,311113P"'"'""'"10991111111•199'

Dissabte,

Any 56.-Núm. 18.633.-Pren: 15 cintima

Gavian,'

1

„

teerleorle dl II

Rlçll

d'abril da

1934

EL TEMPS Prendó al nlvell de le mv: 7441

ABONAMENTS
mes
Barcelona

28

muttnelltres llenriperatura actual: Itle
fluennlit relativa: SI pnr cent, velocitat del
-nalit: 19 trelleralltree per bota, del noTC VI491111/at
•ieelliontal. Ist preenetur 4 eurlernetres, leen del de:
toben t de St. t lib. En lee tuvieres 24 /lores: Tempo
'retira inetIme: Ira leenTereteira 1 01
gnus. neeorreaut del veril: 310 quilòmetres. Peeelpf, 14410: Intleie. lneolsel6 en ei (11a hume 12 llores sera

diez .krile

ees amn
!Liana. 1 Porta ra''. triineetre... • fe Pstoenv
postal.
*ara palana id. ...
IV-. e
Dlsni D'AVISOS 1 noT1CIELI
ale1'NCtS I RECLAMS SEGONS TARtnle

BARCELONA

inDliCCIO I 31121fflleeliACIO: CORTS iimumn;zett In? •n• 111.21,01‘ 114811
TZLEFON 10803
TALLEN! D'IMPRESTAI CAllatIt DK5 1103•12.4. .4i•1

mmuts.

L'organització de l'anarquisme a Cataludya i a Espanya (1)

El senyor Samper ha (Wat hui, a les deu de la
BRAM QUE NO encarregat de formar govern nit, seran enceses DE MARTINEZ ANIDO
fogueres a tots els
ARRIBA AL CS.
A LA DICTADURA
cims de Catalunya
seva
UNA PECA FERISTA

Calvo Sotelo ha cuitat a dir la seya.
a propòsit d'aquesta Bei d'amnistia, tan
amplia que fina el compren a ell i tots
eis seas conmanys atzmptadors a la nibcrtat del poble i al sentit (emú. Si tothom no estigués convencut de la inoportunitat d'aquesta hiel, bastarien les paraules de Calvo Sotelo per a demostrarho. Aquest borne, ple de vent i de bilis,
infatuar i lleuger. acaba de dir, a París. entre altres coses: -Me obsesiona el
recverdo de M. Pr.ul Deschancl".
Començant pesque una allusió a una
dissort esdevinguda a un President de
la Franca hospitalárta, aquesta terra democrática on ha pogut viure tranquil
l'ex-collaborador de Primo de Rivera,
és una cosa d'una grolleria estúpida, i
acabant per la ignorancia que denota
parlar tan a la Ileugera de l'home eminentissim que fou Deschanel, historiador d'anomenada, orador modèlic, un
deis creadors de la moderna prosa oratòria francesa - que no es pas dir el
"rango" literari que servia al pais el
general Primo de Rivera, de grotesca
atembria-: OiitlC pulcre - entesos.
oi? - servidor de la seva Patria, i no
pas paràsit carregat de lusos, etc., etc.,
no hi ha tros de les declaracions de Calvo Sotelo que no traspui rancúnia, impolidesa i ximpleria.
Aguce fa el feixista que, quan s'ha
tractat de triar una terra d'exili no'ha
optat pei Paradís feixista d'Itàlia, o
d'Alemanya, linee per la República demccrätica de la Franca, tradicionalment liberal. No és tot u fer de poble en
un país esclavitzat o en una terra lliure. Aix6 ho sap tan bé Calvo Sotelo que
dins Espanya voldria manar dictatorialmera, i dintre Franca fer de chitad:a.
Es seu que aquests peces del feixisme
espanyol ho s6n amb l'esperança, sense
la qual ro els interessa, d'ésser els
amos de l'armari del pa.
Hem vist com Calvo Sorelo ti de
Desc'nanel la mateixa idea que les
porteres que nornes llegeixen la premsa
sensacionalista; be, dones; si no llagues
anat a Franca ni sabria això, pesque
Europa no li diu res. Aquesta eminencia pupista coneix de memòria l'estalatón posseeix els vint trucs per a navegar enmig dele corrents de l'Adn:iniscachó de l'Estat: penó trec¿ d'aquesta
cultura de fonc;onari, és tan indocumentat que podía. lugar molt be amb els
generals Primo de Rivera i IdartInez
Anido. Tots tres es deien de tu.
Ara tornara a Espanya arnb la
rió de fer-se l'amo de la situació. Peró
potser no ho tindra. tan fácil corn es
renta. No costava res de governar quan
Ir era permes d'empresonar. exiliar i
residenciar tothom que s'atrevís a fer
vn judici dels seus artes, j amb la
premsa ben amordassada per una censura severa. Però cona que ara no és
a¡xl corre penh de desinflar-se en pelarse en contacte amb el nión lliure que no
Ii ha vagat prcu de coneixer.
Per ara ja ens arriba de Paris enrabiat. després d'haver- s e Termes de burlar-se d'un arte del President de la República espanyola que, ultra constituir
un bell gest d'un bell caràcter. és una
Eje() de dret constitucional donada a la
major part dels juristes del país.
Abans de fer aquesta mena de burles,
s'ha d'aprendre de legir i eseriure. i is
ben vist que el Calvo Sotelo. en qüesticns de dignitat política i de probitat
jurídica, no ha començat encara labecedan. Parlar del senyor Alcala-Zarnora en el tu desnectiu que ho ha fet
anuest pobre diable vol dir un estat
d'inconseiincia que fa pena. (;..);:è en
sap ni en sabrá' mai, per anys que vi s
es-quielCavoSrd
ia
lluita noble entre la priipia conscinc
i els deures la Inés alta represenmció
de l'Estat? ¿Qui el fa ficar en aquestes
coses, que no han d'ésser mai la oreocisupació del seu esperit? L'home que es
va vendre la dignitat Pel gust de manejar una tralla contra el sets noble i
que va tenir la desgra:-ia d'empobrir el
país per ignorancia de la lema que volia
fer, valdria la pena que aprofités totes
les ocasions possibles per a fer-se oblidar. I sobretot acotar el cap davant dels
g ran% citnadans de la República, une
amb ra6 poden dir mirant lo a en:
M'obsessiona el record de Fouche.

Cuntra el que es creia en un prineipi, el ministre äinaissionari
d'Indústria reeinirit possiblement en la
(Del nostre corresponsal especial)

Madrid, 27.
Ccm pren'tent ahir, la !ornada darui
ha tingut l'aspecte d'un dia de t 'omita
de crisi sense l'agitació i la-cidnormal
nerviositat dels dos darrers. Tothom esta més calmat; les ¿retes estar' molt
menys combatives i mis resignades a
prescindir de c o njures mona el President del que *mostraren adir, i e/s
po/itirs en general parlen mes de les
combireacions portes de persone.:
que de solucions ¡m'arraigues.
Però no es 01 negar que quan s'ha
fet priblie que l'entdrrec de formar Govern ¡'banda rana el diputat ralencid
senyor Sam per sisa fet nrolla broma i
Por uns momento ha semblat que la cosa ro tindria adob. Una frase que ha
fet fortuna, tenint en conste un defecte
fisic del Jorro , Saniper, la que l'harien
designat perq. ni 14 11 uf( ti mira a la dreta
i Tatre a Ttsquerra. De totes maneres,
enmig d'aqutees burles, ¡'honre ha anat

El mayor Samper, que ahir ton
encarregat de formar govern
tete la sera fein3, encara que nlugg
no crea en el :tu iris, ¡ha une dandianal /a inspressid que se'rs ~tina.
El cas és que, estada la protesta de
les dretes contra el cap de l'Estat, sernHa que ara tenen ganes de sortir del
cas com sigui, i no oposen gran resistencia a que el senyor Samper pugui
formar un Govern S e mbiant al dimissionari, bus i tot amb rus concurs d'honres
d'esquerra. El senyor Mauro, per altra
srmbla que es declara satisfet <uní,
unes declaracions del senyor Saraper acceptant les condicions que ell /savia imrosas per carta a /a formada d'un Govcrn parlamentari. 1 l'un grup darrera
de Ta t ire han irvit foil una in.ina de
gest d'assentimen t que, si escora no co
por donar com u definiere ni 'm' U sttaYs,
toruno,- no es pos di, que no arribi a
isser-ho.
Potser en tala aquesta *fi no se sobtd si la salarió Samper la o no viable.
s'itaurd d'esperar a demó, pera en
aquesra hora de la mitja nit en què escrivim aquesta nota, el senyor Samper
rontimia incansable les seves gestions, i
no les arta pus per abandonado. A darrera hora cormiréca r em el (re. hi hagi
si igma rearmair alguna cosa de nos. n
EI carió' es saber con iba arribar
la desigualó Inesperada del senyor
.53fezper. Sembla que és el resultat d'un
incident de la reunió de la minoría radical. Contra el que da la referincia
oficiosa, la reunió ha estar agitada prinripolment en contra del senyor Martha:
Barrio, que s'ha defensor atacont i
la revriac13 que en tia Causen de min i s
presidir pel cap de l'Esta s'havien-tres
fixot cuts Jitar: al projecte de hei
d'aninista que el senyor ¡.,erro sil no
lumia salude fer respeclar. A canseqienria d'aquestes discussiore, que comprometien la unitat de la minarla, a/gsi
lía fet vcu , ,, el Perill que el partit que d‘' s P>ra del poder, i s'ha plantejat la
qüestió ji l'havia de co"laboror am5

Les hm/Dieres
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Goteen que 'se los presidit pel senyor es podria solucionar la crin present.
Lerrour. DesPrls d'alguna vacilloció, Li he contestat que la meva opinió
iba de que si, Perú que s'houria de era molt modesta, pedí com sigui que
procurar que el neu Gas-cris cl presidís l'ha sollicitada, li he manifestat que
• tot cas is Pi radical, i preguntar el se- havia de formar-se un Govern nenyor Lerrou.r si ell ho crees possible, tament republicà, compost per repuha respost que els que podries encare- blicans des de l'extrema dreta fins a
gar-se d'aquesta missió esteren al sea l'extrema esquerra.
-I quan tornareu al Marroc?
costat, i s'esqtreien esser el mayor Ro- Dintre pocs dies. El President
cha i Sam per.
Dels dos designas d'aquesta manera m'ha indicat que havia de romandre
dies a Madrid per a poder-lo
alguns
indirecta es diu que el Presiden, de la
República ha escollit el senyor Sant/ser, informar detalladarnent, una vegada
penqui les seves condiciono especias resolta la crisi, sobre la situad(' al
d'advorat, detallista i minticiós, d'una Marroc.
L'n altre periodista indica:
creta ofició a les qüestions administ rati- Aixä en el cas que no s'encarregui
ves, s'erdiuen risiS que les del sernos Rocha a les que sol apreciar el scii -vor Al- a vis de formar Govern.
El senyor Rico Abello ha respost räcala-Zamora. 1 henr aci• contii-rtit en
Possible cap del Gave r a en les cirtuinS- pidament:
-Ah! Alzó Després ha saludat
!asocies artolas vn home de preparació
limitada a les aiestions professionals, afectuosament els periodistes ¡ ala acomiadat
ajero
poSeilie una aptitud renegrida en
s, fins ara reduits per • ell abs proMie
EL SENYOR ALBA AMPLIA
bienes locals de Valéneia.
LA CONSULTA
Si el senyor Sam/'er fracassa, no es
Sobre les 1130 ha arribat al Palau
el
successor:
pePol miel-Mar qui seria
Nacional el president de les Corts, seea ara no ve d'aquí, perquè en cada di- nyor Alba, el qual, contestant P regun
putas hi ha un possible President del
-tesdlprioste,hadi:-S.E
Conséll. EI problema polític sernbla enformulat el desig que amplii alcaminar-se cap a una frei'« dels partits, guns extrcms de la mesa consulta antei encara que esta damunt de la mula
a satisfer el dit desig.
del Congrio el missatoe presidencial rior i vingu i
A les dotze el senyor Alba ha abancon; un explosiv per an dique transcen- donat el Palau Nacional i ha lliurat als
dental, es tea que atruest is un detall periodistes la següent nota:
que no es té gaire en compte,
"Abans d'acabar les consultes S. E.
¿'Ara manera, ning g no hauria pensat desitjava conèixer alguna ampliació del
en ei senyor Sanee', que, manif e st
nieu pensament, com a president de les
ment, almenys pel que se sap d'el!, no
val Corts, en relació amb l'actitud dels dies kOrfte Per a aquestes coses. Ai.ra
Presi- ferents grups parlamentaris. Li he exdir que la deslomen d'un iiitur
posat aquesta ampliació amb tota lleialdent del Consell no presentara grans di- tat ¡ absolut interés, i confio, con, semficultas i que tothom pot creare en pre, en l'encert i patriotisme del Presiaquestes hores que, com els soldas de
dent de la República, al qual han de
_N'apaleó, porta al tac el bastó de maprestar suport resoltament tots els reriscal.
publicans.
Amb aquesta política de treva, sembla
Un periodista li ha preguntat si duque el senyor Sanea., no solament ha
rant el mati hi habria designació de
fet gestions pros del senyor Araña, sitió
das
soque les ha comencades fa grop
abast. Del
cialista, no se sap amb quin
senyor Ararla es diu que continua preNenf-le /a rosa roen una broma pesada,,
se'n din encara res
i dels socialistes no
impressions que
No us pm donar 1r0.1
zulaquestap per que no 'ni ha més que
es com no
tratnes
gran la pena d'ésser
que ka Jet El Sosigui el descobr iment
nstitu
cialista que la qiicstió de dret cocrisi
va-cionalquehst
e de la
muno
discutida
a
les
Constituents
Alter
Constide la
es va apeonar l'article 83
presentar una tilució. Alesh o res es va
mena demattant que el dret de veto PresirlCerriai haguhi d'anar refrenda r Pel
Gote r n, i els membres de la Comissió
calla.
la varen refutar declara re que no
No es pot negar que varen tenir top

d'u

LES DARRERES
CONSULTES
EL SR. MARTINEZ BARRIO NO
CREU OPORTC DISSOLDRE
ARA LES CORTS
Madrid, 27. - A les deu del mati
ha arribat al Palau Nacional S. E.
el President de la República . Minuts
després ha arribat l'ex-presid ent del
Consell, senyor Didac Martinez Barrio. El senyor Martínez Barrio ha
sortit de la cambra presidencial a les
onze del mati. Ha estat immediatament voltat pels periodistes El senyor Martínez Barrio, sense fer tilanifestacions, s'ha limitat a lliurar als
informadors la segúent nota:
"Mentre existeixin esperances de
constituir un Govern parlamentad
republica, cree que la sera formad('
ha d'intentar-se i prolongar la vida
de les actuals Corts. Si faltes aquella base, o si per a la seva ion:nació
los obligat pactar amb els grups parlamentaris que no hagin reconegut o
hagin acatat la República, caldria
canviar de comí i atorgar el Poder a
una concentraci6 de grups republicans. No jutjo oportú per ara dissoldre la Cambra i cal examinar la possibilitat ¿'aquesta resolució prevenint
així les dificultats que la realitat procuri."
EL SENTOR RICO ABELLÓ
ACONSELLA UN GOVERN
NETAMENT REPUBLICA
A un quart de dotze del matí ha
arribar al Palau Nacional l'alt comissari d'Espanya al Marroc i ex-ministre de la Governació, senyor Rico
Abello. Ha manifestat als periodistes
que havia tingut un viatge molt molest i que arribava molt cansat Un
periodista li ha manifestat que s'indicava el set, nom per a president del
Consell.
1 -Que em dieul-ha dit el »ny«
I Rico Abello--. Ara vais a veure S. E.
per tal de saber el que deaitja i sa.
ludir-lo.
Els periodistes han inaistit en qui
s'indicava el ami nom per a futur
cap del Govern, i el acnyor Rico
Abello ha maaiiestat ese no era cert.
El senyor Rico Abello ha sortit de
Palau a tres quarts de dome. Ha manifestat davant dels periodistes i
d'un mierbfen que havia installat una
casa de peHicules, el següent:
-El President de la República
al'ha cridat per a demanar-me .nr.ti.
cies referents a la situad() del Marroc, i he tingut la satisfacció de comunicar-U informes eivedibles respecte dels assumptes d'Africa. Aproiitant l'ocasió ha versen S. E. saber
1 la illtWat opiné sobre la forma drogi

Miguel Matara esti conforme amb
el govern Samper
persona encarregada de formar Govern,

i el senyor Alba ha contestat:
• -Cree que si, i aviat coneixereu el
nom d'aquesta persona.
(Continua a la pàgina 5, co!. i)

Avui, a les deu de la
nit, conversa a Aceió
Catalana
Tal com alta anunciat, avui, a les
deu de la nit, hi batirá. una Conversa
a Arrió Catalana Republicana, al seu
estatge central del carrer de les Corts
Catalanes, 58g, principal.
L'actualitat politica del moment,
especialment pel que fa referencia al
plantejament i tramitació de la crisi
del govern de la República, dóna un
especial interès a aquesta Conversa,
a la qual assistiran, cona de costum,
els més destacats elements del Partit
d'Acció Catalana Republicana.

Durant tot el dia d'ahir seguiren
rebent-se a les oficines del Comité
organitzador dels actes antifeixistes
que se celebraran arreu de Catalunya
avui i denla, nombrosissimes comunicacions assabentant-lo de la tramesa
a Barcelona d'importantissims nurlis
de ciutadans que assistiran a la tilanifestació, i del gran nombre de fogueres que aquesta nit seran enceses.
Es desitja que els acres amb els
quals el poble de Catalunya manifestara la seva adhesió a les essincies liberals i democratiques constitueixi
una réplica adequada a l'intent de
manifestació feixista que el diumenge
passat se celebrà a l'Escorial.
Ahir a la Generalitat, com el dia
anterior, van reunir-se sota la presidencia del senyor Companys. els senyors Lluhi, Dencas, Comorera i Coll
i Llach. Sembla que en aquesta reunió van ultimar-se els detalls reanonata arnb el n/ateniment de l'ordre
palie durant la manifestad&
L'ORGANITZACIO DELS ACTES
La Joventut d'Esquerra Estat Catala, organitzadora de la manifestació
antifeixista, ens comunica eis acords
adoptats unànimement, amb assistència dels delegats de la Unió de Rabassaires, Esquerra Republicana de
Catalunya, Arrió Catalana Republicana, Unió Socialista de Catalunya i
Partit Nacionalista Català, els quals
acords són els següents:

per JOSEP MARIA PLUEs

•
Any 1921
En el mes de gener entrem de pie en
'época de terror que presidí Martínez
Anido. Setze atemptats, arnb sso total
de deu morts, que tenen lloc els dies 3
5, 8, 12, 13. 17, 18, to 20 (nutre).
21 ( tres ) i 22. Dels deu morts. cinc que
pertanyen al Sindicar Unic; els altres
560 un patró, un contramestre. dos empleats de l'"Espanya Industrial" i un exemplear de la Canadenca. Ferits, sis
obrers i un patró. Pels volts del dia 20
(en aquest sol dia hi bague quatre
atemptats) es registra el 'llichi prinCiPal
de casos d'aplicació de la l'el de fugues
havent estat morts per la forca pública
diversos elements de l'Unir La versió
oficial d'aquests fets era sernpre la mateixa: en ésser condtrits presos, intentasen escapar-se, i aleshores eis individus

LES FOGUERES
AL VESPRE
Avui, a les des de la nit, des del
cim del Tibidabo seran engegats
Ines coets. Una vegada disparats, abril)
sera el senyal que ja es poden encendre totes les iogueres.
Con' que seria possible que els
coets de senyal d'encesa de les fogueres no es veiessin de tot Catalunya,
Rodio Barcelona collocarä al cim del
Tibidabo ata micriMon pel qual es
transmetran les paraules de l'honorable President de la Generalitat en
encendre la primera de les fogueres.
Per tant, els encarregats d'encendre
els focs als cims de Catalunya
s'hagin proveit dan aparell de radio.
podran rebre directament Vordre de
lluvia del President de Catalunya.
LLOCS ON S'ENCENDRAN
FOGUERES
Durant el dia d'ahir seguiren rebent-se noves comunicacions anunciant l'encesa de fogueres.
Fins ara, el Comité organitzador té
projectades les següents fogueres:
Barcelona: Tur6 de Vilana, Montjuic, Tuna d'En Coro, Sant Pere
Märtir, Muntanya Pelada, Turó de
la Font Groga, Muntanya del Carmel (Can Toda), Turó de la Rovira, Turó Blau, Turó de les Roquetes, Turó de Valldaura.
Cornellà: Sant Ramon.
Gay a: Muntanya de Ca la Mot.
Vic: Turó del Mas ¿'En Planes.
Sanaüja: Turó de la Canaleta.
Tarragona: Muntanya del Llorito.
Palafrugell: Turó de les Roquetes, Cap de Sant Sebastiä.
Sant Sadurní d'Anoia: Serral d'En
Pujol, Serial d'En Fontanals, Sercal d'En Piells, Serral de Can Benet,
Mataró: Turó En Don.
Idem: Cerdanyola.
Caldes d'Estrac: Torre Nova,
El Masnou: Turó Mora.
Vilassar de Elan: Uont Cabrer.
Llavaneres: Turó de Mont-Alt.
Font de Cera.
Cabrera de Mataró: Burriac.
Premia de Mar: Sant Matem
Montgat: Les Satenes.
Arenys de Mar: Tur6 del Mal
Ternos.
Tiana: La Comerla.
Calella: Les Torretes.
Idem: Can Carreres.
Tea: Timó d'En Baldiri.
Terrassa: Sant Llorenç del Munt.
Sabadell: Pla de Can Camps.
Idern: Pla de Can Bergunyi.
Idem: Pla de Can Vila.
Idem: Pla de la Salut.
Santa Colonia de Gramenet: Turo
del Pollo.
(Continua a la Pagina 3, col. 61

ITn atemotat social

Mida
Taxi eleii led Xiillua al giren da Ii flbrica "Auxiliar Tibia entonara"
que S110411reat a »as den Palmar par la carretera de la Bordees
(Vegi's informar% a la Päaina 3.)

11.401(Silb Mildo
,
ele comiden disa
s&
'afinar:0:We
deis caí
paiiven..per L ivitai Ilur evasi6. Pel Cerocediment de la Ilei de fugues foren morts
tres bornes el dia 30, un el 21, tres el
22 i dos el 24.
tebeo', .disset atemptats, els dies 4.
7, ro. 13. 16 (dos). 17 (dos), 21. as, 24.
25, 26 (tres), 27 i 28. Deu monts, SiS dels
quals eren de l'Unré .: ela restants, un patria, dos obren i um ernpl2at municipal.
Ferits, deu obrers i un cantractista d'obres.
Pel marc, deu atemptats. els dies
lt 17, 19, 22 (quatre), 26 i 27. Cinc
morra: dos obrera, un patri) i dos de
Ferits, quatre obren, un patró
un del Sometent.. El dia it de marc fou
assassinat a Madrid el President del
Consell de Ministres Eduardo Data El
dia 13 es forma el Govern Allendesalazar.
El terror va en augment, i en el mes
d'abril {erren sita atemptats , els dies 1,
6, 7, 9 (guatee). II, 12, 14, 20, 23,
24 003), 25, 27, 28, 29 i 30 (dos). Quinze morts, non d'ells de l'Unic. Entre
aquests comptem Francesc Estradera.
que acompanyava jesús advocat
del Sindical Unic; contra el anal anava
l'atemptat (dia, 145 . Els sis morts restanta són: el porter del Centre de Propietaris de Sant Martí, un obrer, dos
encarregats. un cuitter i Joan .Vidal-Ribes Cadi, genna d'un cap del Sornetent
de Barcelona (dia 23). recita. sis obren
i l'advocat Jesús Ulled. El dia 24, en la
revista dels Sometents celebrada al Passeig de Gracia, bu trobat un auto amb
una bomba a dins. L'atemptat no reeixí
Per aquella dies eren rnolt freqüents els
incendis de fabriques i tallers. Reocirdem, el dia 7, l'incendi de la fabrica Lligi. que queda completament destruida.
El mes de maig, once atemptats, ele
dies 1, 4, 6 (dos), 7, 8, lo, 11, 17, 24
¡ 3n. Quatre marts, tots obrers, tres
d'Ha de l'Unjo, Ferits, nou obrers i un
parró. Fi dia 2 feu ex plosió un taller
clandesti de tembes i attelactes, al carrer de Toledo (Sants): resultaren nutre morts i un ferit.
Pel juny, la malura agafa nroporrisas terribles. Uhra els vint-i-cinc
atemptats, amb vint-i-dos morts, assistim
als primers atracaments corn a deriraci,,
dels atemptats socials: robatori de 1 000
nessetes al farinaire Creuet (en aquest
fet resulta mort l'encarregat Joan Tu'
set) i assalt a la fabrica Escofet. amb
rohatori ele guau pessetes. Els venustats tingneren lloc els dies t idos), 4, 8
lo, 11, 12, 13, 14, 11 17 (cinc), 20 (dos)
22, 25, sé, 20 Uses) i 30 (des). Dels
vint-i-dos morts, vuit san de l'Unic i els
restants, vnit obrera, dos encarregats
als pistoler (morí en l'agressia a ten.
carregat de la lúbrica de cervesa "La
Bohemia"), un pmr6, un en g inYer i
periodista. Un del' cinc atemptats Que
hi hagui'el dia z7 km contra l'Alcalde
de Barcelona, senynr Martínez Domingo
el gua' resulti ferit Dels atemptats del
mes resultaren tumbé ferits cinc obren
dos encarregats, dos patrons i un engi
-nyer.
El oses de juliol. amb Solament nuatre
atemptats, amb quatre morts. contra altres tants sindicalistas de l'Unic (dies
8. 13 i igl porta. per altra banda. la
catästrnfe d'Armilla. a la zona de Melilla (dia 24).
Fins a mitjan any 1932. els atemntat
no tornaran a igualar el Watt recor0
del mes de juny. Per Vigo«. cinc atento Mis, els dies 14 16, 19, 23 27, arnb
.

dos morts, tots dos de l'Unir, i tres
obrera ierits. El dia 12 es forma el Govern Maura, amb Gambó a Finances.
Pel setembre. tres atemptats. els dies 16
i 26 (dos), amb dos morts, un fabricant i
un obrer. i un obrer ferit. A l'octubre
no hi ha cap atemptat, però pel novembre quatre, els dies 1. 6. 20 i o. amb
tres morts, dos del Lliure i un de l'Unic,
un encarregat henil. Eel desembre. dos
atemptats, ambdós el dia primer, arnb dos
morts i un t'en. tots ells del Sinclicat
Unir

Any 1922
L'any debuta amb tata relativa calma. Dos atemptats, el mes de gener (dies
4 i 21), amb un mort, de la banda Koenig, i un ferit, del Lliure. Un sol atemptat Pel febrer (dia 4) amb un mort, del
Lliure, i un abre Dei rnarc (dia 31), amb
dos obrers ferits. El 7 de marc
el govern Manea, que fou substitu ir Per
un gabinet Sánchez Guerra, el qual aiseca la suspensió de garanties el dia 31.
Harem estat nomenat ministre de la
Guerra Oleguer i Feliu. capiti gene-al de
Catalunya, fou substituit en armest caerec pel general Primo de Rivera.
Per l'abril. la cosa torni a empitjorar.
Sis atemptats, els dies 8 (dos), lo, 16, 2o
2 1 , amb quatre morts , dos del Lliure.
im de l'Unic i un obrer neutre. i un sol
ferit. Pel març, dos atemptats, els dies 6
i 27, amb cinc obrers ferits. Tranquilliras en els mesas d'abril i mair, i pe/
juny es reprenen els atemptats, el da 2o,
amb un obrer ferit
Juliol, set atemptats, els dies S. 22,
24 (dos), 25, 27 i 28. ansb (marre morts,
tots ells del Lijare, i resulten ferits un
patria i sa germana i un obrer. (El
lector que hagi seguit amb atenció
aquest reviro d'estadística burra remarcas com la primitiva Iluita del Sindicat
Unic contra els patrona i els obren desafectes a l'organització ha derivar en
una guerra franca entre el Lliure
nk. Els atemptats contra oarrons iban
fet escassissims.)
El mes d'agost debuta amb l'assassinat
•del Contramestre j3tune Caselles, que de
.1. 1;nic havia passat al Diure. -Aastest
atemptat tingué conseqüencies polítigues.
El governador Ifarfnez Anido presenta
la dirnissi6, pequé la Diputad/3 havia
Protestat contra els assassinats. El dia
11 s'efectui una manifestació d'elements
addictes a Martinez Anido, que ion seguida d'una contramanifetació El dia 12
els representants ele les corporacions económiques visitaren el governador civil
i Ij pregaren que continués en el seu
lloc. Aleshores el general ren n á. la dimissi6.
Ultra la mort del contrarnestre Caselles hi hague Del mes d'agost cinc
atemptats mis, els dies al. 12, 15. 23
i 25: moriren un obrer i un sindicalista de lUnaS i resultaren ferits tres
obren.. El dia 25 tingué Inc
l a Manresa l'agressió a trets centra Anctel
Pestaiia, aleshores director de Solidaridad Obrera i figura preeminent del Sindicar Unic, el qual resultó greument ferit. Com a nota curiosa, direm (me Martínez Anido telefona personalment a
Manresa interessant-se per l'estat de
Pastaba... una estena abans que l'atemptat hagués tingut flor.
El dia primer de setembre tingué
Ilse el sensacional assalt i rohatori de
13 0000 pessetes en el tren de l'estació
del Poble Nou. Moriren l'obrer caen:aire Monterde i un dels atracaders, Victor Qu'ere. el Qual havia estat president del Comité de MetallUrgies de la
Barceloneta. Aquest jet Es sitie de la
aova fase d'atemptats Q ue ely prodiga indefinidament. El dia 1 1 fou assassinat
un militant de l'Unic. ¡ el dia 28 greument ferit un del 1.1hure.
Octubre marca la fi del regnat Arlegui-Martinez Anido; quatre atemptats,
els ches 14, 17, té i zo: dos morts de
l'Unic, j un obres- i un agent de vigilancia ierits. El 24, en un atemptat (orgafilial, segons totes les referències, per la
policía) contra Martínez Anido, resultaren morts un agent u tres pistolers,
u/1 d'aquests, pres. que fugia, A conseo,n8ncia d'aquests fets. tau destitua el
cap de policia de Barcelona, general
Arlegui. Martínez Anido se solidaritzà
amb ell i presenta a dimissió. El .27
prengué possessió el nou governador civil, general Ardanat
Pel novembre, un sol atemptat contra
un dependen de banca, que resultà ferit i dos atemptats pel desernbre, els
dies 12 i 13, amb la mert d'un vigilant nocturn. El dia 5 caigui el govern
Sánchez Guerra, que fea substitun pel
ministeri Garcia Prieto, i el d¡a 23 Cl
general Ardanaz traspassava el Coreen
ciad de Barcelona al senyor Salvador
Rabentós.

Any 1923
El ta de gener cornenc,3 la vaga del
.1fetr‘vpolità i iins al iebrer no tornen els
atemptats: n. hi ha quatre. els dies I, 14
i (dos) amb quatre morts, dos de
lUnar i dos del Lliure.
El merc contenga amb dos atemptats.
col Mes 2 i 3, amb un obrer ferit i un
encarregat mort. El dia so te lloc l'assassinat de Salvador Segui i del sea
company Francesc Comes (a) Parones.
Aqueas fet tingui una ressortincia enorme i sen derivaren una serie de tiroSeins i collisions entre noticia i sindicapels carrers del districte 1. deis
quals resultaren morts i lerits per ambdues bandes i entre els trammints. El 26
iS assassinat un obrer del Lliure, i els
dito 23 i 30, tres de l'Unic.
(Continua a la

tulqina
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Del Sr. Rossend OLIVER° (r9 anys,
estudiant):
Enmig de rangoisca de l'hora present
Es esperada amo impaciencia la posició
que adopti la nostra joventut. La irnportáncia de la sera acetud depen que
si actea sota un marean ideal por esser
l'anhelada solució, i pot portar una veritable revolucio el cha que arraz a ocupar el lloc dels actuals dirigents.
Fins ara tots eis politics snan dedicar a "explotar . ' la joventut. Tots li han
parlat verent en ella una força de xoc
per a les Leven catwanyes electorals.
Ale, tan repetir de - la joventut per la
joventut" no ha estar respectat pels politics. Cal ter veure a aquests senyors
que a nosaltres no ens interessen gens
les seves lluites partidistes; resum del
materialismo de I hora, i que nosaltres
no rarem ma;be les nostres energies deiensant les seves cavar des posicions.
la forea ha d'airar encaminada, precasamenr, a salvar Catalunya, passant
per sobre de tots els seus interessos i
no respectant, en la Santa Iluita, cap
part del boti robat a canvi de trossos de
la Pàtria.
L'orientació que adopti la nostra generació és una orientació decisiva. Fa
poc que una personal:tat politica catalana declarava que la seva generació havia fracasaat. Pensem que el fracàs de
la nostra ja :aria endémica la caótica
situació actual.
L'ideal que hem de seguir ha d'ésser
integralment catalanista. Catalanista pel
fe i catalanista de procediments. Es a
dir, tenir per finalitat la salvació i rengrandiment de Catalunya. I emprar cum
a mitjans els tradicionalment catalana,
salvar-nos per nosaltres mateixos. Seriem
uns mala catalana si haguessim de confiar en nesicre deis estrangers, peruue
els estrangers no ens ajudaran alai gratuitament.
Cal predicar (no a part d'aix6, sine
a la vegada) una espiritualització de la
nostra vida. Espiritualització que te una
transcendentes cívica ensems que religioea. El desgavell actual és el resultar
de les predicacions materialistes; sapi-

ser laica i católica, liberals i feixistes,
capitalistes i comunistes, no acre mai
motu de discrepäncia entre ells i jo.
L'ideal d'un imperialisme catalä que
remprengui la unió material de bate.
les terres de parla catalana m'atra u, i
en ell ere: hem de tenle els ulls fita tots
eis catalans naciones. Per fi, cien que
solawent una fe cega •en els V.it.or$ indiscutibles de la :lastra nutria pes aleberai-nos, no del confusienierne,
d.,: cciiiplet cPisconeisement de la cimisa
nacional de Catalunya per bona part de
gent que ha nascut en terra catalana i
parla catalá. L'enemic de fora no em
la cap por. En
. el de dins m'esperona a treballar pel que cree_ es la
millor solució als problemes que cm
a peble que ha d'esser lliure sent Catalunya. Per la resta estic, ame Ileugeres
excepcions. d'acord amb alle exposat
pez l'advocat I. Messeauer i Forte
e'ostre per Catalunya.
Ca51 %

Del Sr. Caries FAGES I SOLA (al

anys. Barcelona):
Sr. Director

Acceptant la invitació que en eh diario del 16 i 27 del conexa repetiu als
joves que encara no haguessin contestat
la vostra interessant enquesta, he decidit enviar-vos la meva respoita. Acertara es
La meva opinió sobre els problemes
presenta la puc recluir a la que tinc per
la qinestió catalana (per a mi rúnica i
a la que tots s'han de supeditar), i aques-

r

quid al Premi establert la mea bese
'ego" del Primer Coreture da Rqbu tatas' de "Catalina» Radio", abra la
Peste del Llibre, que s'ha celebras avui,
per unammitat morden, despräs de 'eletinguda dtliberació, adjud¡car el premi
de Pessetes too al reportatge núm. iu:
-Una generosa mita Dada del Llibre".

talana ds a bastament coneguda. Poe- Oberta la plica, ha resuitat esser-ne
sia, de sinceritat. originilissima, f eta amb
tots els atreviments i totes les delicadeses i amb gustes cada dia mis innega-

la per ajudar a pujar "pintes" i si

BADIA

aquests deserten a quedar-se tan Irme
Resumint: Ideal únic, Llibertat ABDe be:1 antuvi, perdó per isser un dels SOLUTA de Catalunya; mitjä: la viorerassagats a respondre a l'enquesta lencia IMPOSSIBLE d'evitar, i com a
qüestió previa la dignificació del noble,
"On van els jales?"
Entusiasta decidit dels hornee que el començant pels que tenen pretensions cle
14 d'abril proclamaren la República dirigents d'aquest.
Catalunya: espectador, pero, d'esdevenimenta posteriori que demostren, al tiren
judici, que Catalunya es troba mancaSebastià Särichez-Juan
da d'un sentiment verament nacional,
Sr. Director:

amb consciencia plena, per part prioripalment d'alguna sectors obrers, del nostre dret indiscutible a regir amb absoluta independencia els nostres destina,
he augmentat personalment els rengles
del separatisme catalä, cada dia mes
ferm i conscient (le la gran tasca que
hi ha per a fer. F.i5 companys que militen al Partit Necionalista Català,
"Nosaltres Sols!", 'Unió Catalanista,
Joventut de la Falc i Via Fora. i tete
els d'Estat Catalä d'Esquerra. Unió Democrätica de Catalunya, F. N. E. C. i
Palestra que siguin francament separalistes, són companys amb els quals res-

Comentaris de la crisi

LA VEU DE CATALUIIIYA
Els sotasignante ea compasan a ser
El senyor Pla he segueix disecad y aconstar l'estimable valor dels trenta-ciac
bles. Ningú com ell ha tingut el do de treballa aspirante al mame. el mal ha lomea a peisicient da la República. Diu
transformar tot el món se g ons el desig
que la gravetat del problema radica en
banyant amb claredats objecte, i parau- estar concedit a l'esmentat reportatge, la 'licita plantefildo entre el Parament i
les que no pallen !espitar alliberats de per considerar que és el que mes s'aj us- el President:
ta a lea basto establertes per al Conix cesa intranseendeneia. El Iwnsetés obs
"La irnpressió de toa els observacaracterístic de la noelia de Se.-tinas Cure,
Barcelona, 23 abril 1934."
dors i politice responsables es que la
bastiä Sänehez•Juan fa encara mis inJoan
Coma
i
Din,
president
de
l'Assituació del President de la República
teressant aquesta lectura de la seva dardies, portee
rera producció 01/2 deurà tenir aqueat se- seduje, de Periodistes de Barcelona.- entran, dintre pocs
president del Centre de de poques rares, el mis probable en
gell de llnita i victeiria que tenen tots Urbi F. Fanal,
Repórters de Barcelona.-Tornas Llop i reunir-se el Parlament, en una fase
els !libres de Sinchez-Juan.
diticilissima i d'una solució präctiAquesta seasió d'Amits de la Pnesia Roig, director de ''Catalunya Rädio"„
se.
cament impossible. Havent-se trencas
le reservada ala soeis de l'entitat. Ela
"Reunits els sotasignants, membres del totes les relacione, menys les estricfui encara no ho s6n i s'interessen pel
moviment de la nostra eoesia. poden in,- Jurat quaiiiicador, quant al premi esta tament oficials, entre el Gabinet diseva base tercera dei Primer-blertna missionari i la Presidencia de la Remietet a la Joieria Sunyer. Corte CaConcurs de Reportatges de "Catalunya pública, es molt dificil de saber quina
talanes, 66o.
Ràdio" sobre la Festa del Llibre d'en- és la situación exacta i l'estat d'esguany, han acordat tmänimement, des- perit dels principals elements del joc
pees d'examinar amb la degrada atenuó politic. L'atmosfera es plena d'elecEL CORREU D'AVUI
els quaranta-dos treballs rebuts, adjudi- tricitat, i la situada, molt t ivant i dicar el primer premi, d'import vinc.i.cinc ficil. La manera com el senyor Al
está tramitant la crisi
Notes d'inteHs per als artisies. pessetes, al reportatge núm. 13: "La Fes- calà -Zamora
*
conExposició de Primavera 1934 - El pe- ta del Llibre", i el segon premi, tambe no constitueix pas un factor que
a l'aclariment de la situacid.
ríode de recepció d'obres inscrites a l'Ex- de vint-i-cinc pessetes, a l'assenyalat amb tribueixi
En
genera:,
tothom
veu
resdevenidor
posició de Primavera d'enguany es caber n el núm. 9: "Al voltant de la Festa del
pessimisme, i
cada dia, de deu a una. al Palau de Llibre". Obertes les pliques, han resul- immediat amb un gran
del senyor
Projeccions (Avinguda de Rius i Tau- tar éster guanyadors, del primer premi horn considera que l'error
será
irreversible.
lee Parc de Montjuic), fino al din 30 Ramon Peruga Cortilles, de 14 aó.vs, Alcalà-Zamora
haig
titol
merament
inforrnatiu,
A
d'abril compres. Els butlletins d'iras- alumno de l'Escola Catalana de Sorls;
i del segon premi Antoni Coma, cronze de comunicar-vos que hom creu que
cripei6 poden recelfir-se al C rcol Arrío
encarnetic. Cereal Artistic de Sant Lluc, Círcol anys, alumne de l'Escola Baixeres, de el President de la República
gin ä de formar Govern a l'actual Alt
Eqüestre, Academia de Belles .Arrs. Eo- Barcelona.
Comiaseri al Marroc, senyor Rico
Barcelona, 23 d'abril de 1934."
ment de les Arts Decoratives , Galerita
Avello. En arribar a Madrid, perú,
Laietanes, Sala Parle, La Pinacoteca,
Artur Martorell, encarregat de les
Syra, Sala Busquets, Sala Barcino, Sala (Ames d'Ensenyament Primar¡ ¡ Colo- el senyor Rico Avello ha pres a broma
aquestes insinuacions. La formaGaspar, Renard, i a l'Oficina de la plem e ntari de l'Ajuntament de BarceloJunta Muaicipal d'Exposicions d'Art. na.-efarcelli Atine, de l'Assessoria Tec- d() d'un gabinet cense base parlamentäria es considerarla una provocacite
organitzadora de l'Exposició de PrimaProtectora de l'En- Ei tancament de les Corte es consi"Saló de rica de l'Associació

GOUSS0V,

I

i fort del centrar artista, que desitja no
pardee el contacte amh el públic, hi
celleix d'una manera viva i alhora ben
decorativa.

* Pellicer. - Demà. 28, tindrà Ilne
al Casal del Dibuix. Placa Maca. so
l'exp5sició d'obres de Lluis Pellicer, l'ar-

precisament en l'època en <tul mis serena
dibuirants a la Ploma existien. El conjunt de les obres que s'exposaran arri-

Ele que anea a Parle

o

OBL I OKU

que troleareu

tista complet que tant va distingir-se

ben al centenar.

als "Amics de la Poesia"

La inseripeid d'obres a l'Exposi.
*
rió de Primavera. - Denti, diumenge,
al Matí, contra el que era de preveure,
Dilluns vinent, a un quart de reir del será tancat el retinte del Parc de Montvespre, a la sala de conferencies de la juic ami) motiu d'unes curses de metoLlibreria Catalbnia, tindrä lloc la IX rieres, per la qual cosa la Junta munisessió del curs actual d'Amics de la cipa l d'Exposicions ¿'Art prega als arPoesia. Sebastià Sánchez-Juan farä tma tis t a q ue s'abstinguin de presentar Ilurs
lectura comentada del seu llibre de poet obres fina al dilluns, dia 30. darrer del
mes inedits titular " L'aigua corean". termini d'admissió,
Ni cal dir l'expectació que hi ha per
* Veredictes del Jurat qualificador
a sentir aquests nones poemes de l'orn
del I Concurs de Repodaigee de "Cagjnaliesim poeta de "Divagacions".
La personalitat de Sebastiä Sänchez- ialunya-Rbdio".-"Reunits els sotasigJuan, primer pla de la jove poesia ca. nants, membres del Jurat qualificador,

LA PUBLICITV
a Iota ele qulosette dele
arene lloulevarde, de la
Pisos de la Republieue a
la Badelalne
A la Plato de la Saetilla
A la Plomo de SaInt-1111ohel

(eOetilt Betrepolltä)
Al Boulevard IlaInt-tillehel
Al Boulevard Sebastopol
1 a tole ele grane quioscos
de Oaria

deraria un fet d'una enorme audilcia.
La dissolueió de Corts seria presa
com un Cola Estat airee totes les
conseqüencies que aguces iet im-

plica."
L'OPLVIO
Insisteix a creare q.(e cal fer "
T ' e ne del es ta ia comed:Inició republicana,
i que si la COMPOSíiii de les Carie uo
permet el iiincionanicisi d'un Id oreen,
cal dissoldre-les:
"Aquesta dissolució serä, a fi de
compres. la solució mes lägice.
Aquestes Corts varen llenan- mortes,
fruir de l'equivocació que km dissoldre les anteriors, que tenien una atajoria real amb la qual governar.
Aqueates Corts s'havien de dissoldre
immediatament, cont diguerem ia
l'endemä de ;es eleccions, perque era
tot oit cas pretendre que l'instrument
legislarle de la República estigues a
mares de gent que no era republicana.

No es dissolgueren i el resultat ea a
la vista. Han donat naixença a una

quants Governs que han viscut a

Motorisme
DEMA AL MATt SE CELEBRABA AL CIRCUIT DEL PARC DE

MONTJUIC ELS CAMPIONATS
MOTOCICLISTES DE CATALUNYA PER CARRETERA
TROFEU FRANCESC MAGIA
Demá al metí les carreteree del nostre pare de efontjuic seran novament
Cl teatre d'importants curses motociclistes. Organitzats per l'Associació de Corredora Motociclistes de Catalunya, se
celebraran res Campionats Motociclistes
de Catalunya per carretera • Trote',

Francesc Maciä.

i per les excellents condiciona que han demostrat
ele participants en els darrers entrena.
Per la 'lista d'inserís§

prendre la sortida en el G. P. Barcelona, diumenge ho farä sobre D. K. W.". nyal.
35.
Josep Escandell, Rudge (EsEl portugués Black i el madrileny
Ortueta, ambdós sobre "Nerton", pro- panya).
36. - Miguel Sine% Terrot (Espacuraran reeditar la brillant actuació que
nbtingueren en la sera darrera cursa me).
37. - Enric Blind, D. K. W. (Alea Montjuic.
Dels nostres podem dir que prendran manya).
CLASSE son C. C.
la corrida tots i que procuraran de nou
2I.
Paul Bcetsch, Terrot (Franca).
refermar la brillant impressie que cau22.
Joan Gili, Norton (Eapanyaa
saren en ränim de tothom, en poder
23.- Hans Schumann, N. S. U.
eompetir Contra aquesta serie d'ecos es(Alemanya).
trangers anteriorment anomenats.
24.- Ramoee Bochaca, Norton (EsLes curses eomencaran a les deu en
paova).
punt del mate sota el segúent ordre:
25. - Ramon Roig, Rodee (Fspa.
Primera classe ayo c. c.
epa).
Segona classe 350 c. c.
26. - Lluciä Sant, Norton (Espanya).
Tercera classe sidecart.
27. - Alexander Black, Norton (PorQuarta clame 5 00.
La nieta d'inscrita ha sofert alguna tugal).
28. - Joaquim Vidal, Norton (Esvariad& u aegons tes anuncien els orga.
nitzadors queda establerta actualment panya).
• - Ernest Vidal, Norton (Espae:1 la forma següent (en la llista figura
el número que correspon a cada cor- nya).
an.
Xsvier (Mucha Norton (Eses.
redor):

menta, hom preveu una disputada 'Mita en cada categoria, que significará
una revenja del que fou el 11 Gran Premi de Barcelona.
En la categoria de sidecars participará l'alemany Moritz sobre "Victoria.'
MOTOS no C. C.
especial, el qual ha manifestat que no
4 f . - Emili Tintorer, Gezzi (Esasvol marear de Barcelona sensc ¡tema
mea).
obtenir un primer lloc en disputa amb
42. - Pitil Boetsch, Terrot (Franca).
el seu connacional Schumann, que so43. - Enric Zimerman, D. K. W.
bre N. S. U." causi una impeessió (Alemanya).
tan gran en el G. P. Barcelona, junta.
44. - Joan Baliarda, Anee (Espament amb ele nacionals Virgili i Grau.
El francés Boetsch, -que tan brillant rya).
45.- Manuel Moragues, Rud ge (Es
cursa efectuava en la classe 3 51) c. c.,
fine a la cesa ruptura, vol reivindicar- panya).
Enrie Blind, D. K. W. (Alene devane l'afició barcelonesa, en dis pu manya).
ta amb Flores. Gili i Vidal I i II.
Rene Broocki, un altre francés que 47. - Alfred Flores, Rudge (Etniaha formalitzat la sera inserinci6 amb nys).
48. - Miguel Simi. Ter-rot (Espanya).
`Nnstan" yon e. C.
- Josep /elides, Rndge (EspaHans Schumann també alta lucid?
amb "N. S. U." yo c. c., en la qual rya).

g

34. - Alfred Flores, Rudge (Espa-

4. - Joma Virgili, Ilotosaeoehe (Es.
panys).
5. - Eme* Padre, Temed (Estima).

Aviació

INAUGURACIÓ D'UN AVIÓ A
MOTOS 330 C. C.
L'ESCOLA D'AVIACIO
3r. - Paul Salida Terrot (Fresna).
BARCBLONA
Enrie Zimerman. una de les figures 32.- Joan Gili, Norton (Esperma).
33. - Erran Vida!, Norton (Espamis destacades a Alemanya en la dasDiumenge al matf tindrä lloc a
l'aeròdrom de l'Escota d'Asead Barae no e. e, 1 que per avaria no pague nya).

especialitat demosträ grans conei e-

mente,

s'espera assistiran elements oficials i

representacions de la premsa, s'efectuaran uns sola d'exhibició, turisme i
bateig de l'aire, en els quals podrà
participar el públic.
Per traslladar-se a aquell aeròdrom.
l'Escota d'Aviació Barcelona, establirä un servei especial d'autobmnibuir
que sortirä diumenge a les deu del
metí de la Ronda de la Universitat
cantonada a Balines, amb tornada a
la una de la sarda.

B o
ELS AMATEURS

Aquesta nit, a l'Iris Park
Se celebraré la quarta jornada deIs
Campionats de Catalunya Amateur.
qBuoegaa.mb tan remarcable dais ve ce.
lebrant la Federació Catalana de

manya).

X. X., Lidian (Emani's).
3. - Jaurne Grau, Rudas (Espuma).

e'

t'sj 1;vä

pomposa de "De Gobierno de concentración "'latamente" republicana",
Y disolución consiguiente de Cortes,:

aquests =menta, tant com la clara para reconocer y proclamar mejor en
afiernació del senyor Companys, el la demanda, su ambición, su minorie
tfaeitunexycaepdeisiocinpalLiadaallictrounnagnutiRd'auniacoCnes: exigua y De divorcio ton e) pais cuya

voluntad evidentemente encarnaron

cient en el caòtic conjunt del territ. aquéllos. Y ello, aun a costa de :a
tor¡ de la República. No era precisa- estabilidad presidencial y para que el

je f e del Estado agote Sus resellen
contra la turbulencia cont esa segun.
hora critica de les institucions reir da disolución, última que le concede
blicanes. Catalunya, oasi de pau i ga- la Constitución.
No podian aspirar a mis la violenrantia d'autoritat, ha expressat la
seva opinió, per boca del Pres`dent, cia y el impudor político de tale,
davant la crisi espanyola. I l'opinió conjurados jugindose con la última
de Catalunya, aval, precisarnent a,vui, carta, la coacción, hasta la República

ment Mete el que necessitaven tes &eres -la Lliga inclusiu - en aquesta

no és una frase mes en el conjunt
frases que marginen el moment politic. A més d'una frase, Catalunya
es una realitat ¡ un reducte. Que ho
säpiga qui ha de saber-ho. I, sobreton que s'atengui a les coneemiencies si la inconsciencia los tanta que
pegues arribar-se a la tellonia d'un
nnoviment subversiu o d'una situado:.

y su Presidente; y nada digamos de
todo su contenido democrático.
Ahí esté el nudo gordiano de :a
crisis: saber quién vence a quién; o
donde están la debilidad y el miedo
que se dobleguen y rindan, con re.
pudio y en (lee° gravísimo de ha metan, victima en el bienio infausto.

Y si los barridos por la opinión hace
seis meses y abandonados por los
Mentrestant, el ocurre poble no ha obreros en los últimos cinema de
de perdre la serenitat ni deixar-se huelga, hallan favoritismo, medro y
portar per impulsos momentanis ni tiranía para despotizar donde los re.

antidemocrática.

esclats passionals. A Cata:unya hi ha
un Govern en guirdia, conscient de
la seva responsabilitat, que viu en
contacte contant amb els esdeveniments del careen i de la política i que
pronunciada, en el moment oportie,
la paralela adequada. Que ningú
mogui un bree ni prengui art deterlnaidinai ,, sense ordre superior i centro-

publicanos ele buena fe creyeron deben hallarse solamente el respeto y

la sanción a la democracia auténtica.

La mort civil

Gil:id observa, a L.4 VAXGVAR.
DIA, que a Espanya, en vofer fer ese
reveturi6 pacifica lime trosnacea l'ordre
de ICS coses. Durant els tres primen
ates de República liess volgut implantar
c
eris
1de
rrcied
3A
ol"i
b¡ofreció
la te rilsai co reformes grdvistimes pensalit que tothons
te ee o,
rqE;i¡L
emla
p o Ftici no
les adeptario alegrement. I toril ri ge no
jiprei
s'hatio pres l'elemental previsió de do.
ndmirai
roformitaar el pacicnt, aqteCst 5 15 5 re- Es el CAS, pere, que, ata fa cinc

mesos, amb motiu del triomf electoral de les M'eme acres* d'Espanya.
Fopinió pública tingué la sensació
que les coses anaven a altivar rapidament. En oposició a una política
ruinosa per eocialitzant i sectlifia, que
havia portas el pais a un estas setuianärquic, tan perjudicial per a tota
activitat productora, tot lela creure
qua aran a Meer implantada una
nova politice amenyada i austera, pacificadora lela esperits i soetenidora
enérgica dels principia d'autoritat,
d'ordre i de justicia. Simptomes beis
vieibles sobrevingueren aviat d'un
inici de restabliment de la conlianqa.
1 la benéfica influència d'aquerta en
la vida «anémica feu immediatament perceptible. Perd tal dir, per
lamentable que sigui, que la marea
de I., política espanyola no ha correspost a lea esperances que fin concebre el resultat de la jornada electoral
del tu de novembre. Com déiem, han
passat cine meses. / aquells qui aleshores triomfaren encara Es /hora que

''Y esta es ahora la. situación de
Espata; los operadores quieren convencer u obligar al paciente a que
vuelva a su sitio, esto es, a la mesa
fatal; y el paciente, más indignado
cuanto más suelto. lo que quiere es
aniquilar a los médicos, hacer en ellos
un implacable, un ejemplar escarmiento. De modo que en Espaila
-;oh, paradojal- queriendo innovar
en materia revolucionaria y hacer, en
pleno siglo XX, algo nuevo y nunca
visto en el mundo, hemos venido a
parar en lo más viejo, crónico, torpe

e inhábil de nuestra miserable política
del ochocientoa: en un estado de guerra civil."

Una tal siteacid de l'EsPanya del XIX
-die---ecouria acabar en una res-taurad.d.
Perb en l'Espanya abur :pesado i prole.
idria es rroduird en una serie ele Irnos'¿res: l egue: polítiques, pistolerisone,
atracaments, etc., fina 6 Vadvenineent
dictador. Pera--afirmo.-ai.rd no seria
pos. con moles cremen, la saludó': Seria
la mor( civil.
"La dictedura, así nacida, no serf
un régimen original y grandioso, a lo
Mussolini, ni un recobrimiento profundamente étnico, a lo Millen, sino

una triste parodia, que de gobierno
sólo tendré el vago nombre, pero que
se habrá de parecer mucho más a
una camisa de fuerza, que a una teMea cesárea. Ni siquiera es probable
que el dictador, si surge, se sostenga
largo tiempo, porque en un país donde falta la base, que es el eepiritu
cívico, cualquiera se aguanta fi rme
mucho rato sobre las arenas move-

dizas de la incoherencia pública. De
suerte que, si el régimen democrático fracasa del todo, como lo está
haciendo ya en parte, dia tras dia.
Dios sabe de dónde brotará el inevitable "salvador'', y si tendremos varios, sucesivos y hasta simultineos,
uno blanco, otro rojo. otro pardo. otro
gris... Mas lo indudable, para mi. es
esto: que el porvenir politice de España-si no entramos pronto en juicio y ponemoe remedio a la descom-

posición que nos incapacita- se parecerá exactamente a lo que vemos
hoy en Portugal, en varios pueblos
balcánicos y en innumerables nieveblicas iberoamericanas."

nou avió nats, que seno dubte es desplaçaran reclamant la presencia de Paulino,
De Havilland "Dragón", bimotor de tumbé avui a la popular sala del car- perquè electui els seus darrers entrevuit places, ingressat recentment a rer de Valencia.
naments a Barcelona, ha decidit maraquesta Escota.
rar dilluns cap a Sant Sebastii, per
Durant l'esmentat acte, al quid Anny Ondra i Max Schme- intentar convencer el bogador base

Correspon avui celebrar l'eliminaidea dele pesos lleugers, diviaid no
tan nombrosa com les anteriors,
nya).
31. - Alfred Flores, Rudge (Eme- perd de qualitat, car hi abunden hornee torea destacas' en el camp amanys).
33. - bien U. Pérez, Moret (Es. teur, i que són garantia que han de
fornir Ilultes en extrem emotives i
pan»).
interessante, que plaguin ale aficio33. - X. X.. Rode. (Espanya).
SIDZCARS
- Hans Schumann, N. S. U. (Alea. -

ritonarquitzants les han eses:Asedes
amb visible contrarittat. La mateixa
contrarietat que da produeix en

tomballons: la pacificació dels esperas que havien de dur no s'ha vist, han de prendre les responsabilitats
naturalment, per enlloc, ans ha aca- directes del poder. ; Què o fui ho ha
bar d'excitar-los; no han realitzat res impedir? Tant se val. La Miestió és
d'útil per al pais, sinó que, contraria- que f a politice espanyola no ha eixit
melle han començat a desier part de encara del periode d'interinitat, que
l'obra enorme i admirable de les no ha pervingut a estabilitzar-se, i
Corts Constituents: han donas 16 mi- que airó ha estas causa que els prolions als cantilena, i com a colofó blema econòmics mis urgents resd'aquesta tasca han produit la ver- tessin totalment abandonats. Es ingonyosa llei d'Amniatia que ha portat dubtable que actualment, amb raes o
aquesta erial dificil d'ara.
sense, ja hi ha gens decebuda. Aque.
El prestigi del regim es en propon- Ila confiança ja no és tan estesa ni
ció del prestigi del Govern ¡ del Par- tan viva. Tant de bo que la sedució
lament. I com que ni els Governs de la present crisi política, esperada
presidits per Lerroux no han tingut amb tanta ansietat, fos de tal natucap prestigi, ni n'ha tingut el Parla- ralesa que signifiquis un començament, la República ha començat a ment de solució de la crisi económica.
desprestigiar-se."
Tanmateix, ja seria hora."
EL CORREO C.4TALAN
LA HUMANITAT
Af i n u ó out rol que la demorrdcia reC2Pla
mb/icona es de/erial contra les maniobres
dee fracao "s:
de la crisi lesecsgIew
ut esbien.Esenú
dels enentics:
sados y en despecho, estrellados en
"En la nostra edició d'ahir subrat- la calle y arrollados en las Cortes,
llàvem en tot el seu valor les mani- es el que ha llegado audaz a las anfestacions - oportuníssimes- del se. tesalas presidenciales y ha impuesto
nyor Lluis Companys en relació amb la crisis, envolviendo en su conjura
el senyor President de la República. a lo que, corno republicanos, mis deEl curs dels esdeveniments t la posi- bieron respetar, y no han querido.
ció de franca ofensiva de les dretes Pudo más su despecho y su ambición.
antirepublicanes donen a les paraules Y es el núcleo de conjurados que
del President de Catalunya una força ahora exige el Poder, su monopolio
política de primer ordre. Les forces y nueva dictadura, en esa ficción

celona, la inauguració del

ELS ESPORTS

-•

evirs' ta de Premsa

l'autor el senyor Modest Sebear i Puig.

vera . Els arriates socis del
senyança Catalana.-Ramon Pérez i
Montjuic" i del "Saló de Barcelona" Vilar, mestre normal i secretari geneque hagin decidit ccncórrer a remen- ral de Redio Associació de Catalunya.
ta es pot concretar en les següents afir- aiCh5 han de lliurar máximum el dia dar* Exposició d'artistes Ileidatans.macions.
rer d'abril llurs butlletins omplerts i et
Primera. - Sóc separatista, estic p reu d'inscripció. Tenen temps fina al 5-estan activant els treballs per a porconvençut que Catalunya (el poble ea- /ha 13 de majé ver a fer Iliurament
tar a cap una Exposició d'enteres hei talé) ha d'escollir entre viure els ulls les obres. peró nueda aclarit que no damos. Aquesta exposició se celebrarä
litt en la seca absoluta Ilibertat (en el podran exporar els artistes out el din al Centren Comarcal Lleidatá ( Rond a de
qual cas no hi ha dubte que l'aconse- lo d'abril no hagin fet Ilirrament del la Universitat, núm. r, primer) i será
guiri) o morir a mane de l'intolerant butlletí. El5 artistes socia dels Salons inaugurada el dia 13 de maig. a les
imperialisme espanyól (monárquic, repu- Sylt pregats de lliurar. abans del dia 3c once del mate Ela artistes Ileidatans sen
blieä, democràtic o feixista: is igual). d'aquest mes. almenye. una foto de la pregats de passar per la secretaria riel
seva tramma, per a la revista "Art" Centre per tal d'aportar la seva
Segona. - Per arriber a la dita
betas no tal que ens refiem del libe- stur prepara un número extraordinari boració al millor nuiment de l'acre
de Primavera. l'aralisme ni de la paraula de ningú (si dedicar a l'Exposicid
* Patut un infant.-Poques vegades
ual coincidirá anal l'en.
és de "caballero" mesh menys, puix que paricie ele la q
s'ha registrar un exit de Ilibreria com
guem, donca, recular a temps, i no vuleanotició
dita
vernisaatce
de
la
tenim prou eoneguda: recordi's el
el que ha aconseguit la novella de Naguem ésser els liquidador, definirlas del
parte de Sant Sehastii), aunó imicament La Generalitat de Catalunva he crear un varro i Costabella "Passa un infante'.
nostre patrimoni espiritual.
an d'escultura. cele
amb el mostee estere, amb la nostra oremi de pintura i
que A mig metí de la segona celebracit, de
Cree, sincerament, que la nostra joicirea coactiva, que Ileon d'organitzar s'atorgaran d'aeord amb les bsses
ventut no por trobar-se ben situada en
y ä dintre yesca dies. LEvan- la Diada del Llibre la primera ediciä
promulga
poder
imposar
urgentment a fi d'un dia
cap dels actuals partits política. Pot
iiri i iv P c itravera se celebrará al Sale de "Pasta, un infant", cepiosissima, gaidintre i a lora de Catalunya la nosprendre la cómoda resnlució d'encabirde l'Art M' ele-n. nem nur he ares iir rebé ja era exhaurida. La primera elitra voluntat SOBIRANA d'ésser.
s'hi (seria el seu tracia), o pot prendre
fragment del Palau de la Metallóreia de de "Passa un infant" és, donas,
Tercera. - Una de les tasques mi s nue l'Ajuntarnent ha cedit a la Junto Pràcticament exhaurida. Anee tot, els
la resolució heroica de forjar una organització totalitäria (de cap manera urgente a portar a cap per aquesta Jo- M unicipal d'E)cnesicions d'Art. i que ac- poca exemplars que en resten Navarro
un pa rta) q ue tingui per missió la rea- ventut organitzada, per desgracia, bau tnalment ês olies-te dem acurat acondi- i Costabella els signará als comprador,
dirigida a fer saber als nos--ri cionament.
avui, de cinc a dos quarts de vuit del
litzacjó de l'ideal nacional de Catalunya.
vespre, a la llibreria "Ocell de papel."
El nostre interés està en que, no fent tres aavis, seterifieets 3 deseastass
Renard.
Demä, dissabte (Tapineria, lo).
can
*
cas a les veas hipecrites deis politice. lectuals (que no Unen escrúpols per
vera
les
sis
de
la
tarda,
s'inaugurarà
a
la
tinguessin
abandonar
el
lloc,
que
si
adopti la darrera sceuciee
* Gee/L-Continua oberta a la Sala
gonya no bannen deixat mai, i passar - se ‚ala Renard (cartee de la Diputació). une
Barcelona, 27 abril 1934.
Paré' l'exposició del jove pintor Llula
a l'enemic1 que darrera d'ella hi ha un exensició d'obres inedites del pintor
Maria Güell; que la molt visitada.
flora í paisatges en l'art si
noble que no està disposat a fer d'esca- K.
Del Sr. Juli RUIZ
anys, de Barcelona):

.
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FRONTO NOVETATS
Dtu*.ais. alt, NøiaMesaN% esp.
U.. Lta ng
Mm ei, Im Mullir

>Mea
IliOnlmr, evo en«.
eme me ele embute rem mere.
tertlem
Anote Vehmete.
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ling a Barcelona

Quant a Mara, interessat com está
a rivalidar el titoi, eap prou be que
no pot exposar-se a un disertas, roan.
ere porsible en tenis, rae per la qual
batirá d'ernürer-se a lona des del prique estableixi a la nostra ciutat el mer canvi de pilotes.
seu camp d'entrenament, durant els
El partit co diaputare a cinc seta
darrers quinze dies. No cal din que

es jugará a la pista central del Sanee-

S'ESTA GESTIONANT LA VIN- si el senyor Gasa aconsegueix con- lona Lawn-Tennis Club. Comeneari
GUDA DE PAULINO PERQUE vencer Paulino els aficionare tindran a dos guares de cinc en punt.
ACABI EL SEU ENTRENAMENT ocasió de poder admirar-lo i aplauA BARCELONA
dir-lo, i oferir-li. arnb l'entusiasme
Tal con/ van) anunciar abans-d'ahir,
&hin al mate Anny Ondea i el seu
espbs Max Schmeling arribaren a
Barcelona, disposats a visitar detingudament la ciutat. Al mati aliaren
al Tibidabo, i al migdia esmorzaren
en un dels restaurants mis charles.

A la tarda, Anny Ondra volgui
anar, amb el seu capós, a visitar el

doctor Corachän, per agrair-li les
atencions que havia tingut per al seu
manis. Després van anar a prendre
el café en companyia de Rafael Gó-

mez, "El Gallo", i despeé, van anar

al Frontó.
Anny Ondea manifesti ahir. que
aquesta tarda a les dues torna a
Berlín, on ha de filmar les darreres
escenes del seu darrer film, per ésser
novarnent a Barcelona el dia 3 de

maig, puix que el seu interès mäxim
és

en d'estar present als clareen, en-

trenaments que efectui el seu marit,
i estar al seu costat el dia del combat,
Per la Leva part, l'organitzador del
combar, senyor Gasa, atenent els
precs que plouen a la seva oficina,

Frontó Principal Palace
Avul, diseable. Tarda, 4,15
MARLUOR A

UOALDI

contra

ARRITIO I

«LAYA
e

leo IS'IS,

IRIO0YRN 101 MARORLINO
contra
OLAZARAL ORLAYA 001TIA

popular, una injecció d'optinnerne, que
pot influir niolt en la seva moral
per al dia del combar.

Tenis
Avui, Maier contra Suqué,
en final de campionat

Asió, dissabte, seran enfrontats e.)
final del Campionat social del Barcelona Lewaa-Tennis Club E. Matar
que estenta el títol, i A. Suqui, que
ha arribat a la final de la prova des12 rO de vencer hatillo/tu fi, \a'alff i
J. Af. Blanc.
L'encoestre ha desvetnat interés ent re ejs efkionsats, per tai de poder
palesar el rendiment de Sucnif, que
s'ha preparas acuradament per el mata
d'arel i pot djr-se que es troba mi la
sesea" millor huesa.

e

ni

Regates d'Abril
El proper diumenge tindran lloc en
aigues del nutre port, les eegertes
les Regates Abril que organitza la
Federació Catalana de Rem i que
tala d'entureastue van destellar dienienge pasaat entre els aficionats

rem de tan renyides que ¡oren.

Aquesta vedo& es correrse en el
clàssic trajecte de 3.000 metres er
Bina recta, amb el metida fermi que
l es regases panales, es a dir, comeneant puntualment a tres guante d'onze
Sembla que com a resultas de ler
regates de mil meares be haerá canvie en els equips q ue hi concerreran
la qual cosa la dificil de debd assenyalar a la betuna els posibles
vencedora.
ditarmoció Bailan mata • hs Pat. al

CAMPIONATS MOTOCICLISTES DE CATALUNYA PER CARRETERA
"TROFEU FRANCESC MACLA"
29 D'AUN«.
OIROUIT OIL PARO DIE MONTJUI0
Cureeti dv pnotoe.jetetes ¡ stde-cars, arnb la participael6
d'ases Marangers, sola ei segilerit ordre:
A les 10, rategoria motos 280 c. e.
A lc 1 1, Categoria ~tos 350 e , e .
A les 12. categoria side - ears.
A les 1230 , categoría motos 500 c. e.
Intimada penerltl, 11 ~tu. 1..oealitele: Tribuna. 1 pesseta.
Llotja, 5 pies. Entrada cestxes particular- a,pies. Iterada
taxis, t pesseta

LA PIALIOITAT

Dissabte, 28 d'abril de 1934

irenie
palos*
N
Cinc nens, conflats pel se pus al mort teft- N'ir bu agredit a
jutge de guàrdia, són recollits seglincia d'una treti el •g ereet
perla Protecció a la infäncia
barallu d'una' fibrica del
IRAK

letorn ab atemptats

oble/

CORGANITIACIA
DE L'ANARQUIS Ite,

deu

de la ni",

fo4u.eres

a

(Ve de 1. p r imera página),

e tots

Abril, Gdie atunptats, els dies 6 me
els
19, 21, 24 idosrt 27.
Sis molas: del Liana. tres as tU Hic tu d'indsterminat; data obrera fes maaifestaeiiile hbaak
Mg.
La
El mala. *N senil pattitularmeib agg i•
.paginal
Ahir, a mitja tarda, va pasear una dio. Quart nosaltres tcudfrem al Jutrimero
t.
p
hades d'opmterra ee genera. a -ami(Ve fe
t a l comete la raga deis Nesatre
d'.r densa, diumenge, a tres varia de
autentica ratxada denterniment per jat de guardia, per tal de retire no.
organitzada pel Sindicat Lliure. El dia
Bestia.
Al
Besòs:
de
Sant Adria
les sales eixarreades del Pelan de Jua- Beles sobre aquest fea realment puden del mata al local socaaL Portas'inicia la grao vaga de transporta, ene
»ir, a dos quites de ‚nit del mati
Roe,
de
Sant
Bagur:
Muntanya
els
nostres
lechero,
en
recordaran
Cont
feriassa, 7 i 9 per acompanyar la
t;cie. Era P e:5 volts d e les cine . qua!! 11V1:11:, ces trobarent davant d'una espren uni aspecte sinistre el cha 16, quar
signara al pis
de Montcada.
Turó
palladura de
Ela
Monteada:
ia porta late;, amb releas de ferra, cena de caeacter tarniliae, Inusitada es su produn- ttu tel
sobre
cl
seu
reportatge
bawlera de l'entitat a la mandestació
primer de la casa número tus del car- Barcelona, el nostre company Josep Me- se suspen el servei de recollida d'eales
Tres
Corones,
Pic de
talment el Ilimlar de la porta d'una en aquell !lee.
Que contra el feixisme organitzen les
afectaVa
ece de Ctstillejos, del roble Non. El rin Platies anuncia que certs grups combrariea. La vaga. quedura fina
Mantblanc: Punta deis Plans, da- taqueares republicanes de Cataludya
s'obri i tlf agutzils, els gua,
Igual que aosaltret hi ieudi el noi
al monjadcr cm es d'acció auarquistes havien acoraat la 140.500 obrera, a Cataltstya.
dies cavas i els guardiee cl • asalt que de! fotegraf Pérez de Rozas, caree- fet es va produirrellogats.
munt
al 12 de juliol. El seu balanç is de 2.
—La Seccia Bareetona-Centre de
tornada ala atemptats anomertats social'.., morts i 32 ferits. Durant aquests dot
hi presten servei normalment, veierea gat amb la inagu.na, dispe-at a treu- trohaven els dos
Lilla: Coll de Lilla, punta Mira- la Unió Socialista de Catalunya retoEn
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dorniapariixer, estranyats, els rostres un re unes fotos.
i ahir mateix . -era agredit a treta per meses, Barcelona estigué absolutament mar.
mana a tots afiliats i s:mpatitcili Antoni Lledó i Ermeagot. Ihm te- un aro de pistolera el gerent d'una
xic astorats de cin c criatures, leg
Belltall: "Con de Belltall.
jutge Pi accedí immediatament,
a la merca dels anarouistes.
rants llur ass:stencia a la mandesdos obrers, l'un
el
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sortosament,
resulta
semblava que tinguessin el pro- ¡ un dele agutzils ens introdui al neu nia, cene a rellogats,
brica,
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el
el
raes
de
maig
hi
llagué
Durant
. reodor Sana Santa.
sacia eititadana de protesta contra
pósit d'entrar-ha pera, que no gosa- despatx Fil bague una llanada, so- d'ells ancenenatanomenat
Tata l'emula de les autoritats será vint atemptats, els dies 4 6. 12 (dos)
Prades : al untanyes de Nades.
Felip Serra
nue assisteixin a dos quarts
fearisme
i
ven fer-ho, probablement • perquè la bretot amb el menut, per donar-li tiesta; i
per
tal
de
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en
sec
el
rebrotapoca
Espines de Francolí: Baleó del. ute deu del mata a la Casa del Poble
i6 (tres). 17, 18 (1/101a, 19, 20, 21, 24
mitja foscor que sol reptar gairebe a entendre que el retratahen. Com i Batey.
ea, 27 (dos), up ¡ 3o dos). arel) un total Pireneus.
Mentre esmorzaven, asseguts al vol- ment d'aquesta malura que ena arnenaç
7, per eortir amb les baaderes del
5empre al vestibul i als passadissoa
No es el primer cop que, dissorta- de dinou morts. vuit de l'Unic. set del
ha
Senan: Tora de Senan.
que no aabia de que anava, es rebol- tant de la mula, abans d'altar a tre.
parta a incorporar-se al lloc que
del Palau de Justicia el; acovardi. eaCa damunt la catite i feia g an yodament, activitats criminals d'aquest Lliure. dos del Sometent, up encarregat
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disauta violenta a propasa d'una dona
la U. S. C.
per a la mi.
—"Apa, niños, eetaos quietos. Ha- Serra va pegar una bufetada a Sane titipació • isst iMormacions de LA Els ferits foren vint-i-dos.
Castellar del Valles: Flag de ta
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i
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defensar-se
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Creu.
• ••
de l'Audiencia encuriosit ela fin un
d'Esquerra de Vallcarca hi ha
El més petit, parant de rebolcar- el ganivet de tallar pa que hi hacia
creixent virulencia durant el mes de
de Codines: Muntanya blieb
Sant
Feliu
melt d'entusiasme per aferrare pan
senyal amb la ritä perque se li acos- se, guaitava el seu jutge i es posava
Ahir, a dos quarta de vuit del mata juny. El dia 3 dimiteix el governedar
ehe
actes arganitiats contra ei frie
tessin i una cegada els tingué prop de boca terrones, cense die un rnot. damunt la talar.. El les és que el Ser va desee cornil un atemptat contra el Rabentas i is subetituit pel seny er Eran- de Solanes.
en
-ra,tenilgvcouarenIgualada: Turó de la Tosfa.
seu els pregunta que rallen.
sc:sme. La Joventut i els afinyons del
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Porthou:
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foguea al
res el
el mis gran de tots diga: que
Centre /san Prep arat 1164
La partera, que també hi era. el el va fera al cor. El Serra va caure til Cotonera, S. A.%, de l'Hospitalet mo ele Ri‘era. en franca oposirió amb el
aIdem: Les Tres Crestes.
portaven una carta per a laurar al
tara de Can Mora i eterna, acomp
dc
Llobregat,
senyot
Isidre
Ciba- goleen de Madrid, comenea d'intemenit
contemplava
entern:da.
a terna desplomas i (era de mort.
Font-Rubi: Als Castelloss.
se.nyor jutge.
nyats de tots els socis, prendran part
llena i Lled6. EI dit senyor va remi- en el conflicte El 28 de juny is nomenat
al
Despees
de
monee
dificultase
¡
va
entrar
amb
Martí
Sarroca.
Gasten
de
Aleshores
l'agressee
Sant
en la gran manifestada,. A fi que
—Qui us l'ha donada?
tan lleument ferit pela vidree trencats a governador Manuel Pertela.
cap de molla casona pegueren idee precipitació al sen departameet, va
Sarroca.
—El pare—va respondre el nen.
tosa ele socia pusruin gaudir de l'esconseqüincia ,dels treta.
Disset atemptats, uel juma els dies /
agafar la gorra i va fugir.
de Riudevalles: Serra nectacle de les trigueras, queda ensSant
Pere
Immediatament les cria tures es retratats.
Com sol fer cada dia, el senyor Ca- 2 (eh!). 3.
se.
(dos)
la.
/9
12
(d4)11)
.
4, 5, 9.
El Ilegater de la casa, la seca cuveieren voltades de tota la gent que
va sortir a primera hora del 21 (dos), 23 ¡ 26 (dos). Vuit morts, en- Puig Cugull.
pesa fins dissabte vinerrt. dia 5 de
Són cinc germana El mit gran ti nyada i la filia del llogater es van ballena
Idem: Can Ros.
en aquella hora sol haver-hi al Pamale. la conferencia que havia de doPer adorne del que hacia succeit i es van metí del sea dotnicai, situat a la asa tre elle el pateó Joaquim Albiaana (dia
de Mediona: Serra de nar avui el conseller senyor Antemi
Sant
Joan
lau de Justicia, posseits de la mes onze anys. Els altres quatre
3 anys. El apresas,- a recollir el ferit de terna i del carrer del Rosselló, núm. 315, Per at). Gairebé totes les vietimes d'aquests
gran curiositat. Eis aclapararen a aquest ordre: ça 8, 7, 5 i
Oliva i
tal d'anee fina el carrer de Fermín Ga- atemptats ho san ama, motiu de la vaga la Ginesta.
Ideas: Serra de la Corneta,
preguntes. demanant-los els motius gran, que is el que portava la casa, van cuitar a trasnadar-lo al seu
—L'Atenec Pi 1 Margall. assistiri
lira de la reine barriada de l'Hospitalet,
Girona: Muntanya dels Angels.
peis quals shavien presentas a l'Au- s'anomena Josep (arrió i Bardines. Li van fer unes fregues i van avisar que Es on álti instaltada aquella fa- dels transporta que ha arribat al ecu
derr.i. diumen ge, a la maza/sucia
punt älgid. Ele carrers de la ciutat estan
Idem:
La
Barca.
diencia, el per que roben lliurar una Es un xicot esp'gat, ainh els cabells el rnetge cl qual, en anar-iii,
antiieixista. i arega a tote ele socia
brica. Agafa un taxi, com feia tots els
Ideal: Muntanya Roca Corba.
carta al jutge, torn és que slavien negres, tallats curte, i els ulls una que va poder fer va ésser estendre dies. ¡ emprengué el viatge. El taxi pisen d'escombraries. San la catifa que
que es trobin reintentas die, a les 1104t
és
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segon
que
s'apropa.
rehrä
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dictadura
rni4a
tristes.
E:
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Idem:
Montjuic,
presentat sois i no els havia acompadel metí, a l'eatatge social, carrer de
el número 20808-8, conduit pel xoquatre atemptats (dies 6.
,
El jutge de gaärdia hi va acudir i era
julio!
Pel
Idem:
Sant
Guerau.
nyat ningú. etc. El noi mes gran, que que s'anomena Montserrat. Es prima
fer Salvador Sentis Unclemolins, al qual
Sant Telm, 60, Badceloaeta_
Diem: Les Pedreres.
té uns onze anys, i que ja és espigas i té els cabeils rossos, estiraganyats. va ordenar l'aixecament del cadáver i dona la direcció de la fabrica. En arri- 7. 15 i 31) u dos per l'avet (dies 22
—L'Ateneu Nacionalista Republica
i té l'aire d'un homenet entenimentat, El tercer, també una noia, i s'anome- la seca conducció al dipòsit judicial bar el taxi a la carretera de la Bar- i so) . No hi ha cap mort
ldem: .Turons de Camtllera.
de la Bonaoova prega a 1. 0t3 els soy
Res mes (le nou fans al 13 de setemrespondre explicant que el seu na Paquita, i és rossa també. La Va fer declarar a la noia de la casa dea, cantonada al caerer d'Alpens, un
Cornellä de Llobregat: Turó de
cis que vulgata assistir a la mandespare, mentre dinaven, els baria da quarta s'anomen a Teresa. Totes tres. la qual s'anomena Roser Lledó. Va grup de cinc individus que estaven ama- bre del 1923.
Can Grau, Castell d'Arampeun)'ä.
ració de derna, diumenge, que signan&
Josep Marta PLANES
que pensava emportar-seas amb el igualment que el menut, que s'ano- explicar el fet tal corn hem explicat; gata, segurament esperant que passes el
Castell de Palafolls.
quaets de deu del metí a l'esutge
va elegir, pena que l'agressió baria
come a Barcelona, que els donaria mena Miguel, san rosses.
(Continuara.)
Sant Hipòlit de Voltregä: Tuca dos
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social.
Portaren uns vestits hastant
partit del mort i que l'assassi Ii sem- Caballería, feren una descärrega. A conuna carta per al senyor jutge per tal
Mural.
—La )(aventar de l'Ateneu Repuque li Iliuressin. i que "aquell senyor" El gran duia una brusa de ratlIes. bla a ella que hav.a a gafat el /altive,
(1) Veet's L.4 PUBLICITAT dets
Sant Feliu de Llotregat: Santa blieä de Gracia anieä aria aencmdre
tindria cura d'ells mentre ell seria a de marinera unes espardenyes amb amb el propósit de deiensar-se: Que seqúenc ia dels treu els vidres del cotxe dies 2 1, 22, 24, 25, 26 i 17 d'abril.
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i
dels
Iremos
de
resultaren
un
les fogueres i assistiei demi.
iota; que més tard, potser, tornarla sola de goma, bastant metes. El pe- e posar-se en guardia va ésser obBalaguer: alarmar, Tossal del Rei, una de
amb el neu banden, a la manifestaci6
a recollir-los i aleshores tornarien a tit calçava unes espardenyes de vellut jecte d'una altra agressió per part vidre va ferie lleument ah rostre al seMontalegre.
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Serra:
va
ésser
en
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meantifeixista.
viere aplegats.
Comarca d'Olor. 'rota ' Ha poblet
El scofer aleshores va donar Inés ae- L'atracament del cotxe de
Fon en aquest moment quan
terrós. Les notes, uns vestidets ape- ment guau aquest. ciegas a Pernbran—El Casal Català d'Esquela del
comuniquen que encendran un mízida que portava, Ii hacia clavas el ga- locitat al cotxe, marxant a la velocitat
pasear per les sales negroses de l'Au- daçats.
nimum
de cinc logueres, entre les Poblet, fa. avinent aas socis,
ti515,
d'escapar
dele
per
tal
rnimirna
la
Cinas
El noi gran ros explica que amb nivet.
diencia l'onada d'enterniment que
quals destaquen Puigsacalm, Mere de i simpatitzants, que demi, diumenge
fine a veure que es trobava fora del
ma.
hem esmentat en començar. La por- les sis pessetes que tots els dies li
El mort pertanyia al rara de la
Déu dels Aguts, Cabrera, Collsaca- dia 29, anira en coeporació a la.
abada
tera de l'Audiencia, l'agutzil s, segons donava el seu ; pare per al menjar, construcció i treballava en una latirles) neu
bra, Santigosa, El Far, Montbruscat manifestació antifeirista acompanyant
del
lloc
on
va
ocórrer
l'agresProp
seats digué, per be que no varan comprava caen, xorisso, cigrons i que d'articles de cimera. Tenia 31 anys
llar eenyera. Ei lloc de reunió sera a
i Santa Margarida.
poder comp:ovar-ho, un guärdia d'as_ feia -comida y cena". I que encara era cana perra vivia separat de le si6 hi hacia uns guirdies, ala qua,s
a seu eaPrat de Llobregat: Aeròdrom Ca- les nou del metí en puna
el senyor Caballería i el xofer Sentís
sala sortiren al carrer enternits amb en tenia per a comprar ous, amb els seca dona.
tatge.
nudes.
l'agressió.
Els
donaren
compte
de
a
tar
el muele propasa: el d'anar-los a guate feia truites amb mongetes ¡ esL'agressor is engreixador lancen—Es prega als afiliats a la Unió So.
comprar berenar, i tornaren al cap de carxofes molt bones. I que podia sosa i treballava en una casa de Bar- dies immediatament se n'anaren al lloc
cialista de Catalunya pertanyeate al
LA MANIFESTACIO
poca estona amb un carregament de comprar un parell de litres de vi.
Districte VIII (Graci). que deinä,
celona. Té 39 anys i en feia dotze on havia ocorregut l'agressió, perb no
Pi trotaren ningú.
panets i de pastilles de xocolata. Les
les nou del rnati, famn acte de preEl jutge ens digué que hacia par- que vivia a dispesa a la casa.
DE DEMA
Davant el Jutjat número 6, que
La gent que transitava per aquell aoc
hi donaren, i aquelles criatures, que lat del fet amb el comissari general
sència al local d'aquesta secei6 per
En la seca fugida l'agressor va
as el que esta encarregat de la
havien mostrat una certa por, força d'Ordre Públic, ¡ que aquest Ii havia deixar afiandonat tota la seva docu- no s'adoni del que havia succeta
La comissió organitzadora de la tal de sortir tots Plegats ea» a la
Tant el senyor Caballeria corn el instrucció del surnari per ratra- manifestació, d'acord amb els dele- maavifestazi6.
comprensible, en el moment que en- dit que parlaría amb el senyor Sel- mentació i les robes, de les guata es
traren en aquell edifici. aviat es fami- ves, a fi i efecte de trobar un eixopluc va incautar el jutjat, com així mateix xofer Sentís digueren que degut a la cainent del cotxe de l'empresa gats dels partits adherits a la dita
—El nou Consell Directiu del Carapidesa
amb que fou tomase l'agresta Cismes i l'assassinat de l'agent manifestada: ha decidit canviar
liaritzaren amb els que els voltaven per a lea cinc criatures.
sal d'Esquerra Estat Català de Gradel ganivet.
no van tenis- temps de distingir cap dels de policia senyor Guevara, orar- nerari primerament anuncias pe! se- cia, convoca tots els socia per tal
i parlaven amb animada.
ací
—Mentre no el trobi s'estaran
agressors.
d'assistir a la manifestació antifeixista
El jutge de guardia, assabentat del
simultäniament dacant el gisent:
digué el jutge.
Sembla que el senyor Caballeria, per regida
La manifestació es posará en mar- a l'estatge social, demi a les nou del
que succeia, colgué interrogar aque- —ens
cinema Mirin. prestaren declareQuan sortirem del seu despatx els
drene del mata Sor- mata El Consell Directas hi assistira
lies criatures, mes que corn a jutge, cinc germans s'havien tornat a posar Un dinar del "Rotary Club" la seva condició de gerent de la fabrica
quarts
a
dos
xa
de l'Hospitalet, fou dels patrons que van ció ahir qualre testimonis, els tira del Passeig de Colom i seguiré co pez, acornpanyat de la bandera del
com a hoene- tan dele agutzile les in- a jugar, animats per les rialles de la
firmar mes aviat les bases presentades quals foren esmentats en les se- per la Via Laietana, Ronda de Sant Casal.
trodui immediatament al seu despatx. senyora del jutge i de la portera, I
en honor del seu president pel
Front Unja del ram de l'aigua. Pro- ves derlaracions anteriors pel Pere, Plaga de Catalunya . Rot/da de
Heus aci, dones, aquelles cinc cria—El Caneen Executiu d'Extrema
benèvol del jutge, des
pel
somriure
bablement ragressió comiese esta relacio- processat en virtut d'aquell fet la 'Universitat, Plaça de la Universi- Esquerra Republkana reunit sota la
tares, introduides dins d'un despatx de darrera les seves ulleres funiades.
internacional
iarcit de cortinatges vermells, amb
nada
amb
aquest
extrem.
Francesc Granell.
tat, Corts Catalanes, fina al carrer presidencia de l'ex-diputat a Corts
un drama de debe.
• ••
una gran taula en un angle i uns Heus aci
Manifestaren que el dia que d'Entença. En aquest lloc hi nema senyor Angel Samblancat. ha prez l'aA les nou del vespre les cinc criasumaria enormes. Aviat els paseé,
al
vespre,
en
m'ore
els
periodisAhir
installada la tribuna presidencial, des cord d'assistir a la manifeatació antivan
l'asil de la
ocorregueren aquells fets
l'ensurt que s'haviat tornat a apo- tures foren consluides a
Ahir litigué lloc, al Grill Room tes, el senyor Selves va manifestar-los veure Granen entrar, acompa- d'en es dirigirà la paraula als ma- febeista de demä, recornanaan a tate
derar dalls. Aquell senyor, d'aspecte Protecció a la Infancia, era restaran
que hacia rebut la visita d'una comis- nyat de la seca fai»Ilia, al teatre nifestants. Parlaran els representante els seus afiliats que hl acusleisdn.
de l'Hotel Ritz, 1/11 hanquet que
sever, els parla com un antic. I el noi des dann.
sió de la Cambra Industrial i Textil,
atts diversos partits que van aoali
el Rolan)' Club de Barcelona va la qual esteva relacionada ami) la temp- Nata i afegiren que també el van
CONFERENC I A DEL
gran, animat, i amb la butxaca plena
-gats,iclouräatePsidnte
celebrar a honor del seu presi- tativa d'assass inat ocorreguda al niati.
VnUrP sortir del dit teatre, acorn- la Generalitat.
de panets, Ii exp lica, si ja no fa, el
PRESIDENT DE LES JOVEN.
que hem anotat mis amuat. Aix6 is:
den( internacional Mr. John
Digui que la visita no hacia estat de panyat igualment de la seca faTUTS D'ACCIO CATALANA
INSTRUCCIONS ALS
que el seu pare, després d'explicarNelson.
protesta, ja que els visitants estan con- milia.
Ahir al vespre. el president de les
los que colla portar-los a l'AudiinMANIFESTANTS
Despres d'aquestes, encara
A la taula presidencial, ultra venguts que les autoritats fan tot el que
Joventuts d'Acció Catalana, senyor
tia i de dic-loa que els donaria una
poden per tal d'evitar aquests acres cri manquen unes guantes declaraLes
Joventuts
d'Estat
Catalä
i
Esel
senyor
Nelson
i
senyora,
hi
Tesis, parle de la enagüe:tac:6
carta adreçada al senyor jutge, des-se en tot i per tot per-minals,ofert ohms mes. 1 manea. igualinent, guerra Republicana de Catalunya es Rafael
Amb motiu de l'aplicada de l'am- liavia els senyors Polier, seereantifeixista de demia diumein ge, des
satis de dinar els havia muntat d'alt
ajudar
les
autoritats
en
les
seves
tasla
tarda
¡oren
posats
saber que dirä el dictamen me- reuniran al passeig de Colont en el del micròfon de Radio Barcelona.
Inri deis Rotary europens; el Sede l'auto; que, efectivament, en ar- nistia, ahir a
ques.
de les ferides de tros contares entre la plata d'Anton'
ribar a l'Audiencia els féu baixar, que en llibertat, per haver-los estas sobre- nyor Caries Soldeviln, president
El conferencia n t va esposar que
El senyor Selves els digné que donaria dio a propnoit
A contisegada
la
causa
que
seas
seguia,
els
'Hura
la
carta
a
ell,
el
gran,
i
que
7:
del Club barcelonf, i senyors ordres excitant el ad dels encarregats Granell j, sobretot, si fenen o no Lapez i plaça Medinaceli.
Acció Catalana Republican a, en tant
nuació seguiran les Joventuts d'Acci6 que partit catalanista, no pot mancar
ti assenyala la porta per la qual ha- vint-i-vuit procesaste que foren detin- Ferrer-Vida' j Carandini, de la
tiroleig
que
es
el
de la vigilancia ¡ de l'Ordre Públic per relacid amb
Catalana Republicana i els afiliats al
guts a Santa Coloma de Gramenet Junta.
patriotes catacíen d'entrar en aquella tasa.
tal d'evitar els atemptats i tots els actes procruí el dia de l'atracament da- Partía Immediatament després, se- a aquesta destilada de
Explica també, com bonament va mentre celebraren una reunió clanlans, que expressen !hm deeisió de no
cop
el
Cinema
Mirla.
Un
mant
que
estava
decilana regada acabat el dinar, criminal,. Acaba diem
guiran Estad Aragonas, Actuacia Va- deixar perdre les !libertad que han
destina. La vista de la causa, que hapeder, les causes a conseqüencia
eonegut el dictamen la lencianista d'Esquerra i Partit Nacioles quals el seu pare use-ja pres el cia de celebrar-se abans-dahir, loa el senyor Soldevila adreait, en dit a acabar-los,
obtingut per a Catalumra ni deixar
causa paseara a l'Audiència.
nalista d'Esquerra que ocuparan el d'adherir-se a aquests actes que han
determini d'abandonar-los. San les suspesa per malaitia del Iletrat de- ringles, unes ¡imantes de benvin
a
la
Rambla.
fins
pare
i
la
seva
guda
et11
per
a
alr.
Nelson,
el
qual
següents: que el
de marcar, de cara a Esaany-a la
fensor.
Els afiliats a la Unió Sociarbsta de ferma valuntat de Catalunya de eemare no s'avenien; que la mate, la
Atenent-se a l'aplicació de l'amnis- contestä amb un bell parlament.
a
es
reuniran
al
passeig
de
Catalun y
qual portava una conducta irregular, tia, seas beneficien pel que es refereix Explicà la satisfacen') que li hael caen( de dientas i d'alleera111 '. 1*
Blasco IbiiSez. A la plaça del Pala u Sment
els havia abandonas a tots i desapanue, per a ella, representa la
rús d'arma sense permis; és a dila cia produit el fel d'haver consclavar« la Llotja, es remiran els com- República.
regut de Santa Colonia de Grarnanet. que la pena de dos anys de presó que fatal que l'orgauitzacid
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tre que aqueas% darrers dies encara que eslava acusas d'haver . li trohat a la Cm/Meció de la criba la qual
grains de cocaina, a set pesseles adreçades al cOnsol trances, al denla, diuntente. Hi assistira en corde ve gades de les sie pessetes podien casa seva diversos fórmales per a fa- poso que quedara resalta avui mateix. el gratis. El dit individu, a m 1. la julge de guardia ¡ al Contissari poracie i amb la senyoera. Tots els
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Compresos també en l'amnistia, qué en circumstàncies com les actuals
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cant-los el seu propósito Els to- a les deu del ntati siguin al lezal
disposició del Jutjal.
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l'en trobades unes pastilles de social.
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LA •ANIPESTA010 ANTIporque haga de ellos lo que puede. igual deliete, Erancesc Perer Hermo- pany a s'acomiade dels periodistes, i tat de Repòs i de Vacances"
denla a la mattiftstaeió, acompanvant
que havien arribat a Barcelona.
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La causa passarà aviat
a l'Audiäncia

L'aplicació de l'amnistia a Barcelona

Un venedor de cocina
detingut
Doble suïcidi frustrad
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la Generalltat

a

'"Yreei19~1~r
.
Dissabte, 28 d'abril de 1934

LA MUSICA
Orquestra Pau Casals

Cinquè concert de Primavera;
dirigit per Albert Wolff
Despees de rixit rotund obtingut Pel
mestre director francés Albert Wolff en
el concert del diumenge passat, quart
de la serie de primavera de l'Orquestra Pau Casals, hom podia esperar que
el públic ompliria completament la sala
la nit del segon concert que dirigí ol
mateix mestre; el programa d'aquest
concert, a mes, era interessantíssim, car
hi haría moltes novetats al costat d'obres, si be roncal/des, poc sovint executades. No obstant, el públic barceloni
no es mobilitzá tampoc a q uesm vetllada
en la proporció que calia per demostrar que sap apreciar com és degut les
coses importants que li sen ofertes. El;
llagué una bona entrada, nerä calia no
haver deixat ni fina sola localitat buida.
;On es aquell públic que haría donat a
Barcelona fama brillant de ciutat musical? Els concerts simfònics són escassos i sembla que hm hauria d'esperar amb delit els que són donats;
pecó ni per correspondre a l'esforç abnegat que representen *meses concerts.
ni amb els atractius extracrclinaris que
molts d'ells ofereixen, no aconseguim
veure la reacció termas ha desitjada. I no
obstant, el concert simfänic és indispensable al desplegament normal d'una vida
musical, i com nue no hi podem renunciar, si no solera ofegar del tot una
de les mis importants activitats espirituals, no ens cal sinó esperar que la
continuitat d'aquests concerts sigui assegurada amb la protecció oficial. i esperal- també per en yese camí els fruits
d'una reeducació de la pare de públic
que ha desertat i maneé acuesta incomprensible abstenció.
En el concert de dimecres passat el
rnestre Wolff ens torna a meravellar
amb una altra tasca superba. La major
'pare del programa era dedicada a la música francesa, ben representada arnb
obres de César Franck, Fauré,
Milhaud i Schmitt. Del primer d'aquests
composimrs fou executat el bell poema
simfònic "Les Eolides", obra que si potser no arriba a la Carca expressiva
d'altres del matriz carácter. com "Els
Djins" o "El cazador maleit", s'imposa
per l'elegància dels temes i l'atmosiera
poetice que acornpanya tot el desenrotllament. El Preludi de "Penélope", de
Fauré. és una página austera, de tons
severs. admirablement suggeridora de
l'ambient del drama a qui serveix de
pärtic. "Sauge flettri", de Vincent Din ¿y, és la transposició musical d'una coneguda llegenda. El carácter de la música suggereix perfectament els episodis
de racció, mis íntima, altrament, que TIC
pas etacerna, i la construcció musical és
impecable i d'un equilibri meravellós.
com en totes les obres del gran artista
francès, que fou el mis zelós guardador
de la tradició franckista.
"Saudades do Brasil", de Ifilhaud, es
una suite de danses brasileres, estilitzades amb singular habilitat. Els temes
¿'algunos d'aquestes clames són duna
vulgaritat sense atenuants, i alguns rientes retarden el de les nostres famoses
"americanes" típiques dels envelats de
testa majar : pero el compositor, que ti
una imaginarla fecundissima, sap vestir
les melodies amb gricia insuperable i
reix a crear en cada episodi un ambient
suggestiu i a donar-li el més saborós
accent. La instrumentad() és molt matisada i d'una gran fantasía i originalitat
i sovint hom pot admirar-hi troballes dc
sonoritats verament delicioses.
"La tragédie de Salomé". una de les
obres mis importants de Florent
Schmitt, havia estat j a aplaudida en el,
nostres concerts. Magnífica composició
magistralment concebuda i realitzada:
música de gran volada, nehle de to
sempre, dura forca drarnittica imcosant, i música. a mis. säviament escrita, que no recula davant cap ardidesa
d'expressió, pecó que és rigorosament
controlada tothora per un e s perit tullíssim, exigent i refinat. Florent Schmitt
es, sens dubte, un deis primers composoors de l'hora present, i ens plauria

que aquí fossin donades a coneixer al-

tres obres seves ose encara no ens han
arritmt, cofa per exemple el seu "Psalm
í que arreu li han guanyat un merescut
¡ seid prestigi.
La darrera part del programa ion
reservada a la música russa : "Una nit
al Mine Calb", de Mussorgski, i "La
gran Pasqua russa". de Rimsky-Korsakov. Aquestes i totes les altres obres
eren verament ter a posar a prova els
dots dun director, i Albert Wolff Afinqué amb el I lang i suculent programa un magnific triomf. Hom pagué admirar altra cegada la traca meravellosa
d'aquest gran artista, les actuacions del
qual ens deixen cada vegada impression.
mis profundes. Un excellent director.
un músic de qualitats excepcionals, la
tasca del qual entre nosaltres ens deixo'
les mes vives emocions.
L'auditori que acudí al contar de dimecres passat dedicó al mestre Wolff les
mes caleroses ovaeons i raer-majada ami
expressives mostres de simpatia.
B. S.

NOTICIARI

per a violí 1 orquestra. Hi prenda
part el muestre compositor Ricard Lamote de Grignion, que dirigirá l'estrena de les obres "Segvici elegíac"
(R. Lamote), "El carrer, el guitaresta ¡ el vell cavan" (Mompou). Tan
\eressant programa se ná. completat
encara amb l'obertura "El franctirador" (Weber), "Pastoral" (Garrete) i el poema sinifrmic de Ricard
Strauss "Mort 1 transfiguració".
Aquestes obres tan representatives seran dirigides pel mestre Pau Casals.
Orfe6 "El Roser". — Avui, dissabte, dia 28, a les deu de la nit,
tindrà lloc a l'estatge de l'Orfeó "El
Roser" (Cabanyes, 60), la tercera
vetllada cultural de la serie que amb
tant d'èxit ve organitzant la secció
"Activitat" del dit Orfeó.
Aquesta vetllada anirà a arreo del
notable pianista Segon Pagés i Rosers, el qual dissertarà sobre interessants temes d'art i definició de les
obres de Bach, Beethoven i Schumann.
Associació d'Estudiante de l'Escola
Municipal de Música. — Denle, dinmenee, dia 29, a les onze del mati,
el jove Jaume Llecha, acompanyat al
piano per la senyoreta Maria Carbonell, donará un recital de \ion a la
Sala Mozart (Canuda, 31). El programa será integrar per la "Sonata
en do menor" de Grieg; el "Concert
en si menor" de Paganini, i altres
obres d'autors catalans i estrangers.
El concert de l'Associació d'Estudiants de Medicina. — L'Associació ¿'Estudi a ritt de Medicina
(P. N. E. C.) presentará FOrquestra
da Camera Juventus en el concert
que tindrä lloc al Paranimf de la
Facultat de Medicina demi, diumenge, dia 29, a les onze del mati.
Aquest concert, que dirigirá el mestre Josep Romeu, constará d'obres
de Haendel i Bach, repartides d'aquesta manera. Primera pare: "Concerto grosso", opus. st de Haendel;
Obertura, Grave, Allegro moderatto,
Allegro non tanto, Allegro. La segona pare la integrará el "Concerto en
re", de Bach: Vivace, Largo ma non
tanto, Allegro.
Les invitacions es reparteixen gratuitament al local de l'Associació
d'Estudiants de Medicina, a l'Hospital Clinie.
Revista Musical Catalana. — El
número corresponent al mes de mere
d'aquesta publicació, butlletí mensual
de l'Oda', Català, conté el següent
sumad: "Edvard Grieg, a propòsit
del Ilibre d'Ivonne Rokseth, recentmear publicat", per F. Llitirat, el
qua!, amb requanimitat que el caracteritza, fa atinades observacions a
propósit del notable mestre noruec,
avui massa oblidat. "La distribució
des in s truments en l'orquestra", continuació ¡ acabarnent del treball començat en el número anterior, per
rintelligent Antoni Gallardo. "Memória artística i administrativa corresponent a rana- 1933, Ilegida pel
secretari de l'Orfeó Cataló, senyor
Doada, en la junta general
de socis celebrada el dia 28 de gener de 1934", completissim treball
que dóna una idea cabal de la tasca
portada a serme per la nostra primera
entitat coral durant l'any darrer, la
qual és evocada pel seu autor arnb

Els ballets russos de Montecarlo.—
Es sempre una nota que desvetlla
entusiasme ranunc¡ de l'actuada davant el nostre púb:e de la famosa
companyia de ballets russos de Montecarlo, entusiasme que aquesta vegada ha augmentat en grau superlatía, en conéixer el repertori que
presentará la tan celebrada companyia.
La Companyia de ballets russos de
Montecarlo, que porta realitzada una
campanya artística impecable, ha assolit un exit tal. a Paris, Londres.
Nova-York i Chicago, que no té precedents. Onze mesos porten actuant
sense- descansar a París, Londres,
Nova York i darrerament a Chicago;
onze mesos de triomf.
Amb els ballets russos, pot dir-se
que el Liceu recobra tot l'esplendor
d'antany: l'alta societat 1 inteRectual
barcelonesa, com el nostre públic, que
Sant s'interessa per les maniiestacions
¿art, se senten atrets davant la mAgrnficencia de l'art únic dels ballets.
Entre les grans novetats que ens
presentaran figura la del ballet Chorcartium, ballet que és inspirat sobre
:a música de la guarra simfonia
Brahms.
Aquest ballet ha 'vingut figurant a
la capcalera dels cartells en les seves
actuacions a París, Londres, Nora
York i Chicago, i ha assolit un èxit
grandiós.
No és menvs interessant l'armad
de la reposició dels ballets "El sombrero de tres picos", del gran Falla,
amb el decorat meravellós de Picasso, i l'original Carnaval de Schumann.
Dit tot això, la vinent temporada
de Primavera doma dignament rana.
teatral del nostre primer teatre urde.
i és únicarnent de lamentar q ue Per
compromisos ineludibles, la celebrada companyia de ballets noma pugut
donar ts funcions.
LES ESTRENES
1 ona orova evident i irrefutable
de rixit de la temporada, la inaugunació de la qual ha quedat fixada per
al dia ro de maig, l'está donant el "Lo que las mujeres sueñan"
gran nombre de famílies que han pres
urll ms
abonament per a aquestes funcions Fanttalo
que constituiran la nota més notable
olemony d'intriga amb algunes cande la temporada dc Primavera.
fons, dirigit per Geza Von Bolvary i
Jelly d'Aranyi a l'Associació Obreamb Nora Gregor u Gustav l'hohlich
ra de Concerts. La gran artista
protagonistes i Peter Lorre en un imhongaresa Jelly d'Aranvi actuará en
portan/ M'en
el tercer concert que rÓrquestra Pau
Casals ce/ebrari denle, diumenge, dia
29, per a l'Associació Obrera de ConS'ha qualificat d'opereta "Lo que las
ceda. En aquesta darrera audició simfónica es donará en primera audiciä mujeres sueñan" pel Mol més que no
el famós "Cancere en re", de Mozart, pas pel que s'hi canta, que són unes
simples canoas, i hi ha una mica de
ball en sm dancing i en un escenart,
però en realitat és un film d intriga
quasi policiac, s¡ no fos que la policia
no hi fa altra cosa que fracassar i ¿casar els triomfs—els policiaca i els altres—a l'amor.
El film ens presenta una cantatrau
cleptómana que misteriosament s'apodera de totes les pedrea prenotes que pat
Al seu costal hi ha un misteriós Persa
totes les-natgequvil¡p
pedrea que ella ha robat. Na obstant
i això, dos detectius estan a punt dagafar-la, guiats per un guant i el perfum,
quan el perfumista, que és amic d'un
d'ells, la salva i la ve,' fer fugir. Perä
ella baixa del tren u ell se la troba
casa. Ací, com es veu, comença denIran-Id l'amor, Tumbé hi surt novanient
el personatge misteriós; peto!) si expliquéssim tot l'argument, la cosa ja no
tindria cap interés per a l'espectador. Direm manes que el director Gera Von
Bolvary hi ha sabut donar el dinamisme
i l'interès necessaris en aquesta mena
de films, ¡ que al costal dels protagonista el gran actor Peter Lotee, que féu
el pavee principal de "M", el magnífic
film de Fritz Lang sobre el vampir
Dusseldorf, hi fa un policia que al CM'
tat del seu caire grotesc conserva aquell
caràcter inquietant del paper que ii dona'
celebritat Un film que no perd interés
dea que cbmença fina al final. I aix6 ja
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ment, car aquest amb habilitat és
escamotejat o substituit intercalant
escenes de dos óssos petits que si
lié donen amenitat al film no hi
aporten cap interés cultural.
"MICKEY APRENENT"
Un dibuix de ‘Valt Disney molt
mogut i excellentment musicat. Un
botiguer d'una casa que ven besties
necessita un aprenent; passa Mickey i s'hi queda empleat; la sera
inexperiencia en l'ofici lar-a que tota
la botiga es revolucioni i hi hagi
trencadissa general. Heus aci ladeeSola d'aquest dibuix, en el qual Walt
Disney ens masera novament el seu
fi hurnorisme. Entre altres "gags"
que illustren les peripecies de Mickey
en aquesta botiga hi ha el de restrue
que tot sho empassa fins que es
menja el paraigua de Minare; desgraciadament, cada vegada que te un
singlot se li obre el pareigua que
té a dintre el coll; un orangutan
llegeix una revista cinematográfica
on troba Stan Laurel en la seva posició característica: rumiant tot rascant-se el cap, i l'imita a la perfecció;
unes guantes pigines mes endavant
trota King-Kong enfilat al Empire
Building que, com sabem, amb les
mana agafa els aeroplans; desitjós
d'imitar aquesta gesta, s'escapa i enfilant-se en una pila de captes, que
simulen el gratacels, té Mickey agafat
per una mi de la mateixa forma que
King-Kong tenia l'aeroplà. Despea
de totes aquestes destroces Minnie
i Mickey sen van almas que arrihi
l'amo.
M. M.

Actualitats filmades
"ECLAIR-JOURNAL"

Fantasio
El noticiari francés d'aquesta setmana comença amb una manifestada
dels funcionaris públics de protesta
contra un nou impost; la policía dissol sense dificultats els pacífica perä
cridaners maniiestants. El transatlàntic "Bremen" entra al port de Cherburg despres de les reformes que
s'Id han fet; aquesta mateixa setmana
hem vist diversos reportatges daquest esdeveniment, i podan dir que
el d'avui es el més complet. A Dunkerque vetan el llançament d'un nou
vaixeil; acuesta noticia, que trohcm
en gairehe tots els noticiaris, ha estat
Apassionant història d'un aquesta
vegada hàbilment encurçada:
d'un /tome el qual l'amor shan suprimir els discursos que inevitabletnent
es devien pronunciar.
eleva i dignifica
Les tropes americanes són enviades
en gran quantitat al Panamá per
Són dos films Paramount vigilar el pas de l'esquadra nordamericana de l'Atlantie, que ha de
travessar el canal per reunir-se amb
la del Pacific. Completen aquest notiun amor tan intens i antro una expres- ciari les festes que se celebren a
l'India i a Santa Anita (Mèxic) en
sió tan feliç que sulajuga el lector.
Esmentarem encara les seccions homenatge a la (lona. Finalment Cahabituals: "Movimenr musical" ( L is- dine, rhome de mes forma del món,
boa, París, Suissa, i Barce- que ara es dedicará al "pancrace", fa
algunes exhihicions.
lona), "Vida musical dels orfeons
Catalunya", "Noticiad" i "Obituari-.
"PARAMOUNT NEWS"
Aquest número, com de costum, es
Veiem altra regada campo coberts
traba en venda als principals magaterais de música i quioscos de la nos- d'aigua, automóbils enionsats al fang,
tra ciutat, t al propi local de FOrfeó cases i vies de ferrocarril desaparegudes; és una inundació que aquesta
Catalh.
segada ha ocorregut a Oklahoma. Els
bombas de Paris proven una pasta
blanca per a sufocar els incendis; la
presa de vista del començament és
original i encerrada. La cursa de eavalla a Nica, molt semblant a la que
hem vist en el "Fox Movietone"
d'aquesta setmana; igual que l'arribade l'aviador italià Renata Donadi,
LES ESTRENES D'AVUI da
encara que en el d'avui podan vetare
el moment d'enlairar-se l'esmentat
"MADRES DEL MUNDO"
"recordman", detall que no deixa
Un film M. G. M. que s'estrena d'aser un ruede digne d'esment. Les
avui al Fémina, interpretat per Dia- festes de Pasqua a América — és
na Wynyarcl, la coneguda actriu tea- Hollywood— són objecte d'un retral que tan excellent record ens portatge curt i sense varietat en la
deixa amb el film de Frank Lloyd presa de vistes; aquest defecte coinci"Cavalcada", i Lewis Stone, vell deix ami) el dels altres reportatges
actor de cinema que ha interpretat que hem pogut veure de la festa. Es
nombrosos films. Completen aquest ven que a la ciutat del cinema els
repartiment: Phillips Holmes, jeme repórters cinematogràfics estan molt
actor que ha interpretat diversos vigilats i no poden fer les "perforfilms amb Sylvia Sidney; Robert manees" informatives a les quals ens
Young, que fa poc temps hern vist tenen acosturnats.
M. M.
en un excellent film de Merwyn Le
Roy, "Anna la del remolcador", i
Mary Carlysle.
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EL TEATRE
L'estrena accidentada de
«La Chulapona», al teatre
Novetats
La nota publicada ahí- donant
compre dels incidents d'aquesta estrena. tou redactada amurre s'escórria la
representació del scgon ame de "La
chulapona", després del sorollós batibull que havia obligat a interrompre
l'execució de robra i a intervenir, des
del prosceni, l'empresari senyor Calvo,
testimoniant que l'autor de la música, el mestre Moreno Torraba, no
era l'autor de rhimne feixista cantal
a l'Escorial el diumenge passat. L'afirmació del senyor Calvo, que es presentó nerviós i excitat, fins al punt
que la tiple Madi& Vázquez se li
apropi amanyagant-lo amb una sollicitud tota maternal, no calma pas els
änims dels que havien anat a fer
aquell acte de protesta i que passaven de boa tros de la dotzena que nomes va voler veure-hi un redactor de
"La Veu de Catalunya". Tant fou
aixi, que des d'aleshores l'obra emprengue una- sensible davallada i ni
els esforços de la "claque" ni els del
senyor Joan Marsans, que des d'una
llotja de primer pis els esperonava amb
una gran fogositat, aconseguiren fer
repetir cap mis número de la partitura.
Acabat el segon acte, ei senyor Moreno Torraba —de qui cal reconeixer
el coratge, puix que se n'ha de tenir
molt per aguantar, dret davant el fafistol, un xefec com el que li queía
damunt — intente justificar-se persanalment. S'adreça al púVic, denianato
silenci amb el gest, i aconseguint, a
cOpia de moits esforços, fer-se sentir.
no digné mis que vaguetats. Repetí
que ell "no feia política, sinó música-,
i amb actitud més "chulapa" que olímpica digué que perdonava els equivocats promotors de rescinde. Per sincerar-se jura que ell no era l'autor de
l'himne de "Acción Popular". Caigué
el teló i la sala es convertí en una
assemblea on discutien alhora tres mil
persones. A l'escenari, les discussions
eren també apassionades.
Comencó el tercer acte, amb Ist montera densa de neguits. Es repetí.
amb penes i treballs, un "xotis" del
començament, i dad en avant ei pío
blic es mostró molt més interessat per
les batusses que hi havia als pastadistes que pel que passava a l'escena.
Acaba la representació. Els autors foren cridats altre cop per una part
dels espeetadors, que els saludaren
amb aplaudiments, mentre es de:gaya
sentir, per ci i per na, l'estridencia
de xiulets i crits de "mori el feix!" i
"visea la República!". La noticia intervingué, no pas amb =asa fuga:
es digué que l'oren detinguts tres aralotadors, i el teatre es buida..
Alzó is, narrat tan objectivament
com hem pogut, el que passe el dijous
al Novetats. Ara be: ¡tenien raó els
promotors del soroll, en atribuir al
mestre Torroba la composició de l'himne del feix espanyol?
Feia tres dies un redactor d'un dial.:
local havia preguntat a l'autor de
"Luisa Fernanda" si era cert, coni
s'havia dit, que ell havia escrit un
hirnne feixista. El mestre Torroba, per
tota resposta digne:
—Jo noma puc contestar que l'himne s'estrena' diumenge a l'Escorial, i
nue no is mar.
La resposta aelaria molt vagament
el rumor recollit p els periòdics. Per
altra banda. el diari "Ahora", de Madrid, arribat dimecres a Barcelona, publicava uniese eco:
"El maestro Moreno Torroba estaba ayer un poco mosca, porque le
dijiron nue las juventudes de A. P
no se sabían el himno que compuso
para que lo cantasen en el acto de
El Escorial.
—Es natural que no se /o sepan..,

Cineinatografia científica
COMPLEMENTS
DE PROGRAMA
"LA PESCA DE LA BALLENA"
Fantasio

Bert Frank ha dirigit aquest documental, realitzat en l'expedició capitanejada per William Ferley que
recorrent la mar de Bering es dedicó
a la pesca de la balena. Si no los
per l'oportunitat amb qué la CO171bra recull el moment d'ésser caçat
l'enorme mamífer i algunes escenes
de platges atapeiries de les lianes
mis diverses, aquesta cinta no tindria quas¡ cap interès com a docu-
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Per petició de gran nombre de metges, farmacèutics ¡ enginyers químics
que no pogueren assistit a la primera
projecció de la peRícula cultural "Energia solar" es repeteix aquesta proje-ció denla, diumenge, a les onze en punt
del matí, al cinema Kursaal (Rambla de
Catalunya, 53).
"Energ í a solar" is una pellícula cultural molt interessant obtinguda a l'Institut de Cinematografia Científica dels
Laboratoris "Bayer Metate- Lucius",
que d'una manera rnolt amena, peró ner
altra pare rigorosament científic demoliera com l'energia solar acumulada per
animals i plantes antediluviana i transformada en carbó i olis minerals a recuperada Per la moderna quimica sintética
¡ utilitzada Per a l'obre:ció de múltiples
compostos química, entre els quals destaquen per Ilur importancia practica ele
colorants i els moderna medica/tienta sinSities.

que segueixen: Alemana a, 1C19 (que
representen 25 menys que en lany
anterior); America, 90 t o sigui ss
mis que en 1932); Txecoslovàquia, 5;
Franca, 3: Italia, 3; Polònia, dues,
i Anglaterra, 1.

porque mi himno esta inédito. No les
gustó a los que me lo pidieron y lo
tengo en casita para incorporarlo a
una obra de teatro. Que conste, pues,
que si llovió en El Escorial no fui
por culpa de mi música..."
Estiles que el mestre Moreno Torro_
ba no ha desmentit, que nosaines
p:guem.
Hi ha més, encara. Ens consta de
manera cera que l'empresari senyor
Lluís Calvo, devane les proporciona
que prenia l'aldarull, aconselle al se
nyor Moreno Torroba que cl anes un
era de ',Viva la República!" des del
proseen:, per tal de desfer el confm
sionisme dels protestants, i que el
músic s'hi negó. Un amic nostre, que
ho cas tambe del senyor Federico Ro.
mero, autor, amb Fernández Shaw,
de la Iletra de "La chulapona",
la mateixa indicació a l'esmentat senyor Romero, pague la traspassés al
mestre Torroba, a la qual el senyor
Romero contestó: "—El mestre Torroba no vol fer-ho... pesqué no vol
molestar els que no siguin republicana
i que puguin trobar-se entre el pi'
blíc..."
Ahir al matí, els autors de "Lar
chulapona" visitaren el president deis
Generalitat per protestar dels inci.
dents que han promognt, les explicacions vagues del mestre Moreno
Torraba, no pas la intransigencia dels
que no estan disposats a tolerar que
un monàrquic, que vol ¿:r, en aquests
moments, un enemic de Catalunya,
pretengui imposar-se amb una obra
d'un art ínfim 1, per condescendindes inexplicables d'empresaris que
ad es guanyen la vida, ocupi el 'loe
ove es nere-a a aveces del país, toar si
Catalunya fas encara una "provincia"
sense personalitat.
En la sera visita al president de
la Generalitat, els coliaboradors del
mestre Torroba miraren i perjuraren
una vegada mes que aquest sano!.
no és Fautor de l'himne tocat a l'Es.
Penh callaren si ho era o r.o
d'un altre que fou refusat pe-ls (uganitzadors d'aquell Punt tue
creiem une convé posar en clan
tal com han anat les coses...
I de l'obra, qué? Diguem que les
incidencia de l'estrena no permete.
:en fer-ne amb la deguda serenitat el
corresponent judici. Que, a primera
vista, ens semblà que el llibre és mí:*
superior a la partitura, en la qual
noten reminiscencia de les obres mes
reeixides del "género chico", de fa
rint-i-cinc anys. 1 que no varn trabar
justificat, ni de molt, l'exit que va
tenir a Madrid, a no éster que íos
p roducte de raons estranves al teatre... Que tot podria ésser-, a desgrat
que el mestre Torroha digui que no
fa política, sin6 música.
ARBAL

TEATRE AMATEUR
Barcdona
Foment Autonomista Català. —
Amb motiu de les testes del trentenari de la fundació de l'Escola Catalana Mossen Cinto, el quadre escenie
del mateix nom ha representat "La
Ventafocs", de Josep M. Folch i
Torres, i "Cota s'enreda la troca",
de Graells i Castells. Interpretaren la
primera, ultra les actrius proiessionals Emilia Bar& Pepeta Fornés i
Carme Ricard, les amateurs senyoretes Borrelles. Riera i Duran i els
senyors Folch, Barrenes, Bargallo,
Mingus, Duran i Saus. La segarla la
interpretaren ractriv professional 5enyorcta Virgili, l'amateur senyoreta
Duran i els senyors Hinge, FermaOyen, Enric, Bargalló, Borrelles. Balase i Saus. Una i altra foren dirigídes per Andreu Guisen.

DILLUN8, DIA 30

Estrena, al Kursaal

NOVES PRODUCCIONS
Willy Forst dirigeix actualment
una aova peHicula als estudis de
Vita, de Viena. Es tracta de la carne'
dia musical "Mascarada -, adaptació
d'una noveHa jr Wälter Reisch—Fargumentista de "Vuelan mis cancio4.•
•
nes"—, en la qual s'evoca deliciosament la tadelst vienesa a comença- HERUM MIELE
menta del segles XX.
HEINRI(H' CM.
— Per compte d'una empresa txecoslovaca s'ha produje a Viena la pellíenla "El Carnaval del amor", segons robra de Paul Frank i Peter
Herz, amb música de Johann Strauss.
Ha dirigit la cinta Carl Larnac, realitzador de la majoria dels filma d'Anny Ondra, ¡ els interpreta principals
són Maria Beling—revelació de "El
NOTICIES DE VIENA favorito de la emperatriz"—, Tino
Pattiera i Lean Slczak, dos cantaras
de gran fama.
IMPORTACIO DE FILMS
ESTRANGERS
— El director alemana. Max Neu- Un conflicte passional en rambient
S'ha publicat restadistica d'impere- feld ee disposa a fer a Austria la seva
universitari
latió de pellicules estrangeres a Aus- nova comedia "Una mujer que sabe
Direcct6 de Carl Frohlich
tria durant l'any 1933.
lo que quiere", arnb argument de
Les iiires net importants sin les Grunewald 1 música d'Oacar
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I NP ORMA CIO WIE S P AN YA
Les eestions del senyor Samper per a S'ha reunit la minoria radica
i s'han posat novament de mae
eomplir 1n e eärree de formar üovern nifest les discrepàncies existents
e•n•nn-4.41—n

(Ve de fa ', retara t.i.gitia
TAMBE AMPLIA LA CONSULTA
EL SENYOR GIL ROBLES
A tres guarra de dotze ha arribar al
Pelan el cap de la mis:orla (Meada, Popular Agraria, senyor Gil Robles, que
ha sortit a un quart d'una. Pregunnt
pels periodistes ha manifestar que hacia
acudir a ampliar la ama consulta arnb
e: cap de ¡Estas. En la dita conversa
—ha afegit—en5 hem reierit a ceno estrene relacionats amb l'actuacie de la
minoria que represento; en aquest aspecte de la sa lució de la crisi, he decidit fonamentadament amb el que vaig
exposar ahir al: perieciistea a la sortida
de la meya consulta.
EL SENYOR LERROUX NO
VOL FORMAR GOVERN
A dos quarts duna ha entras el senyor Lerroux a la Cambra presidencial,
ha manifestat als periodistes:
—Com vosaltres comprertareu , no tinc
res a dir-vos. A la surtida, veurem.
Ei nyor Lerroux ha sortit del Palau a
una i deu minuta de ja tarda. i
ha dit e; aeguent als periodistes:
—S. E. ha tingut la hondas de donarme compre del resultat de les consultes
amb les diverses persones que han acudir a donar-li llar opiné. El President
riba anunciat que aquesta tarda cridafa una persona, encara no determinada.
per ta: d'encarregar-li la formació d'un
Govern semblant al dimissionari que
continui la politice de concentració republicana iniciada pel Govern que vaig
presidir. Es possible que aquesta tarda
terni jo a evacuar una altra consulta.
M'he posat a disposicia. del President
de la República, en nom del partir radical, per tal de servir la República i
el pais, que aún els mis grana ideals
metas.

El Sr.

Un periodista li ha preguntas a quina dir ara es que ens dirigeixo al domi- notas del senyor Maura ha lliurat al
hora temerla al Palau, i el senyor Ler- cili del senyor Melquiadee • Alvarez senyor Samper. Aquesta carta diu:
rcux ha contestat:
per entrevistar-me amb el dit senyor.
"Distingit amic: Contesto. després
—No ho se, . S. E. mha preguntas on
de madura reflexió. e h requeritnent
seré de dues a tres de la tarda, i ti he EL SENYOR MELQUIADES
que haveu tingut la hondas de fercontestas que al ministeri de Marina, on ALVAREZ OFEREIX EL
me oferint-vos en efecte representa.
dieara amb els ministres dimissionaris.
SUPORT AMB MINISTRES
cié, del meu partit al Govern que us
El senyor Lerroux ha continuar
I TOT
.proposeu formar sempre que es comdient:
una diquestes dues condiciono:
A lea 6 de la tarda ha sortit el Sr. p/eixi
—Wats cura per les paraules que
o lié que aconseguiu la participació
he dit abans indicant que em tornará a San/per del domicili del senyor Mel- de teta els altres rrups republicana,
cridar el President, raraules que no quiades Alvarez. Ha dit als periodis- tranaformant-se aixi en una afortutea que el cap del partit republica deprejutgen re'.
nada realitat la indubtable intenció
-- Eodeu don a r-n os els termes en qué mócrata Ii havia ofert l'ajut de la se- del cap de l'Estat, o bi, encara que
va
minarla, i si calia Ii facilitarla alheu evacuat la costra consulta?
ira reeixiu en aquest propasit, oferiu
—Han estar els que han ringla ja gun element del seu partit per a for- per enclavara plenament que el nou
realitat, és a dir, la neceasitat de for- mar part del Govern.
—Teniu jo bones impreseions?—ha govern, o vós, en nom propi, assumimar Govern a base del partit radical.
reu la total responsabilitat de la neta
No he veleu t fer pública abans a mesa preguntas un periodista.
encertada conducta de S. E. en la
—Per ara no puc anticipar cap imconsulta yergue pedria semblar una
tramitació de la Ilci d'amnistia en la
coacció envere S. E. i les persones que prenso. Me'n vaig al Congrés per a dimissió del govern anterior.
entrevistar-me amb els senyore
han emes Ilur oninió en el dit sentir.
Aquesta. adhesió explícita i sense
Robles i Santaló. I res mes. Al CanE! senyor Lerreux ha acabas dient:
reaervea a la conducta del president
—Je siSe un ven senyor que ti res- gris us podré donar alguna referen- de la República es per ,a mi fonapecte a l'opinin pública, encara que al- cia d'aquestes entrevistes.
mental segons us he manifestat verguna no ho creguin, i procedeixo sern- EL SENYOR SAMPER NO HA bah/lene Celebraria rnoltissim que la
pre amb tota delicadesa. Ara es veura REBUT L'ENCÀRREC
COM A cempartissiu. Vostre amic, Miguel
— ha presseguit el cap del partir raMaura.AUTONOMISTA, SINO COM
dical — el que ha estat d'encertada la
A RADICAL
meva actitud en no accentar en la darrera ses sió de Cort la internellació
DONA
En arribar al Congrés el senyor EL SR.
deis SeVilli s te5. Ho vaig fer amb el fi
de donar el ternos necessari perquè so- Samper, depris de la visita que hacia
realitzat
al
senyor
alelquiades
Alvabre l'inim s'ohri suc seelant. perquè es
DE LES
reflexiones serenament, i el Govern pe- rez, ha dit als periodistes que hacia
gues arribar a la primera sessió meta- estas intentant posar-se en comunicacid
amb
el
senvor
Acalla,
però
acamentaria amb t eta eficacia i el Parla- baca d'assabentar-se que l'ex-presiAL
ment recobres la seca normalitat.
dent del Consell es trobava a la serra
En dirigir-se al colme oficial ha estat i que no tornaria a Madrid fins a
DE LA
preguntat si l'havien encarregat de les nou de la nit. Per tant, ajornaré
friernar Govern, i ha respost:
la nieva entrevista fine a la dita liera.
Terminada
l'entrevista amb el se—Per Dio, no dinueu airth. Em semUn periodista Ii ha dit que harten
ida que ja está dar tot el que Ir die preguntat d'Unió Radio de Valencia nyor Gil Roblea, el senyor Samper
ha
manifestat
que
anava al Palau Napea que ocerrera el perill que es desIli• si l'encàrrec que havia rebut de forRuin aquestes feces revolucionaries eme mar Govern era COITS a diputar radical cional a donar compre de les gestiono
realitzades fina aquell moment a
anuncien tráeles mala. Jo no estir en- o com a diputar autonomista.
carregat de formar Govern, ni vull.
Com ar adical, no cal dir-ho, per be S. E. el president de la República.
— Què ens poden dir de la carta
que autonomista, puix que com a autonomista pertanyo al partit nacional, que del senyor Maura?
—No he tingut temps de meditar
es el partit radical.
sobre ella. La contestaré, com is
EL SR. SANTALO S'OFEREIX natural.
—;.Modificara aquesta carta el
MENTRE ES COINCIDEIXI
ru—
nibNode Nlao
El senyor Sentaba esperava el senvor
ccrrisc
e i? que la carta modiiiSamper al Congres. El senyor Santa"ló cmi ni el rumb de la crisi ni la marea
ELS MINISTRES DiMISSIONA- havia conferencias telefónicament amb de les m:Ve5 gestions.
el senyor Companys, i despees de la
RIS SON POC EXPLICITe
A des quarts de sis de la tarda el
conferencia el senyor Semejó ha faciliA les 4'45 de la tarda lo sortit el tar als periodistes la seglient nota:
President de la Reeithlica ha sortit del
Sr. Lerroux del ministeri de Marina.
"Consultar el senyor Sentaba, de l'Es. Palau Nacional amb la seca filla a d.,Els periodistes li han Preguntar sobe, guerra Catalana, ha dit que consultaria stur un tomb pel cansa del Moro. A (La
els termes de l'entrevista que hacia ce- amb la seva minoria, si be la seva im. quartS de set Ila tornas al seis despatx
lebrar amb e! Sr. Samper, i ei cap del pressió pemonal es que prestará ci
po- oficial del Palau. A dos guarra de van
Govern dimissionari ha contestat que pereció desinteresada al nou Govern
ha arrihat al Palau Nacional el senyar
l'entrevista hacia estar molt afectuosa. en aquella punta de coincidencia de la Samper, i en ésser interrogas pela pe¡ que l'halda autoritzat yergue formes
nota lliurada a S. E. el President de hediste% els Ira indicar que no podria
Govern.
la República, i especialment en tot el antpliar cap de les manifestacions que
—,;Prestant el vostre ajut amb mi- que
hacia fet en el Congrio. L'entrevista
nistres i tot? — han preguntar els in- gim."representi la consolidació ni- entre el semor Samper i el cap de l'Eeformadora.
Despees el senyor Sensata) ha mani- tat ha durar ‚lira hora i mitla
—Si: amb tot el nostre aitd.
A la sortida el senyer Sarnper ha atafestar que havia exposat al senyor SamDesprés han anat sortint eis altres mi.
nifestat als informadors:
nistres. i els neriodistes han preeun- per el seu pensament, segons el qual
—He doras compre a S. E. de les
Catalana prestará collaboratat. al Sr. Ciril del Río si els ()mugres- i'Esquerra
ció a tot Govern republicà, sempre i gestions realitzades, gestions que penso
SiSte s fermarien part del nou Govern.
—Hem dinat amigablement, i res mis guau amb la seva tasca es disposi a do- cantinuar. Ara %a je al Congrio per celebrar alguites conferences telefeniquea,
I no hi hagué manera de treure cap nar prestigi i consolidar la República, i després visitare el senyor Acaba, que
i coincideixi amb els punts q ue expqs:lt
me s paraula al ministre d'Agricultura.
El Sr. Hidal ga ha dit que el senyor en la nota que lliuri al senyor Presi- cree que ja haurà tornar de la Serra.
Samper els havia assabentat sie l'emir- dent de la República en la consulta que lambe penso entrevistar-me amb el senyor Guren Ordax, president del parrec de fermar gevern, i l'havien felici- evacua al Palau.
El senyor Samper al Congres sola- tir radical socialista, i amb el senyor
tas efusivameet.
ment lia conversas breument amb el se- Rodríguez Pérez, representant del parEL SR. MAURA S'OFEREIX PER nyor Santaló, i li ha pregat que Tespe. tir republica nacional , que presideix el
A UN GOVERN GENUINAMENT res, puix que anava alguna moments al senyor Sánchez Roman. També s'entreNistarà amb el senyor Negrita de la miREPUBLICÀ
domicili del senyor Lerroux,
noria socialista.
Imunediatament sha dirigir el seneor L'ACTITUD DEL SENYOR GIL
—Tornareis aquesta nit a visitar el
Sarnper a casa del senyor Manta, amb ROBLES SERA LA MATEIXA president de la República?
el qual ha estat conferenciant comprara
—Segurament, si. Estic disposat a seQUE AMB EL GOVERN
guir les nieves gestiona amb tota inmoments.
ANTERIOR
tensitat.
A la sortida ha manifestat als informadora que el senyor Maura se lt havia
El senynr Samper sha acomiadat
El Sr. Sarnper ha tornas novament al
ufert incondicionalment, sempre que si- Generes i ha dit als iniormadors que la amablernent dels periodistes i ha marper
a
la
forrnació
d'un
Govern
geset
al Congres.
gu i
sma entrevista amb el Sr. Blasco ha
nuinanient republica. En ces contrari estas de gran cordialitat. Mi queda etaEl president de la República ha aleanhauria de consultar =la la seca mine- nifestada l'absoluta compenetració
denat poc després el Pelan Nacional i
ria. Seguidament el senyer Samper ha entre ella existeix.
ha marear al seu domicili particular, on
marear a casa del senyor Martínez de
Un cop al Congrés, el Sr. Sanmer segurament rebra aquesta nit el senyor
Belasco, on es troba en aquest moment. ha fet una breu visita de cortesía al Pre- Samper.
sident de les Gnts, Sr. Alba. Ha sortit
EL SENYOR MARTINEZ DE del despatx preeidencial i lau anat
VELASCO HA DE CONSUL- visitar el Sr. Gil Robles.
EL SR.
TAR AMB LA MINORIA
A les e'un h. ha acabar l'entrevista dels
scnyors Samuel- i Gil Robles, Han sortil
A les ci n c de la tarda li a sortit el seLES
per informar els periodistes.
nyor Samper del dotnicili del cap de junta
El Sr. Satnper ha (lit:
la !Muerta agraria, seneer Martínez de
ENTREVISTA FRUSTRADA
—El mateix Gil Robles us podrá doVelasce. Ja l'eaperaven nombrosos Pe
AMB EL SR. SANTALÖ
se--riodste.Apgun'aqs,el nar la referencia.
El Sr. Gil Robles sha excusas, i
A tres (piare de deu de la nit ha
nyor Samper ha dit que el senyor Mar- aleshores
el Sr. Samper ha dit
arribar sovarnent al Congres el setínez de Velasco Ii hacia done el seis
—El Sr. Gil Robles p restará, la col- nyor Samper. No ha negus entrevisassentiment. Li ha preguntar si tindria
laboraciä de la minoria d'Acció Popular tar-se amb el senynr Santaló per l'aincomenient eis qué formessin part le! completament desinteressada.
sense cap yer-se abeentat. El senyor Santaló
nou Govern mes d'un ministre de la partiripació en el Govern.
ha estat al (Os/gres i ha conferencias
tu eca minarla, i el senyer Martínez da
--;Sigui quina sigui l'extensie d'a- arub Barcelona. Esperava la tornada
Velasco li ha contestas que liante de
del ceneer Sarnper per tornar a enconsultar aquest extrem amb la sec a mi- quest? — ha preguntas un periedista.
El Sr, Gil Robles ba intervingut er trevistar-se amh ell, pera, com que
noria.
conversa i ha aclarit:
l'entrevista de l'encarregat de formar
El senyor Samee r, des del domicili la —Ta
q int en comete la signifiracia de Govern amb el cap de l'Estat sha
del senyor Martínez de Velasco ha marxat a l'Hotel Palace per descantar. la política eme el Govern vulgui desen- prolongar molt, el senyor Santaló, en
mi l la r, q ue es el q ue a suri m'interessa no tenir noves noticies del senyor
EL SENYOR CAMBO OFEREIX Si aquesta política és la ‚tue s'ajusta a Samper, ha cregut Sena dubte que
la
compositita de la Cambra. la celta- aquest havia anat a realittar alees
UNA COL LABORACIO
horadó Es obligada,
gestions, ¡ ha abandonas el Congrés
DESINTERESSADA
Gil Robles, despees nue el Sr. Setas- ja tard, hora en la qual la desanimaner
sha
acrundadat
deis
periedistes,
he ció' era absoluta.
A preguntes dels periodistes ha dit
Ela periodistes han tornar a interque des ale l'Hotel Ralaee marearle a rontinuat amb aquesta diellf
—Quan el non Govern lar' a la Cam. rogar el sen or Sarnper, que el-, ha
l'Hotel Rita per tal de conferenciar
manifestat
que ea dispasava a v isitar
H.&
la seca ele- t arad& fiterem la nnstra
amb el senyor Cambie
A les ant e i minuta ha arribat el actitud. Si el Guaseen fa la miteisia no. els senyors Acaba, Negrin, Rodríguez Pérez ¡ Gerden Ordax.
senyor Sa mP er a l'Hotel Ritz, i ha i'Sis'a que l'anterior, co.mntarà amh
Se li ha preguntas si aguara nit
pasear seguidament a conferenciar trastees vets i amb la fiestea ~llanca
El S e . Gil Mil es ha acabar dient hi hauria nieta, i ha contestat:
:inri) el cap de la 1.1iga Catalana, se_Nont i; sortejo. Detre serà la
nyor Gambó, que avisar telefónica- que Merara que hi liad aviat trevern
Ilista.
Melar esperava la visita de l'encarreEL SENYOR MAURA EXIGEIX
gat de formar Govern. A clos guarra
EL
SENYOR AZAÑA NO PENSA
L'ADHESIO
A
LA
CONDUCTA
de sis ha abandonas el senyor SamCOL.LABORAR
per l'Hotel Ritz. Ha dit als perioDEL PRESIDENT DE LA
distes que el senyor Cambe ii havia
A un quart de deu de la nit ha
REFI3BLICA
ofert la seva coliaboraió desastresarribas al seu domicili el senyne AlaA dos quanta de set de la tarda ha fia, a a ompansat senyors Casares
seda.
--I tarnbe la collaboració personal? arribar al Contares el secretari par- tjuiroga i Barcia. El senyor Azafia
—Jo p onles puc dir el que us acabo ticular del senyor Maure, el qual ha na manifeatae als periodistes que esde manifestar. En aquests momeas passat a visitar el senyor Samper. perava N visita anunciada del senyor
no m'és possible ampliar mis les En sortir el mateix secretari ha faci- Samper. Després el senyor Barcia ha
meses declaracions. L'únic que poc litat ala periodistes la carta que en dit als periodistes que podia assegu-

SAMPER
COMPTE
SEVES
GESTIONS PRESIDENT
REPUBLICA

Samper rep rendir-

ree de formar overn
A les dues de la tarda ha arribas
el &mimar Samper al Palau i ha ro-

mas a la cambra presidencial un quart
d'hora. A la sortida ha manifestar que
hacia actni.t crian pel president de :a
República. creient que es tractava
d'un canvi d'impressions. pero
vist sorprès —en assabentar-me que
S. E. erst CONEZVa l'encauce de formar Govern. A continuació ha facilites a següent nota:
"Convé formar en interès de lee
Cortssso Govern que es preposi seguUr una política de conciliació nacional i de defensa de la República
i donar seducid, als problernes económies i socials i a la legislació complementaria de la fonamental. Per a
a:en ha de formar-se un Govern d'artspija cuncentració republicana.%
Els periodistes han preguntat al senyor Samptr guinea seran lea seves
primeres gestiono, i ha contestara
—La primera sera prop del senyor
Lerroux, per la qual cosa em dirig eixo al ministeri de Marina.
--¡Fins on arribaran les concites:orla a les dretes?
—Arribaran fino ala partits que
acatin lleialment el regirn. I sense dir
mes el senyor Samper s'ha acomiadat deis infPrmadors.

LES GESTIONS PER A FORMAR NOU GOVERN
EN PRIMER LLOC, EL SENYOR
SAMPER PROCURARA QUE AL
GOVERN HI HAGI EL MAJOR
NOMBRE POSSIBLE DE
RADICALS
Des del Palau s'Uta dirigit el senyor
Samper al ministeri de Marina on hi
havien reunits ela altres ministres del
gabinet dimUssiionari. A lea 3'0e ha
sortit el senyor Samper el qual ha
confirmas als periodistes Que havia
estas encarregat de formar Govern.
Ha afegit que anava a visitar els
senyors Maure i Martínez de Velasco
Aqueas darrer no es trobava al seu
domicili, pere ternera dad a mitja
hora—ha dUt.
Els periodistes li han preguntat si
haría realitzat algunes gestiona i el
acepar Samper ha contestas. afirmativarnent, i ha elegir que únicantent
It havia fetes Prop del senyor leeremos, el miel ha vist amb satisfacció
q ue hagi estas rencedit l'enearree
de formar Govern.
— Compteu arnb l'ajut del partit redical?

—Sí, no selament amb els ~s e listó
que Procuraré q ue en el Govern hi hagt
el mai 07 nomame de ministres f adj.
cals.
Li van preguntar tumbe fins ein arelharten les cencessions a la dreta, i ha
centestat:
—A roes els qui vulguin collaberar
eignin autenticament republicana.
—I per l'esquerra i.
—Als grups que acceptin el programa
del senyer Lerreux. Ea a dir: el progrania del partir radical.
Horn li ha °reasumas des Pria si dona
-ráminateslC.EDA
—La C.E.D.A.. no.
—Prestaran el seu ajut?
—Caldrà
la Lliga?
—També slauran de fer gestions lar%
dels tete caps.

SAMPER REPREN
SEVES GESTIONS

rar que la resposta del senyor Azaña
seria la de no eollaborar, ni de prop
ni de lluny en un Govern presidir .pet
senyor SamPer.
Continuant lee seves gestiona, el
g ens'« Samper ha aerhat prop de lee
deu de la nit al &mitin sIe r ex.
president del Consell senyor Azafia
L'entrevista ha estas mea breu.
A la sortida el senyor Samper ha
fet lee següents manifestacions als
periodistes.
—El senyor Azafia Misa dit que no
podia comprometre la promma de re.
colear el Govern que es formi. Id Ira
;aromes. i jo ii ho agraeixo, reunir la
seva minoria, perque aquesta assenyali les orientacions.
Se Ii ha preguntar si aquesta decisió del senyor Azaila cl feria de e :stir de les gestione, o si pensava continuar-les.
—Jo vaig a continuar les meves
gestions. La contestació del senyor
Azafia no m'ha fet desistir dels metes
eropäaits. Ara vaig a veure el senyor
Negrin.
Els informadors li han preguntat
aleshores si en la seca visita ala so.
cialistes els demanaria collaboració
parlamentaria.
—No; és solarnent un acre de coi,
tesia envers el dit partir.
Desecas, referint-se el senyor Samper a l'entrevista que havia tingut
aquesta nit amb el senyor Lerroux
iza manifestar que havia donat compre al cap del partit de les gestiona
que portava realitzades. Li he expressat la ineva gratitud per la seva
conducta abnegada i el seas afecte per
mi. Al mareix temps Ii he dernanat
consell sobre les visites obligades pel
protocol i les orientacions a seguir
donada l'experiencia que ell té denuestes coses.
Des del dornicili del senyor Azafia,
el senyor Samper ha tornar al Cosieres, ha arribar a un quart d'onze
de la nUt. Una cegada al Congrés, ha
Pasear a entrevii• tar-se amb e:s senyors Negrin i G-rdiun Ordax.
ENTREVISTA AMB EL SENYOR
NEGRIN
En acabar l'entrevista amb el senyer Negrin, aquest ha iet als periodistes les seguents manifestacions.
—El senyor Samper ha tingut la
deferencia de comunicar-me que el
enyor president de la República lu
ha encarregat formar Govern. M'Ila
informas tumbé de la classe de Cevern que es proposa formar. Jo, en
el meu nom, i en el de la mera minoria, li he expresan la me ya gratitud p es aquest acre de certesia i
EL SENYOR GORDÖN ORDAX

ES RATIFICA EN LA SEVA
CONSULTA
L'entrevista del senyor Samper
amb el senyor Cordón Ordax ha estar
molt breu. Aquest n'ha facilitar als
perioilistes la següent referencia:
Jo he dit al senyor Samper que
mantenia els termes de la nota que
vaig lliurar al president de la República, i que la rnantenia personahnent
i com a afiliat a la minoria d'esquerra
republicana, a la qual pertanyo. Li
he dit que la nostra posici6 és en
aquest govern i en tots els que es
formin, prestar-los suport en qualsevol (dura republicana, la qual cosa
han de fer també tots els republicans
del Parlament. Fixeu-vos que recalco les unes-es parattles "en qualsevol
obra republiaana-.

SEMBLA QUE EL SENYOR
SAMPER ACONSEGUIRA
FORMAR GOVERN

Madrid, 27. — La reunió celebrada
per la minoría radical ha tingut extraorainäria importancia. han assistit
tots els ministres dimUssionaris, i ha
cstat presidida pel senyor Rocha La reunió ha acabas a les dues de la tarda,
i minuts abans l'ha abandonada el ‚ enyor Saniper, que a uba dirigir al Congris, des don ha parlas per telifon amb
el cap de l'Estat. De la reunió ha estar
facilitada pel senyor Guerra del Rio la
nota següent:
- Desde las doce basta las 253 de la
tarde estuvo reunida la minoria pulan:citarla radical.
La minoria radical, que siempre estuvo con su jefe identificada. en estos solemnes mementos en que se ventilan los
maa graves problemas de la República,
ratifica su adhesión y subordinación al
Sr. Lerroux y le otorga el mas amplio
voto de confianza sin limitación aleuna,
sin perjuicio de reiterar su opinión t se,
bre la conveniencia de que el Gobierne
que se forme sea presidido por D. Alejandro Lerreux."
Segons referincies aconseguides peis
periodistes, semilla que la nota no ha estat aprovada per unanimitat. El senyor
Guerra del Rin ha manifestar a la sorruda que la reunia shavia descabdellat
ert un ambient de gran cordialitat. i que,
no cal dir-he, la nota facilitada era cíapia exacta del que ha succeir en la reunia.
Per investigacions practicades pela informadora sembla que tse obstant les
afirmacions de lee-ministres d'Obres
Pnbliques. la reunia no havia transcorregut en la forma tan normal com havis manifestar, puix que es sabut que
Ini ha hagut gran discussió, i s'han posar de relleu dues tendencies que ja es
cenen destacant la temes en lea reuniens
que celebra la minoría radical. La reunió d'avui ha cemeneat amb l'exam.en
de l'actual moment t'etnia i posició del
partitr adical davant la seva possible
solució. A partir d'aquest moment s'han
cornenfiat a manifestar les dues tenclencies de que donem compre, una sustentada per la mejoría dels concurrente,
que en forma energica manifestaven Ilur
criteri de negar la collaboraciä a qualsevol Govern que es formi que no sigui
presidit re' aeryor Lerroux.
Els que defensen l'altra tendencia
formada per menys nombre de diputats s'ha moatrat partidaria que la
minoria parlamentaria adepti una povide, de majo, tranaigenzia.
El primer grup el formen entre
almea els senyors Iglesias. Alvarez
Mendfribal. Res- Mora. Jiménez lznuierdo i altres. i els senyors Rocha
Salazar Alonso. Samper i Guerra del
Rio no amagaven la sera sUmpatia
vers aquesta tendència.
La discussió entre els dos bandola
ha estat molt viva i apassionada. El
senyor Iglesias ha dit que no podía
pennetre's que al can del Part it sei
retires del Poder en la forma que
ea pretenia, i altres diputats del sm u
grup han unan:restas que abans que
rea eren radicals.
Després d'un Raer debat sha acordat per n'AMI redactar una nota er
la qual es fi; constar l'adheei6 i
subordinació Si senyor Lerroux i que
la minoria no prestara !a seca collaboració a un Govern que no eatig,u:
presidio pel senyor Lerroux.
Elsenyor Martillee Barrio ha pronuncia
t un discurs posant de manífeat que calla en aquests mements
la transigencia per part de Sota. Ha
posat de relleu els inconvenients que
podria tenir per al futur record de
negar tosa col-tal-pereció a tot Goverr
q ue no sigui presidit p el cap radical
Ha propasar el senyor Martinez
Barrio que es concedeixi al senyer
Lerroux un arnpli vot de confiança

sense limitan& amb objeete que sigui ell assenyali el rumb que ha
de prendre el partir.
Ha estat :mantas el criteri del senyor Martínez Barrio i Ole mal:ticas la nota en la forma descrUta, en
la qual es fa constar la convenientia
que el Gnvern que es formi sigui
Prósidlit pcI SerlyOr Lerroax. Aepievia
nota ha estar aprovada i s ' ha donat
per acabada la reunió.
En la darrera part de la reunió el
senynr Guerra del Rio ha ocupan la
nresUdencia per haver-se absenta: el
senyor Rocha. que ha acudir ad mi:listen de Marina per assistir a l'esmorzar que allí ha celebrat el gabinet
dintisaionari.
A la sos- sida ile la reunió els senyors
Iglesias i Marraco han manifestat als
1m:odiares que s'havja manifestat el
echten de no ajudar un Govern que
nro aigu: nresidit pel cap del partir.
Els periodistes han menifeetat al
senyor Martínez Barrio si podia menifeatar la tesis defensada per ell en
la reunió. per6 l'ex-ministre de :a
Governació sha lirrliW a die que el
que s'ha tractat en la reunió es timba
reflectit execrar:lene en la neta facilitada.

Els peribdies publiquen una ampliació de l'ocorregut a la reunió de la
minoria radical.
En aquesta reunió sembla que després dhaver-se defensat la proposta
de la intangibilitat del senyor Lerroux, com a president del Govern
futur. el senyor Martínez Barrio ha
pronunciat un extens discurs. en el
qua!, després des obligats elogis al
cap del partit, ha manifestat que ell
estaca absolutament al costat de la
intenció del President de la República, recordant que quan era president del Consell, el cap de l'Estas II
manifesti que no facilitarla el pas
d'una amnistia sima en determinades
condiciono, a les quals, per cert, no
s'ajusta la llei suara aprovada.
Per altra part. ha recordat el se.
oyes Martínez Barrio que en el primer Consell del Govern Lerroux, en
el qual ell exercia la cartera de Guerra, el senyor Alcalá Zamora ten ;a
declaració que a ran dels successos
del so d'agost s'havia compromès amb
ell mereja a no Instilar Sanjurjo, pera també a que no tingues mai comandaments militara de cap mena.
El senyor Martínez Barrio ha acaliat
el sen discurs advocant perqué la no:noria dones iacilitats per a la losmació d'un Gabinet a to anta :es
circumstancies.
Ha intervingut després el setwer
Penco Madrigal, que amb gran vivesa
ha replicat al senyor Martínez Barrio,
dient-li que la seva postura no la
cree la més adequada per a mantenir
la unió de la minoria, i que aquestes
observacions sobre l'amnistia les podia hacer exposat davant la Comissió
de Justicia quan es debate faso.
umpte.
Aquestes paraules del senyor Pérez Madrigal shan acollit amb aplana
diments per una part dels radieals i
znib protestes dels que segueixen
Martinez Barrio. S'ha produit el natural enrenou, i és esclar. no hi he
hagut la unanimitat que sha intentat
reilectir en la nota iacilitada.
Sha comentas l'actitud del senyor
Guerra del Rio. el qual ha guardat
silenci en el coa a cos sostingut entre Martinen Barna i Pérez Madrigal.
D'aquesta reunió es dedueix que dels
97 diputara que componen la minoria
radical. 43 eón lerrouxistes abans que
radicals: 3rs poden classificar- se entre e:s Mdeciaos, i la resta uns a 24
partidaris de Martínez Barrio.

EL SENYOR SAMPER VA AL
DOMICILI DEL PRESIDENT
DE LA REPÚBLICA
Madrid, 27. — Terminarles les seves entrevistes al Cenares amb els
senyors Negrin i Cordón Ordax, el
senyor Samper lis abandonas. la Camlira a les anee de la nit sense fer cap
manifestació als periodistes. Des .1c1
Congres sha dirigit al domicili partiaular de S. E. el president de la
República. Tampoc no ha fet cap
manifestació als periodistes que eren
allí. Ha pujat al domicili del senyor
Alcalà-Zamera, on és en el inoment
que telefonem (dos quarts de dotar
de la nit),
EL SENYOR SAMPER TORNA
A VISITAR EL SENYOR
MAU RA
A tres quarts de dotze de la nit el
senyor Samper ha ahandnnat el domi •
'di de S. E. el president de la República, on ha romas tres quarts d'hora.
Ha manifestar als periodistea que
ha donat compre al president (le la
República del resultat de les gestions
realitzades durant el que va de la
nit i que anava intmediatament a casa
el senynr Miquel Mama, On és ea
aqueos montents, dotae de la nit.
Se sap que el senyor Samper comp ta ami-, els grupa compresos entre els
agraria que presideix el senyor Martutee ele Velasen, l'Esquerra Rep ublicana 1 l'Esquerra Catalana. Segona
les referencies rerollides, et senyor
Samper té ultimades ja les seves ges.
tintos per formar un Govern. Aquest
será de compesicia serublant al de
l'anterior, encara (pie substiluint alguna dels asirle, ministres. Es seein
que resana els senyors Ificialgn. Mar
taco i Salazar Aletten, i probablement
cesura el senyor Estadella en el Isli•
tristen de Treliall. Continuaran, ea
canvi, els senyors Cid, Cirilo del Rio
i Madariaga.

LES 301 ES
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Benes i Barthou, d'acord en les
qüestions de l'Anschluss
i danubiana

El go /cm anglès Anglaterra recordarà En arribar a Lis- Starhemberg serà Inauguració de la
Avui, parlaran de la S. de N. 1 dele Soviets
a Tokio els drets sovice-canceller
l Barthou reben
boa,
definirà amb cla- bre Xina que li conf
Sanjurjo reb
Conferència deis
premsa
que és
redat la se la po- reixen Afta ctots els representanis i assegura
creditors d'Alemolt amic de
sició sobre el Estats Unas persis- de la premsa
manya
Dollfuss
l

l

desarmament

teix a no prcndre
cap iniciativa

Londres. 27. - En la declarala rehada de la darrera nota tren- ció que feria dilluns a la Genitiva
el Govern britanic s'ha pu- de Is Comuns sobre la política
del Govern a l'Exitem Orient, el
sat a l'obra per elaborar eu
que es refereix al desarmainent senyor John Simon donara compuna política apropiada a les ce- te del resana t de les gestione
Cumstäneies. El Comité ministe- Irles a Toquio per l'ambaixador
rial que s'ocupa d'aquest proble- d'Anglaterra. pele s'anuncia que
ma estä ja d'acord sobre els ter- no es probable cap noca
cies del raport que el Gabinet 1 iVa anglesa.
Es fa observar que Anglaterra
examina ara en sessió plenaria.
Es oren saber que aquest ra- ha recordat els drels que li conpan conclou en la necessitat per fereixen els tractats i que els
al Govern de definir clarametit altres signants del Pacte de les
cis seus punts de vista sobre la non potencies han d'insistir Fosituacita present sigui per una bre els sens drets a l'Extrem
declaració al Parlament sigui a Oirent.
Als cerdes d'aquesta capital
Ginebra, sigui per qualsevol
netode que respongui a les s'afirma que el Govern britànic
ha informal ampliament el Gaconventencies.
Alguns periödies anglesos binet deis Estats Units de l'acanuncien que en presencia de titud que ha decidit adoptar en
la manca d'exit deis plans I aquest assumple.
Aixi mateix san posat a coconlraplans que han estat preneixement del Govern americä la
sentats a la Conferencia, la madeclarad() l'eta a Toquio per
joria dels ministres anglesus
rambaixador de la Gran Brelanva
ei5a Inaetils a una nova iniciativa davant el ministre d'Afers Esbritäniea. Encala que aquestes
trangers japonès.
atirmacions no Oran confirmat,
Als cerde s oficials londinencs
deinoslren la tendencia de certs es
cren, de totes maneres, qua
J'embrea del Gabinet-en par- no és oportú de fei en aqueste
ticular els representants deis moment a una declaració copie
serveis de defensa. Existeix una l'acció comuna que puguin desaltra escota a la qual un cert enrotllar els Estats Units j la
:ar, mbre de ministres resten fi- Gran Bretanya sobre aquesta
dele i que és a favor d'un nou qües
esforç en materia de garantes
d'execució per a arribar a l'a- L'actitud dels Estats Units
dopció d'una convenció de re
Washington. 27.-L'ambaixa-dciO dar d'Anglaterra ha celebrat una
Aquestes dues tesis slaurien entrevista amb el sots-secretari
oposat en el curs de la delibe- d'Eslat en la qual s'ha examina t
raen.) ministerial. No ha estat detingudament la situad() creada
presa cap decisió, pena hom creu a l'Extrem Orient per la recen t
que el Govern no renunciara a la declaració japonesa.
idea dels seus dirigents de mes
L'ambaixador posis el soisreten que consisteix a buscar, secretari al 'muela del to de la
de
garanties
d'exectimitjä
Ter
nota D'atiesa al Jale') pel Govern
ció, d'anudar totes les polen- britänic.
ales, a ea projeete dc convencio,
Segons informes recollits de
ele delatis del qual sún potser en font autoritzada. els Estats Unas
estudi.
no han pres ini pensen prendre
Quant a l'actitud que prendra per ara cap decisió respecte a
en cas de traeassar, s'endevina l'actitud reeentattent adoptada pel
entre tintes. Es en tot zas sig- JaPO, per?, Os possible que s'esnificatiu que a una pregunta ligui curosament una
d'un diputat conservador denta- ben definida acció diplomàtica
Lata que comptava fer per ob- per a descabdellar-la en el moservar els compromisos referent nient oportú.
11 la seguretat aèria, Mac Dormid
Londres. 27. - Des de

Reserva a Paris
respost:
-Ben entes que el Govern te
París, 27. - Als cercles poliferm propòsit de posar en tics francesos s'observa una
per
gran reserva respecte a les depráctica la declaració feta
claracions fetes a Toquio darreBaldwin.
que
el
Lord
Hom recorda
rament pel ministre d'Afers Espresident del Consell anuncia trangers japones, se segueix
que Si la Gran Bretanya no arri- ainb atenció, no exempta d'inhava a obtenir la igualtat aeria quietud, t'actitud del Japó a l'Extric,s particularpar mitja d'una convenció, el trem Orient,
di . .vern brillante feria que la na- ment respecte a Xina.
Tambe s'espera amb interés
dó no quedas, en materia de
f-rces aèries. en estat d'inferio- conèixer l'actitud que adoptaran,
rdat en releen') a qualsevulla po- despves d'aquestes declaracions,
t :meia situada a una distancia els Governs d'Anglaterra i deis
(me It permelés atacar les costes Estats 17nits.
britäniquee.
L'ambaixador japonés fa
Declaracions de Von Neu:
rath

Berlín, 27. - Von Neurath ha
reparta als representaids de la
prernsa estrangera una traducció
del discurs que ha pronuneiat en
una reunió de periodistes, declarant que: "Gontinuetn estenent
les mane per a arribar a on
; n- o rd. Repeteixo el que ja he
aarlarat en diverses ncasinns,
que noms (topen de la deeiana d'alaains Governs aprofitar

°t'

EL PERU ES PREPARA PER
A UN CONFLICTE CONTRA
COLOMBIA
Lima, 27 - Per tal d'atendre lee speses que calgain a fi d'asstgu-

raer la defensa na,ional. en previs:i,
dan conflicte amh Colóinbia, la
ambra ha comedir la necessaria
autoritració per tal d'emetre un emtrestit per valor de cinquanta milions
de 5nIs.

LES PERDUES DE LES
COMPANYIES ALEMANYES
DE NAVEGACIÓ
Berlin, 27. - Lee companyies de
ravegació Hamburg Amerika i Nordeutcher Lloyd han Set públics els
seus balanços corresponents a l'any
passat.
En cada un deis dits balanços es
registra una pèrdua neta de 13.263. 000
mares aproximadament.

VOTACIÓ DE LA CONSTETUCIO BRASILERA
Rio Janeiro, 27. - La votació
la nora Constitució començarà el diIluns vinent, i hom espera que el proJede quedara aprovat a reinares rnaig.

declaracions conciliatòries
Xang-Iliti, 2. - AballS d'embarcar-se per tal de dirigir-se a
Toquio, el ministre del Japú
senyor Ariyoshi ha fet declaraeions de conciliació respecte a
Mita.
lia insistit sobre la necessitat
que xinesos j japonesos es posin
d"acord per tal ile resoldre el
conjunt dels assumptes que hi lia
pendenls.
No ileixem d'apreciar - ha
afegit. - la sinceritat de
que observen en els Inoments a c tuals els dirigents del
Govern .le Nanquin, els quals
han d'oldidar que. el Japó ha de
ter tot alli. que pugill per tal de
salvar la pau a l'Asia oriental.
egn-n••n111...--

CONTINUACIO DELS TREBALLS DEL CONSELL DE

La Prenisa internacional s'ocupa dni-

Lisboa, 27. - A les nou del mati

ha arribat en aquest port el paquet
bot "Baroiran". l'orta a bord el genera' Sanjurjo, al qual aeompanyen la
sera esposa, els seas fills i alguns
amics entines.
Entre els que esperaren llar arribada al moll Iii hacia el coronel Serrador. els senyors Tejada, de Benito,
Saucedo, Vega de Boecillo i altrcs.
.ixi que ha estat collocada la passera han pujat al vaixell per tal de
saludar cl militar sublevat. Els periodistes, que han hagut de desbordar el
servei d'ordre per entrar al vaixell,
han cuitar a iernanar-li declaracions.
-En la nieva situada no tinc cap
declarada interessant per a ier-roa
El viatge ha estat bo i completament
felic.
De totes numeres, davant la insistencia dels periodistes, els ha citat per
a les onze del mati a Estoril, cap a
Oil ha surtir poc temas despres.
A l'hora citada el general Sanjurjo ha rebut a l'hotel on posa el
representants de la pretina portuguesa i estrangera. Josep Sanjurjo tenia
als braços el seu lilI Pepito i al seu
costat hi hacia la sera esposa, que
tenia u:1 ram de flors amb alees
dels antics colors -espanyols, obsequi
dels desterrats monàrquics espanyols. El
general, que donara mostres d'estar
iatigat, s'ha anat refent de mica en
mica i ha mostrar gran franquesa,
i sobretot paciencia per a contestar
les innombrables preguntes que
han dirigit els periodistes.
Durant la llarga conversa que ha
sostingut amb aquests ha evitar curosament de tractar de qüestions politiqueo i sisa negat en absolut a ter
dec.aracions sobre la politica actual.
Com sigui que ha estat interrogat
sobre la possibilitat que una iorça
centrista o óreti.sta l'elegis per a posar-lo al darant, ha dit que faria .nal
fet el que es decidís a prendre una
tal iniciativa.
No tinc- ha afegit -cap qualitat
per a ésser heme politic. Sóc només
un soldat al qual la Providencia hu
ajudat sempre i que per aquesta causa arribä a ocupar alto eärrecs.
Reierint-se als SUCCeSSOs de Sevilla
ha dit que havia cregut complir amb
el seu nicare, i que mai no l'impulsa
l'ambició ni el profit pers-anal, sino
el ferniíssim desig de servir cl set:
palo.
Donara la impressió que a Sanjurjo no li agradara parlar d'aquesta
aventura.
Cont que se li han demanat detalls
sobre la seca vida de captiveri, ha
dit que esta acostumat a la vida del
soldat i a la guerra, i que mai no
ha IC111/11 la mort, i que nomes ha
tingut una preocupació: la de cauce
be. La soldat no mor al sea llit, sitio
vestint l'uniionne.
Els periodistes lusitano ii han preguntar sobre la rat, d'haver escollit
Portugal per a residencia, i ha contestar que /tomes sent cía grano deSigs, de calma i de tranquillitat absoluta. Per altra part, les informacions
deis maus amics em presentaren Portugal com un país agradabilissim i de
grana rirtuts civiques, on han Migue motees deferències als refugiats
espanyolo.

L'elecció presidencial
a Txecoslovàquia ajornada pe al 24 de maig
L'eleceiú presidencial a 'faticoaluvaquia, fixada per al 23 del
correnl, ha estal. ajornada pea'
al 24 de maig. Aquest ajornament ha estat motivai pcI desi;
de

donar al nlebiseil un earäelec

le major s o lionnilat i per DO fer
coincidir U/leed.; atob la visita
,je millo-tu a Praga.
Aixtr 1:'s el que seins comunica
de la capital de l'xeettslovaquia,
elesprA s d'haver (lentanal ins forinaeions no 'laven', litigia cap
noticia t'o ra de la de l'eleccio
presidencial finada rl die 23.
La p ostra nota de diumenge
fmi publieada sense que sabessim
res de l'ajornainent. Pena no
gens nenys in, ii'llem de rectificar res sitia la dala de l'eleccio.

L'O. I. DEL T.
Ginebra, 27. - Asan ha continuar
el: sets treballs el Consell d'Administracto de l'Oficina Internacional EL PRESIDENT DE LA
de Trehall.
El Consell s'ha ocupat especial- REPUBL1CA FRANCESA
ment de qüestions reglamentaries i
ha acabat l'examen dels pressupos- PODRA DISSOLDRE LES
tos.
Entre les modificacions aprova les
CORTS
figura l'elecaci6 de la rateg.ria de la
corresponsalia que a Madrid té l'Oficina Internacional del Treball.
París, 17. - La Comissió de reEl Cansen ha designat el delegat
aórernamenta . epanyoI, senyor Ruiz forma de l'Estar ha adopta una resolució
supriman l'obligació en qué
Manen per formar part del Comité
actualment es troba el President de
de Trehallador; Intellectuals,
la Repnbli,a de no pronunciar-se a
favor de la dissolució de la Cambra,
sen se comptar atob la conformitat
del Senat.
ELECCIÓ DE PRESIDENT Per altra pare, el ministre de
senyor Sarraut, sotmetra a
DEL SENAT ARGENTE
principis de la setmana entratet a la
%en ,» Aires, 27. - En la sessii, pre- firma del President de la Reten/die-a
paratòria celebrada pel Senat ha estat un decret e el qual es reorgaiiitza la
elegir president interi el doctor Costas, Seguretat General, que en endavant
i vice-president primer el doctor Abruill- portara el atan de Seguretat Nacional.
man.

Viena. 27. - S'assegura que r!in inell i de la qüeslid dels credits (V.-ten el c o rp d'aquesta setmana el ientan :va i de l'estranva actitud ,1:1
prIncep Starlemberg, cap deis Reichsbank. Sembla qUe a Alemana es
ludinweliren, formará part del rol tornar al sistema de la comercialit:oció dels credits, que ja loa intenta:
Govern en qualitat de vire-can- pian a l'aris funcionara
la Eomissia
eitler.
les Reparacions. Si no és la famosa poS'assegura que arnb aquest lítica que provoca la vertiginosa caiguda
motiu l'actual vice-canceller del mare, poc se t ai falla.
Major Fey. passarà a exercir el
La riiiestid pot resumir-se en poqu:s
i'iirrec de ministre de Isegurettit parciales. S'a co s t a el renciment d'impartonts
pagaments que el Reíd& Im de ter
Pública.
Starhemberg ha lingut aixf la
salisfacció d'obtenir el que desiljava. Es de creure que ho deu
a hi intervenció directa de Mussolini, l'ajut del qual havia
citat el princep en la seva darrera visita a Roma.
Alguns periibdies diuen que en
un discurs pronunciat anit pel
princep Starhemberg digné que
a:entro el senyor Doll fuss sigui
canceller d'Austria i el cap de la
heimwehren. seran inútils els esforços que es t'edil per a des-

unir-los.
Reunió del Cansen Nacional

Viena, 27. - El Parlament
austriac, que eslava tancat des
hei dia 4 de mare de l'any passat,
Ita eslat convocat per al dilluns
dia 30 del corrent, a \"ietta.
El Consell Nacional. la presidimeia del qual ostenta l'exeanceller cristià social, senyor
Barnek. ha estat convocat per al
inati del mateix dia.
PP1* la sera part. el Consell Federa I ha estaf eonvocat por a la
larda del dia 30.
Als cercles parlamentaris
declara que un cap ratificada la
Constitució corporativa, els Conselle Nacional i Federal es pronunciaran elle mateixos per la
seva dissoluciA.

La Comissió pis afers
Stavisky acorda acusar

Pressard
Paris. 27. - La Conlissiö parlamentaria que s'ocupa de l'afer
Slavisky ha aeordat, per 26 vols.
contra 6, confiar a una subcomissió l'elaboveció d'un text sobre el qual es pronuneiará dimeeres, que lindra per objecle
lranismetre al ministre de Justiria 111111 ordre del dia, en la qual
s'asseityahi:
Primer. Que eneara que li a
eottn, s falles 1,111Ia l'honor. el
senyor Fressard ha de suportar
la responsabilital dels ajornamente ande que beneficia Stavisky.
Segon. Els dos informes de la
Comissiú administrativa presidida pel senyor Lescouvé condenen contradiccions, no se justifiquen els sumaris practicats i
les informacions de la Corri issid
stin incompleles, perquie manquen alguna docunIPIIIS essenrials.

a l'esfranger.

Rinb el prefrxf que no por disminuir
/a reserva or Sellse Mili ter a la SeDd
moneda, garantida noinis per un efcctirt
8 Per 100, Alconanya tal pagar en me,
(adules. Es compréis el gran avantatge
que Wha de 1rCurc /a finança alemanya,
ca Ciar que a expenses deis països c reditors.
Meffire ahir a Bcrlin s'hatia reunif
ronferéncia de creditors, els governs tic
Londres j de París hon protestat vivan:tau d'una possible moratòria dels pr¿sices Daves i Young,
Pera el Dr. Schacht, director del
Reichsbank, no abandonara la política
iniciada a l'hotel do la "ene Georges

Merare Barthou esta a punt de tornar a Paris després del Seu retira vialefe a Varsbria i a Praga, a Londres - acabada SelLSJ exit la inissió de
Sitrich - s'ha repres l'estudi de la
qüestió del desanimen,.
Com que la data de la r nnloeació
la Eomissid general ha resta, fixada per
al nirs de maig, es natural que a Lond-es s'hagi d'arribar a alguna decisió,
ten', sap trina i les hipótesis no
rIGIIrett.
Seff,bla quc es confirma que en el si
del Cabh!et no hi ha acard. ptrqué eta
eonservadors, el cap dels quals Os
sostenen una tesi dijeren, de la
dels liherals amb fa qual no semi* pas
conforme MacDonald.
Certamen,, el problema mis inieressatir per a L'unta és d'una grat elat indiscutible, penque és la catastró fi ca cursa als armaments el que es dibuixa a
l'ho r itsó ea el ccs d'un fracàs de lz
Co si
El "premier" anules havia declara,
finalinent que volia afa7orir les idees
exposades per Balda-in. que en esséncia
consisteixen a mantenir per a /Inglaterra alquila cosa mis que la paritat en
aviació militar.
.4i.rd podria isser inferpreat com 1 1 11
simPtorta pessitniltta. Però is ente ora
el cap del novern britanic té robligacid de pensar en la defensa del sea Mis,
que in dels mis exPosats en el ras d'una eventual asierra o,rin Perd aquesta
defensa fadema obtenir-la millor (usociant-se a la tesi francesa basada en les
garanties de seguretat. I si el pla J'unque Os en realitat el »tés efectiu
per a assegurar la pan, ro reir, la responsabilit at no sera simi d'Anglaterra.
Praga, 27. - Després d'una solemne
recepciti de la Coibnia verificada a la

llenes

la

Praga, 27. - El 5elly,r Benes ha
rebate els periodistes, i ha dit que sea
a punt d'acabar les converses atril) el
senyor Barthou, i que despees es facilitará un COmunicat.
Ja els grans problemes de l'Europa
central, l'Anchsluss i la situació económica dels paisos danubians han estat
tractat en les converses d'ahir.
Ha afegit que manquen per examinar
alguns assurnptes referents a la Sacietat de Nacions i altres relatius als Sosi

En rebre els periodistes el senyor
Barthou, ha declarat que es trobava
aerfecte acord amb el senyor Benes sobre tots els punts examinats.
Per exemple: En el que es refereix
a la Societat de Nacions. pensem que és
uns lntiiucii, necessària que pot i ha
de lee me* a favor de la pau. i que cal
reforçar-la i no debilitar-la.
Un sopar a honor del mi-

nistre trances
Praga, 27. - El President de la República ha ofert un sopar a honor del
senvor Barthou.
Aquest ha estat a la tarda al maromera al soldat desconegut, en ha
dipositat una corona de flors davant
de l'alcaide de Praga i de les autoritats municipals i militars. A la nit
la colórela francesa ha ofert una festa
a honor del ministre.

de París, i les protestes de Londres
Paris potser quedaran s.:use efecte.
El aoven, nacional-socialista ski
abandonat a despenes folies per al rearman:cut i e/ mantenunent de les (ahuses brunes, 1 15 ben dificil que cons.niti legació del (lit país. sota la presidencia
del sensor Barthou, aquesta ha assistit
l'exportació de capilals.
1:Álernanya /eir/eriana no Cris fard es- a un dinar que ha estat ofert al sen
mar sorpreses en el cae financer i honor pel senyor Benes.
Lee converses de carácter rnl iric en
lal, i l'experi?ncia del Possat justifica
-trelsdomin arpe
les preocuracions dels ambieizts potitics
aclhades aquesta tarda.
i finoncers infernacionals.

Els comentarla de la
premsa francesa ::

Berlin, 27. - La Conferencia convocada en aquesta capital entre represzatanto dels creditors d'Alemanya i representants del Reichsbank s'ha inaugurat aquesta tarda a les tres a Berlin.
Berlín, 27. - El sensor François Pencet, ambaixador de França en aquesta
capital, ha jet proa del Gocen/ alentany
una gestó sernblant a l'efectuada ahir pel
senyor Philliis, ambaixador d'Anglaterra. per indicar la gravetat que implica
l'estendre als ernprestits Dawis i Young
una morateria eventual de transferacies.
Brusselles, 27. - Ba marxat a Betune el president del Baste Internacional
de Pagaments, senyor Frasser, per assistir a la Conferencia que els creditors
el . ..alentar/ya celebran a Berlin.
Abates de la sera sortida mostrat
disposat a acceptar la presidencia de la
Conferencia de creditors.
Londres. 27. - El Govern britanie
informar l'alemany per miaja del seti
ambaixador, que concedia la "mes extremada gravetat a totes les disposicions
que poguessin esser adoptadis pel Reich
ate l'objecte d'ampliar els emprestas
Dawes i Young la moratena de transferencia-.

oblidar-se."
No obstant-afegeix el diari-no es
POL encara establir un batalle del ciarge del senyor Barthou, puix que eis
seus frefits ;eran lenes. per be que
d'indubtahle importäncia.
Despees posa de manifest el sett
optimisme respecte del triple objectiu
que s:atribueix al viatge del senyor
Barthou, és a dir, reagrupar els amics
naturals de França, PolOnia i Txecosloväquia, harmonitzar els objectius
politizs dels dits paltos i preparar el
gran debat de Ginebra.

La situació de Cuba
segueix molt contusa

Nova York, 27. - Comuniquen
de bllarana que la situaciú sipilen en el mateix estal, i fue lii
ha una gran curdusini.
El ()oreen setubla incapae de
mantenir l'ordre a la illa.
EIs observadora e ompetent
ercuen que una revolució fracasearia, per aria i tot indica que
cap eativi radical s'operara, d.)
La declaració de Renould
nionient.
al ministre de Justicia
El coronel Batista serubla que
París, '2
- ll ministre de conserva la seva auturitat en
fusilen, ha devidil que la tlettlaraeití fiel senyor davant
Ila eselalitt una 'tova bomba
la Comissiti d'enquesta quo en- mis voltatits d'enea Comissaria
h i n ell 'le assumples Slavisky de Polen'.
idprui comunicada al Proeuradot
Els obrers de la Librea chi,
general. mimes "Ilenry Clay" s'llan 1 :1 senyor llonould ha destilen- Claral en vaga.
I il calognviranient els rurnors
A 3Iarianatt, prole de Elcano,
que han eitculal, segons els
soltlats han eleseobert un thtpials havia retad verla titiantital piisil d'armes i munionnis.
ti, throns penqui. fstp relentjaila
corla gestió realilzadit ande l'es- Mesures mil Primer da
tafad/ir.
Maig
Ila a fegit que hada rebitt ela
L'Hilvana, 27. - ti,mit el fi
smis 11 .. /I l lrariS en C1,11.1iCiOns d'assegurar la tranquillitat púnarmals, con) ho dernoslra
blica durant lit jornada t'el l'elforme de la Grunissió d'enquesta. loor de Maig, les auLDritats han
Avtit ha declarat tlavanl la Co- adoptat ja energiques mesures.
missiii el senyor J'aseo, dipistat
.› . 11.111 practica( notubrelees
1 ex-ministre, t'In , en la seva limeions d'eleinenls Snseeplibles
liralitat d'advocat va assuinir la tralterar Vordre, en un moment
defensa de l'estafador.
tbalet.
El leslimoni ha declarat que
A partir ele les 22 hores eata
s'havia limilat sempre el seu im- prohibida la formació de grups
par al professional d'advneat,
als carrero, i al mateix tenues
tole tin efectua id una sola ges- slian adopt al diverses mesures
lió que no fos d'ordre profes- per litt d'evitar que es conetin
sitinal..
ate/ni-data terroristes.
El teslitnoni tia aporta( a la
cmnissió un solumimis "dossier". La demanda d'extradiciä
de Mechad°
:1
Mesures del Procurador
aVashington, 27. - Als Circols
oi suris d'aquesta capital es dede la República
Pa/ fe, 2 7. - El Procurador clara que al Departinnent d'Es•- le la Iterniblica ha pres 111111SliP hit 111 . 1'd-s1111erieä nn a ha retan,
de mesures deelinadeo a impe- fins ara, cap petieid de caracter
dir l'ajornamoid efe les CIIIISC.8 oficial relativa a lit cone.essiú de
l'extradieiú del senyor
M'USO Filo ./ :11151i f.wailit.
Per ultra banda, ale Circols
Ha propasar, landre la ereaciú
d'un , 'arree d'Inspector 'l'U- s'expressa el iluble que pugui
t
,
Sser
invoent el Tractat d'extraMenees. el quid tifitili) per mishut existent entre Cuba 1 els
cid sigilar la situad.) deis suma
ris Mentid el reenrregul que Estals Units, tenia t en comple
aquest a efechten eatre els 'Uver- que en el initteix Traelal que den
os serveis de les Audiencies.
exclosos ele refugiats polillas.

Parlant darant els menhires de la
Colónia francesa el senyor Barthou ha
declarat, entrz altres coses. que "França pot aixecar el cap i mirar de cara
amics i adrcrearis. França es gran. unida i forta, i això ho deu al ciutadà unodese. que en el moment precis se sap
elevar a l'altura del mi s alt deure".
Ha acabat dient que França ha tornat a ésser ei que era ner haver recobrar la consciencia de la sera voluntat
a l'interior i de la sera autoritat al
rnón.
El comunicat oficial
Praga. 27. - Despras de les entrevistes celehrades entre els senyors Barthou i Benes, s'ha publicat un comunicat, declarant que els dos ministres han
examinat totes les qüestions d'actualitat en la política internacional, i han
popa felicitar-se dels feliços resultats
de les seres converses amistoses, durant
!es cual, ha regnat el més cornplet
acord.

Paris, 27. - Els diaris de la tarda
reileeteixen i'excellent impressió que Ira
produit el viatge del senyor Barthou.
El "Paris Midi“ diu, entre altrea
coses:

"Les manifestacions d'amistat i les
recepcions grandioses nue han assenyalat les hores magnifiques que eta
irancesos einen

a Praga, no poden

L-Intransigeant" din que el senyor

Barthou ha rebut a Praga un acolli:nene que no es pot oblidar.
Després expressa la sera satleacció
per aquestes manifestacions, que demosira que Franca té al mbn amics de ter,
i no solament associata
Demä. a Bucarest. el senyor Barthou
en trabarla d'altres que són igualrnent
colgats.

Una de les Doll y &aten CONTINUA IGUAL LA
acusada de defr7 1: 2 ac ¡ d VAGA TEXTIL DE BOMBA1

tìs
Paris, C7. -,Qui no ha aplauda les germanes 1)011y, les celebres "Dolly Sisters”, al musiehall? Janny, en escena, es mira ya al miran, someta, s'empolvaya. I no era un mirall, eta la

Bonnbai. - la vaga de la indtístría tixtil continua en el mateix estat.
Avui, a consegilenzia de nombrosos
encontres que s'han produit entre la
policía i els vagnistes. ha catee lamentar un mort i nombrsoos ferits.

EXPOSICIONS D'ART

seas germana Rosy que eslava GALERIES LAIETANES
cara a cara, lan igual a la innatPintura
VILA CINCA
ELVIRA HOMS
ge que no t'agave a adjuntar-se
RICARD FERRER I TURULL
a l'original. Llur exit fou enorme
D I bu l eoa
D. SANTSALVADOR
Fi n e • I 28 del corrent
i no triga gaire a haver-In imitadores.
Jenny Dolly real abur una "ren- LA PINACOTECA
Pasaste DE GRACIA. 34
!reo" a Paris mes aviat grisa.
EXPOSICI OSANTASIMAGNA
Fi n a a l 4 cl•
Car fou al Palau de Justicia que
hoin la va retire. La vida agitada
que ha menat l'ha fatigada. Un
ntalattrat accideut d'auto ha SALA BUSQUETS
•ASSEIG DE GRACIA, 38
mercal Ja seva cara de records
Noblei 5 otaseteß d'•rt
Pintar e
MIMI TRALLERO
doblement dolorosos.
asuele MERCADER
Qua se li reprotxa? D'Itaver.
F n na al 27
t , /I 1 9 2 6, defrautlat cl use ele ()caen', tle la compra a Calmes d'In)
anell laxar ett titulare milions.
Jenny Dollv havia trobal. a la
SYRA
Totalen 18710
Citara Blitai-t un ric ringles pi, DIPuTAci0. 282
ART 1 ORNA NENTACIO
nesislia a deixar-li tina prova de
PinUres
J. soar at DiFFENT
Laques
ENRIQUETA
EMNIGANI
de
la
seva
la seva adiniriteni i
AL ROCAMORA
P . ntuces
gratitud. Uferf a la gentil veFina al dla 11 de maig
dette la joia que escollis, E elar
que ella eseolli sense dubtar.
Pela') quan es D'arta de pedres SALA PARES
ii aquest valor, l'Estat trances
peTerreol.. e
descompta tu/ define sobre apear
JOSEP PUJOL
pintura
LLUIS M.
gimen, do trallSileriOnS, Mine
Fin, al 4 de malg
que el comprador ha de pagar l
que la s etielte no tenia cap 1111.vneió de pagar...
Coto lev-ho? Nomea tu havta
un mitjä. El joier, civil/neta rea- SALA GASPAR
DE CENT, 323 - Tal, 12044
ponsable en el proces, enviä la CONSELL
CARLES VA I QUEZ
DIbuleem 5 pa a teil
Fina al a de mala
joia a Londres-Vexportä. D'itginesta manera el fisc perdia tot
dret sobre, el diantant. Perla da
Londres bou portal, a GALERIES VALENCIANO
París per un tal Rosenberg, avut
PLACA MACIA, 10
•Intura
EXPOSICIO GAUSACH8
mort, el (Illal el transport toolt
Inaugurac,0 el a .1. maig
theiletienl. La inculpad() es precisa: per maja d'aquest viatge
lo/Miman. Dolly ha faeilitat un
acte ai iti considerat fraudillent.
REN ART
Diputa:90, 271 • Teleon 18217
En trances mol( divertit ella
al dt. 27 d'abril CreS •xpeut e 14
es defensa i oi demostrar la Fin.
mat•lea Sala nomen un selecta reaull la
sola bona fe. Itom no Ventee dibulaoa dinat.. catalana da segle XIX,
que
figuren en dirima
coilecolosi
gaire d'anee a busear un
particular.
interprel. L'advocat la defensa;
ella evoca els seus antics re
cords, i vientre la pobre .lettily 1LLIBRESil
Autógraf a , dibul a os, agliaPiniel
consterneda, la joia ha
5 e, mea tinpot tila tosca men1 de
no Barcelona
',tal \s entida per 1.600.000 frailes
expOsItt 1 %cuna a ven tusersem•
a l'Hotel de Vendes, i els advoblaIlls 4:
MIETROPOUT &N&
cats i Monee (le Dret discuteixen
LLIBRENIA
I NOVA
sobre les solucione que potser
t'anula, 31. helaos a. Ill Sal a Mozart
,
ja no interessen a la vedette.

LA PUILICITAT.
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RCELONA AL DIA,

Pels Centres Oficials
GENERALITAT

vació amb forinig6 asfältic del
paviment del carrer de Blai, d'acord amb el que estableixen les
disposicions municipals vigente,
pre'venim els propietaria de finques d'aquell carrer per tal que
hi realitzin les obres que conßiderin neceesäries, aixi com a les
empreses de serveis pública i a
Iota els que desitgin efectuar

Notificació del recaptador de
la zona d'Artesa de Segre.
Edicte del recaptador de la
zona de Bellvis.
Delegad() d'Ilisenda de Barcelona. — Intervenció: Anuncie.
Delegació d'Hiseuda de Llei- obres a la via pública, per tal
que traslladin els serveis a les
da. — Circular.
Districte Forestal de Lleida.— voravies, començant les obres
dintre els guinea dies següents a
Anunci.
Districte Miner de Barcelo- aquesta notificació, passats els
(mis, i després de practicada la
na. — Anunci.
Subdelegació de Pesca de Ma- nova pavimentació, no seran
permeses les obertures de rases
taró. — Anuncie.
Delegació Marítima de la pro- en aquella via fins que hagin
vincia d'Atacarle Tros de Vi- transcnrregut dos anys de EaCabament de la pavimentació.
lajoiosa: Anunci.

Presidencia. — Ahir el senyor
¡Companys va rebre, entre altres,
¡es següents visites:
Diputats senyors J. Companys,
Riera, Magre, Selles i Tomäs i
Piera; magistrat del Tribunal de
Cassaciö senyor Vichar Gonzälez
de Echävarrje diputats senyors
Bru i Jardi i Ruiz i Ponseti; alCalde de Mataró, senyor Salvador
Cruixent; senyor Amadeu Aragai;
cap de Sometents, senyor Pérez
Salas; comissar¡ general d'Ordre
senyor Pere Coll; senyor
'Abel \Silla, doctor Ferran Rubió
Administració Municipal. -Tudurf i diputat senyor Grau
Mieles, subhastes i concursos
Jassans.
d'Ajuntantents de Catalunya.
El president del Tribunal de
Administrad() de Justicia. —
Cassació visita el prosIdent. — Edictes i sentencies.
hir a la tarda eetigue al Palau
Anee únic. — Extractes deis CAUSES VISTES AHIR
de la Generalitat el senvor Jau- acorde presos pele Ajuntaments
A la Secció Primera es velé una
me Gubern, president del Tribu- de Catalunya.
causa contra Baltasar Soler i María.
nal de Cassaciú, per tal de saluacusas
que, trobant-se a casa de la
dar i oferir els seus respectes a
seva promesa, i aprofitant un moment
l'honorable senyor president.
COMISSARIA GENERAL
que es queda sol en una habitació,
Conaellerla de Governació. —
va robar la quantitat de 4.50 0 pesseD'ORDRE PUBLIC
tes.
E) fiscal va soHicitar de la Sala
Ahir van ésser lliurades 75 de
Per ordre de l'autoritat la po- que li fos aplicada la pena d'un any
les noves plagues a altres tants
agente de policia de la Genera- licía ahir va procedir a recollir i non mesos de presó, a mes de la
litat.
les edicions de "Solidaridad dcvolucie de la quantitat robada.
* A la Secció Segona es va sus.
Obrera", "Tierra y Libertad" i
El Butlletf Oficial de la Ge"Informaciones", per estar de- pendre la vista de la causa que estaneralitat. — En el seu número
va anunciada per a ahir contra Utres diaris.
d'ahir publica el següent su- nunciats aquests
nas; Biener, el qual está acusas d'ha* El propietari d'un garatge ver intentat dur a cap un atracament
mare:
Presidencia. — Decret lliurant del carrer de les Corte Catalanes, en un establiment que es dedica al
al conseller de Governació, se- prop de la Plaça Monumental, comerç de palla i alfals del carrer
del Consell de Cent, per hacer estas
nsor Joan Selves i Cerner, el des- presentir una denúncia per virlot designat
un nou l'estas defensor.
de la qual foren detinguts elite
patx d'aquell Departament, amb
* A !a Secció Tercera va cornmotiu d'haver-se reintegrat a les dos dels empleats de la casa, els
quals es dedicaven a furtar uns pareixer Josep Ferreres, acusat dhaseves funciona.
Decret disposant que el senyor guante litres de benzina cada dia ver furtat de la casa d'un atole sea
una (mantitat en metallic. El fiscal
conseller de Governació publiqui I la venien a baix preu. S'ano- dentaria que li fos imposada la pena
un Ban declarant l'estat d'alar- menen Ramon Villar i Roca i de quatre mesos i un dia d'erres/.
Josep Molle Combe.
ma a Catalunya.
* Al carrer de Francesc eai* A la Secció Quarta el fiscal
Justicia ¡ Dret. — Decret nova retirar l'acusació d'estafa que sosmenant magistral del Tribunal ret foren detinguts ahir a la tenia contra Josep López.
de Cassació de Catalunya el se- tarda Lluis Ponsetti j Francesc
nyor Víctor Gonzälez de Echä- Ginesta, els guate es dedicaven a
cobrar factures falsee de comervarri.
VARIA
Decret nomenant magistrat del ciante que treballaven per cases
El Jutjat es presenta ahir en una
Tribunal de Cassació de Cata- particulars i comercials. Els folunsa el senyor Pere Comes i ren ocupades diverses factures. torre de Vallvidrera, on el seu propietari, anomenat Francesc Clotet i
Es confessaren autors del fet.
Calvet.
Oms, de vuitanta anys, se suicida
Decret nomenant magistrat del
llançant-se des d'una finestra del terTribunal de Cassació de Catalucer pis a una terrassa immediata. El
nya el senyor Joan Martí i Mira- DELEGACIO ESPECIAL DEL jutjat va ordenar Vaixecament del calles.
GOVERN DE LA REPUBLICA dìver la seva conducció al dipasit
Deeret nomenant magistrat del
judicial.
A CATALUNYA
Tribunal de Cassació de Catalunya el sensor Francesc de P.
Per la Delegarle especial del ASSENYALAMENTS
Pujol i Germä.
Decret nomenant magistrat del Govern de la República ha estat
PER A AVUI
Tribunal de Cassació de Catalu- expulsat del nostre país Mas
nya el sensor Eduard atice) i Bus. liartmann, de nacionalitat aleTERRITORI NL
AUDIENCIA
manya, el qual este qualificat
quets.
Sala Primera. — Contenciós: Bru
com
a
indesitjable.
Decret nomenant magistrat del
Fournier contra Ajuntament de BarTribunal de Cassació de Catalucelona. Contenciós: L'Administrada
nya el senyor Ricard de Rabassa
contra Allai Forti. Pobresa: Enric MiAJUNTAMENT
I Prat.
guel contra Comunitat de Pares BeGovernació. — Decret nomeEl Patronat de l'Habitació 1 els nedictina de Montserrat i advocat de
nant 8 guärdies del Cos de Se- enllaços ferroviaria. — L'alcalde, l'Estat.
Sala Segona. — Divorci:
guretat de Catalunya.
senyor Caries P¡ 1 Sunyer, assistí
Decret nomenant diversos or- ahir a la Junta d'Ordenad() Fi- Tapia contra Manuela alartinez Gadenances de segona de la Gene- nancera del Patronat de l'Hable mea i fiscal.
ralitat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
tació.
Decret nomenant coronel cap
Secció Primera. — Dos orals per
El senyor Pi i Sunyer assistí
del dinovè l'ere de la Guàrdia ahir al mati a la reunió de la flirt contra Euseb; Arcos i Felix
Civil el coronel del mateix ins- Comissió tecnica financera d'en- Agustin. Un oral pes lesions contra
titut senyor Joan Garcia Rodri- !leeos ferroviaria.
Lluis Antonino. 1. - 11 divorci: ii Tena
contra .1G. Hernandez.
guez.
Els
sous
deis
medres.
—
Els
Sean° Segona. — No té assenyaSanitat j Assistència Social. —
emoluments lamenta.
Decret nomenant, en virtut de SOUS VAS els alt res
del
Secció Tercera. — Dos orals per
concurs, diverses infermeres de que perceben els mestres
rohatori frustrat contra Joaquim
la Clínica Mental de Santa Colo- Municipi corresponents alenmes
Conste
i Enric Reverte. Un oral per
els
dabril els seran abonats
rna de Gramenet.
iurt contra Josep Carnes.
Treball ¡ Obres Públiques. — dies i hoces següents:
Divorci: Salvador Font contra EuDia 28, de dos quarts de deu sabia
Ordre disposant que els flequers
Pérez.
Secció Quarta. — Ian divorci: Irene
de Cornudella estiguin sotmesos del metí a la una de la tarda,
a la jurisdicció del Jurat Mixt seran pagats ele professors les Ramon Fernández contra Amadeu
inicials dels cognoms dele quals Bas j Martín.
de Flequeria de Reus.
Departanient de Governació.— estiguin compreses entre les lisTRIBUNAL INDUSTRIAL
Comissaria Delegada d'Ordre Pú- tres A fina a la C, inclusivament.
Antejudicis a les deu. — Accident
die,
de
cinc
a
set
de
la
El
mateix
blic a Tarragona: Anunci.
del treball: Manuel Núiiez contra
Departament de Sanitat i As- tarda, els que ho estiguin entre E. Bassat i Caixa Previsió. Reciaa
la
L.
les
Iletres
D
fins
sistència Social. — Delegació del
mació de salaris: Francesc Torres
Dia 30, de dos quarts de den contra Bonaventura Barba. Salaris:
Protectorat de la Beneficencia
del
metí
a
la
una
de
la
tarda,
els
Miguel Romero contra Bonaventina
particular: Edicte.
Recaptació de Contribucions de les litres 31 a la P. I el ma- Barba. Salaris: Francesc Buros conJ. Cosme.
de Lleida. — Munid del recapta_ tele dia, de cinc a set de la tarda, tra Eduard
Judicis a dos murta d'onze. — Acras de les lletres O a la Z.
dar de la Z 0 11a de la capital.
cident:
Antoni
Buil contra Farinera i
Avis a uns propietaria. —Com
Edicte del recaptador de la
Matua General.
que cha de proceclir a la renozona d'Alcarrhs.
A tres quarts d'onze. — Accident:
Antoni Bernal contra Mútua General.
A les once. — Reclamació de salaris: Marcel-Il de Cristo contra Jacan Lluch.
A un guara de dotze. — Accident:
Pere Fenora contra Francesc Serarols.
Senyors Jurats. — Patrons: Sayol,
Vidal, Barba Obrers: Gaya, Montoliu,

Tribunals i Jutjats

Armengol Frió Pena
President de l'Agrupaol6 d'Arrendatari s de Quioscos
del Port
HA MORT CRIIITIANAMENT

io+

Dissabte, 28 d'abril ele 1934

Els seus apenate: esposa Maria Vidal, filla Maria,
germans politice, ties, nebots, cosins, familia bota
l'Asrupació d'Arrendataria de QioscOs del Port, en
assabentar Dura amics i eoneguts de tan dolorosa
pèrdua els preguen l'assistència a la casa mertudria,
carrer Ample, 25. segnn, primera, avui, diable, a les
quatre de la tarda, per tal d'acompanyar el cadàver a
Feegleela parroquial I d'allí a la seva darme estada,
Cementiri Nou.

Barcelona, 28 d'abril de 193 1 .

* Inauguració de l'establiment de sabateria
Segarra
Ahir a la tarda litigué !lec la
inauguraciú d'un non establiment de caleet que ha d'almiar a
animar 1 embellir el popular earrer de Pelayo. Es tracta de la
botiga del número 18 d'aquest
earrer, que es dediearä des d'avui
a la venda dels ralcats Segarra,
l'enmante ja pele dos establiments que tenso 'riel/111;11s a la
Ronda de la Universil al a la
Via ',atelana.
Aqueal ealablininnt l tut eslitt
installat d'una manera mellen',
en el ami genere tfs tinie a Barcelona, A ;'entrada, una grane

Servei Meteorològic
de Catalunya

Cursos i Conferäncies
ESCOLA NORMAL
DE LA GENERALITAT

EITUACIO UNIAAL ATIIIOSFERICA
D'EUROPA A 5.15 7 HORRA DEL TMA
27 D'ABRIL DE 1184

Pereleteis a la gran part de l'Occldent d'Europa el réglre de temps
variable I nu•liSe prodult per una
depressI6 barematilo• situada a Anglaterra I ala Paleos Bellos.
Plou al m'odia de /ranga, • alguna Iltrot do Catalunya, a Anglatorra, • Itelgloa I • lea costes de
Noruega.
Dale desoeola fine • Intuye
‚Olas establert vente forte del //CM
que produelsen un notable disuene
de la temperatura.
Lee altas prossiona estas situados
• l'Atlintio on st tbenps ét de bunansa, però hl domina eel nuralels.
•
IIITAT DEL. 7IMPII
A CATALUNYA, A LEA VUIT
A lea comarques o• Tarragona la
bon tengas, •mb cal Iltug•rament
nuvolds; en canal, a la reata del
pala el cal estn ° giben I en les dar24 hores Vhan ragistrat alguno* Oug•a, la Intenaltat mäaima
da les quals ha tingut tot • les
comarques plrenenques, on aquest
mati Si havia feroce holree,
Temperatura Knima d'arul, a Phiele, un grau sota y ero, on ha tornat a mirar I hl ha un vale da
neu de 40 eentlmetres.
Segons noticies rebudes de l'estacha moteorolOgica del Port de la
Itonalgua, • partir d'avui queda lila.
re per al trinan el pes per l'esmentar Port.
(Les observaclons del temps a
barcelona, a les set, van a la capcalera de la primera primlua.)

aparadors en els quals són exposals els models, deguilament
inarcats per tal que el comprador, cine entrarit a restabliment
1 no veurä cap prestatge ni cap
disposició de calaixos ni de caple. pugui demanar el que deeitgi.
Les parets de la betiga són
rompletament llises, i la decorarió de tinies sòbries d'una gran
serietal. Els generes eón diposites en dependències interiors
completament separarles 1 la bolign destinada a la venda és distribuida en tres departaments:
un destinat a bornes, un altre
íd senyores i un altre a infanta.
El primer esth compost d'un rengle de divants cedierais a la
dril a del dependent i completamente isolats del passadís que
eendueie al departa ment de senyores. Aquest estä compost
d • una serie de carnees nic 1 Mliques confortables i al mig una

vistosa tanta de destete Final!nene separat d'aquest rlepartainent per una paret de cristell hl
ha el destinat als infant e. Aquest.
al fons de t e t disposa d'una tarima e¡reetar sobre la qua! hi ha
'alloc'ades 1111PS gracioses cede es
en lamm de tortugues i Caragolf3. I,a parca d'aquest departametal as pintada amb una fauna
variarla i nioll pròpia per a dislretire la ima g inació infantil.
No solament digna d'esment,
sine mereixedora de tot alogi es
la installació d'aquest esthhliment, de la qual s'ha fet clirree
la casa decoradora D.N N p
La decorad() és de les mes modernPS eslä ahsolutainent apropiada a la finalitat del local, del
qual pot dir-se que es l'establiment de sabateria mas medren
d'Eepanya. Es notable a l'entrada, a la ¿reta. un mapa d'Eepauya, amb el centenar de surtirbale que hi té installades la casa
Segarra. Tambos cal esmerilar la
insdallació de Ilum indirecta, tan
corrent en els establiments moderns.
Serveixi aquesta agradable avinentesa per a fecilitar la Casa
Segarra i la casa decoradora
D. A. A. P. (Decoracions, Arts
Aplicarles i Publicitat).

PUBLICACIONS REBUDES
"Información Hispano-Argentina",
núm. 223, Buenos Aires, gener de
1 934. — "El Sendero de la Democracia", per Joan Gual Riba. — "Camina - , any I, núm. 4, Lleida, abril
de 1934. — "L'Eixerit", any III, número as, Barce:ona, 22 abril de 1934.
"La I.iteratura Argentina - , any VI,
núm. 64, Buenos Aires, desembre de
1934. — "La Nostra Terra", any VII,
nam. 75, Mallorca, mere de 1934. —
"Auta Transport", any V, nana 48,
Barcelona, lo abril de 1934. — "EnIta , any I, núm. 6, Barcelona, abril
de 1934. — "La Correspondencia Internacional", any VI, núm. 23, Barcelona, an abril de 1 934. — 'El
Temes", any I, núm. 15, Barcelona,
21 abril de 1934. — "Ibérica". any
XX I, núm. 1.021, Barcelona, 21 abril
de 1934. — "Institut-Escola", any III,
Barcelnna, 1534. — "I3utlleti del Club
Natació Atleric", any II, núm. 8,
Barcelona, abril de 1534. — "Boletín
Bibliogrefico", any VII, Madrid, abril
de 1934. — "Escaparate", revista de
Ilibres, any I, núm. 1, Barcelona,
ahriamaig de 1034. — " Investiga
lo-ción",ayIúm.36'Mdri,
abril de 1034. — "Radio Técnica-,
any IX, núm. 7, Madrid, 15 abril de
t 9a4. — "Esto", any I, núm. 15 . Madrid, lo abril de 1934. — "Vida Tortonina", any VIII, núm. 347, Tor.
toas, 21 abril de z934.

Conferencia del doctor Balcelle
Una interessantíssima conferencia
fou la que dona el catedràtic de la
Universitat doctor Joaquim Balcells
a l'Excola Normal de la Gentralitat
sobre el tema "El sentiment de ia
Natura i el paisatge en la litertaura
cliassica".
El director de l'escota senyor Visa,
pronuncia un breu elogi del costerenciant fent remarcar els lligams
del doctor Balcells amh l'Estola.
La conferencia es descabdellà en
Ilenguatge vitt i escaient, mes pròxim a l'artista que a l'erudit, i resulta
encisadora i plena d'emotivitat.
Es referí el doctor Balce.is a la
idea que el sentir/lec de la Natura
havia sorgit amb el Renaixement, i
esmentá que ja literatura medieval
de tant en 'ant expressa Vencida del
paisatge si be amb un esperit distint
del Petrarca i de Rousseau i Bernardin de Saint-Fierre.
Els grecs, preocupats per la filosofia i la moral, sobretot els del gran
segle, com Sócrates, atenen mes latome que la Natura. Quan apareix la
preocupació d'aquesta és més aviat
en un sentit daproiitament que d'enlodó estética.
En créixer la ciutat es fan jardins
i l'escriptor es gira cap a la Natura
especialment a l'época alexandrina.
Es a la literatura romana, pena, i
especialnrent en dos gran; autors, on
apareix, no el paisatge descripció, sinó la Natura en un sentit de comuna
tat antb la vida, com es llegeix en
Lucren, que es mou pel dolor de
les coses. Cita el doctor Balcells diversos passatges del llibre "De rerurn
natura", comparant-loa arnb altres de
Teacrit.
Acaba la conferencia, de la qual les
presents ratlles no volen pa; ésser
un extracte tan sols, estudiant el sentir de la Natura en l'obra de
que descriu la Italia meridional, influit, pecó, pel seu origen alpi, amb
els records dels setts paisatges frondosos que bolca ple d'emoció estética en els setts poemes amb un
sentit germanivol que recorda el de
Francesc d'Assis, segurament preocu_
pat per ideals religiosos del pitagorisme. que li donen un sentit de solidaritat anib l'obra total de la Natura. La magnífica conferencia acaba
anda un esclat d'aplaudiments.

PER A AVUI
Cfrcol Artístic. — A les 19, conferencia arnb projeccions pe! senyor
Joaquim Folch i Torres, sobre el tema "Els musetis d'art contemporania.
Associació d'Aparelladors d'Obres
de Catalunya (Via Laietana. 16 i ¡Si.
A les 19, darrera conferenaa de la
serie que sobre Arquitectura Legal
ha desenrotllat l'arquitecte senyor Pe.
re J. Bassegoda. Seguint el costum
establert pel conferenciant, s'admetrà
controversia o diàleg,
London Club (Ronda de Sant Pere , 441• — A les mas, conferencia
Irr ala atalcolm F. Thomson sobre
"Poets oi Despair".
Instituci6 ¿'Estudis Comercials. —
.e les 19 . 3o, i a la Casa dels Canonges, conferencia per Jordi Llorenç i
Fortuny sobre "Expansió i funcionament de les empreses mercantils".
Nosaltres Sois!, de Grecia. — A
les 22, primera conferencia de la serie de cultura sardanista, a cartea del
senyor J. Vilalta amb el tema "La
inisaió del sardanista".

FETS DIVERSOS
Per presentar t'elides de pronOstie reservat, produides per
mossegades de gossos, foren cmrals a diferents dispensaris:
Loan Pon i Mentes, de 32 anys;
Anlerti Arloneda ¡ Serie). de 15.
i Badest Soler i Nicolau, de 8.
— Ahir al mata al dispensar'
de la Barcelonel a, fou auxiliada
Ama lia 'I'. 'Talan, de 5 í anys,
la qual, en una baralla que seolitigue a mh altres (lenes, resulte
amb erosiona a la cara i al coll.

— Al mateix dispensari fou
auxiliat, Euric Eernändez, de vuit
anys, que presentava ferides con'USAS a diverses parts ene,
colectes en ésser atropellat per
un auto. Despees d'auxiliat, feu
traslladat a l'Hospital Clinie.
— En pa aear pel
rrer
Sant Juan de Malla, a Francesc
elareet,
1:7 ;luya, Iisobrevingué una hemorragia interna que
It produi la mort a pacte . per
orilre del Jutjal, el cadäver foil
trasllarlat al dipòsit judieial
l'Hospital Clinic.
— Al baixador del Passeig
quan intentava pujar a
un tren P/I marxa per 1;11 de dita •
gir-se a Ga ya, llamon thisltó
Gonzalez, de 27 anys, va relliscar i • caiguri i el Iren va arreeeegar-lo un bnn tros. Resultä
amb diverses ferides de peonestic reservat a diferente parte del

ros.
- Al dispensavi del t'irrer ilt
Sepúlveda ton auxiliat Emir Verde vuil ;luya, el qual
presentava ferides cotalnaea hei
tol el COS, produides per un atilonióbil que va atropellar-lo.
Despris d'essistit de primera intenció ingressà al Clfnic,

Butlletí Pedatòüie
UNIVERSITAT AUTONOMA
Virago d'inspece16 del Rector. —
Abans-d'ahir al matí el rector de la
Universitat Autanoma, doctor Bosch
Gimpera, estigué a Tarragona, on visita, acompanyat del vice-president
del Consell Regional d'Ensenyament
Primara senyor Joan Roure, l'Escota
Normal del Magisteri Primari d'aquella ciutat.
Estudis universitaria per a obrera—
La quanta conferencia del curset que
arnb el tito! "Les idees econarniques
i el dret obrer a vénen donant els doctors Pi i Sunyer i Moles Caubet a la,
Facultar de Filosofia i Lletres en el
curset anex als Estudis Universitaris
per a Obrera anirà a arree del doctor Pi i Sunyer, el qual desenrotllarà
el tema: "Sismondi, Saint-Simon i els
sacialistes-associacianistes". Aquesta
conferencia tindrà Une el dilluns vinena a les nou de la vetlla, a l'aula
de costum.
Crida d'uns alumnes, — Per a assabentar-los d'un assurnpte que els
interessa són pregats de passar per
les calcines del Patronat de la Una
versitat els següents alunmes: Enric
Sade, i Ortega, Maria de Montella,
Joan Selen i Camps, Ricard de Silva,
Joaquim Spa i Trunyi, Andreu Claros i Domenech, Josep Capell i Canuder, Gumersind López Pérez, Gabriel Garcia, Josep Ramírez Estévez,
Enric Mona i Bancs, August Toro
Borras, Joaquint Pelach i Edita Gua
Ilem Vila i Rossech, Josep Mata i
Serra, Francesa Nicolau i Puig, Joan
Ignasi dOlarte Jauregui, Ramon Puig
i Vinyals, Josep Ramis i Verges,
Francesc J. Ripoll i Noble, Lluís
Roure i Carreres, Antoni Sacanell i
Sala, Simó Cintes i Rodrieuez, Antoni ,Soler i Bargalló.

ELS MESTRES
—

Lasa del Mestre. Alguns sed:
del Deganat han tingut el suggerirnent de fer un curses d'arietes dirigir
per un professor nadiu, que començarà el mes de maig. Els socis
vulguin prenrire ani part poden passar per la secretaria a inscriure's toril
més acial millor.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Concurs a Esplugues. — La Comissin Delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyanaa Catalana
d'Esplugues de Llobregat celebrara
asma dissabte. dia 28, un Concitas
Escolar de Lectura i Escriptura Catalanes, al qual prenen part totes les
escobes de la poblada,
En repre s entacia del Cnnsell Directiu oresidirà el Juras qualificador
el professor senyor Joven Roc.
Denla, diumenge, tindra. lloc Tacte
del repartiment de a ne mi a al anal
assistiran, ultra el mateix senyor Josea Roc, els senvors Tomás Roig i
Llop i F. Grau i Ros, membres de la
Comissió de Foment de la Protectora.
Després del repartiment de premis
als concursants hi haurà audicia de
sardanes, a carrec de la dalla "Ernoarium". i ballets per l'Eshart de
Dansaires "La Falca que dirigeix el
mestre Fort.

Concurs a Caldes de Montbui.—
Organitzat per l'Ajuntament de Caldes de aIontbui i ami) a collaboració
de la Comissió Delegada de la Protectora a la mateixa població. se celebrara un Concurs Escolar de LecENSENYAMENT SECUNDAR? tura i Escriptura Catalanes denla,
diumenge, dia 29.
Formaran part del Jurat, en repreInstitut de Terrassa. Excursió
a Girona. — Els alunmes de l'Insta sentada de la Protectora, ele protitut de Terrassa, acompanyats de fessors senyors Joan B. Cortes
Hurs professors, senyors Satis-Roma: Antoni Jaume.
director; Aguilar. Armiño, ChinchiXI Festa d'Infants i Flors. — Colla. Sobreques i a'entosa Pina, visita- mençats els treballs dorganització
ren Girona el dimarts passat.
daquesta tradicional Festa que cada
a El regidor senyor Bonmati va do- any celebra
l'Associació Protectora
nar-los la benvinguda en nom de de l'Ensenyança Catalana a prole
l'ajuntament. Al Institut tot el claus- de la seva obra cultural i patriótica,
:re els acolli afectuosament, i el direc- el Comité Organitzador prega a tots
tor, senyor Camps, acompanyà es el_ comerciante i industrials que
Ihnexcursionistes per les principals de- guía intenció
de contribuir-le amb
pendencies de l'Institut, força nota- alguna carena que ho facin al domicili
bles, especialment els gabinets de de la Protectora, narren dels A
re s, a
Física, Quimica, Història Natural, principal,
aixi com també l'Observatori metro.
rológic, des d'on es domina la vila
amb les seves =ralles, el riu Onyar
i la plana gironina fins al Canigó,
muntanyes de Franea.
Després visitaren la Catedral, d'una
sola nau amplia-ama; Tesglisia atina
de Sant Narcis, i els banys ärabs,
sota l'experta direcció d'un quia imLa Federació d'Ultramarins. Queviumillorable: el catedrätic d'História
senyor Puig i Bayes. Els excursio- res i Similars, en aquests moments de
!listes no oblidaran mal que dins una plena confusió gremial, té un marcat
mateixa capella, ben a prop l'un de interés a recordar a sota els seas ícelelabre, reposen els cossos del patró rata que, subsistint en tosa la seva inde Girona, Sant Narcis, i el del seu tegritat un acord de la classe de no doheroic defensor, Alvarez de Castro. nar cupons-prima, seis fa precis aabsA la tarda. al Museu de Sant Pe- tinguin de fer el joc als comptats elere de Galligans, passeig de la Devesa ments que, amb una marcada tendencia
i visita del teatre municipal i de cuponista, no mirarien a ferir de mor:
l'Ajuntament, on ion servit art suca- la sida de l'estament.
lent berenar als alumnes i professors.
Eren prop de les sis de la tarda
quan els dos autobusos emprenien
tornada cap a Terrassa per la carPer a a y a:. a les deu de la vetee. :a
retera de la costa. tnthom content de Sude de Propaganda del Centre Au1e3 atencions rebudes i plenament tonomista de Depenaents del Contera i
satisfet dels profitosos ensenyaments de la Indústria ha organitzat una Fesde les excursions celebrades, que per- ta de la Dorso, la qual será composta
meteren als alar:mes de l'Institut co- d'una audició de sardanes per la cobla
neixen una bona part de la terra cata- Principal de Banyoles i ballets pels
lana.
Grallaires Els Vallesos, de Sabadell,
i TEsbart Català de Dansaires.

VIDA CORPORATIVA

ENSENYAMENT PRIMAR!
La situació deis mestres interina.—
La Direcció General ha disposat que
els mcstres que exerceixen escobes
interinament i que han de cessar
cop resolts els cursets, passin a figurar a les Distes d'aspirants a interinitats i als grup o que per situada
els correspongui segons la "Gaceta"
del dia 3 de gema D'aval endavant
tots ei 5 aspirants a figurar-hi hauran
de justificar llar residencia a la provincia.
El concurs per a una plaça a la
Normal de Tarragona. — lee aspa
rants a la plaça leinestra de pärvuls
Ir la graduada anexa a la Normal de
Tarragona hauran d'adreçar les instàncies al president del Tribunal, a
l'Escala Normal: exhibir llur inll
serveis i el número de l'escalain i meras: llibres, mernaries i articles publicats. Seran tingudes en compte
toles les di sposicions referents a oposicions i concursos. La data s'assenyalarà opnrtunament.
Nomenament definitiu. — A proposta del Patronat Escolar de Bar' riota es nornena amb caracter definitiu director del Grup escolar Pau
I glesias e4 senyor Llorensa Cabós,
que actualment dirigeix la secció de
atas del Grup Penyafort, Crup que
reguirà sota la direcció de la senyora
a:oncepcia Sana-Amar.
Acords del Censen de Unida. —
ViI Consell provincial de Primera Enaenyanea Lleida, en la 5tes alta
ma reuni ó. celebrada recentment,
prengué l'acord que no .pugui figurar
a les llistes d'interinitats cap mestre
o mestressa que hagi renuncias per
malaltia emita sense que acrediti
abatas, en forma reglamentaria, Irehan -se restablert de la dolença que
allega per a la renancia.

les
NAFTALINA contra
renca

El nou Consell Directiu del Greta
<le Lleteries sense estable de Barcelona
ha quedat constituit en la ferina següent : President, senyor Ferran aforapues: vice-president, senyor Marcel Bellprat: secretara senyor Antoni .Aguilar:
tresorer, senyor Ramon Roca; vice-tresorer, senyor Lisie Blasco; comptador,
senyor Xavier Hospital: vocal primer,
senyor Delfi Vila; vocal segon, senyor
Adolf Toro; vocal tercer, senyor Francesa Tor.

Anuncis oficials
FORD MOTOR IBERICA
BARCELONA
Acordada per la Junta general
ordinària d'Accionistes d'aquesta
eelehrada el día d'avui,
la dietribuei6 a les Accione d'un
dividend del 10 "a de llur valor
neminal actual. Iliure de tot imposte es posa a ceneixement dele
senyers arcionistes que Pi pa g arnent le l'esmentat dividend s'e%alnada a partir del din primer
de maig vinent, a rn.5 de 30 pesoeetts per arte& centra lliurament del cupó número 4 i mit,janeant la presentació de lee
corresponents factures, a qualsevol dele Bancs segrients: Banc
Hispenn-Arnericä. Baile Espanyol
de Credit, litt ernational Ranking
Corporation, The Boyal Bank of
Canea. Banca López Bru i les
seves Sucursals. Filis de F. 3Ias
Sara. de Barcelona. i Salional
A-. Provincial Bank de Londres.
Barcelona, 27 d'abril de 1934
El Secretar',
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