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,ei
La liquidar
Ahir
comeneä
LES SIRENES DE
parlit
EI top de la desesperació
la
aga
de
LA BARBARIE
En la reunió del Corneé eameutim no ola
dimitit el mi contramestres trohat
la fórmula d'arranjamenir La pronistre
L'exemple de França

•.''deel‘mirtistres L'erganitzacid de ranarquisme a Catalunya i a Espanya (1)

s'In; ocupat de Ascindol
del ¡MI ExterionrEspanya

y

•x un pais on sentare l raó
veure clar. Adversad de le,
crafiaiques no admct les idees
shurnanitzen. o, per emprar
Madrid, z6. — "El Sol". tractant
ntylogiSme més propi, sazzonanan;- és
la reunió del Comitè dcl partit radical
z r . prenen la vestidura crt.nt cos Mima.
diu:
Tara dreturera mesurada que sal-.
" llem celebrat un Male e d'una persozsihilibrar la inteHigenaia amb el sentit
na de rota la in: imitar del senyor Mar„casar 'narananient i sentir intelligent•
ine,
Barrio, la qual ens ha dit el se
reo:. s encara la flor de la
allá on la c:da té
Tal cont baciem anunciar, ahir es güent:
—No
e: aquest Ull plet que loa sorvs gustos i el pensament menys teta- nlantejä la vaga de contramestres.
Aquesta meravellosa terra, tal: Aquests, a primera hora del 'Batí git ara. En moment adequat calgin
duda pels visionario i els pedants. tan d'alije, no comparegueren a treballar. P lante l ar - lo Pel ProPi sensor Didac daenpresa nels iiussssi maleida nels fa- El conflicte es pot dir que compren vant cl senyor Lerroux. Conve no obliO. s'estén a le, comes del noól totes les fabriques del rano textil de dar que la situació politica del senyo:
i te la proa diri g ida contra el cor la regir, catalana el'han declarat en Lerroux está situada en diferent plz
(pella barbarie cuirassada de ciencia vaga,•gairebi tots els coutramestres, que la del senyor Martinez Barrio. E
semen- Lerrom; creit houradament, i
-Germania. ella mateixa cfut: que son uns tres mil vuit-cents.
que está fent un veritabl,
i som de Franca. que és coco dir terToi i ajad, sha treballat nunnal- lleialment,
Pm:s el senyor Didac Mar:Comes frailes. d'homes
ment i sernbla que existen( el peonó- sacriiici.
linee
Barrio.
que reconeix la convenien.leueot erran ele• !libertar i Sere- sin de continuar treballant mentre
tat no s'aconsegueix sense Una nerr les maquines loo pera/crin ss hagi cia d'anuesta posició del seinor Lcr
roux. no pot deixar-se . arrossegar el
ta interna. Le: guerres de /eligió s'In existencia de primeres materies.
cami. No oblideu que el senYor
A lonen arre, la Revolució. que ohr:
A les portes de les fabriques del aquest
Martinez -Barrio figura alph. 'el sea-,
tot
e
moa ruta a
pensament neditic
ram posat un avis en cl qual
tea Ruta encara 170 exliatorida. La no- s'anuncia que si la vaga va endavant Lezroux i azulo eis senyors BlascOlbañez
Seariane en el grua d'extrema 'esquer
resurreecid del despotione. d'aires- es iará tot el possible per tal de no
sl aquella unió repnbliCana .. que
rararnogia.
se arnb enmendar/ores
interrompre el treball mentre es pu- naacabdillar
.Nicolau Salmeron..:
va
é me s eme tun salt enrera. un movimen gui. i dient que la responsabilitat del
--¡
Creieu que aquesta disparitat S'exa palde. un gest cfaciaparament. En. conflicte noera imputable als patrons.
'
.
'• - •
terioritzi
asad?
ara no hi ha audacia comparable a Ir
-M'ir no . sentaulä cap negociació
—No: i en dir no, jo cm resisteixe
&I, hoteles que proclamaren els dret:
que pero-ole ti . entreveure una solució a pdosar-loi. i no. cree que en iquests insSr ihoma. i encara tardará molto ano-, del con:liete, el qual produira. si ,de
mén a sa - er realitzar liar somni cas no se soluciona. Eatur complet tants. a priori. pci tij6eú deis uni har
d'intervenir cn,el ' P let av ent ar lar 1" di
z.anic compatible ami, la dignitat bu- de tota la indUstria
Na nbliden que el Cap radical Cettiin-ci.
zara. Oinic cami «ascensi:.• nossible
en el relleti 1 en la ferua- . que tener
li fenal de la qual .tot són caleries
UNA NOTA DELS PATRONS
s
ler a l'aiermanient regim els ele firats i reglamentazions riesclavatge.
La. Federació de Eabricants de ,bi- ments en ni traCta d'incorporar. i c
Però precisarnent aquest esperit tal
lana tan linee. tan " franc". é5 caus, lats i Teixits de t. atalunya ha fet pú- senyar :Martínez Tarrin discrepa follablica
una nota en la qual cspeciiiea mentalment qu el Partit radical !tac
ere els con fusionistes titIlin la mentali,
tan ilimy a libra del sarrila seca posició en re acio a les czuscs d'anibar
ta t francesa de surerficial. a libra cp:
..
deixen arrossegar per certs xarlata- que han inotirat el conilicte. DM que fiel.
EN
din
ente
' fe1 tfrete3:5eran inceirpn.
arrea
•
de la sorpressió d'algunes íes.
r.sires ene .tenen per perdunditat la barrades al règimi tx;'r aipapt esferc nela• rebellió. d e . l'instint contra 17 neo interaetmanals, eis contramestres
Concepcions politiqueo ha. dernanaren qm. ins constituida una neda, riel semoi Urroux.' eerfi' que diassegurança de vellesa i dincalideaa, ii z ilment podran . Ebi'reiintindre °Hielan;
uato oc. pas damunt la jerarquia de la rad,
saódarnnnt :a raó de la jerarquia. aba s se- perque entenien que la supressió de ermeúnies. Creu el . senyor Didac qm
lea festes el; perjudicara, poda que anur s tes dretes, (l ' Un mental, i aquelle
roen les dues menes d'esperits nur
Msteixen a les nacions febles o malal- els obligara a lee-bailar un mejor esquerres que governaren la Repnblic:
dos ani's i mi,o,. convertirien Eso . . el qui vol fer d'amo Derque Si. ¡ e nombre de dies. Els pan: taus acolliren rhorant
panya en un pa's preralguessiti no se sent tranquil fina ente es vel l'estudi de la proposta teta pels con- m'ares note
els nresni rels carcellers. Er
ezegimentat: Tborne que té rnr d'ésser tramestres, j sostingueren, però, que
aquests tenien l'obligació d'acudir a a die. un partit que mana i apte nerse
mkosable.
.
gneix per venjar-se airee Parla fabrica fina els dies que s'hi
Catahnna. en ceits aspectes una
encara tendra. funja. no en .troba ballés,.. descar tant el pule' que es re- bit que et cerned ell. Això a judici
del
feria
.
a
lee
(otea
*le'c't 141P14,43 Que jo seria. no ca.
iniersetonanals, r•-•
e:
lurg. d'alguns d'aqugsts esperits,
-ho, ola adaltreffe. EH penca ene
, ,Aqui contenga la divergencia en el
Wil,adien entre els representants
i
!te
,te
otteclar per damuntearinelles erif:x.nriocions loses nie parlaren el dir que es reiereix al procediment que
ro l'acte cehbrat corn a resultat de calla seguir per .tal d'implantar las'
lustra -consulta als imes..que obser- segurança. Els contramestres roben
Te la simultaneitat entre acueste: quo fos coHectiva, els patrons voa:la:tira de l'ànim i l'orli a Franca lien que los individual, per be que
*Derniacracia podrida" — el retret que eontraetada collectivament. Els cona fria e! Kaiser i que el Mi g ue a tramestres diguerem que baria d é s3corv —. "Afee Staxisky". "País fra. er el Sindicat el que has- j a de ier-ho.s
Calgué. sotmetre el cas a les entitats
cassat, superficial". etc.
asseguradores. En els projectes fets
Ai. amicn nue aixi parlen! Com.
::ficil sie contradir l a . realitat de le. per aquestes es palesa la impossibilitat
d'establir una assegurança mutual a
Seil A la ve gada que blasmaven
cai airea al voltaut . del rensament poli- base d'unes quotes elevades, les quals
•;:e francès, ro s'adonaven • que adop- la indiostria no podia suportar. ContiOven la mateixa posició d'un sector di nuaren les negociacions i es feren 'alimentut francesa, i no feien sind re- tres projectes, els quals foren relutelírril e els arnments i les invectives sato. La Federació. aleshores, va obrir
lZo sil Huita contra una realitat pro- un conopte a la Caixa d'Estalvis, in:moda: per a eliminar una influencia in, gressant-hi tres pessetes setmanals
dii ha prou arub
cal esser-nc per indiridu. La quantitat total morresponia a les deu setmanes transcork72.
si a França el que es superficial
regudes. També adreeä un comunicat
la dirHacid d'o-na protesta ciutadana al Sindicat de Contrarnestres propom'ea n na renació de la civilització Ila- sant-los dues fórmules: desistir de la
el sentit chrtada de la democracia implantació de l'asseguranea, fino arCatalunya és rnés que superficial: ribar a la seva implantació legal. i
unir els esforços de tots per tal d'aitrzillarnent mirallese.
conseguir-ho com més aviat millor, o
certament. té una missió
eealitzarä rae -fent de mirall a be airar a la implantació collectiva, a
:tç re- ladeo que pa:sen ¡ fin:en damunt base de la quota de treo pessetes setmanals per individu i una quota obrepn . o anient frands.
ra d'i'5o pessetes, i que una regada
acceptatia aquesta base s'establissin,
Martínez Barrio
de tomó acord. les a:tres conclusions.
"El Radian," no acceptà aquestes querres, totalment impopulars actualment
condicions, i al cap cralguns dies adre- i aquestes dretes, 'ímpetu de les quals
ea una comunicació dernanant un convé tambe atemperar en una nun:
i
augment de jornala 12 5 0 pessetes promedia que no pensi a perseguir nins etmanals per als ajudants i
7 50 mi ni a venjar-se de ningn, i aquesta
Pon, h.
Es sis partits de la pessetes per als contramestres,deinfrines precisament la missió nue Consider.
governarnental, agraris. social- gint—aixi ho din la nota—els pactes ente
es de la incumbencia del p
artit ra:tatecrates, socialistes nacionals. popo- establerts i la legislació rigant per al
dical.
E, a cijo., sense recordar /Amar'ates teeroslovacs , agraris aietoanvs i plantejament
de conilictes, presentant Res i oblidant greuges. aspirar a renvercetals demócrates atentan* s. trae comu• l'ofici de vaga. La nota
acaba dient nar per a tots els espanyols amb una ab,. ficialment al President del Con - que si avui encara Tasseguranca no soluta independencia 1 rebutjant influen
st
que ela seus diputats i senador, co- esta establerta, an ha estat per culpa cien que eviduntment tracten de desviara 'an u faQe del senyor Massanyck, er dels p?trons.
lo en la leva orientad&
Presitkncial que sliaura de ceNo ts aquest per al senyor MartilleSerinc ia' a la pd9. 3, rol. 6)
"
24 d'aque o t mes.
Barrio un assarnote erf el qual hagi pensat en aquests darrers /tiesos. A suggeriments seit'. precisamem fets Miar
aquest ocupava la presidencia del Consell. respongueren aquelles afirmaciom
de l'ex-president eme els Governs no tenien per que preocupar-se de mito bague.
de surceir-Ins.
Això, segons el senyor Azaña, era
un problema de dret pro at que zoo
notita cnvair de cap manera el dret
públic. El senyor alartinez Barrio, pel
cOtItrari, creu que "e/s tsGoverns• d'un
regirla nou cola aquest - harten de tenle la preocupeció, guau es COnlençaren a dibuixar els hornesolintre de la
Repilbtica, d'amar precisament a forjae vis possibles' moments que harten
de succeir-los.
Per no hacer fet aix ò teniu avui
desplaçats de la vida política, en un
pla d'inactivitat, homes als quals atropella una majo.-ia anab una Ileugeresa
lamentable, i ei reelotineren 'en liurs
i cri ' lliirs dsriplimies, apartani5C de la primera Meta de la politica
republicana, per la goal- hielen lloitat
ami un esforç que tots els republicans tenen l'obligació de recordar i
d'enaltir. Fou aquest un greu error
de les Certs, 141,47enihpartiten,4ntla
seca manera d'afenar el criteri de? eta
nyor Azafia.
—zVeieu la possibilitat duna
sis; en el partit radical?
ho a. Unan, en la reunió ses_
gotin tota•als•atieunents i els raonainents es treinta els dos criteris da—El pitjor Darå qua jo ~el aivi'10.-.1meval

per JOSEP MARIA PLANES

a

Martille Barrio
Com expliquen el dut l'eseisaió del trup
cant d'aquesta rdolorosa • disjuntiva i
s'aturaran a reflexionar. El que si pile
eanfliete arnhclues
assegurar que si ea detenen aquí en
norn duna vida d'unió i de coniunitat,
parte
sempre sera una- cosa -circumstancial,

reelecció de Mesar k serio el dio 24

Gil Robledillo

i un dia, en npnt , d'u% , interès mis
alt que l'estimad/1s ¡'la convivencia

d'Indústria

i Comerç senyor
•
Iranzo?

L'explicació oficial une sitiaren els
anareo-sindicalistes del moviment revolucionad del 8 de gener del 1933 és
que estaven desesperats.
Per qué?
Per la clausura de Sindicats i, er
general, per la persecució de <Mi cela
ieia objecte.
Amb la revolta del 8 de acolen els
anarquistes inauguraren una nova táctica. El cop bou donat un diumenge a la
tarda, per sorpresa. (La sorpresa fou relativa, perque les autoritats estaven perfectament assabentades del que es pee'
parara). L'originalitat consistia a prescindir del tradicional procediment de la
yaga general. Caldria saber si és que
aquest sistema fou triat co m . a mée
eficae, o be que els anarquistes descnn¡laven de radhesió de la massa obrera

revolucionari,a. que

han

demostrado ser

foro producto:les.

Cal fer constar que el CArnitè Nadona ( de la C. N. T., que aleshores residia
a Barcelona, i el Comitè Local. en sengles documents que feren Pn bl ies , desmentiren Iltir partici pació oficial en els
jets del ñ da gener. Qigueren. perb, que
aquell moviment, de pura significacid
anarquista, comptava amb rota la seca
sitnpatia.

Madrid, 16. — A' dos quarts d'onze
de Ilargs anys, saltead el mur i vin- del mati ha tingut loe a la Presidencia
dra aquesta separació.ti,
l'anunciat Consell de ministres. De la
Reivindicacions
reunió s'ha facilitat la segnent referenCONVOCATORIA
cia oficiosa:
obreres
DE DISSIDENTS
llart ocupat preferentment l'atenciú
El diputat autonomista valencia se- del • Consell les denúncies formulades
1.1 bistäria de l'anarquisme, en
nyor Pasqtral Leone ha dirigit uns • te- en la darrera sessiú de la Cambra soaquestt darrers Inri. i sobretot den*
legrames als dipütatelltie , se suposa bre la conducta del Baile Exterior d'Esque
la F. A. I. &apoderi de la eirecciC
panya en el concernient a la importació
de la C-NT., no Es ultra cosa que la
de blat. A aquest eiecte el Govern, sense perjudici d'actuar en' altres aspectes
_de la qüestió com consideri oportú, ha
acordat que el ti tular d'Hisenda incoi
l'oporto"t eXpedient en eshrinament el es
jets que l'agito poma ocUrrer, per tal «exigir en tot cas les oportunes responsabilitats."
"El presidan del Consell de ministres ha nuuniestat als periodistes que
Es inexacte tot el que s'ha permes «afirmar . cl senyur Viguri sobre, que eis
senyors Navarro i Martínez lo ensesisaren divendres al coatí un coanratte
que celebra el Banc Exterior. Solament
en litigué una referencia incompleta; no
arriba a saber tan solament els qui nacido subscrita, i s'apressá a exigir que
l'anuHessin, per a la qual cosa prez:sament hada cridat els dits•senyors. Aixi esta disposat a demostrar-ho davant
de les Corts.
Despees de l'atmosfera que amb fins
mes o menys politics s'intenta crear entera d'aquest assunopte. es al Govern
Inés que a ningú a qui interessa que
rl Parlament nonieni una Comissió inEmiliano Iglesias. cap de la minoria vestigadora."
parlamentaria radical
UNA CARTA DE LES CASES
IMPORTADORES
que han de firmar el decurnent de la
separació del grup que acabdilla el
- Davant les circumstancies que rodesenyor Martínez Barrio. per tal que gen en aquest monient jassumpte d'exUns vaguistes del Port que feiert coacciona, detinglots per la policia
aquesta tarda, sens ¡alta, siguin al pürtaci:.) ciarrih a canvi d'una importaCongres.
El dissabte. cha 7. reunits els din' successió duna serie de temptatives re:
ciO de blat, en.a creiern els signants daquesta carta a rilarliikety- eteentinill- gents de la E. A. I. a Barcelona, que voltrdenaries. Els diaris cte lepoca pu.
i alguns d'ells iegueixen publia/es/lores
cipitabetai'a Jimia (karcia Oti:
Banc ilsAjtuació qui
yaz, van decidir nczajornar tirés rintent cant, la secció- de cilebtlosts del treta!l
Aquest
ii el Sell -<"
y0 f thrt1 ncz 111119111m-ilardecididament ene- .esilens
revolucionari que venien planejant fera tota l'epígraf : Vagitacid extremista.
'Barrio s'ha retin.t amb alguno dels sol-l ocar.
Realrnent, en l'actuació de la C. N. T
Primera. — Que $i importa al Banc temps,ja q ue les troballes de bombes i
diputats que li han elida: la seca
defallimint
d'alguns deis comprorriesm fa de mal aclarir la part que entremeto
contracta
adhe.sid. I lazo assiont a la reunid el; que es consideri inexistent el
amenaçaven
ensorrar
el
d'era
de
l'ora
simples reivindicacions obreres i la
la
cesen,
total
de
l'ovsi
qui
se'lls•tera
senyors Lara. Garcia Ilerlanga,
co, Garzón. Labandera. Maleo Silva, peraciáteeisportaciO clarrós o d'inipor- ganitzacid revolucionaria extremista, cm( de les activitats revolucionáries. Aquests
darrers
aquéllo
temps
havia
desplegar
dots aspectes s'entrelligien .i e% misioGonzalez Sicilia, Herinenegildo 'Co' tació . de blätt -do trobará per la nostra
una extraordinaria activitat, recollint ca- nen constantment. Quan Carles Eeplá era
sa.. Talón de Lara i Contreras. No banda cap inconvenient, puix que per
partidaria.
bals
i
si
al
Gogovernador de Barcelona, en un rol dia
aixi
us
hoteressa,
i
si
endavant,
hi hart pogut assistir, per. trobar-se
L'intent eta. aprofitant l'entrada .de Ii ioren plantejades trenta-cinc vagues
absena els tambe adherits senyori Veril importa qpe es taci, renuiniciti a fose
del
di/n/:elige,
entrar
en
caalgunes
parcials.'
. As possible considerar aquest
[oh ,els dretS ' que poguessin assistirmos,
Just. Marcos. Miranda, Valenti,
I segona. — Que si, pel contrari, el sernes del centre de la siutat per tal fet com una mera questiG del treball?
reno QUesada, Alvarez Mendizabal i
d'apoderar-se
del
material;
ja
que en dia
La majoria de- conflites plantejats
Niñones. En aquesta reunid el s e Govern t el Baile desitgen que es purti de testa,' a les casernes hi queden poc:
pelo Sindicats responen, en principi, a
execució el contracte, estem disposats
Barrio ha tlonat comp.-nyor.Matíez
bornes.
aleshores
assaltar
la
Prefeci
o
siuna necessitat profefsienal. Per 'mica
te als setos amics de la sera convic'eira a complir-lo tal cono es convingué,
tura de Policia,: Telégrais i Telefons,
que en la reunió de la tarda sortiria gui garantir-lo al Banc en compliment tractar de desorganitzar el: servei • de que el • conflicte trigtiir a- resoldge's,
fatal la seca derivació cap al costal rela seo-a separaciú del partit. per nlan- de les obligacions que amb el Govern comunicacions tant a l'interior com
volurionari. La resistencia,dels.Sindicats
tenle atub el senyor Lerfoux poei- adquirís en ésser-li assignada l'operació, ferroviàries.
que
salsero
'afectes
a la C. N. T. a admetre- la indit
cions irreconciliables en ad assunipte anob la qual cosa queda
Per a escampar el npänic i elesori emrs tervenció del: Jurats' MiXtos. flei
els resultats de la
essencial.
.
• que garantim lambebenefici bao-wad pu- la poblacip. Ces bins.automóbils es Han. déssar considerada comuna tictiea reJo cree —.113 clit re- que les dretes, contingencia qae el
earien bombea, i, linalmeot. .shuia pe-rt- volueionäria? L'obrer, com a tal obrer.
tracten dintroduir-se al-Caín-1- per gui exteclir -del-3 per roo. d'aquest
at que per a arrodonir el quadre si
li ha dinteressar la L'emula del tiatal d'apoderar-se del; comandament: MÍ:: 3 per roo de que tant sha parlar. hom aconseguia apoderar-se dels dipósit:
Sesostris,
S.
A.;
Signen
Ceder,
S.
A.:
mit que han • de seguir les .seves petii donar un cop de mai cvtan sigui el
de . benrina gag -té la "Carnosa"
moment oportá. Erien'yorfAléytandre ArrOs ,eries . San Martín."
molls de l'Aeronäutica. ier per manera cines de millones; el que li ha dinteres'sar,' sernbla. -t's - el 'resultar. No rribs,
dru cine aíjuests eleménta "repit-de calar-hi Inc.
DEL
NOU
GOVERNADOR
EL
blicans, i que la seva obligació es
Aquest programa no es por-té reaTit- tant, qualsevol problema ,de reie,india
BANC EXTERIOR D'ESPANYA zar. De toles mancres, hl hagué des- eacions • han del ras stir pe I .s es115 gre y
acostar-los ,a1 rtioint. sEit agnestg
l'acció directa. Anties.t .nimt. a ire éA
tuacidiro In loa enlució' possible.
Sha acordar el nornenament ilel se- ordres a Catalunya i a tot Espanya
Jo. entenc que !cal-, di'ssoltine *incites nyor Daniel Rih per al (arree de go- .4 Barcelona re s ultaren eine morts, i a vida o mart rer al, principio anarquistes
de
la C. N. T.. en-el " fans no afecta per
(orts, formar un Govern nacional i vernador del Banc Exterior d'Espanya. la resta de Cataltinva, dotre, si, del:
quals ho f 'reir 3 ileina. en l'intent d'assalt a res. cono no- signi per a perjudicarfer troves eleccions.SOJes dretes „es
'assenyala per a la Direcció de Teelos
-els interessos nerSOnals del; o'rers
presenten cdni a reelibeane i 'ebte- ball el senror Rafael Villena, que exer- a una .caserna... En tot Espanya, el nomnen, el trioei,.11as'ors ,tindr n_ dret, a cia un alt carrec en la Confederad& del bre de morts arriba a la "ratlla del
centenar. El- dies u 1 i 12 hi llagué Claudi Ametlla,
governar, però ara, no.
Pireneu Oriental,
els traaics fets . de Casas Viejas, qui
1-ha terminat inSiStint a assegurar
que , eral imaninet la. seya,:separició ¡HA' DIMITIT EL MINISTRE tanta res ponderla havien ole tenir.
governador
A• Barcelona. la policía s'incaua el(
de les formes fine seguebeen.el sernseir
D'INDOSTRIA
I
COMERÇ?
darme:
3
3
de
gran
mimbre
o
bombes
i
Designat el senyor Joan Moles Alt
Lerroux.
A darrera hora de la tarda shan ac- i rnunicions. Pocs dies mis tard — el Comissari del Marroc. el 24 de Rever
(Continua a la página 5, col. 1)
9
—
eren
descobertes
3.00n
bomcentuat els rumors de crisi. i hom deia d ia l
del 1933 va prendre possessiä del (-setter
que la dimissió del senyor tramo era bes en una frutería d'Igualada. la qual civil de Barcelona el senyor Claudi
A la pàgina 3:
irrevocable. E, relacionava ami) aquest, des de feia temps. es dedicara a la Ametlla . En aquel l mornent, recents enrtnnors l'inopinada tornada a Madrid fabricad& dexplosius Per compre del, cara els feto del 8 de g ene , ' la malo.
ria de Sindicats orasen tancats i hi
"PARTITS TOTALITARIS" del President de la República. També anarquistes. .
F.it els fets del 8 de acero., en la pre- tia gran nombre de Presos gOeernatills.
i'msegurava que la crisi • podria tenir
paradó dels quals tingueren participe- El nou governador, que venia a ter
per ROSSE/0..11ATE mis extensid.
cié Franco i Rada, intervingueren per una política d'apairrnizizt, ya permetre
primera l egada una serie de non; ele- la reobertura de gairebi tots els
ments ¿arrié. termes de xoc recrutalr
Nosnés restaren clausurats els que
Revistes
tserenos"
en els Ateneus Hiliertaris i pela propa- es consideraren perilloaos entre ells, el
gandistes de les barriades. maioria de la Fiesta, que en anpell moment sosd'ells, gent jove i entusiasta : alguns trilla la vaga dels ebenistes, començada
obrers !tense feina, i d'altres, vagabunds iela tres setmanes.
pro f essional s.
El emitirte dels ehenistes no es cesoEntre aquesta nova promoció revidtt- ha per l'eterna qüestió del Joirat Mixt.
cionfuia trobem el nom de Joan Fiera Snlament
un den per cent dels obrers
Aquest xicot. que ale,,heren afectar, tren
i
socialiste: i. per tant partenia divuit anys, nianejft Per Primera ticiaris d'accentar la aolueió Juras Mixt.
vegada fa pistola, sota la batidera de'
restants, afectes a la C. N. T., nn
Els
Ceinftrriente reme-tarje. Artrialment est.
admetien altre canti que el de l'acció
detingut a la presó, a disposició de; directa,
...„.
Tribunal d'UrgAneia. davant del (mal ha
A finals de (ehren, la intertencia oilde responden de diversos atracaments
de la me ya g esiM com a cap de ?tanda ciMla del gen ernarinr y a aconseguir ene
patrons i Mucus es posessin d'acord i
de aanasters.
redectes sin unes bale* crue•el, re presenEl balarre' dincesta a/reíd/ira amar. tant o de la Confederad', en' rompenneirta no podia ésser mes ti acic. ;Oui•
la seca gene.
nea ensenyanemen va.treure la C.N.T.% inetien i fer argentar ner Largo
CabaEl ministre del Treliall,
En el mes - de? fillitt/ del' Mateix ami% el
Comitè Regional de Catalun v a decla- llera fidel als nrincipis socia listes. no
admeti
un
acord
oqe
no • havia nascut
rara que consideMva ' imprescindible (e„
a Eombra del jittat Mixt. De resultes
'rer labor de propaganda y negoWsoción d'aixO,
el
conflicte
s'illard
dos snesns
trinvini
t'etilos
'dejando enea
de oimnasic
mes i. finalment, harté d'imer resoit
de la mateixa manera eue he hada estar tul febrer. El Jurar Mixt es limita
a fer-se nen na *con( directe entre pa-

de

La Hei ¿le eontriatites
re eonreu al T. a. C.
t

Arto, .ilalpielc la revista del coa , site e'Neemea”,.. ala
mala vela, a la M ikella nt ralealde.affle Vellafflr

Ahir, . 1.11.1

0. a I

trona i obrera.
Josep Maria PLANES

ti) Vegi's 1 A PUBLICITÄT dels
Madrid,- c6.—Demi ea reunirla el
el-1unit de Garanties Cc/unitario- dies 21, 22, 24, 25, 26, 27, 8 i 20 d'abril
nals. per a . tractar de la Ilei de con- 3. 4, .5, lo, ti, 12, 15 i 16 de maig.
eactes de eonrea aprovcda pel Parlament Catall.
(Seguiré)

illigemTrumeeer"
i

• -m'Arda

-

',Darrera

Les Lletres
Crindea

.

Alvaro Cunqueiro
Fa pocs dies el poeta gallee Alvaro
Cunquero l legt comenta als Atines de
la Poesía una selecció dels seus versos.
Alvaro Cunqueiro.es n unnyó *impetra
autor de delicadissims poemes en prosa
i en vers, i segurament la personaniat
mes destacada de la literatura ;ove del

d'armen submergir-se del
el mon caractemur de la poesia de
Supervielle. Manca aire net per tonditzar els cairsa i sovintejä. la phant
i la boira —dintre el mar encara sea
ricas tala mica mes germana potser.
Altrament, la boira i la Pilla la com-

porten aquesta sensació d'humitat que
escampa tota la poesia de Cunqueiro.
Boíra, pluja, pou, illa, record i ressonancia, :ruin indecis darrera el cristal),
gris ¡ blanc. Inevitablement la
seca lírica,
Cal dir, dones, aquest mèrit. Catalans veu es fa una mica elegían. "Simiar",
alliberats—però amis el record ben viu -".alqunha vez da ollos choraron",
Poemas do si e non'', sentimental
d'una !luna contra una falsa Catalunya
viatge, aventures damor—alguna vepintoresca que encara aren, sei i
gada
rombra de Rafael Alberti.
fa la viu-viu i intenta manifestar-se en
En "Cantiga Nova que se chanaa Riatares literaria, festes potser anuals, baviera" la poesia de Cunqueiro guanya
&quería l entendriment meHiflu—, saen seguretat. Potser part d'aquesta sebem tot el que representa aquest si- guretat
es deu a la submissió a formes
tuar-se fora de (órbita buidarnent ter- i
temes tradicionals. Cunqueiro
ral i recercar vies més profundes i eteraquest Ilibre canta amb una veu una
nes. Altrament aquesta darrera posi- nora més
impersonal. Una antiguitat
ció vol dir seinere un recobrament mis preclara reviu.
Cantigas de sempre rejoessencial. I el mates ras d'Alvaro Curo venides.
Tanmateix l'accent personal hi
queiro ens forneix exceHents dades de es. Reproduim
íntegra l'assenyalada amb
corroboració del que diem. Cunquero, el número ron,
meravellosa troballa:
alliberat de tópics, seas apareix avui
com el mis indubitable evocador d'una
Hai tniha tila lembada
Galicia ideal i veritable. Ja no cal el
ala 110 fonda do mar.
suggeriment costumista per a restar fiTen bois da color do tempo
del a limits i essencies. Ell ens parla
e pastoras de cristal.
del poeta com a inventor d'un món, ¡ el
món que en inventa está fet amis els
Ten ros río de panxaros
indefugibles aires 1 veus panela 1 ni
que desemboca en emulas.
cal dir que no ens referim solament a
Pasaras ',tornos de illa
la seva direcció de poesia tradicional
C011 Os tesis 111. tiOS 110 sol.
que cristaHitza en el darrer llibre publicat "Cantiga Nova que se chaura
Ten lua aovo e ceceas
Riveira", sine, a tota la seva lírica dii-ollos pra decir ai Id!
seu país. S'ha alliberat totaltnent dele
tapias mes o menys galleguistes—pairalia desueta i contraproduent—i aconsegueix donar un to del i normal a la

versa ¡ ambiciosa.
Poesia que s'iniciara, tímida i una
mica insegura, en "Mar so Norde",
i que probablernent assoleix en "Cantiga Nova que se chama Riveira" la
sera fita mes alta. Poesia jove de
poeta jove. Món entre znelangiós i
alegre, dolç en la sera presencia immancable i ägilment estilitzat. Fervor i entendriment, detall per desrobrir alguna recóndita fibra emocional i girls que transmeten aigües
iguals arreu. Potser una de les característiques més importants de la
poesia de Cunqueiro és aquest diluirse una mica en tot. Linien dc penetració que agermanen les coses, indiferenciació, sentimental efluvi. Les
correspondencies entre , el paisatge i
l'esperit són quelcom més que una
expressió simbólica i traeixen una
amorosa relació de vasos comunlcanta Camins arreu i ressonància

L'Advocat

Josep Nt a Pou Sabater
donan a la publicitat,
aquesta setmana, un
libre: "El doble crim
d'Argel"
En aquest tenebrós proc6a
Juga el nom del senyor 'loan
March 1 es parla d'un com-

Azafia

De venda a toles les llibreriel! i quioscos

E1a

'libres nono

"Aràbia"
per Ali-Bei el Abbassi
(voluta, VIII. IX i X dels "Viatges"
d'A (Í Bei,

*

All Bei al Marroc. — El costutr
de convencer els litigants a cops de nem y
era practicas ner lajusticia des sultan
quan AH Bei va visitar el Marroc
Aquest i molas altres costunis igualment
nintoreacos, sin explicats en els Viatar
d'Ah' Bei. que ha publicat la Colleccia
Popular Barcino.

*

Mollar( i "L'Escala dels Marits"
de Joaq uim Ruyra, és el volum tercer
de la "Biblioteca Nou Esplet" (Editoria
Barcino).

Darrera Subhasta d'Art
Obres de boiles firmes. Orasió
única per als compradora
Dies 181 19 - 6 tarda. Sala Pares

A boca tina pechada
para vendimias de sal.
*

La bita per la supremacia a l'Arabia torna a éster encesa. Els diaris Par
d'hostilitats trencades entre l'Hodjaz-len
i ei Yemen, i els lectors dels telegrames es pregunten: "¡Qui són aquests
guerrers del rei Ibn Saud que es llamen
contra l'emir del Yemen?" Curiosament
una obra escrita fa mis ele ceso anys
pot posar-los bellament al corrent. Al.
Bei es trobava a la Meca curan els wahabis del seu ternos, guerrers d'un altre
Ibn Send, feren irrupció a la Cintat
Santa. Amb eilt, seixanta mil guerrers
tIc l'exercit mis auster i religiós del
neón, fiu la sagrada peregrinació
mont Arafat; per ells fou deti ng ut i Posar en perill de mort sitian intentara derribar a Medina. - Una de les Parts mis
IMMV

mammseelas i+-aeies.tesier esie -

At

immediatament a :meses obres "La dona grisa", de Sudermatut; "Les esperances de PM". de Dickena en la versiC
catalana de Joma .Carner; "La primera
noia", de Bogdanov, 1 "L'inaurgent", de
JUles Valles, traduídes per Andreu Nin,
"Els comediants trágrics". de G. Mere.
dith. vertida al catalä tier C. Jordana
"Hadgi Moret". de Tolstoi, traduit per
Francesc Payarais, i ¿alees. - Fora de
collecció. les Editions "Proa" publicaran també, molt aviar, "Camina de
Franca", de J. Puig i Ferreter, que el
nostre psifshic espera amb tant d'inter è s
Afegim , per acabar de donar eme idee
de l'activitat de la benemérita editorial
que s'ha fusienat amb " La -'Mirada, la
oual pas s ara a éster una collecció mer
de les Edicions "Proa', sense perdre
peda les caracteristiques ene ii havier
conmastat un favor tan remarcable entre el, amants de les nostres lletres quar
es publicara a Sabadell.

comPetincia:
"La confes46 camboniana cus setn bla d'una extremada transcendencia.
Un dia cebará recollir aqueas texí, taquigràfic corn a element importantissitti de la história moderna de Catalunya. El "Delates!" d'antany no
té mes valor, en el seu ordre históric, que aclimata coniessió del vell
intrigara de la Isliga.
Ja no som nosaltres els qui acusen; ja no són els fets els qui delaten. Ja no es tracta solarnent de su* Edicions "Clariene" ti dos !MIS posicions i de concomita:irles mis o
volums, el segon i el tercer: "Del que rnenys concretes. Es tracta de paraules precises de Cambó. Sens aculaant no Pot fu lgir ". de Mercè Rodoreda sa—diu—, amb tota
la raó, d'ésser
i "Polemice". de De-Ui Dalmau. Amanrem un bon èxit a aquests dos /libres els que hem suggerit l'acte del Govern
en relació amb la Llei de Concine junt amb "Una altra mena d'amor"
de Delfi Dalman, formen aquesta nove- trames de Cometa
"Amb tota la raó". Paraules texna concede.
tuals. Per si emulara algun dubte, per
si
l'apassionament podia haver ence*
"Cantes confidencias" , d'Ixa
gat alguna ploma, per si l'acusar:O
Thabellor. Aquest petit volum és ama- pogués
haver arribas massa enlle,
rat de la vida que porta armest bohent
errant, Camps Ribera el prologa bri- aquí hi ha concreta ¡ desafiant, la
confessió de Cambia Es "amb tota
llantment.
la raó" que hem acusat la Lliga d'haver
portas un plet interior de Cata* Talara. — El mitre paisatgista
Aureli Tolosa mena atraient el pú- lum.a autónoma davant un Tribunal
blic aquests dies • a can Busquets amt no ratea..
Perfectament. Presentem a l'opinió
la sena notable eaPosicia de
neneare
de Llavarteres, Pontons i abres llocs di pública catalana aquestes paraules de
Catalunya, la goal roinandra encara vir i . Carnbó. La confessió es d'un valor
inapreciable. Tant, que en el curtísbie uns a (barrera de setmana.
sito paràgraf h; ha la condemnació
* Estampes mexicanes.—Pere San- rotunda de la politice de la Lli ga com
che:, artista mexieä, eultiva, com el fa- a partit catatá. Trenta anys de catames Ribera i tants d'altres artistes . me- lanisme, aquest trenta anys de cataxicans d'avui. un art autdcton carregar lanisme dels quals Ii Lliga ha volgut
de tot l'ancestral tipisme de la ruca i ein fer batidera de combat i garantia de
presenta actualment una interessant ex- solvencia patriótica, han vingut a repoinció d'estampes mexicanes a can sumir-se, a darrera hora. i precisaBusquets. Es una exposició que batirá de ment en aquesta etapa vital de l'auciclar fortenent l'atenció del palie tonotnia, en el iracas, en la fallida esharcelonf, el qual >adra apreciar un del: trepitosa. en la traició i en la deserció
aspectes, el mis importan notser, de la d'una forra política que afirma—ja
perdut fino el sentit del ridicul—que,
florida de l'art mexieä modern.
en efecte, ES AMB TOTA LA RAO
*
Manolo. — Diversos amics del que el noble l'acusa d'hacer suggerit
gran escultor li oferiran un banquet amt al Govern de la República la idea de
motiu de l'èxit d ela sera actual exilo- portar una 1..!ei autonómica davant
sició. S'avisará oportunament el cl ia
el Tribunal de Garanties Constitul'hora del dit homenatge.
cionals.
Per qué insistir?
Mes elomiencia, mis force, mes arguments que els que nosaltres poguéssim imprimir a les nostres paraules, aci queden, corn a acusació

MIRADOR
presenta al cinema
FANTASIO en
SESSIO UNICA

EL CORREU D'AVUI

els Manos deelgnate en el prospecte oficial d'aqueeta
operaoI6, la Companyla Telefbnloa Nacional d'Espanya ha
designat oom a 'loes de subsorlpol6 a Catalunya ele Sanos

• ••

el film de Frank Lloyd

Berkeley . Square
i el de Buriuel

1 L'A.GE

Ultra

saliente:

• ANO NI SPANO-COLONIAL ••
itei(
SOCIETAT ANOISIMA ARNUS-OANI
BANCA MANSA», e. A.
1 erizosefete
les goal. entitats s'ofereixen ala senyors aoolonletes par
a
robra 1 formalltzar llora comandas.
Barcelona, le de

malg de 1934.

própies paraules 114 engallar a todo el mundo, Y h a ara.
bado engañándose a sí mienta. Arpa
de las palabras de Lincoln: -Puede
une bailan. de todo el mundo

61.
Troba, molt migra, el distar:
mute un cierto tiempo; puede, asíais.
tuarid general dit Mayor Contb6J
nio, burlarse de una parte del mundo
"Quin un partit que aspira a ges. durante todo el tiempo: peto es Un.
vernar ta come lider un estadista de 'possible burlarse de todo el manda
la talla recluida que demostra el se- durante todo el tiempo." Esto última
nyor Carnbó a iras-is de les seves ac- ea lo que ha pretendido Acción h.
tuador», hom no compren com el
Loe resultados están a la vistai,
mateas partit, si Es que té hornea in- ' Y dentro eelpoco tiempo lo estarle
telligents, no slto concia. Es deuen mucho más. O, de lo contrari o.
pensar que governar Catalunya és republiCanos habremos sentado plziy
coni ésser mentare de la Junta d'una de, mentecatos integrales.*
Societat recreativa. No s'han ado'lar que am6 l'autonomia, Catalunya
ComentaElL'amSeO
naCcIaAdLe IGS iTlARoblcs, da.
ha passat a adquirir tina categoria, i
que necessita gent que tingui una vi- pees de la jet.° ticclaració de republice.
vid una Mica elevada de les coses; nisme:
que hi be pereones que serveixen per
"Si después de esto se nos ciena
a governants i d'alces que, en cama, el paso al Poder..." En cuanto de.
oa la. ran n'oh be presjdint un Casa; penda de la voluntad de Lerroux
rhida
Prat de la Rib. quesero! efe bar- paso estará franca. Con lo que dge

Nosaltres voldriem tia discurses del
senyor Cambó cada setmana. Es un
excelient s:stema de propaganda esguerrista. No Chas d'amoinar ni a
cornbatre seriosament res, perquè no
hi trobes cap contingut espiritual que
fa ti el pes.
Pobre Lliga] Qui l'ha v:sta, i qui la

yeti !"

L'actuació de la Lliga
EL DILUVIO troba que is el eas
d'autonegacid mes fort que recorda
la

hartaría po(ítica deis partits:

"Renace la L'iría en el ambiente
de emoción del primer Parlamento
catalán y a e5e Parlamento, instrumento de nueva vida, aspiración final
de todos cuantos lucharon por la autonomía en esta tierra, a ese Parlamento que no pocos toman como
Junta de casinillo de barriada, la
Lliga infiere la suprema ofensa de
retirarse de él dejando entender al
pueblo que es tan indigno lo que está
llamado a ser el templo de su Ley.
que hasta ellos, los campeones de la
indignidad politica, han juzgado necesario retirarse.
Toma más amplio vuelo la tarasca
Metiera en la emoción y pánico del
primer Parlamento español después
de las Constituyentes y a él acude
para aliarse a los enemigos de Cataluña, a los plúmbeos partidarios del
unitarismo hermético y agresivo, del
fascismo de ópera bufa.
Su primer acto, una vez estrechadas las manos que nos estrangularían
si pudiesen . es pedir a los beneficiarios de la autoridad en España que
declaren ilegal una ley elaborada bien
o niel o peor, pero elaborada y vs.
rada por el Parlamento de Cataluña.
No se ha dado nunca un caso pa-

Aguo/484os tilmaliolament ea projectaran
a Barcelona i aqueata seseó

ii

Lotili

,

tätirityedilitäählitraeld de MIRADOR

nosotros dependa, cerrado a cal y
canto. El veto ser:. lo que oponga,
los republicanos de izquierda. Toda
cuanto nos diferencia de ellos es eso:
que ellos juzgan eneas el veto y nos.
otros consideramos inaispensab'e

barrera humana y un bosque ae pu.
aos. Los vetos se rompen fácilntente
y on bosque de puños no se i:iencle
fácilmente. Pero para establecer la
barrera humana no es suficiente lag
consigna negativa, sino que es pro

ciso una pos:;ive. No basta decir no,
trémolo dramás.co: ;No pasarán]; u
necesario proclamar, cobrando coa
zan: ;Pasaremos!
Confiamos en que loe republicana
de izquierda cobren corazón de cut
al nuevo peligro, más serio que tea
los anteriores, y se decidan a griur
el ;Pasaremos: de los socialistas, en
es grito de ambición y no de conformismo con una situación de saya
insostenible."

L'escandalós negoci
de l'arròs i del moresc

sc

ei:

LUZ demana que una comissió pm.
lamentarla exantini a fons l'escanda/de
afer. F i ns amii—diu—nomis el director
del Batir Exterior ha donat trova de
sensibilitat, presentant la dimissió. Crn, ,11
perb que no n'hi ha Proa; que rapini. 4
pública té dret a com'ixer qui eres
mitosis que pretenien derziar el enes de
la'
,1aluatrreeszilions
T
de pmeres perro.yedi

"El hecho, que nadie podrá aterr
nuar, es éste: el negocio del arroz y
ro
del maíz, en el que había un margen
de beneficio superior a cuatro millo pa
nes de pesetas., fue concedido por el
en
Gobierno al Banco Exterior de Espata; este Banco, antes de q ue se
firmara la concesión, contaba con ella,
recido-ele autonegación y de demen- y la había traspasado a un grupo de
cia política: el de un partido que se casas extranjeras; el precio del trasdeclara partida negándose a sí Mib/10 paso se fijó en 230.000 pesetas, sienen el momento de la vidtoria de los do asi que el negocio dejaba m á s de
ideales que integraban su programa; cuatro millones de beneficio, corresel de un partido que, enfrentándose pondiente al Estado; por consiguienal "tot o res", llegó hasta la bajeza te, se iba a cometer un iraude, un
de la humillación y de la hipocresía innegable fraude contra el Tesoro pirl
para arrancar a Cataluña de los ten- Mico, por la citada cifra de millones.
táculos del pulpo centralista y que, Esto está perfectamente claro. Tamcuando Cataluña elige su Parlamento, bién está claro para la opinión
se separa de el y va a pedir a los blica todo lo demás. No acontece
hombres del jipi rojo y, gualdo, de la- igual con el Gobierno, al menos hasta
mentable memoria, que intervengan ahora. ¡Por que:"
con su veto en la vida del Estado auDesPris d'explicar com harta e52:
tónomo.
tramitada aquesta qüestid, eonclou;
nr
¡Monarquía? República?
"Recordemos que el señor

;Momio!
Y cuando no hay momio, contra
e/ pueblo, contra Cataluila y contra
todo por noble que sea y por elevado

Tal toril anunciaren, dimarts al vespre la tenir lloc, a l'Ateneu Barcelonés
amb distingida concurrencia d'escriptors
la reunió del P. E. N. Club de Catalunya destinada a aprovar els estatuts ele
l'organització 1 a elegir el Comise Directiu,

Companyia Telefónica
Nacional d'Eapanya

Carnhó."

LA HUMANITAT
Es fixa essenciattnent en iota frase del
senyor Combó, remitida del text toquigrdfic de "La vea", segons lo anal ¿I
atrtb toa roa que hin esta acusats are
ser els suggeridors del plontejament al
Tribunal de Garantice de la qiieslió

divendres
a les 10 del vespre

P. E. N. Club de Catalunya

COL.LOCACIO DE 200.000 ACOIONS PREFENENT8 DE
600 PEIL1ETES NOMINALS DE LA

definitiva, 1

La conferència
del senyor Cambd. •

Demà,

apartats en el temps dels qui va. conèixer AH Bei. tanmateix, segons totes les
informacions dels entesos, els cansas esdevín auts en la raca dels senvors de
l'Arabia saín mis aviat superficials; de
manera oye la lectura de la narrada.
d'Ali Bei not donar una idea gairebé
Perfecta des guerrees oye ara lluiten
centra el Yemen per tal de conservar el
seu domini.
GER

* Llimona. — Un des escultors
mes nom de l'art de Catalunya ha estar
Josep Llimona. La sega personalitat resta perpetuada en diversos monuments
estätues de carácter commemoratiu o de.
coratiu, fonts i relleus que commemorer
figures o moments histdrics de Catalunya, i que conservaran viu per sempre el
record d'aquest gra n escultor- Perso
una de les figures mi, re--nalmetfou
o resentatives de la nostra riutat i el set
nas per les corporacions públiques i per
Juntes i Associacions de caràcter cultural ¡ artistic, ha erg s reconegut con
dels més beneficiosos per a Barcelona
Aquesta personalitat que Catalunya acaba de Pe r dre. produí també bon nombre
d'escultures per a colleecions particto
l ars i Per a la venda. Una selecció dr
totes elles serä presentada breument a Ir
Sala Paria Un doble aspecte tindra

.vera riel!» -•)ri
ar ab e
•. n s'a
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interesants i mis emocionants.dels Flanes dAll Bei, ara acabats de publicar
per la Collecció Popular Barcino, is la
que es refereix a reflectare del nostrt
gran viatger amb els wahabis i rotura
que aquell fa dels costums i de la secta
d'aquests puritana de l'Arabia. Encara
que els wahabis actuals estiguin

g a

de bon
única per
cidoprodOrse
Di er18"i
fearelt...esteleafee

Les Edicions "Proa" Drossegueisen la seva obra amb admirable i meriE ten an cabrio nava
tenia tenacitat. L'esforc que realitzen er
ai amorl que pelo ten.
cirrumstincies tan dificils con, les acCheira profundo de alga
oíais is veritablement heroic. Del mes
e sabor limpio de »tel.
sie gener enea hallaneat al mercat. dins
la collecció "A tot vent". la traducrie
illa
Hai un/sa
babada
catalana en quatre volum,. deguda a Ancid IZO fonda) do mar,
dreu Nin, d'Arma Karenina". l'obra
Navegada de luceiros .
na noite nascelle o van.
mestra de Tolstoi: "Els infanta terrihle.s", de Jean Cocteata traduit per BapAlvaro Cunqueiro té encara en prem- tista Xuriguera, una de les obres Mis
sa dos Ilibres mis. Una invenció del caraeteristiques d'aquest remarcable aumón poemes en prosa i "Poema da tor: "El teu secreta la novella de Xa
novia verde", on es reprèn la seva lí- vier Benguerel, que va estar a !gens ele
nia de poesia anterior a "Cantiga Nova guanyar el Premi Crexells d'enguany,
que se chama Riviera". Fragments sen- tumbe ha publicat fa Don dies la deli* Sons-Jordi. — Aquesta nit , a le
tits predisposen a tota Eadmiració. En ciosa producci6 d'Aldous Huxley. "Dues deu, i al Majestic Hotel, tindra lloc
espera de lectores definitives aconten- o tres g rades". en una acuradissima ver- sopar d'hornenatge
que els seus emita
usó de Maria Teresa Vernet. - Seguiran ofereixen
tem-nos d'auguris.
a aquesta excenent escultora

i 9..t, 95 1 96 de la Collecció
Popular Barcino.)

.

aquesta exposició: per una part home
natge pòstum a la personalitat clylea dt
Josep Llimona. Per altra para un h o .
menatge concret a la sera producció est'Olerlas. La tan, tia be Llenen a 1 ell
organitzadors de l'exPosic i er que se ce'
lebrarä a Can Paria treballtes aquest.,
dies 'activament per a la digna presenta-.
ció de l'exposició. Pot assegurar-se Our
figuraran en la dita ex posició les millors obres de Llimona— la mejor Par'
realitzades en materia definitiva, i a demanda de molts admiradora i colleccio
nistes. algunes de les obres podran essei
adquiridee. L'exposició, que timbal ca•
räeter de gran solee/nasa sera inaugu
rada oficialment disaabte, al punt de
migdia, aunb assistadeia de les antori
tats de Catalunya. A la tarda, a lea sis
s'obrirà al mitdic. FI cataleg que s'esté
imprimint conté. ultra la llista de
obres, unes paraules de Joaquim Folch
Torres, director del Museu de Catalunya i un retrat de l'escultor. - Bercelons
sabrá homenatjar deg udament la gra,
figura de Josep Llimona.

plot contra ela senyora
Prieto, Carnee I
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que esté."

El discurs del Sr. Gil Robles
LUZ
Recua l'afirmació del líder »Mista,
segons el qual la situació política es
planteja en °guasas termes: " ¿Caben o
no caben les dretes dintre de lo República?", i contesta:
"Las derechas caben y archicaben
dentro de la República, pero a condición de que esas derechas no constituyan un partido internacionalista
de tipo vaticano, confesional, ligado
a compromisos que nada tienen que
ver con el patriotismo. Adentás, esas

SamPer

ha prometido hacer plena justicia. La
dimisión del gobernador del Banco
Exterior no dice, pur sí sola, absolutamente nada. Hay que llegar
fondo de la cuestión. No le parece
al presidente del Consejo que seria
conveniente nombrar una Comisión
parlamentaria encargada de examinar
este turbio asunto? Aunque la honr a
rabilidad del senos. Samper está a
salvo —como la del sefior Transo—
es lo cierto que ei actual pre.sidente
fui el que tramitó el asunto. Por en
propia tranquilidad creemos que 'a
Comisión parlamentaria seria la me.
jor justificación de todas las conduc-

a

au

r

tas.

Sabemos que las derechas tendrian
mayoria en esa Comisión. No impon

te, Lo ocurrido es tan grave, que do
recuas o izquierdas tendrán necesidad
de descubrir cuanto hay de se-gm
derechas de que habla el sell ar Gil
zoso en el negocio del arroz y di
Robles no han actuado todavía como maíz.
fuerzas republicanas. Se presentaron
¡No cree el seeor Iborra, y /n
a las elecciones con marcado carácdirectores del Banco Exterior, que r:
ter monárquico, aunque, para vergüenza de ellas, no se atrevieran a decla- nombramiento de una Comisiór parlamentaria es muy conveniente? Porrarlo; predicaron la guerra a muerte
contra la Constitución de la Repú- que nosotros no dudamos de nadie.
Pero... es necesario que aparer..a la
blica; ofrecieron hacerla saltar hecha
capa. Capa que en este caso tiene
Pedazos; levantaron la voz contra todo el sistema politico que la Repú• un valor de cuatro millones d , pe.
setas."
blies se ha dado a sí misma; por
consiguiente, mientras todo eso no se
rectiiique y aclare, mientras semejantes actitudes no queden invalidadas por otras de signo contrario
de igual energia, mientras, finalmente, no se presenten las derechas gilroDe Catalunya. — Biabe, 3 ('rt a 13).
blistas al cuerpo electoral ron un
Joventur Socialista de Barcelona —
programa autentico, indeclinable, laxativa y públicamente republicano, es Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
inútil que pretendan embarcarse en (Oberto al públic tota ele dies (culera
la nave de la República a titulo
de aet a neu de kt nit. DiagnengeS,
capitanes, patrones o timoneles, por- d'onze a una del matf)
que ningún republicano—subrayemos.
Acci6
&nade; Vives, 3.
lo—, NINGUN REPUBLICANO les
Acadiesta de Bous Llenes. — Cal
admitirá a bordo. Pueden Jas dererer
Mate Caçador.
chas pasar a la República, ¿cómo no

El

sei

rl
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han de poder hacerlo?. pero —conD'Art Decoratiu. — Pelan de
viene insistir en este punto, porque, Pedralbes.
según parece, no quieren c ier tas gensD'Arqueologia (mitin Palau
teS enterarse— una cosa es pasar a
la República y otra muy distinta ha- lea Arts Graftques del Pare de
cerse cargo del Gobierno de la Re- Monljnic en curs d'instaalacial.
pública. En esto último no deben ni
plilslaria Natural.— Ramal%
pueden sonar por ahora; Les queda
el Te,11750 del golpe de Estado; ;atre- dele Estudio, 3 (Academia de

CitnciesIdit
vanae a darlo!"
IctOlóg, Cascada del Pa ra
realitot—afrgeix "lits"—és 'naif
de
Marea de la que earea
• de refIcctir la Cintadelia.
Social f Indtiatrial. —
Gil" R
A CICti ó'jn. Popular sabe que su cerco número
187.
a la RepAtica ha iracasado. El réAcademia
de IlloclieIna 1 (Wanda.—
gimen está diapuesio a resistir inde-

Can«, 4 5,
finidamente y, además, cuenta con
Peclagógic Ezper, men111.—Tri
fuerzas tufuz que suficientes para hacer una salida y levantar el sitio que amera de DitiVet
le hart Peto gua enemigos. Esa es
Aquarium.—Parn de la Clubsla verdad. Para qué engañarse? Esa dalla.
derecha sin entraña nacional —porque los monárquicos son otra tosa
Art Contemporani
pai R u de
mucho mis respetable— ha querido Bellas Arts,
Passeig de Pujada.
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LES ESTRENES
"Amor sobre ruedas"
l'atropo!

'TIVOLI

ciat, podria durar encara una setnoana
en el programa. Caldrà pensar-hi por
una reestrena.

"Tres caballeros de frac"

Elleyler Film bletropol

es a dir, amb la còpia que porta. el
subtítols espanyols tot conservant el, laleg. anales.
Frank Lloyd ha evocat el segle XVIII
londinenc .anob una sumptuositat i riquesa de detalls verament encisadors..Film
extraordinari aquest que explica la història dun honre que %hl entre gellt
1:01151(10ra fantasones pesqué no són de
la seva epoca i els quals recíprocament,
no poden per menys . de considerar-lo
a cli . atxi tbateix cono un fantasma. Solament el cinema podia donar consistencia plástica a aquesta confrontaci5
persones separades entre ella per dos
segles de distancia.. Un motiu que ha
temptat Pirandello, i que ira
troba en el ciP enl a gràcies a l'esperil
arriscat d'una empresa i el v
' alen d'un
realitzador una realització exemplar.
sessió
Aquesta
va a clausurar una
etapa impartantissima de le activitats
einernatográfiques portades a cap per
"Mirador". En aquesta circumstanaia
"Mirador" ha volgut procurar-se un
complement que vingués a , reproduir
per una esiona l'ambient d'aquelles primeres sessions en les quals el públic
barceloní s'inicia ' a les , paradoxes mis
atreeides del cinema europeu. Pera. aque st
0-0blecte hom s'ha assegurat el filio/ • de
13ufiuel "Lage d'or".
En el número d'avui de "Mirador"
trabaran els lectors MteresialS per aqueota sessió tots els detalls necessaris.

I. B. I. Film
Comencem per dir, perqué el lector
Si be "Tres caballeros de frac" és un
estigui orientas, que la producció an- film dels qualificats per nosaltres filmo
glesa "Amor sobre ruedas", :migras no de tenor, la manera cono está fe fa out
hayer estas anunciada enlloc i ésser do- pugui sortir ben airosament d 'aquesta de.
nada en el Programa dal Metropol com nominació pejorativa per a entrar en e:
a complement, és un dels millors film> de comedia i , a estones, fins de bdna
cómics de la temporada, dels mes hotel- comedia. Tito Schipa s'hi presenta i h.
ligents i deis mes ben construits litera- canta. Evidentment. Tito Schipa. tenor
riarnent i cinernatograficament i més ben hauria donas un film de tenor i res mas
interpretats dintre del genere. z A que oyere, l'argument. el director i els sete
és degut aleshores que la casa conces- dos companys, Jean Grobes i Pasquali
sionária ni el local on es projecta no l'en prive/i.
Comença la cosa amb un iracas
ii hagin prestat cap atenció -: Els misteris dels aten són inexcrutables. Tan- rollós en ton teatre de provincia. Ele
mateix creiem, pedo, que en aquest cas tres amics han de fugir amb la roba
caldria parlar deis misteris de la intel- que porten a sobre, el frac, peroné el teligencia humana-és a dir, de la manca nor ola espantar (lavan/ del unblic
Aleshores ve la miseria i posen tina
crintelligenaia humana.
agencia de collocacions per veme si e.
L'argument és una delicia. Comença colloquen ells. El tenor s'enamora d'una
el film en un autobús de linia que porta modisteta i li canta des de la finestra
a Londres els empleats que viuen a ura mentre un dels seus companya al rehe.
barriada forana. bis els passatgers es dor. s'entreté fent la mímica del cant
coneixen, i el cobrador és cono un pare .Aixà es vist pel foral del pany pe/
Per a 10t5, j canten. Entre aquests pas- la propietaria d'un cabaret que• va
satgers n'hi ha un que está enamoras reune si tenen tina ballarina, i ¡a esti
d'una x icota que cada dia pujo a latir.'- fet el trtrc: en el cabaret cantara el te
brin a mig cami, i conienea l'aventura nota pena qui veurä el p úblic sera
amorosa. El noi te un càrrec grotesc rn l'u/Me. Cantará amb doble! .aquest fet
* George M. ColoMo, protagonista
uns grans magatzems: el de carregar ultra afegir un nou element de comici- del film 'Para:romos "El Presidente
amb les culpes de tothom quan un tat a la comedia soluciona el problem: fantasma", coneghe John Barrymore,
client reclama i ¿asen acomiadat per do- de posar el tenor davant de l'aparell ci:
Dotiglas Fairbanks. Clark (jable. Georsatisfacció. No té altra tenla, i nematografic.
ge Bancroft, Miriam Hopkinsa GenoDes d'aquest p unt tot va llis.
es deleix per guarnir aparadors. Natuveve Tobis, almas gr o/e aquestes esralment la noia s'assabenta del que ¡.1 més a més, divertit. tro hr01 film.
trelles son/Mesen a ter-se famoses a
i se n'hi riu, i aleshores ell es fa desAngel FERRAN través de la glória de Hollywood.
patxar de debó. Peró a ella li fa creare
Per això quan aquest actor empreque l'han ascendit. La cosa, cono es veta
sari arriba a la meta . del cinema per
es complica; ens trobern que ell es veu
a fer el seu debut cinematografíe en
N3910 IN RIGAZOT OEHRHE
obligat a acompanyar-la, tot amagant"El Presiclente fantasma" S'adoná de
se, a través dels magatzerns, que tot
seguida •que, si bé desconeixia del tot
volent-se comprar un capell a tina alla formosa cintas cinematográfica, poSr a botig a esdevé decorador de rapararfia anomenar-se amic de quasi tots
dor i es fa seu el públic; que aleshores
els seus habitants.
sel disputen ramo de la botiga j el geDurant més d'un quart de segle,
<7.777-;
rent dels grans magatzems, al qual posa LlfIRD O DIFIEUIONGRACIANI •
Cohan, actuant cono a empresari, ha
condicions, entre elles la d'ésser co-getingut ocasió de trctar mes dp rail
rent, i aixi de sorpresa en sorpresa ar
adors i actrius i midlissinies cele-ribemalfnsuoed,lbritats cravui. John Barrvmore obfallimen t i sempre a través d'escenes
Migue ei sea . primer paper seriós a
rápides, com de sketch de revista-exemErrad way en "El buscador de forple, l'escena d'una taverna de Soho,
tunas'', obra preeentada per Cohan.
uns apatxes es disputen la noia, i quan
Barrymore en aquells temps era aces presenta un policeman converteixen
tor de comedia lleugera. b.ionel 13arla batalla en una salm cholourée irrynonre no actora mai en obres de
resistible. Es clar, el film acaba en caCohan, pero si que treballa diverses
sament en una escena parallela d'una ulLa sessió que per a dema ha orga- vegadcs anoto ell en un mateix protra dels temps dificils, després d'una nitzat "Mirador" al
grama de varietats.
cinema Fantasio te
aferrisada cursa dels dos enamorats
Do-orlas Fairbanks fou gala d'una
tots els caràcters d'un veritable esdea la recerca de raltre.
veniment; aquesta sessii, presenta unes de les compan; ies de Cohan durans
Jack Hulbert, amb la seca cara des - característiques que la distingeixen ra- molts anys, i en una obra original
timid com din ell mateix per justifi- dicalment de totes les sessions especials d'aquest empresari autor i actor ohcar el arree que té als magatzems, en- de ci nem a que lins ara s'han donat a tingué•el grau d'estrella teatral, Georg e Bancrois loara obtingut molts
carna el protagonista, 1 Leonora Cor- Barcelona.
llanero en les obres musicals
bett, rheroina. Hi ha encara el conducSolament aquello que assisteixin a Coloan, distingint-se com a cantant
tor d'autobús d'altres, aixf cono el di- aquesta sessiO • de denla podran veure
i
baIlan abano de dedicar-se al cirector, l'autor i la marca del film, eis
fi l m de Frank Lloyd "Berkeley . Squa- nema. Clark Gable abandona Coloan
noms dels quals no podem donar per el
re", lona gran pellicula produida a per a provar fortuna al llene. Igualno haver-hi programes i perquè essent
un film de complement per poc tard que .américa per l'important companyia Fox ment fou Cohan qui convertí Thomas
Corporation. A (1280rat de trobar - se Meighan en estrella teatral i renviä
a
s'arriba ja no s'és o temps de lleaquest film aquí únicament per a la Londres per a actuar al davant
gir-los en els subtitols.
projeccii, de demà, hnrn compta arnb la seca companyia en una obra que
Un film que, convenientment anuro- la versió adequada per a nosaltres.
ell mateix escrivi expressament per a

D'UN FILM A L'ALTRE

resdeveniment cinematogràfic de dama,
al Fantasio
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* Després d'acabar la filmació
dels exteriors del film de la British
& Dominion; "Sorrell e Hijo", versie) parlant de l'obra que ami, el titol
de "El Capitán Sorrell" triona en
el cinema mut, Joch Raymond i el
seto grup filmador regressaren als estudis de Bore;oani Wood per a treballar en els inter:ors.
Les primeres escenes que calia filmar eren les de H. B. Warner i Peter Penrose en els papero respectius
de Sorrell i del seto fill, aquelles del
comeneament del film on Sorrell velo
que is inútil tractar de g uardar les
a p arences darant el orlo fill.
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MERCAT DE COTONS

Societat "L'Artesa-. - El ra.
escenic imanas Pein empleats er.
"Teneria Moderna Franco-Espata
la, S. -A." el dissabte passat doruà.
representació de les obres 11,
casaos", "Homenots!" i "El a,
del vi", interpretades per la 5e
Cabanyes, les senyoretes S u sito
Gonzalez i els senyors Vinallre
:01 ir, Feitter, Torrentbó, Oliver,
ran. Estrada i Grau, sota la direc
de Joan Rocamora ,
Associació Anties del Teatre
El diumenge passat, co sessi6 de o:
sificació per al Concurs de Tea.
Catala Amateur, foren representa'
per aquesta agrupació, al Teatre
cola, les obres "L'ande recto(,
J. M. Folch ¡ Torres, i "Els qui
no s ' aturen“, de Ramón Vinyes,
la direcció escénica de F. Grau i
luís i rartistica de J. Canela i
nyelles. Hi prengueren part la ser,
na F. Papell. les senyoretes
G.
i A. Partagás, i els senyors F. GrJ. Moja, P. Moix, A. Perito, J. Bcre.
J. Garcia, P. Estruc, L. Abadal i
nen J. M. Estruc,

Saló Catalun
El film de les mil emocions

i Locuras de
Shanghai
per Spercer Tracy i Fray Vire

Dia 16

de maig de 1934
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BENEFICI DE JOSEP CLAPERA. - Josep Clapera, primer
actor i director de la companyia
catalana que llauca fet una brillant
campanya de prop de dos mesos a
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9'00
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AQQUESTA NIT AL LICEO!...
Aquesta nit tindrà lloc 41 Gran 'Teatre del Liceu una fundó de gala a
honor de la divisió naval jaPone35
hoste de Barcelona. Honoraran la
festa amb llur assisténcia rboaorable
president de la Generalitat, l'ambaixador del Japó, el Knistre de Marina
de la República, l'almirall de la divisió nipona i els alts caps i ofi_ials
de la dita divisió. La fundó rindo-a els
màxims honors, que tributará la Banda Municipal. ¡ la companyia del Teatre representará els celebrats ballets
" Els Mariners", "Choreartium" i
"Petrouchka". La banda dels vaixells
japonesOs interpretará també algunes
obres del seto reportan. Tots aqueits
allicients i la gran demanadissa
localits fan augurar una nit de gran
solemmtat o d'esplendor per al rastre
Gran Teatre.

éxit de públic el primer dels dijous
de teatre casal& al Parthenon. Armesta nit el públic de Barcelona dirá la
seva paraula respecte al discutit drama de Navarro Costabella "Samuel"
Remarquem que en la dificil interpresació de "Samuel", junt amb Maria
Callejas i Enric Lluelles. intervé Angels Guaro, la notable actriu de carácter, i que en la presentació de "Samuel" será estrenada una decoració,
riquissima d'ambient, dels senyors
Pou i Sunyer.

El error de
los padres

. .r«

I

•

1 Caial

pany ia dela
ucecnnrepresenta l r eatte
rnic la revista dels senyors pan
Jiménez, amb música del t,
leosillo ";Al pueblo! ;Al pueta
ara:, a les cinc, donará una
sentaci6 d'aque.sta revista.
Per a denla, divendres, a la 1,„
a preus veritablement papuiaa,
prepara la revista en dos actei
tono Paso, Angel Torres del
i Antoni Asenjo, amb música
mestre Guerrero, "Las Tentacior
presentada amb decorat dels este.'
grafs senyors Morales i Asensi i o
tuari de Szenic Tayior López,

1

••• 4

1,1

tarda,
adar,i dlaq
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l'Apolló, celebra avui la diada del seu
benefici. A la tarda representará un
Amb Camila Spira
acte de "El Mistic", de Rossinvol,
Un assumpte ple de tendresa i d'encís i "La Gloriosa", de Poal-Areg-all.
A la nit, una altra regada "La Gloriosa - i el monOleg "Mestre Oleguer", de Guimera.
* Rafael Arcos, que loem pogut
UN DRAMA D'ADRIÀ CUAL,veure en "Mercedes" i "Boliche'', ha
passat a primer actor en el film "El Ei darrer número de la collecció
niño de las coles", que dirigeix Josep "El Nostre Trame", que acaba de
posar-se a la venda. publica robra en
Gaspar i artisticament Caries Ferac,
segons obra de Capella i de Lucio, tres antes d'Adrià (Mal "Foc a munTaml0e es rodaren les escenes de ando illustracions •nousicals del noestre tanya" i, a mis, completament desBallester. Aquesta pellicula és pro- Iligat del volum, el pas de comedia
duida per C. I. F. I. i realitzada als d'Agusti Collado "Noa vull casar“. Toses dues obres emplenen,
estudis E. C. S. A. d'Aranjuez.
juntament alub la informacia teatral,
* La Mútua de Defensa Cinema- SS pagines, les qual s . només costeo
tografica Espanyola ens envia per a setanta-oinc Céntimo.
la sera publicad'', el segnent telegraDISSABTE ESTRENA
LES TARDES DEL COMIC. ma, cursas a rExcrn. Sr, Ministre
Per tal de complaure el públic de
d'Hisenda:
una pellieula innovadora
"Mutua de Defensa Cinernatografica Española ante agobio económico anteriores exposiciones elevadas ese
se encuentran mayoría asociados aya- Ministerio actuales contingencias al
vado prolongados cierres espectáculos debilitar nuestra ceonomia imposibicapitales coloro Zaragoza debido con- litan exacción que de exigirse 0mal
secutivas huelgas generales recurre e • inmediata implicaria gradual desvotecencia
suplicando ordene Delega- aparición casas modestas y serias diCero dones Hacienda
conCesieron amplios ficultades firmas más importantes.
plazos para intentar hacer más posi- Esperamos gobierno querrá evitar
ANNA,BELIA ble
escalonándolo pago liquidaciones con esta medida tengamos que sufrir
vencidas impuesto siete y medio por mayor repercusión de conflictos a que
ciento. Si en cireunstancas normales somos ajenos a- que tan directamente
Llegenda hongaresa
este impuesto supera nuestra capaci- nos vienen afectando. Salúdale, VaUn poema d'irnatges
dad contributiva según demostrado llescar, presidente."

1Q14
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EL TEATIR

TEATRE CATALA AL PARTHENON. - A loores d'ara ja es
pot assegurar que constituir& un gran
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Kursaal

Cluster Morris, Spencer Tracy i
M'alter Huston debutaren a les taules
de Broadway igualnoent gracias a Un programa monumental i un doble
Ciaban.
éxit de Seleccions Capitolio
Kay Francos ¡ les gen-nao/es Tobin L'obra cim del
cinema hispano-parlant
feren papero semi-iniantils en una
conipanyia d'aquest actual astre. Entre altre; celebritats de la cinematografía actual treballaren igual/me/a a
leo ordres de Cohan favorito tan estimats pel públic cono avui són kaliCrritekteocratraAehdrimiGae.
0.6st.a.3.0•20eum.00 0,10so
William Powell, James Reunir, Olive
tr3
Tela Marjorie Rambeau, Jonnv Arthur.
Edmund Breese, James Bradbury,
Tyler Brooke, George Fawcet, Elliot i la suprema creació de Gustav
Nugent, Hale Hamilton i Lawrence
Froelick

D.n,., Tn..4n0 1VALORS

AJUNTAMENTS
i DIPVTACIONS
9.3

D 1LE te
ri A DILEJA$

Dia 16 de maig de 1934

..
85'on
..
1.59

lar...

l'Agencia de CoHoracions, on Sorrell
és ocupat per la senyura Palf rey (encarnada per Ruby Miller) cono a
2: setmana d'èxit creixent mosso per a tot en l'Angel Hotel.
\V. Arnold, director artistic, reconstruí l'Ho q al de l'Angel aLs estudis.
Era arjucst utt tipic exemple de "cononiercials house", les partos decorades
rr unxio
ainb
caps de cérvol i anuncis de
e.
de i)ecbteeriec,
whisky, i el propi bar proveit de beIr '
eaRgee
gudes de totes menes, i el taulell re'
`-'3t
51121.Z,breal)
produit en tots els seus detallo sense
faltar una pila de sandwichos de pernil ni una copos de Ilumino del doctor Banardoes.
En "Sorrell e Hijo" enrollen
Warner diversos artistes de merit
cono Hugh Williams, Peter Penrose,
Margot Grahame, Donald Calthroy,
Winiires Shotter.
* "Dama por un día". film que
300 gselte
en el Concurs internacional de films
Ira estas consideras com el millor diNOTA: Aquest Ilion no CO pro- rigit, és distribuit an i per Cifesa.
jeetarit en reestreno aquesta

:r

1Preue 4 •14 la quatte•
01 de to km. demust
euro Uno)

ee e t on
al

lt a 19
17 a to,
.5 a 16

9

(t,,,

eo ralo

e:

de.iant
cano 8..loo.)

ICC

C1653/45
.70

Ilealem upa Are
eermal.. .
3 46

I

1110

114 8 140

Me.«

106
$1 a 85'

444

LA MIIIKNINTAT

Dijous,

ARC CLC)

/.4 ,

Servei Meteorològic
de Catatunya

GENERALITAT

periodistes noticies d'interes. El
senyor Alavedra va dir als periodistes que tal com té per cosum fer cada dinmeres, el senyor
Companys s'haaia traslladat a
primeres hines del initt1 a Lloret,
per tel de pasear la resta del
metí amb els seus familiars.
Va dir, també, que el senyor
Gassel, en representació del preeident, havia acompanyat ele
narins japonesos en /a visita
que ahir efectuaren a Montserrat. i que a la nit se celebraria
un sopar de gala al Ritz.
Res mes no va dir-se als informadora, excepció feta que
havia estat a la Presidencia el
diputat senyor Ferreres i Duran
amb una Comiseite del Vendre:
per tal d'invitar-lo a una !esta
que tse celebrara a aquella vila
el dia 27 del mes que sorn.

Seettencies i edictes.
Anee enic. — Extreeles deis
acorde presos pele Ajuntainents
de Catalunya.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

Procedents de Madrid arribaren ahir al matt el diputat senyor Mirarle i el membre de la
eetressió de traspassos senyor
Radia.
* Complint ordres donados
de Madrid, ahir feren recollits
per la pollcia 323 exemplars del
diari "El Siglo Futuro", el qual
beata eslat denunciat.
* La policia del distriete de
les Drassanes, perseguint ahir al
mati uns individus que li inspiraren sospites, va engegar alConselleria de Governacid. — guns trefe, que produíren una
Ahir el senyor Selves continuara gran alarma. El grup de sospiallitat. El seu secretan l particu- tosos aconsegui fer-se escäpol.
lar, senyor Orrlols, digui al
* Els agente de la Brigada
migdia als periodestes que tenia
noticias que a Esparreguera Social han recuperat els eneres
ß'havien declarat en vaga 47 que foren robats a Liselotto
contramestres de la fäbrica Sedó Lang , i que eren cetifes j objedes d'argent. Foren trama,
e cinc de la fäbrica Muntaner.
en poder de Fortimale Freniteck
Consellerla de Treball. — En Weyle 1 Edmond Trevisch.
Una reune) que celebraren els
Aquests dos individus hän estat
elements metallúrgics van acor- detinguts j conduits a la Cemisdar presentar-se demà. dia 18. a seria General d'Ordre Públic.
les dotze del migdia, davant la
* La policia, assabentada
Conselleria de Treball. per tal de
protestar que encara no hagi es- que es repartien uns fas claneat resolt un conflicte que tenen destins de les Joventuts comunistes de Catalunya, invitant els
pendent..
obrers de Barcelona a manifesReunió de la Comisel6 Mixta tar-se ahir a la tarda contra
de Traepassos. — Ahir a la tarl'estada dels vaixells japonesos
da van reunir-se a la Generalitat
al nostre port, va prendre les
els representats de la Comissió mesures oportunes per tal d'eviMixta de Traspassos. Segons les tar alteracions d'ordre
nostres referències, en l'esmen* Ahir fon detinguda una
tada reunió va tractar-se del
eraspäs I valoració de l'impost dona anomenada elitza Higor.
per haver sostret unes 3.000 peede drets reate.
ete i 40.000 frailes d'una casa
eervel de Recaptació de Con- del carrer del Consell de Cont.
tribucions. — liebntS de leS Con* La policia sorprengue tres
Lribucions que hauran de satisfer ele contribuenta de la pro- partides de jocs prohibits a Vic.
incaute deis jocs de cartee
vincia de Barcelona durant el
Aegon trimestre de 193 4 (de FI d'unes mil pessetes en metällic.
de maig al 10 de juny de Fany Els locals on es jugava són el
Casino Catalunya Vena, Vic F. C.
actual).
Tots els rebuts de les contri- i Bar La Constäncia.
* Per haver-se insolentat
bucions normals corrents
baria Fiscal, Urbana Eixampla, ata un guärdia urbà feu detinIndustreal 1 Rústica, altes adi- gut el venedor ambulant Felip
tiottals d'Urbana i Industrial i Espín Gómez, el q ual serà P re
conforme ordena le llei-cesat
d'aitres pels conce p tes següents:
CAPITAL, GRACIA, SANT MART) d'Ordre
I SARRIA
* Anit ton posat a disposiche
Indüstrial: Altes. — Urbana: del Jutjat Gaste Jean Mar de La
altea comprovació Eixampla, Flein, acusat d'haver crebantat
Case, Resultes de 1933 i con- l'ordre d'expulse). El detingut fa
renta. — Utilitats: Tarifa pri- uns quants mesos que fou exmero j segona (préstecs hipote- pulsee i en tornar ha estat decaria i personals). — Arbitrl de Ungut.
la Generalitat equivalen al 100
* Ha estat ordenada la reper 100 sobre l'arbitri municipal
de solare cense edificar. — Re- collida del periòdic "El Socialista"
de Madrid, per haver estat
càrrec municipal d'un 10 per 100
pel fiscal. L'ordre feu
'Bobee la tarifa primera d'Utili- denunciat
complimenlada en arribar el tren
tate. — Transporte.
repite
POBLES DE LA PROVINCIA
* La policia fou avisada que
Tots els conceptes de les altres zones, llevat de l'arbitri so- t'Out emitió Mural al carrer
bre solare i el 10 per 100 sobre Valls, adjacent del Guinarde, ea
venien a qualsevol trossos de
Utilitats.
En els rebuts corresponents tela que se suposava procedien
a Industrial, Urbana I Rústica, d'un rohatori. Quan la policia va
va inclòs el recärrec del 20 per arribar-hi els venedors ja ha100, 250 per 100 i 10 per 100, vien desaparegut.
respectivament, (record amb el
* A la muntanva de Montjuïc
que ordena el decret d'II de i a l'indret conegut per les Fonts,
mere de 1932.
la policia va sorprendre anit una
Els senyors contribuente eón reunió clandestina. Va detenir
pregats de ne esperar a satisfer
individus, perb se'n van esHure rebuts de la contribució capar creares. S'estudiaran els
durant els darrers dies del P e antecedents dels detinguts per
rfode voluntari, si volen estal--' veure si en tenen o si estan reviar-se les molèsties 1 dilacions ehemals per algun J'Ojee
erasiónades per les aglomeredone de públic a les finestretes
AJUNTAMENT
de recaptació.
El Eutileti Oficial de la ceVisites a l'alcalde. — L'alcalde
neralltat. — En el seu número senyor Carlee Pi i Sayer fou
dahin publica el següent
coniplimentat al& al mati per la
rnari:
Junta de Museus de Barcelona.
Presidencia. — Decret posant cornposla dels senyors Pere Caen vigor l'acord de la Comissió nomines, presiden ; Jemiqueo
Mixta per a la implantació de Folch i Torres, Joaquim Borral'Estatut de Catalunya aelarint llenes i l'ere B. Tarragó, els

les normes d'adaptació da l'Admínistraciei de Justicia a la Generalitat pel que es refereix al
nomenament de president de
l'Audiencia Territorial de Barcelona.
Decret. posant en vigor l'acord
de la Comisse0 Mixta per a la
implantació de l'Estatut de Catalunya, relatiu a l'adaptació del
Servei de Presons a la GeneraMate
Justicia i Dret. — Decret establint el model dele rebuts que
els secretaria de les Comisslons
arbitral, de districte han de Murar, d'acord amb l'article setè
del deeret del dia 4 del corrent,
ale que formulin demandes de
revisió de preu dels contractes

de menten.
Departament de Treball
Obres Paliques. — Edietes de
Jurats Mixtos de Catalunya.
TreSOreria d'Ilisenda IN BarAnuncl.
helena,

quals aliaren a saludar-lo despres d'hatee pres possessió
llurs ciirrers. Tainbe el cumplimentaren atiples elements del
Collares Internacional d'Eli genyarnent Teenic, les tasques del
qual seran obertes demà al mate
al Sale de Cene
Contra les liquiciaolons d'establimente simuladas. — El con-

setter d'In g reseoss, Despeses 1
Palrimeni Municipal recorda ale
sinos d'establiments comercials
i industrials que l'article 138 de
l'Ordenança fiscal número 33
preveu que els anuncia de tota
mena pagaran la quota que tinguin assignada, triplicada quien
es refereixi a liquidacinns elmulades d'establiments oberfs al
i fa preeent que ha dona t
ordres perque s'apliqui ata tot

NAFTALINA

persones a les quals pugui intececear, que el Tribunal que ha
de judicar el concurs-oposició
per a proveir 11 placea vacante
d'inspectora motoristes de Circulare) ha determinat que la prova
d'aptitud cD de l'apartat VI del
programa s'efectuare en el eineilt del Pare de elontjuic, en lloc
le fer-ho a la carretera de la
Rabassacla, tal C0111 indica l'esm ent t. programa.
Avis ale contribuente.—E1 conseller-regidor d'Ingressoa, Despeses i Patrimoni reitera l'advertunent que per acord de la
Contiestó de govern els contribuents que durant els 1110E0/3
d'abril 1 maig hagin pagel o paguin els tres darrers trimestres
de l'any 1933 podran arollir-se
a una de les bonificacions següents, que es l'ara en ele rebuts corresponents a Fan). 1934:
1. —Un descorapte del O per 100
de la quota anual a lote els contribuents que durant el mes de
mnig ingressin en el Negociat de
Solare, ediftei nou de la Casa de
la Ciutat, cerner de la Ciutat,
número 4, segen, la quota conresponent al primer trimestre
de 1934, si han pagat la totalitat
de 1933.
2.—Undescomple del 4 per 100
per l'any 1933, i del 6 per 100 de
l'any 1934, a tots els contribuents que en el maleir termini
paguin la totalitat de la quieta
de l'any 1934, essent precie justificar el pagament dels rebuts
de rally 1933, per exhibició d'aquests en tiemanar tale beneficie.
S'adverteix també que tots
aquells contribuents que l'any
passat pagaren amb el 6 per 100
de descompte poden gaudir del
rnateix benefici si durant el mes
de rnaig paguen la quota anual
de 1934, 1 que el termini de pagament amb els deecomptes esmentats acabarà el die 31 del
corrent mes de mala.
Ilobrant de vis pública. — Per
tal que els interessats puguin
formular les reclamacions que
creguin oportunes, durant el termite de vint dies häbils estarà
exposat a l'Oficina d'Informació,
situada ale baixos de la Casa de
la Ciutat, l'expedient relatiu a la
declaració de sobran de via pública de dues parcellee, procedent una d'elles de l'antic Tonreut d'En Xirot, i l'altra del carrer de l'Escorial, emplaçades en
la illa limitada pels cierren de
Sant Lluís, Torrent de
les Flors i carrei de l'Encarnació, i la peticio de la senyora
Júlia Cert i Martin perque li siguin adjudicades.

t
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orTUACSO 81111114Al• ATISOSFERICA

01111ROPA A LIS Y NOIIES DEL DIA
II DI 111A1C1 DE 1934
Doo d'Anglaterre fine • la
terrera& I nord d'Atip le. dominen
anulen, asnas que determinen dure
zona do mol tomos, amb chlgeo
tempestes que oomprenen les lilas
Britenlquee, mar elei Nord I tota
para merloional d' uropa, des crea'my* na. • Nones.
A Franca I a teta l'Europa central fa leen temas, ama oel comal".
tamant adra I venta flulroe.

g

UTAT DEL MIMA
CATALUNVIL A Las VUIT
La nebulosItat di vareé general
I actualment pie. • lee comarque'
do Tarragona, en ha etanol.
Lee mialmos quentitate de pluja
recollIda han tInjut lloc a la regle
plrenenca, ame 32 inri» per medre
quadrat a NOria, OS a Pulgoorda u g
a Capón& I • Tramo.

eis

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORItL
Sala Primera. — Majo, quantia:
Josep Perellada contra Josep Santroma j Aguda r i un altre. Desnonament: Mari, del Pilar Borras contra Vicenç Calatayud,
Sala Segona. — Pobresa: Germaine
Courteix contra F.nric Bantle i advocat de l'Estat. Mejor quantia: Marc
Puig, S. en C. contra Llorenç Gastó
i Forga. Incident: Josep Ranton Cirera i Prim contra Ant6nia Maria
Puras de Balite.
AUDIENCIA PROVINCIAL

Secció Primera. — Un jurat per

rapte contra N:canor Cucurella.
Secció Segona. — Quatre oralc per
injúries, estafa, desobediencia i lesione contra Jacint Toriho, i un altre
contra Josep Monteio, Francesc López i Joan Roses. Dos orate per ro(Les observaeions del lempo a
baiori contra Josep Humbert.
Barcelona, a lea set, y ou, a 4 cap
Secció Tercera. — Un juras per
palera de la primera Pardos)
rapte contra Jo a n Suárez . Un oral
per explositts contra Nicolau Palomero i un 3Itre.
Secció Quarta. — No té assens aA l'Escoreador foren decomisSets: 1 bou, 53 vaques, 12 vede- lamente.

llee, 2 moltons, 16 ovelles, 8 xais,
1 crestal, 30 cabres, 8 cabrits,
18 porcs, 5 solipeds.
En el Mercal de bestiar: 1 de
vacum, 3 de Ilaner.
Com a decomissos parcials
registrar e n els segiients: 138 fetus vacum, 474 Ilaner 1 raprf,
467 capri i 10.883 quilograms
d'esporgalle j despulles.
En els mermas palies de proveïments foren decomissats: 13
quilograms de carne diverses;
19.820 de peix; 272 de despulles;
26.014 de fruites i v erdures; 6 de
bolets; 11 d'embotits; 1.359 011s
12 avirams.
Control de llet. — En el Mercal Central de Llets foren recollides per al seu anälisi 343
mostees, de les guate 22 resultaren antireglamentitries; de Inés
a mes es decomissaren 29 gerros
buits per no reunir les degudes
condicions higièniques.
En les Lleteries foren recollides per a Hur anäliei 519 rastrea, resultan antireglamentàri es 164.
Registre nosogräfic. — Acusa
les següents baixes: 105 cavalls.
14 ases, 88 bestial' vacune 30 de
capre 187 de Haner i 77 de porque

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les deu. — Reclama•
ce', de 5alaris: Josep Nishez contra
Jaume Capdevila. Reclamació de salaris: llorad Paredes contra Joan
Puig. Reclamació de salaris: Miguel
Buloda contra Joan Vives.
Judicis a un quart d'onze. — Accident del treball: Josep Codina contra
Jaume Cercos.
A urea quarts d'onze. — Reclamació
de salarie: Pere Castellón contra
Eduard Pi.
A les onze. — Accident del treball:
Manuel Núñez contra E. Bussot. Reclamació de salaris: Dolors Fornell
contra Josep Figuerola ,

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO
Ea virtud de lo dispuesto por el seflor Juez de primera instancia del Juegado Número Tres (antes Distrito del
Hospital), de esta ciudad, por providencia de catorce del actual dimanante o,
inejer diche, dictada en autos de procedimiento judicial sumario promovidos
por D.' Angeles Moreno Ybáfiez y dun
Francisco Drtigosa García, representados por el Procurador D. Jose Eolch.
cutara D. Aurelia Beca o Vera y Aliaga, pur el presente edicto se saca a segunda y pública subasta, por el SEIENPA

Y CINCO POR CIENTO DEL

Els estrangera que arriben. — PRECIO FIJADO POR LAS PARTES Y QUE SE EXPRESARA, la
finca hipotecada en garantía ach crédito
y que en la escritura de debitorio se
describe así:
Una casa en construcción, que se compondrá de bajos can dos tiendas y patio en la parte posterior, cinco pisos de
altura con dos habitaciones o viviendas
en cada uno de ellos, ca cubierta de
terrado en el que habrá otro piso, situada en la barriada de Sans, de esta
ciudad, con frente a la calle de San
Medin, señalada con el número 20; ocupa una superficie de tres mil trescientos
cinco palmos, treinta y dos décimos
cuadrados, equivalentes a ciento veinticuatro metros ochenta y ocho decímetros, también cuadrados, y linda, por
su frente, con la citada calle de San
Media; por la derecha, entrando, con
finca de D. Ramon Pons y Colominas;
por la izquierda con terreno de la mayor finca de que se segregó, propiedad
de D. Manuel Serra Jansä y D. Luis
„lalié y barré o sus sucesores, y pur
detrás, con la Riera de Escuden.. Eué
valorada por las partes a los efectos
de la subasta en la cantidad de CIEN

Tribunals i Jutjats
A la Secció Primera va conareixer Joan Auge i Santacana, acusat
dlaver entrat a casa del seu germä,
a Vilanova, i d'haver-se apoderat d'un
rellotge i robes. Per ésser reincident,
el fiscal sollicitä que li fos aplicada
la pena d'un any de oreó.
* A la Secció Segona es velé una
causa contra Alfred Valles, al qual
fou ocupada una roda de recanvi,
robada d'un camió, propietae de la
casa on aquell treballava. El processat va declarar que la hi havia lliurada,
P e r tal de guardar-la, mit client
la casa. El fiscal va considerar el
iet com un deliete d'encobridor, i (Semana que li fos aplicada una multa
de zso pessetes.
* A la Secció Tercera va compar è ixer Antoni Coello Martínez, el
qua!, film ami) dos individus mes, que
no han estas detinguts, intenta atracar un xofer. El fiscal soHiciti que
li los aplicada la pena de quatre mesos i un dia darr«. El proceesat s'hi
conforma, degut a qué ja feia temps
que es trobava a la presó.

VARIA

eds...;

estar' citats a declarar d'atareo epie !arri- CIENTO DEL PRECIO • FIJADO de primera instancia Número Tres, y
be formaren part del Cense d'Admi- POR LAS PARTES Y ANTES EX- Secretaría de D. José Pastor, sitos en
nistració i }ob re
'Ba h sisan formo' PRESADO. y no se admitiré postura el Palacio de Justicia, el dia veintisiete
de junio próximo, a la hora de las once;
lat cirrees que el jutjat desítja aclarir alguna inferior a dicho tipo.

L'Oficina de Collocacie de l'Ajuntament de Barcelona (Passeig
de la Indústeia, 11) prega els
senyors estrangers: Josep Jonqueree, \Volt' Kessler, Max Kissling, Joan Y. Mac Beath, Bernhard Wergeler, Alfredo Wulz,
Josefine Moran, Roben Capilla,
Alfredo Palti, August Hildebrand,
Hubert Hopt, Pati Mamicke, LloEl servels de Veterinärla. — rene Cignani Penes, elaria SpnRelució dels serveis realitzats ller, Esteve Elise
pel personal del Coi, de Veterina- Frey, Rafael Rutilan, Amadeu
ria Municipal durant el mes Casi, Rosa Elena Bandilla, Samuel 011er, Eduard Brito, Fried'abril citares':
En les estacions i fielats fo- da Bin' lug, Corneli Bechtel, Jorren decomissals per no reunir di F. liessler, que sp serveixin
les degudes condieons per al ron- presentar-se al snedit Negocia(
suris públic: 4 cape de bestiar com Inés aviat millor, de les den
vacum, 32 de I lauer, 10 de capri del metí a la una de la tarda, els
i 405 avirams i conills. De mes dilluite, dimecres i divendres, per
a mes, foren deromissals a l'Es- tal de traelar d'un itesumpte que
timió del Morrot: 7.050 quilos de es relaciona anib la seva tarta
de (rebate
taronges.
41MMK

* L'encarregat del bar "La Pansa" va presentar ahir una denúncia
contra un individu que se li presenta
fent veure que esteva empleas en una
casa constructora de billars. i ii demaná les boles per tal de pintar-les.
En comptes de fer-ho va quedar-seles. El bar, a coneeqüencia (Vaques
fet, ha sortit perjudicat en la quantitat de cinquanta pessetes.
* En l'exprés de Madrid arriba
ahir a Barcelona el sots-secretari de
Justicia. Fou retut pel President accidental de l'Audiencia Territorial;
pei president de la Provincial, senyor
Emperador, i pel fiscal senyor Joan
Bonilla.

MIL PESETAS.
El acto del remate será celebrado en
la Sala audiencia de dicho Juzgado de
primera instancia Número Tres, y Secretaría de D. José Pastor, sitos en el
Palacio de Justicia, el día veintitrés de
junio prúscinio, a la hora de las once;
y se advierte:
Que los autus y la rectificación del
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de la
ley Hipotecaria estaran de manifiesto
en Secretaria.
Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación.
Que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito de los actores continuarán
subsistentes, entendiéndose que el nemataute los acepte y quede subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del

Y que para tomar parte en It'subasta,
los licitadores deberán consignar previamente en la Caja General de Depósitos,
a ditposiden de este Juzgad% el diez
por ciento efectivo del tipo de la misma,
presentando, al licitar, el resguardo que
acredite la consignación, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Barcelona, diez y seis de mayo de
mil novecientos treinta y cuatro — El
Secretario — José Pastor.
—=—
EDICTO
Fin virtud de lo dispuesto por el señor Juez de primera instancia del J uz
-gadoNúmerTs(ntDiodel
Hospital), de esta ciuded. par P e d viden
-ciadtenuosprcdimt
judicial emisario promovidos por don
Adrián 3ferales López, repre s entado por
el Procuradnr Ti. Salvador Jis; any, contra D. Jaime Creo; Gatins: por el presente edicto 5e tara a primera y publica subasta, por, el precio fijad,: por
las partes y que ce expresará, la finca
Ifirenecaaa en garentia del crédito y que
en la escritura de debitorio se describe

r te advierte:
Que los autos y la certificación del
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla del articulo 131 de la
ley Hipotecaria estarán de manifiesto
en Secretaría.
Que se entenderá que todo licitador
acepta come asilinte la titulación.
Que las cargas o gravámenes anteriores. y los preferentes, si los hubiere. al
crédito del actor continuando subsistente, entendiéndose que el rematante les
acepta y queda subrogado en la respemsabilidad de los mismos, sin destinarse
a 511 extineien el precio del remate.
Que el tipo de la subasta es la expresada suma de setenta mil pesetas, y
lis se aamitira postura alguna inferior
a

dicho tipo.

Y que los licitadores que deseen temar parte en la subasta deberán tomignar previamente en la Caja General de
Depósitos. a disposición de este Juzgado, una cantidad igual al diez por ciento efectivn del valor de la finca, P re
licitar, el resguardo elle-sentado,l
acredite la consignación. sin tuyo requisitn no gerio admitidos.
así:
Barcelona, diez y ceis de mayo de mil
Todo aquel solar o porción de terre- norecientes treinta y cuatro — El Seno situad en esta ciudad. ran frente cretario — José Pastor.
a la calle de Paris, de figura un cuadrilátero irregular, Inc tiene una cabida de trescientos ochenta y s'e s e rr.eEDICTE
tres veinticuatro decímetros cuadrados.
En virtut del que ha estat disposat
equivalentes a dos mil doscientos cuarenta y nueve palmos, cuarenta v trit pel senyor Jutge de primera instancia núdécimos también cuadrados. Y linda: a) mero so, (Vaqueta ciutat. en providenea
frente Sur, en una linea de dore me- del 18 d'aquest mes. dictada en la Seetros con dicha calle de París; a te de- ció (marta de la fallida del senyor Juan
Bautista i Cubas% pel present hom fa
recha entrando. Este, en una linea de
t reinta y un rnetres veinte centímetros, avinent als creditors del fallir que pel
con D. Antonio Ftsa s : a la izquierda. termini de 15 dies facin presentació als
Oeste. en una linea de treinta y tres Síndics dels titols justificatius de Hules
metros treinta y cinco centimetros, con credits; i tumbé ese per a la celebramayor finca de QUe procede, de propie- ció de la Junta d'examen i reconeixedad de D.' Resa Munguet Mullerat >- rnent dels referits crèdits ha estas as27 de juny vinent, a les
D. Juan Salat Ferrer: Y al detrás. Nor senyalat el dia
s doce metros-te,nua1Mdo setze hores. a la sala-eudiencia d'aquest
veinte centímetros. con herederos de Jutjat, installat al Palau de Justicia
Cuyas... Valorada por las partes a los tpasseig de Fermín Galán).
Barcelona, vint-i-quatre d'abril del
fines de la subasta en la santidad de
mil nou-cents trenta-quatre.
SETENTA MIL PESETAS.
El Secreter;
El acto del remate será celebrado
MARTA PUJADES
en la sala audiencia de dicho Jumado

Cursos iConferéneies
mares carentes" i el doctor Bascompte
Lateara:, sobre "Perspectives 'medites
de l'organmerip:a“.
Institut Francès (Provenea, 325).—
Centre d'Esquerra Repub li cana del
A les le, conferencia per 11. J. J. A.
PER A

AVUI

Bertrand. Tema: "Mine ans d'amitie
(loes rapports entre la France et la
Catalogne)".
Escola Social de Barcelona (Amadeu Vives. 3, entresol).— A les 19'30.
conferencia pública pel senyor Manuel
Sánchez Sarta, proiessor a la Facultat
de Dret de Barcelona. Tema: "Perspectivas de la EcOnornia actual: II.
Las ideas".
Partit Nacionalista Catalä. — A les
. conversa sobre el tema: "El ve1930.
ritable concepte de Catalunya". Ponents: Josep 3f. Narnmar i Josep
Carne.
London Club.— A les z9 . 45, amb
el tema "Surcad of Civilization und
Man to-day", quanta i darrera de la
serie de conferencies que aquesta entitat ha organitzat sobre "The Development of Malt", a cartee del filóleg
3Ir. Harry Stait-Gardner,
Societat Naturista (Taller., 22, segon).— A les 20, el senyor Antoni
Meià dissertarà sobre "La respiració
com a agent iísic, moral i lesiquic".
Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant.
A les 20, setena Ilieó del Curs d'Econornia Política que dóna el professor J. Oltra i Picó. Tema: "Les contradiccions del sistema económiccapitalista".
Ateneu Polytechnicum (Alu de Sant
Pece, 27, pral).— A les 20, segona de
les cinc converses sobre temes ditstória Natural a carree del prefessor
doctor Rafael Candel i Vila, liebre el

Districte II (Tapio:es, zs).— A. les 22,
conferéncia per Dominec Ramon. Tema: "El problema de l'hora present:
Nacionalisme i obrerisme".
Ateneo Obrer d'Esquerra Republicana de Catalunya del Districte V.
(Estrella, 2).— A ley 22, conferencia
pública a carrec del senyor Hilari Salvadee. Tema: "El port de Barcelona".
Ateneu Republici de Gracia (Montnian y . 36 ).—A les 22, conferencia
amb projeccions, a carece de Josep
Canudes. Tema: "L'aviació a Catalm
mea".

VIDA CORPORATIVA
La S'ecce) de Fotografia del
Centre Excursionieta de Catalunya celebrarä la seva reunió
setmanal avui, dijous, a dos
queme de vuit del vespre, en la
qual el senyor :loan Nonell donará una sessió de prejeccions
explicades eiebre la Vall d'Atea
i filtres paieatges.
Dentä, divendres, a les set de

ro torda , la ser,o.1 d'Arqueolegia i Història del Centre Excursionista de Catalunya celebrare
la sera reunió setmanal, en la

tuna: "Morfologia de les plantes".
Unió Socialista de Catalunya del qual serä donada una intereso
Districte VIII (Montmany. 2.41.— A san sessió de projeccions diles 22, conferencia pública per R. vPn.e.S.
Folch i Capdevila. sobre el tema:
"Possibilitats del ssxialisine a Catalunya

Lis secis de l'Associació de
Ateneu Obrer d'Esquerra Republicana del Districte VI.— A les 22. Periodieies que no hagin rebut
conferencia per Jaurne Vachier. Tensa: encara el tercer queden deis
"El; nous serreis de la policía urbana". "Annals de.l Periodisme Caleta"
aún pregats de reenllir-lo a la
Foment Republicà de Santa (Croe. Secretaria de l'Associació quals).— A ice 22, conferencia per Elles sevol ilia feiner, de quatre a cinc
Romeu ì Túrre: sobre el t ema: sSa.
bcstatee de la Lli g a a la hei de con- de la tarda. Aquest quadern
emite la elembria de la tasca
tractes de conreu".

realitzada per l'entitat. una exInstitut de Medicina Pràctica. — A tensa crònica do la vida perioles 22, se s sió cientifica en la qual die' dística catalana i algunes de les
cenaran el doctor Jesús Neguer i 0 O nferbncies
donades en el curs
Moré, sobre "L'Endosrinologia en les
Que el tisss de esta segunda subasta afetabolopaties"; el doctor Herrero Imminemoratin de la Renaixença
* Ahir fou Posat a disposició de
(enrielen.
jutjat de guardia Isaac Jiménez de es el SETENTA Y CINCO POR Besada, sobre "Vitantinización de las
Ocaña, amb els emblemes monàrquics .
documente de conspiració contra el
gen que II foren trobats.

FETS DIVERSOS

* Pel jutjat número lo s'ha dista%
aute de processament i presó sense flanera contra Josep Garcia Rico, autor de
l'agressió a la seva estxna Teresa Verdé, ocorreguda diumenge al carrer
Velincia, 532, domicili del matrimoni
L'opon semeja en grey estat,

LA DENUNCIA CONTRA ELS
d'una causa davant el Tribunal del "GRANDES MOLINOS VASCOS"
Jurat, contra Nicolau Palomero i Cli.
AH, motiti de la denúncia que es
ment Créixems, acusats d'haver callo- tramita a1 jutjat número tu, la qual ha
Per a avui esta assenyalada la vista

rat una bemba al Water del Cate Eapanyol, del Parallel, la vigilia de la
diada de $ant Joan. El fiscal demana
per al primer, pel delicte de rolloració d'explosius, la pena de (lustre
anys de preve j tres pel dehnte de
tinença d'explosius, degut a qué n'hi
trobaren a casa sera, arran d'un esMera les corcoll que la policia hi va practicar.
Per al segon demarta dos anys de
unes
presó, per tinença d'explosiue,

de 1934

-

rigor rearrieniat p ree p te, no
perneetent"en cap cae que ele
expressats anuncis estiguin collocate nido de quince dies.

Administració Munic ipal. —
Cang uro per a 13 placee de
Ediol es, subhastes 1 concursos Circulaolde. — La Conselleria de
PresIdenela. — Ahir a la Ge- d'Ajuntitments de Catalunya.
Cirenlacie i Se:Alela Urbana fa
Adminietralet de Justicia. — públie, per a coneixement de les
heralitat no es comunicaren els

maig

AMI

—

Pels Centres Ofieials

17 de

estas presentada /sets lletrats Jnagnins
Armisén i Josep Insten, en representació dels obligacionistes dels "Grandes
Molinos Vascos", contra els qui corneonien el Comen d'administració d'aque( la entitat , declararen alije els sensor!
Ernest i Albert Ugalde i el sensor Con
a poderat d'una sucursal que un Banc de
Barcelona té establerta a Olot.
Es guarda molta reserva sobre la declaraci6 d'aquesta testimonis. Per a avut

1UNT 1MT AlätirroveTunr vAtamca (BARCELONA

EXCELUNT AI GUA DE TAULA
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Francesca Castillo i Ballestee de ;ley'. que viu a Sant Salvador. Os tercer.; Benaventura Ricard, domiciliada al
carrer de la Botella, t. segon. es batallaren. Francisca Cestillo resulté amt
diverses lesions a l'esquena. de les quals
C711 assistida al dispensari del carrer de
Sepúlveda. Ei fet sa ocórrer a la Rambla de les Flors.
— Al dispensari del TeuIat fou assistit
Salvador Martínez Sánchez. de 2, anys
que vid a Sant Francesc, 5, hi g os , el
qua: presentara diversen erosions Per
heder estat agredit ter un desconecta.
darant mateix de casa sea. •
— Al dispensari del carrer ele Barbará ( ou »Asistir Joaquim Parejo i
yuela. el qual presentava aras SinitIt0mes de tuberculosi pulmonar. Va passaf
a l'Hoseetal de Sant Fan.

Dijous, 17 de maig de 193 4

LA PUBLICITAT

BARC E L-0NA
maxim interés polític, perque les Joventuts deixin de fer-hi sentir la seva

L'Activitat Política
L'ORGA.VITZACIO DA. C.
El Cog en E.recutnt d'A. C. ha estudia les diverses mocions i proposicions
a rAsszniblca, i, entre altres, sha ocupas preferentment de les relatives a
erganitzacia interna del Partit . En aquest
aspecte, ha adopta, diversos acords,
quals donern a continuada una reí:rc'i cta.
Secretariat-Per tal de dolar equest
orgentisme central del Partit d'elcnients
collaboradors, amb els quals sigui possible una majar rapideso en la tramitada de les qiiestions sotmeses a la seta
eompetncia i un :ulterior impuls a le;
activitats de propaganda i organitca.w
del Patit, el Canse!' acorda nomenar
els afilias: senyors Francesc Salvar i
Eduard Costa adjunts de Secretaria:.

Comitè d'Organització i Propaganda.
-Tambe ea deliberar el Cansen Exeeut'in sobre la manera de dotar aluden OSpanisme, cl ¡pul te al sea cauce la realazada de totes les tasques conducid., a
la tecre,nculacid i Pe,jeceionanicnt
i • -eaniteacid del Partit,dels mitjans nens perque la sera propaganda pu•
• scnir l'amplitud que les circronstn+ies politiques actual: requereisen. Cont
eonseqüencia, s'acorda que en el suciCSSitt el Comitè d'Organització i Proeaganda quedes conssituit pels senyors
Eduard Ragasol, J. Col! i Mas. Fe!'i
F-ntoeu, Albert Llach, Jausne Valero i
- 7 i Rala Tasis i Marca. Aquest
ti será, encara, ampliat arnb Una
fa. d annt de la qual no ha eslat
-minar, pez tal que la gestió d'ornanuclis femenins adherits a
el. C. tingui la deguda atendí).
Dentes, a l'obfeete que l'actuació del
C. O. P. s'adapti a les necessitats de la
d'zisió territorial de Catalunya, e
Peque rugui nomenar iliurentent
• • Jis elimtntS adjunts que judigui re:ssaris.
Carnet del Partit-El secretariat conoeurant-se activament d'aquesta
que aspira a tcair resolla molt
de manera que ¿litre el serme
rita de dos mesos fa paguin ésser rer.... ,!its el: Corneta als afiliats.
'tucas cica(' recorda cl seu prcc a
• • !es entitats delegacions d'aportar., suggeriments que conceptuïn
ter a la major eficacia de res-

ven.

Federació de Joventuts d'A. C. R.
Fixada definitivament la data en
qué se celebrará l'assemblea general
de la Federad& actualment es cursen les convocatòries a totes les Joventuts aiiliades al Partit, per al dinMenge dia 27, a les deu del luan, a
restalge d'A. C. R. (Corts Catalanes, 589, pral.). No cal remarcar l'extraordinaria importancia d'acuesta Assernblea, perque cap Joventut del nostre Partit no deixi d'enviar-hi la sera
delegació, tant per len qüestions a
tractar, detallades en l'ordre del dia,
com per a fixar la posició de la Eederaciö en els rnoments actuals de

Butlieti Pecia*CiNtic
UNIVERSITÄT AUTONOMA

Conferencia a la Facultat de Filosofia i Lletras, - A y a:, dijous„ a les
set de !a tarda, a l'aula núm. 14, de
la Facuitat de Filosofia i Lletres i
Pedagoga., donara una conferencia
sobre el tema "La novellistica hispinica de ions oriental - , el professor
Belfast (Irlanda), de.,.-tor González
Llorera.
Crida a diverses persones.- Per assabentar-los d'un assumpte que té el
máxim interès, són pregats de passar
cont mis aviat millor per,les oiicines
del Patronat de la Universitat els segiients senyors:
Joan B. Subirats; Maria de la C.
Hostal i Pujol; Josep M. Vidal
Colldecanera; Alions Calvo i Parcalles; Joaquim Torra i Franch; Joan
Montaner i Gau: Ramon Tornee i
Soler; Bartolome Mestres i
Karin Gaster; Josep Garcia del Real
Corils; Joan Tossas i Perdió; Josep M Torner i Serra; Josep
Tornasa i Saitchez; Josep S1fres i
Maresma; Jaume Saniert i Guasch:
• 7 1 dlIC11711C,17,
Gabriel Risas i -Santacana: Ranion
Cercle d'Estudis t divulgació de la Quintana i Colorner; Kaution Quer
Falgueres; Martí Prats i Soler; llJeventut Catalanista Republicana
deions Garcia i Garcia; Josep Capell i
Aval, dijous, a les volt del vespre. Canobei Andrés Ciaren i Domenech;
se celebrará la tretzena sessió del Enric Mona i Bauch.
Cercle d'F.studis de la Joventut.
Aquesta sessió anirá a arree del senyor Oswald Cardona, que descabeleEN SE NY AM ENTS
'dará el terna "El control °bree - . En
ESPECIALS
finalitzar, s'obrira dehat sobre l'esmenta: tema.
Escota Industrial de Barcelona. Ateneu Nacionalista Barcelona-Vella Fins al dia lo de juny propvinent
restara oberta la matricula per als
Ahir s'efectua una reunió per tal de examens d'admissiä als cursos prepaprocedir als treballs necessaris a ia ratoris de Tècnics Industrials i
constitució de la Joventut Barcelona Directors d'Indústries, en les especiaV ena. Es prega als amics del distric- l:tau mecánica, eléctrica i quimica, els
te primer que simpatitzin amb acues- quals examens tindran lloc el dia 20
ta idea que facin la mercé de pastar de juny a dos quarts de quatre de ;a
a inscriure's al nostre estatge, Be- tarda. Les inscripcions s'admeten tots
ilaiila, 3.
els dies feiners de deu a dotze del
Joventut Nacionalista d'Acció Cata- mati, a la Secretaria de l'Escola
lana Republicana de la Barceloneta (Urgell. 187), on poden veure's les
condicions que calen per a efectuar
Per tal de procedir a l'elecció de la matricula i tots els detalls que in:a nova Junta, es convoca e/s
teressin respecte a les materies oba la reunió general que se celebrará jede de l'examen.
avuf, dijous, a les deu de la nit,
El Congrés Internacional d'Emelocal del carrer Sant Miquel, 3.
nyament Tecnic.- Per tal de prendre part a les tasques del Congrés
Canvi de nono
Internacional de l'Ensenyament TècEn l'asseml(lea general extraordi- nic, han arribat a Barcelona els senaria celebrada per l'Ateneu Catala- eencnts delegats de la ciutat de Marnista Republicà de Sant .Marti s'acor- sella:
M. Toti, conseller Municipal; M.
da per unanimitat el canvi de nom de
l'Ateneu pel d'Acció Catalana Repu- Thouvenir, director de l'Escola Prácblicana del Clot, i es ratifica l'entu- tica de Nois; Mine. Martin, direcsiástica adhesiO al; ideal; del Partit tora de l'Escola Práctica de Noies;
M. Bellon, agregat al servei d'Instrued'A. C. R.
cid Pública i de l'Ensenyament TeeGruja Femeni
nie. i els delegats de la Borss de
d'Acció Catalana Republicana del Clot Treball encarregats dels cursos professi,nals,
MM. Rous5eau i Varèse.
Acció Catalana Republicana del
Clot (abans Arenen Catalanista Republica de Sant Martí) está organitELS ESTUDIANTS
zant au grup ierninal.
Llançada la idea per un grup de
L'enquesta sobre l'autonomia unidones martinenques, ha estar mol; ben versitaria.- E0 coneixen ja els
nonos
acollida per totes les dones de la nos- de les persones que han respost
a
tra barriada que senten els impera- l'enquesta sobre l'autonomia universitius de Catalunya i la República. Amb taria organitzada per la "Federació
tot i que fa molt pocs dies que s'ha Nacional d'Estudiants de Catalunya",
anunciat la constitució d'aquest grup d'acord amb la revista "Universitat
ferninal, son ja en gran nombre les Catalana". Les dites persones són:
que s'hi han allistzt.
Ernest Coromines, president de l'AsDintre dr pocs dies podrem anun- sociació d'Estudiants de Ciencies; Salciar la data en què es iará la cons- vador Sorjús, president de la de Dret;

LLICKERIA CATALIMA
RONDA DE SANT PERE. 3

GALERIA D'ART CATALONIA
Exposici6

MIKOUMO
Olis i aguardes
Oberta fins al 26 de maig
Itwatmaxisirr.

Noticies Soltes

Cal que totes les proposicions o
suggeriments a fer, com aixi mateix
La Delogació d'Hisenda ha
les credencials dels delegats que han
d'assistir-hi, estiguin a poder de la assenyalat per a avui els sesecretaria de la Federació el dissabte güents pagaments:
dia 26, abans del rnigdia.
Administrad() de Loteries ntiiner0 5, 30.700 pessetes; ídem
núm. 10, 3 2.500; (dent núm. 2(5,
UNA PETITA MANIOBRA
50.1 3 0; idem núnt. 36, 4.74 3'26;
Ajuntament de Callús, 26.649;
CONTRA CATALUNYA
Un grup de socis de EAesociació Josep lii, Castell',t, 5.52720;
d'Obrers Parats de Catalunya ens ha francesc Moragues, 99884; Eittrames un escrit de protesta contra geni López, 6 52'08; Josep Núla Junta d'aquella entitat, la qual, amb ñez, 54944; Angel Pelaez, 2.500;
l'excusa que la Generalitat de Cata- Emili Rovira, 1.375; Bartomeu
lunya té negligit el problema de l'atur, Bennassar, 99448; Aglisli Cas'ra adreçat al diputar senyor Gil Ro- brero, 58.89785; Joan Duoti,
bles sollicitant el seu suport.
1047074; Etnili Franz, 1.10154;
Diuen els nostres .comunicants que dosel) Garcia Amador, 22.20750;
la dita Junta no està autoritzada per Antoni Plans, 0.12868; Jautne
explicar les seres misèries i les deis Rosselló, 7.76 3'3 2; bloc Solanes,
seus dirigits a ningú que pugui utilit2.12181; Garles Rosal, 4.25690;
zar-les per a fer-ne baixa politica,
mensa si es tracta de politics foras- Antoni Vallescá, 7.300'25; Maters, puix que els plets amb el Go- nuel Vicente, 1.87530; Compaveril de Catalunya és a Catalunya on nyia General de Carbone, pessehan d'entaular-se i resoldre's.
tes 30.88245; Administració de
Loteries núm. 17, 40.-140.
VIATGERS
En or: Companyia General de
En l'exprés sortiren cap a Madrid Carbons, 4.360 pessetes.
els semors Sberts i J iménez de Asaa.

titució oficial del grup, ami com lambe les festes que se celebraran amb
motiu de la seva inauguraciä. Acuestes festes aniran enllaçades amb les
que A. C. R. del Clot pensa celebrar
nA commemoració del scu quart aniversari.
Totes les dones de la nostra barriada que vulguin allistar-se a lesmentar Grup Feminal poden dirigirse a l'estatge d'Acció Catalana Republicana del Clot. Plaza de Font i
Saguer, 3, pral. (Plaça del Clot), tots
els dies, de non a onze del vespre.

Josep Cullerer i Maspone, de la de
Eartnaca; Francesc de P. Gorná, que
Josep Ist. Massons, de la de Medicina.
ho es de la de Filosofia i Lletres:
i Josep ìsl. Capdevila, president
la F. N. E. C.
Aquesia niateixa setmana es farä
onblic la data d'aparició de la revista
"Universitat Catalana", aixi com el
set' sumari, advertint per endavant
que s'ha editat un número extraordinari amb morir] de la dita enquesta.
El III Conge es
l Universitari Català.
d ijous. a les de la vetila, a:
Casal del Metge, tindra lloc la secona conferencia del cicle que al voltant del III Congrés Universitari
Cotalä ha ore• anitzat l'Agrupainent Escolar de l'.A. i L. de C. M. de C.
Aquesta conferencia anirà a carrec
del professor Pere Nubiola, sota el
tema: "L'actuació immanent".

L'ANIMO SOCIAL
ELS OBRERS

CIUTAT JARDI
LA I-LORIDA

ratnent de les quals siguin anleriors al 31 d'egost del re- e, inclusivament, són avlsals que en
la S ubh asta pública que tindrà
bloc ei) aquest 3lont de Pietat el
dia 5 de juny vinent es procedirä
a la venda de les penyores dels
préslecs núnis. 13.277 al 53.011
que no hagin estat prom(gats.
desempenyorats o ventas anteriorment.
El diumenge vinent, diada de
Pentacusla , el Sanatori de l'Esperit Sant celebrará la sena fesla principal sota el següent programa:
A dos quarts de vuit, rnissa de
Conminó general; a les onze, °fiel. - A les cine de la tarda, velliada musical per a esplai dels
malalts hospitalitzats; a les vuit
del vespre, eonclusiö de la diada
de l'esta mejor amb un brillant
castell de focs artificials.
La Junta del Sanatori es complan a invitar a la dita resta els
senyors protectors i amics, fetal
l'obra de caritat d'acompanyar
els malalls i contribuint al Bolment de la diada.

Festa Major any 1934
La Comissió organitzadora de les
Festes de la CIUTAT JARDI LA
FLORIDA, es complau a assabenlar-vos que per a donar mes brillantesa a les que slavien de celebrar els
dies 19, Set i 21 del mes que som, s'ha
acordat ajornar-les, aprofitant la celebració de la inauguració °ricial del
baixador de la dita ciutat, si no hi
ha cap mena d'entrebanc, suposem que
les esmentades festes tindran Iloc els
dies 29 i 30 de juny (diaria de Sant
Pere) i i de juliol; de totes maneres
ia tornarent a avisar-vos amb tota
certesa.
Creo la Comissid que ha d'ésser
ben acollida la dita decisió i amb
armesta confianza espera veure's honrada ami) la vostra assstencia.

La Comissió gestora de l'exposició animalística que organilzit l'Agrupació Arca de Noè es
eomplau a recordar a lols els
simpatilzants que fins al dia 22
,Iei mes que sont poden esser
lliurats Pis treballs al Circol Arlistic. Arca (le Noé ha assenyalal ja la data del dissabte die 26
per a l'obertura d'aquesta exposició.

gires (Rambla de Santa Mhniob.
número 29) as: ni, diious, de sol
a \mil del vespre. por assabenlar-los d'un assumpte referent
o salaris i condieions de freball
le la sena espeeialitat. que ha ie
resoldre el durat Mixt. SeeciO
SEMAFOR DEM ONTJUIC
.I • E n qu ade rn arid.
Observacions meteorològiques:
Els funcionaria municipals. La Secei.) de Subaltorns de l'As- A sol ixent %mil a l'E. trese,
s o riarió Instruetiva d'Obrers i cerele cubert; al migdia S. S. E.
Empleats dc l'Ajuntament cele- 'non frese, cel cobert i
brara avui, dia 17 , a les sis de zons buirosos, i a sol ponen(
la tarda, al seu estatge soda!. S. E. Irese, mar marejada del
S. E. 1 el cercle queda anda eü1 - nió, 7 , pral., una reunió per
mulus.
de tractar del segiient nialre
dia: Lectura de l'acta anterior;
ilarömetres, 7485. - TerinbInforme .lo la Invita de SeceiA. inetre , 18.

natal alguns casos d'hidroftibia
que slan registrat, de la quai
dolenca ha mort fa dos dies a
Barcelona un nen ninssegat per
un gos.

La Mar i. t'Aire
S011a , ami) 2 passatgers i ehrrega
general i de tränsil, el motor
espanyol "Ebro"; ele (1110v11,

general i de tränsil,
el vaixell belga "Roi Albert", tots
dos de la Comerrial Combalia
Sagrera; de Gijón amb carbó.
"Nuestra Señora 'del Carmen".
del senyor Tomas Mallol
Vela. - El "Carmen", de Palma, amb càrrega general; de Valencia en llast el "Raninn Freii Prees i preguntes.
, ami) rarpegii
Moviment de vaixells a posta xas"; 'de Ciuladella
Assemblea represa. - Aquesta do sol. Demoren a l'E, una geste-ral, el "Satt Antonio-,

tarda, a dos quarts de set .le primera convocalOria j a les set do
segona, tindrä 'loe la continuació de l'assemblea general nialinäria de l'Agrupacid Professiocal Obrera de Rebosters i Pastissers de Catalunya, al sen esfolge social, Rambla del Centre.
número 30.
-

Els marins japonesos visiten "La Hispano -Suïssa"

M'ir a la farda un grup d'ofi,•ials dels diferents Cosses de
t . :timada japonesa de dotació als
creuers guardacostes ancorats
'ostro pon "Asuma" ¡ "Iwate".
acompanyats deis guärdies marine que viatgen a bord dels esInPnlat s vaixells, en nombre
(l'une 170, ;Os quals precedia el
según comandan senyor R. Kitsaka, visitaren els lallers que la
Fabrica d'AutornObils La Mispa nO-S111.9Sa tu' a la %greta.
En arribar foren rehuts pele
senyors Gallart. Conseller Delegar ; Burdin, Director Ti.Cnic.;
Martos ,
Director Comercial
Eeliegaray, Direelor ifAv¡agu,,
l ' altre all personal de la casa,
amb els quals recorregueren els

diversos departaments dels (altere, que ineresqueren llur el,,gi
per la magnifica insta flaci.",;
també tingueren ocasió d'adinirar els nous tipus de xassis de
torisme, xassis per a grans
inbus i xassis amb motirs d'oil
pesat.
Esperialment s'interessaren
pels notis mol ors l l ' aviació, els
qttnls són por als eitals marins
brin coneguts, per venir romistruint-se des de fa molts anys
per la firma Mitsubishi, (le Toquio, 1 ésser adquirits perl'Estal

japonès per a diferente serveis.
En sortir manifestaren llar
complaença per la visita realitzuda f agralren les atencions dels
Dirertors de la Socielat, els
mulle felicitaren per la geari
indústria que han sabe crear a
Barcelona, la qual, pel seu renoni
• zundial, és orgull de la nació

espanyola.

goleta que va de bolina i un pailebot a motor que ve al port a un

allre que va vers la mateixa direceló. Pel S. un pailelicl a motor que va envers bu mateixa direceló i utia balandra que passa
a ponent, i al S. O. un bergantí

;MILI cárrega

Vaixells sortits. - Distancia
navegada dels vaixells que han
sortit: lora d'horitzó es !roben
els espanyols: el transatlänlic
"Magallanes", amb passatge i

eärrega general, cap a Colón i
goleta de tres pals que ve de la escales, de la Cia. Transmeditervolta de foro, ott pailebot i una Atila; el "Virgen de Africa", amb

goleta que van en popa, i dos
pailebots a motor que vémen al
pon i (pudre que Vall Veis la
inaleixa ilireCCIÚ; (le vela Botina
(los falutxos envers diverses direceions i un cap a aquest port.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. - De Sayona,
S.ant Füliu i escales, amb eärs ega general, el vaixell ;inglés
"Schelland", de la Comercial
Coinbalia Sagrera; amb
carbó mineral, el vaixell espanY o l "Candina': de Sant Febo,
atol, eärregit general, el vaixell

"Aniptirilän”, sie la senyora
dua de G. MartOrell; de Palma,
amb corren, niereaderies i 120
paS,algerS, la molonau postal

"Ciudad de Palma"; d'Eivissa,
ainb rarareti, mereaderies I 29
passalgers, la inotonati postal
-Ciudad (le :Rabón"; de Maó, amb
correo, mercaderies i 55 passatgers, el vaixell corren "Rey JaiMe 11"; de Las Palmas, Tenerife
i Cirdiz, ainb corren, mercaderfes
i 31 passatgers, la motonau postal "Ciudad de Sevilla", tots quatre (le la Cia. Tranentediterrania;
de Glasgow, Bilbao, Vigo, Sevilla
i Palna»Ös, antb carresa genetol
i de tránsit, el vaixell ;inglés
"Colón", dels senyurs Sitie Andrews i Cia.; de Brema i Atwers,
amb cárrega general, el vaixell
alemany "Atlas", de la Comercial
Combaba Sagrera; diquique,
Sant Tomàs i Tarragona, amb
liarais, el vaixell ingoslau "Avala", de l'Agencia Islarillma Hispano Americana; do Palma, umb
explosius, el vaixell espumad
"Nemrod", de la Cia. Navilera
Sota j Aznar; de Génova i Mara

carrega general, cap a Vinaròs, i
el "Belis", amb carrega general,
cap a Tarragona, tots dos de lo
Marítima Suecessora de P. Garcías Seguí: el noruec "Aud",
potassa, cap a Anvers, del senyor
Bosch; l'angles
"Egyptian", ainb cärrega general i de tránsit, cap a Londres.
dels senyors Fills de 31. Conde/Hines; els correus "Ciudad de
Palma", amb passatge i eärrega
general, cap a Palma. i el "Rey
Jaime II", ami-) passalge i eitr rega general, cap O Maer,
dos de la Cia. Transmediterránia.
Vela. - El "Cala Morlanda",
atol) sal, cap a .Mazarrún; el
"Cala Contesa", amb cittrega general, cap a Palma; el "Italuúti
Freixas" aritb eiment, cap a Valéncia; cl "Pepito", azob carrega
general, cap a Vinarès; el "Comercio", anda eärrega general,
cap a Sant Felitt; el "Unión
amb eintent, cap a Gamba; el
"Pone 31arlf", amb carrega ge-

neral, cap a 3Iiiú; el "Malvarosa", amb eärrega general, cap
a Valencia.

MOVIMENT D'AVIONS

EC-AMA" amb corren, mercaderies i 5 passatgers.
A les 710 sortl l'avió "ROHRBACH D-1727" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra, ainb corren , mercaderies
passatgers.
A les 930 sorlf lavES "FOKKER 11 EC-PPA" cap a Madrid
amb corren, mercaderies i 7 passal gers.

Base Aeronaval. - A les 1216
sorti l'hidroavió ilaliä "I-TUTO"
Procedent de Madrid, a les cap a Marsella i Roma amb cor1220 arritqt l'avió FOKKER 10 ren. mercaderies i 7 passalgers.

Borsa i Finances
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
El mercat d'especulació en la sessió
que celebra ahir presenta quelcom
regularitat Mentre que en la reunió del
Borsi hom notá. Ileugera revifalla a la
tónica de feixugor que es ve registrant
d'uns quants dies eriza, i s'aconsegueixen
camis ben orientats; en la de Borsa
Incisa a deixondir la tendencia en sentit
de pesantor, i es perden els avanzos guanyats al mati.
Els canvis que donem a continuació
son prou eloqüents per comprendre la
situació que travessa actualment el n estre mercat i de les diverses oscillacions
anotades es destaca la feblesa de qué
donen mostres els Explosius.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Valor.'
Dia 16 Tunca Alca o
anterior haixa

les autoritals que segons denún- Felgueres
eia rebuda el Circ Hagenbeck ad- Aigtics

,le Terrassa, sortint a les 745 Ensems crida l'atenció de
,le la Placa de Catalunya, F. C. pressat Circ pel mil l que reSarriii.
presenta aquest procediment da-

Els que tinguin robos empetu vi,a eis ed-Irers guillOtinistoe nyorades a la Caixa d'Estalvis i
que és convenient que passin per Mont de Pietat, (Central), les
la Secretaria de les Arts Gräfi- (lates de prorrogarle) o empenyo-

Marsella amb correu, mercaderies i sense passatgers.
A les 1314 sorlf vió cap a
Tolosa amb correu, mercaderios
i 2 passatgers.
A les 707 sortf l'avió cap a
Casablanca amb corren, mercaderies 1 4 passatgers.
Aeròdrom de l'AeronbutIca Naval. - Procedent d'Estutgard,
atob escales a Ginebra i Marsella, a les 18 arritiä l'avió
"ROHRBACH D-I692" amb correu, mercaderies i 4 passatgers.

Nords
Alacants
°remes
Transversal
M. Rif
La Lliga per a la Protecció Explosius
Colonial
(l'Aninials posa a coneixernent de Plates

quireix per a la inanulencid de
los fin : es, realitzant un acte inL'Agru pa naco t Cecilia Gubert eivil que cal evitar, ets gossos
ha organitzat per al diumenge i gats que alguns desvagats ame
vinent una excursió a Les Fonts tal fi cacen pelo nostres earrers.

Les Arts Gràfiques. - Hom

IA

Petrolis
Montserrat
Bons or

-010
3143
51.53
4525
45.20
+0.03
17*26'75
24.83
+;'90
5925
59'30-0'25
135'- 13635
-1.35
49'50 49' 30
15.15'15
-o'15
4t'25
--0.2.5
17225 17250 -023
7'3o
7'13
+0'13
6373
6373
229.50 23375

pon i no As f.ossible de realitzar
cap venda.
Ordi I clvsda. - Els preus
sostinguts, pern per la poca denianda que hi ha sembla que no
s'aferinaran de moment. Les
poques operacions que es portaren a ternas foren en ordi .de la
Manxa a 30 pessetes origen. i en
civada d'Ext remadura , classe
vella, a 2850 pessetes, amb tarifa curta.
Moroso: Els preus continuen

malt ferms. i de no imposar-se
una orientació Pies segura s'arribarä que no hi haurii existències
de cap ole- na,El tema de cada dia és la preferencia que el Banc Exterior,
d'Espanya sembla tenir per determinades rases, i no cal dir
que els rnmors que corren no
afanare-icen gaire els qui són al
poder. Emix que malgrat tot el
que diguin i que vulguin excusar-se es ven clar que no elan
preocupat d'esbrinar allò que
interessa al país.
Els altres generes segueixen
igual.

Anuncis oficials

-4.25

La tanca anterior de Boris or és del
dia 8 del mes que som, i del dia 14 la
corresponent a Transversal.
BORSA AL COMPTAT
Els ralles de comptat es veuen quelcom desanimats en aquesta jornada, i encara que en general no s'aprecia tendencia desfavorable, hom nota lleugera pesantor en deterrninats sectors.
Els Deutes de l'Estat es neuen un xic
mes actius que en dies precedents, i caseras mes sostinguts que en aiuells,
apreciant-se en gairebé totes les series
canvis repetits. Acusen quelcom de reixugor els Amortitzable 3 per loo, eis
.ruals presenten perdues entorn d'un
quart d'enter. Bons or serie A davallen
a 230 (-II, i B, 230 (-3).
Obligacions Tresoreria Generalitat,
tooSo.
Els Ajuntarnents es veuen menys sollicitats que en jornades precedents, i la
major part d'emissions repeteixen canvis antcrtors.
De les Diputacions les 6 per too i
Provincials no varien; les 4 i ring per
ido (5.000.000) cotitzen 73'00 (-0'50), i
serie C, 69'25 (-o'io). Les cèdules, no
gaire actives, queden la niajor part a
canvis poc sostinguts.
En cl grup carrilaire lioin nota quelcona de retraimem en 'a .ontra..tac'e i
en acuesta juntada el v„Iten d'operacions portar a cap acusa visible miura al
constatat en jornades aaterioes. l'el que
respecta als canvis, dor .ina Ileuugers ielxugor en algunes emissunts, les quels
atesentet perdues ento-n d'un quart
d enter. Nlodiiiquen mis les Alar, que
fa una settnana no s'havien contractat,
i cotitzen 7Coo (+2'oo).
Dels valors navilers mereix notar-se
la minora aconseguida per Transatläntiques 192.6 especials, 9t'oo (+0'75).
El rotIle d'indústries diverses monté
canvis anteriors amb regalar efectivitat
contractadora. Modifiquen nli's: Coope.
rativa Fluid 1921, 36'00 (-1'00); 1927,
que la prop d'un mes no s'havien °petar, 56'00 (+9'501; Eléctrica Cinca, C96'oo (-1'ool; Asland preferents, 91'oo
(+roo); Botts Auxiliars Carrils,
(-2), j Foment d'Obres 5 per ion, So
(+11.
De les accions cal notar la balsa de
Gas I), ro4 1-11; Banc Exterior, 32
(-31 , i Telefäniques preferents, to5'65
(-1.901.

Mercat de Italia
La s e-seid aquest
mercal va transcAtTür :11711) molt
poca coneurrbarcia, ¡ les vendes
l'oren .reseassa imporlittscia.
Wats: Només poden] dir que
l'uferiment persisteix atith prens
forma conl dies enrera, i coni
en aquells Itt fabricacid no res-

SOCIETAT ESPANYOLA
DE CARBURS rAETAL . LICS

El Consell d'Administració
posa a coneixement dels senyors
accionistes que la Junta general ordinäria celebrada el dia 9
niel corrent mes ha acordat repartir un dividend de 60 pessetes per acció 1 90 pessetes per
cédula de fundador corresponents a l'exercici de 1933, corrent els impostos a càrrec dele
tenidors deis titols,
El referit dividend se satisfarà,
des del din primer de juny vinent,
a la Societat Anònima Arnús
Garf. Passeig de Gracia. núm. 9,
Barcelona, a canvi del cupó nú-n
mero 6 de les accions ¡ cèdules
de fundador i mitjançant tac-,
futres que faeilitarä l'esmentada
Sorietat.
Els senyors tenidors d'accions.
de la Societat números 1 al 4.000,
a les mutis na queden cupons
adherifs, hauran de presentar els
litols de les accions a l'objecte
d'afegir-hi un full de cupons.
Barcelona. 10 de maig de 1934:
El Secretari del Consell d'Administrarió,
OMS HURTADO

ARXIUS

I BIBLIOTEQUES

De Catalunya. - Bisbe, 3 ('rr a 13),
Joventut Socialista de Barcelona,Rambla de Santa Mónica, ag, segon.
(Oberta al públic tots els dies feiners,
de set a nou de la nit Diumenges,
d'onze a una del matt)
Acció Social. - Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones Lletres. - Car
re del Bisbe Caçador.
D'Art Decoratiu. - Palau de

Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Pelan de
les Arts Gräfiques del Pare de
Nlontjuie en cura d'installaci()).
D'Ilistbria Natural.- Rambla
(Jets Estudis, 3 (Aca&mja de
la

Ictolägen, Cascada dei Parc de
Ciutadella.
Social i industrial. - Urgen,

número 187.
Academia de Medicina i Cirurgia,Carme, 45.
Pedagegie Experimental.-Tra
vessera de Dalt, 74.

SOLER ì TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

Companyia Telefónica Nacional d'Espanya
AHIR
SUBSCRIPCIO DE 200.000 ACCIONS P R EFERENTS
Aerbdrom de l ' Alr Franco. de 5 O O otea. al tipus de la par
Procodent dsi Tolosa, a les 853
arriba l'avió amb corren, mercaInterim anual del 7 per 100 acumulatiu,
deries 1 4 passatgers.
igual al de les que In ha en civoulacinS y venen pagant-se
Procedent de Marsella, a les
als primers dies de mar12, ;muy, selembre 1 desembre de
641 arribä l'avió amb corren,
cuida any.
inercaderies i 1 passatgor.
El primer eup6 a pagar serä el utim. 40, el pagament del
Procedent de Casablanca, a les
qutsl s'efeetunra el solembre de 193;.
1308 arriba l'avió amb corren,
Admetem ordres de subscrIpc16 d'acord amb les condiinercaderies I 2 passatgers.
ciona liudes en els prospectes d'emIss16.
A les 1314 sortí l'avió cap a 1144~4444•444.444444444~44444~4 4 •4•4444444.04
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PROTEGIU LA INDUSTRIA NACIONAL COMPRANT LA VOSTRA PERFUMERIA A LA GLORIETA DE

La florida
E.

Sarrá

RONDA DE SANT PERE, 7
Pomells de flors a tot comprador. Exigiu el
cupó gratuit per a l'opció a 11.500 pessetes
en premis
El mis extens assortiment en perfumeria
nacional i estrangera
NO DEIXEU DE VISITAR-NOS

En aquesta relació. que tendeix a
demostrar que rart dels perfuma no
sols es privilegi de les persones distingides elegants, i si es vol frivoles,
sinó que les flore, i en conseqüencia
els perfume, han estat principalment
objecte d'espirituals predileccions,
ells hern de re',erir-nos en primer lloc
per la sera importancia i per l'efemeride del mes de gener relativa a la
tradició dels Reis Magus, la qual explica corn acudiren, guiats per una
estrella. de Ilunyans paisos Per
adorar i oirenar amb valuosos presents, encens, mirra i olorosos nards,
Nen Jesús, que acabava de néixcr.
Els periums dones. foren les primeres ofrenes de condició espiritual que
es dedicaren al nostre R.edemptor
per tant, quedaren ja dignificats i
poetitzats en oirenar-los-hi. Tambe
es d'observar que el mes de maig es
el mes dedicat a la Mare de Din.
21-1i ha alguna fo5d más adequada

per a dedicar a la Verge Maria que

la proinsió de flor; de suaus olors
i aromes delicadissiins que perfumen
els temples dels altars cristians?
Podrien fer-se moltes cites de rhistorial rnistic co figuren com a element de puresa les flors; peti cOm
que serien interminables, tornés ens
referirem, per seduir-nos la sera poesia, al mirarle de les roses atribult
a santa Casilda. Aquesta santa, que
era filla del rei moro Al-Manual, de
ciutat de Toledo. durant el segle XI de rEdat Mitjasia i (l ar con
-vertidalcsnm(herta
tolerancia del seu pare), cramagat.
duia als captius cristiana socorsos
aliments, i en sorprendre-la un cha
el rei duent-los amagats Ii pregunta:
"Que dus ací? — Roses. contesta sense vacillar Casilda". I desplegant la
falda, l'ensenyä plena de les més fresques i fragante que s'Isaguesin pogut
(robar als jardins del palau. Ansli

EN ELOGI DELS PERFUMS
aquesta prodigiosa asentida alliherd.
en efectuar-se el prodigi, d'un càstig
segur els captius. j foren les oloroses
flors les que contingueren el rei tot
instint de crueltat.
1 passant del mistic religiós al
mofa i al paga, dignen) que &S min i ers j'Ales que es dedicaren a Fan
del: perfuma (oren els meridional3.
on el sol es mostra esplindid: el re].
d'un hlau intens. i la vegetaciO, taubcrant. coses totes que donen lloc al
desenrotllament de les plantes cloroses i al creixement ulanós de les
perfumades i belliesimes flore, de les
quals és tan pròdiga la naturalesa.
A Palestina i a l'Asia Menor és on
es ereu que s'inicia rail de la perfumerla. i tambe a Xina se li reté bes-vorös evite. Les dames xineses
egipcies sentien predilecció pels coixinets perfumats, i crentaven fustes
oloroses, i confeccionaven amh art i
hon gust boletes perfumarles amh
mees, atobrei altres substancies.
Segons una llegenda greaa. una
nimfa crAfrodita descobri als limites
el Illitjä de què es valia la deessa
per a conservar-se formosa. La primera recepta, dotws, és atribuida a la
nimba, a la fi dona, que no sabe guardar el sesees. Tant en vida com a
la inort, a rantiga ciutat d'Idelos se
les consagrara amb perfums. Als
temples cremas-en fragants i sinsbölisa loes, i els diiunts eren ungits amb
balsams. Els nards i altres perfume
s'ostentaren en rasos
giadiadors tenien cura de la sera pell
untant-la amb fragancies. La violeta
era sagrada quan Atenes era Hotelxent, i es despeinen sinnes fabuloses
en essències i perfums.
També en l'amiguita:, un altre poderó s imperi. el de Roma, va retre culte
fervorós als perjuras, puix que, degut a
les ceses gratis canipanyes. que el posaren en contacte amb Aritbia i
Egipte, en tetes les seres gratis festes
d'art i literatura jugaren un principal
paper. puix que les flore essencies i fumejants pebetera ernbaumaven laus
d'em--bientadolrsmcin
briagadora seducció i poesia, peri, armesta forrnosa manifestació conienca
prostituir-se i a decante quan, en lloc de
preponderar la cultura i les helles art s , e:
tontearen les arts refina rles i falsee. 511Cceint al que es emorionant i bell. volt/utuOs i desenirenat. malversant i destruim
inútilment els tresors d'Arabia, que beis
aplicats tenien una finalitat. no solament poética, sin, gairebe divina.
En gairehé tots els paisos. i en iré.
O mems remots temps, han dedicat culte
especial a la rerfumeria com a co ,a exquisida i refinada. ner;:, el paus que des
de l'Edat Mitjana bu ita estat per ex-

cellencia es Franca, empori de refinat
gust i distinció en les arts del tocador,
Catarata de Medices fon la que inicia
el emití a França als portents de la periumeria italiauua, després d'haver portat
al vell continent una bona i»ostra
primeres materies d'América, recent
descoberta, entre elles el balsam del Perú. vainilla i cuan.
Hom diu (ni a Enric IX i Luis XIII
no iniciaren cap campanya guerrera
sense ahans haver-se proveit de nards.
essències i de cremes i ()lis olorosos, i
així paulatinarnent s'aria tormant un codi extens de receptes, entre elles de cremes espanyoles molt apreciades.
El cardenal de Richelieu s'esbargia
allá) freqiiincia ainb perforas cremats i
es,,encies polveritaades a les seres habitacions, puix que tenia gran passin per
elles.
La celebre recepta de la qual rnadame
Duba 7 rY ee servi per a la seca eterna
joventut ion adquirida per Cagliastro,
tansbé madame de Pompadour destina
part de la sera gran fortuna per al unateix objecte, i per acabar feas una cita
dels guante perfumats inventats per .Mutic Frangipani, que es tenien en gran
consideració. Aquest zavaller descendia
d'una amiga familia romancea, i era oficial de rexercit de Lluis XIII. Aquests
guants eren coneguts per guante Eran-

PERFUMERIA

TREBOLOR
Ronda de la Universitat, 6
BARCELONA

TRIANON
PERFUMERIA
SALO PER A SENYORES

Perfumeria selecta
Rambla de Catalunya, 79

Ales tard la revolucio francesa ocasiona gran perjudici a la perfumeria, si
be els productora procuraren assimilar
les seves creacions a resperit d'aquella
temps, i els adaptaren, amb els seus
rètols i etiquetes, a aquella revolucio,
veieut-se arreu la pomada de Sansun, aute, cota tambe quelcom d'allusiu a la
guillotina. Es de notar que al g un del,
perfuma de la Revolució, en adquirir fama histimica, figurareis tambe durant
l'Imperi de Napoleon I. Durant l'epoca
del Directori tornaren a generalitzar-se
i a estar de moda els banys perfumats
de romana i grecs. Napoleon es rentava el cap i muscles diàriament amb aigua de Caliuuuia. i la seva esposa, l'Emperadriu Josefina, sentia gran passiö i
preailecció per les flora i les seres fragàncies i aromes.
Les flott i les seves aromest Vegeni
ei és possible a l'articulista, per mitja
de rexpressió literària, de dir quelcom
de referent a les característiques del
perfum de les mes conegudes en la floresta.
El — El clavell fa olor, siib7etot el vermell, a voluptitositat, a
passió i amor consagrat. No ho recordeu? Una olor penetrara, uict us atordeix i embriaga?
La Rosa. — Fa olor, singularment, la
que ostenta el color del seu non,, a ensomni, a illusiO ¡a amor virginal. Totes les
jovenetes fan olor de roses.
1.a Gardenia j (aires flore d'u, blatir
1111101a(111(71. — Fan olor de virtut, de tendresa i de suprema delicadesa.
Heliotrop i liles. — Fan olor d'atraegust delicat 1 d'amistat sincera.
Ginesta. — Fa olor de camp, de frescor i d'expansi6.
Nardo i flirts.— Fan olor de miren i
de sa ntedat.
Fiarles. — De modestia, de yerta
znalenconia i de tot sentirnent virtnós.
1 aixi de totes les altres flore llurs
reriums evoquen l'exaltació de totes les
virtuts i poética de lotes les
delicades potencies de l'anima.
El pechan te, do-ce. iné5 de divf que
ver sant. poden) dir-ne i
roncloure corn di g ue un poeta de la
pel sett màxim sentiment i intangibilitat
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;Mas pie Inuerami. de Dios hija

tadoptiza,

vuelo tiende rand, al alto cielo,
y cruzas por la tierra jugitival

Perfumeries

ANTONI ALEItIANY
de la Rertuuteria Ideal

Muntaner, 75, 1 Aragó, 192 - Carme, 25, 1

Telèfon 77278

BARCELONA
Llegiu cada dijous
MIRADOR
On parle français

La IN usió

TI

Jerusalem,

32

Lifirant la pveselit set mana cb perfumeria obsequiem
els no-tres eompradors amb 1 iqueLe de la L o teria j fiare

9

e

reccea
um que
una
,•

moda

ungta
•.11,tZ
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Senyores
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PERRIMERIA

NACIONAL
Del 14 al 19 de maig
organitzada per l'Associació
de Perfumistes de Barcelona

11.500 ptes. en premis

S'ha aoabat la tristesa dele
rostres femenina. Podreu Mur*,
podreu plorar, 1 ea ~tres lagrimes seran blanquee com
al useu per a les pestanyes
la PASTA KAIRA del Dr. Flemina, de Nova York. No ploa,
no irrita els une I no deatenyelx.
Especial per ale banye de mar.
Aigua depliatbria LOWE, per a
destruir el pi l molxf, sena. cap
mala olor.

De venda a lee Perfumerles.
Es regala una moetra de
PASTA KAIRA (rImmel) a les
Perfumerles o al seu represen-

•

Al que eneerti el !non preng, 2.500
pessetes.
Al que encerti el tercer premi, 1.5 00
pessetes.
Al que encerti el quart premi, tono
peseetes.
Quinze premis de loo pessetes cada
un per als pronòstics que corresponguin als quinze premis de t.soo pessetes del dit sorteig,
Sisena. — En el cas que cap pronòstic no sigui completament exacte,
Ondea dret al premi aquell qui doni
el número mes aproximat, sigui anterior o posterior.
Setena. — D'haver-hi empat entre
dos o mis prondstics, el premi corresponent sera prorratejat entre ells.
Vuitena. — El resultat d'aquest
Concurs de Predicció es fari públic
per la Premsa d'aquesta ciutat, i els
guanyadors podran recollir els premis
al donsicili de l'indicat notad senyor
Josep Huiste i al ontcerdä, carrer de
Claris, so, principal, previ lliurament
i comprovació riel resguard corresponent.
Novena. — Tot prerni no reclamas
(ins al dia 31 de desembre de 1934
senä declarat nul. ¡ es perdran tosa
mena de drets sobre ell.

PERFURKRIA

PERFUMERIA "ROYAL"

Lluit ball de comiat
al
SANT
SEBASTIA
CASINO DE
amenitzat per l'orquestra
CRAZY BOYS
de la Granja Royal, i amb
assistència de Miss Barcelona

LA PINACOTECA

als afavorits premie per valor
de 11.500 pessetes
BASES
Primera. — Postran prendre part
aquest Concurs de Isredicció tots ele
consumidors de les perturneries que
constitueixen 1 - Asaociacin de Comerciante Detallistes en Periumeria - que
adquireixin ele seus productes durant
la "Setmana de la Perfurneria Nacional". al qua l efecte els sera Iliurat
un cupe per cada cinc pessetes del
valor de la seca. compra.
Segona. — Els concursante consignaran clarament el seu pronòstic al
dit cupés, precisament en tinta t a:
44.1.1r~04/44+0,40
lloc corresponent, on indicaran el número que al seu entender ha de sortir premias amb algun dele presos
l
grossos de l'indicas sorteig de la
Loteria Nacional del dia de juny
TALLERS, 12 -- TELEFON 18162
de 1934; s'entén que en cada cupo
Duran(
molesta
seises:tila
d'un
bonic
' oBSEQUI.—
sols podrà indicar-se un número. Sera
refusat
i per tant no entrará al conESSENCIER a la presentació d'aquest VAL
curs tot aquell cupo que sigui iilegible
o dubtös.
;.2 ..'enda al detall de lo s millors Algües de Colònia, Rhums
Tercera. — Els cupons llaman
Quina, Lociones I Extractes a raig
de lliurar-se fins al dia 26 de er.aig
Colònies des de 260, 350, 5, 8 1 8 plee. litre
les set de la tarda a restabliment on
hagin estas lliurats, el qual els tino
Ahuma Quina des de 250, 350, 5, 8 i $ pies. litre
•
Orara en aquell moment i en lliurarà
[Locions des de 5, 6 i 3 pies. litre
una part al concursant com a resguard i dipositarä tot seguit, i a la
Venda e ;
, del fabricant al consumidor
vista de Finteressat, l'altea part dinPreus I qualitats cense competencia
tre una urna de vidre, que estará
t
$4.04-.44.144444444e4444444444444444444+044444444444+444 préviament tapada ¡ segellada pel no.
tari de l'illustre collegi cOaquesta ciutat senyor Josep Buieó i al ontcercli.
Quarta. — Les urnes amb els do
pons rebuts fins al dia 26 de maie
seran lliurades el mateix dia a lesmentas senyor notad. el qual les ehrti pros:edita a ordenar els cupos;
per números correlatius. de la qual
operacie) aixecarä acta, i quedaran
sota la seva custòdia.
PALAU DE LA PERFUMERIA
Cinquena. — Seran atorgats als
concursants eis pronòstics dels quals
hagin estas exactes dinou prernis, que
NACIONAL I ESTRANGERA
seguiran el mateix ordre d'importancia que els del dit sorteig de la Loteria Nacional del dia t de juny de 1934.
LA MES IMPORTANT
en la següent forma:
Al pronòstic que encerti el primer
premi, 5.000 pessetes.
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GALERIES LAIETANES
ANTONI DE FERRIETIIR
Pintura
5ART011111U SIONORELL MUROZ

5. MATILLA

MARGARIDA 8AN1 JORDI escultura
Fino al 211 del estrene

10 NE GRACIA. 84
EXPOIIICIO J. MALLOL
TIns st te de/ em-real

SALA BUSQUETS
PA8111E10 Os GRACIA. 80

Nobles 1 os/actea d'en
pin %Ira
AURELI TOLOSA
PUM 5ANCIIIEZ
1 pintura unansola
Fina al dia 28
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TELEFON 15942

18710

•IDELAIIIERRA 1 551E9
'alisten del V•Ilia
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SALA PARES
PETRIT1101„
CARME CORTES

Pintura
EXPOSICIO MANOLO
Pintura, Eacultura 1 D,bui,e,
Pintura
CREIXAS18
Fina a/ al. 1 8
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PELAYO, 56

SALA GASPAR
323 • Tal 12061
CO LLLLL DI CINT.
F. CASI
N. MORA
Fine •I dl.

GALERIES

DIbuisoo

20

VALENCIANO

PLACA MACIA, 10
Pintura
EXPOSICIO CIAUSACHS
In5upurac16 el 5 de malo

RENART

ChoutatIO. 271 - Tetaron 15217

ExposIcle de Daguerreotips I totorefies
de

la bona apoca •uitcenusta
Fina al 28 de mals

MONTFALCON
Quadres, Oraran., Relleu., 18U-rala
Tapiases, Marca Motllures
110TIR13, 4 - FINAL PORTAFERRIII8A

1

LLIBRE111
granate de Barcelona

oxposicia i venda a preus inversem.
blants al
LLISRERIA

I

NOVA

c.nnuda, 31, batxos de la Sala stmart

I Orfebreria i Plateria, S. A.
CASA HEIDR1K
OBJECTES PER A PRESENTS
COPES ESPORT
Coberts de plata i alpaca argentada

PERFUMERIA

FIVELLER, 35 bis
TELEFON 12725
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OLIER
3.Paseeig
75
de Gràcia,

OBSEQUI DE FLORS

CAPELLS

Per cada pessetes 5 de compra
1 cupó gratuit
Opció a 11.500 ptes. en premis

M. Riembau
CONTINUAMENT NOUS MODELS
Unió, 13 -- Telèfon 20167
.•

BARCELONA

PATRONS A MIDA
AMB PROVA

ACADEMIA RIERA
(Tall i Confecció)
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Balmes, 22, entresol, primera. — BARCELONA
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L'equip austríac
Hugo Mein, lintrlltgerit critic atotriac, Isa estas interrogas respecte de les
possibilitats dels jugadors del seu país
en el torneig mundial de futbol que coinensara a descabdellar-se a Roma el
proper 27. Meisl s'ha mosteas reservaMentre els altres equips reposen — ha dit els nostres es traben
encara jugant el Campionat nacional.
Dir afeó — ha afegit — es sir-ho tot.
Hom creu que l'equip d'Austria estadi integras pels mateixos jugadora que
jugaren darrerament contra Bulgaria, a
Viena, exceptuant Nausch. En tal cas
els representants d'Austria serien:
Pialare, Cisar, Sesta, Wagner, Hoffmann, lirbanek, Ziechek &san, Sindelar, Iforvath, Vierte].
EL QUE DIU UN TXEC. — El
senyor Bejeek, periodista txec prou conegut per nosaltres, ha fet, tanibi, unes
consideracions. Désela com a niolt probable que Fraga guanyi Austria, i en
aquest cas Franca arribara amh facilitat a la semifinal, si bé d'ad i to pas sama per creure que será eliminada per
Espanya o itälia. Creu que, amb tot
i el que es diu sobre el valor del Brasil
i Estats Units, seran elitninats per Espanya ¡ Italia.
En canvi, si bé creu que el partit
de primera eliminatäria de Txecoslovaquia és fácil, considera difícil que pugui batre Holanda si aquesta surt vencedora de Suissa.
I finalment, despees d'una eerie de
consideracions en les quals no manca
la qüestiú m'Alíe, si aqueas es comporta imparcialment, creu que Espanya es
classificarà finalista, i per consegüent
gitaneara Italia.

444444411•1144444446644.44.14+114+6444.1444444+04444.1144. Ha començat l'Assemblea de
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seguir el cansí amb els seus companys, pensant mes en eta aletea que
en ell metete.
Satoh, al seu retorn al Japó, baria
de casar-se amb la senyoreta Okada,
la gran raqueta japonesa. que tambe
va incitar-lo a continuar el viatge a
Europa.
El malaurat caminó, mort a 26
anys, ha deSmat molts amics en el
mOn del tenis. Tots aquells que l'han
tractat de prop o simplement l'han
vist actuar datnunt la pista han senhit la larga de la sena gran simpatia
i de la seva magnífica esportinitat.
Satoh era una raqueta rentarcable
per la sera agilitas i els seas cops
eren executats amb una precisió
una rapidesa lloables. El seu ice tenia molts punts de contacte amb el
del campió francés Coenet.
L'any 1930 va arribar a la final dsi
campionat "single - del Japó.
En 1931 ja el guanyava magnificament i venia per primera cegada a
Franca.

A Roland-Garros, en els Internacionals, va hacer d'inclinar-ae davant
Borotra en la semifinal de l'individual pera hei feas en cinc "sets". (robant-se entre els vuit darrers supervivents del "single" a Wimbledon, on
de nou Borotra
L'any 1932 fou batut en els campionats de França per Marcel Bernard, i a Wienbledon, per Austin.
A la Copa Davis, contra Italia perdia amb Steiani i Palrnieri, però guanyava Vines (la gran raqueta) a Los
Angeles. essent basta al seu torn en
els campionats dels EE. UU. per
Stoefen, despees d'haver tingut un
"match-ball" al seu favor.
s 1533 és per a ell un bon any. A
París obté dos triomis ressonants sobre Perry i Crawiord. i a Wimbledon.
en plena forma, aconsegueix una vicfiada espléndida al damunt d'Austin.
• *•
Arran del suicidi de Satoh, set deis
directius de l'Associació de Tenis del
Japó, considerant-se indirectament
responsables de la mort del seu compatriota, han presentas Ilue dimissió.
Es quasi segur que el lloc de capita de l'equip japonés, que ocupava
Satoh, sigui confiat a R. afiki, actualment a Londres.
Vet sei tot el que podern dir per
ara de Jira Satoh, que emigra deis
rectangles de joc assolellats per a
enfonsar-se en el mes boirós dels
misteris.
EL
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El rol remolcat per avli

CONSELL DE LA SETMANA
(de M. Plau)

Cal tenir ben present, i no ens cansarem de repetir-ho, que en dobles,
les linies de replegament per a respondre els "smashs" són determinades pel centre de la pista i el punt
d'intersecció de la Unía interior del
corredor amb la unia de fons.
Carlee

SINDREU

-4.-•-•••nn

La Copa del Món

METROPOLITANA

s

Es amh gran estupor que els tenistes de tot el män han rebut la nona
de la mort del campi6 japonés Jiro
Patota, el qual. tot fent ruta cap a
Europa amls els seus cornpanys
q uin. sIta llançat a asar des de la
coherta del vaixell "Hakone-alaru".
Abrí que se sentiren els senyals
d'alarma. el vaixell s'arara (en aquell
moment es trobava sn Festret de
alalaca).
Despees de tres hores de recerques
infructuoses el capita' es va acure
obligas a reprendre el cami.
Abans sie suicidar-se, habt Ohavia
lliurat dins la seca cabina als ritus
exigits per la sera religió.
Hada cobees amb unes tos alles
blanques una petita taula. I al dermitis d'elles va coHocar-hi dos ciris
encesos, una copa d'orquidies, dues
fotografies, un plat ami, aromes, i
desplegada, com una oirena als déus,
la bandera japonesa.
Va deixar dues Iletres escrites; una
destinada al capita del vaixell per tal
de regraciar-lo de les atencions que
hacia rebut d'en i ensems excusar-se
del trashals que li ocas'onava.
La segona Iletra anava dirigida als
seus coequipiers. En ella els deia cons
deplorava el trnhar-se malament de
salut. "Sé que la me y a mort disminueix les possibilitats del nieu paf;
a la Copa DavO, perés alsans de fer
un mal paper defensant els colnrs del
Japó prefereixo matar-me."
Acabava dient que sentia la pregona tristesa de deixar-los i que cont
a darrer prec volia que en trobar-se
damunt la pista combatessin coratjosament pensant en el seu capita que
no veurien mai mes.
En tornar d'Europa, O ans passat,
Satoh hacia estas molt nialalt a conseqüencia d'una pneumònia. Ell esperava prosseguir els seus estudis interromputs durant dos anys a la Universitat de Waseda, pene l'Associació
Japonesa de tenis, estimant indispensable la seva presencia dins requip de
la Copa Davis, designas nossament. No pogué, dones, sostreures
a aquesta ineludible obligació.
En ter escala a Singapur. S'atol .] va
consultar un metge, el qual ii triaba
indicis d'una malaltia nerviosa.
El campió, Ilavors, pensä tornarse'n al seu pais, pena finalment decidi
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Auterafs, dIbulses, aquarolloo
, el mes important WortIment Ce
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Marcel Daninos

EXPOS1CIONS D' ART
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emanen de la setmana u Campionat
crEspanya a Valencia
La mort accidentelle d'un
Champion constitue une eatastrophe pene les siens et
jette la consternation parmi
se: camarades de toutes les
nations; la mota velontaire
de Jiro Satoh m'aura, quant
ä mai, tristement stupefié;
peut-étre saurons-nous bientest les mntifs d'un tel arte,
qui semble avoir été catéeme
selon un rise dont le sena,
la grandeur et la necessité,
provisoirement, en'echappent...

BARCELONA
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Perfumeria PELAYO

EI

VDA. D'ARTUR PEREZ
Salmerón, 35 -- Tel. 75066
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El misteriós suicidi del tenista
japonés Jiro Satoh
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IDEAL
Donació d,
Corte Catalanes, 648
1.000 ptes. a beneficencia
Regal de vals a tots els
compradors
Concurs de Predicció orgaObsequis de ramells de flors nitzat per l'Associació de
a les senyores
Comerciants Detallistes en
Perfumeria"
de
façaArtistic adornament
nes i aparadors
Aquest concurs consisteix a encertar
Dia 19, a dos quarts d'onze els números que secan afavorits amb
premie mes grossos en e sorteig
de la nit, com a final de la els
de la Loteria Nacional del dia e de
Setmana tindrà lloc un
juny del corrent any, i seran atorgats

Fábrica de Perfumeria LA

LS

deraziO Catalana, senyor Roca, que exposa que estaven disposats a discutir,
donant les máxime; facilitats perque
aquesta assemblea no es distingis per
les discrepancies, i afegi que ells, reconeixent el bon desig dels senyors ponents en assenyalar la classificaciO dels
diierents clubs, tenien el propòsit de
presentar algunes estnenes, amb el propOsit que fossin acceptades. Fou aplaudit.
A continuació Ii contesti per la ponencia el senyor Hernández Coronado,
congratulant-se de la bona disposició, i
manifesta que estaven disposats a accedir a toses les peticions raonables que
exposessin.
La resta de la sessió transcorregué
en continues discussions per tal d'arribar a l'aprovaciO de l'acta de l'assentsició rudissima el delegas de Biscaia,
senyor Errasti, recolzat per diversos
representants. no es pogue arribar a
aquesta votada fins al moment final.
Votada l'acta, s'alumna per 69 vots a
favor i 65 en contra.
Es pes aste apeonar l'acta en votar a
faene d'ella els delegats gallees i del
Celta de N'igo, que durant la discussió
havien estat al costas dels oponents, i
que despees d'un discurs del delegas
celtic, en el qual esposa, el memorial
segons ell, del sets club, sembla que en veure la bona impressi,', que
les seves parattles havien causa, en els
senyors ponents, votaren l'aprovació de
l'acta. Una cegada fet aixd, ja es pot
treure la impressió que el fet per la ponencia, llevat d'alennes modificacions,
será aprovat, ja que l'oposici6 necessita
percute les decisinns de la ponencia listan retirades, dos terços del, votants.
Dels delegats catalans voti a favor
de l'aprovació de l'acta el delegas de
l'Espanyol, senyor Canyelles.
Despees de la primera sessió s'ha
dit, Itt. obstatit, que si no es respecten
els campionats regionals no jugaran els
campionats de Lliga els clubs Athletic
de Bilbao, Donästia i Barcelona.

ascendencies
termiques
Durant molt de temps el vol a vela
ha estat una práctica reservada als
indrets on la muntanya presentava
aquellos condicions eapecial, favorables. Quan els Ilargs y ola des asas
aleman y s han permès de coneLxer l'existenda de les aseendencies semiques gairebé sempre, en els cusmas
elan% o no propicis a la formac:ó
de vent ascendent, hom iba preocupat de la manera de poder situar els
planadors damunt d'aquelles ascendències termimaes.
El procediment asioptat, lagie per
altea banda, és el del reenole per asoles
a la zona propicia Aquest sistema de
trans p ort no sembla a primer coo
d'ull massa fácil de realiszar, per4
en la reaiitat no presenta les dificultats que hom h suposaria. Cal pe*
veure. és dar, un avió amb motor It
velocitat mínima segura de sustentacid
del qual no sigui gaire elevada a la
regada que un planador prou seslid
Per a pOder 'malear totes les ecce
leracions fins a una velocitat de mee
del doble de la normal. Ame un cable
d'acer d'un centenar de metres i amb
dos pHots Que s'entenguin una mica
anuest sistema de remolc esperfeetament factible.
El pilot de l'asai6 ha d'estar atent
a conduir la seva máquina a una ',Oscilas inferior a la normali a electas': tots els canvis de direeció arnb
cortes de radi gens esquifit. La rts:.xima atenció. perro recau sobre el
pilot del planador que per l'excés de
velocitat posseeix enes comandes
ultrasensibles. Les variacions de profunditat les ha de fer sohretot amb
una llragera azepittud. pula que lapare n s'eleva o batxa amb una gran
rapidesa. Quan alo ò succeeix el cable
s'afluixa o es trenca també, amb
brusquedat ben desagradable per als
dos pilots. La técnica del vol remolcat per avió, és. pero, bou coneguda
actualment i hem posea comprovar
q ue despees d'un parell de vols d'assaig es pot pilotar correctament un
olanador.
Tots els que han tingut ocasió de
concluir un cotxe avariat i remolcas
per una corda saben que per a evitar
les sotragades que trencarien la cerda, cal portar rl cotxe rerookat Ileso
gerament (renal. Llanas la corda
està sempre Ovan% i no hi ha el
perill que s'afluixi. Aquesta norma és
válida per al remolc d'un avió, peras
es inaplicable.
El planador vekr és una maquina
molt fina que amb una petita tracció
en té prou per adquirir la velocitat
de l'avió remolcador, nerä no DC•11E4ix
cap cisterna de frene. Si hm encabrita la máquina aquesta s'eleva instantániament una colla de metres i
amb la tracció del cable aixeca la cua
de l'avió amb motor que d'acostara
manera perd aleada augmentant encara la separad() de les diles maquines. La maniobra inversa produeix, és
clar. resultats inversos, pera de la
mateixa intensitat.
En el pitjor dels casos això no
aconse gueix limits perillosos per tal
com els pilota dels dos aparells
posen d'uneisterna instantani d'alllerament del cable, però senere que
se n'ha de fer ús resulta ten desagradable d'interronvare el vol. De totes
manees. aixà no succeeix gaire sovint i nosaltres siamés ho hem presenciat una sola cegada amb un trinente ( l oe vola r a com les serps caminen
i al qual el professor alliberi dintre
rnateix de l'aeròdrom.
Anib aquest vol remolcas els dies
de sol ben fort hom pot efectuar vol
a vela dansunt de regiona completamera planes. Si els terrenys san de
diferent naturalesa i s'escalfen ami)
distinta temperatura s'originen aseendencies tertniques que acostumen a
éster constants iins a gran algara.
Aquestes corrents ascendents sea visibles quan la sera buenitas perales
que, en arribar a una aleada de tetnperatura prou freda porqué tingui lioc
la condensació, eis fiaron el nevók. Ea
asolees cas el pitos de l'avió remolca
voler iins sota els cúmulus i allí
l'allibera. Ei planador camensa a descriure espirals, enfilant-se uns quanta
inetres a cada volta, i no es gens rar
que d'aquesta manera s'elevi oteecents o mil ntetres per dagiunt del
nivell on ha deixat lene,. Amb el
núvol com a fila, el pilot del veler
ceta ben orientas i el seu techan no
és gaire dificultós.
Perä si el correos tèrmic no origina
c.tp núvol, el cas es ben distint i el
pilot del planador ha d'apOcar-se a
estudiar les indicadoras deis instrumente que detenten el pas de raparen
Per una columna d'aire aaectedent.
Sovint les dimensions daquesta columna sein prou esquifides persque el
»hilador no Pugui descriure reapiral
en l'interior. Liaran cansé d'aplicarse a no perdre-la e:1 cada volta, puix
que les referències de tema no sen
valides. Cal entendre que aquests
brolladors d'aire calent no són consnletament vertieras ni imulábils, sind
que el vent els fa inclinar i osciMar.
Tota la ciencia del pilet del vol a
vela esta en endevinar els indrets on
existeixen i en preveure aquelles osa
calacions. Corn Nt toses les coses SIED
s'obte, enrasas per intuida i sentit
cono.' i meitat per pràctica continuada.
Sobre l'aerädram de Grunau, amb
voltants no gaire propicia a agotes«
ascendencies els nilots de l'Escola
han realitzat ja diverses vetees la
p erformance d'elevar-se mil meseta
mis del llot on ihan deepres del

SLAVIA CAMPEO DE TXECOS•
LOVAQUIA. — Acalat el ampionat
Madrid, 16. — Als •locals de la Fe- de Txecosloviquia, l'Slavia ha quedat
deraciú Espanyola s'inaugura l'Assern- campiä; sot s-campió ella classificat
laca, i hi acudiren els senyors Costa, l'Sparta, i el tercer i quart classificats
sén Klarluo i Teplitzer, respectivament.
Canyelles, Coma, Roca i Guàrdia
representad() de Catalunya.
En aquesta Assemblea ha de discuFRONTÓ NOVETATS cable del remolc.
tir-se la propenda (le la célebre ponenN. POTE
cia de suprimir els campionats regioAVUI, 1141041Es
Glintall, mala de 1934.
•ILLARTA II - VILLANO
nals i ampliar la Lliga.
*antro
Contenga la reunió amh tut discurs del
MAMAD
1.1.10114
senyor DUI511, cridant al seny tots
1120•2
Mit • IN 104E1
els delegas. i representants pernee po°miel
peetlt
de
areola/un
sessin la major cura en Hurs interven- UNAMU1110
cions perque la discussió transecoregués
acetre
amh la maxima sensatesa.
CALLARTA Hl-CHIQUITO SIALLARTIS
Despees hi llagué una brillantissitna
IM441111 por Sart41111
ORAN Kle RK10.—A oatis I Rara
intervenció del representant de la Fe-

la Federació Espanyola
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