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Les ibis catalanes
CATALUNYA
al Tribunal de El treball l'ordre públic ES AIX1
L'organització de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya (1)

Garanties
Constitucionals

per JOSEP MARIA PLANES

Per a legió crupanyols. Catalunya
es avui encoratjadora; per a d'abres,
Per a tenir una idea aproximada- cador, que accepta el Jurat Mixt; centre d'odiositats, baluard crabominient clara del periodc que va del la s'establi un torn de treball, en forma l'adoras. Aquests darrers pertanyen a
d'abril de 1931 fina al traspir a Clell- equitativa, entre els dos grupa. 1)e les castes que Iluitaren mitjançant la
llitill alela set veis d'ataire piada- a at resultes d'aquest acord, el Sindicat invectiva i els abusos de poder contra
Generalitat, cal no oblidar la particu- UlliC ha perdut la seca antiga loraa el nostre separatisme, abans que ell
existís; i, talment, ens n'ensenyaren;
lar posició en que es trobaven els al Part.
ara encara agreugen llar detestació
governadors civils de Barcelona d'aLa
immunitat
dels
diputats
perque nosaltres hem agreujat la nosquella época. Oficialment depenien, Història d'una vaga
L'escissió del partís radical és un
tra
malifeta: som pitjor que secessiofet. El senyor Martínez Barrio ha
es clar, del Govern de Madrid; aquest,
nistes: ene hern fet conspiradora per
dimitit cl seu canee en el consell exedel Parlament catete 1 la reni, es desentenia gairebe en abso- de transports
una creadas d • Espanya, que sos ancutiu de rorganització i sha donat de
lut del que pogués pasear a Barce.Com Itera dit, la C. N. T. bavia atics
nominals patriotes vealen amorfa.
baixa del partit. El senyor Martínez
lona. L'autoritat t moral de la Genera- anunciat la vaga general de trans- inorgánica,
de
contractes
de
hei
conreu
erma d'aspiracia, i en tot
seBarrio no sea/ va sol; per ara
litat era tan torta que, practicante:la ports per al dia 25 d'abril de 1933.
absent.
gueixen vint-i-quatre diputats, entre
els serveis d'ordre públic depenien El dia abans. el governador, senyor
Convé repetir de tant en tant que
els quals hi ha ex-ministres i persoMadrid, 17. — Aquest mata tal com solament dels governants de Cata- Ametlla, prengué una serie de pre- 1 • Espanya anomenada tradicional no
nes que han ocupas alts càrrecs. Les
lunya.
Anguera
de
Sea°.
per
exemple,
caucione
per
evitar
que
l'ame
fos
era anunciat, afta reunit el ple sisal Triera sinó una buida mistificada, pera
baixes de la minoria radical parlabunal de Garanties Constitucionals, sota no consulta mai res del que anava a general. I.a Companyia de Tranivies tan convenient per a molts d'interesmentaria, si no són nombroses, no es
irr al ministre de Governacia. Es assegarava que faria sortir. d'una mala
presidencia
del
senyor
Alvaro
Albor505, tan camoda pe; a mitja dotzena
pot negar que són importants qualinoz. La sessia ha començat a dos quarts limitava, de tant en tant, a donar-ii nera o altra, bona part dels seus cot- de colles mediatitzadorea paisatge
tativament, sobretot tenint en com p
compre,
per
carta,
del
que
ja
eslava
xes.
Les
mateixes
seguretats
pels
d'onze, i ha acabat a tres quarts de dues
tan acostumat de la mandra i una
en ex-president-tequlsacbdi
antohusus. I.es associacions de taxis- vida baldera i rudimentaria, que no
de la tarda. Hi han assistit tots els fea
del Consell de ministres que de la
tes foren cridades pel governador. La és pas d'eatranyar que els antics priPer
altea
banda,
el
Govern
de
!a
n'embrea
del
dit
organisme,
llevat
del
República enea ha estat una de les
Generalitat daleshores no tenia pas "Barcelona" i la "David" prorneteren vilegiats i els primitius de tota la
sus ur Basilio .11varez.
personalitats més destacades del parPrimeratnent sha examinat un recua un gran interés a compartir la res- que farrea tot el que estigués al seu vida facin aquesta provatura de reinstic que abandona. Fin; ara aquest es Les trepes japeneses desfilen davant les autoritats, aeaprés de la cerunóma
aat r,a.,,aaaaa-. as Un-<ecundar l'aMm la "C niin- taHar la buida i migrada Espanya al
s ' aa s
interposat pel senyur Antonio Antune- .-el resompte que es pot ice en ferm;
de plantació d'arbres al carrer de Toquio
gui contra un decret del conseller de
poder, com si los una Fi .i.panya de
es evident, però, que ert els rengles
deba, i més legitima, en la seva seTreball de la Generaittat, relatiu a la
addictes al senyor Lerroux hi ha
nilitat sense honor, que no pas la que
jornada de la dependencia mercantil de
elements indecisos que s'ha de veure
Barcelona.
cap on es decantaran si les circumspugna per existir.
Perla Catalunya, no gens intimiEl seu análisi juridic ha donat lloc a
t'andes prenen un altre tornb.
dada, té aquest avantatge: que es tan
un arnpii debat, principalment en el que
Es natural que els fidels a la disreal que, per comparanea. les altres
ateny a la procedencia diquest recurs i
ciplina radical treguin importancia al
requisits legal, per a entaular-lo.
valora de l'Estas semblen deadasuiim i mirin de contentar-lo amb apanades, invalides o bé prearies. Irreals
altre
recurs
Despees
sha
examinat
un
rent serenitat. No dirern que l'esdela monarquia constitucional dels esdel senyor Saguet, impugnant una davenirnent sigui decisiu per al partit
posicia de la Generalitat de Catalunya,
tats de guerra, el liberalisme de la
ni d'una transcedéncia manifesta per
de 7 d'agost, referent al re gi as d'aaseIlei de jurisdiccions, la dictadura de
a la politica general espanyola; es inlas ximpleries, el moment republica
aurances cataba Ha estat rebutjat. El
negable, pera, que la separada del
de les dretes ambigües. Catalunya
membre d'aquest Tribunal senyor Sbertu,.
senyor Martínez Barrio i els Seus
resta igual a si mateixa, activa semen un extens i documentat informe, ha
amics és el contratemps mea greu
pre, insuportablernent present. No hi
Augmenten els partidaris de Martinez Barrio
mantingut els sets punts contraris a la
que ha experimentar el partit radical.
procedencia en la presentada> dels reha manera de dispersar-la o de corSi un grup d'una almena de diputats
L'ESCISSIO PER ARA
Madrid. /7. — Els diputats que iins
compre-la. S'exhauri la monarquia .
cursos alludits.
se sumava a un grup parlamentad ara segueixen el senyor Martillee BarTINDRÀ
CONSEQURNCIES
NO
Catalunya en reeisci mes poderosa.
deterrninat, seria un fet comentas per
A continuada alta donat compte de
POLITIQUES
Avui se sent momentartiament depriles conseqüencies que necessàriament rio son ultra l'ex-ministre sensor Lara,
l'escrit de l'advocat senyor Roig i Berels
senyors
Pascual
Leone,
Mateo
Silmida la república. i Catalunya no es
hauria de tenir co la mecanica
Un periodista ha preguntar al cap gada, deiensur de la constitucionalitat de
ba
Blasco
Garzón,
Casas,
Labandera,
dóna ni es donara. Hom ha (lit que
Parlament; es lògic que una resta tan
cl
Garcia Berlan- de la minoria radical, senyor Igle- Catalunya, ett el qua' soHicita que del
justo
Marco
Miranda,
el francas és un senyor condecorat
apreciable produeixi cert malhumor i
els vots
manifest
Tribunal
posi
de
sias,
si
tindria
conseqüencies
politiGonzález
Sicilia
i
Frápoli.
ga, Valenti
que demana mes pa. L'espanyol él
causi una curiositat ben explicable.
Tribunal Suprent sobre la consulta de l
Total, 13. També estan en aquest grup quea l'escissiú dels radicals.
un eargolador de cigatretes. cine para
—No ho crec—ha contestat—. To. Lleida. i el Tribu:u/1 ha accedit a aquesEs dificil, però no impassible, que el director del Deute, senyor Martha de
de
"esos catalanes". Moltes d'instira-mentaniameat e: paca: radical pu- Nicolas; el ministre del Tribunal de tes aquestes coses han d'acabar al ta pretensia. acursiant-ac sol-licitar del
tucions espanyoles san' encara illu. . aguantar el co;; pera' encara que Comptes, senyor Dominguez Barbero, sala de sessions, i si 110111 té vots per Suprem els dits vots.
sariea, per mancanea d'esperit públic;
Posteriorment sha tractat del recurs
un esforç riesesparat trobi euer- l'ex-cliputat senyor Carrere que pertany a governar no hi ha ntotiu perque
molla de costums espanyols són enres per a mantenir una aparença de al Comité Nacional del partit, ex-gover- aquesta actes tinguin repercussiu en entaulat pei senyur Calvo Sotelo impug- Un crels primes tramates que soca san, cailasa; saar guasatss O abSZ.lt, el
vagarnent pintorescos. per mancara
nant la incapacitat decretada pel Tribucohesió, tothom reconeix que té ma- nadar senyor Ricardo Gasset i algar' al- la vida del Govern.
dia de la vaga general de tran aporta del as d'abril de 1933
cança d'esperit "tout court": pera la
nal
de
Garanties
sobre
el
seu
carece
de
la peça al teler. Esta ferit de mora tre.
—Llavors...
diatriba contra Catalunya, o respesigui
pateix una descomposició interna que
—No res. Existen:en dos criteris vocal del dit alt organistne. Com
der públic. Cada regada que ho con- federada", o sigui la que cornptava ranga en Catalunya„a. CaVISITES AL
res ea podrá. deturar; Fescissió preque mante p en les eves posicions, i que el senyar Calvo Sotelo en el seu siderar e n rliagbriä g iad la M11t11 s
armb major nombre d'associats, no talunya. o Pastoral/1cm que Catalunya
BARRIO
SENYOR
MARTINEZ
sent n'es el senyal mes revelador. El
más. Ara ea d'esperar que els darrer escrit desisteix del recurs, sola- Generalitat pogueren dur. i no acuse fou tan categórica.
desperta, san les coses mes veritables
A les dotze del ',latí han istIttlt—al 11.4
setryor Lerroux luxara sacrificat el seu
que marxin del partit radical revali- mete sha pres l'acord de no donar-lo raó, que la política del Govern civil
A la niatinada del dia 25 ni un d'Espanya. En una vello comedieta
partit a les dretes; batirá vist néixer doinicili del senyur Istactinez Barrio els din lea Selr eb actea és a dir, que bus- per presentat. i s'ha mantingut l'atoes'
no depenia della, sinó del ministre de sol empleat dels tramvies es presenta catalana, algú es plany del fred o de
diputas;
senyora
Just,
Garcia,
Ramos,
la segona República, pera tumbé asquin en el poble, que es fillliC bobirä, recaigut en constituir-se el Tribunal de
al treball. A les deu del n'ah tenia la calor, ¡ demana per qué diablea
sistirit a Fenterrament del .seu partir. García Berianga, alifianes, Blasco Gar- e. refrendar/1cm de la seca actinia. Garaaties de la improcedencia de la se- Governació.
Per tant, la personalitat del goser- lloc una entrevista un xic dura entre Iran d'exiatir lun i l'altea. Oh. li resEl lerrouxisme haurà mata a mans zan, González Sicilia, Labandera, Ma- Llavors tindricn valor i podrien tenir va admissió al careen de vocal,
nador civil <Vaquen periode quedava el governador i el gerent de la Com- pon un altre, perque si no tos per
La sessia ha despertat gran curiosidel senyor Lerroux. Perquè tot ens teo Silva, Pascual Leane, :sienta Lara, conseqüències politiques ele acres que
un xic n'untada a l'aire. Respoasable panyia, senyor Arruga. Mitja hora
tat, i sha clonat el cas que salan presen- rnaterialment davant el Govern de més tard el senyor Arruga rebia la ells, =ha gent poc sabrien de qui
diu que un cop iniciada la desbanda- Hermenegildu Casas, alóreno Quesada, realitzin.
tat, per tal de 1:rendre detalls, nombro- Madrid i, moralment, davant el de visita del cap superior de ¡solida, se- parlar. L'argnment mes commovedor
da. Pescampadissa será rápida, i el; Marcos Miranda, la rapoli, Alonso i
el
vostre
criteri—
amb
—D'acord
contra el separatisme es la necessitat
que del radicalisme nhan fet una pro- Diez Pastar. Els senyors Segui i Martí ha dit un periodista — els diputas; nos periodistes.
nyor Pérez Salas, el qual portava
Iran justificat la seca manca d'asea,tènPer be que s'assegurava que en la Barcelona, es vela obligas a mantenir- ordres energiques de fer sortir tram- sentimental de deixar un tema pufessió lucrativa seran els mes
d'Atetó Popular, en declarar-se cepase
en
una
singular
posició
d'inestabisengles
cartes.
En
total
el
nomnyent de conversa a molta de gent
cia
gents a cotitzar la seca defecció. Seblicans, hauran de revalidar tumbé sessió celebrada pel ple del Tribunal de litat. Les dificultats s'agreujaren pel vies fos com tos. Mentrestant, les que. si no ion por ell, es palparien
Garanties es tramada l'assumpte celará curiós de acure en quitas braços bre de diputats adherits es el de 19. A les SeVeS antes, sno és veritat?
anomenades
torees
vives
desfilaven
¡el
que
els
governadors
que
portaren
i
el
senyor
encara no estarien segun d'existir.
acollidors atarã a raure el senyor !a una ha acabas la reunía,
—Jo no em tico a la casa dels al- riu a la Llei de Cantractes de Conreu el pes de la política de l'any 31 al 33— pel Govern civil fent les acostumades
Aquest estas de coses, que reconec
Emiliä Iglesias, posent per cas; en- Martinez Barrio, davant eh periodistes, tres. Ent preocupo únicament que els
Catalunya. no ha estas abril. El PreAnguera, Moles i Arnetlla— eren ca- ofertes, d'un ordre mes platanic que modestament, sense la menor pruija
sala
expressat
alai:
sident
de
l'Alt
Tribunal
en
acabar
la
cara que mentre el senyor March
dels
nostres
tinguin
plenitud
actes
un
catalanista
podio
práctic.
2Com
talanistes.
de dar-me importancia, sembla que
—Hem tingut simpiement un canal
navegui vent en popa sempre tindrà
9eSbil./ ha manifestat que encara no had'autoritat.
nom del Gimen central,
A les dotze i minuts sortiren els pri- ens consenti gran; facilitats, i tanun port de refugi segur. Ja veurein d'impressions, puix que jo na em concia estar talcosas el termini de presenta- acarar-se, en
salan
rcunit
amb
el
contra
el
Govern
de
la
Catalunya
reg
inyers
de
coaduna
per
en
mers
tramvies,
Aquest
matí
mateix el que fa és omplir-nos
sidero
cap
per
a
convocar
una
reunió
a
qui s'incautará d'aquests futurs exd'allegacions del recorrent. i que en
casa me ya. Denla, a les gnu, ens reuní- president del Consell tots el, minis- el moment que acabes es donada comp- naixent? Aquesta situada esdevenia la Companyia m guardiea d'asaalt. El ca- gacions, i exigir-nos posar el con en
radicals.
reunió
en
la
la
pita
general
havia
ofert
el
concurs
de
particularment
dramàtica
quan,
tres
radical,.
En
acabar
rem de nou al Cangres els diputats que
te de rassumpte ein sessia plenaria que majoria sle miestions que se suscita- soldats, xofers i motoristes 1 perú el mi- aquest extraordinari tripijoc: de priPer ara, malgrat que cl senyor
baixa en el partit radical. Per la el senyor Samper ha dit que no hi a aquest efecte se celebrara.
mer lactar hagut de conspirar per
Iranzo sembla que forma entre els causar
hauria crisi, i que no tindria conaeven, el governador de Barcelona — nistre de la Guerra. que era el senyor fer una Espanya real. i aixt's ens ha
nieva
banda
he
cursat
una
carta
dirigiAmb tota probabilitat, a ii de tractar catalanisme a part —eatava mes da- Azaaa, prohibí que cap militar sortis
dissidents, hom creu que la crisi no
qüencies politiquea la determinacia
cornpromes en gran manera; i ara
da
al
senyor
Lerraux,
dimitint
la
viced'aquest assumpte i del referent a la
és imminent; les dretes be aesforno tenim mes•remei que esser nosalExecutiu del par- adaptada pel senyor alartinez Barrio. immunitat parlamentaria dels diputats cord amb la politica gane en aquells correr.
can a posar la cara alegre i assegu- presidencia del Camite
A la una de la tarda. circulaven Per tres — si =tt convé tots sola, — aquetemps es feia a la Puerta del Sol
mesa baixa en ell.
Madrid, /7.— Aqucst maní slia
la
tit
i
sollicitant
ren que passarem reatiu acuse novecatalana se celebrara una reunió del que no pas a la Plaça de la República. Barcelona trenta tranivies.
una
rectificada
a
algunes
reIla República real que lora de Catan:t al Congres la nifnoria radkal. La
fer
Vuli
tat. Potser eón una mira massa opreunió ha estat presidida pel acnyor Tribunal de Garanties a finals del; corhinya sembla mig esvaida. Menys que
timistes i ben aviat llaman de can- ferències respecte a fets cancrets que Lerroux, el qual a la surtida ha lad- rent mes o a primers del vinent.
Collaboració
El conflicte del Port
figuren
en
alguna
periòdics
del
mata
Es
mai, na podetn desertar en aquesta
ciar el disc; les rialles es tornaran
Pel que respecta a l'escrit presentat
la següent referencia:
inas
hora. Hein pogut voler abandonar
incaute
que
el
senyor
alarraco
em
tes
va
aparaiEl conilicts del Port, que
dels
"Escamots"
ploralles perquè no saben com sho
per
l'advocat
senyor
Roig
i
Bergada
que
"He donat compre de la reunió
una suposada inarastra; mai no ens
iaran si han de tornar a treure's el ea requeriments impertinents a que s'al- d'ahir del Comite exceutin del parti t. fa refereasaa a la iminunitat dele dipti- ser simultaniament ami, la RepúA un quart de quatre de la tarda, será lícit d'abandonar /11/2 indubtable
blica, naixia de la rivalitat cale exiatia
banc blau del davant. Perquè, dei- ludeix en el periadic "A E C", i manhe procuras colocar-me en un pla tats catalans, sembla que s'hi soRicita
i
auaranta-cinc
tramvies
ca
a
la
veritat
el
qui
ho
hagi
informat.
quan
circulaven
filla.
exten- entre els treballadors de la LT. G. T.
narrt de banda la situació del senyor
de completa imparcialitat. He Ilegit que l'estnentada immunitat es faci
Iliquel
I estic tan segur gane és un fat
els de la Confederada. Sols l'any i alguns autobusos. el activen
Iranzo que podria determinar una A j ar matera és inexacte que el senyor el docurnent d'aquest dolosa.); episodi siva a tot el lernten i nacional, en forcivil.
històric irrevocable el que assigna ;
substitució simplement, al Govern, Iserroux es produis ets els termes de i he dit que qui no se senti identi- ma anal a na a la mte gaudeixen els di- 1931, de resultes deis conflictes, Badia telefona al Goternen
noto
de
les
—Senyor
governadar:
Catalunya
el paper de contradicció
que ja tenia un perdiga a l'ala amb violencia que se li atribueixen; pel can- ficas amb la política que segueixo, ha putats del Parlament nacional. No obs- gran; i petits, es van perclre mes de
d'Estar e:aula. ens oferim per salvadora dins Espatiya, i de suscila questia del Banc Exterior d'Espa- teara s'expressi amb paraules tan cae- de dir-hc, clarament, perque estic dis- tant. per opinin s recollides d'alguna ent vint jornals, mes d e seixanta joveittuti
anar a trefile tramvies al carrer.
tadora, per una en altra banda, de les..
i xcll s hagueren de tornar-sch seta,:
nya, se li ha empitjorat talment la fe- dials que Mime arribaren a commoure posas a donar de baixa al partit radi- membres del Tribunal, sembla segur
—Si l'oferta es cruns ciutadans que
vital de la Peninsula emperesida,
rida que dificilment podrá surtir del tots els que rescollavem.
que prosperara rapinia que els diputats descarregar, i mes de dotze milions %adral ajudae l'autoritat, disposats a ac- ma
que
no
accept:n
la
disciplina.
cal
als
que
ent jugada un pela que si les esen
el
capital
de
les
inexacSeguint
tripijoc. Politicament está molt més
catalans salament gaudeixen de la im- de pessetes deixaren d'entrar pel port tuar sense farmacia, sense distintiu exte- m'erres, avui tan sanes i salides,
tituds
diré
que
no
es
cert
que
jo
cebes
incenuode el senyor Samper que el
barceloni. A consequencia d'aquesta rior i sense armes, poden airar els unn
territori
jurisdiccional.
el
munitat
en
(Continua
a
la
tagala
5,
coa
5)
seu ministre dis s ident. i substituir-lo el senyor Sigirid Blasco perque se suqiiestió, les relacions entre els senyors vulguin a les cotxeres ¡ posar - se a les Iondressin, la naturalesa, que té hortot seguit, per
a ell e s bon tros mis compromès mes a la meva actitud. Vaig defensar
i Anguera de Sojo arribaren ordres del personal tecnic de la Com- ror al buit, faria que
a Venel
mea
unce;
arias
la
conviccia
anticique cercar un ministre de recanvi.
a una tivantor considerable, i fou panyia i sota la proteccia de la tarea comparanca, el senyor Duran
per un republica de la
pada que no seria compartit per la maTroballa
el mateix afee que melisa les Ulli1111eS pública, ¡mica que te per missia de vet- tosa passes el
I si es determina una crisi, que en jar part dels n'enastes del Comite, i
flameada, i senyor Ventasa i Cattopades entre els senyors alada i llar per l'ordre públic. ¿Accepteu aquesquedará del partit radisal despees de
een per un separatista de negrea deern vaig dedicar a capAmetlla.
la retirada del grup Martínez Ba- en cap momen no
iions ?
e ulc
tes—cLots
signis. i qui sap si el senyor Abadal
tar
taminia
dels
que
podidem
anornenae
Els treballadors del Port eren esrrio? Els re s idus del lerrouxisme s'hosacceptem.
per un rnenja capellans.
collits per torns; calla. pera, que tinpitalitzaran en les dretes, si es decidea "elements fronterers". esta saltant els
BELLAFILA
(Continua a la Aigina 6, col. 31
Una abra vetsió ja
guessin el carnet de treball expedit
xen a governar. El panorama no els fa
i es conpel Jaral Mixt. Els obrera de la Unia
cap goig i per aixes treuen importancia limits de la inexactitad
General de Treballadors, uns seta reACiSSió; pena ¡quin rernei els que- verteix ein Ulla vulgar falsedat en la
dará a les dretes si no donar la cara qual s'afirma que jo he procedit accepcents, o sigui el quaranta per cent
si els es ofert el govern? Arbb el par- tant inspiracions d'una collectivitat alicdels treballadors del Port, admetien
tit radical inexistent, ¿a qui carrega- na al partit radical.
o defensaven aquest sistema. En canran el mart? O governar o tornar a
vi l'altre grup, el de Sant Pere PesLA SITUACIÓ NO ERA
fer eleccions: no hi haurà altra surcador, itna venerable institució que
SOSTENIBLE
tida i cap ele le; dues no els satistà. Per
darrerarnent hacia caigut a les mans
Un diputas rad:cal ha ict les seüents
ajar', fan mans i n'anegues per aliarde la C. N. T., no acceptava el carnet
declaracions:
gar l'agonia del partit radical. El sedel Jurat Mixt. En aquella tuoments
—Estem dividits en tres grupa. El que
nyor Lerroux pot estar content; a segueix
la Generalitat, particularment el conMartínez Barras, £1 que tara
l'hora de la mort del seu partit no li
seller senyor Dencas, ajudava els
t el que vulgui el seincondicionalmen
hauran mancat el; auxilis espirituals nyor Lerroux. sigui el que aquí, i cl
obrers de Sant Pere Pescador.
de les dretes.
L'afer del Port ens ofereix un
que sense aquesta adscricia persanal abexemple viu de la táctica caracteríssoluta, per visió de la situada política
tica
de la C. N. T. En lloc de sor/ de les conveniericies de la República,
metre's a la Ilei, vist que el plet concreu que cal obrir pas a la CEDA i 'tus
tinuava, decidí ampliar el conflicte,
aquesta lat o política, ja governamentai.
i decreta 'la vaga general de transactui dintre del regim i des del Govern.,
porta
(25 d'abril de /9.33). Lendemä,
1
Els que estere' en aquesta tercera poi
com que la vaga de transports havia
ció min uns as. Ama els atoe farà sebestas
tallada,
acordi la vaga general
pre el que vulgui el sena« 1.effOUX»
de tots els rama que lambe fracassi.
prop de 90. Si en el Consell d'alar no
Al cap de poe tenips es reaolia el
s'ha gués arribat a l'escissió, l'hatirfem
conflicte del Port, a base d'una IntelCádiz, 17. — El vapor "Isla de provocada en la reunió d'avui en la miligencia
amb els de Sant Pere PesNo
Tenerife" ira salpat cap a HM. Porta noria. La situació era insostenible.
forces indigenes, en nombre de no- es podia esperar ni tan moment mas. NI
ranta soldara reclutats voluntaria- realment san radicals i tenen afecte al
ill101111111111111111111111N111111111111i111111111111111
mena per a prestar servei en aquella parta, el tr5 ben fct ha estas anar-se'n.
A la pitglnit 3:
zona. També van en 1 dit vaixell dues- perquè mantenir la pugna veladament,
temes mutes de la luchana de Co- sense marcar les posicions, és faltar el;
L'EATAT DE LA VAGA
n-ara i algunes forces d'enginyers de dictats mes elementals de la Ileialtat
DALA DONTNAINESTIRE3
del ....amp de
casa
una
en
policia
per
la
i
muns
trobades
Les
armes
no
cal.
Sita
produit
rescisJa
—Tres tones d'armes i municione...1 Com us les procurasen?
Teman. Les forces van comandades política.
resultes d'aqu este diligencia reaultä un heme mort
—No sé...: un desconegut me les lliurà en eixir de combregar.
pel tinent d'infanteria senyor S241- sió, i abra permet que cadascú quedi l'Arpa. Com se sap, do
21111111111111111111111111211111915111111111111111111111111
la pagina 3.)
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La erial del partit radical

De moment, l'escissid no
influirà en la composició
de l'actual goy ern
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THOMAS CARLYLE

n

als Balcans demostren que, ultra la fe
en els valors concrets de Nació en contra d'Estat—el federalisme no esté su
decadencia, sin6 que resta encara com
l'única solució de la intelligéncia.
En aquesta ¡'art de "Catalunya i
l'Europa futura" és Bastir/1a que l'autor
remití la seva argumentació cubre el
"pla Briand", que no ha tinaut cap uti•
son que tot en munt d'alises tlans que
l'han succeít. Esprem, pesó, /es futures
observacions d'Alexandre Dsulolcu. Qui
Sap 53 tarnbd. Havors, podrem posar-nos
d'acord quant a l'erganiteaci6 social i In
critica tilo-marxista a qui somiet a l'Europa d'aseti. sobre les quals Coses di s crepen radicalment amé l'autor.
Fermf VERG2S

la Piada del Llibre, fou, sena dubte, el
'libre de la Disida. Els yelmo» rell igr ets
!oren exhattrits nutria dfa, els sense
relnistr film a ottnt d'isser gnilerits.
Muerta obra 1111 de Beis tot catalä,
reme ultra emite una de les Hiele,des mis verfdlques que tenias a CalaInnya, la sera noca exteneitS, ben aptofiteda certament, fa que tothottt la IleReloj amb fruici6.
* Mario Teresa Vemel en5 acaba de
llenar una magnifica vertió catalana de
"Dues o tres gräcies". d'.Aldous Huxley. - F.s a les Edicions Proa — cale l'ha
p ublicada dios la conecció `A tot vens"
—que es den la incorporaei6 d'aquesta
obra admirable a la 'tosten literatura.

Divenclus, 13 de

De

IDOEDGE
COHIBIS RIZAN! HE SITGES
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d'abril núm.
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Revista
L'infantament d'un sentIt
democràtic
MIRADOR alludetr les converser
jis ¡aventure eatalonee per LA
puBLICITAT , d, les gueto (rete la
cons •qüencia que otsó Gatalsenya es traba en 1115 montritt deis rufo eatltics de
la sere existencia roen a roble. La manea tic cultura politica dels joves eta la
que oto tinguin elements de judici per a
fer- sie un programa free a l'esdevenidor,
i cia fa acceptor els sistemes de torea,
que els terrible,' ele
frei que
scsi dt miraeleria. Piré de tnoment--din
—hem arriba, a un resultat essencia!:
que la m'oteo joventut combat la política
empfrica que s'ha fet jiu ara, la qua!
duria Catalunya per cantina
grandeso, ¡, inconscienttnent, cerca un
ente jar( Per Val de construir-Id 1ln freusarnent atub tite,, coherentias
entre

Al fens de l'obra extensa i pro. tracció tics pas de la veneració rhofunda d'ea:artista i historiader de nie supetior, sinA de les falsedate
71051/as Carlyle hi haue la contant degeneracions que subetituiren Ilepreocupada per un problema que roisme veritable.
* Pideloserra.— Aguces pintor mosEntre aquesta tres esdeveniments
semblava que coneideres com l'eix
tra artualment, a la Syra, les seves teles.
Cal remarcar tune actuaste expneiRefOrella,
del me-etnia/ni de la Histéria UniPuritaniante, Reesé és de les tr5f7. jr110.1rtnnts ese se cc ver gel eencera i el de si la euprenia volt/ció francesa, ell Iti percep
lebrel, a Barcelona, i que l'exit q ue ve
funció i representado histäriques cor- relae16 que els engloba en un mateix
aronseguillt corrno
cide, el cicle de l'Eda t Moderna, del
esn a la fama justarespon a l'heroi, sinémint d 'indduaW
ment con q uerida per a q uest notable %amodera revracionerisme. negacions
lisas motora. o al poble, sinònim
lear pictéric. Horn sa n que con/cien:U amé
maese moguda. Cona a tal problema successives de les färtnules medievals
aquesta exonsici6 el literas Francesc Puhistäric se'ns apareix mas:mal/nene in- ja martes, seise la soba d'una sinjeds he oublicat la monograffa del pinsoluble, persiste si d'una banda és recitas elemental. Al enmencriment
tras Pidela gerra. Ft/ aesta
su
monteeninnegable recelé transcendental de haced de Linee, rehel-lió contra la
fia as descrita la p ersonalitat del pintor
les personalitats excellents tot al suprema potestat espiritual i tornada Inauguració de l'Exposició
en
t
es
seve5
di
f
erents
etanes.
cesa 41,
llarg dele segles, ntirat altrament steludible al Ilitire examen. Prescinde Primavera
relleu les excellents nualitats
"Queda ben ciar, dones, que la ¡atosa la
tarribé és cert que l'horne superior dint del, accidente. el ¡sirle revolucloseva produeriä. .Antreeta estinoeicid —
venen percep, poteer com un eco de
és. a fi de comptes. ni que sigui par- eari modem es la reivindicació consDema, dieribte. a les cinc de la tar- tereesen tiselme rerqu é dé la. idea de les la realitat del carrer, que Catalunya
cialinent, producte de la massa, ¡ en- tant de la Ililiertat de pensamenti en da, sal com s'Int vingut anunciant. tindré noesibilitat
e artíctinues d'aqueet pintor. necessita idees i metodes i els busca,
demés — aixòes mis important — aislé ens adherirla p!enament a Car- I loe renvernissatge de l'Exposiciä
dels rellevants de la n o etra Mis- confusament, allá on Ii sentida que
que l'obra de l'indrvidu resta en molts lade. Conseqüent amé la sera doc- Primavera, constituida arnb lee aportatura
—
será
clausurada el día 25 de la modernitat 1 la renovació triomfen
casos histäricament estéril si el P0- trina básica. ell *asigna com a Ultima CiM/3 artistiques del "Salé de Barcelo- makr.
Seria no complir la modesta missió
ble no l'assimila fent-la en certa ma- iinalitat a l'accié revolucionaria les- na" ¡ "Saló de Msnsitlic", al Salé de
nostra si. enserns que condemnen
nera seva. Le; dues posicions, ähvia- tabliment de noves jerarquies basades l'Art Modem Parc de Montittic", a l'enl'entusiasme per la violencia, no proment contradiciäriea, que cap escollir en la aempiterna "hero-worship".
! rant de ravineuda Prineinal. torsos a
véssint
de demostrar-ne la feblesa. La
han de respondre. donc5, a tendencies
Frederic OMS la eslava d'Espanva. L'hahilitament del 73CPC)31CIONS D'ART violencia. en
oferte, no es la torea.
personáis, a una intuició histärica delocal s'ha hagas de fer anth tina preL a for ça no s'imposa, sisó que venç.
terminada, i mes que polemitzar, afirmura de temps extraordinaria i ha cal- GAI.ERIES
I.AIETANES
El feixisme i els règims absoluts ce
mar llur veritat en cada avinenteea.
gut tot l'esforc deis elements afectes
pdannemeep
APITONI
baten en el peseimierne per l'honre i
Pintnra
Justament aixi ho Carlyle. La
a l'oroanisme rector de les exisosiciens
PART'uviA ll MONGRELL MUÑOZ
nous
busquen
l'adhesi6 del sentiment o la
a,
MAT'LL/a
ßeva ideologia esta en el que anonicoficials d'art. la Junta Municirtal d'Eximposició de la violSncia.
MARO/MIDA IIANT JORDI escultura
posicions d'Art. Der tal nue l'obra cine
narem cantp individualista i aristoUn
feixisme
cátale seria, demés, un
Pina al 28 del eeeee nt
crbtie. Reivindica per a l'heroi la prirequeria alguns ilesos s'enllest's en otacs
"Catalunya i l'Europa
ilohle pessimisme: individual i naciodies. atenyent un acabas que, ateses les
macia absoluta, la dignitat de pronal. Fe ches uns catalans illustres ens
futura"
cirrumstáncies, no es t'odia esperar,
tagonista de la història. de rentable
LA PINACOTECA resordaven el concepte de patria
Pl gest de l'Ajtmtament de Barcecreador: "La História Universal, la
d'ALEXANDRE.
DE
ADRULOFEU
ortart.s
llengua u ara uns feixistes catalans
lona de dotar els artistes resalan; del
11/XPR ICIO J. MALLOL
hiseiria riáll6 que l'heme ha execuLlibreria Catalbnia
vénen a imposar reetriccions a la
eins al 18 del corrent
Saló de l'Art Modem, l'esforc de la
tat en aquest imita és en el fons la
histäriea de Catalunya.
Junta Municipal d'Excasiciesas d'arl.
bistäria dels grane bornes que han
Sin aquestes, en sintesi, les objecactuat ad". Assenyalem ara un esHen dit sovint que la nostra gene- i la collaboració d'anuells roe tal qua SALA
rions
ensenyances ittie un contacte
i
la
valor
artistica
de
l'exposició
de
Priculi en el radicansme d'aquesta doc- rnCuó és la que donara contingut ideobreu, i forçosantettl prelimUtar. enä
1 . 484A10 el GRACIA. 81
trina: la preocupaciä "única" per la logie a la morra polltica. 'fot el que mavera atenvi un alt nivell, fa espe'Robles
obJetNea
d'art
permet de fer. En les discussions que
gran individualitat amb un menye- ens hart !legal les generacions anteriora rar que mereixeran l'acolliment i Vanlatiarana Tos otra
¡quisca
vindran podran ésser examinats en
FERE Benin?.
preu nietzscheä per la massa. No sna de retonclre i adaptar a les trises diment del nostre palie amant de les
detall molts punts que avui queden
gran,
manifestacions
espiritual'.
I
p
.
ntura
•enanenla
ß'esdevé això en la concepció de Cae. exigincies d'avui que la política realista
Fina al dla 2C
en l'aire.
Lacte inaugura!. Vendetta del verni s
lyle; directors o dirigits, tots tenen ens dice. Nomes quan Catalunya haurá
Penó deixeu-nos isser oPthistes,
s ició de Pr i -satge.nl«iVFco
una missió per a complir; d'ella sen realitaat aquesta sinteei superior será
con] a final. A Catalunya s'observa,
públie. s'ercaura-maversáobtl
deriven per a uns i altres jerarquies possible de bandear del nostre noca.
SYRA
fa tentps, un renaixentent intellestual
el aiurnenve. dia 20 , a les ente del matí
de qualitat.
bulari tots ele errara que Asan actunus
DIPUTACP1. 232
'ton 18710 inipossible de negligir. No solament
ART I ORRAIRENTAC/0
La veneració dels herois — diu Cae. Ist amb liargs ano cle tanteigs i de amb assistencia de les postres primeret
s'incorporen
al catalanisme grane carautoritats.
Expeale10 de (tintura de
lyie—és un menomen que Ola pro- provature.
M
PIRILABIRRA I BRIEll reras d'opinió, sinó que l'establiment
duit continuarnent en la història a
Heus aci un llibre que, amb totes les
d'una destorcida — alitherada dele
Palastnac del Tanta
partir dels temps mes remots. Al cap- Ilustres disconformitats, ens omple de
ina 21 28 de male
!loes comuns habitual§ — es va ajesdavall les diverses formes del Paga- goig. Un 'tome jove, empordanis de
EL CORREU D'AVUI
m
an t més i mis. Desapareix l'anarnisme, amb tot Ilur aparell mitològic, 1 Alt Emporda, no ens ve a parlar de
guisase espiritual, s'enfonsen els exes redueixen en gran part a aix6. Es
cap anécdota de política caciquista. Ens
* - 0 1,17deritj Literaris". — Ha sor- SALA PARES plotadors de la demagégia, i el ritine
PITRITXOL. 13
inútil de cercar-los una explicaci6 en ve a parlar de Catalunya i l'Europa lis el número 6 d'aq uesta interessanti,
de la revoluci6 catalanieta s'enforteix
CARNE COMT18
Pintura
la superstició explotada per la mali- futura ¡ en parla com a nacionalista ca- sima colleccie que setmanalmant ve pui avenen amb remesa. Dia vindrä que
12XPOPICIO
11/ANOLO
cia o en una expressiä aliegérica que tala i com a federalista ardent, signe blicant una novena sencera dels millors
•Inture, Escultura
bibuntee
les inconsciéneies passarles trobaran
CREIXAM8
aupase abstraccions increibles entre els del tempa que sons cus qui nacionalisme atstors catalans i eetraneeers al preu
PIntuea
seseo davant el tribunal del patrioFM, al dla 18
primitius. "L'essencia de totes les mi- i federalisme no ad/1 mots antagónica limitadissim de chiquanta eintims.
tistne. Ahane cal imposar la hona doctologies paganes trobem que és la
politicament ni doctrinahnent, sina Aquesta setmana l'obra publicada és
trina politice, bandejar l'empirista/e.
reconeixença de la divinitat de la na- irradiacions del pensansent de la ilustra "L'anima en semi". de Josep
Ielitrestant, a Catalunye, ;sets, vultura, sincera comunió de l'home amb Catalunya.
FOICI5 i Torres: aquesta novella obtingui's o no, de democracia, feixistes i
Nel E L
C 9.. 3e3 S•
Al228R4 comunietes,
els misteriosos poders invisibles visVoldrlem disposar de mes espaí per a gué el primer orean en el concurs de
demòcrates i antidentóF. CAMARAIIA
DIbuljes
tos clarament en aseó en el món que discutir al/lb l'autor de fets concrete que novelles catalanes organitzat fa anys per
N. MORA
crates, es reuneixen en una sala per
la Biblioteca Patria", de Madrid , al qual
el volta." Cabdalment, dones, seco- el seu llibre assenyala. La posició
Fins al ella PO
escatir, raonant-la, la part de veritat
neixenea de la divinitat de l'home su- partida que ell adopta, explicar-se el frt concorregueren els rnillors escriptors
que certamen defensa."
perior, suprema manifestació de la de Catalunya, resoldrel en l'òrbita eu- catalans d'aquella itsoca. Fou traduida
r.aturalesa; la deificació fou la forma ropea, demostra a quin punt aquesta al castellà per Angel Guerra. i editada CALERES VALENCIANO
El discurs del senyor Camb6
primera de la veneració als hereis. tragedia secular en que ha viscut la liss- en catalá per "La Illustració Catalana".
PLACA MACIA, 121
En trobariem un infinit nombre tra patria comença a preocupar eis mSs
EXPOSICIO GAUSAC118
Pintura
* "Anna KaHnitia", la traclusció
EL CORREO CATALAN
Inaugurad!' el
da mili
fine a arribar en el segle XVIII al clarividente. Per tal d'explicar-se el catalana, a cura d'Andreu Nin, de l'oLlevat d'uns quanti parógrafs del diocas de Boswell, deixeble de Sa- "fet d'aquest hamletisme" Alexandre bra immortal de Tolstoi. ve ohtenint un
clirs qa e considera c.rtrets o inspirara
muel Johnson, del qual escriví la Deuloieu te ocasió de demostrar-nos éxit de renda encoratjador. El nostre
out lo, sanee phlihes, crea que, ea (OHRENART
vida: admiració apassionada i exage- l'esfors honest de docurnentació que ha públic ha cerrespost dignament al mar51011, is detestable. L'ataca per la seta
Diputad& 271 • Talaron 18217
rada, veritable servitud espiritual, una realitzat i que nosaltres voldriern mis nii ir efore realitzat ter les s Edicions taposic16
de Daduarraellpa I fologratita falta de principio; diu que aquel( que
d•
bena epoca vultcantlata
forma d'admiració al gran borne mis con/piel, tota regada que hi ha obres Proa" en decidir-se a publicar amb
/manis anat a sentir-lo, amb la iNutij
Fino al 28 de malo
avías desagradable a l'opinió normal. indispensables que haurien ajudat eh aatriätic optimisme aquests guatee voque /a tolitico e's lasa de gevernar
Pese, a Carlyie la veneració de l'he- seu traban d'interpretació.
lu m s de text ataseis. Encoratjada Per
pobles, lunaria fingid un d‘..setigous,
rol, "hero-worship", no li intersssa
Históricament, dones, Alexandre Deu- aquest exit , la henenerita editorial es
i Posa finalment de rcllen el republicA•
en la seva forma contemplativa, aisló lofeu patria afegir-se a la serie brillant disposa a llancas al mercal, dad a pos MONTFALCON
nisme f lutuall t del senyor Combó:
com a mitjä dudó i moviment. In- d'europeietee que han posat fe en la termas, "Les esperanclas de Pip", de
, Creed & Relleut, Mierda
"Posee el setos Cambó un afán
versament, si tem l'escepticisme di- Societat de Nacions per tal d'estructu- Dickens, traduides per Josep Carnes, i
Taplatoa, Marea MotIluraa
vuite no és pas pel seu cerastes de rar una nora consciincia moral que im- "Camine de França", de J. Puig i Fer- 807E118, 4 - FINAL PO RRRRRRR 1111114 desmesurado de republicanizarlo todo
y a todos, como de quien llega tarde
dubte intelectual; no en l'aspecte es- possibiliti
m nacionals. Co,
egoiees
n reter.
y teme no se le crea. No contento cmi
peculativa sinó en l'actiu: abomina del Drieu la Rochele—i citen/ el Inés ea* Int dels esdeveniments literari'
haberse
declarado republicano, así
LLIIIIIRES 11
"dubte moral de tosa mena d'infide- racteritzat—Deulofeu diría "Europa con- niés imponents després de la "Diada del
conto a 1.Iiga Catalana, quiere repuAu
dibulto&
aquaredes
litat, insinceritat. parilisi espiritual". tra les pittries" cense arribar a les in- Llihre". sera. induhtablement. la Publi5 05 Inei 'input tan; 15001 tunees Se
blicanizar aprisa a toda Cataluña, a
La sinceritat és la primera condi- sSlites abstraccions de Julien Bernia. carió de "Camitas de Franca". de J. Puig
de Berrelone
España y a todas sus tuerzas de deexpelida t venna a preus inversemció de l'heroi també de la massa Tot un estol brillant d'intellectuals jo- i Ferretee. que les "Edicions Proa"
blarns a:
rechas. Llegó a decir que "el (ha que,
digna de la seva miss:O—. "Diría que ves--eitetn l'enquesta de la N. R. J.—, llamaran al mercat dintre d'aquest mes.
METROPOLITANA
per
sort de tot Espanya, gairebé totla sinceritat, una profunda, gran, ge- l es tesis d'Ox ford, tot el recent moviVILLA NOTA
LLIIOIRIA
hom sigui republicà", los hasta ahora
La "llistória de Gaialunya",
*
nuina sinceritat, es la primera carac- ment politic internacional al Danubi i
Canuna. al, Motos
ta ante muelo
monopolizadores
sectarios de la ReFerran Soldevila. que es posa a la venda
terística de tot borne d'alguna mapiíSlica acabarán por maldecirla.
nera heroic"; aquesta afirmació en
Pues si "per sort de tot Espanya"
una forma o altra es repeteix cent
4444444441141.6.44/444 hay que republicanizarse "gairebé totvegades en Carlyle. Pesqué tot gran
harn",
los que aceptaron y desernpe.
home o tosa gran empresa capee dafiaron carteras ministeriales con la
plegar grans sectors d'humanitat immonarquía e hicieron titánicos estuerporta necessariarnent una veritat fozos para salvarla, ¡laboraban por la
resienta': així el Ifahornetisme, o
"dissort" o desgracia de su Patria?
l'organització feudal, o la revolució
Son las consecuencias del eclecticispuritana. I fins quan Carlyle admet
mo político disimulando la veleidad y
un heroisme— pobre i migrat, aixà
el oportunismo o conveniencia. Polii— en la moral utilitaria de Jeremy
tice seria, no.
Bentham és perqué Bentham, enmig
También da por republicanizadas a
confirma els seus triomfs en els
de reeeepticisme que el volta, té allas derechas, con idéntica ligereza.
menys un apesit de sinceritat.
De
200 diputados de derechas en las
Hi ha una veritat en la profunda
actuales Cortes da por incondicionales
i intuitiva concepció de la divinitat
republicanos a 16o; así, en cifras rode l'univers de Mahomet, com hi ha
tundas y sonoras. Pero un demeicrata
una veritat en el pensatnent teocziàs
y partidario del sufragio universal
tic d'un Hildebrand, o d'un St. Bernat
como el señor Cambé, s puede absolGuanya en 1933 MEDALLA D'OR amb un cabriolet
en el Catolicisme medieval i en el
ver así y dar por buena esa supuesta
crit protestatari de Laten, a desgrat
deslealtad
colectiva a electores que,
de flor contradicció i incompatibilitat
mi n a re s si no millones, no votaPor
aparent; tot plegat diferenss camina
ron en republicano? Sen i muy de
per a assolir el mateix suprem oh"político" el juego en el sentido conjecte. "Cap pensament que habita en
venclonal
de la palabra, pero no en
el cor d'un home cona a veritable los
el
auténtico y serio. Repugna a la
res més que una honrada visió de la
mis elemental consecuencia politice,
veritat de De/ per l'home i te una
por q ue jamás el fin justifica les meessencial veritat en ell que el fa rodios.
mandre al través de tots els canvis
Y, en fin, al combatir el absorcioja eternament nostre. I per ultra
nisrno violento de la Esquerra en Cabanda, quina trieta idea és la que la
taluña, incurre el señor Cambó en lo
de representar-se tots els bornes en
mismo que condena: en el absorcio-tos % els paisos epocji.es cascote els
nismo que pretende para Lliga Catanostres, com havent gastas Ilur vida
lana. Para su líder, no hay más tueren cecs i condeninables errors, perza política que vindique a Cataluña
Escandinaus
Mahomeda i s! P agana,
oprimida que la suya; y el 46 Por Ion
tants! Todes les generacions d'homes
antiesquerrista triunfante en las úls'equivocaren i es perderen tan sole
timas elecciones es te:tibien y sólo
líenme la present generació pogués
Lliga Catalana. Esto no es combatir
salvar-se i tenis ra6... Es una increílógica y sinceramente la abeorcin .:tt
ble hipòtesi!"
y violencia enemiga, ni propugnar la
La pregressiva desaparició de l'aulibertad autentica de Cataltifia."
tentica enser:fas heroica marca l'adDIARIO DE BARCELONA
veniment d'una epoca d'aparenres,
la substitqciO de les veritables idee.
Es ~tira lambe diseonfaente
encare punta del discurs; per3 n'asceta
cions per falses aristocracies, dele
jeta, pel nominalisme, d'una época de
d'al/res, esPecioltnent aquell en que el
en 1934 la COPA de l'HOTEL SUMA
mayar Gambó afirma qme el frii loe eedecadencia d'institucions ja no sen',lit. de VataoriOnlia do a Cald111113.3.
lides: les religions esdevenen lórmu.
amb un descapotable
l'editorial, en eferte, un l'arrue Per a
les i el dret clIvi dels reis un tort dinbblic. Això és el que. segons l'assaFelderalliNtr-l a , a base de saggerieltettas
jornils pel Mer de la Viga:
pista anglis, dóna ra6 i cariete a
l'acció revoliecionäria, procés de des"Y ahl esti precisament ese mayor Peligro para la Autonomía: en
Avinguda 14
413 i Diputació, 35
lo mal logrado que lia sido el Estacontra lee
tuto por culpa de la "Esquerra" priMI«
meramente, s en el desengailo e irritación que lo va circundando, (les-

BUSQUETS

justiZ de

puée. A lA que hay que añadir que 'en
el resto de España st esta esperando
y coadyuvando a un resultado catastrófico, puesta la a 'enciOn a lo que
entre nosotros ocurre. Hasta en las
misma! Cortes. estas Cortes que van
dando, no con facilidad, sino premiocemente (itendremos que decir: graCiaS a Dios?). los traspaso,. Aunque
el señor Cantlsó haya procurado levantar los 'espíritus diciendo que en
el Parlamento actual nadie se ha mas
nifeetado contra la autonomía de Catalufia, ¡cabe desconocer que la renovación operada por las últimas
elecciones en nada ha hecho variar
la enemiga que se tiene a la solución
autonómica? Las derechas han irrumpido en el Parlamento de un modo
ine pto/echado, es verdad; pero es incuestionable que para nuestro caso co
hay distinción entre derechas e izquierdas. Ni siquiera entre este Parlamento y el anterior. ¿Hubiera otorgado Arañe la autonomía si no
hubiese confiado en su fraeaso:
¡Qui tenia que ver con nuestra causa ese madrileño castizo —madrilefio
de cacharreria del Ateneo y de Perla
de café —, para apoyar el Estatuto
contra viento y marea? No: él no
vis más que los votos de la "Esquerra", que tanto le convenían, y la Cifi
•eguridael de que asmi, en Catalufia
mismo, se levantaría el mayor peligro contra el Estatuto. que serviría
maravillosamente a los fines de los
antiestatutistas. Y si en !es nuevas
Cortes no se ha levantado ni una 110,
contra eso que se ha dado en llamar
la "autonomía catalana'', ea porque
seria perder el tiempo insistir en revolverse contra una conceaión va votada, rolare todo cuando todos aguardan el fracaso de su aplicaci,rm. No,
no hay que haverse ilusiones: en el
resto de Espata se ve con amipatia
invencible todo particularismo dentro
10.41444441444444.60444-e.p.a..e.,

HERNIE
NO PORTEO MIES

BiA6UERS
Turnens inútil i perillós. Les pilotes aixafen l'Hernia contra les ingles,
i faciliten novios l'estrangulació, i siempre el desenrotllament amb baixada
a l'escrot.
Si voleu evitar aquesta greus inconveniente i tenir la veritable sensació de no portar embenat i de no
tenir mis Hernia, aprofiteu la nota
invenció deis Aparells del doctor
M, BARRY.RE, de París.
ASIR EL SUPER-NEO BARRENE

SENSE PILOTES — SENSE CER
Ileuger, flexible i de molt fácil sollosació, desapareo en absolut L'HERNIA. MILERS de metges el pres.
trinen. (Aasaigs gratis.)
Aplicació tots els dita, de deu a una
i de quatre a sea
Corte, 688, lar, (xamfrk Girona)
DEMANEU GRATIS
EL TRACTAT "LA HERNIA"
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del conjunto nacional; y esa antipatia
se acusa no sólo en la política, sino
en la industria, en el comercio, en el
pueblo todo, que nos hace untar, de
la manera que puede, los efectos de
la misma. No hay más que fijarse en
e estrago que está produciendo en la
industria catalana la sistemática disminaciOn de las transacciones.
Duro es tener que reconocerlo;
pero en momentos difíciles como les
que estamos atravesando hay que dar
la cara a la realidad, por cruda que
ella sea, y cabalmente por serlo. Con
eufemismos no se salva a los puelilos.
El Estatuto está rodeado de peligros,
y en los catalanes esté el mayor, porque se consideran las víctimas directas del mismo."
LUZ
En un editorial n'off h o remarca la
..rNublança di la discursos dcl senyor Combó i (id senyor Gil Robles:

"N2 sabríamos decir si Carnbó dictó sus declaraciones a Gil Robles o
si el ex-caudillo del catalanismo
seguido punto par punto las palabras
riel jefe de Acción Popular...
Pera es jira sobretot en l'afirmació
del senyor Comb ee ,segosus el q,,31 eis q,,,
han (n'alai par( del comite revoluciouari
creuen tenue un dret exclusiu que han
d'insem"ure en el registre de la propietat, 1 replica amé contundencia:

"No, Si'. Gambó: la cosa es mucho más sencilla. El derecho está inscr:to ya en el mejor registro posible:
en el de la conciencia republicana del
país. Lo que cuidan ahora los republicanos es que no les roben los títulos.
El momento político, verdaderamente curioso, acusa una profunda preocupación de las derechas representadas por los señores Gil Robles y
Cambö. Unidos en la misma tarea,
para idénticas finalidades, ya ne saben cánso lanzar el g: an asalto contra la República. tiernos informes
aseguran que dentro de pocos días
procurarän utilizar los servicios del
señor Martínez de Velasco, a quien
base algún tiempo vienen adormeciendo con halagos, que el buen arandino
toma demasiado en serio. Piensan,
sencillamente, en un Gobierno mayoritario preeidido por el p erlar Martínez de Velasen. Si en todo ello no
estuviera comprometido el destino de
España y la salvación de la República, amenazada por Sus peores enemigos, seria divertid:si/ro asistir a la
formación de ese Gobierno. ;Qué el:vertimiento y rolé inacabable regocijo
producirla en las masas populares republicanas!
Proceden los señores Gil Robles y
.CambO COMO si no hubiera republicanos en España. Su error es tan grande como inexplicable. Ba5saría que
abrieran los ojos y pasearan :a mirada sobre el panorama político español para que al punto advirtieras
cuán profunda ;y cuán inexorable: es
la fuerza republicana. No sabemos
qué iiltro les ha envenenado, hasta
llevarles a las nianiobras más pueriles
que sea posible imaginar. El señor
Cambó está profetizando de modo
muy semejante al que adoptó respecto de la República en los últimos días
del Gobierno Aznar. Habrá que repetir el comentario con que una vez
le interrumpiO uno de sus íntimos:
"Serios Cambó: ¿Cómo se las arregla
usted para equivocarse tan a menudo?"
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La visita L'atracamed de la
L'atracament La vaga dels deis
vaixells seeyera Lefulla
mes al Camp La proteeei4 al patrimoni d'Hostafrancs colltramestres de guerra
La víctima declara
artistie, a les arts i id*
japonesos
de l'Arpo
no ha
Els detinguts emplien les La

dipòsit d'ar-

Les tasques culturals de la Generalitat

trituació

artistes

eta!' de! material trobat

I antecedents del mort
arran dc la troballa del (lipósit
al Camp de l'Arpa, de la miel
aivern una intormació extensa en red'ahir, va resultar muta el llogadel pis anomenat Josep Maria Oh; aeringut un indi y idu que era a la
que. ea fugir-ne, s'arnagá en un
el duna casa propera per tal de prodescapolir-se.
moment va donar un amo que a
paic.a li temblé que no era el sea ,
aja se sap que sattiomena Maria Nos i Pallares; que te ar anys; que
.1:1 Chipiona tSaragossal; que és
e que treballava al moll: q ue esté
a a la U. G. T. i al Sindical Aui, denles, que haría pertanyut al
a:at Lliure. També havia estar soeata.
d:a que armes: individu ja havia
• ••I Comissaria de Vigilancia del
-, sr a reclamar una maleta que te-. d'un atnic sea, dintre la qual
seves, i afegi que aquest
tenia dues pistoles per arcana donar iloc a qué s'In pracJaicoli que ha donat per re:roba/1a del dipäsit d'armes.
'les i les municions, la policartutxos de dinamita. met-ladors per a les hoteles.
caes

LES ARMES TROBADES
Cetall de les armes i municions
.:ies ter la policía és el següent.
, a pistola marca Star, calibre 9,
i_ cas carre gadors; un re y/A yer Smith,
negat, ama cinc bales; una pistola
22 i una altea, marca Walter,
ea 22: una escopeta de dos canons;
de caça; un basen "Mauescopetes
es
dos matxets, moit esmolats, per a
.auser - ; una arma per a tir al bianc;
:evd:vers inservibles; un nagua de
..exes de dinamita d'un pes atece:le e:tres quilos-, dos ronles de metxa:
caixa contenint uns cent detonadors;
5ales de bisel' Winchester; 425 de
;leaser - ; S3 de pistola del calibre az;
cartetxos d'escopeta de caça; eb
• • - r a practiques de tir, i dues
.- pólvora.
... . trobats es troben en per•. i semblen recentment adqui:sacta d'unes armes ,nagniii, cle les atuses portava la
i del Sometent.
QUE DIU LA DONA DEL
MORT
.-aionsena Dolers Alemany Perez ; té
anys. El matrimoni te tres fills.
seva cleclaraciü va dir que no
el que hi havia dintre la maleta, i
:e e:pasara que havia estar Inunda
perquè la guardes, amb
tt:•:,iit de comprometen Ligué que
nest cap diner i que pass-ever, mia. La. casa, en eiecte, te un aspecte
rab:e.

Ami, referneia a les activitats del
5e11 dcpartament, al/ir al migdIa, el
conseiler de Cultura, senyor GaS60i,
va Merar al, representants de la
prenisa a segnent nota:

L'OBRA PER A LA CONSERVACIO DEL PATRIMONI ARTISTIC
CATALA
Ver el reaspits dels Serveis de Belles Ares i Conservació de N ontiments a la Generalitat de Catalunya,
ha calgut que aquesta Ccmselleria n'encarregués, per mitja deis seno élrgans
adequats, de tot aquell ordre con,plcx de funcions que aquest traemis
comporta.
Quant a la conservació i defensa
del Patrimoni Artistic. ha caleta per
part d'aquesta Conselleria mobilitzar
aquells organismes públics que, com

els Municipis, lii tenen juriedicc;.a.
Anih aquesta finalitat. ha estar adre_
c a da una ordre circular a tots els alcaldes de Caralunya' en la qual seis
la avinent la innovació legal que implica aquest traspis i és estimulada
llur actiy i tat per a la defensa del Patrimoni Artistic de Catalunya. Aqueota gestio ha omites de coneixer resta t ruinós en que es trobaven diversos objectes crac i monuments. Per
tal de procedir a la realitzacin de les
obres i gestions necessàries per a Ilur
conservacid, han estar vi : itats per un
tecnic de la Ponencia d'Arxius i Selles Arts del Consell de Cultura, entre anees, els següents montiments:
l'església de Sant Pere Cercada, de
Santa Colonia'. de Farners: resglesia
vella de Cervelló; tina pintura de Garcia; l'església de Moranges; les ro=Imites arqueolbgiques d'Ocata; la
Capella de Sant Benet de Riells; una
creu de Puiereig. etc. Pel que fa a
les creas de terme, han estar adoptades mesures enérgiques per evitar
llur deetruceiö 1 restaurar les que ho
han estar, ccan les de Santa Colonia
de Queralt i de Puigreig, per exemple.
El traspäs dels Serveis . de Belles
Arts i Conservació de Monuments
compren tambe. per part d'aquesta
Conselleria, i. lonja:temo Els seus órgano adequats, la continuació de la
tramitació dels expedients de restauració i consolidació de monuments
histórico-artístico de Catalunya. que.
sota el reglen legal anterior, havien
estar incoars pels organismes depenents del Ministeri d'Instrucció
D'aquests expedimos, uns, com
els de Sanies Creus i Poblet, han
estat mramitats pchs Organs depenents
d'aquesta Conselleria. i d'altres han
estar sollicitats a aquell Ministeri.
En valor de les mateixes iacultats
que atorga el traspas. aquesta Conselleria ha gestionar l'adquisició d'edificis tan remarcables per Ilur interes
histórico- artístic. com el de la casa
ronsänica j resglesia ailexa de 'larrega. Té cura, alai mateie, de vetllar
per la integritat i bellesa dels nostres .fonuments. ami) l'esperit que no
hi sigui innovat res sense antoritunció. Acaba d'ésser de s patxada. tamohé, una perici.', derEficar al lloc de
Sant Marti d'Empüries. a base —no
cal dir-ho— de salvar l'interés essenriel del monument. Aprovada pel Parlainent de Catalunya la Llei del Patrinioni Histäric, Artietic i Cientific,
es procedeix a hores clara a restructuraciO dels Serveis que regula
l'esmentada Llei.

ESERINAMENTS DE LA
POLICIA
conseqüencia de les indagacions
;nades, se sap que tant Oliver corn
vales havieu pertanyut al Sindical
durant l'època que Maniate
lo fou governador de Barcelona.
.eia va incautar-se d'un; dacameats ELS ARTISTES CATALANS I LA
mara en els quals posa de manifest CREACIO DELS DOS PREMIS
e fruta d'un cert predicament en DE PINTURA I D'ESCULTURA
:tes e:trenca:s. Oliver era calderer.
Per aerair al Govern n Ir la Genepetó també arranjava rellotge
ralitat la creaciä del dos M enú- annais
de pintura i creecultura, ha estar a
visitar el conseller de Cultura una
L'AUTÓPSIA DEL MORT
eornissió d'artistes catalan, integrada
metge forense del Jutjat
. e practica l'autöpsia de Jusep
LA COMMEMORACIO
,ver, mort la marinada ante.rrer de Freeser. El cadáver DE L'EXPOSICIO DEL 88
una sola ferida d'arma de
••rifici d'entrada per :a banda
- sota romaplat esquerre, la
La Comis s ió comm erno ra dura de
vessa el cor. La mort. (inc bou
a, fou produida per Lean:ir-ra- l'Exposició Universal de 1888, caestant
i fidel guardadora de l'honor i
dlitiositin
e. Anit fue :KIS11.
gliala que a Barcelona dona la seva
• 1 detingut Merla Novales,que
• 7 acusé el mort de tenir armes primera Exposici.i fa prop de mig
; n oder. algunes propietat segle, espera que tot el polde de Bar.ut. La pulida realitza anit celona, yente dist:neiú d'estaments ni
i especiahnent les corpora, corcolls a barriades extremes opinions,
relacionades arnb la troballa cions i sorierats de rota mena en totes Ilurs nombroses i variades manipiesit d'armes.
festacions, acudiran denea. dissabte,
en que s'escau el „sti.e aniversari
quell iet, a dipositar al peu del monument dedicar a Rius i T ate let flor s
eanderes monàrquiques i llorers, com a ofrenes afectuoses
gratitud i Len record.
Les ofrenes seran reinedes, durant
tot el mati de demä, al peu mlel ter,nument curant de la seca ordenada
collocació, per disposició del senyor
Icalde. el personal del Cos de BOnihers i la Brigada Municipal de Pare,
Jardins de la Ciutat.
Els altres actes que s'efectuaran.
sei.yor
amb
nimia daque s ta cominemoraci/,
d'haver
sl,•••• lviiibamales di- consistiran en la (unció religiosa. que
celebrara al Cambril major de la
que estaven i'a'lsaeiuztu .11- Basílica de la Mere:, a les onze en
(st lila' ti ciii
teatia, el qual, con, se punt del mati;
Acabada la funde, religio s a, la COdelingu( perquii se sos, le havia eslal l'autor ,le missió cominemoradora, junt amb el,
ä ruciú d'une; bandere; iills i successors del, insignes patriHiques den del; arbre; cis Ritts i 'faulet, Duran i Bus, Fer- passeigs de Barcelona. rer 1 Vidal, Girona, Eusebi Giiell (exal que fos posat en ni_ marques de ('omilles), Camil
sepias sembia. iii es
Serrano de Casanova i altres perece
que jes epilogues ell.
nalitats caracteritzades, es trasIladaüans de mamar del ,Jutjat, el ran al Monument dedicar a rinohliflt'or Altés va ordenar al melge
dable alcalde, on relitä rhomentoge
que ree nnegm's a Jitnéque la Generalitat de Catalunya l'Aja que la mare d'aquest
te anté5 Un telegrama a un juntament de la chitar i les Corpora:ilitat a Corlo queixat.l - se que cions oficials. Academies, Societats,
Centres i particulars tribitaran als
' t i fill havia slat
htelge l'examina detinguda- organitzadors, ja morts, d • aquella mei dictamina que no pi -e' morable Exposició Internacional.
Les romissione del Mercar, de la
sett)al lleu d'haver
d at n'in I I raer sil. diel amen II capital, formadas per jove, i elegante
Inet ae lia estat ajuntat a les di' venedores, acudiran a la dita hora,
dacies pracliCluleS•
preeididea pele seas directors.

s ab solt l'acusat
haver-les penjades

per Manuel Ilumberr, president del
Saló de alontjuic; Frederic Mares.
president del Saló de 13arcelona. i els
membres de les Dirertives senyors

Rafel Solanic. Apelte, Venosa. .1. N.
Prini i Vila Arrufat. Els acompanyava el senyor Joan atcrli, secretari
general de la Junta d'Exposicions.
El conseller va agrair cordialment
la visita i va fer-los constar que la
ereaciP daquests premie representava.
per part del Gavera/. nomes l'in:ci de
l'obra que es proposa realitzar al
servei de l'art i dels artistes de Catalum a. Va comunicar-los tanshe que
constituirä, dintre el Departament, i
com a eubponencia del Coneell (le
Cultura, la eubponencla d'arts olastictac,.
LA TASCA DEL COMITZ DE
CINEMA
Aquests darrers tenlos, el Comité
de Cinema ha intensiticat les sesee
easslone de cineasa cultural, en Ice
quals porta j a projectats mes de 200
Climas, no solament a Barcelona. sitió
iantbe a les institucions i entitats
cultural; de Reas . Igualada, el Masnou, Premia de Mar. etc.
El conseller, president de resistentat Comité, ha rebut la y :sita de la
nova Junta directiva de la Marta de
Defensa Cinematogräfica Espanyola.
la qual ha ofert la seva collaboració
a la tasca del Comité de Cinema de
la Generalitat. El senyor Ventura
Gaesol agran roieriment i ha
subratIlat el Oroliós i t del Cenaste de
vetllar pels interessos cinematograbics
de Cataluaya.
El Comité de Cinema col-laborara
activament al Saló de Turieme organitzar amb motiu de la propera
Ir Barcelona, que t;ndra lloc del 2 al
17 de juny. Ultra un stand hi tindrä
installada una sala de projeccions en
tUriStieS
la gual sera/I mojactat
i de nronazanda .le Catalun y a i de
les seves activitats.
DONATIUS AL MUSEU MARITIM DE L'INSTITUT NAUTIC
DE LA MEDITERRANIA
La Junta de Patronat ile l'Institut
Niatic de a Mediterrinia, continua
la seva recerca d'objectes per al
Musca Maritim. En aquest primer
trimestre han ingressat el faincis "Negre de la Riba", mascara ripie dcl
g eg.:e XVII.e. dcmatiu dels germans
Pb.
a i un exemp:ar de berganti rodó
de començaments del serle XIX. El
n'ocie! del Brie-Barca "Jaruco", tipus
de eeler de gran tonatge amb les
característiguee del vaixells estrangers
adquirits l'ene 186o pe: s armador, catalans. A q uesta peca és procedent ale
Moret de .\lar. Tres exemplars de ring
casc. contruits per l'Hereu Bague, de
Planes , de linies molt acteades. Dos
CaSCOS d'ex-vots, de Lloret de Mar
Dues eaixes de les utilitzades pel,
marit ere tune a guardar l'equipatge
amb les tapes p intades amb ese enes
maritimes; una de les ralees es del
segle XVIII.e. Tres quadres n inta t e a
l'ali re p resentaut el "Sebaetiä Gama".
el ".Taruco"la "Bella Aurora".
Per donac't, del senyor Emerencia
Rnig ha in g ressat a re,Inentat al useu
el model del ber ganti rodó "Soberano". bel) exemplar construit a Olaneo. Ha iet retobé Iliurament ile joes
de relamen de fragata. pailehot i
llagar, per exposició e s tilitzacla, i una
coHecciri miniatura de "cahulleria" de
Sitges.
Al taller anete al Museo, han estat
re s taurad:: e s tilitzadament agune,
m aq uetee de vaxells de vela de construcció catalana.
Es a les acaballes el iitxer fotoeráfic per a facilitar rinventari crob;tetes trarítim; conservats en diverses
loralitats de la costa catalana.

Explosió
d'una bomba
,

a ' Auxiliar Textil Cotonera de l'Hospitalet
DU

la II/atinada pussada,
el soroll /l'una exilio:44 mol I
furia va sernbrar l'alarma a lit
barriada efe l'Hospitalet.
Avieada la guardia c ivil N
surtir a donar 1111U boltIllit tul!
II n r e tal lis Va :sentir Pexplosid.
Va resultar que el 'loe on ha\ ia
,, eoreegut era el • aeree de Feenti
tia la ti. número 60, a la rúbrica
1...1uxiliar Textil Coloriera. S. A.,
d'aquella barriada. Cal ree.ordir
que diee enrama foil víctima
atemptat a la Bordeta, davasil
Ifialeix (le la fabrica BallIO.
geretil de la primera,
en el 11P/passavo ami)
11101d que hi
111;11-lit.
En aquel! 11.... la gil:tedia civil

declaracions

eanviat

L'ESTAT DEL CONFLICTE
La infarmacia que publieäveni en la
.\hir el coli g iere continua igual que
nostra edica dable a nrop äsit traquee
fet acaba diem que cls guata> detinguts el mlid alrans. A les tabrilues es treha y ien estar posats a la dispoeició del balla normalment. Eou comunicar a
la Comissaria General d'Ordre PUiiniat.
Allir al mati al iutiat es va pretire blic que entre le, bist r rìtiue de Joan
Espanya Industrial, Nebot,
dcclaració a tots nuatre. Fea mía exten s a i acalla a do, q uarts de tres de Baffle i Bald t i Vendrell vagas-en vuila tarda. Els detinguts am pliaren les de- tanta-qualre obrers entre contramestres i ajulants.
claraciens que feren davant la malicia.
El (.'omite de vaga, en una rumie>
El "Coix" es planyé, gairche plorant.
que va celebrar al vespre al sea esque la seva dona no IliaguL anat
teure. l'a negar, des p rS rle rdnrar inla tatge social, situat a F.Nvinguda
miqueta. que fos el can de la banda i d'Eduard aterieran. . acordä acudir
ene hagués planejat ratracament. Va les reintions qite Cilio les autoritats
tlir gue s'Ilesa limitar a cerrar les da- per tal de venir si es troba la soluei6
des per tal de poder-lo realitzar. Asse- del conflicte plantejat. Tambe acornyalh Gil, o sigui el xofer, com l'autor daren insistir a volee obtenir, com a
de ratracament, i di gne nue era en el campeneació de les festes intersetmanale. rasseguranea obligatòria de
ein i has ia repartit les nistoles i (mi hayia pronosat llagar un local per a cuan- vellera i
dar-hl l'auto. Despee s , g ire havia cstat el
"Sastre" el qui hacia planejat l'atraca- EL QUE DIU EL SR. BARRERA
mena Es (-lar. coas que no va interSegons sembla, el coas-circe de Irevenir-hi. digné tambe que eslava Con- ha II, arran eragnest conflicte. esta
5rneut que havia estar comes el dinmenee; peri, qtre des pees va saber que •ecidit a actuar e/Mi: gira/nena Mil- a
tia ho Isasia estar amieet dia , degut a que la tarda comença a fer gestions per
el senyor Aramon no es truhava a casa tal de solucionar-In. Tenia convocada
seva. Aje?) el "Sastre" li hie digatk en una reunió amb els representauts dels
unes reg les ene Ii va enviar, No pegué elements afectats per la yaga.
En parlar-ne dique que eslava discnsenyar-les al jutee, el qual les hi va
demanar. Li digué uue ba y a estrivat el posat a fer complir els convenis
paper. A f egi arte dissahte l'havien anat a trehall, i anuncia que no permetria
veme a casa seva el "Sastre" i la seva que el conflicte continúes, a fi d'evitar
dona, i ove aquel! li !aria domat la que s'arribes a l'atur total de les
pistola. L'arma ell la Ilinra, embnlicada fabriques del rana
amb un paper, a les cinc de la tarda al
EN UNA NOTA, LA UNIÓ GESet/ barben I.i digua nue rendena
NERAL DE TREBALLADORS,
niria a rceollir.
Fs queixà que la ronda no naguas ARRAN DEL CONFLICTE, DIU
tractet gaire tea, i diene que al ¡tajar
- Primer. — Els obrers de la ImInssucceia el contrari. Tumbé va dir que tela Fabril i Textil de Catalunya,
en tractar-ee de realivar ratraramem afectes a la Unió General de Trebacon/
Ii dieueren ente Im hh anés, requi.
lladors, s'abstindran en absolut d'exeque era cola, °odia comprometrels.
catar, dins les fabriques, treliall de
Digne que cl "Sastre - li havia lliurat cap mena que no sigui cn ells rhabinou duros i mig. inint amb la pistola.
tual.
Abans de decidir-se a signar les deSegon. — Tots els obrero es preclaracions, va relle gir-les minuciosa- sentaran a les abrigues a les hores
ment.
d'entrada, disposats a executar el treDesprés. als nassadissns, va sentir a ball gue tensn assignat.
dir cine tira de les notes eme ha y ien reTercer. — No harem estat aquesta
sultat ferides esteva molt greta Es nosä /aga promoguda pels obrers de la
a Morar i <li g ue que si lumia la sera lntInstria Textil i Fabril afectes a la
mort agreuiaria la bela
Unió General de Treballadars, han de
els altres processats cl nadaren percebre integrament el jornal. iins
ami, (redor.
i tot en el cas que, com a conseqüèn'alaxim Soler digue que l'afer
cia ele 15 vaga de coptramestres, quedi
claneat el "Coix". Va negar que entar- panlitizat el echan a les abrigues.
(tés les pistnies. Afegi que la inie li haQuart. — Si els panolis es /leguen
vire trohat la In havia donada el "Fotia- a aletear els jornale. els obrers forgraf - . Rus la visita que fi i ti a Climcnt. mularan immediatament l'oportuna
no li halla donat cap arma. Unicament reclamació davant el Jurar Mixt i en
Ii feu lliurament de nou duros i mig.
donaran compte al secretariat a Catacls quals Ii havia donat el dit -1,0- lunva de la Unió General de TrebaMgrai”. per a ag uda Digne que din- llador.menge no havia pujat al rus del senyor
Aramen. einA (me Unicoment ho havia
UNA i.i.TRA NOTA
simular, per tal de veure si els seas comDE "EL RADIUM"
paro 5 es desdeien de realitzar l'atracaPer la seva banda aquesta m'airar,
ment.
El xofer continua neeant. cota ha sin- composta, com se eap, pelo obrero
gar f ent ales dele primer' moments. contrameetres que s'han declarar en
que hi !melle s Pres tare. Tornã a dir vaga. fet pública tina altra, en la
gnal din que seguint les instruccions
que coneixia el proiect, i umie e•
a intervenir-11i. Afirma /iiie era el dcniades pel Comité als Sindicats federats i les Juntes als l'omites de les
- Coa" g ui l'havia Planeiat.
El darrer a dec l arar f tosen .\ratia. fabriques de les seseo comarques resEs el barbee. Va dir que dilluns. a les pectives. dimarts a la taada s'acomiacinc de la /arda, el "r,,i y " Ii ha\ la daren els seus afiliats deis directors
Iliurat un pague dient-li mie l'aniria a .le les fabriques i encarregats. aixi
recollir al se,pre inateix; en reune fine einn lambe de tots els airees treballaromnareix ia, el desemholica i va dors, i els notificaren que el dia setrobar-hi la pistola. Com oue ia eren les güent, o sigui dimecres. deixarien
non del yespre, so deixar ner a l'enclernä, dassistir a Ilurs ocupacions, degut,
o sigui el dillints. la intenciO que va te- cont se sap, a su u haver-se rebut per
nir d'anar a denunciar el fel a la neli- part de la Federaciú de Fabricants
ein. Per,, fou deriagut aguell mateix dia. de Filats i Teixits de Catalunya la
Naturalmem, no sabia res de res. ,-ontestació que s'esperava a les deAqueas (marre detineuts ingressaren ahir mandes que presentaren el die 24 del
a ld tarda a la mesó.
passat mes d'abril, tal com eslava
previst. Diu que per les noticies que
-1,4441" /le iota la regiú els arriben poden confirmar que la vaga deis coniranuesire i ajudants afiliats a la central
sindical "El Rádium - disseminats per
tot Catalunya es un fct comumat.-

Interessant!

El vostre cotxe necessita,
corn cada any a l'estiu,
fer molts quilòmetres,
i EL SEU RADIADOR
NO FUNCIONA PROU
BE. Serviu-vos visitar
aquesta casa, que també
és vostra

Nou sistema patentat

va reeollir unes itioledles de líquid inflamable. L'arlefacle
eolltmat a la porta d'un traile1. ..nanador eleetrie i va preajtji•
gra ns destroces, valocades en
alguite milers de pesados.
El jutge srmyor Comes, ato/lupa nya I del critn ins lista senyor
iteudi al lloe del bucees,
per tal (l'instruir les pritneres
diligenejen.
L'explosiú no va peoduir desgarres personals. La gUärdia civil treballa per tal ile detenir ris
aulors de la collnerteiú de .rartofacie.

La guardia eivil de I'llospitalel ha donat comple a la COlalisSalia general il'Ordre Públic que
en • aquella peor) de 1;1
Transport i turisme
fabrica de leixit s nit y a fer 1 . Xph,sió utir; bmnInt, va simprendre
Fàbrica i reparació
qii p liP individlIS que ;eguranient
realilzar tu! :tete de Avinguda del 14 d'Abril, 463
eabulalge. Els eridarrn rallo j
(entre Casanova 1 VIllarroel
els desconeguts ilesuparegnei.m,
sanee que fe n guesein esser
TELEFON 78020 - BARCELONA
tinguts, malgral Pb
trels quo
van disparar-los.
ifte444444rWet'eMelhelee

La policia segueia fent indagacions
amb motiu de ratracarneat de que
Maria
va (asen víctima la senyora
ja nu s quants dies. EJ fet
AL PRAT
com se sap, prop &e FeLa jornada del, mar.ners japone- va oeórrer.
Ahir va compareixer a Coso s durant la seva visita a la nostra ala-albea.
missaria general d'Ordre Públic un
cintat comerna al/ir ami) la visita
que fa de naire, i qua viu en
d'una trentena rroficials marinera a borne
;me casa de cenia situada prop del
latrinIrran del Prat, on e, trolien el,
Ilse on va iisser trabada la senyora
liangars de la tercera esquadra
Lafulla traue sentits. Va die a l en .,
pel
rebuts
alli
Foren
militar.
viació
-miseardlbg'nvstia.
comandant Sandino, cap de l'Esquacriminal que aquel) cl:a va Yortir de
dra. i el, airee, capo i
(luz.
i
De,prl... de reciirrer les distintes casa seva a les sis del mati
im tres de la
installarions del camp i visitar ele en tornar-hi, prop de,
tarda.
va
sentir
lladrar
el
gas
de
:a
taller, i hangars, efectuaren diversos
Fte.it del L'ea. En credar-lo pel seu
volt en dos aparells que anaven
luan
i
veure
que
no
se
ti
acostava.
tals pels tinents senyors Ponce de
va
León, Crietälial Neta Almacén i el Con/ acostuniava fer aenapre,
capita d'aviarie, senyor Meana, acom- acostar ell. Aleshoree, es va ademar
terra
estirada
hi
havia
una
',enyete tembé pels capitans senyors q ue a
dona. ia qual tenia els braços enlaire.
Vayo i Casares.
Seguidament, al cansp daviació es Va dernanar l'ajut eruns cambrers i
jugaren dos partits de teni s entre dos van procedir a auxiliare-1a i la trasllaja p onesos ami) els senyors daren al dispensar:. La policia va tea,,ar estrany que essent justament la
Peullte de León i CriStóbal N&a.
Finalment foren ob:equiats amb un niuller d'aquest pages la dona que
lunch al pavelba d'oficials del camp, unes les setmanes va a casa de la
tornaren a llurs vaixells.
sen y ora Lafulla a ben feines de caräcter domèstic aquell no l'haLA FESTA
guee reconeguda de primer antuvi com
—
la niestressa de la seva dona.
ELS ARBRES JAPONESOS
E; (lit pages bao jastifica dient
TOQUI0
DE
CARRER
AL
que, ell eiecte, no rhavia reconeguda,
vegaI.'alcalde, Sr. Carleo. Pi i Sunyer. tot i ente baria anat diverses
des al domicili particular d'aquella seassisti altir al mati a la plantació
quatre arbres al carrer de roma°, nyora. al correr del bruch, aportar-li
que fou efectuada per les autoritats ous. Va explicar que va saber de que
japoneses que es troben a la nostra es ti-octavo cr5 llegir l'enderna la. nociutat. Acompanyaven l'alcalde els ticia de l'atracament als datas.
La noticia creu que tot el que va
consellers senyors Duran-Rey nals i
Escoiet i el ministre de Marina. se- dir és cert.
Per la seva banda el jutjat número
nyor Joan Josep Rocha. Dels guatee
arbres miman estat plantats: un pel onze. constituit pel jutge a.cc:dental
ministre plenipotenciari del Japó, st- senyor Ernest Loch, l'oficial senyor
nyor Arara Aoki; un altre pel vice- Ferrer. junt amb el metge forense del
ahnirall de resquadra japonesa, se- dit jutjar. doctor Sebastia, es van prenyor Hajirne alatsuchita; un altre pel sentar ahir a la tarda al domieili de
ministre de alarina de la República la senyora Ufana, carrer del Bruch.
espam ola, scnyor Rocha, i un altre - p er a practicar unes diligencies relaper l'alcalde, senyor Cardes Pi i Su- cionacles amb ratracamcnt de que va
nyer. El senyor ministre del Japó ésser víctima aquella senyora.
s'Ira congratular craquest acre d'afecPer ordre del jutge, el metge forente i consideració envers la nostra do- se va reconèixer a la senyora per tal
tar, que representara sernpre un Ilaa de veure si es Coba y a en condicions
d'unió espiritual i un record delicat de declarar, tot i que va dir que havia
que unirá. els dos nobles. Li ha res- sofert tut s'emir de sanee el merge va
post el senyor alcalde expre ss ant l'ho- dir que poda prestar declaració.
nor que sent Barcelona dallotjar les
Sotmesa a un interrogatori, el qual
autoritats i mariners del Japó. i es el primer, va explicar com va
agraint la penrora d'ami s tat i de Iras- /acorrer l'atracament.
remirar une aquests arbres represenVa contestar guantes preguntes se
ten, Seguidament, a l'Avinguda
li van ier. Despres d'hu yen interrogat
ir;lbril les trapes japoneses i esel jutge va disposar que
panyoles han desfilat davant les au- el seu eSPÓS.
ambdós es nosessin d'acord sobre altoritats.
guns extrema eis qual no apareixien
La destilada pelo carrers de /a din tat foil presenciada per nornbroses clars.
Van iaser interrogades la mare
persones.
de la senyora Lafulla i la criada i sohre el que van di:- es guarda resma
BANQUET A BORD DEL
absoluta.
"ASAMA"
El jutjat va examinar alguns paA la una en punj , dacord amb el pro- pers que hi baria a la casa per a poder
grama fixat, ralmirajj japonés ecnyor com p rovar quina relació tenien i si
liajime alasushita osen i un di nar a bord coniirmaven let maniiestacions tetes.
del creuer -Asama" a honor de les auLa diligencia va durar molla estona.
biritats espanyoles i catalanes,
De:, de la caoa de la perjudicada, el
de
la
Geneassistiren cl president
Unge es va traslladar a la Prefeemea
prop
calitat, senyor Companys. ei senyor Ra- ele Policia. i va sostenir
cha, ministre de Marina espanyal, l'al- les &u de la nit, una detinguda concalde dc Barcelona, senyor Pi i Somit-er, ferencia aml,. el ca,p Superior i els
el vicc-almirall espanyol senyor Xavier agents encarregits d'aquest servei per
de Salas i el general Batet : els coman- veure de posar en clac diversos exdants dels cremes japonesos senyors tremos.
Salteas que ahir nit la policia va ter
Oltra i Haca, el cònsol del japó. senyor
e p leado . i altres personalitats i imarins aLdonticili de la senyora atracada un
espanynl s i japonesas. F.I dinar bou ante- minuciOs escoreoll el qual resultar
ignorem.
latear Per la banda naval japonesa.
També es van fer altres escorcolls
relacionats amb l'anterior.
DEL
A
BORD
RECEPCIÓ
LA
El jutiat e: mostrara esperançat de
"ASAMA"
poder posar en clan aquest atracament.
A les tres de la tarda l'esquadra japonesa encorada al nostre port hasta
croferir una recepció i un te dansant a
les autoritats catalanes i barcelonines i El funcionament de
a tia el polele de Barcelona, per la
qual cosa Inicien estat invitades diverses clames i sein oretes de l'aristocracia

barcebutina en representació d'aquel!.
A la festa assistiren nombroses persones.
Perit degut a quid fou negada l'entrada en l'esmentat vaixell als repOrters
sota el metext que havien estat cusodes invitacions especials a les redaccions
dels diaris, en les quals no ulla rebut
I UNA ALTRA DE LA FEDERA- cap invitació als esineatats festivals ,
dels carnets proiesCIO REGIONAL TBXTIL DE malgrat
CATALUNYA, U. G. T., ALS sionals, els periodistes es retiraren,
per la qual cosa ens velera impossibiSEUS ADHERITS, EN LA QUAL
litats de donar la informació deguda ah'
DIU QUE
/sast res lectors, tot lamentant aquest in"Da y ent aparegut a la premsa irabir cident,
• ••
a la nit una nota del Secretariat ReDema, a les vnit dei metí. el, vaigional de la U. el. T. a Catalunya
la qual pretenen donar determinarle, xells japnnesos es latan a la mar des•
orientacions que. ni personal- prés de tres dies d'estada al nostre port.
meto- ni reglamentaria
ment. nitren
..11— n •n
no els hagi donat autorització, pregiient a tots els n o stre.s a:iliats qUe
//n facin cris de les notes que no ARXIUS I BIBLIOTEQUES
yaga avalades atol> la signatura del
secretari d'aquesta organització texDe Catalunya. — Buche, 3 Cm a :3).
til, única a Catalunya que té taerthats
Joventut Socialista de Barcelona.—
per a orientar els obrers tatas i fabril; adlierits a la U. G. T. en tota Rambla de Santa Mónica, ag, sepa
mena de qüestions i eonflictes. Espe- (Oberta al públic rota ela dies feiners,
ren,. (Iones. que no es deixaran sor- de set a neu de la nit. Diumenges,
/ u-e/1dr ° per les orientacions donades d'onze a una del metí)
'er individus que no tenen autoritat
Acció Social, — Amadeu Vives, 3.
reglamentaria per a adreçar-se a cap
Academia de Bones Limes. — Car
treballador de la indüstria textil i
ree del Bisbe Caçador,
fabril afiliat a la U. G. T."
D'Art Decoratiu. — Palau de
LA IMPRESSIÓ FINAL
Pedra lbes.
E: la mateixa, si fa no f a, que
D'Arqueologta fanlic Palau de
abir. El coniliete es va descabdellant les Arls Grafiques del Paro de
pacificament. A les fabriques es I re- Monljnic en curs d'installacin).
halla normalment, i continuara
inmute no e/s manquin les primeres
D'Ill›Inna Natural, — Rambla
matéries per al teixit. Llurs propies dels Estudis. 3 (Academia de
taris temo el propòsit. al qual ja ens
referirem en rediciA d'ahir, de seguir
Ictolbgen, Cascada del Parc de
treballant tiueulhre els sigui possible. lu Ciutadella.
I per la seva banda el ennseller
Social i industrial. — Urgen,
Treball te el propnsit dintervcnir-hi
directament i fer per manera que el número 187.
conilicte es resolgui amb rapidesa.
Academia de Medicina I Cirurgia.—
Tant de be sigui aixi.
C arme, 45.
Peda:róelo Experimenl Ri. — Tra
ii,serit de Dall,
No podem publicar les notes Aquanum.—Parc de la Chita
delta.

pregades que no vinguin es.

crites en català i amb un
Umbre o signatura coneguda

la

Borsa

Municipal

del Treball
El Conseller regidor de PoliGoa Social, senyor Murió Alartfuez Cuenca, en eompliment
l'acord pres per la Comissió de
aluvern 'Municipal en data 25 del
proppassd 1 mes d'abril, fa pUblic
que aval, divendres, dia 18, es
posará en funcionament la Berta
Els °brees en atue for teis caldrä que es presentin en sollicilud (lel fui! d'inscripció que onspliran j a ign a ca n personalment.

l'objecte que per ordre correelK sigui

el carnet

(Einecripeid per tal que tinguin
dril a éster collocals per rigo-

rds torn daantiguilat a mesura
que es preseutin demandes a la

Munieipat de Treball. Han
d'ah,Aenir-se d'acudir a 1;1 Barst
Municipal de 'rreball aquello que
ja estaven inscrits previument
a la Bersit de de la Ortieralilat de Calalunya, puir que
aquesta ha faul iliurament de les
fitxes enrresponents. MI' la qual

els sera escrupolosatuent
respeelat el dret d'antignitat en
la iiiscripciO a l'esmentada Bursa
uso sil iris que faci referencia a col10eaci n uis ale Barcelona eitittit.

El Consonar regidor de PoliI ion • Social e,pera de In t'in( ii dania deis palrous i obrers qtte
dolieran lolit 'nena da facilitare
parque el.: serveis que ara e,:
posarall en IntleXa don¡n el mil_
xitututi de reudinteut ¡ permetin
quo d'un coy es cotiegui Vestal
real del moviment de pnrals
la troetta curtid. A ines, donaran
lambe /n'o yes d'un alt espera de
oivisine aquells patrono+ que aet,,Wirin a la Erta Itirticipal de
Trehall on demanda de ma d'obra, en la seguretat que, en sirlid de l'activada j minuciosa

dassificació que es farh de Iota
els trehallailors en a 1111' forres,
aquilles detaamlea 1:1111' 09 fa cm

re,dien /Mesa 'miran asaladea de la garantia mis &hm).
hita. Ofirines d'inseripció: P a sAcademia de Ciències i Arta. — seig de la Indústria, 11,, Tele.
fon 25512.,.
Rambla deis Estudie, e, pral.

Art Contemporani. — Palau de
'Miel Arta, Passeig de Pillados.

el
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La represa ginebrina

El complot socialista
Letónia

La catästroie
Mentre MacDonald es debat amb difi- minera de Mons
Ha es tat modifloat
per la qüestió del desarmament, Hi ha haüut una altra
goiern 1 dissolt cultats
explosió de grisú
Alemanya intenta negociar la tornada
el parlament
-,
a la Societat de Nacions

Amb aquest sobó anireu L
mes ben afaitat

-

Mons. 17. - A la mina amis1 nada conl inflen els esfondra-

1 iespr,
.le
• .1 es presos uhir pel Govern.
tranquillital. Es tractava.
!!!,. semilla. per par', d'elesocialistes i extremista.
-querra de realitzar un cop
-tal que el Govern ha evital
la delencid del president del

Amera, capa 1:den/listes
, persones que, segons es

.ficialtnent: e slaven comP l is en et complot. Actualment
a' laNigik1 estre1antent. no
iianient els elements peda. -. 1 s al pa ti it aovada:la. sitió
alguna -extremistes de la
S'afegeix que els membres del
e:at han posat Ilurs carteres
-posieia del ministre presa. i es desalmad categericaque :1g:test darrer hagi es. . , bje,:le d'un alempial.
Iracord ami' el Cap de l'Estat.
ésident. del Consell ha
ei
- modifieacions consisteixen

donal entrada al

a
naht ti

elPII/O/ILS lAcilics 1 Peso-

conegudes.

estat proclamada la hei
Mil a tot el lerritori de la

El %Hablen ha esta( dissoll
IV ocupat per un fort
tunead de trepes.

LG cris' Wigara
1 7. - El rei -,.gueix
msult es. Les difienitats nele la posieió de Mutxanov
del fet que havent deixat
•amr el representant radi: si del Gabinet. es froba
•:avard una coalició d'agualiberals que reclamen norieres i cerquen de NI.
eetiO de Guilxev. d'as-

la preponderancia

en

-1. Però els demiteraNs
mamen basar alas
- •xtr.ems de lee ronces. i . :/bles a les ambitions
• ies. La crisi es justifica
11 a resoldre, i el rei Boris
• n de posar a vontribucid
uutoritat personal per a
!r . a un arbitralge salisfaeni es !roba un compromis
Mutzanov i Malinov no trouna soluriú, caldrà preveoin Goern de emitid.", provi• .11 encarregat de preparar
- ele a Nona,

Mut..E.nov encarregat de
formar Govern
, fia, 17. - El senyor . Mutaaal (mal el rei havia encar• la de constituir nou
-re, ha ue ceplat, l'encauce
.dediulemetil ha cometo:al
' mies copa:unes per tal de
n /. a terme la missid ene.), da.

L'opiniö anglesa

indignada per la
5ropagfinda antisemita dels nazis
,ndrei--. . 17. -- La indignacid ca n
per la publicació-aAnglter
1,innero especial del periòdic ale"Die Struiner", que d:rigeix
3priicher, comissari del Reich
'.:ta Silisía i que conté gravats
xtos en els quals els jucut sen
.its de Iliurar- se a la practica
iicjdjs ritual s . Vii trnbar dilluns
a a la Cantara del , Consuma
diputat havia demanat al se d'Estat al Horne °Hice quc
,.7ohiltis a Anglaterra un 'irgan
anteria calúmnies per als juettt.
i uchishe de Canterbury, primat
a Gra nBretanya, acaba (le fer
arobé una protesta.
En una carta que -Tie Tinte
aui observa en particular que
mernbla créale qae . una
ta: nue reenrcla pels seta,
en -Caros les pitiora manifestarions
del fartatiame medieva l sigui autorit;Pa e n un pais civilitzat, pera. que,
In nbstan t pArtl el neo, d'un alt persona:ge oficial del Reich.

Un llarg debat sobre el conflicte del Chaco :: ¿Cap a una modificació

de l'estatut de Tánger?

illents.
Hoin no creu que els cadavers
que es (roben al . fons de les
galeries puguin ésser extrets
ìbitis d'aquesta nit. Els reis de
Bélgica s'han subscrit per 3 0.00 O
frailes 1 la reina Mare per 20.0 O u
a la llista pro damnificats.
Aqueo', malí slat registral
Ulla novia explosiú de grisú a la
mina de 'Lembreellies en el 'nometa que 23 homes, entre ells
Ines enginyers de l'equip de salvainent, recorriett el fons de la
mina cercant les vielimes de la
primera explosid.
D'aquests 23 'tomes pogut esser extrets ainh vida sis,
per.) en tal estat que fins ara
no han pogut facilitar cap informació sobre les causes de la
segona explosió ni sobre les victimes de l'anterior catàstrofe.
A conseqüència de la segona
explosió de grisú ocorreguda a
lit mina de Lambrechies, ha re,ullat mort el delegat especial
de Mines, senyor Delogne, que
havia baixat a l'interior de la
galeria amb un deis equips de
salvainent.
Dels tnembres deis equips de
salvament que han quedat sepultats a l'interior de la galeria.
estat extrets I I, que presenten feriales d'escassa importancia, i hom espera que es podran salvar un mes gran nombre

montera d'una carta en la qual ell e,
LI president senyor Vasconcellos.
mostra de mal humor contra la Lliga ha invitat a que arengues seient daInternacional de Dones que ha de- vant la taula del Consell al reprenunciat le, maniobres deis exporta- sentant de Bolivia senyor Costa de
dora d'armes i municions i el con- Rels, al del Paraguai, senyor Cabacurs mes o menys oficial que troben llero de Bedoya, i al president de la
Oh>
per tot.
Comissió del Chaco, senyor Alvarez
MacDonald pot registrar, per altra del Vayo.
' Ajudada per le' n
part, rápida de les acciono de
. sooseurao cmMalgrat que el presidcat havia
Nell;›
uavo
modo, quo m&
ol •
les companyies de construcció de ma- anunciar que no s'entraria en el fons
,
lo
terial d'aviaciói simultäniament ha de la qüestió, el delegar del Paraguai
fulla corro mb
estat informar que el Comité de la ha pronunciar un extens discurs en
pgireecto mundee.
Institució de les pensions de la clere- defensa de la tesis del seu país i ha
cia cV.\nglaterra es demana Si no ha criticas la labor de la Comissió, ço
ESTOS/ DF carió
ssITAJ.
de desfer-se immediatament de les q ue ha provocat una réplica energica
acciono de la copany!a
m
Wickers que del president del Comité dels Tres
timen en propietat. El comité té escrúpols. Es demana si el fet de co- i oonent, senyor Campillo de Nagera
brar dividends d'accions de fabriques (Ifixic).
El representant angles ha declarat
d'armes, que fabrica ella mateixa les que
seu país acceptava le, concha
arnics i que fa reclam per vendre'n sionselde
Cornissió, i ha fet notar
a Alemanya, melare la Conferencia que la sevalainformació
una
del Desarmament encara existeix, no quentia greu: la de lesplantejava
El liara .4/ovil. que sent si,,Paties
armes i muIn contrari al cristianisrne.
au:'
un
g ermanäfiles, s'acontenlaria
• !stacDonald sap tot aish, i dad que Mcions enviades als belligerants pela
Estats europeos i arnericans.
simp te enutpromis moral ter tort del seriosos enuig el deixiii perplex.
El senyor Eden ha proposat que es
Reich, de rcsfretar la Ilibertet de rot
reprenguin les negoriacions entaulai 110 malestar els edz •erearis. Mi con- Alemanya I la seca tordes rally passat per prohibir Peatri:H. Kno.r no creu que basti
nada a la S. de N. ::
frontis moral. ¡ opina ¿
inc cal una poliGinebra, 17. - En la sessió d'alar portació d'armes i municions i mateeia internacional ter a starantir la Ili- van circular iota mena de minora so- rial de guerra destinar als dos patios.
belligerants.
bertat de vef.
bre la sort de la Conferencia del DesHa manifestar (lile al seu judici
reformistes
Hom
Franca i .4nalaterra es decanten Per armainent. De (ola americana s'asropinic; de linar. Aln y si es manté ferm segura que es dibuieca un acord entre aquesta era la primera mesura que el
Consell
hada
de
prendre
per
acabar
en el seu tnent de vista, erró s'esf orca le-, principals delegacions, per consi
el conflicte.
de persones.
a rain'ett e ce Berlin d'aecettar eme la S. talar la impossibilitat de prosseguir
El 'delegar francés, senyor Bartliou,
París, 17. - Després del Con- fluencia política que té g Parí
de los A'. asscauri la atrasa del vos e nia forma actual els treballs de la
s'ha :et seves les conclusions genegres radical-socialista de Cler- Lleó Blum.
iminunilat dels sui volin enntra
i
Conferencia del Desarrnament. CenaEn el Congrés Socialista de
inond-Ferrand, s'anuncia per al
nexi'd al Krich, de la tronera que ere- mena, la reunió de la Comissia Gene- ral, de la Comissid, i en termes molt
enirgif,
sima
adherit
'a
la
proposidd
fiad ronrenient.
ditimenge vinent el Congres Soi diumenge vinent a Tolosa hi
de
maig
seria
mantinral
del
dia
29
britäntca.
Sobre aquest hou versaron les neno- guda, perit hom e 5 ¿miaus Vi podrá
eialisla S. F. I. 0. de Tolosa.
Miura sobretot la divergencia
El bara d'Alaista cfl nom
cierions sensc alle siqui flcil Preveure fer
A l'inrevés del Congrés Radi- entre le Federació del Sord, diriultra cosa que remarcar les tes- el senior López Olivan, en norn d'Es.
El sabtat viatae de Geering als Balquin sera l'arord que es Preitg,,i
ponsabilitat: ti . .Memanya. que per pan/a, i els representants de laargen- r ana no Pol causar sorpresa. El pretext cal-Socialista de Clermond-Fer- gida per Lebas, la Federació
la 3 e 55 1 1 pablira del Cenit-II ha esta!
la sena actitud en les exigencie, ha
qual fou possible
del Sena, d'idees bolxevitzants,
dedeada a la qüestió del Chaca: s'han de- collocat la Conferencia en un verita- tina, Australia i Txecoslovàquia saltan d'assumptes peo -alt ha d'ésser acollit a rand, en el
mostrat d'acord amb el que han ma- benefici d'inventari.
Preveure que passaria pel vol de dirigida per Zyromski. Lebas Nu
mostea l ganes d'acabar' er conflicte. de
lile
mal
pas.
Els
qui
creuen
en
aquesnifestat
els
representants
anglesos
i
Baleans
meso:,
el:
En
aquests
darrers
les Federacions departamentals, el que va combatre les leones
Is anal cosa hi ha esterances. eshecia l f rancesos.
han dei.vat cresser am !crics de bellicis- l'examen de les mocions presen- neosocialistes i ara es disposa.
mera perqua• (Le Estats Units han Pro- ta evolució pensen que sera conveTots els delegats han felicitat la rae que era origen de preocupacions. tades per les Federacions socianient posar tenue als treballs de la
mes la seta cogaborari,;.
Conferencia. Pera el Consell de la Cornissió i el seu president, seyor Al- Aquest resultar s'In; obtingut sense cap listes es presta a tota mena de a combatre el que ell anotnena
Ultra lot •ai.rd, el mafia de comenel neoblanquisme de Zyromski
Societat
de Nacions será invitar a varez del Varo, per l'informe pre- tartieipació &maya, cota que no da
desormatnent.
toeis es el Problema del
contusions.
la Federaciei del Sena que prosentas.
hui r, agnado! a Berlín, ja que abans
El Camita dels e.rterts ha fet notar la constituir ràpidament tina gran CoAquestat confusió és ifruit
Contestant les felicitazions que es di- tenia 9 an influencia als Balcans, degut
posar ä al Coligas:
cornanianria d'eran,- la narren quimica missió del Desarmament: els Eatats
,
dubtablement primer dels feto
Conslilució d'un organisme esbarterintagiea: ter3 tamb, , que aixa lanas. „lapa i la 1'. R. S. S. serien rigiren a la Consisaira a lata,: del re- 0 1 fel que la majarla de families reilpresentant del Yaraguai, el president
que slan esdevingut a Franca pecial ¿real per a protegir i resnants eren d'origen alemany.
Fa Prritlinvnent imPossilde ecrone cal- pregats de participar en aquesta nora
la
dita
Comissita,
senyor
Alvarez
del
Probablement el viola,. de Gorrina des del 6 de febrer, i segun per pondre a les diferents missions
dea ferehibir la fabricacid de tunits Pro- Cominsia la qual reprendria Tests/di
de Tartiele valla del Pacte de la So- Yayo, ha dit que agra/-a al Consell el su- tindrä per obfeelin intentar la represa la divergencia de chicha en el que es poden presentar davant
corren!.
du e aes
Quena a els exterts afir- cietat segons un altre métode que el port que hada prestat a la Comisona
de la perdtula influencia alemanya pera si niel limen socialista.
saneen.) preseul; protecció del
men que Fs dificil de fer una distincia seguit fins ara. Aquesta idea, que es mal s'havia limitat a compli ramb el ‘ . ls Bakans d'ara no stin els d'abans del
Almenys per un temps hom no -responsables", deis immobles
entre la militar iir chi!, j a que anuesta va fent pablica aci i que alta pogut sets deure, redactant el sea infunne 50- una.
pot somniar a reconstituir el dels periòdics del partit, enqua(Mercera es f it transformar ratidament controlar en diverses fonts, mereja lament després d'haver esgotat tales les
Belgrad, t7. - Ha arribas en asil el cártel. Duran molts anys el ehr- drament de les manifestacions
en militar. .4i.r1 vol dir aue ettalarat e aser registrada, car te molla versem- possibilitats a faaor de la conciliacia,
i contestant a preguntes
aiegit que la Coi/1155M del Chaco senyor Goering, ha dit que el seu viatge lel baria estat la fúrmula no de massa, 'tulla directa contra
que es firmas lar conveni. no ros/aria blanea.
periodistes,
deis
Les conferencies que tingueren ahir baria visitat el teatre de la guerra, i que obeia exclusivament a raons de can/le- solament electoral sima política les bandes feixistes, eructó d'uaros violar-la. Pera si s'aPliq uen mesudels socialisme francès, car son- na unió federativa de les comuAloisi .i els representants anglés i desares clamar vist les condicions en ter particular.
res de gorantia acnenpan y aeles di
se cap mena de responsabilitat nes revolucionarles destinada no,
i s'obro amb severitat enrerz ris americà .tingueren per objecte acla- que aquesta es desaabdeliava, havia torAtenes, 17. - El senyor Goering i
trausgresso rs. cl conreni tot éster eh- rir-los perque Italia no ha perdut nas amb el iervent desig d'acabar el el seu seguid han arribas en avia pro- de govern els socialistes arbitra- solament a rebutjar l'assalt feil'esperança d'obtcnir un millorament conflicte.
fe, .
ven Iota mena de governs d'es- xista, sita; lambe a prestar sumicras de Belgral.
Ha continuat dient que l'informe és
E'lea ri no re ven res dar, les discus- de la situaciú.
que el viatge Pefectua d'ineag- guerra. El radicalismo francAs port a l'ofensiva proletaria ;inPer
lié
cura
i
que
la
Comissió
l'ha
sinns s'allar q uen. ( erren els rumor: nu's
y :a jet aixi nit, és sabut que dcma aisitara el Pre- es l'Ion ainh gratis compromiNätbralment que aquesta Mimestensificació de la propaganda en
‚St tendenciosos de manera RIP' sita resulta simpiement dels intercala expressament, però que es posan a dissident de la Repablica i el President del sos per suples( pacte. car en el l'exercit per tal d'afeblir, en el
a hoes dies de la reunió de la Comissió vis de punts de vista germano-talians posicid dcl Consell. per tal de facilitar
D'atices
mol!,
si
del
soeialisme
Consell.
del
Desarmala força de reg enere i de la Conferincia
a conseatiencia dele quals el bara lotes' les dades con:plementaries que paenivitit la (di-titula reformista era ntoment dec.isiu,
wat . mirara 110 es tot afirmar res anib d'Aloisi hattria cregut poder declarar gui desitjar,
a la classe obrevencuda per la fórmula revolit- pressió oposada
senuretat.
als reus interlocutors que cls atelía acabat agraint de manera especial
Aquest text va fina a piePer', scugla serme atoe :Inglaterra 701- ntan»,, a condició que hom els faci- Ir; paraules generosa: pronunciades pels de lOrganisme Internacional senyor eionäria, anda la consegüent re- ra.
reforesforc, ter tal d'arri b a, o lites, Poperació, estarien disposats a representants del Repite lana, França
aceita. parlamentaria. Peró en el vence, en la hipòtesi d'un
d 7 a frr
»sala Pla.
ronveni basat en les tas q ues ja fe- entrar altra regada a Ginebra, repre- altres membres del Consell, i quant a
Entre els punts inscrita en Porche i:ongrés de Clermond-Ferrand çament de la dictadura, la vaga
tos de ta ConferFne. in. fa: aquest
nent Ilur plaça d'antuvi a la Confe- la critica farnmlada pel representan' del dia de la dita Asseblea, figura la hom pugné veure fins a quin general d'insurrecció.
Lilas i la Federació del Nord
e ls resultes serien molí aasSa a 'cs i Por rencia del Desarmarnent i despres
paragnaia. lua dit que per al Paraguai, el constitmaa d'una comissió de inino- punt el radicalisme no eslava
la . Societat de Nacions. Aquesta evena que no defensa completament el sea pum des, la disininució de les hores
disposat 1 deixar-se maniobrar s'opusaren a aquest programa
tualitat és en tot cas prevista ací.
treball a les mines de carbó i l'exa- i com, ami) fertuesa. Iterriot pro_ bolxevic de Zyromski, perü
de ,vata, fa el joc del parta advers.
La represa ginebrina ::
tren d'una proposició formulada per dato:ave la Minuta/ de iota Mella partidaris del front cornil amb
1:1 Govern alemany desitjaria la
UU.
L'actitud
deis
EE.
laassociacia tangerina pro Societat
d'una
convenció
sobre
el
conclusió
Londres, 17. - Eden; lord del seels comunistes. Huna veu, dones,
Nacions sobre l'Estatut actual de de Binaras per a ter una politice
aVashinatan, 17. --- El senyor
gell privat, re›tari primer represen- desannament perque espera tibtenir
que la lOgica no 5 pas precisaprApia.
tant tic la Gran Bretanya durant tot racceptaciú almenys en part dels re- llips ha manifestat que el Govern dela länger.
Fa poni el parla socialista inent el que abunda a la vetlla
está redactada en
1.a dita pro:
el periode de la sessió dcl Cou -ell sultara adquirits de, d'un any in mg Estats Unas esta dispovat a prenda:
trasteas taa F. 1, O. va vetare cont d'aquest Congres ßociaiista, i
de la Societat de Nacions. Sir John C11 el que es refereix als armaments pan trancament mt tot moviment que els segúenta terntes:
lana para tlels setts ililittlill s s'es- hola .tein que 1114 que una accia)
"1 2 vuiten, Aas emblea &mana:
Simon, en efecte, no anira. a Ginebra alemanys i també parque aquesta ainicit per a aconseguir el restabla
a Que es doni a Tänger mina nova cintita. Marquel, Itenaudel, 31011- beneficiosa, el socialisme fiansi
mena de la pau al Gran Chaco.
coto havia melisa ifavia de deixar convencia Ii donaria
organitzad a , a base d'una organitza- taution. Deat. eIs anomenats neo- ci's no s'esgarriï en vanes lerupEl senyor Phillips sita negat
Londres ahir a la tarda, en pe- de dissoldre, almenys de restringir
adminissoeialistes, tieiXaVell el parid tatives revolucionarles que Franrit a la demanda en plantejarà un les associacions paramilitars que no detallar quina será la lana de con- ea ntunicipal i d'altonoinia
debat sobre el desarmanient, i abalis 56:1 segures des del punt de vista ducta que aohre aquest assumpte trativa
l.1111 Mica CallSatS de l'oportun i s- o está. rima lluny de comparnaif
regim
,
Que
datar
(raques
2.
un
teta;
de
les
quals
es
dei
adoptaran el, Estats Units.
que la Cambra dels Cornos, no tanme de Laf on Bium a del sen ba- tir.
Anit passada celebraren una con- es aa rantei xi la igual .. tt eaonamica i
(mi les portes per les vacances de cantaría cap al cornunisme.
no
En aquest ambient caldejat
No és, dalles, impasible nun canvi de ierenvia sobre el deenniís d ' armes per juridiea de tot, ras habitants u la neta lanceig entre III/ 1 - 1-fúrIllisme
Pa3qua, eir J alma Simon prendrà la
per la deinagbgia, ¡quin Cas es
front del Real. per convé no obstant aL helligerants al Chaco els senyors rralita t permanent de Tänger i de la sent it 1 un revolucionara:talio
i.araula.
a
la
pata._
ine,ipae de poefar_se
tara [Os partidario d'una accid
Salv,nt un imprevist, cl secretari d'acollir anda tota mana de reserves Hull i \Ven. Es crea que els Estats seva 71111a.
regim s'elabori tira. No sembla, lanmaleix, que conjunta amb la C. G. T. de 1.1e6
3. QUO alll es t non
del Foreig Office assístirà a la re- aquest rumor que trobi credit en certs 1 'nao es proponen coHaborar amb la
intervencia,
de
la
Societat
de
aqueslat eseissió hagi preocupat ionliaux? Vitra dificil de dir.
S, (le N. en la redacció d'un pla animl
presa del; treballa de la Conferencia medis ben informats,
Cal notar que pot estar en relaaia d'accia, internacional per al decomis Nacions, tenias en compre els inte- landa 01 S. F. 1. 0. Perä és el ras porque el els caps responsables
del Desarmament a fi de maig. Per
contra-com se sap-, Ilacl)onald ha amb les discussians actuals sobre el ple- d'armes destinades a pal -mas en guerra. ressos vital , de la població tangerina, que 1'// el proper Congres hi han- del socialismo trances evitaran
la qual llama cl'esser consultada.
ra una gran Huila que, acuse que de volar textos que Pis puguin
declaras al, Comuns que no tenia in- bierit del Sarre. Alemanya podria, per Anglaterra protestara con4. Que la Sncietat de Nacions hagi de provocar cap_ separacid,
tenció (Panar-hi. Aquesta noticia és exemple, fent prova de bon a voluta :a
llagar oll tina meló futura, lealcnniii
a
un
delegat
comissari
la
mi,els
bombardeigs
aeris
tra
politics
i
sobre el desarman/ela, impressionar fainterpretada en els medib
podrá portar gran r dificultats al tad evitaran en aquest moment
Londres, 17. - El Govern britanie sia de vigilar la imnlantacia i apli- si .tel parid.
plornaties de Londres com a signifi- vorablemeut els medis ginebrins a fi
que eis puguin titilar de reforcant que el primer ministre anales crobienir una reglamentaci de la (ates- ha enviat als seus representants a 1..a cada del non regala"
El soeialisine franci. s lé unes unidos.
salsa resignas a Topiaió (lela sein ta:, del Sarre favorable. En alineo pa- Par i Astmcian instruccions en les Unes declaracions de fAax
de
caracteristiques al nord
companys dc Gahinet favorables a reales, Alemanya es lla g aa a un tierra- qual, els diu que protestas contra ea
sobre el terror nazi
Flamea i unes altves al sud. Al
que alacDonald no es desplaces. a deig en el qual Italia li serveix de co- hombardeigs de ciutats obertes per Braun
sobre tel regló indusirial.
•
De moment, el problema del desar- missianista.
avions bolivians, aixi com contra al Sarro
SERA RESOLT EL CON-,
mament causa seriosos enuigs a Mac
senyor Max Bralin el socinlisme As de tendències
Eamenaca
que
han
fet
les
forres
del
1
tattebra,
17.-E
Roma
a
Ribbentropp
Von
proleteries,
revolueionaries,
inenFLICTE DE LETICIA?
D(Alald.
Paraguai dc prendre represälies.
can del Front Lliure del Sarre, ha
Berlín, 17. --L . A g éi lc ia D . N. II.
El; isolacionistea el, ultraimperiaIhm creu que aquestes gestiono indi c ar aquesta tarda als representaras tre al sud el socialisme es 'sobrelaten, els conservadora /uncierais i anunaia que van Ribbentropp. eneatre- baia estat fetes despres d'haver estat de la premsa internacional qu e calla tht liii superesquerrisme. Per
Luna, 17.- El Gnu-m. 11 pentin
adiare.cli trehallistes, sempre amb ei gal pcI (amera del Reich danta rnis,,S consuitats el, Governs de Franca i ajarnar la data del prebiscit fina que exemple, a Narbona, on el líder enmiela que aprova la Animada
sea odi a França, ii rearotxen de ro- espcjals ,aahre le s questions del de:J- dels ESIRIS Units.
el terror hagi ces,at al territori 11e1 socialista Lied Illuni és riega, II' , ettairillariO propasada pei peions.per A m. ai/llame:la anhat a Roma, on paorlen acceptar ntoses
Saare, si es vol que altnenya la vo- aguad no rompta 'fet ttnilt 1111 n1 goeiador senyor Meto Franon,
glaterra amb el rol ()hiede' de 'l'ir seguira les tanverses de caracol- atta- LRevIsItS de l'Estatut de
tara', transcorreixi amb colma.
si, sespera
'
que Coltunbia atilopteri
una co- M afia que ve realerand
triamfar, ccsti el mie .conTänger?
Per altea banda per a evitar un gran .irganitarió obrera, 1
sobrelol, amh organitzacions de l a. mateixa aclilfud. atada la qual
vencia que :Miga sembla volea Pe!
qóesti6 del Chaco
Ginebra, 17. - Ha aortit cap a cop de ma luitlerió, ha subratllat la
prnmetapts
seu cantó. el, socialbtes i liberal, li
cosa
es
posara
fi al con flirte
lipus agrfoola. Petit ui
tanrana, 15. - El Consell dc la So- Eplkestone, a l'objecte d'assista- als necessitat d'una trepa internacional
°lije: ten d'ésser dócil als crnt dels
t. el lela.
%invetere 1111C. voten per I;a
erque
la
policia
actual
no
pot
conp
treballa
.de
l'Assemblea
plenaria
(TMpartidario de Tarrnament, Pl creme cirial de Nacions lii abordat aquest
u u moviment d'aquesta índole.
guanyat a la ‚-aura (teta fabricants mati le xam en del c es/hit e existent sociacians pro Societat de Nacions, el tenir
Ei aenyar Max esta per,Uadit nue
embre de la SecCid dln`ormacions
i Paraguai.
molt de ca, en aqueit effire
d'armes i
en l'època plebiscit la P oblad(' del
FABRICA DE PASTES PER A SOPA
Sarre, que val is s er !Vare. e. peonan,aara contra e l. rec•!tu 11:tleria.
L'Informe sobre el* &Mane
Ginebra, El Cen s en de la So'
cirial de Nacions ha examinat aquest
mati l'informe pre,entat pri Comité
chas sirians, que pre n ideix el sets) or
RAVIOLIS 1 TALLERINES 1.11tISQUES CADA DIA
La p ez °aran.
El dit Mírame ha estas aprovat prCANCLONtS ESPECIALITAT DF, LA CASA
unanimitat i el Consell ha felieitat el
arnite i el sell president pels esforçnn pnrtats a cap per a organitzat el
Rambla de les Flors, 27 *
Placa de Patita, 4
trasllat dels sirians al Brasil.
D'ANTONI LOPEZ, 15. --- TELEFON 16556
La 79 reunió del Cansen de . la S. de
les N. surt de la freqüent monntonia
de les diseussions protncolaries r. caen
ocorregur en setembre del t928. hl davant sen un greu problema a resoldre.
Lanv t92.3 es fractura de Eezvenació
abans de temPs dc la Renzinia d.-manado
te r •ülkr: aztii es tracia dr la taimada
del Arre al Reich, cosa arte en tot ras
ha (Fuer decidida tels habifants de la
regió, el dret dels auals a lautodecisi,;
Ginebra fi el dellre.dc fer resrector. Les
responsabilitals d'arni són mes oreas que
les de 1923. ..1 Ginebra arriben ecos
eontrar¡s per Part de poblaci,; del Sarre.
Sense :oler datar excesshi re/or a les
declaracions dl President del Errad
Llitore, no es tot tassar Per alt
marin ; de l'anales KI:OX , p resident del
aoven, del Sarrc, segons el anal la meita t deis electora n'a y contraris al r:.11int

El diumenge vinent començarà,

a Tolosa, el Congrés del partit
socialista bucé:
preven una Bulla entre
revolucionario

Goering o Atenes

Casa Guinart

BARCELONA -- PLACA

BARCELONA ÄL DIA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Presidencia. — Ahir al migdia

del Govern Central a la Generahat de Catalunya es torna a
reunir altir a la tarda en una de
les de p endäncles del Palau de la
Geenralilat per tal de seguir
trae- tala del (raspas 1 t'atonten)
dels Drets Reals i d'Arxius, Biblioteques i Museus.
Hi assistiren els inateixos representants dels dos Governs que
prengueren part en les reunions
anteriors. Actuä de secretar el

t l P resi dent asati al dinar eiert
veis marina japonesos a les
guloritats a boa' del vattell
'Aana". A la tarda assistl lambe
al te que es serví en Pes:mental
i a la nit al sopar ofert
per FAjuntament.
;nimbe el senyur Companys
estar al Liceu a la fundo de gula
de la nit, organitzada a honor tic senyor Clases, i a les nou del
vespre se suspengué la reunid
l'oficialitat japonesa.
per a continuar-la aquesta tarda.
Conferencia. — Ahir al mati
La Generalitat ofereix un convan celebrar una conferencia ami)
el conselter de Finances, senyor cert ala comp re:islotes del Primer
Cantores
Internacional d'En..
Martí Esteve, els senyors Lar.,
n Y a m all t Tecnlo. — Iiivenß• ots - secretari del ininisteri
dreu,
a
les
deu de la nit, se celeFinances del Govern de la República, i ei senyor Virgili, de la brara a l'estatge de l'Orfeó GraComissiö Mixta de Traspassos. (llene (Astúries , 83) el concert
que ofereix la Generalitat de CaEi senyor &entalle conferencia talunya als
Keongressistes del
amb la Generalltat. — El cap de Congra Internacional
d'Ensela minoria d'Esquerra a les Corta nyament Tècnic.
de la República, senyor Santalh,
El programa del co ncert, que
va telefonar aliir al inati a la consta de tres parts, es el
se-

Generalitat. Sembla que l'objecte
de la conversa fou la situacié
política de Madrid, a c o nseqüenia de l'actitud observada pel sea y or Martínez Barrio i els seus
)InleS.

Li Saló de Primavera. — Ahir
van .esser a la Presidencia els
senyors Martí,
Merli

Rebull, representants del Salé

'de Primavera, els quals invitaren el senyor Companys a la
inauguració oficial del Saló, que
tindrä lloc denla, dissabte, a les
cinc de la larda.
Bona de Treball de la Generalitat de Catalunya. — T.-ds els
serveis d'aquest organisme són
traslladats, des d'avui , als locals
que l'Ajuntament de Barcelona
'destina a Borsa de Treball, si-

tuats al Passeig de la Indústiia,
número 11 (antiga Escota Municipal de Música). Les hoces
d'oficina seran de les deu del
me/1 a la una del 'nigeria. Telefon 25572.
Als inscrits a la Borsa de Treball de la Generalitat els eón
reservats els drets de priorital
respectada Ilur inscripció. Poden, per tant, presentar-se des
d'avui en aquelles oficines per
sollicitar les places vacants que
hi hagi.
Els qui desitgin inscriure's a
la Borsa de Treball i no tinguin

feta la inscripció a la de la Generalitat, poden, des d'avui, formular llur sol - licitud de treball a
les esmentades oficines. Els patrona són pregats d'adreçar Ilurs
ofertes al nou organisme.
El President de la Ganeralitat
visita unes Exposiolons. — Ahir
a la tarda l'honorable President
de la Generalitat, després d'assistir a la resta que a honor de
les autoritals tingué lloc a bord
del vaixell de guerra japonès
"Asama'', acompanyat dels senyors Alavedra, secretari particular, i Rubf, cap de Cerimonial, visita l'Exposició de les
obres del pintor Gausachs a les
Galeries Valenciano.
Seguidament el senyor Companys anä a la Sala Pares, on
visitä detingudament les Exposicions de pintura de Pere Creixems j Carme Corlee d'Aiguader
i la de pintura i escultura de
Manolo.
Reunió de la Corniaeld Mixta
de Tras passos. — La Comissió
Mixta de Traspassos de Serveis

Direcció d'Estadistica de Ginona. — Cjrcular adreçada als
alcaldes de les comarques gironines recordant-los el compliment del Servei de padrons.
Secció d'Agricultura de Lleida. — Edicte.
Juntes Municipals del Cena
Electoral de Catalunya. — Retacié dels ciuladans que constiMiran les Juntes inunicipals del
Cens electoral de Catalunya duran( el bienni 1934-1935.
Administrad& Municipal. —
Edictes, subhastes i concursos
d*Ajuntaments de Catalunya.
Administratiö de Justicia. —
Audienoia Tarragona; Designado') dels jurats que han d'actuar en els judicis corresponents
als Juljals d'instrucció de Tarragona, Reus, Tortosa, Falset i
Gandesa durant el mes de juny
vinent.
Edictes i sentencies.

COMISSAMIA GENERAL
güent:
D'ORDRE PUBLIC
"Voltant la senyera", Balcells:
"Sola de l'om". Batey: "Mutila* Alón, a flarrera lira de In
nyes regalades" , Barberft: "L'Iteren Riara" . . Con/elles; "La mort tarda, uns agents de Vigilancia
de l'escota", Nicolau; "La sar- de la reina ciulat de Badalona i
dana (le les monges", Morera: altres de Barcelona efectuaren
interpretat per l'Orfr() Gracia/1c. un escorcoll en una casa del ca r
Progrés, número 436. on-redl
"El rant deis oce113", Pep Ventura: "Eneisada" , BalcIls; "Les es creia que hi havia armes amagades.

danses de Vilanova" (glossa ).
El dit escorcoll no va donar
Toldrä: "Davant la Verge" M o
"Juny" , Garrefa, per la-rea; resultat.
* Al Bar Aurora, del carrer
robla Barcelona. i "La Font
'Alber ti", Morera; "Marinada", de l'Aurora, 2 1 , un se celebrava
Pérez Moya; "La Balenguera", una reunió clandestina. foren
Vives. i "Els Segadors", per l' n r- det ingut s deu individus als quals
feó Gracienc i la Cobla Barcelo- seis ocuparen 100 fulls clandesna , sota la direcció del mestre tins i una Ilibrela del Sindical
del Vidre
Joan Balcells,
Els delinguts pertanyen a la
El Butlletí Oficial de la Geiaeralitat. — En el seu t'Unten.) C. N. 1'. i a la F. A.
* L'ns agents anaren a la
d'id -1,w publica el seguent suFoneria Gitona, del Poble. Son,
mari:
Presidimcia. Decret donant per tal de practicar un espublicitat als del Govern de la corcoll. Com sigui que els tos
República que fan relevancia a negada l'entrada per suposar-se
la valoració del cost dels Serveis que no eren tals agents, aquests
de Beneficencia traspassats a la deinanaren l'auxili de les forces
Generalitat; valoració deis Ser- de la guardia civil, i Havors hih
veis de caràcter general encoma- fou oberta la porta i procediren
l'escorcoll, que, segans semnats als Governs Civils, traspassats a la Generalitat, i valoració bla. donä resultat negatiu.
* A l'arribada d'un tren prodel cost dele Serveis de Justiceden de Saragossa la pollina va
cia.
Governació. — Decrel, nome- detenir ahir Félix Posada Stilnant 39 guàrdies del Cos de Se- diez, el qual va infondre susguretat de Catalunya.
pites. Escorcollat el seu equiFinances.—Decret atorgant la patge se li trobaren diversos dojubilació que te demanada el se- cuments que acrediten que el
nyor Josep Cos i Godó, practi- detingut esta en Meció amb alcant de l'Hospital de les comar- guns elements extretnistes de la
ques gironines.
F. A. I, Entre els objectes que li
Economia i Agricultura.—De- foren trobats figura una bandera
cret atorgant al Sindicat Agrí- negra t vermella.
cola de Sant Carles de la Ràpita
La pulida rara diligencies reuna prórroga de sis mesos en el lacionades amb el de Ungut
termini del préstec de 25.000 doeumentació ocupada.
pessetes que li fou conceda per
* Eis guàrdies de la Presó
decret del 14 de novembre de Cellular procediren a escurcollar
1933.
els reclusos Josep Datniz MariDepartarnent de TreliaN i teiro i Mahomed Ali, als quals
Obres Públiques. — Jurat Mixt se . ls oeuparen diversos gavinets
Circulaste:Ida! de Treball d'Em- i punyals.
pl 'eats de FAdininistració de :JusEn ésser conduïts a la cena
ticia de Barcelona: Bases de tre- de càstig, el primer agredí els
ball dels empleats de l'Adminis- oficials anda una ampolla que va
tració de Justicia al Palau de triar, .1;l dita oficials es van
Justicia de Barcelona.
reune obligats a reclamar la inAgrupació de Jurats Mixtos de tervenció de la t'oren per tal de
Cens
de
Tarragona: Bases del
reduir el castigat.
conductors de carros de la ciutat
de Tarragona.
AJUNTAMENT
Mieles de Jurats Mixtos de
Catalunya.

Acords de la Comissió de Govern,

EL BARATO
GRANDIOSA. VENDA DE GENERES
DE NOVETAT A PREUS SENS

CIONALS
Espumilla colora novetat, per a vestir,

140 Mes. ni.

Generes liavorata fantasía, per a vestir, 155 Mes. m.
Estoretes amb dibuix, moda, per a vestir, 115 Mes. In.
Illea4110

pies. in.

Estampats Quimonos pieciosos

..•

095

Crespona coló, estampats
Royalinai preciosos dibuixos

•••

0'86 Mes. ni.
115 ptes.

dlibe alP

375 ptes.
Veatita de senyora, bonics cretas, a ...
Batea de senyora, de bones percales, a ...... 390 Mes.
5715 pies.
Quimonos de senyora, molt vistosos, a ...

awou
ELS DARRERS MODELS DE CALÇATS
A PREUS MOLT SORPRENENTS
besselb~.044444:****444

Comissaria Delegada d'Ordre
Públic a Tarragona. — Caca:
Anunci.
Direceid d'Estadistica de Barcelona. — Cena de P oblació , P a
-dró'habitns:
Circular.

de la 'asió del dia 16 de maig de
1934. — Aprovar l'ofici de l'Alcaldia
acompanyant els comptes de l'Ajuntament de Barcelona, corresponents
a l'exercici de 1933, formulats i t'endita de coniormitat ami) el que des'
posa l'anide 125 del Reglament d'Hisendes municipals, ; redactar la corresponent memória que ha d'ésser
unida als comptes a lob els efectes
reglamentaris.
Aprovació d'oficis de l'Alcaldia per'
què s'efectuin retencions iterei.sades
per l'Associació Instructiva d'Obrers
i Empleats de l'Ajuntament en els
sous de diversos funcionaris que han
rebut préstecs de la Caixa de crédit
de l'esmentada Associació.
Autorització als consellers regidors
de Serveis Pública i Contractes i de
Provelments per a donar compte a
les Comissions consistorials respectives del Ple del plec de condicions i
model de proposta per a procedir a
nota convocatòria de concurs i adjudicacié del transport de carns des
de l'Escorxador a les cambres trigorifiques i botigues de la ciutat.
Concedir a la Federada d'entitats
obreres d'indústries de l'Escorxador
de Barcelona, per al dia 27 del corrent, el Palau de les Arts Decoratives, en la part • que es resolgué destinar com a local a concedir a les entitats a les quals es consideri oportú
de fer-ho, a fi que l'entitat sollicitant
ii pugui celebrar l'Assetnblea general
de la Federació de les dites entitats
obreres.

Coneedir, en les condiciono que en
record es fixen, al Comité organitzador del Collares Internacional d'Ensen y ament Tècnic, el Palau de Projeccions, de les sis a les vuit del vespre del dia in del corrent, a fi que
els delegats que han d'assistir-hi puguin presenciar una audició de cant

i ball espanyol.
Baixes en el Padró d'Inquilinat de

Servei Meteorològic
de Catalunya
.—......4
arruselo OENINAL ATI11011FIRICA
D'EUROPA A LEA

7 NONES DIN. DIA

17 Di MANE Di 1934

I

1

duo. Importante depres¡ eloni baralletrIqUiN situado. a Ea, obola I al aud-out d'Italia du• pertorben •l ten/p• • gran part d'Europa I se regi.tra molla nebulositat,
vente nano. I algunas plugo, 1 toroNi

ha

pestes.
Les temperatures han ballet ale
pealo a occidental., ele ou•le han eeat en y ete pe! oorrent frei
nord, c rrrrr pOnent a lea esmentalee

depreselont.

A

CATALUNYA. A LEE CUIT

Domina Lampa variable i noveló*,
ama vionts molaron' o forte del lector nora,
24 hora ha plOgut
En lee d
a gran part del pala, 1 Ies plugo&
mds important• han tingut lloo • la
vall del Migre, a la Segarra, a Vio
1 a la regid pirenence.
Temperatura maiiima dable: 28
graue • Serás. Minima Zero
prau• • Núria.

(Ces obsereacione Cd temps a
aareeiona, a les set, van a la molara de la primera pesque.)
aIM.IMOIM•ell••nn•••«...«Mr•••••..••

n•nn••••

del cotrent, al Saló de Cent, lacultant
l'Alcaldia per a organitzar cls actes
i obsequis que cregui oportuns.
Subvencionar amb 200 pessetes la
Federació Catalana d'Atletiorne Per
tal de contribuir al Campionat d'Espanya de marxa atlética.
Aprovar el veredicte dels Tribunals
nomenats per a resoldte els concursos de provisió de les places de professor de solfeig a l'Escota Municipal
de Música, de professor auxiliar de
violi a la mateixa Escota, d'encanegat de la revisia ortográfica a l'Ajuntament, d'enearregada del Servei ele
material escolar, d'auxiliar de Folklore, de collaborador d'Exposicions
monogràfiques i d'auxiliar de secretaria de l'Arxiu Històric de la Ciutat.
Meca de proposicions. — Al Negociat municipal d'Urbanització i Reforma s'admetran fine al dia 18 de
l'actual, a les dotze, proposicions per
a optar al concurs de les obres a executar a la Baixada de la Font del Gat,
del Parc de Slontjuic, per a l'explanació ¡ reforma de corbes de la calçada de carruatges de l'esmentat passeig. El projecte i plec de condicions
estan de manifest en el dit negociat.

Els delegats de barri del sete.
El eonseller delegat del districte
seta, doctor Gispert, en complinient de l'acord de la Comissiö
de govern municipal del 18 de
mala; darrer, en el que fa referencia a la llei que disposa
derogaciú dels alcaldes de barri,
en notn del conseller - regidor de
Governació ha notificat, amb
data 16 del corrent. el "cessi"
als alludits ex-funcionaris, regraciant-los els sacrificis que
e • impooareit per tal de portar a
electe la missió que tenien encomanada, aixi Colil pel zN i inlefi's que han posta en el corteplintent del seu deure.
.11 mateix leinps, i rn tis de
les farultats que els han estat
conferides en sessió del inateix
dia, lea signat a favor deis senyors que a continuad() s'esmenten el numenament de delegat de barri amb les mateixes
ittribucions i funciono, que tenien
els abolits alcaldes de barri: Pel
hirn de l'Angel, el de delegat
p i ¡niel: a favor del senyor Josep
Ventura i Pallares, domieilist
l'Avinguda de Mistral, l7, i el
de delegat segon a favor del seleyor N'ardo Soler, doiniciliat al
carrer de l'Aguila, 24. — Pel
barrt de l'Avinguda de Mistral, ,
el dP delegat primer a favor del
senyor Juan Bregulat,
it l'Avinguda de Mistral, 128, boliga, i el de delegat segon, a favor del senyor .loaquiln Nacela i
Ei, leve, deuniciliat a l'Avinguda
de Mistral. 108, botiga. — l'el
barri ele les Penedides, el de delegat primer a favor del senyor
Enric Vilä i Bandos, domiciliat al
correr de la Diputació, 91, i el
de delegat segon, a favor del senyor Pere Novell j Bartra, doinieiliat al carrer de Burrell, 172.
— Pel barri de Rocafort, el de
delegat primer a favor del set'yo'. Manuel Alüs i Lu y era, domiciliat al carnet. d'Entença, 106,
i el de delegat segun a favor del
senyor Francesc Masuni, domicilial al carien de Rocafort, 161.
— Pel baria de Santa Maria de
Sans, el de delegat primer a favor del senyor Ernest Ccenes i
Bota, domiciliat al carnet' de
Guadiana, 24, baixos, i el de delegat segon a favor del senyor
Joan Salé :Manzanares, doinieiliat al carrer del Sala Crist,
número 63, primer, segona.—Pel
barri de l'Espanya Industrial, el
de delegat primer a favor del
senyor Isidre Cadena, domiciliat
al carrer de Riego, 9, primer, 1
' 1 el de delegat segun a favor del
senyur Josep ala/liare, domicihat al carnet' de Riego, 5, segon.
— Pel barri de alagória, el de
delegat prifner a fi vot' del senyor
Bald ti Pedrol i Fernandez, douniciliat al carrer de París, 14, i
de delegat segon a favor del senyor Francesc Pellisser i Cana,
domiciliat al carrer d'Entenea,
número 174.—Pel barri de CollBlanc, el de delegat primer a
favor del senvor RatnOIL Vives I
Soler, domiciliat al carear de
Vallespir, 90, botiga, i el de delegat segun a favor del senyor
Josep Guitart i Camprubf, domiciliat al carrer de París, 25. Ileteria. — Pel barri sie Tena. el de
delegat primer a favor del senyor
Vicene tuninovarl i Sercantalera,

diversos contribuents, ea vista dele
expedients tramitats a l'efecte.
Imposició dr penyores a diversos
propietaris d'inmobl e s, per no haver
presentat la declaració de lloguers ni
cxhibit els contractes d'arrendament,
després d'haver estar requerits a retrete, les quals sancione s'entendran
cnndonades autornaticam ent si es presenten les declaracions dintre el termini de cinc dies, a partir de la notificada de la penyora.
Retorn de quantitats indegudament
satisfete, ami) motiu de l'aplicada de
l'arbitri de trasllat de /nobles.
Resaludó defidtiva d'impugnacions
diverses en relació a quotes assenyalades per aplicada de l'impost municipal de millores a diverses finques de
Barcelona.
Assabentaments de sentencies favorables dele Tribunals ContenciosoAdministratiu provincial i Económico-Administratin provincial. en recursos diferente formulats contra acords
que la a l'aplide l'Ajuntament, pel
cada d'arbitris.
Rectificacions de quotcs imposades
per l'arbitri sobre solars acose edificar, en mèrits d'expedients tramitats
a penda dels interessat s respectius.
Desestimació de la instancia subscrita per alguns concessionaris de
quioscos de primera classe en la qual
demanaven que seas reserves el dret
de tanteig o preferencia en efectuarse la subhasta deis respectius quioscos.
Desestimada) de la petició del president accidental de la Cambra Mercantil de pròrroga per cinc anys de
la concessió de diversos quioscos.
Declarada, d'excedencia iorçosa del
cap del Negociar de Pressupostos de
l'Ajuntarnent, sentar Francesa Pujol
Geruch, per haver estat nomenat magistrat del Tribunal de Cassació
Catalunya, fent constar haver vist
arnb satisfacció el dit nomenament i
felicitar el designat.
Efectuar urgentment les obres d'enderrocament de l'actual terrat de :a
sala d'operacions de la Casa de Socorsos del districte duque, procedan
a la seva nota construcció.
Efeettn.r treballs de reparació en
grups de nínxals emplaçats en els cementiris municipals.
Adqqisició d'asían per a la reparació i conservació del paviment de les
vies del Cementiri del Sud-Oest.
Celebració de concurs privat per a
l 'adquisició dels materiale d'obra necessaris per als treballs que executa
la Brigada de Cerner/Mis.
Inclusions i exclusions del Padró
vigent d'habitants.
Aprovació definitiva del projecte
de rasant del carrer de la Murtra.
Portar a terme les obres necessädes sur a poder declarar sobrer de
pas d'aigua el torrent d'En Tiesa.
Imposició de penyores a diversos
propietaris per infraccions de les Ordenances en construccions d'obres
particulars.
Resolució del concurs de subministrament de carbó per al funcionament
de les màquines trepitjadores dels
serveis vials d'Eixampla.
Resolució del concurs per a les
obres de construcció del ferm i collocada de bordons al carrer d'Aragia
entre Padilla i Castillejos.
Aprovació de comptes presentats
pos directors de les diverses escales
municipals.
Atorgar el patronatge de l'Ajuntament a la regata internacional per a
vaixells de vela que tindrä lloc de
Barcelona a Mallorca i tornada. com
sollicita el Club Nàutic de Barcelona.
Celebrar l'acte d'obertura del Congres Internacional d'Ensenyament
Tecnic, que ha de tenir lloc el dia 17 domiciliat al carrer de la Cans-

laudó, 181, bolisa, i el de delegat segon a favor del senyor Patt
Vinyules i Soler, dondriliat
carrer 'de eentura Plaja, it, 'bo-

mitjançant instància que halaran
de presentar al Registre General
de Secretaria d'aquest Ajuntainput.

Concurs per a adquirir maEn fer-ho públic per a conel- terials.
Per al servei de la Poxement i lilajun comoditat del
veinal, Ii plau significar que licia Urbana cal Fadquisició
aquests delegats poden actuar diversos materials, les condiconjuntainent, això es, que per cione per al subininistrament
actuar el segon no cal que deixi dels (mal; seran exposades al
d'exervir, per qUalsevol muliu, el Departament Central lote els
primer, Sitió que els que neces- flies reineis, de quatre a set de
silin de la seva autoritat podes la tarda , durant el termini de
acudir dites de la demarcació del 'inc dies, a lots els industrials
bit ni respecttu al que per raó que desilgin concursar-hi.
Aquests subministraments fan
del donde:di o Mira causa els
referencia als següents arlicles:
sigui-mes planer.
1. Palla, ordi, civada i albis
Projecte exposat. — Duran el verd per als cavalls de la Brilermini de deu dies, a comptar gada Mutilada. — 2. Impresos
des del següent al de la insercio diversos. — 3. Petit material
del present anunci en el Butlleti d'oficina. — 4. Oli i gasolina.—.
Oficial de la Generalitat, estará 5. Repararions i subministraexposat al Negociat d'Obres Pú- nients per als vehicles de unobliques de la Secció Administrativa d'Eixampla el projecte de
El lloguer deis looala errenremeció d'una industrial de In
dats. — El lloguer deis locals
limitada pels carrers Vila i
Pa laudäries, Albereda i Puig- que té arrrndals FAjunt atnent,
guriguer, a fi que els propietario corresponent als mesas d'abril,
afeetats per tal projecte puguin maig i juay, será pagat a la Diformular en l'indicat termini les positaria Municipal del 19 al 2;
rerlatnacions i observacions que Ial corrent, des de dos quarts
ereguin pertinent s al sen dret. den del mal( a la una de la tau:,
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Tribunals i jutjats
* Antt aparegueren a diversos
CAUSES VISTES AHIR llocs
de la ciutat uns pasquins verA la Secció Primera es veie una
causa per robatori contra N icanor Sulfurella. El fiscal dich un veredicte
absolutori.
* A la Secció Segona es veieren
duen causes contra un mateix processat. Una, per robatori. Junt arnb
uns altres individus, que no han
emat detingut s , robaren joies en una
torre del careen de Beltran. Per aquest
delicte el fiscal demanä. que I; fos
aplicada la pena de deu anys, quatre
mesas i un dia de presa/. Labre, per
temptativa de robatori. El fiscal sollicita la pena de dos meses i un dia
de presa.
* A la Secció Tercera slavia de
celebrar la vista de la causa contra
Nicolau Palomero i Climent Guixeres,
acusats d'haver collocat una bomba,
la qual no arriba a esclatar. al water
del Caie Espanyol. la vigilia de la
diada de Sant Joan.
Per manca de testitnonis, es va Suspendre la vista. El defensor dels processats demanä a la Sala que la causa
fos compresa amb el darrer indult.
Aquesta penda li bou denegada. El
dit defensor presenta un recurs de ,upilca contra el fall denegatori.
* A la Seccia Quarta, i a porta
tancada, es velé una causa per rapte
contra Joan Suárez, Fou absolt pel
Tribunal de Dret.

VARIA
Per a' ni está assenvalada la causa
per l'atracament a la Companyia d'AL
giies, realitzat fa alguns mesos. Hi
lea dos processats arran d'aquest fet.
Com sigui que han aparegut uns pasquins enganxats a les parets invitant
els obrers a presenciar la vista d'aquesta causa, ha estat ordenat que es
prenguin precaucions a l'Audiencia.
El fiscal de l'Audiencia, senyor
*
Bonilla, esta nialalt. Per aquest
tiu no assisti ad dinar amb el qual el
president de l'Audiència va obsequiar
el sots-secretari de Justicia, i Im fea
en el seu lloc el tinent fiscal senyor
Diaz-Sala. De sobretaula es parld de
l'afer deis iiscals i procuradora MUnicipals.
•
* Ha estat posat a la clisposició
del Jutjat Josep Català, del qual se
sospita que, junt amb una dona anoincitada alitza Higor, que esta detinguda, va swtraure la quantitat de
3.000 pessetes i quaranta niel frams
a una dona, de nacionalitat grega, 'que
viu al cerner del Consell le Cent.

mells, amb l'estrella solitaria, excitant
el públic a assistir a la vista de la
causa per l'atemptat de que va ésser
objecte fa poc el president d'Estat Catala. de Manresa, senyor Oms.
* El fiscal del Tribunal d'Urgència ha qualificat la causa seguida contra Antoni Garcia i Moya, processat per
l'atracament de <Me fou victitua el de
-pendtlsyorSacuend
la Lleona, 13. Es demana per al procesGat la pena de cinc anys de presó.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORINL
Sa:a Primera. — Menor quantia:
F. Sanrell contra J. Sanrell. Maior
quantia: R. Cambra contra Si .Arias.
Sala Segona. — Divorci: Frame:
Sansó i Ricard contra Antonia Rica-7
i Soler.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera. — Des orals aer
estafa i robatori, contra Francesa Paradera i Genis Pérez, respectivament.
Secció Segona. — Un oral per estafa contra Josep afitalles.
Secció Tercera. — Dos orals per
danys i falsedat contra Enric Bailes•
ter i Josep Raspelli.
Secció Quarta. — Dos orals per lesions i temptativa de robatori, contra
Valero Marta/ 1 Joaquini Palien, respectivament.
TRIBUNAL D'URGENCIA
Dos oral; per assassinat frustra: i
atracarnent, contra Josep Galobart
Donienec Lluis.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les deu. — Accident
del treball: Francesc Alcaina contra
Joau Perramon. Reclamació de salani,: Andreu Garcia contra Jamne Porta i un altre. Reclaniaciä de salans:
Miguel Romero contra Bonaventura
Barba. Accident del treball: Anmni
Fernandez contra Manuel Mordico.
_ludid: a dos quarts d onze, — Accident del treball: Francesc Garcia
contra Primitiu Espinal.
A tres quarts d .onze. — Reclar,a.
cié de salaris: Josep Iglesies Co 17,.a
Indastries del Vidre.
A un quart de dotze. — Reclam,
de salaris: Joan Esteve contra S.
alartinez.
A dos quarts de dotze. — Reclamaca de salaris: Ales Wander contra
Flote; Ritz.
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BARCELONA'AL DrA
Butileti Pedaeiltic CursosiConferèneies
UNIVERSITAT AUTONOMA
Títols de Batxiller.— Pel Rectorat
de la Universitat han estat expedite
e::: Mole- de batxiller segnems:
Institut de Palma de Mallorca. per
al senyor Mariä Palau de Cornarema
senyora Carnee Moreno i
senyin Maten Salain i Orell
senyor Joan Soli y elles i Coll.

dele afees a tramar ¡ el trobar-se ja
a punt de finir el present curs fan
que hont pregui ande tot interés l'assistencia a tal reunió de tots els
professors encarregats de cure procedente deis cursos de selecció celebrats lcstiu passat que prestin Hurs
serveis a Catalunya, encara que no
hagin rebut convocaeória expressa.

ELS MESTRES
ENSENYAMENT PRIMAR!
Nous directors d'Escotes g adua
des.— Per la direcció general ue Primer Ensenyament i a proposta deis
respectius consellers provincials, s'Isan
e:ec:uat els nomenaments de directors d'Escoles graduades següents:
Senyors Andreu Pagés i .forruella
per a la graduada mine. 2, de Barcelona, i Antoni Jaume Soler i Teixidor.
per a l'escala graduada de nene de
Juneda (Leida).
Recepció de titols de mestre.— A
IEsco:a Normal del Mag:steri primar:.
¡han rebut ele titols de mestre a favor de le; senyores Angela Reig i
Palomares. Teresa Sanea i Neue, Teresa Ardevol. Teresa Xibiller i Cesa
Consol Ros:. i Berdejo. Filomena Blaer i Blader, Josefa Sanjuan e Fiera.
Entina Llanes de Piniós, Pilar Bal:elle i Ferran. Josefa Tcrol i Conesa.
Maria deis Angel; Lara Martínez.
slaria Alsius i Masgrau, Maria Capi Benzés, Rosa Turró i Coro7.Mes, Maria Juny i Casanoves, Ame Salvador
i Benlloch, Elisa Miró
ha
n1 Sancho. Concepció Roca, Elsa
Prats i Font, Josefa Pascual i Veray.
Josefa Meneses i Edo, Mercè CavaIler i Juanpere, Teresa Giol i Angarra. Josefa Borbonet, Rita Barber
Orfila. Rosa Sola i Fuset. Maria
Bosch 1 Pap:ol, Elvira Flequer. Josefa Junoy i Cornet. Encarnació Blascc i Martínez, Dolor; Coma i Roca
Dolors Dache i Trias, Elena Blader i
Vizcarri, Aenèlia Bonet i Roquer, Boraventura Font Obiols i Font. Soledat Sanvicenc i Sentís. Concepció
Saus i Teixidor, Carnee Palau i Vives.
Joaquiaa Pollina i Julia, Maria Pilar
Santiag3 i Bilbao, Maria Segura. Maria de les Mercès Torner i Alvarez
Antònia Vila i Sala. Josefina Adell
Vinaja, Josefa Caculo.
Vinaja.
Els havers passius del Magisteri.—
La Direcció general del Deute
C.3.5ses. Passives ha classificat els havers rassius que se citen a favor dels
metres nacionals següents: de 4.800
nesse:es anual; a la rnestressa jubilada d'amiesta provincia. senyora Mara Encarnació Sempau i Barril: de
eran p essetes, a la senyora Eugènia
Aparicio i Comalonga. d'aquesta proy mcia, i de 3.200 pessetes. al senyor
Pere Antoni Campo i Estropi, mes:re d'aquesta provincia.

ENSENYAMENT SECUNDAR!
Reunió de professors encarregats
de cursos. — El diumenge vinent,
dia 20 del corrent, a les onze en punt
del matí. tindrà lloc una reunió de
professors encarreeats de cure de segon ensenvament, la qual se celebrará
en una aula de l'edifici de la Univers:tat (reas: de Dret). La importancia

L'assemblea dels Treballadors de
l'Ensenyament. — La Secció de Barcelona de Treballadors de rEnsenyanca (U. G. T.) convoca els seus
afiliats a l'assemblea que tindra
el diumenge dia 20, a les deu del cuatí,
per a discutir el següent ordre del
dia:
I. Donar compte de la dimissio
que el Concite Executiu ha rehut del
sets president.
II. Resoluciä d'aquest cas ¡ den-racione que pugui tenir.
III. Donar compte de les gestione
de la Comissió nomenada per a intervenir a favor dele nens de Saragossa.
IV. Fixar h posiciä quant al
Front Unic local, i donar compte del
cornunicat del Front Unic. Nacional.
V. Precs i preguntes.
ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Notes del Consell Directiu. —
En la sessió del Consell Directin de la Protectora celebrada el
passat dia 7 van ésser presentats i
aprovats els socis següents:
honoraris: Ajuntarnents d'Artesa
de Segle i de Flaca. Collectius: Casino "L'Alianca del Poble Nou" i
Societat Anónima de Pentinatge i Filatura de Llana, de Terrassa. Individuals: Barcelona, 8: la Granadella.
2; Granollers. 2, i un de cada una de
les poblacions de la Baells, Esparreguera, Sant l'enes de Llobregat, Terrassa i Bata (Guinea Espanyola).
Subvenció al cura de català de la
Delegada d'Horta. — La importancia
del curs de gramática catalana que
/Imité la Comissió Delegada de la
Protectora a Horta, Guinardó i Santa
Eulälia ha merescut rana econòmic
del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Fall d'un concurs. — A proposta
unànime del Jaral nomenat per a
proveir el càrrec d'assessor tècnic
de l'As.50ciació Protectora de l'Ensenyanea Catalana, el seu Consell Directiu ha designat el senyor Josep
Parunella i Eulàlia.
Adhesió a la Ciutat de Repòs. —
El Consell Directiu de la Protectora
ha acordat inscriure's a la Cooperativa de la Ciutat de Repàs.
XI Festa d'Infants i Flors. — La
Comissió organitzadora d'arniesta
Festa, ja tradicional, formada pele
representante de les entitats politiquee ¡ cultural; de Barcelona, va enllestint el treball de la confecció del
programa i de la sera organització.
La Festa tindrá lloc al Parc de
Montjuic el diumenge dia 3 de juny.

A LA SALA STUDIUM
Conferincia
del senyor Alfred A. Casanova
A la Sala Studium, i organitzada
pel Collegi de Comptadors Jurats de
Catalunya, va donar-hi la seva anunciada conierencia Vadvecat i prolessor mercantil senyor Alfred A. Casanova i Fernández. Feta la presentació
del conferenciant pel president del
Collegi senyor Rossend Alvarez i Arbiol, ce va cedir la paraula al senyor
Casanova, el qua l baria escollit per
a la sera dissertació cl tema: "La
Banca en relació ata el momeo
actual".
L'orador fa història de la formació
de la Banca explicant-ne els antecedente i aHudint la creació del Banc
de Venecia en el segle XII i de
Banc d'Amsterdam en l'any 1609.
També s'ocupa deis antecedente bancarie d'Anglaterra amb l'aparició dels
jueus portats allà per Guillem el Conqueridor: actuació dele lombards i
creació del primer Banc d'Anglaterra
l'any 1694. D'aquesta ressenya histórica en dedueix el conferenciant la
fundó eminentment social de la Banca
S'ocupa deslaces de la (unció bancaria que segon és criteri d'una gran
p art d'economistes compren dos an'
recetes principals. el dipósit i el descompte. Explica cada un d'aquests
as p ectes establint la relució existent
entre Icen i raltre i sostenint la teoria
que la Banca com a distribuidora de diners ha de trehallar melle ele cabals
que li són confiase per la clientela
conesrvant el sen capital en condició
de reserva per a moments difícils
Tracta de les garanties de que ha
d'estar voltada la fundó bancaria i
dóna a conèixer els principals sistemes d'organització bancaria. que són
l'america, el trances, el canadenc i
l'angles desitrint-ne que es tendeix
indubtablement a aiiangar l'actuació
ner mitjä del control de l'Estat i de
l'obligat sosteniment que s' as s igna als
Bancs emissors.
Passaa tractar de l'organitzaciii de
la Banca a Espanya cornentant la Llei
d'ordenció bancaria deguda al senyor
Francesc Cambó. i n'aplaudeix eis excellents propósits i tendencia, si be
la troba aueleom tímida. Fa present
la poca eficacia que lea tingut aquesta Llei no per ella mateixa sitió per
les resistències que ha trobat degut
a la típica rebellia i individualisme
del carácter espanyol.
Finalment assenyala com a normes
d'una nova i necessäria organitzaciú
bancaria a Espan y a les serüents:
Direcció obligatória del Banc segon g les ceceo funcione. Control de
l'Estat <Entre de limite prudente i
atribució al Banc d'Espanva en la fundó de Banc de Bancs per a protegir
les entitats controlades.
En acabar el sen discurs el senyor

Casanova fou molt aplaudit per la
nombrosa i selecta concurrencia que
va assistir a l'acte.

PER A AVUI
Hospital-Sanatori de l'Esperit Sant.
A les orla, conferencia a cartee del
doctor Lluis Tomás Alvaro, sobre el
tema "Preámbulo al programa de un
cursillo monográfico de "Iuberculosis
de vías altas respiratorias".
Societat de Biologia de Barcelona.
A les 19, sessió científica ordinaria
a la sala de Ciencies de l'Institert
d'Estudie Catalans (Palau de la Generalitat, carrer del Bistec), en la qual
serme llegides les comunicacions següents: V. Sanchis Bayarri, C. Montoliu Valen i J. Sabina: "Sobre l'existencia de l'espiroquetosi a Valencia".
V. Sanchis Bayarri ¡ R. Marco Ahuir:
"Sobre la presencia d'alguns bacteriólago a les aigües de les clavegueres de
Valencia". F. Domenech Alzina: "La
producció d'adrenalina en el euro del
shock". J. Vidal: "Contribució experimental al mecanisme de la immunitat anticarbuncosa". A. Oriol Anguera i J. Pinyol Nolla: "Els complexos
proteics del serenes sanguini".
Academia d'Higiene de Catalunya.
A les 19, sessiO científica, en la qual
racademic doctor Llimargas exposar à
el tema "Suggeriment del que podriem anomenar siió de l'imbornal".
Ateneu Enciclopèdic Popular. —
A les 20, Pene Aznar, del Partit Catala Proletari, dissertara sobre el tema
"Davant la situació política actual,
n-plé cal fer?"
Ateneu Popular de Gräcia (Salmeran, — A les 2130, conferencia
pública a carrec de Lluís Ardiaca,
sobre el tema "La cooperació en
l'economía catalana".
Agrupació Excursionista "La Panxa" (Petritxol, 9, principal). — A
les 22, conferencia a arree de Frau'
cese Sabatés, sobre el tema "Un
viatge de Barcelona a Gracia en
temps deis nostres avis".
Avenç Obrer Català (Plaga del
Comerç, 3). — A les 22, "La circulació de la sang'', conferencia pel doctor Joan Cordomi, iHustrada arnb documents cinernatogräfics,
Agrupació d'Esquerra Republicana
del Poble Nou 1 LlulI 218). — A les
22, el diputas senyor Soler i Bru disserrará sobre "La posició del nostre
nacionalisme".
Acció Professional Social de l'Associació de Comptables de Catalunya
(Duc de la Victória, es). — A les 22,
conferencia a càrrec de Josep Quero
Molares sobre el tema "La crisi del
capitalisme". Lacte sera públic.
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LA DEFE.VSA DE LI PRODL'CCIO
VINICOLA CATALANA

Continuant aquestes notes sobre les
proposicions i mocions presentarles a
l'Assemblca d'A. C. dels elles s i 6 de
l'actual, cris referís. arui a ks deis representaras de Ers Comarques ¡Mitotes,
en defensa de la riquesa de Iluso contrades.
"Acció Catalana - Bloc Catalanista".
de Vilafrortea del Peneeks, tu sotmetre
a E.-lssemblea la va/ileso trotosicid:
"Que els honres d'.4. C. R. que ocupen
¡loes de oren rollaborin d'una manera
decidida a la campanva !Pie CS tostant a turne a Catalunya a favor de la
revaloritzaric; del vi.
Que com a ',rimero interuenció ce l'esmentar seutit. s'ocordi:
"Primer.—Que els regidors d'A. C. R.
de Barcelona i de les Comarques frontrin tesen reducció dels initostos municipal, sobre el vi, sal de facilitar
Eaborariment de l'esmerilar Producte 1.
ter toril, anidar a Eassoliment d'un cetaer ennsum.
"Seget.—Que ei retresentant del Parlit en el Coreen de Cataltona s'irderessi
peralte els serveis que demanen de lissalte! del Vi siquin trasparsals a la Ge',delirar ami, la degluta valorada.
"Tercer—Que es presti per Part del
Bastir i deis sens afiliats mes
activa a toles les Asseinblers, Congressos i fieslions aue es realitsin en relució
a l'esmentat Problema."
Ai.ri alarde, els delroats de Sarro!.
Tarragona, el Vendrell. Vilasrea i Vi/e fraseopresentaren la seqüent proposi-id"1.—Que el Partit cantead al dret
de tortes, o de tributada d'entrada a les
eiutars de vino i nitres adietes de Primera nrcessirat.
2.—Que els noslres representants
l'A juntament de Barcelona trocada. si
Eatlicaciri estricta de l'adiete anterior, almenve que es minad el sistema de
tributacid dels vins en un sentit „tes
eindialiu, o sigui fent tastar tant ter
gran."
Con, es tot retire. &tuestes InOei"S
tenen el dable °Vede de defensas riaterh del consumidor, en esPecial el Pertanyent a les classes mndestes. i Prolst'ir com es ‚riereis una de les nrc's ine-

', artolas fonts de riquesa—la vitícola—
del ;sastre país. Pera corre ¡a ob ¡cetas -es
els °mies signaras de les ProPosicions
transcrites, ¡leer defensa era isaIOCCSSaria, ja que el senvor Duran-Rernals, en
el seis discurs del dia abans. s'haria referir a l'obra que Porta a Irme el Conselle. Pelead de Proreiments, :rucos
Odd Hurtado, la qua( es caracteritza Per
una arrió Persistent de defensa de l'abaratiment i de la qualitat dels trodurres
alintentaris de trimcra neeessitat. I (el
aire fa al piad central dels sugarriments
deis delcgats de Vilafranra i de les comarques tarragoninrs — la suPressiii o
la dinninueiti dels drets de torres sobre el ti — .‘s aquesta una qiiestid atte.
en estudi
con: ¡aseché es íes
sntror Hurtado, el qual te, el Projecte de
regular la tributoció dels lins sesiono
heer gralluarinl. Es evident, i
l'rspe'rit de la política d'A. C. ces telakria tributaria, que anib isst criteri siso5 nieta jurticia s'hauria d'anor a la supressid total dels introstos sobre üntrada a la ciulat dels Productes alint r ntaris de primera urcessilitt, la que
aquests impostor, aPlicals ola productos
indispensables a la S'ida, graven en
malta 11ICS proporció les classes 'omitesres que les adineratles. Els rctresottants
d'A. C. a les Corporacions d'Afirmes
I r ridiran seuntre.d'acord antb l'idead del
Partir. a ¡'establiment d'un n'Ola tribu-

tan aue anulli les imPerfercions actuals,
Pera atents a la realirat del coniunt
reressos coufials a Ilur administrad&
ezalucid CareC2
hauran d'adalgar
aquesta finalitat de iustkia a les neceo51151$ Pressupostaries. Es Per ai.ra, que
no essent arta dia Possible. donada la
sintarid econandea de l'Aiuntament de
Barcelona, satisfer lasfirne ieí maxitna
dels signaras de les proPosicions Aresentatirs a l'Assemblea — supressid de
Eimpost d'entrarla de vins — el ( -mue
de Proreiments. en el pro--lesDgar
ferir Que té ros rstudi, portara la tribu/oció dels rins de (Malita: i aradr.cid torreta, de constan general, al limit
len's b ilis- que Ii Permerin les esiodtries
pressutost. Antl, ais-3 d'un,
manera positiva, el doble inters del consumidor i del imoductor. Com el servei.r,
amb les mesures adoPtodcs contra
la tersecuria del frau 1 l'adulterad&
mitiancant la reornanitraciii deis serveis
diushreció.
Vinalment, el serien, paretoraf de la
protosirió de Vitaf rauco. demana nue es
arstioni el trastils a la Goteralitat deis
Serreis m 'e dimanen de l'Estaba del Vi.
Aquest desia, per ara. no Poda irse,
hdegrament reedite«. ja q ue aquests serveis. (er Une (tirarte', formen Part dels
que fee ', cm-1,71s l'Esta!: Però es l'aCini
nestionar lt .,rva Deleaaci6 a la Generolitot. cosa eme en el moment ei eireurns'andes ofrortunes sraurament no dri.rarti
de fer el Gar-erst de Catalunva..a ral
din arre A. C. 1-i-rol:ara tares les Miciatives orientarles en a q uest sentir.

Noticies Soltes
»4444.6.4•44.144.4.4444.44444.44.M+44+94.44+04444+.4

VESTITS DE BANY
DE TOTES MARQUES
DE TOTS PREUS
DE TOTS GUSTOS
PER A

SENYORES, HOMES I NENS
MODELS EXCLUSIUS

F.

Vehils Vidal

32, Aving. Portal de l'Angel, 34 * 7, Plaga Universitat, 7

Al local del Centre Excursionista de
Catalunya (Paradis, co, pral.) continua
obert al peiblic el Saló de iotografia de
mcntanya que organitza anualment l'esmemada entitat. Ea clausura del Saló
Ita estat ajornada fine al dia 27 del eorrent, i podrá ésser visitat de set a nou
els dies feiners, i d'onze a una eis
dies festine.

Denla, dissabte, a les set del vespre,
a l'estatge del Circo] Artistic. hi }aura
urt recital de poesies per Manuel Esanyol, i integraran les tres parts del
programa treballs de Marquina, Martetez Sierra E. Jaumeandreu, Rubén Dario, Martínez de Ribera i altres autors.

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els segUents pagaments:
Administrada Loteries número 6, 25.coo
HOTEL PETIT CANIGO-BEGAS pessetes; íd. número 48, 30.000; Octavi
Conferencia del Sr. Duran-Reynals a càrrec del ecu propietari J. Petit. Choimet, 4.309 . 11; Juli Galera, 2.000;
Dimarts, dia 22, a les vuit del ves- Fornida panorama, etc. 8 ptes. Inf. Carlee Garcia, 4.500; Ignasi Segura, 210
pessetes.
Telefon 3382.5
pre, pronunciara un parlament el senyor E. Duran-Reynals, a l'estatge
de la Joventut Catalanista Republicana, Corte Catalanes, 589, pral., amb
WEEK -END i FESTES DE PASQUA
motín de la clausura del curset doraa
tenía organitzat per l'esmentada Joventut.
l'HOTEL TERRAMAR - PALACE, de SITGES
Ateneu Nacionalista Barcelona Vella
Tres dies complets: 90 pessetes
Tot just iniciats els treballs per a
Dlumenge
1 dilluns de Pesque: TES DE MODA a 5 ptes.
la constitució de la Joventut Barcelona Vella, sisan releen valuoses adhesions, que fan preves/re un èxit.
Per tant. preguem als menee del
districte prinser que simpatitzin amb
e l s ide al s del Paren d'Acció Catalana
Republicana que facin la mercó de
pa s ear a inscriure's al nostre estatge.
Bellafila, 3, per tal de portar a tenue
ELS OBRERS
rapidatnent la constitució de reornenSEMAFOR DE MONTJUIC
lada Joventut .
Societat d'Obrera de Cambra,
Consergerla I Anexos (U. O. T.),
Conversa pública a Creixell
Observaclons meteorològiques
correr del Primer de Maig, 7. —
El diumenge vinent, a dos quarts
A sol heut vent a l'O. N. O. fresc,
de non del vespre, J. Boronat i Re- La Junta prega a tots els seus cercle semicobert; al migdia
quesero- donará una conversa al Círcol afiliats que passin com més
Rep/Mica Creixellenc sobre el tema aviat millor per la Secretaria, O. S. 0. molt fresc, cel atnb
"Tres qüestions agricoles candente: Per tal de formalitzar les peti- nimbus i horitzons boirosos amb
l'exportació de fruits, l'Estatut del vi cions de carta de treball, ins- alguna Ileugera pluja, i a sol
i la Llei de Contractes de Conreu". eripeió o rectificació en el Cens ponent S. E. fresc, mar mareAquest acte és organitzat per un obrer del Jurat Mixt, organisme jadeta del S. O. i el cercle qued4
crup de simpatitzants d'Acció Catadavant el qual seran cursades amb ctimulus nimbus.
'.ana Republicana.
Baròmetre, 750.. — Termbme-,

1

L'ACTUACIO SOCIAL

—=—
PARTIT NACIONALISTA
REPUBLICA D'ESQUERRA
La Comissió de Cultura de la dele.
pariódel Districte X.è del Partit Na.
cionalista Republicà d'Esquerra (passeig del Triornf, 70, P. N.) institueix
un prerni de 25 pessetes, que serà
atorgat a l'alumne d'una escota del
Fühle Nou que remen a l'esmerilaría
entitat la relució mes extensa de retoLs catalans del susdit suburbi escrits
incorrectament, junt astil, la sena equivalencia correcta. Condicione: I. La
relació ha d'anar acompanyada de
l'adreça on eón in s tallats els rètols
amb falles ortográfiques. II. Aquest
roncare és destinat exclusivament als
alumnes de les escales del Poble Non,
ele (mate faran constar en els treballs
el norn, cognom 1 adrega, alai colee
també l'escota a la qual pertanven.
III. El concurs es saneara el dia 3
de juliol. IV. Les relacions, sota sobre tancat, s'han de remetre a l'entitat organitzadora: Comissió
Cultura de la Delegació del districte
Dese del Partit Nacionalista RepuMica d'Esquerra, passeig del Triond,
núm. 70, Pol>le Nou.
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
El diumenge vísteles, el Casal d'Esguerra Estat Catalä, districte V.e,
realitzarà una visita a la tomba del
gran patrici Francesc Maca, per tal
d'homenatjar-10 i enseries ofrenar-li
un ramell de flors, tal com bou acordat el dia de la fundació de l'entitat. El lloc de reunió será a l'estatge
social, Casal d'Esquerra Estas Catalá
Districte Ve, carrer de la Riereta, 24,
principal, a les deu en punt del luan.
UNIO SOCIALISTA
DE CATALUNYA
dissabte, a les sis de la tarda, començaran, a la Casa del Poble
(Primer de Maig, 7), les sessions del
Tercer Congrés de la Unió Socialista
de Catalunya, sota Fordre del dia següent Constitució del Congres. Nomenament de ponències. Informes deis
organismes directius i representatius
del Partit Elecció del Comité cacentiu. Proposicions.

per la mateixa Secretaria. El termini acaba el dia 31 del corrent.
Assemblea. — La Societat de
Professions i Oficis Diversos
(U. G. T.) celebrará assemblea
general ordinària al seu estatge
social (Primer de Maig, núm. 7),
aquesta nit, a les deu.
Sindical

Obrer

d'Indústrles de

la Fusta (Oposició ConfederaU.

Es prega als obrers vaguistes de
can Joan Bover que passin per
l'estatge social (Anseln) Claver,
Isómero 9, principal, primera),
aquesta tarda, a les sis, per tal
de comunicar-los el resulta t de
l'entrevista tinguda amb aquell
patr6.

VIDA CORPORATIVA
Després de la darrera visita coNectiya efectuada pele Arnics dele Muscas de
Catalunya el ditunenge passat a l'.Arxm
llistóric de la Ciutat, el d'Heme vinent,
dia 21, aquesta Associació visitará l'Araiu de la Corona d'Aragó i l'Acadèmia
de Borles Lletres. L'excursió a Peralada,
que baria d'efectuar-se el mateix dia,
tea restat ajornada per al mes de juny
ineta.
El president de l'Associació de Propietaris del Fort-Pius, acompaso at d'altres directius, s'entrevista darrerament
amb la Direcció deis Tranivies de Barcelona, per tal d'interessar-lo en la
prolongació fins a la placa de les Glórice Catalanes de la linia m'artero 56.
Aquesta prolongació is una necessitat
molt sentida en aquella barriada, i seria una millora de gran utilitat per al
onhlic en general. 1-a Direcció dels
Transvies rehé molt atentarnent els visitants, i promete ocupar-se d'aquest
afer amb el maxim d'interes. De toles mueres sernbla que de moment tajeteixen dificultats per a Le tal prolongada, perä en canvi sembla que será arias
esse fet la prolongació de la linia número
e. per a la placa de le% Glóries Catalanes
i fins a la del Clot. Ande aquesta minora hons donaria satisfacció a les necessnats exposades.
L'Associacia d'Antics Alumnes del

Escalfadors Bany "OEYSSER"
des de 75 ptes. Per a gas, llenya i petroli

Colleg i "Colom" realitzara denla, dis-

salne, una risita collectiva en autocar a
l'Oleservatori Fulera. Llar de la rennia,
a nestatee cecial Carders, 12, a dos
0,tiarts de deu de la terna.

Manufactures de Metalls Sanitaria, S. A.
Corts Catalanes, 472 - BARCELONA - Telefon 35755

Mari GiSCh

Gascón

AGENT ADMINISTRATIU

Via Laietana, 18

BARCELONA

Te/don 16305

M•/./.....•••••"••••••

FETS [HUMOS
Al carrer d'Avinyó van robar a _lasep Codina l'auto que havia deixat, per
uns moments, al carrer.
— A la Central Spanish Telegraph, ele
la ronda de Sasst fou comes alar
un robatori de maquines valorades en
3. 0055 pessetes.
— Al carrer de Llobrezos sostingucren una baralla Fernanda Acacia Ilernändez, de 48 anys, domiciliada al (Id
carrer, /9, ba j aos, i una dona de la qual
'lomee se, sap que es diu Rita. La primera resultà ami) diverses contusions,
de les quals Ion assistida al dispensari
d'Horta.

La mar i l'aire

Ire, 178.
Moviment de valxells a posta
.de sol. eDmoren a l'E. dos
pailebots i un berganti goleta
italta de tres pals que van en

popa. Pel S. una corbeta que va
vers la mateixa direcció. i un
pailebot a motor de tres pals que
passa a ponent, i al S. 0. dos
bergantins goleta que van de botina, una goleta i dos bergantins
goleta i un pailebot que vénen en
Pope; dos pailebots a motor que
vénen en popa j suatre que van
vers la mateixa direcció; de vela
llatina quatre falutxos vers
verses direccions i dos cap a
aquest port.
Valxells entrats. De Casablanca, ansb fostat, el vaixell
francés "Ottergha", dels senyor4
Ignasi Villavecchia i Cia.; d'Anida
terdam, Rotterdatn i Mhlaga, amb
carrega general i de trànsit,
amb 4 passatgers de trhnsit, el
vaixell holandés "Rhea", dels se.

MOVIMENT DEL PORT I
nyors 'Talavera i de TriesIr i escales, amb ehrrega general
i de tränsit i amb 4 passatgers,
la motonau italiana "Donizetti",
del senyor Erteilt Carandini::
CC

mb carteó mineral, el

vaixell espanyol "Mari Dolores",
del senvor D. Mumbrú; de Gijón,
anib ci.srbiS miner.ii. el vaixell
"Mieres", dels senyors Coma Billa, S. L.; d'Algeciras i escales,.
ami) 67 passatgers i càrrega general, el vaixell "Mario R.", del
senyor Fill de Ramon A. Ramos;
de Palma, ninb corren, mercaderies i lIC passatgers, la molonas) postal "Ciudad de Barcelona.
Vaixells sortits. — Distància
navegada dels vaixells que han
sortit: fora d'horitzó es troben
els espanyols "Nernrod", amb
potassa, cap a Bilbao i escales,
de la Cia. Navslera Sota i Aznar;
"Cab Orlegal", ainb càrrega general cap a Bilba i escales, del
senyor Eill de Ilbmul Bosch;
-Ciudad de Barcelona", antb carrega general ¡ passatge, cap a
Palma; "Ciudad de Naléncia".
amb passatge i eärrega general,
cap a València, tots dos de la
Cia. Transmediterrltnia.

MOVIMENT D'AVIONS
Base Aeronaval. — Procedent
de It n una i Marsella, a les 14'13
arribä Thidroavió italiä "I - REDI", amb correu, tnercaderies 1
3 passatgers.

pilares, 18 de maig de 1934
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ÇIENCIES

IF in anees

MERCAT LLIURE
mercat d'operacions a termini, en
osera sessio caie celebra asar, conla marxa sie aepressio que ven=
segant de dios anteriors. A la lar,o. a, horn nota mes disposicie con;sosa, els canvis iniciaren una no„sdencia, la qual port i els valors a
superiors als fixats el Ma an ,grat aquesta revifalla, el sector
-toulazió es veu rima deprOmit, i
sos que es mantingui aquesta tan:orar:e no es resolgui l'aognient de
carrileres, i s'imprimetxi al rotorresu ponent la vitalitat de que esta
lt d'alguns dies enea, la qual pas▪ pesa sobre la resta del mescal
; form a que venial constatant. Veté
si en el crrs de la setmana vinent.
quan han d'aprovar-se les noves
el nostre cercle borsari registra
opresa general, com es desitja.
sa fixada pel Mercar Lliure de
en la reunió de Borsa:
rO

xets
..uírraal

Dia 17 Tunco .410 o
anierior
3190
45'35
2353

51.45
4525
20.7,5

59.25

nes o.

59.25
13500 13500
1500
15'ou
17223 172'55
148.00
47.00
7'30
7,30
36'oo
36.30
5400 edsu

Ii tanca anterior dels Aslands data
9 del mes que aoin; del 1 4 la
riónent als Traravies, i dei dia 13
cd Ford.

BORSA AL COMPSAT
-r rotIles de campus es veuen pos
7IIS per la Cul117C12C1G,
en gene-sm constata quelcom de reoucció
•ivolum normal que es registrava en
tos anteriors, j arg i mateix s'apee:rasera feixugor en posicions.
Eiu deutes de l'Estat, amb regular
ititt. queden en general a posi
sostingudes. Bons or serie A es
- lleuserament, 231 1±0.
s.. Ajuntaments, amb regular con:asió, presenten alguna avariosis que
CORREDOR DE CARVI I BOROS
Sti entorn d'un quart d'entes; la
Informació, 0onwr• I venda el • valora
7 part d'emissions, però, repeteixen
al cornptat I a termlnla.
.3 precedents.
CoPeceel6 da csensis In 905125
Sueseripelens a einprestits
Diputacions, poc actives. i ami
el crup de cidoles, el qual ca- Vis Laietana, 49 entre g o', 1. • - Tal, 23944
EARCES.ONR
bria mostees de lleugera pesan-

Pere Fordevila 1 Sola

Avui, divendres,
a les 10 del vespre

MIRADOR
presenta al cinema
FANTASIO en

SESSIO UNICA
el

film de Frank Lloyd

Berkeley S pare
i

el de Buriuel

L'AGE D'OR

Aquests dos films solament es projeetaran
a Barcelona en aquesta sessió
Anuncis oficials
Localitats a l'administraeid de MIRADOR

.. sector ierroviari no Ved per ara
rar el volum d'operacions, relati tut migras que ve constatant 411e515
s dies, i a rinrevas ctaquells, en
La jornada la tendencia es mostra
-sa , i la majos part d'emiseions reo: pérclues :iris a tres quarts d'en- U/1101 ELECTRICA DE CATALUÑA, 8. A.
ir mes importa:lela: Alacants
55 57 3 (--s'ool; serie E,
i Bobadilles, 17'00
&un posa a coneixement deis
sector d'indústries diverses man- senyors posseidors de lee oblia:tibies de dies precedents en asid- gacions al ti per 100 emeses per
: sosteniment de posicions, j no- oquesta Companyia el 22 de juily
er ?e remarcar la davallada de tres de 1923 que el din 29 del mes
Ss'e es constata en Cooperativa actual, a les don del unsti, a l'es
desorés de la forta mil/ora acon- tat.ge social, Plugu de Calalubya,
dies passats; Bons Foment
número 2, davant el notad
remonten a 96.00 (+2'w).
riyor Antuni Par i Tusquele es
les acciona cal notar les baixes verificarii el 110% . io sorteig per a
nos: Ornases, 16 (—I); Aignes orrica. 17175 (-225), i Telefòniques l'amortitzaciú de 1.030 obligacions de l'esmentada ernissió.
trents, 10475 (-695).
Barcelona, 15 de tutti; de 1934.
El vice-president i director geBORSA DE PARIS
mercat parisenc. en la sesió que renl. F. Frasee Lawton.
rs ahir, presenta sosteniment genete canvis. i ei alguna tendencia do- COMPANYIA GENERAL D'AUTOtas mes aviat en sentit de nüllora. lusos DE BARCELONA, 8. A.
sector de rendes, malgrat la poca
—
nació que realitzi, registra alEl Consell d'Administració
r asarnos: Renda 3 per /ce, 7840
e; 1917 alliberada 4 per ton, 8620 la Companyia General d'Autoi); Igao 4 per roo. 11430 (±43)14 husos de Barcelona. S. A. , cdnper cent. alliberada, dolar, (+4o). roca a junta general ordinärin
de França, 12490 (+ 6 5) . L'esre- dlecionistes per a celebrar-la el
tambel mostra bona disposició, i dia 28 del corrent mes. a les deu
iin alces com les de: Royal Dutch,
del metí. al seu estatge
• Canal Suez, /83oo (+83);
s 'aun. 614 (+4); en canvi cotitren carrer de %Irles. número 19,
an. Río Tinto, 147 0 Wa- principal, a l'objecte de compli....la 89 —2). Barcelona Traca.= mentar el disposat en l'article
deis Estatuts socirds, reerirdant
,z4 Per cent, 737 (+1).
ole senyors accionistes que per
prendre part en la junta general binaran de frr el dipòsit de
llurs accione en la forma 71 acenvalada en l'artic,le ti dels es—=—
mentals Estaluts, 1 se'ls fa aviAme regular anlmaeid se cc- nent que des del dia 22 al 26,
', la sessió Tullir en aquest ainbdós ineltisivament, d'aquest
tal, transaccions gairebé mes, (111'30 a 13, tots els (líes
es
feiuere, i al dornirili socil, hi
P',1 que es refereix al Mal. hiturä l'Inventari - Balara' de la
r0 Sa podem dir de non, tola Societat a la disposició dele seda que ele prens segurixen nyors accionistes que vulguin
a tenie . i la fabricarlo) no vol P5000inar-lo.
rsr en compres per consideBarcelona. 18 de maig dc 1931.
cpie tos responen els preus a
rts u illa la tarima per a la

ercat de Llotja

l' s1 pie ens hei asea ben tal
la prentsa, eembla que vol
' ,r -se la jugada d'ara farh

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

SOLER TORRA Germans
BANQUERS
R ambla deis Estudie, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
C cmpanyia Telefònica Nacional d'Espanya
CUBSCRIPCIO DE 200.000 ACCIONS PR1FEREN18
de 500 ptes. al timos de la par
Interis anual del 7 per 1 0 aoumulatlu,

lgital al de les que hi ha en nirculació i v4tien PaPa111-se
el, primera dies de mart. , juny, selembre j desembre de
c ada any.
El primer cupó a pagar serael núm. 40, el pagament del
qual s'efectuara el eelembre de 1931.
•
Lo eitt/iseripcid tsi loo (lel 16 al 29 de rnnig
Cornprem e i cup6 hum, 311, que eervelx per a subserlure
lee noves asolane
Ad metem ordree de aubsoripold d'acord amb les condielons nudos en ele prospectes d'ettles16.

matemätiques
1 eis jocs d'alzar

Les

Anua borsari dos

ale s , 1 que nialgrat tot quin
hunt ele feu veure el Govern
ee ntral s'entossudi en que Catalunya adquirís blat andalús, la
qual cosa pogueren conotatai
que no era acceptable donada la
turma com ací s'elabora el pa;
però sigui com signi, a aquella
senyors els convenio 'retire el
genere que ells no vollen, ni
tampoe nitres regions tris ecosturnados, ¡ aixi s'obtingué el permis oficial i es collocaren
nombre de vaguns que la Camtira de Coinerc de CórdOvii 1 rugir..
cura d'expedir i aprofitar- se al
mateix temps. .ixi es trogueren
el genere i denles obtingueren
ui innige de henefici lantaelic
que de no haver-Iti hagut aquella
it toritzari) els catalans &handen estalvial de Pagar.
Ara que l'acaparament do més
extans per Uds els indrets on
es culi blat propi per a la nostra panificad& Andalusia PA ven
que novament uta li rolen el seu
perqub es gènere poc acceptable,
per aixit 21encl e ixen al ministre
d'Agricultura del Govern central
com havien fet en
aquell lenes , i atines' senyor.
cregut que això vol alguna cosa
',permii ignora el que S aquest
negad), diu que procurara 1r0hie una soluciCi al pridllema de
la farina i el pa, perquè disposa
d'un oferimerd de Ires milione
de quintare miu trics de blat. Si
en aquella dista (1932) Catalunya nd com pla ya encara amb Govern propi ¡ prou constiluit, arn
fa ho éS. i per tata no ordeno
que cl conseller ifEconomin
Agrictill tira, senynr Comorera, es
deixi sorprendre la seva bona fe
i abans que solmelre's a accepiar alld que *res no rolen, sobru resoldre a favor dels interessos eatalans.
Res de nou per als nitres generes.
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R
europeus
selectes
—

Programes

20'00.—West regional, 307 rn.
Cunee/ i iformicetra: .11dier, Mozart. Rossini.
2003. — BrusseNes flamenca,
322 ni. Concert d'obree de lloreinans.
2015.—Grenoble, 310 in. Conred. Beethoven. Bocherini i Salid
Saons.
2015. — Varebvia, 1.415 inelres. Corleen d'obres de Bach,
Strawinsky i Beethoven per l'Orquestra Filharniönica.
20'30.—Torre Eiffol, 1.389 m.
Festival de música Tussa•
2010.—Paris P. T. T., 432 ro.
Vetllada de cabaret.
20'30.—Poste Parlsien, 313 In.
Retransmissió des del Teatro de
la Porte Saint-Martin: "La filia
de Madame Angot”.
20'30. — Palerm, 531 in. Música de cambra.
21.00.—Munie, 405 ni. "El secret de Susanna", Ópera de Wolf_
Im' erra rl.
21'00.—Nord Regional, 419 m.
Música espiritual.
2110.--111u1ssa alemanya, 550
metres. Concert de cors i orquestra.
2116.—Francfort, 251 in. Música d p ballet Ilusos.
2138.— Luxemburg, 1.304 m.
Música holandesa: Recital de
ralas.
22'00.—Londres regional, 312
niel res. "El enprespre dele dens",
tercer mete d'aqueeta ()pera ule
\Veguer.

NOTICIAR' DE RADIO
—
UN FESTIVAL RADIOFONIC
A SUISSA
La Universitat de Berna veis apropar-se la data en la qual celebrara el
seu primer centenar'. Per a la dita
ocasid, Ridio-Berna prepara un j or
radiofònic al qual presten la sera collaboracid diversos autors inicios. La
dita obra no tan sols interpretara el
nassat, sinó tamb6 el present de la
Universitat. abd cona les relacions
entre el noble i el centre d'ensenyanea.
EL CINQUANTA-DOSE ANIVERSARI DE ROOSEVELT
Mis de 13o estacions van prender
t'art. Cl 30 de rrener darrer. a les
leste. celebrades en ocasió del
clo u ntanta-dosä aniversari del preeldent
Roosevelt. La tarda d'aquell <Ea me-

A DIO

morab:e, Roosevelt va manifestar per
radio el seu agraiment per tots els
te 3 t:moniatges de simpatia rebuts i va
afirmar que "la dita data baria estat
per a ell el mis felic aniversari de
teta la seca vida". Fina del Pol Sud
van arribar felicitations, pulo que el
comandant Byrd es va P osar Personalment en comunicació radiotelefónica atub els Estats Units, a fi de
donar al p resident l'enhorabona.
EM1880RE8 SECRETES
A FRANÇA

basant-se en lu posició ocupada
ei 5 de febrer darrer, la Torre
Eiffel no es troba mes que 4
4 kc/sec. fle N'ars0via i a 5 kilsec,
poc rIts o menys de Moteta, de
manera que molesta considerablement aquestes dues estaciona.
Tumbé en In dita Conferbncia
convindria discutir la posició
adoptada per Ràdio Luxemburg,
aixf cona les diverses . queixos de
les Associacions belgues de raEl nombre d'estacions secre- diodifusió.
tes que existelxen a Franea és
EL8 NOUS ESTUDIS
solt elevat, inalgrat el control
DE LAUSANA
›ever que exerceixen les esta'10115 de mesura (lel Mont ValeDintre de poc sera una realitrit
tie.n. de Romainville i de Mont- la construcció dels estudis de
ruSuge. En el transcurs d'un any Lausana. S'han pros mesures es!oren descobertes almenvs 410 pecials per tal d'assegurar una
mnissores desconeguiles: D'o- bona acústica, orgue non,
quest total es creu poder asse- nasottgran, ha esta! insta•lat a
nyalar, amb Iota eeguretal, el l'estudi principal. Les despeses
bloc exacte de dinou d'elles. De que recullin de la construcció de
scixanta nornes es pot indicar la l'esmentat edlfici no es cobriran
ciutat on eón installades: de di- amb els diners provinents dele
solament es coneix la pro-. radio-oients, sitió que aniran a
Onda, j de freLzo noines s'ha cärree
de l'achninislració de Corarribat a descubrir la direcció. reus de cert nombre de cantons
De les nitres tres-centes no sen de la banda francesa de Stüssa
sal', res peacticament.
¡ ile la Soeietat "Romande de Radiodifusion"; tots aquests orgaUN PACTE RADIOFONIC
nisnies eón representats en el
Segons ens informa "Le HautComiti encarregat de la consParleur" sembla que la Societat 1 ruecd deis nous estudis.
Austríaca (le Radiofunia ha pactat amb les associacions
A 08L0 Ell CONSTRUEIX UN
tmisses ¡ txecoslovaques, en PALAU DE LA RADIOFONIA
virtut del qual pacte les tres Pallo
Tenint en comide el desenrots'obliguen a evitar totes les
emissions raditiftiniques que pu- Ilitmen1 de la radiofonia a Noruega,
l'Estat ha decidit que els
guin perjudicar la poblaciú o
pls governs dels paisus ¡Meres- eetudis afluido, els quals paleset] 1110 ed imperfeccions. siguin
sal s.
subslituits per uns nitres més
CAP A UNA NOVA REPARTICIO n'unte:1/s. Perb 001i1 qUe el pl'ell
DE LES LONGITUDS DORA
del lerrenv es elevadissim al cenDoran! el ilesoonlentament i el Ire de la c. iulat, s'ha examina( la
desacord que la intruiiticció del possiliilitat de construir el nou
Pla de Erlerne ha despertat, so- edifici als atores d'Oslo. S'Ila
bretot. en el referent a la gamma p ncalregat a un arquitecte
d'unes 'largues, la Unió Inter- tr iquar el projecte i estahlir el
nacional de Hadiodiftlitó Cott e l- pressupust dels nous estudis, i
dera necesaäria la convocació molt avial es (avis l'adjudicad).
d'una nova Conferbncia a Brus- Jis es 1,4 un turnó de corones
selles. En la dita Conferència,
tols aquella que tenen interi% s en
PROTECCIO DELS RADIJO.
les mies llargues tractarien
AFICIONATS
posar-e p d'acord per tal de reoAcaba de fundar-se a París una aslitzar una lisillor reparliciö.
Un dele citados Inés di8eutilm /incluid per a la defensa dele radioseria el de In Torre Fi f fel, rte escoltes. Segons seins informa, la finalltat de l'associacid es renovar la
París. que 1r, una longitud fl.0113 radiofonia francesa, assegurar la sera
que ha obliga! Daventry a mo- llibertat i la sera satsa reorganitsadificar la .st... lt de 9 KHz, Denles, c ió.
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Un jugador apassionat, el cavaller una obra sobre el sistema del 146n,
Mere, va anar a consultar, en 1654, Mu novament perseguit, i va haver de
el gran matematic Pascal, inventor compareixer davant el Tribunal de la
de la maquina de calcular i autor de Inquisició, abs seixanta-vuit anys
les admirables "Lletres provincials", dedal, i sota la presió d'aquells hauna dificultat que li havia esdevingut mes ignoraras i dognatics va haveren el joc. La dificultat era la se- se de retractar públicament de la
gtient: Dos jugadora igualment ist' doctrina del moviment de la Terra.
taus, és a dir, iguals probabi- Aouest martir de la Ciencia va ter'dais per a guanyar o per a perdre, minar la vida pobre i cec, i va morir
han apostat, per exemple, vuit pes- Co 1642, als setanta-vuit anys, vigilas
setas cada un. El guayados tindrà sempre per aquella enemics del prodret a la totalitat de l'aposta, o siguin gris huma.
setze pessetes. Cada partida jugada
Entre els manuscrits deixats per
ia guanyar un punt, sigui a l'un sigui Galileu n'hi figurara un, titulas "Cona fa:tre deis dos jugadors. El gua- sideracions sobre el joc dels daus",
nyador será el primer que obtindrà anterior a la invenció del calcul de
tres punts, i per tant, per terminar probabilitats ieta per Pascal en 1654;
el joc, caldea fer armenys tres i al perqui sa morir abans, com
mes cinc jugades. Però despris de ja heno dit, encara que Pascal en va
la primera jugada els contrincants ignorar l'existencia. Les "Consideravan venir obligats, per una circume- cions" de Galilea es refereixen al
tancia gratuita, a separar-se sense joc de -Passe-dix", especie de joc de
poder esperar la des isió de la sort. daus, molt de moda en aquella epo¡Quina es la part que correspon a ca. joc es fa de la seguent manera:
cada jugador? 0, en altres termes: Un dels jugadors llança sobre la tauen quina proporció haoran de re- la tres daus ordinaris; si la suma deis
partir-se equitativament les setzt pes- punts és superior a ro, guanya, pecó
setes?
si la suma es inferior o igual a no,
La solució que va donar Pascal
Ilavors perd. Un aficionas en aquest
la següent: Va supoaar que el joc joc, amic de Galilea, havent observas
es continuara una regada mis, i Ila- les jugades i discutit Ilurs probabivors va determinar quina porció de' litats, va comprovar que guanyava
l'aposta corresponia a cada un deis més sovint arnb el punt In que arnb
jugadors. Per aquest enginyós proce- el 12, i que el punt so tumbé sortia
diment Pascal va arribar al resultas mis sovint que no pas el 9- Ei seu
que quan dos jugadors, igualment astorament era gran, pesque, rom es
habils, estan i contra o i el máximum pot vetare, hi ha sis maneres dijesón 3 punts, corresponen al primer rente de fer 9 i de fer no, coro samba
11/16 parts de l'aposta, i al segon n'In ha sis mes de fer o de fer 12;
les 5/16 parts restants.
no res menys, sobre 208 jugades surt
Merme Pascal, resident a París, un promedi de to8 vegades el punt te
calculava el problema que se li havia i roo vegades el punt 12.
presentat, existia a Tolosa un jurista
Aquesta contradicció aparent va
rnolt estimat per la sera ciencia i ésser sotmesa a Galileu, el qual va
perspicacia, anomenat Fati Fermat, donar-ne l'explicació establint millar
que va ésser mes tard un dels mis el compte, pesque va fer notar que
grans inventors de la Ciencia mate- les sis maneres abans esmentades no
mática. Pascal era amic de Fermat, són pas "igualment probables". En
sostenia correspondencia as/lb lloc de 6 sorts, Galileo en va trobar
asuest; fide) a) costar», Pascal va 27 per al punt tu i 23 solament per al
enviar a Fermat el problema que li punt 12, la qual cosa dóna efectivaconsultava el cavaller Méré, i Ii va ment la relació de ro3 a roo.
soHicitar l'opinió. Per a resoldre el
Els teoremes del cälcul de probaproblema, Fermat va imaginar un bilitats es poden aplicar als fenòmens
en
l'obprocediment.
fundat
altre
del män material, i aquesta aplicació
servació que per guanyar mancaren es pot ter ami') la mateixa contianga
2 punta a un jugador i 3 punts a que les fórmales matematiques mis
l'altre, i per tant, que' el joc es ter- exactes, encara que, aparentment, el
rutinaria segurament Usares de 2+3— concepte de probabilitat sembli extes
ja.
cloure el de certesa. Daquesta ma116=co4mbu gi naadcei sA dqiui e nis d, otonteens lilgUcala- nera Jacques Bernoulli, un dels maflieht probables, de les quais 11 són temàtics mes eminents en aquesta
favorables al primer jugador i les cinc matéria, va formular el cilebre neorestante al segon. Per tant, segons rema que porta el seu nom , una de
Fermat, is just de repartir la quan- les immediates conseqiiincies del qual
titat apostada en la relació d'II a 5. és que "tot jugador s'arruinara irés a dir, d'atribuir al primer jugador remissiblement, fins en un joc equiles 11 1 16 parts, i al segon, les 5/16. tatiu, passat cert temps suficient.
Pascal, encisat de veure els seas re- Aixó ha estat confirmas per altres
sultats confirmats per Fermat, amb matematics no menys célebres, corn
tut procediment tan diferent, li va
Lacrance, Laplace i Ampere. encara
escriure les següents ratlles:
que, desgraciadament, Hura consells
dubto ja que estic dins la veritat des- no són seguits peis jugadors
prés de l'admirable coincidencia en que acaben, lamentabkment, ient de
qui em trobo respecte de vós. Veig conills de laboratori, en el terreny
perfectament que la veritat és igual dels jocs d'atzar. Si és impossible
a Tolosa que a París".
d'enriquir-se notablement en aquesta
En realitat, molt abans que Pascal mena de jocs, encara que sieuin equiFerial haguessin resolt el (amó; tatius, quan les condicions canviea
problema els bornes havien funda) entre els jugadors i el banquer, es
Ilurs accions i Hur conducta en el a dir, quan aquest té una mira d'arancàlcul de probabilitats; però grades tatge, per mis perita que sigui, les
als treballs de Pascal, que despees va conseqüencies són eatastrófiques per
estendre el seu procediment al cas a t ests els jugadors, com lo demostren
de tres persones, el calcul de proba- a bastament les estadistiques dels
bilitats va adquirir caräcter cientific, casinos de Monte-Carlo i d'anees per
i va esdevenir una ciencia. Hygens, l'estil.
illustre savi holancles, mort l'any
La major part dels jugadors bus1695, que per primera regada va un- quen una indicació o una orientació
litzar el pandol per a mesurar el en les jugades que precedeixen la que
temas, publici un tractat sobre les ells consideren definitiva, creient que
particions en el jese dele darle, que si, Pe r exemple, a la ruleta el verconstitueix el primer assaig per a mell ha sortit quinze vegades seguiajuntar les noves nocions a un sis- des, la regada següent té mis protema i completar lee idees llegarles babilitats de sortir el negro. Aix.6 és
per Pascal i Fermat.
"absolutament fals", e:5 matematies
Pierre-Simon Lapiace, mort l'any ho demostren irrefutablement.
1827, va editar una obra magistral
Perb els prejudicis són molt difiera
titulada "Teoria analítica de les pro- d'esvair, i en aquest terreny ti taifa
babilitats", que va formar época en
quan din: La principal raó
la histäria de les maternatiques, la de les iRusions deis jugador, i de Ilur
qua), a partir de la segona edició, tenacitat porfidiosa no és pas de
va isser enriquida pel mateix autor l'ordre intellectual, sind l'ordre
amb una Introducció, que després es afectiti. Tots els apassionats pels loca
va publicar separadament, on s'expo- d'atzar són gratis nerviosos i mosen els gratis principis i els grans nos, desgraciadament en nombre
resultats de la teoria de l'atzar, i de- massa elevas. El millor Es no induirmostra rio solament els problemes
los a la temptació, i pes tant, cona
pura curiositat, sind també altres menys cases de jac hi ha mis beseqiiestions mes importants de la vida ficiOs resulta per a la collectivitat.
dele individus i de les nacions que La lastdria, ajudada per l'estadística,
estan subjectes a les mateixes Ilels.
be corrobora amb nota la Meca dels
Quan es parla deis oríaens del fets incontestables.
alca' de probabilitats seria injust
Enric CALVET
deixar d'esrnentar Galilea. el gran
savi de Florincia, fundador' de la
meeanica clässica i inventor del teles- 1111111 11 11111111 11 11111111 11 11111111 1 1 1 1111111 1 1 1 11111111 1 1111ffittIMU
copi. La vida d'aauest horne toa rica
en treballs, en lluites i en polar/signes
rientifiques; celebre és en la história
de la Ciencia la ludan/ice tinguda
entre Galileo i l'F.sglésia d'acure%
ternos. Galilea era un ferm partidari de la doctrina de Copernie, que
s o stenia. com avui ja ningú no en
dubta, nue la Terra no is el centre
de l'Univers sinó tto senzill planeta
entre els que giren a l'entorn del Telafon 752116
Sol. A causa d'això va esser atacat
violentament per la Inquisició, i en U n bany 1.' clame, 2'— peeeetes.
r6r5 va llaves d'anar a Roma • per Un bany 2. •
clase., VISO poseeos.
tal de justificar-se devane el pana
Pau V, mentre que el dia 20 fle Abonaments de 30 banvs, 30 pestehrer
soles, en dos Bilis de durado.
16t6 la Congregació
'Index declarara "falsa i heritiea" Salmerein, 16, I R. 8t. fdiquel, 40
la doctrina de Copernie. En 1632 Ga. en, q ue havia aconsegunt pubhear

anys
Solé
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ANTIOA CA» OOLLDEFORNS
enana assortiment en VEITIT8 DE BABY
modela excluslus
Rebudes lee novatas. en •rusee, Listare, Pullover., eSo.
Especialitat en Omisos a m!da
Salmeren, 99 -- BARCELONA -..• ••••
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Divendres, 18 de maig 4 1

PUBWOITAT

LA

ESPECTACLES

TEATRE ROMEA

'ristres
GRAN TEATRE DEL LICEU
Companyia de
RIJOSOS de
NIonieeal lo. Denla. no els ballets EL TMCORNI 1 e:Lrona
UNION PACIFIC 1 ELS
PROSIGUE Po/Menee, 1 trda CARNAVAL,
ELS PRESAGIS 1 PETRUCIIKA.

SALÓ VICTORIA

TEATRE NOVETATS
NOVETATS
ca LLUIS CALVO

CIRC
CARL HAGENBECK

I arda. a les 1'30. R1113(11It'S (les de
diles residir,

J

cantonada Urgell - Diagonal
(correr de Buenos Airea)
. Innelons. a les eitie larda I
a km den en pina ;le la nit
El faraón programa mundial

Doña Francisquita
.1 5(41 creador Emil) Vendrell, ami)

len es-ida Plane s . Si,, 'e
Ill el'alario., }U, a

•XCELS1011
4 tarda 1 930 ale: "Trabajando por an
cuenta" (unicamant urea). "India habla"
explicada en •spolol. "Guerra, de valses% Relsalle Iluller.
I re ...A
IBMEMBIZERIEREIMMIIIIIMIMIIMM•BEL
larda I 930 101: "Tres amlgos'' ("MIlarda) "ilinnly y Sally". "La cruz
Tarda. 4 . 3o; IdI, 1115: R441414. Florelle
y la espada'', en espanyol, Josó N'ojea
I ', enlate% Gravey
APOL•LO •
T1ATRE CATALA
ERAN TEATNS COMTAL
Toleran 11 51111
EL
HIJO
IMPROVISADO
Cc mpatyle catalana
Continua 3'15 larda: "1.0 marea de los
Bardem
Companyia H
ID. FL A UTISTA DE HAMIELIN (albnIxos castro".
'' 3 1inm3' y Sally". "La cruz y la
Primara actrlut ASSUIIIMIO CASALS
en
mares/
de(
Walt
DiSfleY).
Teionif
eäpatla", CII espanyol. 20,0 Mopea.
1 , s 6, ~rema aotuao16 ele GONZA»emita Lilas 1 Juan de Landa en
Primer actor I director: JOSEP C AAAAAA
N'Alelar]
LEZ MAME. 1515,1101,erlp 11111e. Ver tlable
AVIII, larda I nit, I cada dl;,
a
Cauvi
de
pm1,4 del mutar popular
Se ha fugado un preso
MONUM
grama. A les 1015: LA RARQUESONA. lalunenge,
matinal, a 101. 1030. Ea des. Co0 . 1t1.13 II '15 tarda: "Tm: ra de (PeorLA GLORIOSA La comedia de l'any. Granate s can. nic pataa la taquilla
per a la et esIo nmne.
Quimera 1 Gulden. 'Pelma personalismo
• '. "Malee dolorosa'', CLI eeanyot. - La
do Mema Pul-Alegan
de clinnienge I dllInns, Urda, a les 8. ellaprometida
de inl marido" 1 Nollclarl
d' Anemia Herrero. Doma, larda I ult: LA ranailtilubs:
EL AGUA EN EL SUELO
al
A
RQUESONA. Plumange, a les :Fa°
Parran elmana, por baver de serle de
CARLONAGNO
heniques o /res pess etes): .LA MALQUEmenee per Catalutiya aquesta compare la
larda: "El ledo y el rorContfnua
345
RIDA; a les 6 I a les 1013, LA MARel ella 30
itero", "Matar dolorosa", en espanyol. "La
QUESONA
nrOtriefIda de lid ntarld0" I Noliciari

ANUI, lirio

al• 16. Cut.-

.1 e sil,
a les deu: NO FALTA NAIDE I 1001las Mari

CARL HAGENBECK
(amb 24 números)
De spalX Ile bitilels tense rae/irme a la
Paperetia 1.11001, ilanibta de Canaletes, 6.
telefon 13963. als celares de revenda 1 a
la laquIll
del rlre, telefon 33344, des
de les den en endavant
Entradas a 3, 3, 5, S, 10 I 12 pessetes.
Llapa ami) 4 entrailes, 50 pessees
ilinposios a ()arree ilei

LA CHULAPONA

pris sous p rainent« In lorpreladors
'fallido VäZLIIICZ, l'erre- ola Plait,,
ilicard Mayra'. Palacios, 11015 Pa.
ris. Tejada, Barajo. nonio. en-. In,/ala, larda: MOLINOS DE VIENTO I
LA CHULAPONA. Nil, asaeteo/raen:
liric:
uf: vor ionor

HIPOLIT LÁZARO

Ci
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it 4
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Walkar, I
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GRAN TEATRE ESPANYOL

I ROMEA. %mi, larda.
a Irs 6:
In nerer' reellat
CONZALEZ MARIN
La lesla del romalic i
de /a rann:), Peó¡raiiii

Companyla da JOSEP SANTPERE
I, den:
:11, n 111,1,1r , ‘, 111 , ,
L'obra del ella

EL RE! FA TREBALLS
FORÇATS

non

Diverso:

CINEMA ESPLAI

COMEDIA, entra Illuntanar I Arlbaw
REVISTA PARAMOUNT, MICEE
TROVADO/N UN DISPARO AL AMANECER, per 3,111
n 11.00e- a 11 larda). POR EL
MAR VIENE LA ILUSION, per I.
il,lI huilS

I

GRANJA

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
lea LaligbWo
im e•panyol, per

I Gary

umenfong
Farda, a les 1. I nii, a

10:

les

par inedia me 1 Miguel Ligero
FLIP EN LA CANCEL idderl yei› sanies)
( a ,111,1111'0,111,ili 111 c-1.:111y01

STUDIUM

era

El $1111111)
mayor
Dilluns, dia 21, no hi haura. fundó

ARGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER

per

Colleen NIoore

Spencer Trame

Rambla del Centra, II Telt A
NATURAL I REVISTA
St
ALIAS "LA CONDESA". per ilisson

I•
Producen) Melro Goldwyn Mayar
amb tres
Es desPalv en
dios ‚1 ''Hl
)

ratäirROPOI

worl h

ge Ball

VISM O
grandiosa superprodurre) per (llarCI

!, Biekrord. Itn • hard .3simt I
Briand (en espanyol)
(Sess10 continua)

ary

1nI•

Llares. 115 • Toldos- 11MEI
pAriljnIla fjr.
It oí. an r iutre s , ant,
i ,1
1 Mi, a
s
la graeloea coulloba

(UN DRAMA EN 1880)
Teta una epoca evocada ando Yräcla

TEATRE VICTORIA AMOR SOBRE RUEDAS

desbordant
' lit a un (piar 110010: •Pron (lean.
ches blanc: EL NIÑO DE LAS COLES

Gran companyia lirica
JOAN ESTANY - JOSEP PALTRA
en la Qual figura Peminent actor

JAUME BORRAS

la

TRES

rodidia

/un str.0.

Cipi lilEMI DE
r

A

FRAC

Primer actor 1 director:

TEATRE

COMIC

ANSELMO FERNANDEZ
Diccabie, litt, a les dril, presentar/6 de la
cetrina/1)1a
2 ESTRENES, 2

PUBLI CINEMA

Cia. de revistes del Romea, de Madrid
Actualitata mundial*
Documentan'
Director: Vitelo Mauri
Eto.
5 t 5o 1 6 oentlAus
Avu1. tarda, a les 3 15. butaques 3 1 Des- d'Enerni Galindo el mostee Estanv. In- tilingas Butaca
UNA
AAAAA
TA
cola; general, 0611 pes. Reposieló de la
terlirels: Maillele ¡lo-uy, Eintrui (talludo,
revista en dos ocies, del mestre Guerrero. Ansehno
Fernandea, Jesús Nienendez, ari
LAS TENTACIONES
tonto Garrido, Joan Cuila i 3112riel ( iaren(
per Laura Pininos, .Alady, Lepe I Casara.
141n••n•••n•n•nn••n••n••nnn•n•••••n••••n•n•n••
v ) lla. Nit, a les 1 al 0: tres horas de Malla continua, anib
RAZA DE BRAVOS
FEMINA
LAURA FINILLOS
1 mesires Cabrera 1 Palos.
Materi, Aliad), 1 Lepe, ala la lev) lt en de losen FarPra
JAIME BORRAS, liarla T. Modos actes do Pardav I Jiménez, inuslca Intèrprets:
Grandlös ball d.
reno. Enfrenta Galindo, Manuel Izquierdo,
del nieslre Amalio
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el e ordern.
" «si

Roya'. - "El IP611

Ei centres reunirles, al gen de 7'50 pts.

"Remo Salan'', Marion Boros
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VALONS

pf:metida de mi marido".
Mirla. - "Tres amigos"
11:11. "Jimmy y Sally". "La era, i°
e - liada", en espanyol.

AIRESII tots els calbs ho són per la sebo?.
rea, aquesta hipersecreció del cap,
G
que es manifesta amb l'aparini6 de la
caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se.
borrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament aue permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULF0P1LOL, ara_
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no és, donci, un produele emplric, casolà, o de perfumería, prepa- '
rat sense reponsabilitat científica. Pe) contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'ele remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar la nalguda de/ cabell en qualsevol me>
ment en que es trobi el seu procés de olvide.
Amb el SULFOPILOL tindrä, demés, sempre
1 perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa h malmeti la cabellera i li faci lleig1
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

EL PODER Y LA GLORIA

CINE RAMBLAS

Campan y/a del Teatro Mari. Isabel
de Madrid
Avui. deendres, farda, a dos (marta
de SIS: el Ines Mime de Jarillel
Poni:ala

intI c aulen1 larda).

Barcelona. A. la vendedora", "Paddy" i "Queremos cerveza".
Bog o. - "Lerdea! Park" 1 "Felipe Dar/1day".
Bobairsú. - "Reina PI amor", en Popanyol. "Los nibelungos". "El morbo dinamita". "El biznieto (le Tarzan"
"Los &Mulos de Neptuno".
0o06mla. - -La ~lona de las calles"
" r oe frol s ica y astucia" I "Parere que
f ne ayer".
Broadway. - "Melodia de/ amor". "Afolla,. piraiea 9 1 - El nombre Invisible".
Catalunya. - "La lueura de bhangh.1"

Susana tiene un secreto

Bailén, 72.

TEATRE BARCELONA

4112199064. - - Belleza a la venta".
hijo Improvisado"¡ "Tollo por el amor"

Remel cientific
contra la calvicie
1.111111MIRIIIIMIMNI

tanooll de Cont. 217 • TelefOn 1101115
coloSal progranta:
- MATRIMONIO, BORD. LTDA.
Denla, e • Irena de MARIA, lee Annabella
plr la picaresca Elorelle
petició, la producid() en espanyol

JOAN CR:CFn0d Riál: Si a Clt L.Ad ral( GARLE

Telèfon 52343
COMPANYIA GALLIGO
Diumenge, dia 20, a les 5 de la tarda
La comedia en tres actes de Lluis
.Manzano

CINEMES
Actualltats. - Reportalges d'a/111MM'.
AmerIca. - "Nadando f . 5 seco". Varn
P 11 es as 1913". -El arre de Noe" -El
hunibre Invisible".
Arene.. - "bolla Fratelsonita", "TenImi loo" "El (tico (1f . la parroquia-.

SULFOPILOL

Edil)) Mera

BERKELEY 800111E

jazz, pianos

TEATRE

ROYAL

TEATRES
.
ApoU6. - Tarda I nItt "La friorlosa".
Barcelona. - Tarda: "Angelina o el honor de. mi brigadier"; nil: "Los quince
millones".
Cómic. - Tarda: "Las tentaciones"; nll
Espanyol. - -Et rei tu trebant lurcate".
.'; SI pueblo!, ;Al 1004•19:"
Novatats. - Tarda: "Dona Franelsquita":
1,11: -La rhulapona-.
Romea. - Tarde, 1-c.-Mal González Ma1 In. N11: "La marquesona".

- Lee aventuras del rey
dia eran 051 t dele
I "El hombre invisible".
Perla. - -El hornbi O improvisado"!
10 CRAZY BOYS
un po.:0".
II
1
Pizado
que actuen en 1, TES / SORTIDA DI
"bu Choamo.
"Renio Salan".
Rey:Grial/res d'ateo.
TEATRES
Capital. - "Pimienta y mas pimienta" Patita Palace. - -La sirena del Pile,
De 10 a 12. nit: SEXTET TOLDRA
1 • El expreso de Arbole".
• ledia habla", en espanyol, 1 "0,
•:•• valses".
Padró. - "La madona de Isy ye«,
• Con fuetea 3- asilada" 1 -Parece
fue ayer".
Principal. - "Central Park" 1 •F
EL
lierblay".
Cado

SPLENDID CINEMA

d'Alfons Acure) milsin del mestre Snnyer.
150 vestle nous de la rasa Carol und
Miro, 11 deeoraclons noves de Ralle,
Lluia I Buyé. Ballablem de Roberto, (Arlo,

I ROMEA. Coila dio. Pali
inilescripiible de
LA MARQUESONA
La comedia de l'any. La
nollor obra. 1.3 millor
interpradaeli5

opr rela son! nnenlal - versie) franeesa magna p remió del imlossill lame Jan
Raspara, Marida Schnelder I Luclan Barcos.
Preus: especial, urO. i pretere/mil. I ida.

.1. .1 iiIIIIIY P111.3111, ( a IV ,! ! 0'.1.1
larda). sént filnis Paramount

cada iba, de 1 0 a 6 tarda
Alimenta p ie de les rema, a les 11 del
mal'. Entrada: 1 pta.; mis. 050 ples.
;serie% especial de Ira/Mies 1 atinabUSos
d i -,pres de rada (lindó
En prega iC (lud 1:1011 públle que assts/11,1
putilliallne/a a l e s limelons, pile qua 1:1111
1.0 ,13, .1
I: terrera
Inimero 5011 Igual. de YO SOY SUSANA, per Lilianproireelf)
e/ primer com
Ilarvey.
nielit sensacional:,
Na. alio 10 . -Mirador" presenta, en
5e00i6 única, e/ film de Eratik Lloyd

CHULAPONA
Despatz a tompladorta

BOHEMIA 1 PEDRO
Continua 315 tarda: "La madona de las
calles • '. "Con noisn, y astucia". -Parece
que fue ayer

HOY O NUNCA

1 .\ ,Ill. larill, a I,‘ i, nul, a les lo:
REVISTA PARAMOUNT. EL AGUILA y EL S'ALCOR, P il e Frein3611
Meren 1 1•• ••>4 Grao/ n a Ir , 535 la rn la ,. EL PRESIDENTE FANTASMA,

EXHIBICIO DE FERES

r.inia..3 LA DOLOROSA 1 CAVALLESUS RUSTICANA. plumetiPe, i dv,
i11
tercer d e DORA
FRANCI8QU1TA LA CHULAPONA.
Nii: MOLINOS D'r. IHENTO 1 LA

ne

Estancia. EllS-»1
•
'relatan 12/0111
.tvui. (leandras. tarda. a /es VII, 1 nif, a
dos quarls de den:
EL TENIS ESPANYOL. documental
LA RUTA DE y» CIELOS
conierifa. per lislryfr Grawforil 1 nay

Programes d'avui

Cobearan. ..- l. "1(1 presidenta Cantal,
"El ligulla y el halcón".
Cornédia. - "La Insarlable".
estrafalario" 1 "La radio patrulla"
Genital. - "La Marea de los 4", si
Y Sally" I "La cruz y /a ar lo
Dioraelsa. - "El b/jo del &MIDO"
India en azul" I "bu único pa
' • MI espanyol.
Emplal. - 311rkey trovador",
paro al amanecer" 1 "Por el reir
ne la iltialdu" 1 "Entre la Macla 7
pared".
Ey D aiyhyr. - "Trabajando por so
ooleament lama • , "India habla,
- 1 .1.1 . 1, de valses".
Femlna. - "Rouletav1Ile aviador/
Iris Park. - 0. A. /a vendedora",
rly" / "Robo en la Ópera".
Ruma!. - "La gran j ugada" ic
meta larda). °El error de los paa.
I -Dos noches".
Lamban& - "La hermana blanes",
ma y or amor", "l'Amelo con reaii,
"La stlerle de un chino".
Maj66134. - "Entre la espada y la Da
eri pspanyol. "E/ diluvio" I "La
Ims perlas".
Marina. - "Maler dolorosa", "mic
el 1. alro" I "Asplas en aremno.
- "Nido ele amor", - El
no de bollen": a MOS, "Cincupaia
Lees
vida".
Metropol.-"Amor entre ruedas" 1
caballeros de frac".
Monumental. - -Tierras de ellsry
"Matee drdornsa", ei, espanyaj.
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