMANVA. — Lanqenberg, 472
metres: 2000: Weica del 1760; de s pres. conee-t per l'orquestra.
AUSTRIA. — Viena,
16
2000: Música de jazz; m'oo: Concert Ter rornueStra.
BELGICA. — Rrusselles, 503 na:
ao'nn: \ T ediada sIe Solidra. amb l'erqueea de l'estació; música clàssica
i moderna.
ANGLATERRA.—.Varional, r.554
i 261 in: 20'00 Música militar: 21'15:
Música de caf-c0ncert; 22'45: Ball
des del Savny Hotel.
HONGRIA. — Budapest, 550 na:
1 9'45: Retransmi s sió des de l'Escola
d'Alts Estudis afusicals; 21 . 10: Concert de tzigans Pela Raez.
ITALIA. — Ginven,
312. 500 i 296 ni.: 20'20: Música de
cambra.
Roma, 11'äpa1s, 441 in.: 2o'oo: "La
duquessa del ball Tabarín", lopereta
de Leen Bard.

WATERS
sense dipòsit,
per mitià del
FLUXONETRE
"IBERIA"

Funcionament
admirable

PAITN1
110.59e

cha deis Santa Reis, al mati, els
nens i nenes estatjats a l'Hospital
de la Santa Creo i Sant Pau toten
esplèndidament obsequiats amb joguilles, robes i dolços que els Reis

d'Orient portaren amb tan simpatic objecte.
Resultä tendrament commovedor
d'observar la joia dele pchs a la
vista dels presenta amb que anaven
a ésser obsequiats, i la seca satisfacció en rebre'ls de les mana del
reverend prior i dels germans i de
lea germanes, que amb afectuosa
sollicitud feien da repartició.
— Al Pare de la Sa:ota Creu
(Betlem), establiment destinat a tenir cura de senyores convalescents,
que depèn de l'esmentat Hospital,
se celebrà ta pada& amb l'esplendor
acostumat, la seva festa titular el
dia dels Sant Reis, amb solemne,
cultes a l'església de restabliment
i el tradicional repartiment del pa

beneit, co que porté a la muntanya
del Tibidabo, on és emplaçat, un
gran nombre de romera atiranta de
conservar les cristianes tradicions
de la nostra ciutat

JOIES VERITABLE 013A810
Per a oompres a bon preu aneu
a la Joleria Mag r181, T a llers, 41
COISPANYTA SANTPERE

VISITA L'HOSPITAL CLINIC
Ahir, arnb motiu de la fasta del,
Reis d'Orient, d senyor Josep Saatpece, arnb les seves tres xamoses
filies: Maria, Pegeta Teresa 1
fill Ramon, el senyor Ferran Capdevila i famiSa 1 tota la companyia
de l'Espanyol, van visitar la Sala

d'Excedents de l'Hospital Clinic, on
tu acompanyaren el senyor Burgos
personal de TAdintalstració, reverenda Maro Priora i un nodrit grup
de metges, entre elLa el doctor Gili,
doctora 81'. Quadras Bordes, doctora Pal l arès, Vilaseca, Reitg, Bri.
call, Barceló, Moragues, Pàmies
d'altres.
El desinterés amb qui teas els
elements de Velent de l'Espanyol
s'han pres el paper de reis ha
demostrat la bona Ilei de Ilurs sentiments, ient delicats obsequis en
metâlhic i suculenta cistells comblats de llaminadures i hon vi, que
han provocat mes d'una Ilagrima
que sala vist espurnejar en els ulls
dels malalts, agraits.
HA ESTAT DETINGUT UN INDIVIDU QUE MATA UN NOI A
L'HOSPITALET
El dia 25 d'abril de l'any 10 1, passaca per un carrer d'Hospitalet el venedor de !ells de conill anomenat Pasqual León Sánchez. de 26 anys.
Un noi d'uns onze anys que passava
pel seu costat Ii dirigí paraules de burEl

moviment
maritim

VAIXELLS ENTRAT8
Vapor anglès "Castalla", amb
càrrega genral, de Bornhai.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", amb eärrega general i 165 passatgers, de Valencia.

Vapor espanyol "Turia", amb
eärrega general. de Cencva.
Vapor frances "Mont Viso",
•
càrrega general, de Mar-.
sella,

Vapor espanyol "Rey Jaime II", amb cärrega general i
passalgers, d'Eivissa.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", amh eärrega general i
101 passatgers, de Palma.
vapor alemany "Tarragona",
amb eärrega general, de Hamburg.
Vapor italià "Paganini", amb
chrrega general i 18 ffiassntpers. de Fiume.
Vapor espanyol "Ciudad de

Alicante", amb rärrega general
i 158 passatgers, d'Alacant.
Vapor danés ''Ersa", amb
eätTega general, de Jorvey.
Vapor espanyol "María R.",
ami) càrrega general, i 21 pilasaltares, de Mitlage.

98 per cent de puresa de to

PREUS REDUITS

JAUME SAURET
7, Pelayo, 7

zeforça
els puimons

la que indignaren el Pasqual. Aquest
intenta copejar el noi, perú aquest es
feo escapo'. Seguidament Paajeal es
tragué un revalver i dirpará dos treta
contra el noi i el mate.
Realitzat Pacte, Pasqual se n'anà a
França, i fa uns quants dies que la aolicia esbrinà que es trobava novamcnt a
Barcelona.
Abans d'ahir els agenta el detingueren en tina barraca de la carreter de
Port, sense que fes cap resistencia.
L'assassí ha estat lliurat al Jutjat,
cardes del crim.

a:::::zra

(1- tes, re-

fredab,
quitis

bron-

i mafalties in-

feccioses.

Per causes alienes a la voluncat
de la Comissió organitzadora, s'ajor-

nen fins a una data próxima els
jocs florals de Gràcia del casino
'L'Artesà".
ELS PAGAMENTS A HISENDA
El delegat d'Hisenda ha assenyalat
per a avui els següents pagaments:
Administrada, de Loteries núm. 35,
25.000 pessetes; Id. núm. 32, 150.000;
fd. núm. 27, 25.000; id núm. io, 2.5oo;
Íd. núm. rr, is.r6o; Mancomunitat Hidrogräfica Pirata/ Oriental, 39.59137.
L'HOSPITAL-SANATORI
DE L' ESPERIT SANT
Durant el pasear any de 1931 han
ingressat a l'Hospital-Sanatori de
l'Esperit Sant, de Santa Coloma de
Graznanet, 193 enalaata, dele quals
eent de 39.719 el nombre total de les
n'han mort 57, i han estat donats
d'alta 113, deis q uals 2 5 de guarits i 26 de molt millorats, esestades. Són assistit all l'attualitat 113 malalts. Cal anotar que durant l' grty passat s'ha inaugural el
vergel de cirtrrgia del Sanatori, el
miel ja disposa en d'actuaStat de tots
els mitjans per al tractarnent integzal de la tuberculosi pulmonar.
Les persones caritatives que desitgin contribuir a tan benéfica obra,
poden dirigir Ilusa donatiu s a la senyora presidenta N'AlexandeMa Escinche, arree de Balines, 141, o a
la vice-presidenta Na Teresa d'Angulo, vidua ele Camin, Banys Nous,
núm. 7, o al =lela sanatori.
I

RELLEUS - FIGURES DE

PESSEBRE I NENS DE BISESeOL
Preus recluita

R011 13 END OLI
Botare, 19 I 21
Tolden 12842

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

Ferments
po l ivalents
GENOVE

L'EMITLSIO SCOTT desenrotlla el cris 1 enforten
ossos. Enriqueix la sang i tonifica els nervis. Enrobustela els tendres pulmons dels nens i millora tot l'organisme, ensems, que proporciona una immunitat natural contra les infeccions.
Els nens la prenen amb fruici6 i eereixen amb facilitat totes les gotetes d'aquest aliment perfecta.
Doneu al nen l'EMULSIO SCOTT, per sä
que us sembli; la necessita, i evitareu més
d'una malaltia tal vegada molt seriosa.
Amb l'EMULSIO SCOTT teniu la satisfacció de saber que conté efectivanient
oli pur de fetge dt. bacallä —la selecció de
Noruega— amb totes les seves virtuts medicineis, vitamines i greixos en llur grau
mía alt.

e

Emulsió Seott
GRAN PREMI

Exposició Internacional de Barcelona, 1929.
Recomanada pels metges en casos de
BRONQUITIS
RAQUITISME
ANEMIA
ESTATS CONSUMPTIUS DEPAUPERACIÓ DE L'ORGANISME

TOS PERTINAÇ

La Medicina
PREMI MARVA
Rebem da nota següent:
"El Patronato del Premio Marvá
ha estudiado los trabajos presentaden para el Concurso sobre el tema
"Estudio médico-social del Converjo
sobre reparación de las enfermedades
profesionales, aprobado en :a 7." reunión (mayo-junio de 025) de la Conferencia Internacional del Trabajo, y
examen crítico de su posible aplicación a la economia española", y ha
acordado conceder casi la totalidad
del Premio, o sean cuatro mil pesetas
y cien ejemplares de la Memoria
impresa al trabajo que lleva el lema
"Ramazzini. 1633-/714" y las restantes mil pesetas, más cien ejemplares
de la :Memoria impresa, al que lleva
por lema "Ramazzin: 1701".
Ha acordado, además, considerar
como dignos de mencian a los que
llevan por lema "De aforbia

COLMADO NURIA

càrrega general, cap a Cartagena,
Vapor espanyol " Celta ", en
llast, cep a Castelló.
Vapor espanyol "Virgen do
Africa", amb cärrega general
cap a Castelló.

currz7 y "Medici munis plebeios
ranfeest interrogare quas artes exerceantl".
Abiertas las placas, resultó ser
autor del primer premio don Leandro 511VLa, residente en Sevilla, y
del segundo.' don Vicente de Andrés
Bueno, residente en Valladolid.
Si los autores de los otros dos trabajos mencionadcs autorizan para
abrir las plicas al Patrona:o, éste se
complacerá en publicar 5U3 nombres
en 'a lecha. de ;a. adjadkación del
Premio, que estatutariamente ha de
ser el día 8 de enero, fecha en que
cumple los ochenta y seis años el
general Marra."
CURSET
Dissabte, dia 9, corneaeara a Meapital de la Santa Crea i bunt Pau.
el Cprs de. Teaurnatologia orgariftzaz
pel doctor L. Bosch Avilés.
Les toser/acicate tenen lloc a la
dipositaria del de hospital, de 110'.1
a una.

DE

Thivió Tomàs
Bailén, número 12 -- Telèfon 50794
GRAN
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41MNIffir,91191~11•13M11911113111MIMINFIK/D

Esteve Pulggali Ginesta
ENGINYER INDUSTRIAL
ha mort a 47 anys confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)
ta sera afligida esposa Anna Crusellas, pares Vicente i Teresa. pares potajes
Joan i Dolors, germana Elvira, germans política Manuel Mastloreis, Teresa Clavel!,
Mercó Crusellas i Enric Cruzet. nebots, cosins, oneles, ptirepes - IBIS i les cases CAL-SELLAS GERMA 1 C.', MASLLORENS GERMANS, S. A.. SUCeE:ISOR DE J. CRLIELLAS i MATERIAL PER A FERROCARRILS I COMTRUCCIONS. »S. A., en assabenlar
de tan dolorosa pèrdua els seus anales i coneguts els preguen quitfl tinguin paesent
en llurs oracions i que se serveixin assistir a la casa mort.niirta, asse'sg de la
Indústria, ti, aviti, dia 8 de gener, a dos quarts de dotze. i gr hai d.leclinpanyar el
cadäver a l'església parroquial de Sant Cugat i dcspres al Cernehtiri de l'Esa
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Vapor espanyol "Ampurtlän".
anal eärrega general. de Palamós.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor italiä "Doride". emb
càrrega general, cap a Operto.
Vapor francés "Mont Viso",
amb cärrega general, cap a
Buenos Aires.
Vapor espanyol "Cabo Villano", amb càrrega general, cap
• B ilbao.
Vapor espanyol "Turia", amb
ehrretra general, cap a Caenblanca.
Vapor italiti "Paganlni",
cärrega general, --tp a Genova.
Vapor angles "Castalia", amb
càrrega general, cap a Gibraltar.
Vapor ringles "tSo .well". amb
cärrega general, cap e. Valencia
Vapor espanyol "Rey Jaime I", amb cäitega general,
CAP a Palma.
Vapor espanyol "Ciudad de

R A O II O
SUPERHETERODD1

Divendres, 8 de gener de 1932

ValAnoia", amb eärrega general. cap a Vianda,
Vapor eapan y ol 'Seo 3", amb
eltirrega geneeal, cap a Palma
d ., Mallorca.
Vapor ettpartyol "Ophrl", amb

PREGUEU A DEU PER L'ANIMA DE

ia1 ria
Maria do Moniserratlillarra
de
que finit el dia 21 de desembre de 1931, a l'edat de '24 anys
després de rebuts els Sants Sagraments
A. C. S.
El seu espòs Marian Pañella i Casas, pares Jaume 1 Carme. avi,yrtatern Erancese, germana política Jaurne, Enriqueta i Matilde, ondea-, o
' nales pioijtics. nebot.
cosins i tots els nitres parents, en recordar als seus arnics i j ouneuto tan dolorosa
pèrdua el preguen que no oblidin la finada en Ilurs oracions i. 4110 se Serveixin
aseistir als funerale que, per l'etern descans de la seva änimattattron . 1Ioc demà.
dissabte, a dos quazts d'onze, a l'esglesia de Nostra Dona de Ponipeta, dèls Pares
Caput:Ins (Diagonal), pel qual piadós arte els quedaran molt agraits.
Les mieses després de l'oriol I seguldament la del perd6
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Ele Excm. 1 Illins. Srs. Arquebisbe-Sisbe de Palma de Mallores i Bisbe de Barcelona han cdneedif indulgenelea als fidels quo preguin en adtbagi do /a finada.

Divendres, 8 de gener de 19s.
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LES LLETRES
1832 - 1932
EL CENTENARI DE
Alemanya i els intellectulas de tot
el nian, això és, la "Internac:onal de
la Intelligencia", prepara la conunemoració del centenari de Goethe, que
casque a Francfort el dia 28 d'agost
de 1748, i morí a Weimar el dia 12
de mere de 1832. Sembla que les voluntats alemanyes no són acordes a
comnemorar Goethe. Els conumistes
l'acusen d'haver estat un aristócrata;
els nacionalistes, de no hatee estat patriota. En el fons els uneix l'odi coma a la Ilibertat de l'esperit, a la M i
-nuciadeltg munes
idees de patria i de classe.
Francfort, però, celebrará Pany de
Goethe. El dia 22 de mere tindrà
lloc, a Weimar, una ceritnänia oficial.
A l'hora rnateixa en que Goethe morí
A. Scheweiter pronunciará un discurs.
Del 12 al 14 de maig es reunirá a
Francfort la "Gomissió de les Arta i
de /es Lletre3 de la Societat de les
Nacions". Tindré lloc una reunió internac:onal a l'Opera, durant la qual
cada un deis delegats estrangers pronunciará un discurs brea sobre la significació de l'obra de Goethe i sobre
la importäncia de l'obra goethiana en
la vida espiritual del seu país. Els escriptors A. Paquet : R. J. Binding
d/naran :es grácles. A continuació
será inaugurada una exposició goethiena al musca Goethe. Durant el
rrateix ternes de mai es retrnirá la
Secietat Kaiser - Wilhelm Per al progris de les ciencies.
Durant el raes de juny se celebrará
Congres de pactes remates i una
Settnana unieer sitdria, durant la qual
els cossos académico d'Alemanya explicaran Ilurs relaciono presents o passedes amb Goethe i la seva obra.
Durant el mes de juliol tindri lloc,
de l'zt al as, la Conferencia internacional del tr ebal l social, i, del 21 al
24 del mateix mes, la reunió de les
associacions chorals de tot Alemanya,

nformració catalana
* Enric d'Ofterdingen de Novalis:
.4 la colleeci6 de 'L'Aven ç " i cor_
respanent al número 51 de la mateixa
coneccia, es va publicar fa uns frente anys la primera traducció de Novclis deguda a loan Mano galt. La inca rparacia d'aquella obra de la literatura alemony a a la catalana tu produir
e a seas eran sensació als nostrcs medis artístics, sinó que va tenir censeqiii;Kies per la l'ostra literatura.
El ¡libre de "L'Avenç" fea rápidament exhaurit, i des d'aleshores no
sen Vil fer cap edició mis.
Ara. cl vallan onze de les Obres
Completes de 'faro gal! ofereix norantent a la consideració del públic litera ri la traducció del poema de Novalis,

El Teatre
NOTES OFICIOSES
NOVETATS
El Grand Gulgnol, de Parlo, el fa..
más espectacle de la por, de lentocid i de la rialla. que tant d'iza assokix tata els anys quan es presenta
a Barcelona. donará al teatre Novetats una curta serie de sis representacions, quatre en funció de nit 1
dos en matinée, des d'avui, da 8,
ama a l'u del mes que asen, preseasaant els mes grana i noSs recents
dei "Grand Guignol", en Ilue
teatro de París.
• "Grand Guapea.", no ee un teatre com ols altres, ei públic quantais
'al qual li agrada aquest genere ja
ho tap. El "Grand Gtrignol" es un
espectac.e sensacional t es també diversos teatres a la vegada. En la
` comedia", arnb els seus dielegs
graciosos, ei seo interes i la seva
rialla amable; en la "farsa", ama, les
sen-es carenes divertides a la seva
enancitat desbordant; en el "vodevil", arnb el dialeg insinuant i els
seus moments alegres, i de repent el
drama violent i emocionant. L'escena ha canviat, la Ilurn pren un tin
moral, en e; silend xiula una sirena
liunyana; un crit en la nit; landetat inexplicable, que va a passar? i
succeeixen coses horribles, espantoees allucinacions de febre La por ha
invadeix tot. Pe:ab, desaires, les
comed:es que alternen amb els drames tnebrosos i emocionant, torren
la tranquiHitat a l'espectador, la nalía floreix en totes :es boqueo i la
franca alegría s'apoderen de l'espectador.
• Assistir a Novetats a una fundó
del "Grand Guignol" da passar una
nit a París, puix que el "Grand Ging'
not", que fama part de la vida pararer, presentará les seves obres mes
aa'audides, repreeentades pels seus
artates amb Iluna decorats i accessor:s especials, tot el qual contribueix
a crear la mes perfecta
ROMEA
L'estrena de "El setè cel"
Con, ja traína dit, dissahte, en fundó de tarda, s'estrenará a Romea
"El sete cel", obra traduida al catalé per C. A. Jordana.
En "El sete cel", intervenen quasi
tots els artistes de Romea. Maria
Vila i Pius Davi tenen dos papera
Dana i Chico.
Batlle i Amigó han pintat une decorats per "El seta cel".
OLYMPIA
Avia. divendres. acaben Pur (an.
traute eaì ia present temporada, div ersos dels números de Circ que han
iategrat el segon programa, per a

GOETHE

durant la qual cantaran les mees
co mpostes sobre textos de Goethe. El
• tindri 'loe la reunió de les associacions escolars. Durant tota la setmana seran representades les obres
teatrals de Goethe. El dia de l'aniversara de la naixença se celebrara un
festival al mal concorreran representacions del Govern del Reich i
dels governs dels Estats. L'atribucla
del tradicional premi Goethe serä feta a la Paulokische, transformada en
un Parlament de la Cultura, en el
qual representants de totes les brauten del saber retran un homenatge
a Goethe.
Seran representades, durant aquest
any, Tangs ato, Tasso, el Segon Faust,
Egmont, Gota de Betliehinger. 1.fig 1 nia, Clavigo i Stella.
Hi haurä diverses celebracions m esi-alt: tm concert de Lieder damunt
paraules de Goethe; tilia execució de
la Damnaria de Faust, de Bertioz;
carees de Fans!, de Schumann; la
Vuitena Simfonia, de Males.
Hi haurá exposicions ai"ohjectes
goethians", de dibuixos contemporanis dels viatges de Goethe a Itälia,
l'estil neo-elässic i Impera dels piators de Evariefort en terma de Geethe,
haurá conferencies: Goethe i
rae, Garthr i rl llib r e. Ceethe i la
cieacia, Goethe i !a critica.
Es publicaran llibres: La ciulot de
Goethe darant el segle X1'111: una
edicaa monumental de les nl YeS de
Ga ethe en cinquanta volunis, deis
quals en sortiran cinc cada any impresos en tienes de !letra nou ("Internacional Goethana").
Es radiare l'obra i el pensament de
Geethe.
Es filmará la vida de Goethe...
Catalunya, pocs però valuosos, té
els seus antics de Goethe. Cal esperar
llur aportara', al centenari.
3fattuel Rabent,s, Prriedit literal, que
tan bo' C011elir la literatura alemon3a,
ha carril uit nola k le estudi que prologa aquest volum de les Obres de la:regala En Hl, ultra situar la figura
de Nava lis dintre la literatura al em anya, d'una manera admirable situa la
figura de Maragall en la literatura
catalana, i especialment estudia !a
influencia que les traduccions de Maragall pum:in l'a yer fingid a les lletres del 'lastre país.
Eis volunt en confiad de doble unieres: importan: pel seu contingut, i
indispensable als que sola tenen la primero edició de les Obres Completes de
Maragall, en la qual no es va incloure

aquesta traducció.
S'está repartint als subscriptors,
posara a la venda dinh e de pocs dies,
deixar lloc ais que ¡aran el seu
debut denla.. dissabte, que seran els
sones i simpàtica barristes Go-Yonel,
Leonila i la grandiosa troupe ciclista
còmic-seriosa Georg Narew, procedents del Circ Dos Recreios, de Lisboa , on han deixat. grat record de
la sera estada en el programa (Vaquen importantisaim Cinc. Segueix
essent comentadissha l'actuació a
Olympia de l'artista de fama mundial Steens, dit l'home que es burla
de la mort, l'home que juga ami)
ella i per la qual cosa ha assalit el
sobrenom de mestre de l'impossible.
Aquest artista actua totes les nits,
poc més o menys a un quart d'una, i
a :es matinées apraximadament a les
set. Per a denla, dissabte, a dos
quarts de cinc es prepara una extraordinaria matinée per a infanta
amb tots els números de Cinc, el
gran Steme i els números de debut
abans esmentats. Al vespee, a un
quart d'onze, aj e; cont diumenge.
tarda i vespre, prendran part en el
programa tots els números de Circ.
amb els de debut i el gran Steens,
el qual per la seva carta actuada a
Olymp:a es veu precisat dlntrc de
pocs dies a canviar totalment llurs
exercicis. En :es funciono de tarda,
com costum. tiadran lloc els pa s
-seijaprltdnse
simpatics barreta d'Olympia.

La primera vetllada corresponent
a aquest mes de l'Agrupacia Artística de la "Colla leibertat Gradenca" se celebrará demä, dissabte, al
Teatre Zorrilla ILlibertat, 2, G.).
SU representará la graciosa comeMe,

dia d'Alfons Roure "Corpual...", en
la interpretació de la qual arenen
part les senyores Garau ( 3. A.),
Piquen, Teixidor, Garcia, Fort i Cabrer, i els senyors Pone, Soler, Bonavia, Bigues, Borrelles, Duaso i
Tua (F.1.
Acabará la vetllada amb un lluit
ball, amenitzat per l'orquestrina Se-
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En un establiment del
carrer de Pelayo es va
cometre un atracament
al migdia
Pene ei rot presenta alguna
punta molt foscos
Ahir al mati, cap a dos quarts d'onze, es van presentar a la casa de compravenda de jeies que té Jaime Costa
al carter de Pelayo, número 46, pral.,
de.s individua els quals en acudir un
dels dependents ii exhibiren un rellotge de niquel, i van eoHicitar que
els los admès corn a pignoració.
El dependent els va dir que degut
a l'esces valor de la penyora, no podia ésser pignorada.
Els visitants se n'anaren, pera vart
tornar a l'establiment, amb la pretensió que els fos admes aleshores per a
pignorar un aparell per a esmolar falle , de máquina d'afaitar.
Un altre cep els dependents els van
fer present la impessibilitat de fer-ha
per Pescas valer de la segnna penyora.
Van tornar a retirar-se.
Pera, a les dotze els dos esmentats
individus encara es presentaren a l'estahliment. i en disposar-se a atendre'ls
els dos dependents que hi havia a la
casa. un d'ells nemés té quinze anys,
els des s ubjectes els van ordenar que
aixequessin els braços enlaire, tot
apentat-los els revòlvers.
Els lladres tense cesiar d'apuntar
els revalvers als depenclents, van possar al departament destinat a oficinee i allí van obligar ola dependents
que passe s sin a una habitacia cantina, on es van treure unes coree s i uns mocaders i ela van lligar i
arneadaear.
Despees eh Padres es van apnderar
ele 1.2 50 pessetes que hi baria en un
dele cable, del mestrador i tot segua se n'alteren de l'establiment, i van
.11/Ca r la porta. Els llaares ne se n'entlugueren cap joia, 1 aixä que palien
haver-hi fet ami) teta facilitat.
Tat aixb es el que expliquen els
dependents. Van afegir que despees
rle grans esfeeeos van poder alliherar-se dels lligams i que tras d'ells va
sortir al baleó i demana auxilia a
grato crits: reta eue no hi anä ninga.
Així eue e la Jefatura Superior de
Pelida ea van tenir retires sie rae_
dae robatori sortiren diversos agents
de la brigada d'investigació criminal,
que començaren les gestions pròpies
del ras, incautant-se de la corda que
va servir als Iladres per lligar els dependents i dels mocadors que van lit/lazar com a mordaces. Aquests morad," 54,, de color blanc amé sanefa
merada i un te handada la següent
inserirriá: J. Pardo.
Tarnha e'inezautaren d'un papen que
havier deixat els lladres i en el qual
havien escrit;
"Sernoe nosotros. No se culpe al
personal."

Van dir els dependents que els IlaAres eren jo y el. Un semblava tenle
tR anvs d'edat i 26: aquest clareen etaminyava PI eevalver i patia estra e i s me a la vista.
7 Pral itno
A q uest rebelara per alguns detalls
singitlers sobre la forma rom diuen
rh,
d•nendents que s'ha tornes, ha etaUN SEGELL SOL
extraordinäriament l'atentaó de la
ALLEUJA A L'ACTE dat
Hala.
MALS Di. CAP. DE OUEISAL
El: agents que s'han presentat a
NEURALOIES CANSINERT
l'esta.hliment han sotmes els dependent‘ a un minuciás interrogatori, del
SENYORE3 teniu- leo preeent•Me
‚Cor p ., seriado* dolonenee
qual. ce mes natural, e9 guarda una
I^
Tet les explicacions dels deha)
A— NO PERJUDICA
pendents setnbla que presenten malta
L'ESTONIC NI AFECTA EL COR
, punta foscos.

"h "1"E
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** Un ordre.— Una de les fases
mis ca racterístiques de reraltició de
la Mental intellectual d'a gsü es separammt Ho hem remarcat en
altres ocasions. Incapae—reconeixent
que is per la força dels fets—de mantenir-se en el pla licuad del liberalisnte—oscilla del feix a la jale segarle
les velleilats de la sera economía individual o est a mentaria o les crisis hita,
mitents de la seva sensibilitat. Si d'una
part ei feix revifa una epoca durara
la qua l un cert ordre social afaroreir
la seta activitat en alió que te de mis
banal i frívola tot assegurant-li, amb
egoisme interessat, una categoria social que afecta la sera i estimula la
seca vanitat, de l'altea Pare la falç
promet un altre cert ordre socia: del
qual aquelles obliga cions de carácter
moral que més semblava que cohibien
llar inditeidualitat or iginal—dogma, tit.
tria—, que més l'humiliaven 'alunas
estat substituidcs, "reemplaçades" per
les oblig a cions que imposa el sentiment
de solidaritat. Aquesta joventut indecisa no cerca, con: creuen els fanàtics
de la proletaritzacht sense °temidos,
de desviar el socia/inne per a obligarlo a est a blir ala c o mprontís entre dos
rágims en pugna. (Aquesta creença es
compartida per tots els comunistes ge!osos de lisie Is csicni avantatjosa
guata representen l'arantguarda inicial. D'oct.exeornulliorts
tr, publicu,teris
ergo" de diz . ersos agrupan:eras francesas—Monde, Nouvel Age i Plans—
han cstat acusades de comuno-feixistes i social-n a cionals.) ,4questa joventut intellectuaL espiritualista malgrat
del scu agnosticisme, allá que cerca
Es, davant l'asfixia a qu.# sohneien els
pobles eIn galeras i les doctrines reforntistes, un ordre. Quan ti ha sembla t que l'ordre social establert pel capitalisme ctuir, s'ha decantat per les
doctrines que propugnen l'ordre social
nou i ha obscrrat amb simpatia els
pobles que assagen d'implantar-In. Per
amor de l'ordre mis que per actor de
Ja justicia (lot i complaure's en ¿'aros.
lostest del: pobles a su règim mis
equitatiu), per tal con: el ser. desordre
espiritual, millar, el desordre espiritual, reclama un ordre material salid.
F.it rigor, pera, no pren partit, sind
des d'un punt de vista de realitzacid
est,'tica, per aquest a o aquella f-nia
social. El sea reialme—estoica, cristiana o superrealista—no s4.1 d'aquest
usan. So que amé tricorni de xara!
o amé un estel vermell a la gorra , ha
"guardia civil" identica sota rota e's
règims—Cesar blanc o Farad vertnellestora sempre disposada, al primer
avis, a a rrencar els ulls amb la punta
de la baioneta it l'illuminat que cregui
i sostingui que hi ha altres tifus que
els adorats per l'Estat constitteit.

Giovern

Civil

La tranquinitat ahir fou
absoluta
Malgrat els rumors que ahir
al mati circularen de què a
pretext deis luctuosos fet s d'Av:ledo. s'intentarais algun rnovimeta de protesta, la tranquiiWat durant el dia d'ahir fíat
absoluta. -tant o la c apital t'oral
a lotes les pnblacions de les
comarques.
Horn nom a s ob3erva que les
parelles de guardia civil que
linhitualment prestaven servei
de vigilancianl por, i a les bar.
riadas, havien estat substituidos per anlic.ia da envall.
Tarnbit , erra) mothi de la sor'ida d'un batalló d'infanteria
cap a Vic, la fantasia pc-pular
va fer de les seves; realitat
nomes es traetava de la Iramesa de forres de l'Exercit per
a p restarle' servei de vigilancia
exterior a aquella Presó, ost la
qual, cona sin sahut, darrerament hl foren portats 9 2 presos per delice
EL GENERAL I CORONELS DE
LA GUARDIA CIVIL COMPLIMENTEN EL GOVERNADOR
Ahir ei govornadnr civil va
rebre la visita del g onoral Marzo i e n rnnols d o la guaidirs civil.
En dcnar compte el senynr
Moles ala periodistes (Vaquestes visites, (ligue que s'havien
mostrnt molt cordiala.
LA QÜESTIO DEL TREBALL
AL PORT
Tambe el governador donà
compte le què havia rebut la
visita d'una Comissió d'obrera
de Sant Pere Pescador, per a
parlar-li de la q i iestid del port.
EI senycr Moles els digne
que ell tenia el propòsit d'escoltar tnts els elements que
treballen al por' per a després
resoldre sobre la qiiestid.

INSPECCIO A UNA FABRICA
DE CALÇAT DE MANRESA
El governador ha nrdenat
una inspecció tècrilea a la

FARMACIA
VIDUA DR. GEN OVE
MEDICAMENTS PURS,

ANALISI
Rambla de les Flore. 5. - Barcelona

comptabilitat do la fabrica de
calçats de Manresa dels senyors Cortes Germana, que ha
tancat les portes, segons ells,
per les pèrdues sofertes en la
indústria, i que ha motivat que
nombrcsos obrera quedessin
sense feina.
DE L'OBERTURA

DELS SINDICATS OLAUSURATS
En periodista pregunta al senyor Moles si havia disposat
Paleament de clausura que pesa
als Sindicats de l'alimentació,
de la construcció i dels transporta.
Digne que com que no sabia
si damunt d'aquestes clausures
hi pesava la intervenció judicial. recomanà als visitants que
es dirigissin a la Prefectura
per abreujar tramites, fent-los
present que si hi intrrve l'autoritat judicial All no hi pcdria
(er res.
VISITES
El governador, durant el dia
d'ahir, va rebre nombroses visites. entre les guata hi ha la
dels diputats senyors Conapanys. Drnchs, Carrasco i Venfosa j Romg, i el conseller de la
Generalitat senyor Serraclara.
Tambe l'anaren a veure ncmbrosos alcaldes de poblacions
Pararles, la Junta d'Obres del
Para, Ala raps dels Cossos
Trajo:Tare, i Correns.

CA PITA IF,
Petit o gran i aaminis . per vas
mateix, us produira gran renda mensual la garantia triple de la qual
queda al vostre poder Rambla del
'entre, 37. e ral., segot

ELS TRIBUNALS
NO VOL PAGAR EL VIATGE EN
TAXI I PROMOU ESOANDOL AL

JUTJAT
Un tal Josep Ladrón de Guevara fou detingut per negar-so
a pagar deu pessetes que pu.
Java el viatge en auto que va
fer.
El delin g ut ea v011a fer eschpcl de la Prefectura, on trenca
la porta d'un ca/abds.

DETINGUT
PER PORTAR ARMA SENSE

LLICENCIA
Al Teatro Talla fou escorcoIlat per la policia Pere Arquer
Conillera. Corn sigui que li fos
ocupada una pistola de la qual
nr. tenia llicencia, ton posat
disposici ¿del Jutjat corresponent, que ordena el seu ingrés
als calabossos.
DILIGENCIES
DEL JUTJAT DE GUARDIA
El Jutjat de ta Concepció,
secretaria del senyor Guardiola, instruí durant la seva darrera guardia. que acab à ahir a
les onze. 139 diligencies, i ingressaren als calabossos ti detinguts.
El substituí en la guardia el
Jutjat dr l'Hospital, secretaria
del sonycr Comes.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.--Desnonament:
Antoni Temer contra Vicents
Adelantado.
Testimoni: Palia Muñoz contra Perla Saye.
Sala segona. —Menor quanfin: Maria Clapes contra Josefa
Pcbresn: M o re?! Virgili contra Manuela de Borras.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Drassanes.
—Un oral perlesions contra
Adolf Arando.
Seecin segona.—Oest i Conceprió.—Tres orals per t'ad i
danvs contra Miguel Puint,
Joan' Vilella i Juli Gómez.
Secció tercera. -- Hospital.—
Un ora/ per estafa ccntra Felix
Garcia.
Secció titlarta.—Un oral per
furt contra Joan Guals.

i

Cursos
conferencies

CURSOS 1 CONFF.RENCIES
ORGANITZATS PER PALESTRA
Curs Cursos de Taqulgrafia.—Ahlr
va començar-se a Palestra un curs
Taquigrafia catalana, sistema Martí,
a cartee de l'expert profesior Rafel
Cardona.
Les classes seguiran donant-se cada
Mines i dijous. de vuit a nou del vespre.
Les inscripcions poden fer-se a la
secretaria de l'entitat (Corta Catalanes, 592, pral. - Tel. 2~9) cada dia
feiner, de dotze a clues i de set a nou.
Curs d'aletnany. — Aixl mateix segueixen donant-se , ara gran éxito,
cacle dimarts i divendres, les classes
std curs d'alemany, a càrrec del professor radiu 1-1. \Valter afeyea.
— Aquest vespre, a dos quarts de
vuit, Ramon Masniera i Vidiella donnra a l a sala d'acte s ele l'Atraen
Barcelonés una confereneja pública,
en la qual descabdellarà trtenia "Lnterjectivisms 1 vida social".

LES ARTS
Rudolf Schiesti (t)
En la vila de lIanns Sachs, Albrecht Dürer i Peter Vischer, a
Niirnberg, acaba de morir, a l'eda•
de 53 anys, un dels pintors i grafistes txlierns més purament i caracteristicament elernanys: Rudolf
Schiestl.
Aquest tan rude cota somniador
artista baria nascut a Würzburg el
dia 8 d'agost de 5878, i era fill d'un
tirolés, que en lloc d'esdevenir el
cap de la masia pairal, coas li pertoca ya per ésser el mes gran, es
dedica a tallar la fusta i arriba aixi
a ésser et mestre i director d'un
talle,- reputadíseint i els tres fías
del qual foren artiste-s: el mes gran,
Heinz, escultor com el seu pare,
tot i haver revelat també unna disposicions excepcional per a la granee; afatthaus, és un dels pintora mes apreciats per certs cercles
de Munic, i quant a Rudolf, la
mort inesperada del qual ens ha fet
escriure la present necrologia, ja
harem indicat mes amunt quines
crea les seves activitats artísticoestètiques, pera, abans de posar-nos
a estudiar-lo separadament, no no1-em passar endavant sense esmentar,
almenys, com a cas força rar i poc
corrent, l 'e specialfssimacomunitat de
sentiments i el parentiu estillístic
que, tot i ks evident; diferencies individuals, distingeixen les produccions tan tipicament racials d'aquests
germans Schiesta
latalcer teebnai senara com els
altres dos germans Heinzi Matthass,
al taller pateen, pena quan lanera
sempre de les seves excursions per
la bella vall del Main amb les cara.
petes plenes de dibuixos, hom resolgué a la fi enviarao a estudiar la
pintura a l'Acadèmia de Manir.
Tambe treballa te Innsbruck en la
pintura de vidre, per a la qual especial feina era el sea estil, tan
peculiar, indicadissim, <knut el seu
ame,- a la al teia ferma i gruixuda i a
les coloracions fortes i esclatants,
Bes que l'any 19 15 es ti-asilada a
Nürnberg com a professor de la
Staatschule, on acaba de morir, corn
ja havem vist mes amant, i la. qual
ciutat s'adeia talle per cert, amb l'aspre, nuós i autentic germanisme que
tan netament ceracteritzava la seva
producció, sigui la pictórica, sigui la
granee.
En els dies de la Guerra gran,
Part d'aquest artista podriem dir que
esdevingua popular a. causa dels dibnixos seus apareguts a latiesheres
molt apreciat "Liller Kriegeszeitung", del qual fou director artistic,
per cert, en substitució del conegudissim dibuixant del "Simplicissimas" Karl Arnold. Es malt conegut també entre el3 aficionats a colleccionar Ex-libris, per haver-ne dihuixat una serie proas remarcable, de
la qua! escriu Richard Braungart, el
millor coneixedor d'aquesta especialitat de l'art grana en el seu savi
i cuniós llibre "Das moderne deutsche Gebrauchs Ex-Libris": "Que
en 'art arrelat i sa, pie de sentiment

i de torça, de Rudolf Schiestl, vis
tato del passat cosa del present, i
és, sobretot, un mestre en Parranjament planimetrico-decoratiu."
Els carácters estillístics de les obres
produides per Rudolf Schiestl les cm'
parenta estretament amb les dels
vells mestres del seu país d'una
benda; eis Dürer, Kranach, Altdomfer, Burgkmair, Baldung-Gtien...,
de l'altra s'acosten de molt proa
a les formes del primitiu art pagas
o popular, tal cota aquest s'exerceix
encara avui en alguna- recosas amagato de l'Alta Alemanya, i del
qual art n'ha acceptat aquest artista que ara comentem alguns procediments técnica, com és ara la pintura sobre vidre.
Pel seu primivisme enèrgic i minuciós, hom pot considerar Rudolf
Schiestl. potser encara Inés que el
seu germà Matthaus, com un dels
precursors més autèntics d'agiten
moviment tan antaimpressionista
com antiexpressionista. de la "Nova
objectivitat", del qual es diferencia
només que pel tres prou nazareniä
"del seo allunyament de la gesticulució del sastre temps", per dir-ho
C6711 Leo Welsmantel.
Pero') allò que a nosaltres cas
sembla mes valuós en les obres
d'aquest Rudolf Sch:estl i quelcom
tan profund i retament alemany,
que no trobeni pos en les produccions piotóriques i gráfiques dels
altres paisos, as, per cert, l'origen
i la fans precisament de la nostra
manifeste i declarada estaroci a, i er e
-ferntiapl'Argeman:que
consisteix en l'estreta i orgánica unió
d'una ¡ensarta ruda, intensa i fortement pläsEca, i d'una interioritat
profunda, plena derreomni i d'encís.
Aquestes qualitats, en les obres dels
artistes deis altres palsos europeus,
estan en general lamentablement
oposades: horn troba la mes brutal'
bestialitat a un costal i la carrin-.
cloneria més banalment ensucrada
a Peltre, mentre que aquella unió.
produeix "aquella aor de Düreristne,
un inexplicable perfum del terrer
alhora brutal i dolo impossible d'analatzar en una frase i que fa descobrir un alemany entre alees",
com escrita l'erninent crític francés
Henri Bouchot.
Aixa ne vol dir ni molt menys
que tots els pintora d'Alemanya posseeixin aquesta qualitat tan apreciable; no, no és pes aquest el ces,
malaundement, puix que :a superficialitat 1 la bestiesa són internacionals i hom troba també en aquell
país prou "amateurs" inficlonats per
l'infecte hedonisme pictòric juevoparisene 1 pintora com els Hanns
Piirrmann, Oscar Mol', Rudolf Leve.
Otto von Watjane Henri Rassing...
que són tan banals. fútils i buits
cona els Bonnard, afatiese. Dula'.
afarquet, Pascin i els seus incemptables pastitxaires i seguidors de París i de províncies.
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es realitzatä en condicions de gran,
urgencia i al mes dient.

EXPOSICIO DE FOTOGRAF1.4 ARTISTIC.4
El diumenge, dia to, a les onze
del mili, tindra lloc al local de PAgrupacia Fotográfica de Catalunya
(Cartee Duc de la Victòria, 54, pral.)
l'obertura al públic de l'Exposició de
Fotografia Aettstica corresponent al
VIII Concurs Anual de la dita entitat.
Al
acte hi san convidats els atacionats i públic en general.
UNA SUBHASTA SENSAVORAL
Es vendrä una de les millors
ccIlercions d'art. modern de
Barcelona
QUINA...? ON...? QUAN ?
melnelimeademseseer

"CERAMICA", NUM. 2
S'ha posat a la venda a les principals llibreries i quioscos al preu
de 150 pessetes l'exemplar, el MImero 2 de la revista "Ceranaca',
òrgan de la Unió Nacional d'Indasmies Ceràmiques.
Aquest número de "Cerámica"
consta de 32 páginas de text profusament illustrades, i és, pot dir-se,
superior al primer número. N'hi ha
prou amb veure el seu sumari:
"Pan-tic. — "Els començaments de
l'ús de la cera:Mea", pel doctor Jetop de C. Serra-Ràfols. — "Per a una'
Escola de Cerámica", per Entices,:
Elies. — "La cerarnica en la decorada)", per Francesc Xumetra. —
"La ceràmica en la construcció: L'obra de l'arquitecto Lhie Domenech
i Muntaner", per R. T. — "
quimic de material, cerarnics", per
Daniel Pujol, D. I. Q" — "Progres609 realitzats en el secatge le materlals ceramics i d'objetare cera/Mes
fahricats en serie" (acabament), per
Vdi Bel,ini, enginyer. — "Metes
(Forns de laboratori i aficionats),
per Jacint García. — Infortnacions."
UNA SUBHASTA SENSACIONAL
Es vendra una de les millars
ectleccions d'art modern ele
Barcelona
QUINA.., 7 ON...? QUAN ?
UNA SUBHASTA SENSACIONAL ::

A una important galeria barcelonina
dintre el corrent mes sera subhastada
una de les malees colleccions d'art
modem que existeixen a Barcelona.
La venda trochara gran .sensació no
sois per la importancia de les obres
1 per - la sera quantitat, sind perqué

M. A. CASSANVES

DEL SOPAR D'HOMENATGE AL LACADOR
RAMON SARSA.VEDES.
Segons ens comuniquen els organitzadors, el sopar a Ramm Sarsanedes
Oriol, ánima de la prestigiosa manufactura catalana de laques in cae
tindrà :IDs al Restau--se"Salcur.
rant Catalunya dimarts vinent. dia 12,
a dos quarts de deu de la vetlla. El'
preu del tiquet és de 15 pessetes, i
podran adquirir-se, fina a les cinc de
la tarda del mateix dia 12, a la Sala
Pares o al mateix Restaurant Catalunya.
Són molts els amics i admiradors
d'En Sarsanedes que pensen aprontar
aquesta avinentesa per tal d'encoratjara') a prosseguir en el c.ami emprés,
tot retantai Phomenatge a que s'ha fet
mereixedor per l'exit assolit en l'exposició suara clausurada.

A LLORET

MAR

(GIRONA)
CLIMICe MENTAL 'TORRE CAMFDERA'.
per a matan, nervmaes, mental. 1 Wats
tremens. reatan te Idetre dIrtecor-rests
Gens, DOCTOR M. BERNAT s GARRARES. — Per 1 intonmes, tirmint ros a
la nieitisa Centra o a 131110EI Orla, ala
divendres. de quatis e set de la tarde,
ei taller de Pelero. nato SE

Carnet
de l'excursionista
DINAMIO CLUB
Diumenge vinent aquesta entitat organitzarà una excursid
a Sant Llorenç de Munt, sota el
següent itinerari:
TerraSSFI, Matadepera, Cavall
Bernat, Can Pobla, La Mota.
Coy a del Drac, Els Obits, Turó
de Montean, Cova Sitnanya,
Font del 1.1or i Sabadell.
Lloc de reunid: Estació F. C.
ite Catalunya, a les 110.

AGRUPACIO EXCURSIONISTA
MONTSEC
L'Agnipació Excursionista alontsec Jara diumeage vinent una sortida
familiar a Papiol. Bernat d les Escletees, Sant Bartomeu de la Quadra i
Les Planes. Sortida pel haixador del
nasseig de Gracia, a les 8'm del mati.
Tornada, al vcspre.
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INFORMACIO DE MAIJRID
El Correu de Madrid
ELS ASSASSINATS DE GUAR-

PIES CIVILS. - Al bell punt de
tornar a obrir les Corta resta plantejada tina qüestió que podria ésser
gravissimn: la deis assassinats de
ousirdics ej.:41s. Ha estar con, una epidemia. .4 d'Yerros hidras dEspanya
han succeit jets criminosos semblants
ca pocs dies, i no seis la indisciplina
que suposa tal gosadia, sinó les
Junistducies espreialment repugnan 's
d'almas d'aquests Jets els donen Vertrema gravetat que ferien. El conjura
demostra que es perd aquel! respecte
aoje a la Guardia Ciril, i que no
esporuga pensar que si en narren guata-, per coda un d'ells en resten den
mil. ;Es cumest f nomen social prodriit estontimiament. dels abusos soferts tes pobles amb paciencia,
COMPieS presentats pels temps en quì
els caries maniobraven valent-se 7110.5,.
sa d'aquell respecte innegable a l a faderasissima i organitzadissinta gendarvieria espanyola f JEs, per alt ,e cap,
frita d'alguna camPanya contra la
Guardia, terliongació sorda de la que
es fea a plena llum eis primera Meses
de la RePúblicaJ• .t..nerá perque prediJamen, amb la Guardia Civil han lotst, durant tot l'estiu, els camperas
d'Andalusia, d'Extremadura i d'Ares
regions aorieoles quan per ferça i
viclentament mimaren transf orinar, de
cop i celta, el sistema de propietatf
Les ; r es causes is probable que hi
tinguin arrel: Pera si /a aranera crin
la darrera pad rien isser causes naturalo, t'arnés esterilitza/'les amb el
temPS i amb la continuïtat de la dignificacir; dels metodes de coz em que
la Repiibliea ha dut, la sej,Jona tindria,
si fos terta tal iurfertrineia, qur- ei tri•
fuer deure del Gasten: seria el de barrar-la, costes el que costes. Els rossos
d'ordre ¡nadie no poden ésser impro-

vi»ts, i 1014.1 Rehiblica ¡ove, de cap
de les Mane r es no rol prescindir-rte.
Proa cscarment hi llagué amb aquella
confiança irinaccort que fan bogada
pels mal-anima amb els incendis dels
coments.
Encara té 111i altre asPecte intporlant la qiiestinl, i rs que els assassins
d'Extremadura prrtanyen a la Unió
General de Treball adors. al partit somie, fins ara. de ¿alt a baix,
havia donat tina bella n'ostra de paciencia i dr disciplina. Sabem del cut
que els dirigents del partir estan roomternats, que repro: •en (Ir esdr .eniments, 1ffi'S encara, podem assegurar que la vaga general de la
provincia de Badajee, que ha donat
reas/ti als fets reprotables, 1/0 fou
consultada al Comité di rectiu del parparticipada quan ja
lit, sind
irr Jet consumat. En aquest darrer as/Yac fa la ("Mi; General de Treballadors, amb el seu "Sosias" el Partit
SneiciEsta, qui es !roba en fin 0,0/ ,n0to, e olt , per quant Iturs t ris ministres
seguei.ren al Gozara. i, per conseqü.'n-

cia lógica, el Govern lambe passa t irr
mal Iranpol, que haur,i dc nl neer amb
tanta serenitat Mar eneraia.
La reacció tatentissima que s'ha
',radiar a to t arreo a favo r de la
Guardia CitA té diversas caires, uns
més fastos que nitres, mis o menys
egoistes. mis o menys aprefitats
ten ; rs imnétil analitzar-los.
Tors estan encadenats amb un
cm:ni, que és cl raen( a t1113 temible
sensació (. 0/lectiva da/ca. i el [roble17147 del Govern tonsistriA• a evitar que
In sensariJ; pugui arribar-se a trochar.
dE
:l'alistes In! tener,. ter elle mate:a-os i per tots,
tren- Mica4GRE

admesa per la gent, perla d'altres diuen
que no la tragué res d'això i que no
s'intenta trencar el fusell de cap losardia. No obstant hi ha un fusell ami)
desperfectes a la caixa.

tiu com assegura el governador de Loa

la desfijada de personalitats i conosstatus per a signar en les llistes dadInca,, a la guardia civil.
Al mati, a l'Església parrogial fle
la Conserwiú, sha celebrat el funeral
en sufraai dele guardias (iras morts
a Castablanco. Digné la missa el recmor de EFeglésia, i hi ass:stiren nombrosas capo i oficials de la guardia
civil i daltres personaltats.
Acabada la cerimònia religiosa es
fama silla patita manifestado que es
dirigi al ministeri de la Guerra amb
el propasa de signar en els placo dadIlesa', a la guardia civil. Alguns dels
manifestaras donares visques a Espanya i a la guardia civil i moris a Galarza i a Mata anta Nelken. Els guardias dassalt acudiren per dissoldre els
manifestante i aclarir el carrer. La
presancia deis agents d'ordre públic
produi un gran panic entre ele manifestante, que van carrer a totes les
direccions, atropellant-se uns a altres.
Resulta algun d'ells arnb Itaarts d'escausa importancia. Entre els lesionats
figura la cemtessa del Puerto.
ilestablert lerdee ele manifestants
formaren cua al ministeri de la Guarra, i insistiren en Pur propasa de fea
rateas 1:ur simpatia a la guardia civil. Algunas comissians deis manifestante visitaren, poc després, els periäclics de significació dretista per a
protestar contra l'ocorregut.

Ma drid. 7. - El ministre de la
Governació en rabee aquesta tarda
els p eriodistes els ha manifestat
que hacia suspas durant quinze dies,
imposant-li a mis una multa de mil
pessetes, al diari de Madrid "Mundo Obrero", per les Seves violenta
injuries a les institucions i autoritata.
Es un cas - ha afegit el senyor
Casares- que cau de ple en les sancions de tres anides del decret de
defensa de la República.
Un periodista ha preguntas si
era cert que el governador de Logronyo hacia presentas la dimissió.
El senyor Casares Quiroga ha contestan que la dita noticia era un
"bulo". Jo solament puc dir-los a
vostas si un governador Ira presentat la dimissió o no.
Aixi el senyor Vidal continua essent governador de Logronyo?
-Els governadora continuen esaen't governadors fins que no apareix a la "Gaceta' el corresponent
aecret anunciant que han elcixat
désser-ho.
El arayor Casares Qtaroga ha
acabar manifestant que con/ lluvia
hagut d'assistir al Consell de ministres celebrat al Palau Nacional.
no li havia estar possible de reprenare la seva conferència amb el dit
governador, cosa que farra tan aviat
con/ Ii ho permetin les sayas ocia
pacions.

La guiirdia d'assalt dissol
violentainent la manifes-

tació
DESPRES DELS FETS D'ARNEDO
1 DE CASTILBLANCO
Circula el rumor d'una entrevista entre el Sr. Lerroux
i el general Sanjurjo, l'objecte de la qual seria preparar
la implantació d'una dictadura. -- L'entrevista i les
intencions són desmentides pel mateix senyor Lerroux.
Com a protesta pels fets d'Arnedo, es declara la vaga
general a Logroño, la qual es descabdella amb tota
tranquillitat

L'editorial
de "El Socialista"
• Madrid. 7. - "El Socialista - dedica tot el sets editorial d'avui als
fets d'Arnedo. En el seis editorial diu
el aegitent:
'N.a con poco esfuerzo hemos logrado la serenidad. En 'estas paginas
encontrara el lector la nota aficiosa
de la Unión General de Trabajadores
y del Partido Socialista. La opinión
si-paraala y la clase obrera conocen
maestra astitud. Protessamos con toda cnergaa de nuestra razón contra
les autores de la tragedia de Amero.
Para que se haga justicia, hemos dado
ya en otras misiones. tan tristes. ei
concurso necesario: s se liara justicia. caiga quien caiga. Si 110 bastasen
las promesas sinceras del jefe del Galaerno y del ministro de la Gobernación, nuestra fuerza seria garantia
täficiente de que nadie podría burlar
la solución procedente en este instante
dolorosa, como aconseja nuestra condición de partid, revolucionario.
Nuestra actitud serrana. rero firma
cima 2: enérgica. ya sabets alsestros
compuneras, y no lo ign.sran nuestros enemigos, le que significa. Creemos que no precisa que digamos hay
nada Mas.

Conferencia entre el ntin ;stre de la Governació i el
governador de Logroño
Madrid. 7. - El g.sscrnadar .le aguarlo no va radar arribar a Madrid
ahir, per !rasar estar cridat pel Semor Casaras Quiroga, ¡iris a prop de
les sis de la tarda.
Va Esser citar pel ministre de la
Governació per a les nau de la nit.
per tal de celebrar una entrevista que
no es sa poder dur a tenue fin, a das
quarts de daza.

'A la sortida de l'entrev!sta,
el governador diu als periodistes que la guàrdia civil
fou agredida
La conferència entre el ministre di
Ja Governació de Logroño, senyor
Vidal: es protestara fins prop de les
.dues de la marinada. Un cop acabada,
'alguns periadistes pogueren parlar
breument amb el sensor al idal Aquast
es mostrava molt afecta/ per l'acorregut a Arneda i no amagaaa ei seu disgust per les apteciacioas are dels successos es fan. Emprengua el u iatee a
les vuit del mati, pera les difiaultass
trabadas a Burgos per la nevada lha•aien fet retardar l'arribada.
Sobre la forma en qui es ilescabdallaren els greus incidente d'Araerlo
digua el bagasa-a:
- Com a testimoni presencial Lag
d'insistir en el primer alterne que
vaig enviar al ministre de la Ganar, alajú. La manifestació dissolta per la

guardia civil adquirí. en aparaixe: la
guardia cal, un caräcter amcnaaador.
Un periodista li va dir que s 'ausegwara pels socialistas (pie el guardia
civil caigué casualment i que no
hagué per tant agressió per part deas
manifestaras.
El goernadur contesta:
-La veritat na té tras aue un cana.
Jo tic acompanyat el dit guardia civil
a l'Hospital de Logroño i he ist que
presntava una ierida de hala al genoll.
La polaina apareix travessada. Quan
són tan alares les coses no hi ha ma_
nera de desvirtuar-les amb fantasia.
El fusel d'un dels dos guardias esta
parta en mea trossat. Es, dones, evidan l'agressió. Tamba s'ho dit que jo
aa era al balca dc l'Aja:nana:lit quan
surgí la coHisiú i que cm trobava en
una de las habitacions de Einteriar.
Das i repeteixo que vaig presenciar
des d'aquel l lloc els successos. alertament que lamento maltissitn l'ocorregua inajortnent quan havia aamaeguit
dels patrons d'Arnedo l'arratassmant de
la vaga.

Yaga general a tota la
província de Legroño.
¿Dimissió del governador
civil? -- Una altra versió
de l'origen dels fets, segons
la qual a un civil se li disparà l'arma per haver
caigut
Logroño, 7. -- aegons noticies rebudes d'Arnedo, la tranquillitat és abbalata A Arnedo no ha obert el comerç ni ha treballat nana. Sha declarar la vaga general a tota la prosimia. A Logroño Ira coinew,at el momia/tia a les dotze de la llit. No cs
publiquen periòdics i no es fabricara
lampee pa amb l'objecte de demanar
la destitució dc alcalde d'Amarlo i
exigir responsabilitats. Avui es forinara una manifestadas L'enterrament
de les victimes será a les dotze de!
nnigdia
Ha dimitit el governador de la prosenyor Vidal. Ha arribar ja el
governador de I3iscaia. senyar Callaras, encarregat pel ministre de la Governacia d'abrir una informada,.
També ha arribat el tinent fiscal de
l'Audiapcia de Burgos, que se a practicar diligències.
Segons noticies arribadas d'Arnedo,
els fets ocorregueren de la forma segama: en arribar a la plaça de la República els dos grups de manifestante
es destacaren dos o tres guardes per
coatenir.lo. Un d'ella, relEsca i caigué disparant-se-li el fusell, sanee que
els aares guardias se n'adonessin El
projectil acá a ferir al caporal. En
aquest moment bou quan eis guardias,
Cre;eilf (Pe el tret havia sarta dels
manifestants, començaren a disparar.
La venia dcnada pel governador as

República a taz els jutges, a fi qua
denunciin les predicacions extremistes
que presentin carac-tera de delicte, i
eón exhortats els jutges a que acabin
amb cartea practiques perniciosas.

EL CONSELLIE MINISTRES D'AHIR
•
El senyor Casares Quiroga
Ni la reunió ministerial, ministre d'Obres Públiques expressi
nava creença que els decrets mes
multa "Mundo Obrero" i
ni els decrets que s'hi han lamimbrosos
que havien estat signats
Manifestacions d'adhesió a nega la dimissió del gover- Rumors - desmentits-de
signat, no tenen gran
Pel Sr. Malla 'mora pertanyien
la guàrdia civil, amb moris nador de Logroño, amb el collisions amb la força púGuerra i Justicia. ,
importància
Els que jo he presenta ta la sig
qual renuarà la conferena Margarita Nelken
Madrid, 7. - Cap alia les onza del
blica a diversos indrets
natura són;
metí, van quedar reunits en Consell els
cia interrompuda
Madrid, 7. - Aquest mati continua
Un autoritzana la Delegació del !

Madrid, 7. - En la manifestada
Laguda aquest mata els guärdies d'assalt en Eur intervenció han copejat algun del, manifestants, sobretot al carrer de Praia prop del ministeri de la
Guerra. Entre els copejats resulta el
capita d'infamar a senyor Mintiera
que vestia d'uniforme. En veme cota
els guardias acpejaven les senyores hi
ha acudir en auxili d'aquestes. i Samba
ha rebut: Entre les lesionadas figura
la vidua de Garata. mare d'un capita
de la guardia civil.. Aquesta sanyora
ta anys. També ha resultat contusionada la duquessa de Santoña. Un
jeme anomenat jtai Sanmartira ha
caigut a la aioreca i sha pr.xluit ferales a la gaita. Fidel Herrero ha des
1.1717Ciat que quan carregascn els miar.
dos d'aso* anava aconapanyaza la
seria more, sala ora L'evada l'albea
Un guardia encanotiä a aquesta amb
la seta pistola i es diriai a aquest per
dassiar l'arma. En acpwst momea un
altre guardia li dona un cop de porra
a l'esquena. També lia resultas farida
la mara.
gir-se després en manifestad.) al mirieri da la Guerra, i en arribar-Id
s'hart trobat antb la porta tancada.
81 general Sanjurja Ita anat a! IniWeri de la Guerra per 5-eure el In',
sident. i tul del, ajudants li ha da.
que le ministre de la Guara no'hi era.

Diputats que van a Arnedo
a l'enterrament de les

víctimas
Madrid, 7. - lia marxat a arnado
comissió desienada per la minoria
sacialista, la carnissia exesaitisa
paatit i la Unió General de Treballadora, per a saistir a l'enterrament de le,
v ictimrs.
Als comissionats Osan agregas uns
so diputare del g rua parlamentara Es
(asuraran uno 'aumenta a llano i a
lasa de /a Reina. i després seguiran
fin; a Amarlo.
En el mateix tren van sortir tarta-a
alguns diputats pertansents a la minarla radical socialista. que assistiran,
aixi'mateix, a l'enterrarnent.

El senyor Largo Caballero
contesta unes declaracions
periodistiques del governador de Logroño
Madrid, 7. - El ministre del Tres
hala després del Censal! celebras al
Palau Nacional, sha traslladat al seu
despaLx, en ha reina els periodistas.
Els ha manifestat que has ia Ilegit unes
declaracions que fa en cl "Sol" el gocenador de Logronyo, que envia l'expedient pel conflicte de la casa Muro,
i es pregunta per què no ha aparegut
fine al da 5 Aguces expedient mana
fasta l'esmentat governador que l'envift
a lestiu Si és aixi, com va informar
aquest senyor de tat al Gaseen? Estaro lluits. Aqui na hi ha cap capedient que liagi de resoldrea, nomas la
ha unes dades que trameté el president
de la Cornissió mixta de treball, unes
dadas que na hi ha d Intervenir el ministeri perqua no la ha recursos. El
diputar senyor Sabrás dirigí un telegrama denunciara-tse qua el parró
Muro es negava complir l'acord del
Comitè paritari, i en vista d'aja.) jo
vaig contestar al president d'aquest Juparqué apliqués una sanció al senyor
Muro.
Aqui, ha insistir el ministre, no hi
ha cap experlient de treball del roble
d'Arriaba per ressildre, parque no sha
entaulat recursos. No es aa complir
un arord del Comité llantan, i jo a aig
telegrafiar parqué aplicaras una sancia.
Aixa ha estat en desembre i no a les -

gt olio.

Les telefonistes d'Arnedo
Logronyo, 7. - S'elogia l'actitud
de lea telefonistas de la Central
d'Arrecio senyoretes Natalia i Angela Ruiz Morales, que porten tres
dies sense dormir i sanee manjar
:t penes per l'acumulada, de serveis.
Han estat de guardia des del primer
maing, o sigui 24 hores almas dels
fets.

Els obrers de Sant Sebastià estan disposats a protestar amb la vaga general
Sant Sebastia 7. - Les entitats
obreras han adreçat telegramas al
ministre de la Governació contra els
fcts d'Arnedo i demanant q ue sigui
aplicada la .11ei de defensa de la
República al patra senyor Muro.% Renteria les societats obreras
han acordar protestar dels fess d'Arnado dient que si no són castigats
els culpables arribaran a la vaga
galleral revolucionaria.

L'enterrament
de les víctimes
Logrofro. 7. - Han arribas el, diputata radicals i rarlicals socialistas per
s'asistir a lenterrament de les victimes
del< fets d'Amado. Entre els diputats
socialistas arribats figuren els -enyor
Cordero Sabrás i entre els radicals
socialistes ele senyors Rio i Abeytua.
L'enterrament s'Ira verifiaat a Armas, a les onza del mata i ha constituir una (norme inanifestació de dia.
assistiren totes les autaritats i el
gavernador ile Biscnia, Sr. Calsila,.
el qual estentava in representació
Govern. I.es cinc victimes letsterrament de les quals alta aerificat avui.
anaven largadas
quatre raseras,
car ca un atusan la mare i el fill.
A tots cl' edificis pública i emitas,
palitiques oneja la bandera a mig pal.
En la manifestada de .101 prensa&
part mita gentada amarme, pula que de
Logroño i atraer, hidrate havia arribat
molta gent. De Logroño no n'arriba
trés, perquè els tasas es negaren a fer
viatges, a fi de no quebrantar l'ordre
d'atur.
La paralització a la capital Ira estar absoluta. Només es va obrir, breas
instante, la alma de proveiments.
Amtesta nit els elements socialiaes
celebraran un mita* de protesta pels
feto i entre d'altres parlaran els senyors Sabräs i Cordero.
Sha !abur que a la ratinada dels
feto fou tallas el cable de la iguala
nació pública.

El Sr. Largo Cablero
creu que els fets afa‘..oreixin una reacció de dreta
Madrid, 7. - Als passadissos del
Censaras. el Sr. Largo Caballero foil
abordar per diversos periodistes. els
quals li van dir que si no esperava
que de l'ocarregut hi hagues un mayas/eta de reacció de les dretes.
El Sr. Lar ga Caballero va dir que
això no pot ¿asea perquè es rasaseis
ten quatre cases: primer .que hi
guas gin i se sentís carrç de pasar-se
al frota d'aauest moviment: sazona,
que hi llagues un Alfons XIII capaç
de trair el país; tercera, que hi hagués un Govern cobard, i guarra, un
poble de tara que ho consentís.

El ministre de Justicia
exhorta els jutges a denunciar les propngandes
extremistes
Madrid, 7. - El ministre de Justicia facilita als informaaors una
circular mic ha dirigir el fiscal (le la

Madrid, 7. - Aquesta marinada van
circular rumor, que a Puerto de Lapicha (Ciudad Real) sisada prodult
una coRisi6 entre els obrera i la força
pública par motius d'incide sociaL Es
donava com a cert sm nombre crescut
de morts i ferits i tot semblava donar
a entendre que havia cucceit una catästrofe.

Posats a !a parla amb Alcazar de
San Juan, hern comprovat que timba
a la dita població corria el mateix
"bulo".
Els fets san, segons informe, que
hem pogut comprovar, els següents:
Un grup de camperols de Puerto
Lapiche havia intentat assaltar la finca d'un hissendat del /roble. Sollicitada
la guardia civil, hi va intervenir immediatament i va fer que es retiressin els amotinats, tense que hi hagués cap desgracia a lamentar.
Es va formar l'oportú atestal. que
va pasear al Jutjat i no
ini Fugué res tras.

Un comentari a les declaracions del senyor Largo
Caballero
Madrid. 7. - Als passadissos del
Congrés foren mo!: comentadas les
declaracions fetes pc1 senyor Largo
Caballero sobre els quatre extrema
essencials perquè triomiés de les
¿retes, i un significas radical. en cona:zar-1es, digué:
-Ha faltar al senyor Largo Caballero un cinquè clamen:, i és que
rl Partit Socialista li presti suport,
perquè la del general ;Primo de
Rivera lasqué pela socialistas.

Una suposada conferencia
entre el senyor Lerroux i
el general Sanjurjo alimenta la fantasia
Madrid, 7. - Als passadissos del
ongrés Ita arribas aquesta tarda el
rumor d'una entrevista entre el director de la guardia civil. general
Sanjurjo. i e: senyor Lerroux.
El cunee fou nasa comentat i se
fi ¿cuna --a grans proporcions: sea
re:acionava a m b la implantad()
d'una dictadura. del qual assumpte
e , ve parlant ami, insistan:1a fa
dies.
En arribar al Congrés el ministre d'Agricultura, senyor Dotningo,
per assistir a la reunió de la minoria
'radical-socialista. se li pregunta si
tenla noticies daina entrevi s ta que
havien aelearas dues personalitats
politiquee.
- No en sé res: pera si no seapressen costis mis claratnent, no
podré asen Inés cancro,. Diguin
nonos. a acure si sé de qué es traca.
- Es rumorcja-digueren els periodistas-irme el general Sanjurjo
havia ile celebrar una conferancia
ainb el senyor Lerroux.
-Si la conferancia s'ira celebras.
Cf/ e l terreny particular. no té importancia. i si és en un altre terreny,
encara menys.
Després manifestà el ministre
d'Agricultara que el Consell celebras al Palau havia estat només
de trämit.
Preguntat ei senyor Lerroux per
alguns periodistas sobre ia seca suposada conferencia ama e: general
Sanjurjo, la desmentí terminantment. Després se i, parla que corrien rurnors sobre una problemática
dictadura, i el cap deis radicals exclama:
- jo no rebria el Poder sinó tones
titucionalment.

El Sr. Mauna volin reorganitzar la guàrdia civil
Madrid. 7. - lot senyor Mauna.
preguntar per un dels 'marres companys, manifesta que ja temps tenia
un atajarte (le reorganitaa s i6 de la
guarda civil, la qual consistia a
dividir aquest Instala en dues parts:
una que ea derligués al servei de
carreteras, i ultra. al de poblacions.
Naturalment , ente!' que 1am:flamear
(ate utilitza la guardia civil Ira d'ésser reformas. ja que no es pot admetre a les poblacions l'arma llarga.
En aquests momeas no es pot
pensar en una reorganització aixa,
binó que cal garantir de totes maneras l'autoritat .le la guardia civil,
que és una base. encara que no sigui la principal, de la Rrpública.

A "Luz", substitut de
"Crisol", el Sr. Galarza
parla dels projectes que
tenia sobre els serveis
d'ordre públic
Madrid, 7. Avui ha aparegut
el diari ''Luz", que substitueix a
"Crisol". En el seu formas recorda
el seu collega desaparegut, si bé la
confeeció de les seves pagines és
distinta.
"Luz" publica utses manifestacions del scnaor Prieto en les quals
agnest din que no as ccrt q ue Ol a
-gicasrpeond.Diuqe

ministres al Palau Nacional, sota la
presidencia del President de la República. La rema!, acaba prop de la
una de la tarda.
Els ministres sortiren nos grup i els
periodistas s'acostaren al Sr. Prieto
parqué aquest els facilitas una vertió
del tractat en la reunió.
El Sr. Prieto eh digué que el president dei Consell hayia fet un restan de la situad() politica i parlas
merada, qtae, al seu judicia baria
mrdat aclarada despris del discute que
pronuncia ahir a la sessi6 de la Camama. Després els ministres parlaren de
diferents assumptes de llur departamena i van presentar a la signatura
des President de la Renública nombrosos decreta No n'Ya ha cap d'impartir/da.
-Jo per la rneva para - va dir el
Sr. Prieto n'he portat alguna del
Inca departament que us facilitaré.

Govern al Canal del 1-ozona per dur'
a Serme ad canveni signat en principi pel da delegas ate el Barra d'EsParlaa.
Un altre jubilant l'ajudant major de
segona classe d'Obres Públigssea, senyor Al s-er Mateo i Vendas' de Catones.
Un altre autoritzant la Junta d'Obres del Port de La Cortrnya per adquirir dns aparells de tracció per a
amere careas de varada.
Un atrae admetent la dimissia del
cariase de delegar del Govern al Canal
Lozoya. al Sr. Benet Artigues Arpan,
Ein altre nomenant sots-secretari
d'Obres Públiques. el Sr. Teodorrar
afenandez i per última un al tre mane
nant delegas del Gotean al Canal de
Loco-ca, el Sr. .anastasi de Gracia i
Villar oíl, o.

aquest "bulo" va :librar de gent de d'igual manera que no s'ha confirmar
les dretes.
el relatiu ale mals trames, tampoc haTambé publica "Luz" uns interviu vit tingut confirmadas de tot el que
am bel senyor Galarza, el qual diu
s'ha dit sobre el sofritnents causats a
que quan abandona la Direcció ge- les sictimes.
sa judici del ministre. d'aguaste useneral de Seguretat tenia ja cumpletament formar un pla sobre la re- cessos, tan harbars corn deplorables,
organització deis serveis d'ordre pa- sla s-oigut treure un parta exagerat
i dramàtic.
blic, la qual deixaria de pertànyer a
Referint-se als 311CC.C5.5.05 d'Arnedo
Governació. Els serveis d'ordre pía
ha
dit que no en tenia cap referencia
blic han d'ésser apartats de sota indirecta pel que fa al seu erbitten,
tervenci6 directa de la vida
tenial i de la política. per a la qual pena que ahir has-ui donat ordres oponcosa cal crear un ministeri de Se- times parqué el fiscal de I Auclinc:a
de Burgos intervinguis immediataguretat pública.
Les forces d'ordre públic se sub- ment en les diligIncies judicial, que
dividirien en brees uniformadas i es practiquin.
E/ senyor Albornoz ha insistit que
forces secretes. A les uniformadas
se les confiaria a unes la missió de tant en els suraeasos da Castilblanco
coas
en el sdArnedo sha pretés trenvigilancia i a les altres la missió de
re'n partit i que el més trist i lamenrepressió. Hi hauria unes tortas per
table era Earnbient de derrotisme creat
a la ciutat i unes altrdes per al
i les exageracions propaladas per ambcamp. Per a la repressió es faria
dele guardias d'assalt, labia argu- dues parts. Per aixä baria ordenar al
rnent deis quals consistiría en la fiscal de la. República que ciarais '3
circular abans dita.
porra, l'arma curta i l'arma Ilarga.
La porra per a emprar-la en maniEls magistrats designats
festacions i motins; l'arma curta
arriben a Arnedo
amb càrrega reduida i bala de fus- 1 Logroña. 7. - Aquest mati ha arta, per a la ciutat, i en els desorrihat a Legrofio el fiscal de l'As:ajandres de poca importancia, per tal cia Territorial de Burgos. Sr. Marii
que mai poguessin causar la mora Suarez Valdés, aixi com el rnagistrat
i l'arma Ilarga, incloent-hi lea meSr. afamique Mariscal de Gante_
(ralladores i els tanea, quan es traeaquest darrer co ma ¡urge especial'
rés de paisanatge armar i organit- designat per a enseriare en els feto
zat•
d'Arriada.
La polla secreta es dividirla en
El governadar civil de Biacaia degrans brigadas, desapareixent les aclegas del Gavern s'ha traaladat a Artuals comiasaries. Es reformarien
ried ,1, par tal d'assistir a Eenterrament
els serveis de fronteras i ferrocarde les victimes.
rils.
Rel que es refereix a Logroño, la
vaga general es descabdella amb aaDos diputats de dreta visi- salsita tranquillitat.

ten el general Sanjurjo
Madrid, 7 - Han estat a la Direcció de la guardia civil aquesta
tarda els diputats senyors Beunza i
Solorzano. S'han entrevistat amb el
general Sanjurjo i no han volgut
dir res sobre el tractat en l'entrealeta.

Circular del fiscal de la
República
Madrid. 7. - El ministre de Justicia ha facilitat als periodistas una
còpia de la circular que el fiscal de
la República ha redactat amb ocasió dels (hurera successos clesenrotIlats a Casti/bianco i Art.edo.
La circular diu que per disposicid de l'article toa de la Constata
cié de la República espanyola correspon al ministeri fiscal vettlar par
exacte compliment de la ilei i per
Eintcrès social. Alai) in/plica, davant
els successos que 2a:toa:mea es
susciten a Famanya, la necessitat que
els fiscal, atenguin amb el major
compte eis termes freqüentment exagerats i violents en que es produeixen els elements extremistas desquema i de ¿reta. que en reunions i
periädics exterioritzen els Seas fantastics propòsits amb formes d'expressia romprcses en textos concrets nie Ileis penals sancionadores
de tan intolerables atrasos.

El caporal assassir.at a
Castilhlanco veia venir
una tragedia
Buen, 7. - Ha arribar ele Pantevedra la Sra. Maria Mostea. sabia del
caporal Blanca, assaesinat a Castill-•
blanco, amb el seu fila Ve a anmst
pable lar aveinar-s'hi. En aguces repetit poble s'aavia sebos a aranera del
mes passat una carta del caporal Plan
ce', ein la qual dala mae aolia aertir de
Castillhlanco. ruja que temia queccorreguas allí aria tragadia.

El Sr. Azaña té el criteri
que en el actas c/c govern
cal precedir amb gran
reserva

Madrid. 7. \ darrera i 7,1 de
la tarda, cl can del Govern 1.a parlar amb els periodistas en un dala
passarlissos de la Cambra. També
eran presenta alguns diputara entre
ells Eamba i xador senyor Pérez de
Ayala.
Sha referit el senyor Acaba a la
nava modalitat de la publica . Precisa que es tingui en compre - ha
dit - per rota i mis especialment
per aquellas persones d'edat que actuar] en política. que eh temas canvien. Alai, ara. les noves generacians tintinar de U política un concapte distint de la d'aquella. Per
Els detinguts de Castil- exemple, ne aegueia verimst per alguns equivocata que les crisis es
blanco no han estat
rode n irr sanar el concurs del Pirlament, i això ja no és possible. Per
maltractats
Madrid, 7. - Fi ministre de Justi- airisä em fa molla gràcia quan Ilecia Ira nranifestat als periodistas refc- geixo ala diaria l'actitud d'En Tal
rint-se als aaccessos de Castilblanco o la d'En Tal altre. L'actitud en
que amb el fi de conaixer el judiai aquests dies d'ara, d'un aens or. per
que dels dits SUCCC550S han Termas las respectable que sigui. res campte i
autoritats judicials de la provincia, a ningú interessa. Es tan sois alli
havat ordenar al fibcal de l'Audièn- dintre - assenyalartt el saló de sescia de Badajoz que singnés a aladrid. sama - un s'Ira de decidir el que
Ida celehrat una datara-sida conferan- afecta a la governació del pais, en
cia auras el dit sen' -or, i aquest li ha tots els seus aspectes. Mas andacomursicat la rasa impressia sobre els aant. els que tenen ara vint anys els
successos, la nal coincideix amb la pu- sena:dan també antiquat el que nosaltres practiquem en aquesta etapa
blicada a la pretnsa.
Ha afegit que ha pogut confirmar de la politica.
Comenta ¿ciprés el senyor Azaque el succeit té per causa una imprudencia de l'alcalde de Castilblanco fia la forma en qua es fa la informada
politica, considerant-la inper hacer permas la manifestacia anterior, que no estava autorizada per adequada. Jo segmeixo amb el mea
la Bei, i el tractar després que no se criteri - geist - de procedir en
lelebrés, la qual cosa (lana origen als eIs actes de Govern amb gran re51a:icemos.
serva. Aix .a vaig fer i segueixo fent,
Ila afegit que amb :eran insietén,;a con/ a ministre de la Guerra• Fans
ha preguntar al fiscal si els detinguts i no paraules es el meu lema. Poseer
han estat objecte di inals tramos. i
aue aqueas criteri sigui equivocar,
aja(' ha estat desmentir rotundament. pera a mi cm sembla el mes adeEl senyur Albornoz ha afegit que quat.
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Una sessió en la qual sols es parla d'assumptes de tràmit
Precs i preguntes

El senyor Simó Bofarull
demana pressa en el concurs de l'himne nacional
Madrid, 7. - A les cine menys
/leu minuta s'obre la aessió. Presa.
ciase el senyor Besteiro. Als escoma
roes diputats. Al banc blau, el ministre de la Governació. Després de
llegida i aprovada l'acta de la sessió
anterior, es passa als precs 1 proentes.
El senyor GONZALEZ RAMOS
dirigeix un prec al ministre de la
Governació queixant-se de l'actuaci ¿del governador de La Corunya i
de la forma en qué estan constituits
alguns Ajuntaments d'aquella provincia. Demana al ministre que reselgui en justicia.
El MINISTRE DE LA GOVER•
NACO li contesta dient que s'as.
sabentara del cas.
El senyor SIMO BOFARULL
drigeix diversos preca al ministre
de la Governacia. Es queixa de la
mala situada de la carretera de
Reus a Tarragona, i demana que es
facin les obres necessàries per tal
que aquesta quedi útil, com ha d'estar, per al tranzit. Es refereix despré, al concurs da música de l'himne nacional 1 demana que es resolgel aviat aquest eoneura, puix que
del contrari caldrà adoptar un himne estranger o el de Riego, i aquest
darrer no commou les actuals generacione coa commogué a les passades. A m6s la Iletra d'aquest himne
is lit/ absurd.
El senyor ALTABAS es queixa
de l'actuada del jutge de Gandia,
i diu que aquest jutge actua obeint
les indicadoras dele cacics monärquies en contra dels interesses de la
República. Es dirigeix després al
ministre de la Governació per a demanar-li que intervingui en la vaga
metallúrgica. Prega al ministre de
:a Guerra que estudii els expedients
dels retirats de les Guerres colonials
que cobren menys que ela altres retirats.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO li contesta dient que ea
arocedirä segons les dades que tinp. ej. i quant als altres precs els traslladará als letra companys de Govera.

L'assegurança de maternitat en la indústria gallega
111 sensor SUAREZ PICAVO
E 'epa de la situació dels con = erV7 ‘ gallees. També s'ocupa de lao lenada Ilei de maternitat apli,aala a la indústria conservera gall eg a, i afirma que la dita Ilei perjudicarà notòriament les obreres que
estan sotmeses.
El senyor VARELA fa alguno
aclariments sobre l'aplicaciä de Vas•
segurança de maternitat a la indllstria gallega, i se suma al prec del
senyor Suarez Picayo.
EI senyor ARPONES diu que va
a iatervenir per a remitir alguns as
peces de la qüestió.
Jo - afirma - he conviscut arnb
place entre les obreres galleguea
Rialles.) He de defensor la hei
riUsseguranea de maternitat, car
2iXt) no perjudicara en res les obreres conserveres de Vigo.
El senyor PITA ROMERO defensa tambe l'assegurança de maternitat, afirmant que pel propi decOrurn del Govern ha de defensar-se,
ruix que totes les campanyes que
en contra es fan obeeixen a la Confederació Nacional del Treball. De:nana, per tant, que la llei sigui
mantinguda, puix que alean una
finalitat altament benafica per als
treballadors.
El senyor VAERAL rectifica.
El senyor ARBONES rectifica
t2mbé.
El PRESIDENT proposa a la
Cambra que en vista de la urgenea dels precs que tenen presentats
diversos diputats, es prolongui
temps dedicat a airees i preguntes.
aixi s'acorda.
El senyor TORRES CAMPAfa parla de la situació dels pobles
de la provincia de Madrid enclavats
ea els terrenys que foren de lenreial patrimoni, puix que pels impostos que han de pagar no poden
des envolupar-se normalment.
També dirigeix un prec al ministre de Ju=ticia demanant que activi
si procés que se segueix a la prolincia de Cáceres amb motiu de
q • lestions socials.
Ocupa la presidencia el senyor
GOMEZ PARATCHL
E! senyor DEL RIO formula tia
cc que no se sent a la tribuna du
:romea.

El problema de Partir'
El senyor SABORIT es dirigeix
m inistre del Treball per a parlar del
P roblema de talar a Madrid i U se.,a
provincia, on l'atur nies greu que
a la capital.
Alludeix els enenlics de la Repúbiica, que es dediquen a ag,uslitzar la crisi. El Govern ha d'esbrinar el mía Pi
bagi de justificas en cada cas, i demana que es convoqui una reunió d'a; maments de pobles fronterers amas
e l de Madrid i el president de la DiPutada per a tractar dels casos d'aneal a a la capital, pecó en aquest cas el
Govern i les toas han d'adonar-se
de la importancia d'aquest fet i d'una
su bvencia a la capital de la Remita:1, a .‘.fegeix ram (15qt/esta forma ee

eedrien solucionar d'un cop tots els
etobterres que hl ha plantejats en
i així, ategeix, el Govern
-

podria atacar el probless a. de l'atar
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existent a la provincia.

Exhorta el Govern a arrfbar a
aquest fi, i demana a tots que poda
de Ilur banda el possible per a aconseguir-ho.
El senyor SALAZAR ALONSO
s'adhereix al rr.anifestat pel senyor
Saborit, i die que cal convocar arnb
urgencia aquesta reunió d'alcaldes per
a solucionar d'una manera satis-fact6ria aquest anguniós problema.
Celebra que s'hagi abordat aquest
problema perquè les Corte a'adonin de
la seva transcendencia; aixi tindra
fruit adequat.
La Cambra està desanimadissima,
pula que hi ha esca, nombre de diputa:s.
Ei senyor OTERO FERNANDEZ
Paris de la trista situació en que delxi la Dictadura diversos ajuntamenta
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO diu que en aquests darrers
mesos s'ha adonat que determinara
elements aprofiten la fam existent per
provocar cenflictes.
Es refereix als diners facilitats pel
Govern per remeiar la crisi obrera,
que han estat esmerçats, per alguna
Ajuntaments, no gaire be, i no han
donas compte de nur inversió a Ilurs
diputats.
Ofereix la collaboració del Govern
per posar fi a aquest estas de coses.
També Ofereix intercedir prop deis
seas companys de Govern perquè cada un realitzi les obres necessáries al
set departament, i remeiar la cris{ del
treball. Aixi matear anuncia que aviat
es convocará una reunió d'alcaldes de
la provincia de Madrid, i el president
de la Diputació i totes les persones
que vulauln collaborar a aquest proMenta.
Presideix el senyor Besteiro.
El senyor SABORIT rectifica per
agrair el ministre de la Governació 1
el senyor Salazar Alonso llur cooperada, en aquest assumpte.

Encara no es pot parlar de
la secularització de
Cementiris
El senyor TEMPLADO protesta
que no s'entri en l'ordre del dia, en
el qual figura la secularització dels ce.
mentiras. Qualifica el projecte d'anodi, anti-constitucional i insuficient.
Dernana en síntesi que sigui retirat
el projecte, i que el ministre de Justicia, que té ben provat el san laicisme, en faci un altre mes en consonància amb resperit de les Corts.
EI PRESIDENT DE LA CAMERA din que, com sigui que hi ha
hagus un canvi de titulara al Ministeri de Justicia, no es tractarà d'aquest
assumpte malgrat de figurar a l'ordre
del dia. Ei non ministre no ha tIngut
ternos d'estudiar-lo, pecó, no obstant,
el senyer Albornoz ha manifestat a
queso Presidencia que denla podrá ésser tramar.
El senyor SALAZAR ALONSO,
president de la Comissió de Justicia,
explica que allir no es discutí el projecte esmentat per no haver nombre
suficient de diptrtats.

Un diputat demana per a
l'Ajuntament de Santander
el palan de la Magdalena
El senyor ALONSO soilicita que
se cedeixi a l'Ajuntament de Santander el palau de la Magdalena a l'igual
que tira fet a nitres ciutats amb altres palay , que van pertänyer als Borbona
El senyor AYUSO ¿enana explicacions sobre un projecte aparegut a
"la Gaceta", modificant l'aplicació de
les plantilles de funcionaris públics.
Crea que el Govern no s'atrevirà a
suspendre per decret Ile+s votades a
Certs.
Seg,uidan:ent s'entra en l'ordre del
dia.

La possessi6 d'armes curtes
SUprot a defMitivament el projecte de hei d'armes curtes.

Tres decrets relatius
a ferrocarrils
Es poca a debas el dictamen de

la Comissió permanent de Foment
apro gant i ratificara tres drets
dictats amb data 3 de juliol de l'any
passat, relatitas
jarros-arriba
El senyor GARCIA LOZANO
l'impugna i estudia la forma en qué
es realitzen els projectes de ferrocarne. Diu
Diu que la suspensió dels
fcrrocarrils en construcció agreujaria el problema de l'atur. perquè quedarien sense treball uns 40. 000 llames entre obrers, funcionaris i operaris especialitzats.
El senyor PRADAL li contesta
per la Comissió, i riega raons als
arguments del s e n yor Lozano.
Aque s t pretén que sigui suprimit el
primer atilde del dictamen, la qual
cosa significa tornar al regim ferroviari establert per la dictadura.
El senyor LOZANO rectifica.
' Els senyors SALAZAR ALONSO i SANTACRUZ intervenen
breument, l'un en pro i l'altre en
contra de l'esmena.
El senyor AYUSO lamba intervé
breument.
El senyor PRIETO diu que el
Govern sols pretén garantir aquests
projectes de ferrocarrils, per tal que
no tçramin vfri Diu que
no defensara en obres Obligues cap
interes que estigui represcntat
sima que aolament creu que aal
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A FRANCA
Ha mort el ministre de la Guerra, senyor Maginot.
Horn presagia amb aquest motiu alteracions sensibles
al Govern
La mort de M. Maginot
Paris, 7. - Ha mort el ntinistre
de la guerra al. Maginot.
Ahir a les set de la tarda s'agreujä en el ses estat i comenea a delirar. A les onze del vespre, els metges que l'assistien, després de deliberar, li aplicaren diverses injeccions
sense resultat perqué el malalt no
reacciona.
A la 140 de la matinada M. Maginot entra en l'agonia, i vais minuta despees deixava d'existir.
Advertidas les autoritats del que
passava, desfilaren pel de
M. Magines nornbroses personalitats.
El general Weygand l'aconmanya en
els seus darrers momeas.
El cadàver será portat al Ministeri
de la Guerra, on sita installat la capella ardent.
El senyor Maginot havia nascut a
París en 17 di febrer de r 8 76, i fou
elegir diputat per primera vegada en
reto pel districte de Bar In Duc,
essent reelegit sempre per aquell
districte.
En esclatar la guerra, s'incorpora
al seu regiment com a sargent, i
les trinxeres ion ferit d'extrema grovetat. Fou ministre de Colònies en
1917, i successivament pu-está la seca
collaboració en 13 ministeris, ocupant diferents carteres. Pertanyia al
grua parlamentari d'Ana') Democrática Radical-Fabra.

Se li faran honor nacionals
Pares, 7.-El Govern ha amordat fer al ministro de la Guer-

ra M Meginot, funerals necionata.
ministre de Marina, que
interinament exerceix la cartera de Guerra, ha ordenat que
l'Exercit i la Marina observin
uns quants dies de dol.
Fine que el cadäver de M. Maginot sigui enterrat, onejarä la
ba ndera a mig pal als edificis
militare i navals.
El ministre ha pres les disposicicens necessäries per a la
eerimbnia de l'enterrament.Fabra.

La mort del Sr. 3Iaginot
pot produir conseriüencies

politiquea
París. 7.-La mort inesperada del senyor Maginot ha prodult profunda impressió als
cfrcols politice, en es plany
unänimement.
Al Palau Barbó es dula que
aquest esdeveniment politic da
de gran imparläneia i sueceptibie de produir una
_fl
aluciar el ministre d'Hisenda en la
reducció de despeses que pretén fer
per formar un pressupost estabilitzat. Ell per a aixó estä disposat
a sacrificar tots els seas anises de
gratis obres. (Aplaudiments.)
El senyor GARCIA LOZANO
manta la seva amena, i el senyor
Ayuso diu que entert que no ha d'acceptar-se aeuesta esniena.
Rectifica el senyer PRIETO, inris tut en els seus punts de vista.
En votaciú ordinaria és rebutjada
l'esmena del senyor Garcia Lozano.
Eis senyors LAMAM LE DE
CLAIRAC i LEIZAOLA defensen
una abra amena que és Samba rebutjada.
Es aprovat el dictamen per I3o vota
contra 16.
Seguidament es llegeix l'ordre del
cEa per a la sessió de drauf, i s'aixeca
la sessió a dos quarts de nou de la
nit.

La sessió d'avui
Madrid, 7. - Acabada la sessió el
senyor Besteiro rebé els periodistes, i
(ligué que la sessió de dema Ser , molt
interessant, continuant la interpellació
del senyor Martín. També hi hura
una altra interpellaela del teurer Jiménez sobre retencia de beis dels relieioses de l'Orde Terciaria, coneguts
generalment pels ranciscans. Després
es discutí l'ordre del dia, tractant-se
de la modificad (Mes chas aranzelaris sobre la importada de Wat.
samb aquesta sessia acabara la setmana parlamentària, i a setinana entrant será de gran tasca.

El Sr. Domingo portar:a la
setinana entrant el projecte de reforma agrària
Madrid, 7. - El senyor Mareelli
Domingo ha manifestat que porta
moit avan,;at l'estudi del projecte de
reforma agräria. El portará al Parlament la setmana entrant, esperant
que será ben acola per tots els sectors.

El projecte de Hei de congregacions religioses
Madrid, 7. - Segons noticies, el
director general deis Registres i del
Ertariat, son, a r Ferr:',ndre Ol e rigo, esta preparant, per encàrrec del
ministre de Justicia, el projecte de
He de Congregaciona religioses.

ció ministerial, l'abast de la
qual no eot preveure's, encara.
-

No ha estat fixada la data
dels funerals
Paris, 7.-El Consell de ministre % ha decidit celebrar funerals nacionals per al senyor
Maginot.
La data que hauran da celebrnt e se sera fixada ulterior/nene - Fabra.

Conjectures i presagis sobre les alteracions del
Govern
Alguns periòdics
presagien una possible modificació en la constitució del GoYer/I, ft causa del traspbs del
senyor Maginct, i en previsi6
d'una possible indisposic16 del
senyor Briand, l'estat de salut
del qual no és p erfecte, durant
les properes eleliberaclons internacionals.
"Le :t'atin e diu que en aquest
cas, el president del Consell
s'encarregaria eventualment de
la cartera de Negocie Estrangens.
Se cita ambe èI senyor Paul
Boncour per a aquest departarnent, i el senycr Tardieu per a
reemplaçar el senyor Maginot
en el ministeri de la Guerra.
Per la seva part, el peribdic
."L'Oeuvre" din que el senyor
Laval preferirla, potser, Murar
al cap de l'Estat la dimIssió collectiva del Govern, 1 que en tal
cas el senyor Dourner II encarregarla la missió de formar nou
Govern.
El rlit periedlo afegele que el
senyor Laval serrurament orlenlacia el neu Gahinet mes cap a
l'esquerra. - Fabra.
Paris, 7.-

Enterrament i funerals
del general Pan
Parte, 7. - Aquest matf ha
estat enterrat el general Pau.
Han assistit a l'acte nombroses persenaliats politiquee i
militare. -oParle, 7.-Aquest mal( s'han
celebrat, als Invàlids, solemnes
funerals a la merneria del general Pau, a presencia de nombrosee personalitats. - Fabra.
Un tractat amb Romania

referent al petroli
Paris, 7 - Les negociaciens entauludes entre Frana i Rumania per descabdellar les relacions deis dos paré.
sos en qüestions de petrolis especialment, han acabat feliment.
I.'aeord sera firmas airobablernent
pels dos Governs dassabte vinent. Fabra.

Homenatge de Laval
a Maginot
Parle, 7. - En el Consell de ministres celebrat anal:, el senyor Laval ha
retut ni, sentit homenatge a la =m'ada del senyor Maginot, al qual
a3sociat el president de la República.
Ea senyal dt dol per la mort del
senyor Maginot, la sessiú del Consell
Superior de la Defensa. Nacional, que
!lacia de celebrar-se aval, ha estat ajar
nada fins demä.-Fabra.

La salut de Briand
París. 7. - En el ras que l'estat de
salut del senyor Briand no perrnetés
nl dit senyor segur atenent la cartera
d'Afers estrangers, s'asseguro que ei
cap da! Govcria sera or Laval, li demanaria qt:e seguís prestant la seva
collaboració en qualitat de ministre honcrari.-Eabra.

Telegrames de condol
París, 7. - A la Presiclacia del
Consell i al ministeri d'Afers estrangens es rcben flor:airosos Lacerantes
d u condol d'hornes d'Estat tic l'estranger per la misa del senyor afaainot.
El senyor Zaleski ha expressat al
senyor Briand el viu sentiment que ha
causat a Polania la mort del ministre
de la Guerra.
El senyor Laval ha rebut per la seva pare el colado( del mariscal Pildst.ski.--Eabra.

El telegrama de condol
del senyor Azaiia
Paris, 7. - Amb inotiu de la mort
del Sr. Maginot, el Sr. Laval ha rebut un sentit telegrama de condal del
ministre de la Guerra espanyo, senvor Manuel _harta. - Fabra,

El senyor Madariaga
París, 7. -- A les 7'30 arriba per
l'estació dOrsay l'arnbaixador d'Espanya, Sr. Salvador de afadariaga,
acompanyat de la seva mullen l'oren
rebuts pel personal diplomatie i administratiu de ;Attacaixada d'Espanya, comissions de tata els organistnes espanyols a París, entre elle la
Cantiga de Comer, la Unió fruitera,
la aceda espanyola de la Lliga dels
Dret', ae l'Home, membres de la Coiii es:atas:loa He.
En descendir del tren, f o u saludat

iia.
LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

ALS ESTATS UNITS
Una acusació contra

Una proposició perquè sigui autoritzat el pagament
dels deutes en plata

el senyor Mellon
Washington, 7. - Un diputat per
Texas ha presentat a la Cambra
de Representants una moda acusant el senyor Mellon d'actes ancas. La. Cambra sottnes a
la Comissió de jurisprudencia.

Washington, 7.- El senador Buroh ha presentas una proposició al
Senat per la, qual s'autoritzaria als

governs estrangers deutors dels Estata Units a pagar ilurs deutes en
metan plata, el valor dei qual es
¡asaría mensualment per un Comitè
regulador de canvis del Departament
de Finances deis Estats Units.-Fab.

Les barreres duaneres
Washington, 7. - La Comissió
d'Hisenda de la Cambra de Representants ha aprovat el projecte de
llei presentas pels demdcrates preconitzant, especialment, :a convocatbria d'una Conferencia internacional que hauria d'estudiar l'abolició
de les barreres duaneres. - Fabra.

Un memorándum anglès
Londres, 7.- En les entrevistes
deis senara John Simon i Neville
Chamberlain amb el cap del Govern,
el senyor Mac Donald ha estat posat
al corrent dels treballa efectuats pel
Sots-Comité encarregat d'estudiar el
problema de les reparacions, abrí com
de l'informe que el tenor Frederick
Leith Ross sera encarregat de Pesar
a coneixement dels Seus caillegues
francesos.
Segons informes recollits aquesta
nit als dir-cola politice, el document
concilia les diverses tendencies que
s'han manifestat durant la aova redacció entre els Crcols interessats,

riaga, ha estat en extrem afectuosa.Fabra.

El monopoli de petrolis
d'Espanya
París, 7. - Aquesta tarda, davant
la primera Cambra del Civil del Tribunal de Cassació, s'ha vat nova.ment
l'assumpte relatiu al Monopoli de Petrolis d'Espanya, entre el Sindicat de
la Nafta rus i des importants Sodelate espanyoles: la Banca Arnús 1
la Societat
Petrolis Porto Pi.
En maig derrer, una sentencia del
Tribunal de Comerç concedf a aeuestes dues Societats 40 milions en concepte de danys i perjudicis per ruptura abusiva de contracte.
El Sindicas de la Nafta allegä en
la seva defensa l'excusa de força ma.
resultant de la creada a Espanya del alonopoli de Petrelis.
Contra aquesta sentencia, s'ha apellat.
Els interessos en joc són enterament
espanyols.
La vista durará diverses audiencics.
-Fabra.

El memoràndum no afeetari
res al principi del manteniment general del Pla Young..
L'acompanya una declarad) afirmant l'adhesió d'Anglaterra en pratu pó a l'anta-lacia de les reparacionsc
i dels deutes de guerra.- Fabra.

Els pagaments efectuats
per Alemanya a França
París, 7.- Segonet indicaciona de
font alernanya, França batiría ja rebut, a titol de reparacions, StImei que
excedirien de Import de es ¿espeses
que havia hagut de fer per a la. raetuuració de les regions devastades.
En el que es refereix als pagamenta per reparacions, i contrariamena la situació es la següent:
En el que es refereix únicament
als danys als bens en primer d'abrill
de 1931, França havia gastat 97.881
milons de franca, xifra en la qual no
van compreses altres despeses que
les referents als interessos do demora abonats als perjudicats.
Queden per pagar cinc mil milions.
Davant d'aixa, Alemanya ha lliura t a França 8.151.030.a7o.66 reichsmaries, i en francs 3r.404.075.81t.8a_
- Falsea.

••
A L'EXTREM ORIENT
L'incident del consolat
nord-americà
Washington, 7. - L'ambaixador japones als EE. UU. s'entrevista ahir
amb el senyor Stimson, segons es despren, per tractar de l'incident ocorregut a afu.kden i del qual resulta víctima el cònsol arrecirá a Kharbine.
Es dedueix que en aquesta entrevista el ministre americä dona al representant japonès la versal) que del succes baria rebut Nord-Amèrica i que
discrepa astant de la versió japonesa.
El govern dels Estats Units jutja
que les excuses presentades eón suiicients.-Fabra.

Sembla que les potencies
interessades en l'afer de la
Manxúria s'han posat
d'acord
Washington, 7.- Als Cfecols ben
informats s'assegura que les potêmscies s'han posat d'acord
per a exercir una acció definida i de
gran amplitud a afanxúria.
Tenint en compte la probabilitat
que es faci una clec:arate:, ulterior
aquest respecte, als Greca oficeala!;
es rieguen a afegir res a l'opin16 1171••••,
teriorrnent expressada.- Fabra.

Es dóna per dos l'incident
Els xinesos han atacat els del consolat nord-americà
Una entrevista entre BrunWashington, 7-El secretan d'Esrussos a Karbin
tat senyor Stirnson, ha devlarat que
ning, Groener i Hitler
Londres, 7. - Da Londres li tele- els Estats Units accepten les excuA ALEMANYA:

Berlín, 7. - S'anuncia que avui
celebraran una entrevista el; senyors Bruning, Groenor i Hitler per
atractar de la situació politice intenor i de la formada d'un front
únic per a la reelecció del mariscal
Hindenburg a la pres:dencia de la
República. - Fahra.

grafien al "Daily Telegraph" que a
ICharbine sama repetit els ateas de's
xinesos contra els russos. Tant els
russos blancs com els soviética s'han
vist °bagasa a formar un front únic
per ¿dentar-se dele ataca dels Xine-

ses presentados pel Govern japonés
amb motiu d Eagressi6 de que lau,
objecte a Mukden el cònsol dels
tata Units a Kharbine, 1 que, perl
tant, l'incident queda acabat. - Fabra.

S09.-Fabra.

Els japonesos segueixen
ocupant posicions

Miren de posar-se d'acord
per tal de mantenir Hindenburg a la presidencia

Londres, 7. - Al "Daily Express"
Ii telegrafiar de Pequín que les tropes
japoneses, vulnerant totea Hura prometences, segueixen estenent llur ocupació a Manxúria i que han ocupat ara
Ula Tao.
Senbla que els capa de I exercit del
nord de Xina s'han dirigit al govern
de Nanquin mostrant-li la conveniencia que modifiqui la seva política actual de sotmissió a les exigències japoneses, ea= a costa d'haver de re.
córrer a la guerra.- Fabra.

Berlin, 7. - El Gavera del Reich
no ha facilitat fins ara cap informació sobre l'entrevista que els ser.yors Brunning i Groener han celebrat amb el cap del partit nacional socialista, scnyor Hitler.
En canvi, l'oficina de premsa del
partit hitlerii ha comunicat aquesta
nit dos de Munich la nota següent:
Adolfo Hitler celebra. ahir una entrevista amb el ministre de Fintenur, senyor Greener, aquesta tarda
ha conferencias amb el senyor Brun
ning i arista el ja esmentat ministre.
Les converses han versat sobre
l'elecció presidencial.
El senyor Hitler ha reservas la
seva resposta canceller amb lobjede de poder abano donar a conce el seu punt de vista a:s partota d'oposició nacional.
Les entrevistes celebrades pel senyor Hitler amb els senyors Brunring i Groener formen part d'una
serie de negociacions que el Govern
alemany ha entatdat amb els grana
partits anda l'objecte de anantenir
el mariscal Hindenburg al front de
l'Estat per un nou període, d'un o
dos anys sonsa elecció.
El Govern ha preparat a aquest
efecto un projecte que per a poder
tenir força de Ilei haurä d'ésser
adoptar pet Reichstag amb una majoria de les dues terceres parts.

L'actitud del Japó perjudica els interessos d'Anglaterra
Togulo, 7. - L'ambaixador d'Anglaterra ha visitat el vice-ministre
deefers estrangers per parlar - a dels
perjudicis que l'exèrcit ;laponas ha
causal als interesan britànics en queaar-se els ingressos del ferrocarril
Pequin-Mukden.
El vice-almirall ha contestat que
aquesta anormalitat as temporal i que
tan aviat cana les trapes japoneses es

retirin es procurare restablir la nernialitat.-Fahra.

Els ingressos del ferrocarril Pequín - .Mukden seran
restituïts pels japonesos
Londres, 7. - Comuniquen de
Toquio a l'Agència Reuter:
L'ambaixador d'Anglaterra ha
anat avui al ministeri de Negocis
estrangers per a informar-se dels
perjudicis que podria irrogar als interessos britànics la incautada) pels
japonesos dels ingressos del ferrocarril de Mukden a Pequín.
El sots-secretari de Negocis estrangers declara que la incautada
obeeix al desig d'impedir que els
dits ingrossos puguin caure a mans
del mariscal Nang-Suelt-Liang, pera
que una vegada operada la retirada
de les tropes xineses, els dits ingressos serien restituits.
Els ambaixadors de Franea i dels
Estats Units visitaren igualtuent el
sots-secretari, perú aquestes visites
no teten cap relació mula l'efectuada per Earnbaixador anglès. - Faira.

Altres partits s'avenen a la
reelecció d'Hindenburg
Berlín, ;-. - L'entrevista celebrada entre els senyors Hitler, Groener
i Brunning ha duras una hora i
mitja.
Ei cap racista comunica desprea
l'oposició necioals altres grups

na: l'entrevista,
lcr raons de táctica i sens dubte
per a reñir-er la seca posiciía Hitler no vol actuar mes que en nont
dels partits d'oposició nacional.
Es probable que una nona rzuni6
d'aquests grups se celebri dema a)
niati i després Hitler visitara el
canceller per a donar-li a coneixer
la seva resposta.
Dos diautats sed:distes han visitat samba ci calicata, segons sent
Isla per a parlar-li de la conveniencia de prolongar el mandar del mariscal Ilindenburg.
En principi els sodal-demderates
estan disposats aCCeptar-10 hiXi per
tal d'evitar la campanya electoral.
-

Els japonesos han arribat
a la frontera xinesa
Londres, 7. - Comuniquen de
Xang-Hai el següent:
Un telegrama rebut de Tien-Tsm.
anuncia que les forces japoneses del
sud de afanxúria han arribat fins a
In frontera de Nata prapiament dita
i Inn ocupat Xan-Ilai-Kuan. - Fa-

DARRERA HORA'
DE BARCELONA
- DETENCIONS DIVERSES

El dia d3 del mes passat, a
l'Avinguda del 14 d'Abril fou
atracat per un desconegut Climent Verdaguer, al qual Ii sortí
al pas l'atracador .pistcla en mte
i Ii exigí que li lliures els diners que portava.
L'atracat es donä compte que
prop del lloc on es verifice l'atracament hi havia un auto parat, el número del qual s'aput tä, i ahir el va veure h ordena
a la pollcia la detenció del que
ocupava
Aquest, manlfestä anomenarse Joaquim Sihles Laforga, i a
l'interior del cotxe se li ocupX
una gorra i urna pistola.
En presentar - loe a Gliment
Verdeguee, aquest el reconegué
irnmediatament,
El detingut negà ésser Fan-,
tor de l'atracament, i diga qufe'
portava la gorra per a mes cemedita', deis viatges, i que la
pistola la tenia per a defensar.
se, puix Poet dies abane, a Sarriä, harta estat ell atracat pel
&Ungid. Pere Navarro.
El detingut ingressä als calabossos del Pelan de justicia
a disposició del Jutjat corresponent.
haver menjnt en un bar
carrer de Muntaner i negarse a pagar, forera detinguts tres
individus que allegaren, per a
no satisfer les consumacions,
tenir feina i que feia algun &.
meio tjaven.
dies que no dcl

La policia poeä a disposiei&,
del Jutjat de guàrdia a Llecal¡
nard Marco cona a un dels
tors de l'agressió que torea cbjecie dies envera a l'Aro del
Triomf, dos obrers de la fäbeil
ea de cartons del senyor An.
toni Virgili, per no havez se.1
cundat la vaga.
En poder del detIngut se fil,
ocuparen segells de cotització
C. N.

talabais, inotalz hl
ha un altre detingut,

dePlear

Mentre furtava la cartera al
passatger del tramvia de la
Plaça de Palau, Dornenee Erro,
fuist detingut Pata Diez Sanjosé.

EL PLET NACIONALISD'UN ARTEFAOTE
El Japó accepta la Comis- TROBALLA
Treballant ahir a la tarda esa
TA A L'INDIA
tus hort de la carretera del Port
sió d'enquesta
"La CamToma°, 7.-El president del Con- llindant a la fàbrica
Les ordenances contra les
pana". es Ya trabar un artesell, senyor Ynoukai, ha telegrafiat
associacions
fade d'una sis quilos de pes, de
al senyor Briand, comunicant-li que
Nova Delhi. 7.-1.os ordenanceä centra les aesueiaeione ille-

gals han estat esteses al Berar
uierce.
pel Sr. De Fouq
L'acollida dispensada al Sr.,Mada- , , I a ;les provincies centrals.-

•

el yapa ba acceptat la coneceició de
la Contissia d'enquesta de la Societat de Madona a Manxúria, - Fabra.

forma cilíndrica.
S'avisä el carra blindat, el
qual el traslladà st Camp 40
Beta.
' dere
..e
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La sessió d'avui ha presentat aspecte ro011
»n'e f er.se, però,
tnolt negoci. Els canvis, en general,
es inantenen; es veuen petites oscalacions en tots sentits , sense impo r•
téncia.
En l'especulada, el negoci portar
a terme ha estat inferior al d'ahir,
sala notat quelcom de passivitat. esperant veure cont es resolen els eedeveniments. Els cansas han variar poc
de la renca anterier. Es de notar la
minara deis Petrolets en aquesta setciii i anterior, arrihant aquesta tarda
a marcar 540 entera
Tancament fixat pel Mercat Lliure
de Valors dels operats en la sessió
das-ui:

LA BAIXA DE VALORS
"
•

i.---Les accicn s ferrov-Aries
1 930
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1931
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40 20 -

Ei grific que donem avui correspan al moviment de les accions carnitres. Nord (la Alacant (2) i Andaiusos (3). en els tres darrers anys.
mes per mes, utilitzant e; canvi regulador de fi de mes que iixa el
afereat Lliure de Valors.
Es veta dones, en el gràfic que
publiquem que la beixe dee de majan:. dr 'any i929, és gairebé continuada sense interrupeió.
La darrera cotització que 64 la de
de e - mbre dr 193 1, Peuee vne reacriti
par als tres valors. que tanquen a 57
entera es Nords. 37 els Alacants

ele Anda 1 uses 18. aquesta minora
general no sois s'he notat en aquests
va 075 5:116 en :a majaría deis que
es tracten a la Borsa. i és molt
possible que la devanada quedi per
ara titada, sempre pero que no surtin
nous contacte; que influeixen tot
mana en els canvis.
la fa tres mesas que als valors que
&mena salau aturar a la forta e mpenta que portaren a la baixa i això
coincideix amb l'ambient general
l'estringer,
bursO l .
11:le creu f:Mcia la greu cr.si ex:stent
1 que fin, fa pos ha anal en augment.

Informacions facilitades
per l'Institut d'Economia Americana de

LTXERCICI DE 1930-31. - Segofo l'informe presentar per n es cm;treses ferroviáries argentines a la
Direcció Genera; de Ferrocarrils,
resultats de l'explotacie en el període 1930-3t forma els seguents:
Ingressos, $ 490.450.13: Egresos.
383.925.278 (despeses d'explotació.
$347.181.812; contraataca) ala fons
renovada. 5 33.422.332 i impost I leí
Mitre, 83.321.134 ), resultant per tant
una ganancia líquida de $ 106.525.23 5,
del .‘ quals ella de deduir $ 2(1.430.213
per pérdues en el canvi, ço que deixa un saldo liquid a repartir de
886.430.213. El coeficient d'explotació fon de 8263 per ron. La ganancia líquida es troba repartida entre les alistintes empreses cona seguear: Ferrocarril Central Argentí,
S 34.332.652; Ferrocarril del Sud,
$ 29 140.776; Buenos Aires al Pachic, 5 17.295 409: Ferrocarril de
l'Oest. $ 5.147.671: Ferrocarril Entre Rías, 5.043.483; Ferrocarril de
4.22e.256: Ferrocarril
Santa Fe,
Central Cerdova,
3.588.977; Centra: Buenos Aires, S 2.095.170; Cenopanyla Genera; P. B. A., * 2.051.425,
Nord-est Argentina, $ 1.756.204.

Barcelona

COLOMBIA
LA PRODUCCIO AGRICOLA
DE COLOMBIA EN 1930. - De
tontos-mitas amb informes publicats
per :a Seccle d"Agronomia del Departement daagrictatura del dit país,
la preduccie agrícola durant 1930
fou cena aegussix: Café, 3. 000.000 de
saca per valor de 60.0oo.00n de peses: Bantmes, ra 000.000 de mima per
valor de 9.000.000; Cocos, 500000
unitats, per valor de 25.000; Moresc,
480 000.000 de quilos, per valor de
35.000.000: Petates, zoo ~loma per
velar de 8.ono.000; Arreas, 50.000 000,
per va'or de 4.000.000; Sucre,
40.000.000, per valor de 3.090.000;
Tabac, 30.000.000, per valor de
3.000 000; Cuiros, 7.000.000, per valor de 2.700.000; Blat, 46.000.000,
per va'or de 2.5 00 . 000: 4(5 0.000.000
de Yuca, per vahar de 2.000.000:
Cale, 8.0o0 000, per valor de 600.000:
PARAGUAI
Iraca, 70.000, per valor de 600.000;
L'IMPOST A LES SOCIECauta& 6.000.000, per ra'or de
TATS MERCANTILS AL PARA480. 000. i Tägua, 5.000.000 de quilos,
GUAL. - Per hei recent acaba de
per ve'cn: de ya po° pesos. Les produccions d'ordi, mili, "fume" i lle- crear-se al da pala un impost progressiu sobre la renda de les sogums representen quantitats i sumes
cietats mercantils. tala anea:mes cona
no ben determinades.
collectives o de quaIsevol ultra forCUBA
ma, compecnent també lampeas a
L'INTERCANVI COMERCIAL
J es sucursals o dependències de soDE CUBA EN EL PRIMER SEcietats rnercantils que, tinguin
MESTRE DE 1931. - La Secredomicili principal a a estranger. La
taria d'Hisenda de Cuba acaba de
renal imposable c0:13:51fre en c:s bepubiicar lea xifres del comer; exneficia anuals gris siguin repartas
ter:or per al primer semestre de
entre
e:s accionistes o e.ocis de :es
193 7. dc les quals resulta que aquest
entitats mercantils. Les socicrate la
ascendí a 104 416.088 pesos, contra
renda anual de les quais no excedeixi
179.066.2e4 en igual periosie de 1936
de: 6 per 100, pagaran e: 3 per roo
corresponent 55.029.646 a l'exportasobre J'in/atar de la renda imponiele i 49.386.452 a la importaci
ó, amb
una balanea mercantil favorable de b l e; aquelles la renda anual de les
quals representi mes del 6 per roo
5.643.184 pesos. Les exportaciens
'a'han dirigir principalment a Estats pere no excedeixi de: 12 per nata
pagaran e: 4 per ron, i aquelles la
tnits, 39 848.696 pesos; Gran Brerenda anual de les quals excedeixi
tensa. 7.567976: Espanya, 1.267.161:
Alemanya, 943.822, i Franea, 538.376 de! 12 per lora pagaran el 5 per loo
labre l'import de la retada impon:.
pesos. Les importacions procediren
ble. Les societats que no obtinguesprincipalment d'Estats Units. pesos
sin beneficis o la renda de :es quaSs
27.938.i s4: Gran Bretanya, 2.653.272;
fos menor del 4 per' ion, pagaran
Espanya , 2.493.738: Franca. 784.601.
el 3 per oso d2I capital intsgsat. Lanai A'emanya. 1.689.593 pesos. Les expost es fan ä efectiu dintre dels tres
ortacions, en relació a' primer
mesos següents a la remissió deis
semestre de 1936 han disrufnuit en
baIanços a la Comptaduria General
un 36 per roo i les importacions, en
de
!a Nacla. La morateria en el paun 46 per roo.
gament efe l'impost será penada arnb
ARGENTINA
una multa del 2 per i ras. calculada
L'EXPLOTACIO DELS F ERsobre la suma deutada per cada mes
ROCARRILS ARGENTINS EN
de releed.
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91'cso•
28'oo•
8075
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ACCIONS
ene . • E§panya
Rana de Catalunja ,
Lana) Ebre
. .....
Petrolit
.
......

38600.
8'oo*
45 ce"'
soo'co.
3'85
7000"
80.50'

..... • a

Catalana Gua D .

F pret. 6 % . •1
Tea naatlantica 0...

Tranernediterräma
Espanya Indurial
Hispano • bateen . . „
Ford
...
Hullera . .. •
.
Indúlteles A gr icolea
•
Teleldnie4 urdioarae .
pret. 7 %

Funiculat Montruic
"jeans Fenderta M. -Núria.
Tramvims 8arzeiona orca
•7%.
6%,
Cros

8575
65'50

85'50

8525*
1,3'15

86'5o•
8150
81'35

!"
•

Aigües. Gas

i

2700
55.°C.

11540ra

Note York
Flotande

Electricitat

80o'
97'00

1

7.0
7.2 1-1
7.2
7.2 3.4
7
1.2

t -5
1-4
1-2

/tire*
13Coo

terco&
182 00.
71.00•
23400'
105'uo•
97'23
25.0u*

1800*
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7006'
7400*
148.co

39.15.0
143.08.9
143.05.9
15.07.6
15.07.6
11.11.3
15.00.0
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"termal'

'den& que els senyor acclonistes

50 a 52
4s 3-4 a 49
48 t 4 a 46 1/2
47 3 . 4 a 48
48 3/4 a 48
48 a 48 /

Penetres 1 comarca...
Urge
tarea,» en (Ima gines ele loa autios, more
ase. aunara v320 origen)

MORESC, ORDI I CIVADA

Lisboa ...........
Peses ••• ••• "'
Austria a Argentina
RIO tanetro ............

474

Itas.
1700'

4 501

9710i
2700

eann
4nao
437

era,

2800,

e•e

IMPREMTA CE

LA

PUBLICITAT

Carrer de Barbará, 11 1 13

libre de te( impost.
quedarä ob p r1 'des del día 4
gener vinent a les oficines cen.
trole d'aquest Banc, a les de
totes les aeves 143 Sucursals
i ale Bancs de SantSebastiä. de
Gijón, 1 Herrero, d'Oviedo.
Madrid. 30 de desembre
1931. - El conseller secretari
general, Ramon A. Vald6a.

percebran

Norelle Mana nou,

disponible
meres, Plata sau a 38 1/4 a 38 1/1

rebre
Ordi Entern • 1 Menta
Ordl Urgell comarca.
Citarla Extremadura .
Chonta roja
Ernaiöle pele e. c. ..
Esralola Astranger

Avui, divendres, dia 8, a dos quarts
de volt del vespre, el distingit tècnic
financien, senyor Josep Estragué§
Torruella, donaré una conferincia,
versant sobre el tema: "Torna a ca•
minar el raen vera el caes monstari".
Aquesta conferencia, que forma part
del cicle organitzat per la Societat
d'Estudis Econbrnics de Barcelona. se
celebraré al Saló de Sessions de! Fe
ment del Treball Nacional (avinguä
del Portal de l'Angel, 7).

ARROS

rmmom ca pisnarra

120 8 125
110 a 115
55 a 56
53 a 54
5 0 a 53
47 a 48
48 a 49

lamba
Selerle
511'1,at
Berillorb O

/arlo§ d'arria

LLEGUMS
la a 60

Fases estrene. •
Pavea Pairrn. o ind

rases maoneres

Fases I.Jobregal
favona Este o Ana.
Pavone Istrentrers
I ref . !

59 a 60
00 a 05
55 e 56
56 a 58

eerrIneer

verse annalosta e. e.
.
.
Erps p1 5
Ilros estrangers . .
11sdrerol

11

Vise

Guises

Societat d'Estudia
Econòmics

44 1/2 1 45
41 1/2 a 42
39 t /2 a 40
75 a 85

e
45

"OLER TORR A

11 a 55

..

BITLLETS

MONGETES

Francesos- 46 . 50 per roo.
.anglesos: 4630 pessetes.
Italians: 6630 per roo.
Belgues: 33 per toa.
SuíSsos: 23130 per roo.
Portugueses: 635 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 2.82 raes

00 a 05
70 a 75
124 a es;
114 a 115
02 a 94
89 a 90
Si a 85
95 5 100
95 8 110

estürles noves a e.
(-Allegues novela .
castren& (am e BUCO.
Gastelle 'erren%
Valencia. nones
Urgell 1 corneen m'e

menores. novel

13131

que representa el 6 per 100 del
rapital desemborsat. er fyigui

Vequlvalent al 60 per 1100 del
dividend abonat en (533,
El pagament d'aquest divi.

CEREALS
%rasó lararre
CM•11, atraemos. ...
Casulla crin
Carielle empedrat,
Mansa
m corren% nota
EXtreril niura erucher.

Trences

171030, 40701
401 51 ,1012

11onterldeo
Ill•

87.009

3.4
14
5/6

Sucre Londres
5.8

8 Damos
terma nomina(
"
a meso.
P1001 enrama) .
"terrena .
Z1DC compras

9

.55.155. Parte
86625
25497
•••
102275
••• ••• •••
ano' 35425
" 31° 19110
142450,

sonares ..• ..• .......••

40•oo
94'00'
°n'or•
zoo'oo•

00 7-4
07 a •
54 7/8

El Consell Superior Bancari,
en sesaiö celebrada el dia 19 21
dels corrents, tenint en compte
la conveniencia de reforçar Pis
fono de reserva de les entitals
bancaries, deslinaut a aquest fi E
una part important de les uf/.
Wats ublingudee en les cpera.
cions reanudes en el present
any, ha acorde( amb caracter
general que el dividen(' acliu
que reparteixi la banca inscripta amb earrec a l'actual exercici, no exredeixi del 60 per 100
o
del repartit en 1930.
Acatant aquesta disposició de
lo superioritat, el Consell d'Ad.
ministrack5 d'aquest Banc ha
acordat (a reserva del que pu.
;mi resoldre en el seu (ha la
junta general ordinaria. arnh la
conformltat del Crnsell Superior Bancari) repartir ale Fe.
71n70rs aceionist e sun dividend
actiu de cinc pessetes per arid.
que, amb el repartit en el me;
de julio' darrer. forma un total

Pral roeve2
Llenties s oroce(1.•••

Austria (Schilling): 130 pessetes.

CIGRONS
tati a soo
,arre
143 a 145
Llan e e sr. al!. 44/16
128 a 130
manco er al( 48/50

127 8 127
lEariti ar e1t 5 5/5I
100 a 102
Manea ar. sit 58/60
1.2 a 95
Pleon? ar. alt de 60/63
Se 1 lle
Pelos)!
140 • 500
alest r ant a temen?
O'rens e- nessetes els 100 quilos, anid
ser. Clarnunt careo Barcetonal

FARINES
9 5 a 105
63 a 69
63 a 04
68 a 60
er 1 2 a

eroga

Extra oral
Corren% 10eal
Batea Ontnee
57.550 con

Gestella

as

81:za

arels en remetes. ser Ce 100 aunos
lanuar catre Sisase:0w

DESPULLES
28 a te
...... • • • -

Txecoslovaq-sia: 34 per toa.
Holandeses: 4•60 pessetes.
Suecia: 210 pessetes.
Noruega: 210 pessetm.
: 2 ' 10 pee sets.
Romania: 670 per roo.
Bulgäria: 7 per 100.
Turquía: 4'95 pessetes.
Estats Unita: 11'86 pessetes.
Cenada: 630 pessetes.
Argentins: 2 80 pessetee.
Uraguais: 4'60 pessetes.
Xileno: 0'90 pessetes.
Brasilers: 652 pessete&
Boliviar,s, 2'25 raes
Colombiano, 2 .60 ptes.
Peruans 2825 pessetes.
Paraguai s - rato pessetes.

v Urnero 3

27 a 28
•en
20 a 25 t
Segonas
59 1 • 11 a Cl
Terreree
92 1/3 a 73
Oue,ter
(Petos en pesaras, ser de 60 matos,
.reo
aareeionel
Ornant ..
011 e st 1/5
memo
21 a •22
segonet
55 a 15 1/2
Pera
7artais er ele 13 m'artera de 70 tares)

ALTRES GENERES
GARROFES
a 46
a 48
14 1 't 5 45
Negra Matees mita
a a 42
Negra Retarme neta
14 a 44 115
Moje
a 37
Etelesa l onvo . . . •
a 87
Mallorca floss . • •
Creo s en rala •l5 le quilos. tense ate,
demora :erro Barcelona)
ea a 00
Pulpa rrrnetatna rile
39 a <0
Turtd de roce
96 a 37
mame
..
Perla, de
ama
100
tl • reue en 'muere' els

r

Negra VI/larde
Negra casten0 .

sae, munan% carro a...celaste>

Dinamarca..
Suecia

Altsee Huelva
•
Välénera .
Barcelona s 66
•
•
6 Ira
Barceloneaa E
•
P• %
•
r •15

7.1

9200
.

No pa-e animar fa-u el mercat
d'ahir, i les tramaccions de poca importancia.
13LATS: Segueixen els preus noat
fernis, alerta igualment recluida. Per
par: d'aquests compradors. encara que
de mornent hom deixi de veure-hi
aquella bona dispoació de ga:rebe sempre i sols quedi recluida a les adquisic:ons mes precises, no cal dubtar
que poc a poc es decidira la compra
i les operacions esdevindran mes nombrases. Registrarem :es septenas:
Fresna a 43, Sant Vicents d'Alcintara a 41, Arroyo a 48 i Cáceres a 48.
MORESC; Les adquisicions del dimarts, que. com delem, foren crescu,
des, han fet que avni ne es registres.
sin gaires operacions amb aquest ara;
de tetes maneres. ca: tenir present que
el día tamroc san prestava, per esser
casas menys coecorreguts. Ara, això si,
cal afegir que el preu ha estar mes
sana:tasa, c a e) apuntem en el sen lioc,
i així que la part compradora. aquella
ca:e no ha cregut amb puja, es decideixi, no será estran que el preu assoleixi no serä estrany que el preu assoleiprees directes d'origen ja gairebé ens
donen aquesta paritat de ces:reacia, i
davant d'atece simia:3 permes aquesta
pregunta: a con: ha de vendre qui adquireixi aro i a origen?
CIVADES : La fermesa d'aquests
dies arta) es preus d'origen han decidit a fer alguna compra, i asid s'ha
eperat amb linia de Cáceres a 33 1/4
damunt vaga origen.
ARROS: Igualtnent prenen una mica uies de preu i l'oferta nc deixa entreveure per ara que hi hagi devanaste_
Els restaras generes. sense asals;_
coció de moment.
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RU GB Y
¿SE SEPARARA LA FEDERACIO CASTELLANA DE LA
NACIONAL?
EL CAS NU.VIALS I LA PROBABLE FORMACIO DEL
RUGBY, CLUB VILADECANS

—

CAMPIONAT DE LLIGA
Diumenge, 10, a les tres

I

C. D. ALAVES
F. C. BARCELONA
Caminó de Catalunya
LES CORTE

EL PARTIT DEL DIUMENGE
"V1NENT A CAN RABIA

Entrada: '2'50 pessetes

Ahir varen apareixer unes manifestacions dcl directiu castellà senyor Ordóñez en un estimat collega
esportiu, en les quals cl dit sena or
dOna a entendre que la Federació
Castellana de Rugby vol separar-se
de la Nacional, en cas que aquesta
no desqualifiqui el 1ugador Ducrós,
del F. C. Bascelona, per la interv enció rl u S, a tcnir aquest jugador
l'af› Madrid-Marroc-Barcelona.
No, sabem fins a quitt puna pot
arelar aquesta cscisió, peró el que
podem afirmar és que la Federació Nacional de Rugby ha palesat en
aquest afer una manca d'autoritat i
de criteri que han posat en cvidenciaaquest organisme burocràtic, que
per a res no serveix.
Creicm que tant els directius catalans con/ els castellans s'haut an
adonat que la Federació Espanyola
de Rugby no serveix per a res, i
per tant, ja fóra arriba: el moment
de donar una amplia autonom .ta a
Federacions Regionals, perquè
- aquestes poguessin obrar amb veritable llibertat, i per tant no s'hau' ria d'arribar a casos com el prescnt, que cap be pot partar al rugby peninsular.
Podria formar-se, per a les relaclens internacionals, un Comitè integrat pels presidents de tocas les
Federacions de Rugby legal:neta
econstituides t' en ractualitat Castella.
Valencia i Catalunya), i mcntre cl
,zugliy no cstigui mes estés per tot
'Espanya. dcixar en completa IliberIat les Federacions per a concertar
inatchs internacionals. ostentant en
tot cas el nom de la Federació respectiva. Crciem també que no seria gaire difícil posar-se d'acord
aquest Comitè per seleccionar un
veritable equip representatiu de la
República espanyola quan el cas
arribes.
Be sabem que ami, els anims exdtats com estan, dels directius castellans i catalana, és dificil el que
.allent a proposar, però en be del
rugby, que tants sacrificis ens ha
costat d'introduir a la nostra terra.
sttauria de deixar aquest assurnpte
per mort, i procurar orientar la diTercoO nacional del rugby cap a altres camina, per a evitar ja per
sempre que es tornin a produir casos com el que lamentem de comentar.
•
s
Un abre cas, que també cal resoldre amb concórdia , és el de la
desqualificació de Nuvials.
Aqucst jugador ha demanat a la
Federació Catalana q ue Ii aixequi
desqualificació d'un any que
aquella va imposar-li amb motiu deis
incidents ocorreguts a l'Estad', am;
«asió del partit de la Copa Catalunya entre els quinzcs de la Santboiana i el Barcelona, per a poder
azur d'entrenador i jugador al Rug1., Club Viladecans, que es forma
unna el reserva de la Unió Espar.
tira Santboiana i del qual ell es un
er's principals fundadors.
Drmanem a la nostra Federack,
q u e • arob un cas especial com aquest,
sr ri ,e va en be del rugby català,
la perfecta esportivitat de
sempre, i aixequi la desqualificaci.;
al vetara Nuvials.

Cases (Sans), Nicollet, 011er (Estadi), Jimcno Uoventutl, Méndez
(Espanyoll, Mumbrú (Sans), Vives (Espanyol), Baldes (Estadi),
Forner (Espanyoll, Puigdevall (Estadi), Alzina, Villalba (Cornellä),
Gallard (Sans, Romero (Joventut)
i Valls (Espanyol).
Larbitratge anirä a càrrec del senyor Duran.
El match comer/cara a tres quarts
de tres en punt.

•

•

El diumenge vinent se celebrara,
a: eamp dc la carretera de Sarria, de
C. D. Espanyol. l'interessant .matchi
de rugby entre una seiecció; B i el
Rugby Club Uniaer‘itari, -que havia de jugar-se el 'diumenke passat
al Sol de Baix. i que no si'. celebrarse per no voler cedir cl, F. C. Barcelona el set: terrenyle joc.
El partit es pres. ,.ta mrat intara,ant i compcait„ Es gairebé
arri s ca- en pronóstic,
que raniveilatafut de forres d'ami,rk,s ermitas i 'l'entusiasme amb qué
jugaran els jugadors per a acenseguir la y l órsa tan verament inCert
el resu at.
El eleccionador, senyor Cuyas.
Ira Armat l'equip de selecció de la
4iient forma:
7

FUTBOL
CAMPIONAT

DE

LLIGA

PARTITS PER A DIUMENGE
Primera divisió:

A Barcelona:
Barcelona-Alavés.
A Madrid:
Madrid-Espanyol.
A Santander:
Racing-Valencia.
A Bilbao:
Athletic-Donóstia.
A Irún:
Irún-Arenas.
Segona

A Barcelona:
Catalunya-Sevilla.
A Castelló:
Castelló-Múrcia.
A Sevilla:
Betis-Atitletic Madrin.
A Corunya:
Deportivo-Ovicdo
A Gijón:
Sporting-Celta.
Tercera

(Tercer grup A)
A Barcelona:
úpiter-Sabadell.
A Palma:
Mallorca-Badalona.
A Saragossa:

lbaria-Martinenc.

ESPANYOL-SANS

Deepr& del rotund 4 a 1 que serse
eua- a ar-..,e a fons va fer encaixar
el dita/tenga passat l'onae sansenc el
primer equip B de l'Espanyol, es de
creure que per al partit revenja, que
tindrä roe al camp del carrer de t,aiira a irent, alinear't el club
ca-campió els seus millors elemento
disponibles.
Si així és en efecte, sera possible
presenciar una lluita mes igualada que
ens recordi aquells memorables encontres d'antany Espanyol-Sans.
EL PARTIT DE DESEMPAT

HORTA-TERRASSA
Diumenge vinent. al camp de la rei-

na barriada Iluitaran en partit final del
campionat de Catalunya grup E els
primera equips de l'Horta i del Terrassa.
Ami) aquest partit l'Horta celebrara la Diada del Club.
la Junta de Illorta, tenint en
compre lanzerès que té per tots ees
esportius el poder presenciar aquest
partit final, ha pres l'accrd de con _
cedir el dret de la maja entrada a
teas els socia deis cercies de la primera categoria i de la segona prefemin. ama) la presentació del respectin carnet.
SEVILLA-CATALUNYA
De sernpre ha estat cl del Sevilla
Futhol Club un dés equips espanyols
que de mes bu grat ha vist el públic
catalä actuar als nostres campa L'excellent inc de que sempre (ini galano hein oblidat que sempre s'han caracteritzat els seas elements per un
joc fácil. bell i espectacular--i la n n Me s a de que en tot moment donaren
cxempla c , s seas jugadors Ii capta g enerals simpaties.
Vt ara el puntuar rima) mantes va
-cadsmpió'Anlu,adstr
al Catalunya un match corresponeat
al campionat (le Lliga i en els sens
rengle s --a part F.izaguirre. Brand,
Campanal, Arroyo, Iglesias i altres
jugadors de brn guanyat prestigi — ti:
figura el nostre pa ; sa Ventolrä, l'in-

Automobi

istes:

Porteu a reparar els vostres automòbils als

Tallers Matas
Construcció de peces de recanvi
Utillatges especials per a cada
tipus de cotxe

Valincia, 149 Telifon 70692
BARCELONA

ternacional extrem dreta, sense diputa un deis més positius valors que ha
donat Catalunya en futbol.

El futbol a les comarques
D'ARENYS DE MAR
U. E. Arenys - haba? Amateur Manes

Arenys.—Ila despertat extraordinaria expectació l'anunci d'aque s t partit,
que tindrá linse diumenge vinent, a les
240 de la tarda, corresponent al catepionat de Lliga amateur. Grup de la
Maresma. La circumstancia de figurar
recluir) visitant al cap . cle la classificació, puntuat a poca diferencia del
club arenyenc, aporta tira gran transcendencia al resultat d'aquest encontre. Hom considera el set, cafre dccisiu per a la consecució del preuat tito).

B

O

*:(

A

SEMBLA QUE EL MATCH
BOUQUILLON - CARNERA ES
FARA EL DIA 25
Després d'haver estat anullat per
Jeff Dickson a causa de nombrosos
entrebancs l'encolare BouquillonCarnera, que havia de tenir lloc el
dia ti, ara s'a/trine:a com a nova
data la dtl da 25. Lion Sel, manager de Cantera, ha ratificat la noca
No hi ha per ara, dones. cap
obstacle aaarent perquè el match de
referència se celebri el dia indicat.
L'ir/1k que hi ha a témer, tractant-se
del boxador italià, és que dad al
dia anunciat el non' de Camera pass:
peis diaris dient, ara que boxarä, ara
que no boxara.
EL NEGRE TARONTE FA

MATCH NUL AMB GANDON
Després d'una apreciable vicie de
brillants victóries, la major:a per
la o., cl negre azncrica Taranta sembla haver trobat el seu igual en el
mig fort francas Gandon. En afecte,
°mata ala dos boxadors abans
daher al París-Ring, el resultat obtingut fou el de match mi!.
SERA CERT?
Trarluirn la següent nava d'un diari del nard de la Península.
Barcelona.— Es managers de les
figures mes rellevants de la boxa
han decidit constituir una Associació
en vista del; pocs combats que seis
oiereixen.
En relació amb aquesta determinació és probable la celebrad«) d'una
lluita entre G:ronès i Noack, alemany, per al tito! d'Europa, aviti
en poder del català.
El d't comba .. ser:a el primer que
muntar:en crarn a empresa e:s dits
managers.

PEREZ VFNCE
L'ITALIA SAVO

YOUNG

En el match disputat abran.: d'abir
a ga. Sala Wagram de Prats, el ' Canipió de: nión dels a. esos mosca, Vomita
Pérez, vance, con/ era de preveure,
el campió d'Italia Saco. El combat
cora. t:tri un domEni complet del boxador francas e! qual s'adjud:ca
dels to rounds qt:e integraven el
combat.

CLUB NATACIO BARCELONA
E: Clab Barcaaona que
d'algtens die« ença va. rebent
nodrit nombre d'inscripeions dels
seus associats per IR sucia) de boxa
del Club, ha cregut necessari correspondre a Fintaras deinastrat jaas
sets socia, creant a l'efecte mea nova
classa que des d'ahir ha començat
a regir des d'un quart d'una a un
quart «le dues del /nata i que igual
que les que es vénen donant a la
tarda. anira a carrec del professor
senyor Tafall.

AQUESTA NIT AL
NUEVO MUNDO

Aquesta nit. a un quart cronze,
tindria lloc al popular Nuevo Nfundo
la primera vetllada pugilistica de
l'any.
Barcelona Ring ha organitzat
programa atractívol que d'un quant
temps -ença era esperat per l'afi-

cia.

En
el preliminar de «ataire rounas
•
lluitaran dos pagils de.s que per la
seca välla i coratge donaran un inäxint rendirnent.
El primer ama rounds de 'a rumió
ea a arree dels pesos ploma Giiell
i hamlugues, veritables comigmen,
dels maa n a s'espera quz antbdós arribaran a ésser estrelles en el noble
e9ort.

Fi segon vuit rounds seria catre
Horas, el sin/pi/tic madraeny challenger al can/ploma d'Espanya conegut
jr del //ostra pública contra Boira,
dels ntígils designats per la re(1:• racia Catalana per al torneig de!
campionat regional.
D'aquest ancontre tambe
espera veure quin seria el resultat, ja
que és dable, el ,pronastic.
A del/ rounds contemliran Martínez Fort, que furia . seva reaparició
a.*.s rings espanyols 1 que ve precidit
de gran fama pels seus exila a . América on ha hoxat diver s os anys contra Merini, púgil de valentia
ban provada i que boxa a Barcelona
i del qual e3 guarda un hon record.
Hore, campa', «le Catatuny' a del
pes mig fort, i el negra Estanislau
Eries, són els encarregats del darrer
dombat a deu rounds.

la bona organització de t'eamentada prova, la qual tindrà
tico diumenge vinent, dia 10, al
matf.
llom compta amb la cooperad() del Sarria Esportiu, el
qual posa desinteressadament
al servri dels organitzadors la
seva Sarria Ciclista.
Aquesta cooperact6 és molt
d'agrair. tota vegada que el Sil port que a aquesta /nena de
carreras denen els ciclistas, és
excellent.
Quart a les inscripdons, és
gnirp hA segura la participad&
ultra recluir) complet del Barcelona, la deis equIps complets
drls Clubs Tagamanent i Badalona, la (mal donada a la carrera un interC!s gran, tota vegada que ens permetria de vente arrenglerate els campions
Corrin 1 Castellfort després de
l'in g rés d'aqurst darrer Badalona. 1 lluitant, per tant, contra Garria i cl san ex-Club, el
Barcelona.
La llista de premis s'ha vist
auginentada aquests darrers
diem amb nombresos donatius,
la !lista deis guate. abrí com el
nombra dele inserits, donarem
en una propera echen).
Bemarquem que per a tata
mona dr detalle cal adreçar-se
A la Secció Es p ortiva del Cashl
13nrcelnnista. Consell de Cent,
mamara 263. talafon 35351,

LA CARRERA DE MARXA
MASNOU-BARCELONA

Orgardtaaol6Ossal learoolonleta
COntinnen aMb activitat ela
treballa d'apesta entitat p g f a

AVUI, PER FI

del més gran film d'emoció de la temporada, parlat en espanyol

per MARIA ALBA (Maria Casajoana), BARRY NORTON,
CARLES VILLARIAS, Maria Calvo i Manuel Arbó
ACCIÓ - REALISME - INTERES DRAMATIC
Producció Columbia Pictures, distribuida per "Els Artistes Associats"

Un film que no us defraudarà i que podreu recomanar als que no
l'hagin vist encara

SOCIETAT ESPORTIVA
POMPEIA
Concurs social
L'ordre de joc per a avui és el
següent:
A les 9'15: Jarrijou contra Skimal.
A les deu: Bial contra Salvio
Mavi contra Blanch.
Jaume Duran contra Meana.
A les once: Saldo contra Prat.
Vinyantata contra A. Botar.
Tunen contra Sagrera.
Rovira contra F. Bernis.
A les dotze: Dalmau-Roca contra
Sahater-Sabater.
Anguera-Dadef contra MarquetSales.
Rovira-Blume contra Meana-Puig.
A la una: Skimal-Meana contra
Ros-Julia.
Solaces contra Plans.
A. i J. Duran contra SabaterManda
J. (asan -sen - A. Boter contra
Alarnan-Sales.
A les tres: Domènech contra Vinyaniata.

Sabater (p.) contra A. Perramon.
Jonqueres cont-a Darder.

LAIETA E. C.
Aquesta entitat celebrara ¿lumenge eta aegiients partits corresponents
als seus campionats soc:als:
.1 les nou: Pagés contra Vendrell
Serret contra Baffle.
A les dein: Saldo contra Pinaza.
Ramon contra Guri.
A les onza: Scnyoreta J. Mora J. Grau contra senyoreta C. Bor-

des-Prcvosti.
Lama contra Martillee.
A les dotze: Pla-Ramon contra
Salvio-P . Castellä.

PILOTA BASCA
CONCURS SOCIAL DE PILOTA
A MA
El vinent diumenge, al mati, tind , a Roe a l'estatge social del Club,
•I Ilivrament dels prtrois Arresparents a aguan Concurs social.
Per tal ce dolar mi majar allaeiaat
a 1 acte i a•er homenatjar els braaants vencedora d'aquest Coacurs, a
les onze en punt se celebraran inie-

e

L'esdeveniment esperat
Estrena al Saló Catalunya

TENNIS

tla414434•16+04444•0•141.~

lii Marimon, Narcís Marta, Julia Cabrejas, Francesa Sabater i Josep Guerrero.

Equip C: Emili Rivas, Enric Fedi,
Joan Sánchez, Lluis A. Garcia, Francesa Llorca, Josep Canela, Guillem
Swenson, Domènec Longas, Vicenta
Sempere, Llorenç Arranz, Josep Golferichs i Enric Nehler.
Per la composició deis equipo, en
els quals figuren els mes destacats
elements de la natació catalana, cal
esperar que la Iluita entre ells cons ti tueixi una bella manifestació.

CICLISME
- LA PRIMERA PROVA
AMATEUR DE LA U. V. E.
Per a aquesta carrera, que ha d'efectuar-se diumenge vinent, sobre 5o
quilametres, figuren actualment inscrita Gaieta Banyos, Joan López,
', erran Velilla, Antoni Coca i Benvingut Villar.
Continua oberta :a inscripció a la
secretaria de -la Federació, Plaça de
Tatuan, 36, fins denla, a les set de
la tarda.
Es considera corredor amateur
aquell que mai hagi tingut llicencia
de cap classe ni hagi rebut
en metallic a cap deport.
Es recorda als futurs concursants
que el viratge enana situat a la fita
26 de la carretera de Barcelona a
Santa Creu de Calaiell.

la qual encara no esta decidit), que
tindria el sen estatge social al bar "El
Sol'', del carrer de Tallers, número
75, on anys enrera existí la "Penya
Maria

Es tant l'entusiasme que ha trobat
la idea que, en els pocs dies d'obertes
le es llistes d'inscripció de socis, se rallan
fet una cinquantena.
El projecte dels organitzadors és
arribar a formar un club que, pel nombre 1 qualitat dels sous components,
pugui, prompte, rivalitzar amb molla
dels de Barcelona i resta de Catalunya, que tan be incrementen avui l'afició al noble joc dels eeraCS.
Posició d'una partida jugada en
4 d'ag ost du 1896 en el Torneig de

"Skippy''. Realment,
interpretaci6'
que aquf fa Jackie Cooper del seu
n
persoatga
es :a mas emocionan
que hagi aconseguit realitzar un artista precoç a la pantalla. Ens
:a tragèdia d'un noi, al qual els seusl
pares no comprenen, amb un realisme tal que poques persones deixarazt
de sentir-se profundament emociona.
des fins a l'extrem que les liuignime šj
sal6n de llurs
Avui per aval, Jaclaie Cooper pot
considerar-se com el més destacat
deis .petits grans artistas que hart
desfilat per la pantalla, i "Las peripecias de Skippy a, que es projecta
al Coliseum, Corn fara realitzat per nois, que per :a seva foro.
emotiva pot interessar a les persones majors.

Nurmberger
Janowski
Negras (8 peces)
D.

UN GRAN EXIT AL

aCANYARDO SOL.LICITAT
PER UNA MARCA BELGA?
Blanques (7 peces)
Es diu que una marca belga té
Steinitz
interès que Canyardo i altres dos
corredora espanyols defensin els sena
Posieió després de la 41 jugada
colora a la próxima Volta a Franca.
de lea negras,
En el cased'arribara un acord, parBlanques varen perdre i no obsticiparienaprimer aquests, corredora a;
la Volta a Alarnanya corn entrena- tant poden fea taules. Com ?

ment.
Canyardo i el3.altres dos corredora
participarien, no otrstant a en la categoria "touristes-routiers", encara que
es creu que Espanya ponina participar com equip oficial a la Volta a

PROBLEMA NUM. rol
J. Berger
Negres (n

El millor film d'afpionatgs
editat per

Peces)

França de 1933.

reSnantS .partits:
.4 les otize. — Partit en el qual
ternaran els Srs. Fernandea, Puntal i
Salles.
A les cierre. — Els carnpinns de
Catalanya Isidoro Clamare:. del
Clah Manista, lluitaran contra Draes• ;
el primer catnpi5
vidual i de parelles, d'aquest inter.J.:santissint Concurs social del C. N. B.

NATACIO
CONCURS D'HIVERN
DEL C. N. BARCELONA
Diumenge vinent, a les sis de la
tarda. tindra iloc a la piscina del C.
N. Barcelona la tercera jornada d'aquest interessant Concurs Ilivernal.
El Club Natació Barcelona, creient
nre la nnpt.'tAncia del dit concurs requereix la seva celebració a les tardes en lloc dels matins com es venia
CfrTt112:),, fará aquesta sena') erl Caräcter dassig, confiant que la variació cantribuira sens dubte al rnajor
esplendor del asumir.% que se merei.xent el favor In públic interessat amb
aquesta manifestada natatória.
Els equips que corrasinen actuar
i la coinposició d'aqests es COnl seeurem:
Grup A. Equip A contra B.
Equip A: A. Trigo, Angel Suba.
te, Narcis Esplugues, Josep Pf. Puig,

Marius Zwiller, Joan Gamper, Ramon

Borras, Rcdolf Schulz, Carles Usan-

ATLETISME
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CAMPIONAT

DE

CATALUNYA

PER- EQUIPS DE . PRIMERA CA. TEGORIA toar - top
El linera dimarts, ella 12, comenora el carnpionat de Catalunya per
equips de pritnera categoria. Existeix
rnolt «l'entusiasme en els clubs per-a:
la formació dels equips, i tothorn,te'
ganes de començar aquest campionat
per demostrar la seca potencialitat. •
La rivalitat dels equips, per al.
raer llar, sembla actualment
entre l'actual campa; Ruy López, Ti.;'
voli. Condal i Barcelona.
Veurem. doncs, al que . donaran (W.
sí aquests tres equips, i si algun altre..
no massa conforme, es fica a disputan
els tres primera llocs.
El sorteix per acarar els equipa , en,
la rrimera ronda ha donat la coinbi ".n
na.ei n 't segUent

13arcelona-Penya Gracienc.
Stadium-Iberia.
Penya Joventut-Martinenc.
Gracia-Morphy.
Ruy-Lapez—Tivoli-Condal.
Els equips transcrits en primer lioc,
jugaran a llur local. i portaran -les'
blanques.
Aquest Campionat es jugara a dues
voltes, i un cop per setmana, que sera
el, dimarts.
Destaca per la propera ronda el
el match que verificaran els equipa
posats en darrer lloc. No obstant creiem que han de guanyar els del RtiyLópez— Ttvoli, que és qui es presenta
com a mis ferri aspirant al titol.

dizaga i _losen Mata.
Zquip B e Tomas Batallar, Marian
Trigo, Enric Perdigó, Sarna Palatal,
Joaziann Mora, Jaume Cruells, Frau.
cese Segala, Augur Toepfer, Josep
Gonzalez i Manuel Valdés.
NOVA ENTITAT
Grup B. Equip A contra B.
ESCAQUISTA
Equip A: Gonçal Jiménez, Andreu
Toca al seta tenue la redacció del
Nubiola, Ramon Torrents, Antoni Sareglament per que llama de regir-se
bata Carlee Conacasa, Ricard CanaFee. 5 ieno» 'entitat escaquista (el nom de
la,
74teitevi, Alftet

ine

1 interpretat per
Brigitte Helm i Willy Frite

ESCACS

UNNINIUNIUMIEWNiddlEli
CINEMA CATALA•
a Per al dilluns, dia te Palestra ha,
organitzat una sessió de cinema catad
15, al Kursaal, a les den de la vet-s'
amh l'escollit programa segünet7l

Noticiari Fox Movietone

La

Blanqües ( S Peces)
Mat en ilues
solució divendres
A. VIL. RN-SU

(sonor)

•

Les idea de les mars del Sud (Docu
mental Sortea. FM; La conieréricia:

del Desarmarnent (Dibuixos soriortj
animats.
"La taqui-mecaaa exau isida aaar,
parlada en francés, amb ritol explica

tala en Catalä.

CINEM1
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Molt aviat al TIVOLI

NOTES OFICIOSES
CONSEQUENCIA D'UN GRAN
EXIT
Gairebé sempre que un artista realitza una creació en virtut de la qual
obte fama universal, es 011a el cas
catión que el públic s'oblidi del seu
nom per coneixer-lo, únicament i exclusivament, amb el d'aquell pernonatge que ;el Hl/ fainós. Tal és, per
exemple, el cas de Jackie Coogan,
al qual, malgrat deis anys transcorraguts, tot e i món continua dient-li

"Chiquilin".
Ara ens trobem davant d'un altre
molt semblant: el de Jackie Cooper,
Als Estats Units i a no poques nadona «l'Europa on s'ha exhibit amb
veritable axit la pellicula "Las peripecias de Skippy.a, aqucst precoç
artista ha perdut el sea nom per
coriVertir-te ahti, •eMillament, . en

gru`"

eLie!:; LA
Dünnet:4Jc
"No diguis es "SOY INOCEN.;
Tots cts hornos de l'hamPa

TE".

ho som clavan' els jutges.'m
Do la producció "M'.)
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PATHE PALACE
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TEATRE BARCELONA
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MARIA PALOU
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sis: La comedia en tres artes, de
Jacinto Frenavenre,

LO CURSI
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bit. a un quart d'onze: La comedia
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acto. ses . . 14 continua ir:, de les 4
Revista Paramount - NOCHE DE
NEVV-OCRE, per Norma Talwatge.
PUERTO INFERNAL, untb t'encona
1.11111. Vele,
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LUCES DE LA CIUDAD
per (liarles Chaplin

EL RECLUSO DE ISTANBUL (Uta;
air rally %/111/111, lienrirti George
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LA CAUTIVADORA ,Arsjoi'n
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I Alfca9 de Larlos
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Companyia de Revistes 1 soleiiiis
Plome, actor I director; ARTUR LLEDO
Vedettes: Laura Pinillo. i Sir; Favor
AlUi, divendres, n11, a lea /o,
1: Se necesita una mecanógrafa... fea.
L'ealt grandins tel ne vIro Alonso
LAS LEANDRAS
amb el tarnOß 50115 El Dicht
Denla, tarda, a len 440: Se necesita
Una mecanógrafa... fe. I LAS LEANDRAS
La semana entrant: Debut Ud pu.
Mer actor CutrIte.
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ESTOMAC
FETGE
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Debut dei celebre
GRAND OUNINOL DE PARIS
El teatre de Feudal de la nana
toma. Programa rompost Iris 4
Fans me grana a París: Le beatome du Docteur Goudren et le pro-.
resten Plumo, d'Andre Larde, basal en on monte d'Errara Pe,.
L'OperatIen, dIverlIdIssIma ea:acedia
de O. Inivernol s . MARTINI, de
Caries MerA, I L'eell du mori, Moll

Avui. a les 045:
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UNA PASTILLA antiseptles

valturS balbamies t
tia fortIllearniz i cuirn.t.nran
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pera EVITAR, pera CUIDAR

SULFOPILOL

LES

MALALTIES DE LES eiES RESP.RaTORIEs

TINGUEU SEMPRE A

MA

PASTILLES VALCA
pero sobre tot Till usen 1 115 1 sülö
LES VERITABLES

Remei cientific

que SO/1 solsnment le g qu'es %Tac.

contra la calvicie

cia C.A1XES
i portan a la tapa ei nona

11/9fflaillelliM1111

VALDA
ne

AIRSISÉ tots els calbs ho són per la sev.r•

que es manifesta amb raparle:16 de la
caspa La seborrea s el comencament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es conetx altre especific contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament aue permeti utilizar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPROL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donc, un producte empfric, casolä, o de perfumería, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'eje remei que li aconsellera el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol
tnent en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULF0P1LOL tindrà, dernes, sempre
perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i Ii faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

r
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rnmtra. Butaques 1. • classe
pessetes. Treue molt populars.
Deml. tarda, el m'Orla programa.
Oh: Quatre aoves obres ti:ristres
del genere Hotel des Ventee. Du
berger ì a ~gire. Vers l'au de-le
I Le sacrifica. Plumenace, tarda:
Humille programa per la Campanyla catalana. N11: Grand Guiarlo!,
Le Nelson des utnebres. Madama
je neme alme. La machlne roupe.
Gay, Gay, penderle-novel PrIlut,

que m'han
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Li centres d'especifIcs,al pnu de 7'50 pis.
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rea, aquesta hipersecreció del cap,
- Telbfon 76110
IRosssno,57
II.111, programa sonor
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ROSSELLO CINEMA

és un cant a l'amor
i a la virtut
Estrena demà a la tarda

la,

y

WALPYRIA

MONUMEITTALS FUNCIONS.

MAMA
Lema. dIssante, la: da: LA MARICASTAÑA. Nit: mAr.:A.
IMporlani: Queden anulialv els
paSsis de les leMporades anteriors
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Itootlion 345
"Insplratinn". CninIca.

S Teatre Català Romea 1
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BOXA NOU MON

GentraL 3.95B

Els tres pretendents
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ESPORTS
(01.111

Teatre Català Romea

Torres
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PlARTINEZ FORT
ANTONI HORAS

L'obra que no oblidareu
S'estrenará demà, (jissabte, a la tarda

1

l'any

PARIS

canto de lis naciones" - P•antwil,,
51361101.dd °II Niufrelos del amor.
Despida per a dinunentre 6 .‘r,1a

Avul. Marinares, o un quart trocare
4:danta ES .5

SALONS

EL SETE CEL

:CINEMA

?ro .

411111-1d
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de arcelon.a.
Casa de Caritat POMPES
FUNEBRES
SERVEI PUBLIC

DE

DIRECCIO I OFICINES: EDIFICI DE LA CASA DE CARITAT, carrer de Torres Amat, núm. S
Telèfons: 16524 - 16525 - 16526
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LA TAULA

SUBOENTRALS: Oarrer del Clot, núm. 71. Telefon 50461
Cerrar de la Creu Coberta, número 51. Telefon 33761
SUCURSALS: Cerrar de Sant Andreu, 221. Teléfon 51051
Plaga del Centre (Sane), número 4. Telèfon 33471
Paeselg del Triomf, número 17 ... Telefon 52012
Telefon 73032
Cerrar de Sarrli, número 72 ...

tdn

BADALONA: Carrer Befa', número 110. TeIäfon 87 B.
Carrer Fermin Gslän (St. gtdrito, 2 6 . Temen 2 4 8
HOSPITALET: Central: Laure ä Miró, GO. Tmefon 33 14
Sucursals: Pi I (Barcal', rijrn. 90. Telefon 31226
Procrea (CoIl Bir.r.cr , 58 , Telefon 31227
STA. COLOMA DE ORRIBMIMET, Anselm Clave'', num. 13
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