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DOCUMENT INTERESSANT 

El president de la Cambra Mercantil, 
de Barcelona, dimiteix del càrrec de 
vocal del Consell de la Federació, per 
disconformitat amb la declaració feta 

lapolít¡~aE · L TEATRE 
PRO ESTATUT ARAGONES 

per aquella sobre l'Estatut 

Per a cooperar en l'elaboració de 
l'Estatut d'Aragó, que ve propugnant 
la Unió Aragonesista de Barcelona 
des de l'adveniment de la República, 
dita entitat organitza un gran acte 
públic, per tal d'establir el seu punt 
de vista respecte el problema auto
nòmic aragonès, que han de presen

La. Cambra Mercantll, allunyada de tegrldad territorial de Espaiia. ¿De tar els delegats de l'esmentada Assem
tota activitat estrictament POlftica, 1 donde ha podido deduc1r que el Es- blea que ha de celebrarse, aviat, a Sa

ba tingut cura especial a esvair cam- tatuto pretende obtener para eata- ragossa. 
panyes tendencioses contra els lnte- I luña la legislaci6n ..social? El pres- La Uni6 Aragonesista rebrà adhe
resses econòmics de Catalunya, a pre- tigio y la seriedad de la. Federaci6n sions al seu domic1l1 social, carrer de 
text de suposats propòsits de separa- no qUedan muy bien parados. Moles, 16, pral. 
t1sme,1 ho ha fet sempre fugint d'a- Ray otra a.firmación en la nota pu
falacs hipòcrites i a base de la més blicada, que afecta a la represen
estricta object1vitat. taci6n que ostento de modo muy es- LA RECTIFICACIO DEL CENS 

El Casal d'Esquerra Estat Català de 
Gràcia té oberta una oficina per a les 
rectLtlcaclons del cens ele~toral, que 
funciona de 7 a 9 de la vetlla fins el 
dia 30 del corrent on poden po.ssar-hi 
tots els cIutadans del districte vm 
per a informar-se. 

Publicada darrerament per la Fe- pec1al. En la contenida en este pnn
deració de Círcols Mercantils 1 sense cipio. de pàrrafo: "Esta Federac16n, 
previ coneixement del president de que tiene vinculos en todas las reglo
la Cambra, senyor Josep Cabré, vocal nes de España, que se honra en Ca
del Consell de'la Federació, s'ha apres- taluña representando a varlas organi
sat a consignar la. seva. protesta i a zaciones corporativas de gran impor
dimitir el càrrec que venia ostentant tancia, puede afirmar que la mayo
a la Federació. ria de los comerciantes e industriales 

La lletra cursada. amb aquest mo- catalanes son a.jenos a las pretendl- UN MITING 
tiu, diu aixl: das reiv1nd1caclones del Estatuto." El dissabte, a les deu de la vetlla 

"Sr. Presldente de la. Federación La màs antIgua de las entIdades ca- a Palautordera, es farà un míting d'a-
de Circulos Mercantlles de ESPaiia' l talanas federadas y - permftaseme la. firmació d'Esquerra RepUblicana que 
Madrid. inmodestia . - la de màs relleve, es tindrà lloc en el local del "Centre 

Respetable Sr. Presldente y quer1do esta Càmara Mercantil que me honro Autonomista Republicà" en el qual hi 
amigo. en presidir. Pues bien; me lnteresa faran ÚS de la paraula els següents 

Por la prensa me entero con asom- hacer constar que no es por sus lnfor- oradors: 
bro y profunda disgusto al propio mes y not1clas que pueda hacerse se-
tlempo, de la declaración que acaba de met¡mte afirmación. Ni por los suyos, Maria Teresa Olbert, Josep Flgue_ 
hacer pública la Federación que usted ni por los de otra alguna ent1dad ca- ras, Alexandre Forcades, Roc Boronat, 
dignamente preside, acerca del Esta- talana, porque ademàs es absoluta- Llufs Pujol i Font, i Josep Grau Jas-
tuto de Catalufia. mente inexacta. sans. 

UNA CONFERENCIA DE 
l\URA VlTLLES 

No acierto a explica.rme, en primer Los comerciantes e lndustrlales ca
término, de qué órgano o autoridad de talanes proceden en política libérrima-
1& Federaci6n habrà partIdo la inicia- mente. Las entidades mercantlles, como 
"va y el acuerdo de hacer pública tal la nuestra, no exigen nI quleren de 
declaración. De la junta general no sus asoclados profesión de fe polfUca Jaume Miravitlles donarà demà di
puede ser, puesto que no ha sido con- alguna. Tengo la segurldad de que en jous, dia 28, a les set de la tarda a 
vacada: tampoco puedo creer que pro- la CAmara Mercantll ftguran sacios l'Agrupació Cultural i de Socors de 
eeda de. acuerdo de Consejo direc- partidarios y contrarios del Estatu- Reporters i Parl1ssers de Catalunya, 

tivo, ya que habiéndome honrada to. ¿En qué proporclón"? Lo ignoro Banys Nous, l, pral., una conferència 
eUgiéndome por dos veces consecuti- pero creo que en In misma que er: I· sobre el tema: "Els obrers i la cul
vas para formar parte del mismo y otras agrupaclones y en otras clases tura". 
slendo actuaImente uno de sus miem- sociales. No es suposiçión aventurada I 
bros, ni he recibido convocatoria, ni la de que sl la gran mayorfa de bar- EL GRUP EXCURSIONISTA "GER
se me ha sometido a la aprobación celoneses votó a favor del Esta.tuto, la MANOR" PROTESTA DE VINCI-
proyecto alguno de declaración nI otra gran mayoria de ·comerciantes lo h1zo I DENT DE PRAGA 
noticia he tenido acerca de tal pro- en el mismo sentido. 
p6slto, que una carta particular de l' ta El Grup Excursionista "Germanor ft 
nuestro secretario, en la que se me co- El Consejo de la Federaclón ten d'Esplugues ha enviat una carta a! 
municaba el prop6sito de publicar una sabradas pruebas de nuestra oplnión President de la. Generalitat de Cata.
nota respecto al Estatuto de Cata- respecto cuestión tan delicada. Sin lunya, protestant de l'incident ocor
lufia, que con toda seguridad seria de entrar en consideración alguna de ca- regut a Praga, amb motiu de l'expedi-
mi confonnidad y agrado. ràcter poUtico, se pennit16, hace màs ció que va organitzar "Palestra", 

de un afio, desvirtuar rotundamente 
Conste, ademàs de esta mi pro tes- el pretendido separatismo que se nos 

ta, mi radical disconformidad con el achacaba. No hace mucho tiempo nos 
contenldo y el tono de la declaración. dlrigtmos nuevam!nte a la Federación La mestressa d 'un a esco-
Con el tono, eminentemente pol1tico, y a las ent1dades hermanas que la in- I d . 
contrario a la tradición y a los fines tegran para hacer constar nuevamente a enuncia a la policia 
de la Federaclón. ¿Qué autoridad te- que el Estatuto habfa de ajustarse a I I . ' d d ' 
nemos para entrar en apreciaciones los limites constitucionales y que era a sa va. Ja a uns pares 
tan de caràcter polítlco como la de absurda suponer que la Constltución Una nena de quatre anys alumna 
sl debe 1rse a unas vacaciones parla~ permitiera atentado alguno contra la I d'un ciHegi del carrer de CastUlejos, 
mentarias y suspender el debate? Con integridad territorial de Espa.fia. Te- acostumava a presentar-se a l'escola, 
el contenido, basado en suposiclones nemos la 1nmensa satisfacción de 

gratu1ta.s, como la de que "el Estatu-Ique todas las Asociaciones que hans l ~i~:ve~~~rrma~sdetrSa:tebslaqUSue'eqrau.ObSjiegnctie-. 
to catalàn, tal como està concebido, eontestado nuestra comunicación no 
parece atentar contra la integridad feliciten por ella y comparten nues- Quan la mestressa 11 preguntnva qui 
territorial de Espaf'ia" y contra todos tro punto de vista. ¿A qué, pues, la ' els hi havia causat, deia que havien 
los atributos naturales de la sOberania,l1 equivocada y _ perm1tame que la ca- estat el seus pares que 11 pegaven amb 
en cuanto pretende obtener para Ca- lifique màs sinceramente _ des<U- una corretja i una sabata. 
talufia un régimen político propio, una chada nota de la Federact6n? Diverses vegades la mestressa havia 
legislac16n social, una. propiedad tri- ¡ Ya comprenderà, Sr. Presldente, que ad rUt ls par el uals fel 
butaria. una jusUcia y una formaci6n dada mi total disconformidad con ' ! ve e es, s q no en 

la cap mena de cas dels advertiments de de ciudadanos que 8610 puede repre- I misma, ·y dado el lamentable curso que la mestressa. 
sentar para el resto .. de los espafiolel> I se ha dado a su publlcación, no pue 
verdaderas fronteras . da se~ir ostentando cargo que tan~ Aquestn prodigava a la criatura els 

Todo esto y màs se dice en la de me enaItecia como el de vocal de ese , més tendres conhorts per a fer-li més 
claraci6n, y yo he de preguntarme : I Conscjo. Le suplico, pues, se sirva te I agradable l'existència. 
¿qué Estatuto ~e Cataluña habrà lei-, ner por presentada mi dlmistón y re: Quan ja havien passat alguns dies 
do el autor de aquella, si el que dis- levarme del mismo. I des del darrer advertiment, ahir es 
cuten las Cortes o el que ha fabricado Reciba, Sr. Presidente, el testimonio presentà la nena tan maltractada que 
clerta prensa? Le ruego, sefior presi- de mi consideración màs distingui- la mestressa denuncià el fet a la Po
dente, me indique un solo precepto da. y el saludo afectuosa de su s, s. llcia. ~ 
del Estatuto que atente contra la in- I q. e. s. m. - José Cabré." Al jutjat, la nena, malgrat i no tenir 

L'Assemblea autonomista 
Saragossa 

més que quatre anys, explicà detalla
dament les agressions que els Seus 

d pares la feien vfctima 1 expressà el seu e desig de no separar-se de la mes
tressa. 

La pollcia es presentà a cnsa dels 
pares de la criatura sense trobar-los 
a llur domlc1l1. 

TEATRE GOYA. - El &'l'an èxft de 
"Los Julianes", que segueix emple~ 
nant tots els dies el teatre obliga a 
ajorna.r, per a la setmana vinent, 
l'estrena de "La Duquesa. de Bena
mejí"o 
"Los Julianes·', l'obra dramàtica en 

vers, en tres actes 1 un epUeg, d'En 
Marqu1na, que estrenà la setmana pas
sada Margarida Xirgu al Goya, cons
titueix indubtablement l'èxit més gran 
d'aquesta temporada. 

El públic emplenant el Teatre Goya 
a cada representació de "Los Julia
nes", ra.tifica amb els seus aplaudi
ments el gran èxit de critica que asso
li l'obra Imposant-la al cartell. 

Margarida X1rgu, per tal de donar 
satisfacció a les nombroses famfi1es ha
bituades a les tuncioIL.> de tarda que 
es quedaren el diumenge 1 dilluns sen
se poder adquirir localitats. ha decidit 
donar "Los Julianes", avui, demà 1 
dijous en doble funció de tarda 1 nit, 
1 per tal que tothom pugut veure "Los 
Julianes", ajornar per a la propera 
setmana l'estrena de "La Duquesa de 
Benameji ", dels germans Machado, 
donant totes les nits "Los Julianes". 

NOVETATS 

En aquest afavorit teatre s'anuncien 
per a demà passat, divendres, les fun
cIons n honor i benefici del gran pri
mer actor còmic Antoni Palacios, fi
gura ben coneguda del pÚblic de Bar
celona amb el qual compta amb la se
va major simpatia, els personatges de 
diverses obres pel creador són 1nnom-

rasa delaciutal 
UNA NOTA DE L'ALCALDE 

ACCIDENTAL 

Aquesta tarda, l'alcalde accidental 
senyor Casanoves ha rebut els peria
d~stes 1 els ha facilitat la nota se
güent: 

"L'Alcalde accidental, ..... senyor Joan 
Ca.sa.noves, es complau a fer constar 
que és absolutament infundada Ja no
tícia que donava el diari "El Diluvio" 
de què a les Oficines de Montjuïc s'ha
via efectuat un repartiment de pes
setes 160.000 procedents de la venda 
del Palau Meridional, entre diversos 
funcionaris, 1 citant concretament les 
persones Marian Rublo 1 JoaqUim. 
Montaner. No s'ha fet cap repartiment 
de pessetes entre aquests senyors. La 
confusió dimana del fet que s'havia 
realitzat una transferència de pessetes 
100.000 de l'Exposici6 Nacional a la In
ternacional, la qUal és creditora d'a
queBa encara per una important quan
titat, i que la Internacional havia In
gressat per arbitris encara pendents de 
pagament, 60.000 pessetes més, suma 
aquesta que ha permès abonar 147.200 
pessetes a diversos artistes, els qua
dros dels quals no havien estat pagats 
encara. Tampoc no és veritat, com diu 
algun diari, que l'Alcalde accidental 
assistís a. la Sessió del Comitè liqui
dador de l'Exposició Internacional. El 
senyor Casanoves no ha assistit des 
de fa temps a cap altra sessió del Co
mitè Liquidador, llevat de la. darrera
ment celebrada per rebre l'Ajuntament 
els béns de l'Exposició Internacional, 
en acompliment d'un decret de la Su
perioritat, sessió en la qual es parlà 
exclusivament del susdit assumpte. 
Resten, per tant, desmentides rodona
ment les aMusions que amb motiu d'a
questa qüestió han estat adreçades a 
l'Ajuntament de Barcelona." 

S'acordà la inhibició de tot atac a l'Estatut 
de Catalunya en allò que no perjudiqui 

els interessos d'Aragó 

Respecte a l'assumpte dels Taxis, el 
senyor Casanoves ha dit que la resolu
ció del Tribuna! Suprem és sols una 
Victòria en el paper, pUix que es tracta 
d'un recurs de queixa que fa referència 

La mestressa, senyoreta Anna Pérez a un acord de l'Ajuntament, que està 
Belli~o, fa gestions per¡:¡uè .la nena sl- sJlSpès. 
goi posada sota la seva protecció. Amb posterioritat, es CAnviaren totes 

La Unió Aragonesista de Barcelona 
ens prega la pUblicació de la següent 
nota: 

'"Es va celebrar a Saragossa l'anun
ciada Assemblea, tractant-se de di
versos aspectes de la reconstrucció eco
nòmica 1 po!..Uca d'Aragó. 

econòmica, i més tard vindria la 
reorganització comarcal. 

L'altre criteri, de "Unión Arago
nesista" , va ésser el d1nh1bició de 
tot atac a l'Estatut Català en tot 
anò que no perjudiqui els interes
SOs d'Aragó, car la missió d'aques
tes Assemblees és estudiar el pro
blema aragonès i no pas combatre 
el català. . 

Van prendre part als debats els 
senyors Calvo Alfaro, president de 

la Un16 Aragonesista de Barcelona; 
Sànchez Sarto, GU 1 011, diputats 
a Corts; Marraco, vice-presIdent de El senyor Marraco va sostenir Ul1 

la cambra de diputats; Sender, di- criteri àmpliament autonom1~ta, pe
rector de "La Tierra"; Ibàñez, Pe- rò amb una viSiÓ munlclpaltsta, i 
llejero, Algora, diputat socialista; desenvolupà un intens programa 
Fonc111as, Ba'=lzo, ex-alcalde de Sa- econòmic. 

ragossa. Entre les Bases aprovades, s'hi 
Els Punts de vista sostinguts pels remarca la creació d'una Manco

delegats aragonesos de Catalunya munitat aragonesa, fins arribar a 
varen ésser la necessitat d 'abordar una estructuracIó més r3Cional del 
el problema de l'autooom!a i re- territori aragonès. . 
COnstruccIó aragonesa envers les De la "Un1ón Aragoneslsta" hi 
I>1putacions mancomunades. Encara varen assistir una dotzena d~ dele
que les Diputacions prbvin~l als si- gats, entre ells el senyor Garcia 
fUin organismes artificIals. pOden Villas, president de la ''tTu\'entud 
ésser 7eh1cles immediats per a una Aragonesista", i el vice-president ée 
·!!Construcció d'Aragó poll\icament i ¡·'La Unión", senyor Oltvan.". 

Quan siguin donats a la. publicitat les patents dels taxis per acord mu
els noms d'aquests pares tansaJvat- nici pal, 1 aquest és l'únic que avui té 
ges, els posarem a coneixement dels vigència. 
nostres lectors. Ha afeglt l'alcalde ~dental que 
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brables i la seva Interessant tasca ar. 
tística l'ha POrtat a ocupar en l'esce_ 
na lírica un lloc preeminent amb tota: 
eLc; honors. 

El programa que es donarà a 1& 
tarda, començarà amb el diver_ 
tit entremès "Por una equivocaclón ot J 
l'èxit del dia "Lu1sa Fernanda", in .. 
terpretant el beneficiat, en el primer 
acte, el paper de "Vidal Hemando>' 
(barfton); en el segon acte, el de "Xa
vier" (tenor cantant> ,1 en el tercer, la 
seva creació del personatge "Anfbalu, 
que estrenà. 

Hi prendrà part l'admirada artista 
Cèlla Oàmez, amb totes les vice-tiples-, 
interpretant un lIuit nombre del seu 
repertori. 

També les cèlebres ballarines "Pyl 
i Myl", interpretaran alguns numeros 
de la seva ar1g1nal coreografia. 

A la nit, començarà el programa amb 
nPor una equivocación", després "Lu1. 
sa Fernanda", pels grans cantants Ba. 
gi-Barba, Simon, Vallojera, Oubert t 
el beneficiat. 

El segon acte de la famosa obra "El 
asombro de Damasco", on el gran Pa
laclos fa les delícies del respectable I 
ls celebrada sopran Trinitat Carreras. 
per deferència al beneficJat, donarà 
un concert d'escollides composicions. 

Aquest és el programa que indubta_ 
blement emplenarà el gran coliseu del 
carrer de Casp, demà passat diven_ 
dres, on el pÚblic tributarà l'ho~enatge 
que es mereix a aquest infatigable t \ 
conscienciós actor que es diu AntoDi Pa 
lacios. 

aquest es trobava reconegut al Tribu'" 
nal ContencIós Admini'ltratJu. 

ACORDS DE LA COMlSSIO 
DE GOVERNACIO 

La Comissió de Governació, en la 
seva darrera reunió, acordà el que se. 
gueix: reclamar, per tornar-lo a. lns
tal·lar a l'Escorxador, el Museu Sar .. 
COlògic que figurà a l'Exposició; can .. 
viar més freqüentment l'aigua del bro
llador de la plaça de Catalunya, a la 
gran pica. del costat del Portal de l'An .. 
gel; intensl1lcar en aquests temps de 
calors la inspeccIó del peix. 

DONATI US PER A L'HOSPITAL 
DE L'ESPERANÇA 

A la Dipositaria de l'Ajuntament se_ 
gueixen rebent-se donatius per a la 
subSCripCiÓ oberta per iniciativa del t1_ 
net d'alcalde, senyor Casimir Giralt a 
profit de l'Hospital de l'Esperança. En_ 
tre els rebuts darrerament figuren els 
de l'AgrupaCió Benèfica L6~z de Aya .. 
la (lIS pessetes); Centre Obrer Repu_ 
blicà Radical de la Dreta de Gràcia, 
70 pessetes: Fraternitat Republicana 
d'Horta, 53'35 pessetes; un funcionari 
de Correus, 10 pessetes; L'Associació 
de Magatzemistes i Exportadors de 
Vins, 130 pessetes: el Casal Republicà 
del DIstricte Segon, 300'85 pessetes. 

PAGAMENT ALS MESTRES 
l\IUN1C1P ALS 

Els sous i tots els altres emoluments 
que perceben els mestres del ~unicipi, 
corresponents al mes de juliol, els se
ran abonats els dies i hores següents: 
dia 29, de dos quarts de deu del mati 
a la una de la tarda, seran pagats els 
prOfessors les inicials dels CDgnoma 
dels quals estiguin compreses entre lea 
lletres A a e, inclusiu. El mateix d~ 
de cinc a set de la tarda, els que ho 
estiguin entre les lletres D a Ja LL. El 
dia 30, de dos quarts de deu del matf 
a la una de la tarda, els de les llet res 
M 8 la P, i aquest mateix dia, de les 
cinc a les set de la tarda, de les lletres 
Q a la Z. 

notíties t1Írtes 
La S. P. d'Organització i Treball del 

centre Autonomista de Dependents del 
Comerç 1 de la Indústria, s'ha vist 
obligada, per dificultats SOrgides a dar 
rera hora, a ajornar per aquesta· vet
lla, a les deu, la reunió de dependenta 
de companyies d'aigua, gas i electricl 
tat que havia de tenir lloc ahir. 

• • • 
La Secció de Cultura del centre Re 

publicà Català del districte cinquè, ad 
herint~se al con.dol pel vuitè aniversari 
de la mort del mestre Angel ~uimera, 
ha organitzat una vetllada commemo 
rativa per a demà, dijous, a les deu 
de la nit. 

El poeta Salvador Perarnau obrirà. 
la veUlada amb el tema "Guimerà, 
poeta t home eminentment d'esquerra". 
L'eminent rapsoda Francesc Vilà re 
citarà diverses poesies del malagua
nyat mestre. 

••• 
Demà, dijous, a dos quarts de vuit 

de la vetlla, el professor Francesc .?U. 
jol Gennà donar .. una conferència pú
blica sobre el tema "L\ vida Ioca.l a 
Anglaterra", formant part del curset 
Organitzat per l'AssocIació de Llicen
ciats en AdmJnJ.straci6 pú~lica, a 1'Es
cola d'Administració ele la Generali
tat de Catalunya <Bisbe, 6l. 


