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els
Samper ha format un Govern
Balanç
de Catalunya slan 215 MORTS EN CINC ANYS
a
l'anterior
semblant
de la crisi
enes fogueres
Les

L'organització de l'anarquisme a Catalunya a Espanya (1)

reserves republicanes

per JOSEP MARIA PLANES

La crisi, -que de moment sembtava
que hacia de prendre unes proporcions esfereidores, ha estar solucioe
'rala amb una facilitar que tia sorpres
a tothom. És cert que a la solueiú
ji manquen melles coses per a poder:a qualnicar de ielic, peria si no ha
estar feliç tampoc no ha estat dolor0Sa•
El mal ja estaca jet. i la crisi diiiciIrnent pocha corregir-lo. Quin os,
doncs, el baianz daquesta crisi que
s'ha extingit amb la rapidesa d'un
fo: d'encenalls? És ben clar i gens
encoratjador: ha donar el tomb de
clau a la miestib de l'amnistia, que ja
cc te adob possible. Si alguna virtut
hatingüt ha estar demostrar el disgust que alguns dels seus extremis
produien a una gran majoria del pais.
El president de la República denunciara oportunarnent les falles constitucionals que contenia i. atent a la
sera consciencia republicana i constitucionalista, estaca disposat a interposar-hi el veto per fer-la tornar al
Parlament. Si el govern ro slagués
negar a refrendar el document rancal amb que el cap de l'Estar baria
dacompanyar la devolució del test
aprovat pel Parlament, la llei hauria
estar revisada, i o s'haurien corregir
les extralimitacions denunciades pel
president de la República o haurien
calgut les dues terceres parts dels vots
favorables del Parlament perqui el
senyor Alcalá-Zamora s'hagues vist
obligat a signar-la malgrat els vicis
constitucionals. Es lògic creure que
aquesta eventualitat no s'hauria prodan. perque en cap circumstancia no
hauria obtingut els 310 vots que calien en aquest cas. La Ilei, dones,
h auria estar anullada, i el país
no hauria ha g ut de passar pel que
ha de passar ara si us plau per forca.
E: balare ens denla una Ilei tarada clanticonstiturionalisme que afavoreix enemics declarats de la República i un govern nou foirat de
vell que es presenta al Parlament
amb menys autoritat encara que l'anterior, perquè el proces de la crisi
ha revelar que Si la majoria deis
ministres dimitents admetien els
puras de vista del president de la
República, no van tenir el valor de
posar-se al sea costat i facilitar-li
l'exercizi del veto. Aquesta tara no
se la treuran del damunt, i la seva
inconcebible tolerancia els inhabilita
per a usufructuar la confiança dels

SURTEN LERROUX

I MADARTAGA I ENTREN VILLALOBOS,

IRANIO I CANTOS
Illainallant~aitialanalalailtiamili~litilitleillaarnliimiammammalM1111111~~aamenowsla

PRESIDENCIA: Ricard Samper Ibáñez, radical
GOVERNACIO: Rafael Salazar Alonso, radical
ESTAT: Leandro Pita Romero, independent
I JUSTICIA: Vicente Cantos Figuerola, radical
GUERRA: Diego Hidalgo Durán, radical
MARINA: Juan José Rocha García, radical
HISENDA: Manuel Marraco, radical
OBRES PUBLIQUES: Rafael Guerra del Río, rad.
TREBALL: Josep Estadella i Amó, radical
INSTRUCCIO PUBLICA: F. Villalobos González,

—Ja vetrrem. Jo cree que si.
Després el senyor Samper s'ha dirigit al domicili del senyor Sanchez Romas, amb el qual ha conferenciat breement. En sortir el senyor Samper ha
manifestat als informador, que la visita
s'havia limitat a un canvi d'impressions.
ELS MINISTRES DIMISSIONARIS INSISTEIXEN A NO VOLER
FORMAR PART DEL GOVERN
SAMPER
Als volts de les onze del mati el senyor Samper s'ha trasnadat al domicili
del senyor Lerroux, on ja en aquesta
hora hi hacia els ministres dimissionaris
del partit. Insisti r n en Mur ne--ai;•.-a de

republicà demòcrata

COMUNICACIONS: José M. Cid Ruiz Zorrilla, ag.
INDUSTRIA I COMERÇ: Vicente Iranzo Enguita,
republicà independent
:er

AGRICULTURA: Cirilo del Río Rodríguez, prog.

tionismiiiississaissuriesintaimmensimassuannisustaanmemaimarammeavione
(Del

r.ostre corresponsal especial)

rae-id ha exigit que el ministeri de la
Governació es reserves per a un home
del sea partit, Aquesta pretensió ha topar cm!, l'acord deis ministres radicals
dintissionaris de no entrar al nou Goteen amb una cartera dilema de la que
tenien en el Gocen anterior. Tot el
mesh' i les primeres hores de la tarda han
estat invertides a resalare aquest conflirt( i sito acabat desistint de la collaborarib del senyor Manea per a respectar l'acord deis radicals i complaure
de passada les dretes, que no velen antb
bons silo aquella collaboració.
Foro d'aquesta dificultat, es poi dir
que no 'Chi ha knut cap mis perqtti des
dc les printeres hores del dia ihana
prescindit de la participació d'altera parlita en el non Gavera, fina al puitt dc
tenir preparada una ¡lisia completa ch.
ministres radicals per si els agraria haguesain demanat, com ¡'hacia dit, pastar
a Governació el senyor Cid i portar a

31adrid, 28.
Sus de reconeixer que la saluda que
ha thigut la crisi ha causal una veritaiiceepciO, 1 cadascii explica a la ser.'a
manera cquest resultat iinprevist. Però
eert is que cap explicació no :Cid&
El que es dis mis es que alza volgut
acabar amb la crisi de gua/saz una manera per no arribar al primer de maig acuse Gavera i que la solució definitiva ‚'indesprés que hagi passat aquesta data o s'hagin liquidas les 'secas canseqüencies si ea que n'ha de lenir alguna.
Ja eleven saber per les informacions
de les agencies els incidenis del procis
de la crisi. S'ha tramital com si la cosa
arte.; de debò, amb consultes a tots els
partits i a iotr els personatges del rjgin,: /'erb malgrat les referències of
dais del resultat de cada pas, el cert
és que la gesi:‘; del scnyor „lampar alza
roSsentit del comencament fin: a la fi Comunicacions ast altre deis Set«.
de la Manto de confiança en les selles
En remni, l crisi s'ha resolt amb la
rondicions personals Per a presidir Ins surtida del senyor Lerroux i del senyor
Gotera. El qui atrevit fin: a insi- Madariaga. L'explicació mis o menys
republicans.
nuar-ha rn iota nota publico ea ei
oficial d'agua jet que ha cridat
No es pot ésser gens optimista rescié de tothom is que el scnyor Lerrou.r
pecte a la durada i diaria d'un
surt con, a responsable, en palita dc
gocen/ nascut en talo condiciono. Cal
President del Consell, de la resistencia
esperar que en arribar el moment
r5pucohesió
dels
del Govern a refrendar el missatge
la
de subsütuir-lo
veto del President de la República, i el
blicans dcsquerra es far i sentir.
Rayar Madariaga Per ¿roer el que signa,
''.%lentrestant tots hem de posar el
enrobustir
l'esperit
com a Ministre de !Noticia, la Ilei d'aranostre esforç a
nistia declarada inconstitucional pel Cap
republici i democràtic en tots els
de l'Esta/. Aquests notita inhabilitaven,
estadis de la vida ciutadana.
de
segons les explicacions oficials, els seE!s republicans esquerristes
nyors Lerroux i Madariaga per a formar
Catalunya estan disposats a demosPart d'un Gavera que te amb el deure
trar que per elle no es perrita. Lacte
de adensar l'actitud del Presiden!.
¿avui en sera la penyora mes
qualsevol
Contra l'amenaza de
Saat. Contra
Mi ha qui no accepta aquesta
s
esquerristes
catalans
el
feixisme
coció i que relaciona la separada das
dos ministres amb i•CI4C/81$ de la
slaan d'alçar com un sol borne. As-ui
demostraran pels carrers de Barcehistòria interior de la crisi que es colona que si el balanç d'aquesta crisi
men c en a coneixer ca part, sobretot amb
acusa un déficit per a l'esperit repuel fet que ha transcendit al Piiblic quid
blica i dernocratic, les reserves de
nou membres del Gavera anterior estaque
més
ven conformes amb L'Ele fos refrenda, anib
re s querrisme català són
que
defensar
tot
all6
la signatura ministerial el missatge del
suficients per a
Catalunya ha conquistat amb la
President de la- República, al qual se li
República.
va dir, en canvi, que l'acord contrari a
donar /a signatura /savia estat Unalliffe.
Vicente Cantos, nou ministre
Si es té en comPte que el Govern el comde Justicia
ponieu dotze ministres 1 que tus d'ells,
del Río, estaba absent,
nyor Satechea Romas, pe, Ontb malles el aenyor Guerra
no costa gaire d'endevinar que els oPobrodadawee, ve a dir que un Gavera
reprendre
el
veto Presidencial que'
sidit pel onyor Sanaper no »ira ofe- sats a
ciaren reduits a dos.
Washington, 28. — El Presi- rir les garanties necesraries per a gasteAra, malgrat totes les decepcions, la
dent senyor Roosevelt ha coinu- ni,. en favor de la República am debed
calma política it completa. Són alguno
pot
que
can
el
ntvergadura
de
tanta
nmcat que acceptarà que l'argent Motivar a les Corts l'examen de les els que creso, que el debat sobre hl crisi
figuri en una proporció del 30 causes duna erisi tan g.eu con la pas- no tirara Iloc o :Mara poca importancia
per 400 en la cobertura metal- sada.
per què la persona i l'actitud del Presidi tan aparde la divisa nacional, amb
El detall tni,s importan' d'aquest ',ro- dent de la República, objecte
la condició que s'arribi sobre ces ha estat el de la relació que ¡ti ha :fomentes discussions e/: primer: dies, dandi
que no es
aquest punt a un acord interna- isagut entre el senyor Samper a el M- han Passat tan a Legos temeletondrquic,
potser d'algun
cional.
a y or Mau ro. Aquest baria ojert'fa OVO preven, foro
discutir-les
de
o
atrevir
Creu que es impossible la re- collaboracbl amb condiciono aCCePtadeS qasi es mide()
Perd Cita part dels rodicals, que
moneditració de l 'argent [tense pel nou Presiden! del Consell, perb a non.
ficar la forma de la callaba- parlen ~6 seliges paraules, voleo doun ac c ,rd previ arrib VPstraneer. rh ., rn de
nar a enterrare que, lijuidada aquista
gitestib amb debat o eense,quedard obert
de nou el t'ami dintre de port dies per a
la formarih d'un altre Gavera que preferien a l'actual amb garanties uta-

Roosevelt i el proble-

ma de l'argent

Termbmetre presidencial

i

.113

jor estabilitat.

La

destaeió d'un nou
Govern

Madrid, A. — A dos quarts de deu
del matí ha sortit del seu domicili del
carrer de Curtubay el senyor Samper.
Els periodistes ja eataven esperant la
sortida de l'encarregat de formar gabinet, i en veure'l, un informador la ha

so
Ib

preguntat:
—Hi ha Govern1

tat un altre informador.

—Cree que sí, si no es malmeten les
gestions. Manca perfilar alguno coses.
clecEl senyor Saniper s'ha dirigit,
tivament, el domicili particular del cap
l'Estat, on ha romas aproximada:1-ml
un *mil d'hora. A la partida els Perio
li hin Pritgunts:
-dista

n

balean

elqureleture--1,

Tal com estava anunciat, ahir a les
deu del vespre. des del cim de Collcerola, es fin al poble de Catalunya
la senyal d'encesa de les togueres que
havien d'ésser el primer acte de la
protesta contra el feixisme organitzada per la Joventut d'Esquerra
Estat Català.
Abans de les cle,p, l'esplanada del
Tibidabo i la carretera que la rodeja
ja era plena de gent.
Al mirador que hi ha abans d'arribar a la placa, darrera l'església, hi
havia, ultra el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona, les
altres personalitats que els acompanyaven.
A les deu en punt, foren engegats
tres coets. i acte seguit hom veié
com a tots els indrets de l'extens
panorama que des d'aquell lloc s'albira, s'al ç aren Ilengties de foc en
ouantitat sorprenent. Mal comptades
en calculärem de cent-cinquanta a
dues-centes.
Després de contemplar bella estona
aquel l magnific espectacle, els senyors
Cornpanys i Pi i Sunyer, a peu i
acom p anyats .d'un nombrós grup, es
passejaren per aquells encontorns i
anaren a vence les fogueres des d'altres punts d'albir.
Quan foren a la terrassa de l'Hotel
Florida, arribaren els senyors Martí
Estere i Gassol, que acabaren de tor-

collaborar amb el govern que traetava de formar el senyor Samper, tenint en cornpte el primer acord de la
minoria radical de no prestar e: seu
concurs a un Govern Aup..40,..Napitaidit
pel sen' or Lerrole
Segons s'han pogut assabentar els periodistes, els que mes es destacaven en
aquesta actitud eren els. senyors Guerra
del Río i Rocha, no bastant per a ferlos desItir sIe Ilur entestament les nersuasions posades en joc pel cap radical,
que ha tractat de convhcer els seus
amics i correligionaris que cala recotzar incondicionalment el senyor Santno

Malgrat el perill de donar una certa
monotonia al nostre reportatge, en els
dos articles anterior, hern volgut reproduir amb tot el detall que permet un
treball rericdistic, un resum de les inressants estadisti q ues dels senyors J. M
Faene i N'oread. Miguel Sastre i Ramon
Rucabada. Sota la ¡redor d'aquelles xiires Palpita un arre clratratisme i la
simple filiació de les victimes dels atemptats diana una idea exacta de l'ecolució de la lluita terrorista inaugurada pels
ararquistes. Segons les dades (lela senyors Sastre i Rucabado. el resum dels
atemptats socials prOpiament dits jaaressions contra obrers, encarregats i patr ons / ocorreguts a Barcelona des de
l'any Pato al 1923. és el seguent:
Estas-cutis Mores Fenilo ¡Pesos Total

Patrons 28
Encarregats 25
Obrers
234

105
33
4-1
26
8
59
290
863
392
331 1.027
462

En aquestes xifres no hi són compreses les v:ctimes dels atracaments, ni les
víctimes ocasionals (transeunts o gent
del públicl, ni els atemptats contra la
tonga pública.
Les coaccions pistola en ma. sense ar
a disparar, són incom ptables; is im--riba
possible establir-ne l'estadística. ni aproximada. Tampoc ha estat possible de trobar la xifra exacta dels morts pel procediment de la hei de fulues.
Tingui's en compte. finalment, que
dels 234 morts ner atemptats socials des
de l'any 1910 al 1923. 211 ho foren els
anys 1918 al 1923.

salaris.

Aquesta brutal constatació proporciona a la primera epoca dels ateffiptats
una muda ¡ vasta complicitat a nacela
de les bandes de criminals. Sense aquest
clima especial. la vida 1 la potencia de
les organitzacions de uistolers haurien
estat molt mis :Mandes, per no dir impossibles.
Segons Angel Pestafia. no puede ne-

garse que los Promotores del terrorismo
obedecieron, al iniciarlo. a un criteria
doctrinal. Pero con el crecinliento vino
SU des/trituran:ación. A los primeros crémenlos que lo Practicaron ea nombre del
ideal se unieron otra serie de elementos
turbios, aquellos elementos ose, ai venir

manffestació d'aquest mati.
su.

Vilafranca, 28. — Han estat enceses
gran, fogueres. També als cims dels
serrals d'En Pujol, de Fontanals, de
Piells. de can Benet, de Sant Sadurril
ela•-eleaseute-republicans i casal:mis"'
Izan encès togueres.
I g ualada, 213, — Al cim del tur6 de
la Tossa ha estat encesa, a les deu del
vespre, una !nuera enorme. Molts veins
de la població han sortit en direccid als
turons dels voltants, per tal de contem-

per.

EL SENYOR SAMPER TORNA
AL PALAU NACIONAL
Des del domicili del senyor Lerroux,

senyor Samper s'ha traslladat al Palau, on ha arribat a dos quarts d'una.
Els periodistes li han preguntat:
—Donareu la llista del Gaseen?
ho sé, perquè han .sorgit alguns
petits dubtes que cal subsanar, i a la
sortida ja ye ho diré.
L'entrevista del senyor Samper amb
S. E. ha estar molt breu, i en sortir,
els periodistes Ii lian preguntat si faria
Govern.
E! senyor Samper ha contestat:
—jo crec que si. Ile de ter diles visites als senyore Manta i Martinez de
Velasco.
•
Seguidament, i sense afegir res mis,
s'ha dirigit a casa del senyor Miguel
el

Mama.
EL SENYOR SAMPER TORNA

A VISITAR EL SR. MAURA
Procedent del Palau ha arribat el se-

nyor Samper al dornicili del senyor
sense fer cap manifestarle, als informadors. A la surtida, i en pregun-'
tan -li els periodistes l'abast de la visita
realitzada, el senyor Samper ha respost
que no hi hacia res, afegint que fine
a aquesta tarda no podria dir res. Aleshores els periodistes II han preguntat
si hi hacia dificultats perquè coHaboris el senyor Maura, i el senyor Samper ha respost que no hi hacia res, afegint que fins a aquesta tarda no uodria
dir res.

Els periodistes han tornat a preguntar-li si podria formar Govern, i ha
dit:
senyors, sóc optimista. Ara
vaig a visitar el aenyor Martíne z de
Velasco,
LA NOVA VISITA AL SENYOR
MARTINEZ DE VELASCO

plar-les.
"farragona, al. — Ens cOmuniquen de
malta pobles de la comarca que, com harten anunciat de la Comissiét organitzadora, aquesta tarda s'han fet els preparatitis per tal de poder encendre des
de diversos turons les fogueren. A gaicebé tots els cims de la rodalia, a les
deu de la nit, s'han erices les fogueres
com a protesta contra el feixisme. Entre els pobles que ens han comunicar
l'encesa ligaren Montblanc, on s'ha ences una foguera a la Punta dels Planes;
al Coll de Lilla, al lloc anomenat Miramar; a les muntanyes de Prades es
cenen diverses fogueres en els cims mes
enlairats; al Baleó dels Pireneus, prop
d'Esplugues de Francoli, també; a la
Serra Llarga de Poblet, prop de 'cimbadi, ha estat encesa una gran foguera.
N'hi ha també al Coll de belltall, i prop
de Tarragona a la muntanya del Llorito.
Demä al matí sortiran a primera hora cap a Barcelona gran nombre d'afiliats als partits esquerrans els quals
prendran part en l'anunciada mandestaci6 contra el feixisme. — C.
Olot, 28. — A les deu de la nit han

Dia de vaga general a Bar ceiceie. Les trepes al carric

Una explicació
•

Els elements que contribuiren a congriar aquesta onada d'odi i de terror
que marca una epoca cabdal en la bistäria trägica de Barcelona sön diversos i variats. O no, però, ranarquisme — sempre l'anarquismel —
es ¡roba a la base de rot el Problema.
Els p rimers anys de la guerra fiaren
d'una pros peritat inusitada per a la class e Patronal de Cataluma Un veritable
torrent d'or arta a parar a les mans
dels nostres industrials i comerciants. davant dele ulls astorats de la classe obrera. (L'any 1957, quan els productes allmentaris havien augmentat d'un guatanta o cinquanta per test en relació
amb els preus del 1014. es Pa g asen en
quatre pessetes i nutia.)-carslide
L'obrer va trobar-se espectador d'un
quedat enceses nombroses fogueres dels gran festi en el qual ell no particisava.
'loes mis destacats de la rodalia. Molts i es lliuri en massa a les mans del
nobles de la comarca han emes un mí- Sindical. oue II °ferio defensor els seus
nimum de cinc fogueres cada tus. Entre interessos. Els panolis es mostraren durs
aquests pobles ens ho han comunicat davant les justes reivindicacions ecosaPuigsacalm, Mare de Del, dels Aguts, miques qtre seis nlante i aven. Pe r :. llur
Cotrom, Coll de Cabra, Santigosa, El error foil fatal quan comencaren a ceprecisament desprès dels primers
Far Montbruscal, Santa Margarida i
altres que a l'hora que comuniquen en- atemotats centra patron s, nue tenien concara no ens han avisat. Regna un gran flictes en les erres fabriques o tallers.
Ele grups d'arria anarquistes bucles
entusiasme entre l'element jove esquer.
trotas el emití de regir.
nieta d'aquesta comarca. — C.
Girona, 28. — Avui, a les deu del
vespre, a la Muntanya dels Angels, ha
estat encesa una foguera. N'han cremat lambe a Roca Corba, Les Pedieres, Sant Gnerau, etc.
L'objectiu de l'anarq uista és la reno
Sabadell, 28. — Ha cremas la Soguera lució social. Per a ell. el Sindicat no és
del Pla de Can Camps. També han cre- res mes que una arma preciosa Que ro.
mat les preparades als turons reina Ens brerisme posa a les seves mans. Na es
comuniquen que han cremat tambe les tracta d'aconseguir millones per a l'ode Montcada, Sant Llorenç del Munt i
Castellar.

La interpretació
anarquista

La visita celebrada pel senyor Samper
ami) el cap del partit agrari, senyor
Martine, de Velasco, ha esta bastara
extensa. A la sortida el seeyor Samper
ha dit ale repòrters que fina Inés tard
so el podria dir res del que els interessava saber. Els informadora li han pro«Untat a que obeia la sena enece•ista ant
el eenYor Martlnes . de Velasen, i el sen yo r Samper ha contestat que solament
a un ranci d'impressions.
—Ara—ha acabar dient—me'n vais
al neu domicili a dinar, i aquesta tarda
a dos quarts de quatre prosseguiré lee

(Segueix a la Pdg.

bree: es tracta d'implantar el comunisme
llihertari
Alai, mas els diriaents anarquistes
veieren arribar al Sindicat la massa
enorme del proletariat, interpretaren de
seguida que aquesta volia fer la revolució. Error. Els obrers. d'aspiracions
mes modestes, pretenien guanyar-se
il6r la vida.
De moment. l'arma revolucionaria mis
eficaç dels anarquistes fea recolzar les
reirindicacions materials deis obrers.
I l'acció directa s'apunta triomfs sorollosos. Els treballadors veieren la loeça de l'organitzaci6. i pagueren teste per
primera regada ronzal l i ralearia de
saber-se temuts i sentir-se protegits.
Veleta. al mateix temps, que la sane començara a córrer, i que cada dia oueia
algun mort pels carrers de Barcelona.
Era aquel l el preu de les minores arosseguides? Certament, era terrible. era
duríssim... pera', la realitat demostrara
que 'tornes les bales dels pistolers haa:en acomeguit Jet pujar el p reu deis

nar de Madrid.
L'acte, dista la se r a simplicitat, resulta d'una forta emotivitat i un bell
oresagi, per la gran quantitat de fogueres que es velen tot i la boira
espessa que hi hacia, de la magna

Filiberto Viilalobos, nou ministie
d'Instrucció Pnblica

—Encara no. Ara vaig a visitar el
President de la República per tal de
dona r -li Compte de les nieves darreres
gestions i de la mera impressiii.
meves gestions.
—Formareu Govern? — Ii he pregun-

Cut

El senyor Companys
dima el senyal d'encendre-les des del
eint del Tilticlalto

los tr28ajadares4e buena fe en avalancha a los Sindicatos, se unieron a ellos.
Pestaha es reiereix a aquests individua
que viven en una zona intermedia entro.
l'honestedat i la delinqüencia, i cnie foren els q ui. mes tard. ja Professionals
de la criminalitat, es dedicaren als attacaments. quan no Id hacia atemptats per
Per, pagats a tant la pega. Eres aquesta

gent els representants dels interessos
creats del terrorisrne. o sigui una promoció completament noca en el món ja
nombras del crim. la creaciä de la qual
la ciutat deu a l'anarquisme.

L'absència

de l'autoritat
L'actitud dele gocemos de Madrid i dels
Stas reptes:u:tanta a Barcelona durant
tota aquesta epoca és una d'aquelles
ses Que deshonores un regim 1 un pa:s.
De la més mansa tolerancia, per no
dir complaenga, passaven. sense transicid, a rarbitrarierat desfermada Tan
aviat les presons eren plenes de sindica listes. com seis posara tots al carrer. Del, governadors inexistents. tipos
Barber. s'anava a parar a Martínez Anido. personatge terrorific, perú fonamen-

talment antipolitic.
En cap instant ncn es troba una tem›tativa d'enquadrar la qüestiO dintre la
llei. El poble assisteix. astorat. a un
dad irregular entre l'autoritat i els
anarquistes. Hom pacta repetidament
amb unes associacions considerades ategals. La confusió. Venervament sän tala,
que s'arriba a trabar lògica la solucid
Martilla Anido. que consicteix a tes-

pondre a la criminalitat m'ah la creació
d'un altre focos de criminalitat.
Anarquisme a baix, a dalt, a la dreta
i a l'esquerra. El vais passa un moment
de follia i dóna practicament la impressió que tot ten va a rodar, perä les reserves de vitalitat sjm tan fcrtes, QU'e
Barcelona se salva, malgrat tot. daquesta ma:carada tràgica. El preu de
la follia conectiva es Pag a amh la dic
-tadur
Jodep Maria PLANES

Vegi's L.4 PUBLICITAT delt
dies 21, 22. 24. 2 5 . 26, 27 1 28 d'abril.
(Continuara.)
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A la página 3:
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LLEGIU, a la plena 3,
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l'article de BELLAFILA

ANTIFEIXISTA

—No ens doneu la Dista?

DEL DESCANTAN»

—Encara no.
—Però hi Mur& fa Genern?..

AL BOTIFLER

El president Compenya contwegdapt die del cien del Tibidabo el senyal
voltants
deleleeete 1 lee foguee» de lea inuatenree

D'AVUI
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Diada del Llibre

Vigilia de
Aquests voldrien traslladar la Diada
del Llibae: "Si entern. us ditig n, la coincidencia d'aquesta data amb la. de Sant
Jordi consagrarem el dia a una sola
Excusa. Tothom estará només Pel llibre.
autors i editors — ella diuen,' púdica
la Cultura — hi guanyaran. Aquells, Inés
prudents, demanen d'ajornar la diada 'librera per por de la gotellada: "Si fa no
fa — diuen — rl 23 d'abril plou. Mes endavant el temps es d'allò mes segur".
Aleshores, es dar, per que no ajornar
la festa de sant Jordi? Els roserars
serien mes pròdigs. i no anirem tan esradussers de ginesta. (Sant Jordi. paga
. ot. mis aviat hauria de ¡u--nitzadel
nyejar, posma a fer.) Els De Mes EA112 sostenen, insólita, que cal, sense pensar-sli gaire, suprimir la Diada del Llibre. "Es, diuen, un ajut superflu, un
esfore va, una data inútil: no hi guanya ni el Llibre. ni l'Autor, ni l'Editor
ans certs 'libres, certs editors j certs autors exaltats per la Plebs i rondennata pels Entesos".
Potser els uns i da alees exageren
pensareis ves amb mi. Pecó er.a hem
fixat prou be si la Diada, tal com pretenen els articulistes de Uarticle anyal
únic a favor del Ilibre (roo ptes. i uns
i tot 200 a cobrar a la Cambra del Llibre), és una Dada excepcional, o un Senyal explicit de la cultura d'un país e
ain Exabrupte? Perquè aquest és. oesmesurat per ventura, el meu pacer: la tal
diada més aviat vol dir nornes " ex
cepció. Hom compra llibres ini dia a
rany. de la matcixa manera que el pastor
ornbrívol baixa un cop l'any a Barcelona per al seu deportar amorós. Ni aixà
—qui diu que sí? — na és l'amor de la
Dona, ni l'amor de l'Amor, ni allä no er
amor del Llibre ni de la Cultura. Un
país normal se les heu cómodarnent amb
els Ilibrers tot l'any. Un ciutada mitja
"mediocre'", se les heu amb els !libres
cada diaJa us n'haureu adonat: els comnra-

dors habituals de llibres celebre:1 la diada a Ihm r manera: excepcionalment, no
compren, en aquella data, cap llibre. No
els blasmo ni els lloo: sumo notnes uns
personatges. Per a ells, la festa del Ufbre és preceptual . El 23 d'abril només
compren Ilibres — O un Ilibreaquella qui no en compren en tot l'any.
D'altra part. aprofitar-se d'un descompte
ocasional damunt els llibres Es, per a

capvuitacia
ells, una profanació. o gosem dir-ho:
la diada Ilibrera es , al capdavall, un abrir
"líric", de confiança, comes contra
caltabet
Es una posició extravagant? z O una
actitud esnob? Com vulgueu: però l'existencia d'aquests personatges Es evident. Com ho es la dels qui creuen
que una diada destinada al Ilihre és la
raraeteristica d'un pa's Drimari. I la deis
qUi creuen que hauria d'ésser tot una
altra cosa. (N'hi ha que opinen, per
exemple, q ue la Cambra del Llibre banda de partir del principi, rigid, que k5
la festa de la "selecció" del !libre i que
posem per cas, un cinquanta per cent dels
llibres exhibits per uns i altres, lumen
dia set, el 23 d'abril, de venda prohibida. N'hi ha que sostenen que durant aquell dia h¡ hauria d'haver a cada
parada, a cada taulell, un conseller, e
consellera, que orientes el lector i sobretot que el desaconselles. ateo la pródiga itmoräneia de la mejoría de compradors "anva l s". I no parlen dels lívids intransigents q ue afirmen que durant aquell dia nomes s'hauria de permetre la venda de llibres catalansS)
Tarnlie hi ha autors d'alió mes integres: que i5 cas de publicar una obra
per la Disida!
Jo mateix, personalment, tinc a mateixa déria. No st nila acudit de publicar-ne ma' cap per tal dia. (El llibre
aparegut amb la doble roliaboració dc
Josep Carbonell i pròpia Es un 'libre
d'editor a qui vaig autoritzar la publicació del recull.) é: Us heu adonat que
els llibres escrita pensant en la diada
envelleixen tan räpidament que, al cap
de salt dies, dirían Que els clients de les
llibreries hi passen la vista de llarg. cons i diguéssim: "...es un tobrant de la
¡esta: nO els trobaries bons, seo rancis..."? D'altra part, fetes les excepcions degudes, els llibres de diada
a) ab, o escrita, o compostos, o corregits, o impresos o relligats tan precipitadament que tot just si se'n surt en Per
da éster presentables. amb el seu engaranyament, un sol die; b) la ormaastandr
que el costum ha fet excessivament liberal, sobretot en la Prensa catalana
no estableix jerarquia d'autora: per
això rejera elevats a la categoria d'illustres, grades al règim perillós, per

TRANSPORTS

La

lasco -

Catalana

Servei rigorosament diari en

CAMIONS FRMORIFICS
1 DE ORAN TONATOE

es

Arts

dir-ho d'una manera suau, de la frasefilia suplicada, graftimans de tots dos
sexes que no arriben a escriure ni amb
la mitjana correcció d'una minyona
servei anglesa.
j Es pouible en el bat-i-bull d'horas
d'ara, establir cap jerarquia? Qui doflan entenent a qui, que l'homenatge
més Ileial a la Ilengirs catalana seria deixar-hi d'eterniza públicament? (En la
darrera diada els Ilibre$ catalans han
estat, generalment, ben triats. Els autors sambé. Perd són les dades >uníais
que han de els diaris matan' serpre, cont hi ha mén, tan oprimiste%
Per què la realitat es mes fosca: ni la
realitat es una ni diles llibreries . ni ele
Ilibres més venuts han estat els de tres
iVoleu crure que un poetastre espanyol, un tal Pernea que ha cretinitzat
durant setmanes i setmanes el partir
ja d'ell mateix cretí, que amplia a rs%nades i de farum de ramada el Teatre
Romea, ha mur mét ell tos sol, a Barcelona, que tots els poetes catalans
junts? I que.,.; perdrineu, no ‚inc prou
coratge.
Jo no sumaré Das aconsellar. com
teas extremosos iracunda, la supresai6
de la Diada del Llibre ( 1 ). Pe rò advoco i adrocaré ver la seva reforma. Si
la (esta del 23 d'abra — o de la data
que hom de nnu acordi — no ha de tenir una finalitat pedagògica (en l'accepció mes vasta del mot), no sé si val
la perla d'engrescar-s'hi massa. La foguera te, en a q uests casos, un valor educutis. Lit mit de la Diaria del Llibre nodeis ésser una nit de fo gueres, amb
milers de llibres — de Ilibrots.
dir — corn a combustible, una nit de
Sant Joan o republicana, o catalana —. La majOria de quioscoa de la
Rambla restarien neta i pelats, i alguns
d'ells haurien d'esser Dita tamhe, Per
qué no, això no?: la tolerancia de les
autoritats davant la tasca dels editora
de llibres "sexuals" i sub-sexuals i altres indecencies proa ahundoses per a
corrompre una joventut com la catalana
dann. destinada a magnes realitzacions
politinues i sOcials, no té can altre
qualificatiu que el de "comelicitat":
J, V. FOIX

No he de trigar el pedir a judieprlee, la que Josep Gausachs les expeearl
a les Galeries Valenciana (Pl. de lisg ib, nünt. lo) del 3 al tes de misia.
* • Revolució catalmicta". — Rucias poca «emplaza d'ubre.« llibre de
Carbonen, la casa
3. V. roix 1 Yosen
editorial Altes ens prega de fer saber
Entorn de la crisi
a tots els llibrers de fora Barcelona
LA VEU DE CATALUNYA
als lector; que •desitgin adquirir aquest
El sensor .Pla, des de Madrid, e0,11
!libre tan discutir d'adreçar les seves
comandes a l'administrador de "Revolu• obeiht una consigno, segaseis la eamPaN.Ya
cid catalanista", Llibreria Verdagaer, contra el Presídela de la República. Estc a ra que el senyor Sampar—dis—tos una
Rambla del Mtg,5.
se ltst uS, oitecla eta pee el ',Memo cons-

veritable.
Lese oloraines del món, tan 'bell que

Nou tiratge del primer número de la "Revista de
Catalunya" •

Dipòsits
SARAGOSSA:
Salvador Rodríguez

Telèfon 5046

Forment, 20

PAMPLONA:
Transporta Zabalza
Telèfon 2208
Sto. Andía, 45

TOLOSA:

VITORIA:
Pau Troc,oniz
Francia, 33 i 35

Telefon 1645

BILBAO:
Arriola
Alameda Recalde, 44. -- Telèfon 19743

Les Exposicions

Sebastià Sänchez-Juan

SANT SEBAST1A:
Burutaran i Martínez
Sänchez Toca, I i 7. -- Tel. 10740 i 12899

e

titucional:

.Aiortunat el poeta que pot mostrar
ininterrompuda, sense cap mima, una
fidelitat a la poesia. Bell destí ésser
poeta nomes. I airró illimitadament, profundament. Esperi t llançat a l'aventura
total. Religió i sacerdoci. Vida abandonada al somni i al treball i la sensació que treballes sempre — en el somni
ien ti treball. Desconei ger aquella poesia malvada per l'avorriment d'unes horeto perl a concessió d'unes altres, misera paga de qualsevol tasca dispersiva,
oci de diumenge, evasió mes o menys
circumstancial, consol o repòs.
Sebastii Sincliez-Juan podria parlarnos de la gracia i la ahúma d'aquesta
tidelitat. Poeta que no és res més que
poeta, i poesia que no es res mis que
poesia. Inimaginable lora del dos dels
escollits de Din, tornaren de les paranles de Diu o almenys de tata la r anstellació d'éssers iohjectes Creat s Per la
voluntat de Din. Vuit Ilibre.s com vuit
parades d'un cami sense parada, deren'
cid ascendent de poesia poesia potser sane l'adjectiu d'absoluta, però almenys. i això és molt, amb l'adjectiu de

Crisóstomo Saenz

BARCELONA

Revista de Premsa

DRMA, A UN QUART DE VUIT

no necessita revisió, foren el punt inicial de partida. No va ésser necessari
cap detorat ni cap arbitraria fabricará')
d'estela perquè ei paisatge tenia sorpreses de decorat i els telescopis sempre
descobreixen estela nous. Si voleu un
nom el suburbi, però no per amor de
&Tic. sinó mes aviat per a junyir-se a
una fidelitat mes. Despris, en aquest escenari, l'aparició d'asen amb llurs vides timidet i la aeva bondat sense posta. L'amor, divagacions i poemes de
prómes, carnins per a perdre't i retrobar-te mis. Retrobament de camina mis
interessants. El seguidor del poeta en
aquesta línia descobreix en cada giragonca una noca puresa i una noca claredat. Adéu al crit o a la hacia, galant eria o flirt , i apropament a mirarles
mes periets i mes essencials. Ei clar
obscur. natura contrastada, valentia del
crit en calma. joc de paraule, ritmes
trencats, o alliberacions; tot al servei
d'aquests mirarles.
I sohte aix6 la jo , s de e tber que
tata aquests mirarles no s'han acabat
encara. Inminencia d'altres miracles, aigua encesa o qualsevol :ten desconegut
que espera l'hora de l'alliherament.
Aventura constant peque el faldor d'aventures no reposa ¡ sal, que cada dia
neix alguna tosa i pots inventar algun
nom. Signes i slinbolt: tot el mbn en
espera d'al g un drahtig o d'algun casament percate hi ha mil desees seise nnin
i es necessiten mil contactes. Bell desti
de poeta: inventar norns i ajuntar òrbites.
Joan TEIXIDOR

Casa central: Bruc, 60 -Tolden 15688

Per tal d'atendre les novel altes de
a
aultocri peib, que pum ja del taller
boree d'ara, lisa comandes de Ilibrerks
de tot Catalun y a, ha caigan lee un eeaoe grísea del primer número de la
lindera de Catahoya, ose ha requerid sota el patronatge de la Generalitat
1 que di Zsrt bd la publiceti6 nacional que
e.dgis la :tala cultura.
Per a subscripelons 1 per a commedes
de Ilibreria cal adreer-te, can tokt
aviat rMllor, a 1'AdWnistrv.16 (Tenine.
to. Tel. debo).
n•n•n•••n•••••••••

IGUALADA:
Manuel Arolas

(recollida a domicili)
Rambla de Sant laidre, 9. -- Telèfon 151
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EL CORRICU D'As
eM111.11n0

* Coneache.—Teta ele <pm han sinde
tus minentest, poquistims certamen,
veure abans d'ésser exposades tes teles
que ha pintes durant uva atada a
EtViiai Joeep Gausacbe •'he!, sentit
captivats per les obres de l'escellent pisa
tor catete.

SALA PARÉS.
Unes paraules d'encoratjament del
mestre al deixeble, signades per Joaquim älir. fan de portada al cataleg
de l'exposició que el putor Llurs M.
Güell celebra a la sala gran de Can
Pares. La relació que revelen les ratlles esmentades podria fer esperar
que en la cinquantena de teles que
formen el conjunt de l'exhibició ce'
rien ben perceptibles el $ ecos de
l'esta del mestre de Vilanora; no obstant, exceptuant dues o tres obres,
en les quals s'endevina el rastre de
la paleta ruda i tendra del gran pusatgista, en totes les altres el deixehle dernostra una plausible independencia de sensibilitat i de llenguatge.
Lluis M. Güell pinta a través de vels
imperceptibles, que apaguen la braVeSa dels temes. En les poques obres
que haviern vist d'aquest pintor obaervivem la permanencia d'una inclinació elegíaca, que ara es manifesta tense eufemismes. La predilecció
pela horitzons baixos i dilatats, que
concedeixen al cel un espai doble que
a la Une, les gammes fonedisses, el
predornini de l'horitzontal, damunt la
qual i a primer terme es projectea
les verticals d'un arbre solitari i feigil, ann els elemento que amb preferencia capten Temoci6 de l'artista,
facilment accessible a les drogues
sentimentals. La concepció coloríanca concorda amb aquesta disposici6
d'eaperit peculiar de l'autor, que sent
l'atracció de les sollituds patitiques,
arran de terra diri g en, en contraposició de les que aspiren a les sibilmitats dels ealuis grandiosos. Color
i linia en aquesta pintura ea concerten a descriure moments d'enye fugitius de paisatges humils, i el pintor
sembla que es troba també en aquest
to planylvol, que un tem que *S'In
avicii, si es que ja no s'hi ha viciat
una mica sense adonar-se'n. Dintre
d'aquest accent Constant, l'autor troba harmonies tendres, distretament
numinoses. singularment transparenta
en eLs horitzons, que tradueixen amb
fidelitat l'especial sensibilitat de l'artista. "Carretera de Ribes", "Fähriques de Va Monjos", "Lamí de Sant
Me", molt fort '' El Penedes - , "Gris
rta", "Carretera'',
i rosa" "Riera d'Ho
"Paisatge d'hivern" donen les millors
possibilitats de paleta i de visió del
pintor Lluís M. Gtiell, que amb aquesta exposició se situa en un lloc molt
distingit entre la nostra jove pintura.
• • •
Josep Pujo!, que figura en el contingent de la une-ella promoci6 ola.
tina, esposa una interessant collecció
de paisatges de la sera comarca. Din:re la tónica general del grup, Josep
Pujol es distingeix per l'animació de
la paleta i ragilitat de dicció. Retardem "Panorimica", potser la tela
mes considerable de la sala, ''Olot",
"Vores del Fluviä", "Paisatge", "Fabriques", "La Plaça' i unes guantes
natures mortes, entre les quals sobresurt l'assenvalada amh el núm. is.

"Aquest problema, provocat pel lame document sobre l'amnistia,
creat, com tothorn sap, un confliete
molt gran entre la Presidencia de la
Repnblira i el Parlament. Com que,
per hever-se declarat l'estat d'alarma,
el Govern no pot tancar el Congres
abano de donar-ne compte, Es almenys l'opinió general, en aquest
instant. que es produira oir dehat politie a l'entorn del docurnent de referencia. Lo impressió d'aquest dehnt
es inútil posar-la de luan:test. Pot
éster d'una transcendencia immensa.
No es pot pas fer cap pronòstic del
Que passarä. Davant d'aquesta gravetat, els capa dels partits de dreta
han adoptat una cautela creixent, cautela que arriba al mutisme absolut.
Davant d'aquest fet. ens abstindrem
de fer cap romentari, que pel fet
d'ésser merament personal, no linea cap interés."

Segucix SiVrt Cantpanyo per a la die..
solució de les LC:0°rPtol:Vi°
"N¡ lerrouxistes. ni ¿reses. Republicans, heus-ho aci. Aquesta es rúnica solurió de la crisi: aquesta et
rúnica manera de pacificar els esperits.
El President de la República sabrá
tenir prou perspicàcia, a través de
les consultes que ha fet, per a coniixer que tots els que lí aconsellaren
la continuació del scnyor Lerroux al
cap del Govern pensaren mis en l'interCs del respectin part:t que no pas
en l'interès general dels ciutadans de
la República, els quals ia sis 1/tesos
que estan desitjant un Govern amb
cara i ulls i no pas una iicciei de Ge'vers que malmeti el credit que davant
del nión har : a lee adquirir a la República dos anys i ring de governació esquerrana.
Esperen que aquesta erial es resolgui ara, arnb la dissolució de Corts.
Si no es resol així, podrá el senyor
Samper, o el senyor Rocha, o qualsevol altre lerrouxista de aetena o
ruitena categoria ter veure que forma Govern. Nomes ho ¡ara veure.
Caurá sense trigar gaire i la dissorució de Corts hatirà de venir fatalment."
LA HU3f.4NITAT
Din gire la solució Somper no és !a
que esperava Ca!alunya. perb, que
ha d'isser admesa com a una soluciú
d'urgMeia:
"Per6 tants són els ¡atines, tan
complicada i perillosa consideren) /a
xarxa d'interessos, d'elements i de
circurnstincies que es mouen en el
ions d : aquesta hora gravissima del
régiin, que no ens sentim arnb forces
per expressar exigències: que podrien
éster fatais per a la República. Ja
que no una solució — suposant que
efectivament el senyor Samper formi ministeri — creiern veure-hi, alrnenys, la sortida momentinia d'una
aituació extremada:1-1cm perillosa. 1,
si això és aixi, comprenem i aplaudirla aquest nou sacriiici que s'imposen eis representants d" Esquerra
Republicana de Catalunya" en no
t allar e l P a s al nou rninisteri i en
accedir a una possibilitat de cooperació parlamentaria.
Esperem el curs deis esdeveniC. C.

ments, ja que no pot considerar-te
durable una solució ministerial a base
d'un President com el senyor Samper. 2Constitueix el propeit d'un
Govern-pont, d'una solució interina
que doni temps a possibilitar situación! d'estabilitat? Probablement.
Aquesta Fa la noma convicció. De
com sigui la sortida definitiva, de corn
quedin enfocats i Perfilats el s P ro
plan--blemsvitaqurge
tejats, haura d'ésser la posició en última instancia que adopti la denlocricia nacionalista de Ca talunya."

L'estranya actitud de la
Lliga
Air) la analifiea el "Diari Mercantil",
el anal oc zarrrh, ciscara, de la detnagbMa que la Lijo fa en certs mirinos:
"Es evident que vientre es dibuixa
una aptitud per a governar en els
rengles de l'Esquerra, s'exagera l'oposioió per part dels capdavanters de
''Lliga Catalana"; i volent destruir
els que creuen enemics de la ciutat,
no fan mis que deatruir les seres
pròpies formes i a l lu n rar-se cada
dia mes del poder ambicionat.
Nosaltres no tindrímn res a dir a
la política de tal o tal partit si no
fos pertorhadora del Crèdit Municipal ¡ no comprometes en prometenres d'un tort regust electoral les finances municipals promovent un augment en els sous de la majoria d'emPleats.
Els comerciants saben prou i masea que a tot augment de despeses en
el pressupoot municipal segueix un
augment de tributs, ¡ també saben
que d'empleats a la Casa Gran en
sobren, per be que per "humanisme"
no seran mai destituits, tant si han
entrar per la porta principal com
sOn de la tornada entrada per la porta
falsa. tant Si governen eIs una COT:7
ei governen de altres, o be tots ele
partits fusionats."

L'escàndol del Novetats

1 11a escrit
mesf,e

o /1 0 un himne feixista el
Moreno Torroba, del quo l ara Co
representa antb cert escanda una obra
Yovetatsl ".4hora" ho afirma. Les
explicaríais que ell fin: ara C1(31111 )10
sún massa dares. Per arabar-ho d'adobar
"La ¡"tu d0 Catalunya" el defensa:
"Dones lié: aixi coas l'Argentinita
no havia dit els acud:ts que Ii (oren
atribuits pel seu ex-agent teatral,
tampoc el mestre Torroba no ha escrit cap hinme feixista, ni tan sois
Pol endevinar quin és l'origen que
punta; tenir aquesta noticia fantasiosa, Si no és la d'ésser ell l'autor alóntunal d'una serie d'obres popularíssimia que li produeixen un; trucotres fantástica. Es molt lamentable
que en els teatres barcelonins es pro
dueixin escándols d'aquesta mena que
tan poc honor ens fan i encara nies
no havent-hi ni el mis remot motiu
per a produir-los. Com taraba és lamentable que en alguns diaris de Barcelona puguin ésser reproduides i
glossades certes anècdotes de gent
de teatre. l'origen de les quals és
notòriament terbol. La millor proteata que hom pot fer contra un autor o un còmic que hagi comes ton
acte reprovable Es el de no assistir
al teatre i deixar-lo sol. Anar-hi a
promoure soroll constituirá sempre
un aete poc elegant i censurable.:

Raó i correcció del President
de la República
Sota aqueos tltol, LUZ Publica taa
brillad deltas* de l'aducid del sens,a,
Alcald Zamora. Deeprh de demostrar
que ha cabree arnb ros arent Lacte i que te t
el que ha fet él perfectamette coesetitucia-

not, afegeix!
"Si no 'nos engallan los informst
que hemos recogido de labios de al.
genes diputados muy al tanto de le
sucedido con la ley de Amnistía, pa
demos de j e que la actitud del Jefe
del Estado no ha tenido para el Jefe
del Gobierno caracteres de sorpresa,
;Qué ha de tenerlos! No una, sino
diez o veinte veces fue advertido el
presidente del Consejo acerca de la
ilegalidad y de la inconveniencia que
entranaban ciertas tendencias relacio,
liadas con la amnistía. De sobra debla saber D. Alejandro terrón% que
no se podría obtener jamás de D. Ni'
meso Alcalá Zamora la firma de una
ilegalidad, ni menos la de un documento que pusiera en grave trance
la vida misma del régimen. • A que
vienen, pues, ahora, tantos aspavientos y tanto rechinar de dientes? Con
absoluta imparcialidad hemos examinado la conducta del Jefe del Estado,
A nuestro juicio, se caracteriza par
estas cuatro condiciones: respeto escrupulosIsinto a la legalidad, previsión y anticipó de los peligros que se
avecinaban, corrección exquisita en el
trámite y patriotismo. En esta ocasión no se :e puede hacer un reproche fundado. Dictan la pasión ataque& y maldiciones, estallará la ira
en mil malevolencias de todo género;
pero la realidad es que la conducta
del Sr. Alcalá Zamora ha sido irreprochable, y desde el punto republicano, admirable. Quiso ejercer 11T1
derecho que la Constitución le otorgaba: no se le permitió; se viö secuestrado en sus funciones y reaccionó dignamente. Ni siquiera hubo
en la reacción apasionamiento, sino
una discreción excepcional. Otro Pre.
siderite habria liquidado el episodio
con menos miramientos y con modos
mas terminantes.
Si ayer decíamos que es deber de
todos los republicanos rodear con su
aplauso y con su afecto al Presidente,
hoy afladimos q ue Merece la mas
profunda gratitud, porque con su proceder ha honrado y ha salvado a la
República."
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MIT ì fineneralitat tales' .eetfhttnIcafús i més aviat alterós dels 'recenren als periodistes.dades ¿ 'interés. El se~rato" --, vara poder cemptar fina
del se'per
emehrete
Creepihys,
nyer
ami-, un denigrador a fi de bé.
El primer de fluir Fatua a tot
nyor Alavedra, va dir als informadors Aquesta setmana seran 1 tot
AM3i6 Catalana Republicana s'ha adherlt I prendrà
Un artista rnolt barceloni (que d'alBarcelona i a tot Catalunya, es pot
que no tenia res Der com un icar - laa car
tre7 ertors Ii siguin perdonadas!)
part a la maniteatacló que se celebrarle aquest mati.
dir que sera absolut. Parara tothom.
el dia dahin ha estat per a la GeneDimane dia primer de rnaig, hom ralitat, segons va comunicar-se'ns, el
anava cada dia a una caseta difteent
Pararan idhuc els serveis de transA DOS QUANTI; DE DEU EN BUEY DEL BlIATI, el
i hala
porta pública. No circularon tramvies celebrará la cerimònia de cobead& de menys mogut de l'any.
Coro jis anunciärein, el dijous del, banys de la Barceloneta,
Con sssll Executlu, Junt amb els representante d'entltate
escrivia a l'interior del iravol coni taxis. Als tafia i als bars COMES la primera pedra al monament dedicat a
Se'ns va dir també que la nit ante- passat es va reunir en sessió
Mét
la
injária,
11156
individua
en
antena,
la mentória de Procese Layret.
hi serviran els patrons i els
delleaclons, anillito 1 elmpatItranta que vulguln surior s'havia celebra; a la Prasidencia
el Chinsfre General bert,
ofensiva, contra els catalana. En torAquest ~turnan sera emplaçat al tina reunid politica, a l'objecte de contes- ordinària
de la sena familia. Da barcelonins
desprès
de
el
qua),
mar -s e a la manIfestao16, sortlran de Pelota» e social
tiniversilari,
tomb sistemaes veuran obligats —això, si de rig bell mig de la platea de Sepúlveda, tar la pregunta del senyor Satinan% re- resoldre diversos asiumptes de nar a comeaear el lea
d'Acnló Catalana Republicana, Corta Catalanee, 589, per
tic, pörlia gaudir-se dels resultats: la
la un bon dia, es evident que ho fa- al lloc ocupat fins ara per un jardinet.
lativa a si l'Esquerra eollaboraria o ne
a reacció — escrita, heut segur — havia
aclamacid
i
adopta
per
tramit,
passar
a
anar
i
a
Ahir
n'ataj
a
comal-Nacen
les
obres,
ran amb molt gust—
presidits per la bandera del Partit I les de
en el Govern que es formis. Sembla
Facultat de Filo- estat vigorosa. Potser d'allí daten
el dia a fora, convertint la festa del uns obrera procediren a desfer el jardi que s'acordà cealaborar. en determinadas proposta de la
las abres organitzaclons, al II« que ene ha Wat «sinels
Treball CO una immensa tontada. actual per tal de preparar el teeny pela coniiclons, perb sense donar cap mini s sofia i Lletres, l'acord de con- algunes vocacions. Aneo a saber
tan patita, d'un
d'ensuaran
nat CPasseig de Colom, entre la Placa de ftledlnacell
diactas que s'hi celebraran el vinent
Govern.
Els que no surtin a fora
-treal ferir el (Rol de Doctor "honoris orígens, de vegades
tafurar-se als catas ; als bars, dis- marta.
També, i possiblement degut a calé leS causa" de la Universitat Autó- sentiment.
1 el ~real de la Pau).
Del bescantar-nos no se n'ha tret
Segons se'ns comunica, han promes la noticies que es rebien de Madrid no cata noma de Barcelona als senyors
posats a passar-hi bona part del dia.
sena a5S iSthCia a aquests artes nombra- sanen ragitarid portica dels dies are- Mass6 i Torrents, pets seus me- sinó una atenció (mórbida i tot) a
o
LA VENDA DEL PA
ses eutitats i represcatacioas, quals cedents, per la galeria ghtica va tornar- nt Issims treballa sobre la lite- les nostres coses, i mis vigoria del
Els diputats, regidora, presidenta de
Avui, a dos% quarts d'onza del mata
al eapdavall molts de
les CornisAmb motiu de l'obligada festa del hi assiatiran amb les correspements se- se a parlar de la neaici6 de
ratura catalana; Puig i Cada- nostre punt, i
sortira del eilsseig de Colom la ma- Comarcals i centres del Partit s'ajunsanies delegarles d'Ordre Públic de Llei- falrh, pels seus interessants tre- conversos, i alguna moments de jusles flaquea i altres luyeres.
taran als militants deis respectius dis- Primer de Maig,
nifestació angifeixista anunciada.
contracap
ratracei6 exerper
ticia, i
LA, CRIDA DEL COMITE
da i Tarragona.
despatxos de pa de Barcelona restal'arqueologia i la cida (ajudant-hi l'excés del prejudici
Abans s'hararan aplegat al llarg del trictes, demarcacions i centres.
Tal com hem assabentat repetidament balls sobre
ORGANITZADOR
per tant el
dia,
i
el
tot
tancats
a
una
comarca
ran
pertanyin
de
repreentacions
tot
el
Els que
Passeig les
vençut) d'aquest i aquell polítie, era
dues Comissaries esmen- història de l'art catalanes; i
de resEl Comité Craanitzador del monurnent als lectora, les
Catalunya, aariaacies expressament a o circumscripció podran concentrar- públic cal que es proveeixi dia 3 0,
segueixen vacants i els arrees sen' professor alemany de la Univer- tic o simple viatger. Sempre he treta
(lema, ()Aluna,
a Francesc Layret ha lee palie el se- ladea
Barcelona per assistir a aquest ade. se arnb anticipació al Roe que etegci- mentat article
Friburg
Enric
Finke.
silat
•
de
se proveir.
bat natural que Henry Ford subvenromandra n ober. güent manifest:
Tal cona ualiem assabentat els lec- xin amb tal que a les deu en punt que, cem de costura
pels seus constants estudis i cMnés els epigramas contra els seus
ó d'ho- 'Francesc Layeet, el precursor de la La Comissaria delegada d'Ordre
tor; en les T'ostras informacions an- estiguin reunits al que tcnen asse- tes les fleques acuse limitaci
exereinttIc Lleida continua ner ara
assaigs sobre la història d'Es- cotxes. Sortosa la propaganda que,
República i defensor de la causa de la 1-dicinterinament
rara
tenora, la artanifestació d'acta cons- nya la t.
el Cornissari de la Ge- panya i Catalunya.
d'una manera o altra, comença per
democracia, assassinat pela careen de la
tituirá. una desiilada interminable, a
conaneralitat senyer ValIsleniola. Sembla,
LLET
LA
VENDA
DE
en data crear un estat d'obsessió. Fet:
setinana
entrant,
La
Barcelona,
pren
aquest
Primer
de
QUE
HAN
Maig
assistènla
seca
ENTITATS
anunciat
qual
han
el
seMES
la
batre una cosa, i la taren visare.
d OrICS. que en el si del Govern
E, fa avinent ah públic que el dia una especial significada de rebellia i de n • or Martí Cabot segueix gaudint de que ja anunharern, se celebrara
cia mes de ixnt mil ciutadans.
contra
el
ANUNCIAT LA SEVA
Admeto, doncs—i potser,
Aniran al davant de la manifestaprimer de maig les expeneduries de ferme s a contra les lances que s'acumu- faba determinat sector del Con- amb la máxima solemnitat
ASSISTBNCIA
geni natural deis dictadors, et subper
encadenar-lo.
obertes
per
a
poble
del
davant
len
a
restaran
procedirä
,lovenauts
d'Estat
Català,
orConsell
en
que
es
sessió
ció les
Set únicament
sal!, en contra de la resta del
jo també—, el bescantaPoble de Catalunyal El dia primer de que continua mantenint com a candidat el donar la investidura ais esmen- vencionar:a
ganitzadores .de l'acte. Seguiran les
El Consell Directiu del Centre Ca- a la venda . de Ilet de set a nou del
, pels no Ca ta
maig es posa la primera pedra al mo- senyor Domanec Ramal, secretar; del fals senyors i també al doctor ment de Catalunya.. el " Debate", i
representacions d'Esquerra Republi- talanista d'Esquerra de la Rambla de matf i de set a nou del vespre.
A 8 C" i
-lans.L'"
nument a Francesc Layret. Assistint-hi Canseller tIc Trehall, i ene a també el Louis Siret, enginyer francés gent d'aquells
cana, Unió Socialista. Acció Catalana Catalunya assistira e n. corporacia a
fan una feina
topants
Nacionalista
jaras constar la teva protesta contra la candidat que va donar-se en la reunid
LA UNIO ULTRAMARINA
Partit
Republicana,
manifestacie, antifeixista. i prega
contra de
molt
fou
nomenat
fa
que
no
llogarret,
d'escaleta,
de
I LA DIADA
reacció i el feixisme que amenacen in- que a aquest fi fou convocada a Lleida.
d'Esquerra i E cid de Rabassaires.
als consocis que vulguin acornpanyarDoctor "honoris causa" de la nosaltres: ganga. Parlen i tot contra
Cadascuna d'aquestes delegacions lo que estiguin al local social a les
Pel que fa tefe:ancla a Tarraaona. se- Universitat Autbnorna pel /tutela Catalunya, algun cop escadusser —
Es fa avinent a tosa la dependan- vadir-ho tot."
anuaarara precedicia deis Consells Execu- deu del mata
aueixen sense produir-se els canvis
cia del Cornerç del Ram d'Alimenultra els classics enverinats—, cíoNOTES VARES
Claustro de Professors.
tillo dels Pares respectius i dels ornata. Ums diputas, amb el anal Parlàrem
— Havent acordat la Comissió tació que dirnarts, dia primer de maig,
¡adato lluny d'osques. atencions enganismes directius. Portaran hissadas Permanent de la Joventut "La Faiç'' tots els establiments del ram hauran
El Centre Autonomista de Dependents d'aquesta qüestió. va dir-nos que el sedarrerides, animetes que tot just ara
les senyeres, i gran nombre de ban- adherir-se j assistir corporativament de restar tancats tot el da. Aquest del Comerç i de la Indústria, entitat que nyor Tuba% que és el futur Comissari
han arribat a con.aixer un tapie redes de música intercaladas entre els
ia
preparades
Comissia
pro-Monumaniiestacio
de
la
ha
tirana
part
que hom indica,
i amh bandera a la gran
tancament afecta fina a aquella esta- forma
bregat. Aisci en pocs dies he vist ert
rrianifetants acompanyaran el seu antifeixista, prega a tots els scus
ment Francesc Layret i que ha home- tres na quatre vegades les maletas. i tot
bliments que gaudeixen dexcepció.
un peribdic llunya d'Esquerra Repupasa
natjat la seca meintiria mant el seu aixa. no li ha arribat encara l'hora.
socia que se serveixin acudir a dos
blicana un article anticatalanista que
La trajectaria Gue se seguirá será
LA FESTA DEL PRIMER DE retrat al lloc d'honor de la Galeria de
aíran relacionava aauest estat de code deu del mati
quarts
sernblava escrit per un monàrquic:
L'ALIDE
eö
els
la segiien::
COMERÇ
ien
corporas'anunc
en
canvis
‚inc
sanaAL
dalli
Illustres,
assistirà
el,
MAIG
Catalana
arnh
ses
atenga, al local social. Des
i aquell diari e; pensa d'éaser assVia Laietana, Ronda de Sant Pera,
Palia i saf i rpedra
MENTACIO
d'Ordre
seu
ció
a
l'acta
de
posar
la
primera
clueca
al
maniiestació
alts
la
angruiair
rá a
tacita. Ni ha anacronismes aixi: teaPlaca de Catakunya, Ronda de la
mira que l'actitud observada ser la 1.1ili del monument al gran catalä. Dia t
sonidoconsultes
que
de
Roe
Evacuant
repetides
I;t
fabrica
Serra
El
sereno
de
minada perfecta dels badocs a tot
Parlament
Catala
Universitat. Plaça de la Uninersitat,
de
redel
mata
Lloc
en
retirar-se
del
t
0'30
les
ga
La secció del Clot de la Unió han estat tetes sobre l'abast de la maig, a
canes vol i Batel, batallada al carnee de arrea és dificil. Aquestes particulariCarta Cata:anesa fina al carrer d'Ensolució.
la
normal
local
social.
obstaculaza
nostre
unió,
el
Maig
tot,
convoca
propera fasta del Primer de
eaternitat de Sugranyes, va sorprendre ahir tata — en un moment que, cal dir-bes,
tença. En aquest lloc hi haurà ins- Socialista de Catalunya
— La Junta de l'Ateneu Republicà atta no pueui atribuir-se la
del al Comerç Detallista de l'Alimentatallada la tribuna presidencial, des els seas afiliats 1 simpatitzants
dos desconeguts en el precio Catalunya pesa com mai i és l'upecelebrará una vetllada necrológica de re- determinadas resalticions.
ram
recorda
nou
dcl
a
les
del
trobin
es
perquè
Jurat
Mixt
partit
ció, el
a•
•
d'on es dirigirá la paraula als mana
moment que es disposaven a col- ranea de tots els demacrates intelliLayret.
Tindris
de
Francesa
de
mati a l'estatge de la secció, Valan- als sectors interessats el contingut cordança dilluns, a les deu de la vetlla,
festants.
horas
de
la
tarda
d'atar
locar un objeete sospitós en una gents d'Espanya, l'encoratjament
darreres
A
noc
denla,
oportunitat
cia, sal baixos (entre Independencia de la nota que en igual
e i de qualsevol oriensocial (A:tiple, 31, primera vam ésser a la Generalitat, per tal de finestra de l'esmentada fabrica. tot autonomism
seu
estatge
diu
que
colal
concarrer
anterior,
i
per
tal
de
fan
pensar
en
la
l'any
QUE
DIRIGIi Xifrer),
ELS ORADORS
fati pública
tació progressiva —
conèixer la imeressió que baria causal EIS crida l'alto, i aleshores els rialla extemporánia d'aquella :seis de
lectivament amb la senyera a la gran aixi: "Per tal d'aclarir els doble; sornau
Govern.
del
frirrnacia
RAN LA PARAULA ALS
la
na
deseoneguts fugiren . deixant
d'un diumenge a la
maniiestacia ciutadana antifeixista.
gas respecte a la interpretació que
Fn general. pot dir-se que el non mi- abandonat un paquet bastant :ora en la funció
del Jurat Mixt
volts de Nadal: raendit
MANIF,ESTANTS
— Esquerra Radical - Socialista de donar-se a l'acordaasenralar
nisteri nn va fer una gran impressia gros ¡ pesant, del qual, per cert , tarda, pels
l'oblique
va
al
parComerç
del
ha passat, tothom ha rigut, i hora ha
Catalunya prega als afiliats
i àdhuc s'arribá a suposar-li una vida efi- sortia una inetxa.
Els oradora que taran als de la de
en el primer
entrat en una altra situació palmer
tit i als centres de districte que acu- gatorietat del tancarnent
Me ra.
paraula seran els següents:
de
tots
els
comerços
de protesta de maig per a
Fou avisada la guardia Chi! patenta, o greument expectant. Pera
Hom afirmava que l'Esquerra, ti ba
Antoni Xirati i Palau, del Partit deixin a la manifestacióquart d'onza l'Alimentació, adhuc els que ordinatara, a tres quarts de quinfeixisme a un
de rnornent no Ii l'ara una gran oposició i aquesta hi acudi -t- alneauta de la noia de
Nacionalista d'Escraerra: Emir: Gra. contra el
reuniriament
gaudeixen
d'excepció,
i esclata en
de
davant
de
reunió:
que Ii prestara será practica- l'artefacte, el qua l te tot Fas-- ze, s'adona de l'acudit,
l'ajtrt
-.er -Barrera. de la Unió Socialista da del mati. Lloc
de
dedas, representacions patronals i
França.
peale d'una bomba. Fou traslla- una riallada ja incomprensible: és
ment nul.
Catalunya; Lluis Nicolau d'Olwer, l'estada
ram
del
dit
organisme
1 Les valoracions complementarias. en dat al. camp de In Bota, per tal que ella anava més a poc a poc que
pendents al
— iItrdifrrals assistiran a la tila- afeatat, han acordat precisar que han L'autòpsia del cadáver
d'Acria Catalana Republicana; Amaó. no experimentaran d'analitzar-lo.
la funció: és rota la seva culpa.
curs de tramitaci
• centres i agrupacions,
deu A:agai, de la Unió de Rahassai- nifestació,
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comprendre's
de
de
Els catalana m'agrada que, capedeclaracions
unes
variació sensible, Ultra una composició
re,. Hurnbert Torr, d'Esassrra Re. tant de la com de les comar- tancament, ultra els comerços genedits, sapiguen criticar—valorar i cornanalogas a la del Govern anterior. l'ac,i ,-. 1icona de Cafilteef4 ;- Ibile.5 1jen ques, hi concorreran amb les bandaque
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o
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rals
batre —Les coses prapies, sobretot ea
tual ministeri ti el mateix ministre
testimonis
s , de les jr,ventme ¿'Esquema -,à res. Lloc de reunió: Passeig de Co- tinguin
secciona de xarcuteria, marisc,
nona de Catalunya, d'una Catalunya
uic Finances.
; Català. Cluu r i els parla)nents el lom, prop del monument, a les den pastisseria, coniiteria, rebosteria, bornmis bella i mi§ pura. El signant (1'aaunad. Companys.
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iliscursOs seran es s oltats per
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que per Faspecial tia de la mort ocorrebuda abans-d'ahir
llet,
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me", que ella sola, ultra desertael
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poder
necessitats
datenció
les
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de pejoratiu, fott
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sas de la Comissaria General d'Ordre 35 pessetes.
Segons l'ordre establerc per la Co- vament
Rambla del Centre, núm. 30,
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de llenties. Ante, ens torna ala temps
no n'havia sabut res, fina ahir, quan Segons sembla. a anuestes detenciens
Anira al cap el Directori del seu estatge amb la bandera a les nou
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l'aixecument
ele
gar als satis obrera el jornal ordinari
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EL CINEMA

KURSAAL

LES ESTRENES
"De última hora"
M. O. Al.

Capital

Filas tret duna obra teatral; dirigid
per George Hill, i interpretas per Lee
Trntry, Una Merkel, Benita Hume,
C. Henry Gordon altres.

—
Un altre film de periodisme. I no
ho diem pas per retreu-re-ho, sinó simplement per constatar-ho. El periodisma
es, cono ai diguésstm, la caixa de distribució de ractualitat on van a parar
tots els fets per ésser després ditosos
en forma de noticies. Es, dones, un amas curiós que, si els repórters són rnäquines de captar l'actualitat, d'altra banda són hornea — i dones — corn
tra gent, és a dir, susceptibles de produir-ne.
Es per abre, que els films de periodistes ens presenten sempre, al costas de
la 'Mita per l'ofici, els problemes particulars i personals dels obrers del ram
de la noticia.
En "De última hora" ens trobem entre els reparters que foren enviats a
Moscou pel quinzè aniversari de la
U.R.S.S., i davant dels problemes personals d'un d'ells, Thomas, encarnat
per Lee Tracy, actor que podem tlassificard intre la categoria dels dinämics.
Thomas ha de fer intervius, informació
dels actes, guardar-se d'una xicota que
el persegueix, i lluitar contra els seus
rivals, i tot això ho la a través de mil
incidències, amb una gran audacia
sense un moment de defalliment, corn
consté al gènere. El film, peras és alguna
cosa mes que una senzilla comèdia de
periodistes; moltes de les seves escenes
són veritables sätires, i tot el film te
una tintura d'aquest genere. En ell vefern i sentim coses sobre el regim soviètic que indiquen el jove comunista ple
de bona fe i sense un bri de sentit de
l'humor ni de la toleräncia, i per donarhi més to hi són intercallats fragmenta
de noticiari que donen mis una impressió de presencia. Al costas de Lee
Tracy. Una Merkel, actriu camita del
genere del es bojotes, hi fa un gran
paper, i el director, George Hill, ha sabut treure un partit extraordinari d'una obra de teatre fent-ne un film que
no decau un sol moment.

"Congo"
Capltol

ra venjar-se'n, i la venjança será, horrible i complicada. Es fará una mena
de bruixot a base de jocs de mano, i
dominará els negres, i quan la fina que
elle reu que es de Cregg tindrà divuit
anys la portará a una casa de prostitució de Zonzibar i la degradará a l'últim
extrem. Naturalment, apareixerà l'heroi, que tarnpoc no serä un borne perfecte, i a la fi es descobrirä el que convé
al patetisme del drama: que la noia era
filla de Flint i de ningú
Tot aixa explicat amb colors tenebrosos com en els vells melodrames i amb
unag ran quantitat de dialeg, que cal
agrair, ja que és l'imic que pot ajudar
a omplir els grans salts que fa receló,
grades a les supressions que s'hi han
fet. Welter Huston, el gran actor de
caräcter, hi té un bon paper i una bona
caracterització; Conrad Nagel, molt be;
Lupe Velez, eternament en el mateix
paper, el mateix parlar i el mateix resta — o desvestit. Virginia Bruce potser
exageran una mica en la seva degeneració. En la comparseria hi ha un exres de pantomima. En general a tots
els films d'Af r ica els compartes fan
rnassa crits•i massa gimnástica per ambientar rucia,
A. FERRAN

Kingland, Conrad Nagel; Ano, Virginia
Bruce; Cregg, C. Henry Gordon; Hogar,. Mitchell Lewis; Cookie, Forrester
Haesry; Fuzry, Curas Nero, i una rolla de negrea

La incomprensible mania de donar dos
films llargs en un sol programa fa que
un d'aquests, almenys, hagi d'esser escurçat perquè entre els dos no ocupin
més temps del destinas a cada sessió.
Quan el film no és molt i molt llarg
l'encarregat dels retalls una persona intelligent i que té temps, les supressions
no es noten. Però quan falla una daquestes condiciona o bé dues, o be tntes, aleshores ens trobem amb una mena de trencaclosques lliurat a la bona — o a la mala — voluntat dels espectador!. I aquest es el cas de "Congo", film que duraria diles hores si no
l'haguessin hagut d'encaixar en un
programa doble reduint-lo a .una hora
i vint-i-cinc minuts.
"Congo", a l'inrevés del que sembla
pel titol, no is cap documental ni cap
pseudo-documental, sinó un film d'acció.
un melodrama que ti per teatre l'Africa
Equatorial.
Pel diäleg ens assabentem que el
protagonista, Flint, In un }tome al (Mal
un altre. Cregg. havia entre temps pres
la dona; li havia donat un con de neu
a l'espinada que l'havia deixat parafine
de les carnes, 1. en veure'l a terra. se
n'havia burlat despietadament. Flint ju-

JUVE

PRIMERA SESSIO DE FILMS
PRESENTATS AL CONCURS DE

LES ESTRENES
DE DILLUNS

L'ASSOCIACIO DE CINEMA
AMATEUR
El dimarts passat tingué lloc al
local de rAssociacia de Cinema Amateur la projecció del primer programa confeccionas a base de peHicules
presentades al sets concurs. Degut al
sistema establert per aquest cemeurs,
conträriament a cono es porta a serme
el del "Centre Excursionista de Catalunya", veiem aquests filma després
d'haver estat classificats. cont ja n'havent donat tomate, pel corresponent
Jurat; ami en parlar d'aquestes sessions, on es projectaran, premiades o
no, la majar part de les obres pre-

"LA SEGUNDA JUVENTUD"
Un film dirigit per Carl Froelich
superior a "Noies d'uniforme", basat en l'obra de Max Dreyer titulada
"Reife-prüfung" ("Examens de batxiller"), amb música de Welter Gronostay i fotografia de Reimar Kuntze
En el repartiment hi trobem Hertha
Thille, l'intèrpret que is destaci en
"Noies d'Uniforme", i que darrerament
hem vist en "Milagro", Heinrich
George i Peter Voss, tenen els prin- Rambla Catalunya, 37. Tf, 11701
cioals paPers junt amb Paul Henckels,
Avui, darrer dia de la
Sabine Peters , Albert Lleven. etc...
Aquesta producció Hisa-Film s'esSETMANA DE LA MODA
trena demà al Kursaal.
mtinnl a les II, Sessió infantil
111111111111111111111111M1111111111111111110111111111111111111111111111 a les 330, amb filrns de Lupino,
Lan•, bandlts 1 dIbulxos en oolors
Sessió no.rmal continua de les
530 a 12'30 nit
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film de viatges

"DOS MUJERES Y UN DON
JUAN"
Produccia nacional que demà s'estrena al Catalunya ha estas dirigida
per Jasep Buchs, realitzador de diversos films nacionals , el mestre Calleja
In l'autor de la música, i afacasoli es
el fotbaraf d'anuest film rodat als estudis Orphea Films.
Els intérprete són: Consol Cuevas
Mary Cortés. Enriqueta Palma , Rosari Royo, Joaquim Bérgia, Gaspar
Campos, Lluis Llaneza i Antoni Gil

Mara del Sud, ami) Zane Grey,
l'eminent, novel•ista i
contentada per Miret, de la Radio.
Pala dels Aleta, docuniental Ufa.

SACRIFICA LA SEVA VIDA PER
SALVAR LA SEVA MARE
Un bell poema d'amor i sacrifici
Un film que arriba al cor del públic
PARLAT EN ESPANYOL.'

Una vida por otra
DE SELECCIONS FILMOFÓNO,
per JULIO VILLARREAL i NANCY TORRES
A

LA fEGUNDA

CINEMA AMATEUR
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M. O. Al.

Film de Chester de Vende i Kilbourn
Gordon, adaptad per Lean Gordon; faterea t per Harold Rosson; dirigid' per
William Cower, i rebanad no se sap per
amb el següent repartiment: Flint,
Walter Huston; Tuls, Lupe Vele:;

"SÁBADO DE JUERGA"
..id 111111110M11113111141}111111111111411111111#111 111111 111k,
Aquest film que s'estrella detnä en
ed doble programa del Coliseum
dir:git per \Viajara Seiten, precisament el director de "Diplornanies", un
excellent film sadric interpretat per
Wheele i Woolsey. "Sábado de juerga", está basat en una novella d'Harvey Ferguson, adaptació cinematogra
DILLUNS, DIA 30
fica de Josephine Lovett i Joseph Mon
cure, Arthur L. Todd es el fotógra;
Els interpreta ens són tots ells coneguis, lenes els primers papers.
Nancy Carroll, que debutà al cinema
en "La Rosa d'Irlanda", després l'hem del film de Carl Frohlich
vst en "Remordiment", de Lubistch
"La dona acusada" i darrerament en
"Units en la venjança", de James
Flood. Randolph &cita interpreti un
ercelient d'aviació "La novia
'MMA
I
del azul". Cary Grana, que debuta al
cinema en "Esta es la noche", l'hern
vist junt amb Mao West en "Lady
N líe:
Lou", %Viniera Collier, rector de caHERTHA THIELE
rácter que van' veure en "Madison
Situare Garden". Rita Laeoy i
HEINRICH «ME
Ilaand Bond completen el repartiment
"NOCHE TRAS NOCHE"
Basant-se en la novella "Single
Wight", de Louis Bromfield, Archie
Mayo ha dirigit aquesta pellicula que
demà s'estrena en el . doble-programa
del Coliseuni, la fotografia és d'Ernest Haller.
Del repartiment sobresurten: George Raft, que vano veure per primero
regada en "Searface", d'Howard
Hawks, mis tard rhern vist en "Units
en la venjança", Wynne Gibson, que
vano veure en l'excellent film "El re- Diu /a premsa alemanya:
tador", junt arnb George Bancroft
Constance Cummings, que va ingres- * "Cal tenir en compte
sar al cinema amb el film "CinemaMa", cono a "partenaire" d'Harold Phome"... "La segona joLloyd, Mac West que va ésser precisament en aquest film en el qual va ventut" és ttn film que hofer les proves cono a actriu cinematogräfica, i va interpretar després nora la cinematografia ale"Lady Lou", que ja heni pogut acure,
Skipworth, una artriu de ca- manya." (Der Deutsche).
rácter que hem vist en "El cant dele
,ants" , i en "Alias, la Condesa".

Frankfurt. -

Pathé-Journal,

Revistes, etc.
sentades intentarem fer-ho sense fer
esment de la distinció que hagin
obtingut, i ens reservarem per a un
comentara final l'apreciació coimaparada de les obres premiades.
La sessió del día 24 comenei amb
un reportatge titulat "Freiburg im
Bresgau", on tot l'interés que puguin
tenir les preses de vistes d'una ciutat
alemanya de reineis d'aquesta iracassen per la deficiencia de la fotografia
i el trencat del seu muntatge; s'endevina que l'autor devia despendre mita
metres, que es troben a faltar, per
arribar a un reportatge arrodonit
petò que la falta de técnica devia
fer encara mes inaprofitables que els
muntats.
En' ordre de projecri6 es passä
"Parallel", film fet amb el propòsit
de copsar rambient de la popular
via barcelonina; no es pot dir nur
l'autor aconsegueixi en absolut aquest
objecte: una falta de dinatMsme posa
un rel de gris« al que hauria d'esser,
al mostee enteadee, la nota central
d'un bigarramegt trepidant. El eontiman, formal iser avenes force apreciables, s'escorre en un pla més aviat

durant la seva presentació un EXIT

* "El film irradia vitalitat
i vigor, oferint-nos un quadre de joventut." (Montag).
etc., etc.
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malenconiós que fa del conjunt una
cosa incompleta i desigual. Aquesta
desigualtat es fa sensible també en
la part fotográfica. No obstant, la
innegable intenció cinematográfica de
la producció revela la formació força
prometedora d'un cineista sensible.
En tercer lloc veiérem "La vida
del camalea". Un film curt illustrat
amb un disc de paraula discriptiu
del pacient animal. La marca que
acompanya el resol del film ens dóna
a conaixer el seu autor; per tant no
cal que ens esiorcem a descobrir en
en possibilitats a bastament demostrades, pera, si que podem constatar
una precisió fotográfica de primera
plans molt adients a l'assumpte, obtinguda amb envejable encert. Ara

que el (lino pateix del defecte d'un
enunciat fals, car si bé per ell arribem a captenir-nos de la forma i
dels detalla de ranimaló, ben poca
cosa velen, de la seca vida que, con:
diu el titol, hauria d'ésser des del
naixement a la mort. Resumint: "La
vida del camaleó" no deixa d'ésser
una nova aportació estimable.
"L'anell de la mòmia", que es passä en quart !loe, és el film que ha
obtingut la "Copa Cuyäs", destinada
al millor film d'infanta, i n'es autor
Amadeu Real i Valles. Una ingenuitat corprenerlora, des de la concepció
fins a la realització d'aquest film, fa
d'ell una nota simpática que fa perdonar els defectes que s'hi podrien
assenyalar. Cal assenyalar-lo cono a
exemple; el més pläcid amateur pot
trobar el goig amb la coordinació
d'uns senzills esplais familiars. La
filrnació d'aquest conte, portada a
tenue, cont ja hem dit, m'oh tota
ingenuitat, ens revela, no obstant,
en Amadeu .Real un nou valor einenta ando possibilitats de realitzacions
de niés envergadura.
Després de totes les projeccions
esmentades, que corresponen al pas
deq's mm., es tancä la vetllada amh
la projecció de diles bobines de 16
millimetres de Joan Salvans i Piera,
que arnh el títol de "Vacances" ha
ohtingut el premi Lluís Ball?,, destinat al millor film de viatges. "Vacantes - , que pertany a aquella categorja de filma fets aprofitant una
excursió, ho is per Itälia, terna que
enguany sembla que és el que té el
record de metres de cinta entre els
nostres amateurs; de totes les que
pratern vistes fina ara poseer Os la
i della nens (labre la part més
interessant la de Venecia: tant, que
creiem que separada aquesta del con-

LEKRTU
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MAMA

al Cinema

METROPOL

* "La convivència bisexual
als collegis. L'etern i escabrós tema." (Berliner Morgenpost).

Lfrut
AVUI, EAIT AL

junt formaria un reportatge superior
al valor actual, força apreciable, de
"Vacances". Tot el romanticisme de
la ciutat dels Ducs, mai no exhaurit,
és captat en aquest film amb una
pulcritud técnica i una finesa de percepció que donen uns inetres d'un
arrodoniment perfecte i amb alguna
aspectes inedits. Cal apreciar aquesta
estrena cont un pas més donat endavant per Joan Salvans, que cal
reconaixer ja, sense cap dable, entre
els primers deis nostres cineistes.
L'Associació de Cinema Amateur
ens oferi en resum en aquesta primera sessió un programa del que cal
apuntar les aportacions de les pe!.
licules premiades "Parallel" i "La
vida del camaleó, encara que cap
d'elles no cal considerar-la com a
obra cabdal dintre el repertori conegut del nostre amateurisme.
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CINQUEMA SESSIÓ DEL
CONCURS DE LA SECOI0 DE

CINEMA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
La sessió corresponent al dia 26,
cinquena duques t Concurs, comengä
amb un film "craquells" de neu que
t'oren les primeres manifestacions del
nostre cinema amateur, i fins i tot ens
atreviriern a dir que la sera edició
no correspon a aquest Concurs 193.4.
"Sol i neu país", aqueas és el nom
de la pellicula, no entra en el grup
de produccions de les quals cal parlar en aquests moments en qué podem apreciar coses duna realització
tan distant daquests primers intents.
Amb la segona projecció enträrem
de ple en el qui creiem que ha dessen
l'orientació del cinema amateur: :assumpte. As en aquests filma on rau
la veritable passió de l'amateur; la
complexitat d'elements que ha de s reunir i posar en joc el productor d'un
film d'argument determinen en el seu
rendiment tots els matisos i precisen
d'en tots els caires que arriben a
fer aquella condició tan apreciada en
toles les arts: la persona/feas.
Tot intent d'iniciació o de persistincia en el camp d'argumentació dintre ramateurisme mereix el nostre
encoratjarnent més entusiasta, i per
aquest rnotiu ens fou agradabilissima
aquesta sessió, en el programa de la
qual figuraren tres obres d'aquestes,
on daran l'objectiu ha estat posada
la flameta de la illusió creadora.
"Suicidi?", que és el titol d'aquest
iilm, projectat en segon lloc, conté
totes les condiciona que revelen la
noble ambició del seu autor: hi ha
fragments forca apreciables, i el conjunt guanyaria en intensitat si portes un ritme mes rapad. Un malentes
intent de suisidi que acaba amb boda,
seguit per pintorescos episodio de la
vida conjuga l coronats per un divertí, ens porten, amb la desesperació
del protagonista, al mateix lloc on
s'inicià a un desenllaç imprevist en el qual el suicida s'acontenta
amb posar sota les rodes del tren el
retrat nupcial de la seva ex-esposa.
Tot això, servir amb un pròleg i un
epíleg forca discret, en fan una obra
de bon reune. Un treball que cal
enfrentar en aquesta producció és la
seva sincronització. Despees de l'imp rora labor de Ferrer en l'acabada
illustraci6 de sons de la seca -Festa n.aior", aquesta de "Suicida?" és
la realització més completa que hem
oit, i en fer aquesta constatacié els
que coneixen el treball pacient que
reoresenta aquest aspecte ami) els
mitjans que dispone, avui per avui,
l'amateur hi donaran tota la in: p ortinaja que requereix. En la tècnica
einemato a rafica. en alauns passatges
"Suicida?" adateix a'a t eun movirreent
de cambra ma g na rapid, eran també
d'algun "t ra y e II i n g"; no obstant,
aquests defectes no són de • carácter
general, car bi ha algun altre moviment de cambra rnolt reeixit i que
suposa una in q uietud en l'alitor digna
de tot elogi, així com alguns primers
plans força discrets.
"Esports de muntanya" in un film
del mateix caire que el que (abrí la
seasió.
Dintre rambient cineista amateur
fa tincas de temps que es venia parant del film "La sekla": fotografíes
prometedores havien ajudat a ter-lo
esperar amh veritable interas. Ens
fou donat a conéixer en quart Une
de la sesnió. "La aegla" ea tambO un
noble estere en el camp de peal/cales argumentals que cal aplaudir pel
que repreaenta, pena per %cobre el seu
conjunt plana, al nostre entendre, 'in
gros detecte: una preocupació fotogràfica constant. En dir siseo no volem pas dir que no erneuern que una
bona fotografía hagi d'ésser la ron-

EL TEATRE
LES ESTRENES

Barcelona: «Cuando Angélica
fue hombre», de Tomas Borras
?oc afortunada ha estar enguany la
senyora frene López de Heredia en
la seea funció d'honor. Sens dubte
la guiava la millor de les intencions
en triar per a una vetllada tan minortant. aquesta obra de Tomas
Borras. Sens dubte es pensava rendir u ntribut a l'art, a la bona lite.
natura, posar a escena una obra renovadora, ardida, potser discutible
i tot per al gran públic, pena d'indubtable bellesa per als entesos. El fet
que hagi estat unánimemenz rebutjada, que hagi produit rescindoi mis
fort que hem sentit al teatre Barcelona, potser haurá propon:m-4a a la
distingida actriu un cert desengany
una cena amarguesa. Potser aquest

dició primordial d'un bon film; Dei
-6

creiem que aixa en cinematografia ha
d'inste un mis i a. i no un fi, i en la
producció que ens ocupa moltes escenes fan l'efecte que han estat pensadea amb rúnic objecte de produir
efecte fotogràfic, la qual cosa motiva,
en consegiiancia, que si prescindim
d'aquest el film no té un interés prou
fort per a aguantar-se. La direcció
pateix d'alguna descuits d'aquella que
posen la rialla als llavis de respectador en els enoments més inoportuns
i destrueixen efectes. La interpretació
deis actors voluntariosa i discreta.
Una successió d'efectes fotográfica
d'aigua, contrallums, siluetes i paisatges formen el rosari d'imatges que
sota el títol "Dia i nit" ens ofereix
l'autor del film projectat en cinqué
lloc. Obtenir un ritme just amb
anuests elements no és una tasca planera; en aquesta ocasió s'obté a mitges. En conjunt podem dir que el
film no és reeixit; no obstant conté
el material per a ésser-ho: lo qüestió
de tisores.
Un reportatge d'un festival atlètic
a Suissa és el contingut del film
"Rítmica". L'interés que li dóna
l'assumpte, transportat al film sense
pretensions, er, fan uns metres passables.
Anotem d'aquesta sessió amatista
tres argumenta, i els agraim ben sincerament als seus autora.
X.
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tracas tara concloure que el públic no
esta per autors nous, substia o profunds o que cal no sortir dels Pérez
i Fernández habituals. Horn ho sentirte en tot cas, yergue cal convenir
que els mes modestos Matadora d'Arrimares i Mullen Seca, són molt 51.1pe rior s, teatralment, a Tomás Borras.
Aqueas iracas no prosa sinó la manca
de direcció artística de la companyia
que ha acceptat l'obra. No prora sinó
La indocumentació i banalitat absoluta que presideix la tria de les obres.
Car per comprendre el rendiment que
havia de donar "Cuando Angélica fue
hombre", no calia fer-ai passar la
oroya dolorosa de l'estrena. Un !ley
examen del manuscrit }ane ja bastas.
I l'obra lo pretenciosa. certament:
pena no passa d'anca,. En primer lloc
cal dir que ni es teatre. Es simplemeres el que hom en dita literatura,
en la vulgar i despectiva accepció de
la paraula: literatura convencional, entarfegada, sense vida. El millar de
l'obra— quina novetatl—són les seves rerniniscencies benaventtnea. Benavente — ho vulgui o no l'autor — és
Que l'ha inspirada. El Benavente de
len frases caustiques, dels discursos
brillants de les moralitats retbriques
Naturalment, perca que és de molt
Buey que Tomás Borras segueix el
mestre.
Reí/avente, altrament, no sostindria
mai una tesi tan absurda corn la de
Tomis Bonns, L'autor ens ve á dir
que les dones van a l'amor anab un
out- esperit angelic, idealista i de sacrifici, i que els hornea en cansa, no
hi aporten sitió la sertsualitat, l'egoisme, tota mena de rna:s instints Naturalment, a base d'unes idees d'infelicitar tan maniresta, no es renovará
el teatre ni es jara, mai tan sols una
bona comedia. L'home que té unes
tals idees, o escriu deJiberament contra el natural, o viu tan iicat als llims
Que el millar que pot fer és no escriure res que fati referencia a bornes
i a dones, no escriure res per al
teatre. Passa pel món sense comprendre'l 1 no es Der tant el mes inslicaS
per a alliçonar-nos amb la sera ex-

Pejincia
La imaginació de Tomis Borras no
és, d'altra banda, gaire superior al
seu coneixement sie l'heme. Lancedina que explica, per provar la seca
idea. com més nova vol ésser, mis
marcida ens sembla. A estones pren
la vestidura de comedia de Mágica
amb aparicions i desaparicions de dlmonis i tot. Entre el públic, els mes
vells parlaven de r"lnfern" de la
Sala Alerce. Altres evocaven els
"Pastorets". En suma, l'autor, per
arribar a les sevee conclusicns, fa
que Angélica, la protagonista, despees
d'un gran desengany amorós, se solcidi. Es transportada a l'Infern.
és convertida en heme i dura altea
regada a la terra, oir, en la seva nava
encarnació, l'envaeix una passia pervca sa... Aixa és Va, en grano linies.
naturalment. Seguir el fil de l'acció

AVIAT

una comedia graciosíssima

Plena de picardia i intenció

intentar analitzar-la, no és possible.
Tot es incongruent, fluctuant, boirós.
ple de contradiccions que demostren
ene la idea de l'autor no és pas certa.
Tot pledrat fum i confusió mental.
Sens dubte hauria estat mis pietiai
ife oassar en silenci apuesta estrena.
Per-6 sean en momento en els quals
hom parla de renovar el teatre. I el
teatre eastellä necessita certament
d'isser renovat. Perú el que mis pot
imp edir la nenovació del teatre, allá'
i an, són les novetats simulades, la
buidor camuflada, les pretensions sen«e etrport. Per aixa cal rtaccionae
contra e:5 fa
lsos inflen-adata. els fuiSOS a p òstols i els falsos prafetes, que
se'ns p resenten amb la doble ignorancia del que es la vida i del que és
e! teatre.
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LA PUSLICITAT.

DIUMenge, 29 d'abril de 1934

La gestació del L'aplicació de huid Alunes preeisions sobre El sellyor Samper ha pros posla solució de la cris'
d'amnistia
sessió del seu tärrec
Govern Samper
(Ve de /a /adinera Mina)
El senyor Maitines de Velasco ha manifestar aquesta tarda als periodistes thle
havia de rectificar una nota arribada
als periedes referent a que eil hacia ne-

Martínez Anido, Calvo Sotelo, Canelo,
Guadalhorce i Nlagaz elan Je sotmetre a
procés abano d'ésser compresos en

LES DIFICULTATS DEL SENYOR SAMPER PER A
FORMAR GOVERN
--

laborar amb el Gavera que formara
el senyor Samper 1111/3 condicions
inexcusables exposades en la mera
carta. El mis ionamental és el que
es refereix al ministeri de la Governació, en el qual segueix el senyor
Salazar Alonso. No, aixet no era ei
p actar_ A mi sent va oferir la cartera
ile Governació, no perque jo ho exigís, sinó perquè les oircurnstáncies ha
;a p anasen aixi.
Amt, quan em va visitar el senyor
Samper, vara coincidir en tot en l'apreciaci6 del moment politic. que jc
creia no tan sois de forma i foses
sine, en les persones. Aquest mati
cuan ha vingut a donar-me compte
el senyor Samper de la designació
de les persones. a l'acre he desvinanlat
tos com p romís per petit Que los.
Aquest Govern és d'idéntica contextura que l'anterior, i no haría de
merèixer, cona així ha estat, el meu
suport. Crec que aquest Govern durará' poc, tan poc. que la sera sola
presentació a les Corts el fan a caure,
no perque els republicano no l'ajudin,
sinó perquè la sera composició na
resistira el més Ileu embat, en el
qual, está clan. intervindré.
Afortunadament les sessions de
Corts cornenearan després del primer
de rnaig.

La cerimònia ha estat una J'esta
de familia

gat el super al senyor Samper si en cl
Madrid, 28. — El diari "Luz" puUn dels diputats que era present
Madrid, 28. — A les set de la tarda
Gavera que tractava formar hi entraven
blica una informació entorn de la
ha arribat a la Presidencia el senyor ii ha dit que desoris deis incidents
de
Pesguerra.
ones
crisi total i de les angúnies del sePer s
L'amnistia
Lerroux. Ha manifestat als periodistes de la passada crisi. podia seatir-se
—Aire> no és exacte—ha afegit el cap
nyor Samper. Explica la tramitació
que venia a esperar el nou president, satisfet pereue havia conquistas més
del partitagrar i espanyol—. Jo no miro
de
la
crisi
en
el
dia
d'avui.
Calvo
Sotelo.
Calleja,
Gatasenyor Samper, per donar-li possessius ooMite que la que tenia.
\nido.
Madrid.
L'Audiència Provin les persones ni Ilurs programes en
-Quan ahir el senyor Samper es
Aquests senyors
Ei senyor Lerroux ha contestar que.
del carrec. Moments després ha arribat
de Madrid ha chrubt en dues dalhorce i afassaz.
aquests moments de tan vital interès per cual
retira
a
descansar,
portava
el
convenper
emparar-se
en
la
Ilei
la Presidencia el senyor Guerra del Ro, e neiecte, estava satisfet, com ho
Parts el seu treball per a l'aPlicacia necessiten
chnent
que
aval
al
n'así
podria
preel
prodis
tramiteixi
a la República.
es
ab
q
ue
d'arnnistta,
semare nie comete:a amb el seu
i mes tad ho han set els senyors SaAguzares manif estacions del se- de l'amnistia.
sentar la Ilista al President de la Relazar Alonso, ranzo i Vil/alobos. Quin deure. i aquest compilment redundeix
Immediatantern dapareixer la llei a i recaigui la corresponent sentencia pública. La primera sorpresa desnyor Martinez de Velasco, en ésha arribat el senyor San-,per ala reunut en bé de la República i de la. patria.
PRESOS EN LLIBERTAT
ser conegudes han estat malt comenta- la "Gaceta" slan dedicar els magiaagradable que ha tingut el Sr. SamCom que els periodistes han inoistit
amb ci senyor Lerroux, i despres si rama
per ha estar la nota del Sr. Sänchez
des. considerant-se pels elements repu- trato de la. provincial a aplicar el dret
El
Ferro],
28.
—
En
el
tren
exprés
curta cosferencia al saló principal de la en lea seves preguntes el senyor
de
gracia
als
encartats
que
soireixen
del
senyor
MarRomán.
Després,
en
acudir
el
senyor
mitin
blicans que la
ha sortit en direcció a Madrid l'exPresidencia han passat al saló d'acres, Lerroux ha dit: (ariè voleu que us
tinen de Velasco facilita malt la solució condemna a les diverses m'eso tr a, i ministre de Marina de la Dictadura, Samper al domicili del senyor Leron s'ha efectuar la presa de Posseaala dirtuí?
san lo8 presos els que, pendents de
roux, l'esperara una altra sorpresa
de la crisi.
senyor
Honori
Cornejo,
al
qual
han
Un periodista ti ha dit que podría
del nou president del ConselL En aP arel
condemna de EAudiencia Provincial
mes desagradable. Quan el senyor
de
l'arnnistia.
arribar
els
beneficis
-xerlsnyoLu,qehastr- dir maltea coses, i ha replIcaa que
EL SENYOR SAMPER DÓNA de Madrid. han recuperar la llibertat
Santander, 28. — Acollit a la llei Sarnper portara fet un acoblament de
ema- preguntessin.
amb
vfssbie
but
amb
aplaudiments
i
Ara
els
magistrats
esrudteit
tacs
LERROUX
DE
COMPTE AL SR.
avui ha sortit de la presó carteres alta assabentat que els minisrió, dirigint-se al senyor Samper li ha
aquella casos en les quals ti4s ciscarLES SEVES GESTIONS
el senyor Lluciä Malumbrales. direc- tres radicals es negaven a collaborar
EL SENYOR LERROUR PENSA
tato
es
traben
en
Ilibertat
provisional
dit:
i havien dit al senyor Lerroux !que
A les 5 . 30 ha sortit el senyor Sarnper i condemna condicional. Sembla que tor del periòdic "La Región", que no ho farien sind a condició de con.—Vaig a tenir l'honor de dinar pos- ASSISTIR A L PARLAMENT
han
seu domicili. Els periodistes li
eis processats en acuestes condicions eslava condemnat a un any de presó tinuar davant dels mateixos departasessió de la Presidencia del Conseil al
per un article que hacia publicar i mento de que eren titulara en el Gapreg u ntar on anava, i ha contestar:
senyor Samper, que ha tingut la fortuna —s Penseu absestrar-vos de Madrid
(mala assoleixen els beneficis de que es considerava com a sediciós.
—Ara me'n vaig a veure el senyor als
vinent?
de formar aquest Govern cii condicions dilluns
l'amnistia, són 1.250, en el que es
bines
anterior,
o
sigui,
que
els
senyors
mareare
a
donar
—No, de cap manera. Jo estaré an f
Real, 28. — En compliment Salazar Alonso, Hamaco. Guerra del
Lerroux, i des d'allí
que pot donar satisfacció a tothom
a Madrid i la sera provincia deCiudad
assistiré a la sessió del Pardilluns,
la
lid
d'aninistia,
han
estas
allibecompre al president de la República del rciereix
realitzar una obra mes àmplia que vis lament iel mateix dia que reprengui
Hidalgo haEls magistrats de la Sala segarla
tendències Rio, Estadella, Rocha i
resultas de les meres gestions.
seus predecessors. La millor lloança que
del Tribunal Suprem. es reuneixen rato so presos de distintes
vien de continuar en les mateixes
leves tasques. J0 ara vaig a deUn informador li ha preguntar:
puc fer de la labor realitzada per Fan- les
carteres. Amb aquests fets queien per
mati i tarda per a fea- l'aplicada dc politiques.
dicar-me a dirigir aquesta patulea
En virtut de l'am- terra
Almeria,
28.
—
,—Teniu bones impressions?
nü
respecta,
He
de
posar
de
relleu
que
el
orepel
que
a
que
tentar
Govern,
d'amnistia.
Com
els
projectes
del
senyor
Samhei
la recent
diputats del seu grupl
73 P re
—Aixi ho sembla—ha contestar el se- aauesta
sident de la República ha obras com és la meya própia consciencia. Estic sa- assenyalant els
Sala és l'encarresrada de re- nistia, s'han posat en llibertat
estan una mica desunits, i és
Audiencia,-soentciaprqus per. El senyor Samper ha marxat calia, sense
nyar Samper.
de donar
que mereixi ni tan sols tisfetdel deure acomplert A mes, se (fue perque
al
Palau
Nacional
per
tal
totes les causes que es va adsoldre
ara
precisament
quan cal rnés la
que extingia condenma a Almeria,
Prop de les quatre de la tarda ha
l'extíngida Comissió de Res- Alcalä de Henares, Ocaaa, Berja i compte al President de la República els comentario dels qui en tot mo- tots els que estigueren al meu COSIat unió i la disciplina. i un major senarribas el senyor Samper al domicili judicar
ment
pretenen
enjudiciar
diticultats.
Perla
seguien
el
problema
del
mea
grat
record
i
que
se
sumen
a
d'aquestes
de responsabilitat, i a més un made: senyor Lerroux, amb el qual ha ponsabilitats, també ha de decidir so- Cuevas.
les sorpreses per al senyor Sauaper. politic fosa de la realitat. I vull dir l'obra de tot cor. Tinc la seguretat que tir
de
estar conferenciant fins a les quatre bre l'aplicad() o no dels beneficio
Semblava que el ministre de la Go- arnh això que no m'aparto ni un aquest Govern, que neix en circumstan- pas tremp.
I aiszi la
AGRAIT
dits
encartats.
als
UN
GENERAL
l'amnistia
sortir
ha
manifestar
de la tarda. En
—Tremp com a la nostra terral—
vernació no tenia determinades con- sol mment'ls cle la linia de conducta cies tan diiicils sabra continuar i
AL SENYOR LERROUX
als periodistes que es dirigia a casa Sala segona del Tribunal Suprem
fiances, necessaries per a continuar al qui vaig traçar-rne deiensant el cap millorar l'obra deis anteriors. a senyor ha dit un diputar.
del President de la República. Pre- urevi informe del Fiscal general de la
arribar
el
geneHa
Sol.
A
mes,
El senyor Lerroux. fern amb la
Sevilla 28. —
de l'Estat.
Ministeri de la Porta del
S am Per te, demes de la voluntat que jo
guntar pelo informado rs si portava ja República, ha acordat concedir l'arnposseeixo, mis sabiduría ¡ tina la CC4o- mi cona si toques una guitarra, ha
dic . ral senyúr García de la Herranz, el havia de continuar a Agricultura el
nistia
als
collaboradors
de
les
la llista, ha dit, somrient:
ha fet manifestacions als perla- senyor del Río i a Estat el senyor EL SENYOR MELQUIADES pleta seguretat que contribuirla a afian- dit:
:adures de Primo de Rivera i Recen- qual
—La confeccionaré pel
Pita RoMero, i no quedaren, per tant,
distes. Entre altres cases ha dit:
aar la República.
—Olé! olé! Aixi es trempa el cos,
quer i cine no declarats en rebeldia
—No
vull parlar de política, perla altres carteres que les d'Indústria i ALVAREZ EXPLICA LA SEVA
Arnb la me ya labor fine la satisfacció després de trempar veurern si canELS DARRERS RETOCAMENTS van ésser condemnats pel Tribunal d'una manera
personalissirna
he
de
Comete.
la
de
Justicia
i
la
d'InstrucenACTITUD
de
haver
contribuir
al
fet
que
hagin
tarem be.
cae va presidir el senyor )(aseo Fran- manifestar la nieva gratitud al senyor ció Pública, de no seguir en ella el
A LA LLISTA
trar en la República elements que no
El senyer Lerroux ha dit a conPels corresponents missatEl senyor SanaA les quatre i vint minuta el se- cliv Roca.
Madrid, 28. — El senyor Melquia- colaren en ella, i espero que amb aquest tinuada que sravia fet possible que
als in- Lerroux. fidel intèrpret de ranhel na- senyor aladariaga.
telegrafies
s'ha
cornunicat
ges
nyor S'amper ha arribar al domicili teressats els beneficio de l'amnistia.
cional. Insisteixo en qué parlo per- per ha marxat al dornicili del senyor des Alvarez ha maniiestat que quan Govern el dia de denna entraran samba Espanya tinguis ata nou territori. Aci
particular del President de la Repúsonalment. i afegeixo, a honor del se- Mauna, i ii ha exposat la situació en el senyor Samper el visiti per tal de en el camp de la República a Espanya teniu assenyalats els lloc on oneja
Els no compresos en la dita hei nyor
Alexandre Lerroux, que pel que que l'havien ea/locat els ministres ra- demanar-li la collaboració ell pensä vagi eixamplant cada dia mes la seaa la bandera republicana, i ara si que
blica, i ha passat tot se g uit a les ha- d'amnistia
pel seu estat de rebellió
que oierir-li el suport interessat, pena no
bitacions de S. E. sense fer cap ma- què co traben,
a ell atan)-, m'he vist tractat d'hidal- dicals, El senyor Mauna li ha (lit
base i guanyant cada cop mes el cor de
asían,
entre
altres
de
dir, en aquests moments. que el
nifestad& als periodistes. Ha romas mens-s relleu, els senyors Martínez go a hidalgo.
ami) un Govern exactament igual a pagué negar-li la collaboracid perso- tots els espanyols. Espero que sota els puc
Capaz ha fet l'ocupació sense
absencia
presialli poca minuto, i a la sortida ha dit
l'anterior, ami> la sola
nal del partit. Si hi hagués hagut al que al meu rostat, coHaborant amb mi, coronel
dencial del senyor Lerroux no podia Govern un ministre demócrata, hau- comparen lleialmifit arria el seu deure, cap pesseta i serme cap tret; sense
als informadora:
cap
tres,
perque els que moriren, ho
collarorar-hi. Alicia té un aire de far- ria indicar el mateix, pera abseilt
—Perdonen, pesó no m'és possible,
el coruplitén també al costar del senyor fosen primer en Uri accident el de lade moment, donar-vos cap noticia LI
sa que no en pot acceptar. Segons el aquesta representada per la dimissió SaMPer, que està mis ben preparat,
vial, i després en una barcassa el dia
senyor . Mama, els ministres del Go- del senyor Alvarez Valdés, Ii vaig
concreta. Per a ja farmacia del Golo desit i o a ell i a tots els amics qun del desernbareament I ara mèn vaig
a -ecu anterior no pechen explicar la donar el nom del senyor Villalobo.s compararen
a -era falta encara racoblantent d'alles penalitars que aquestes d'ad perquè nornes he romas uns
crisi ni deiensar el cap de l'Estat per a la cartera de Justicia, o si no
gunes carteres i també un nom. Me'n
deixat per ells i atacas per ello en els era possible, per a la d'Instruccid, es converteixin en dies de glbri a Per a quants momento amb el permis del
vaig ara a casa mera a acabar aqueola
Retública.
Madrid, 28. — Tal com eslava seus comentaris posteriors. Donaria
del Consell.
tes gestions, i de cinc a dos quarts de
' En acabar les secta paraules, el se- president
Treball o Agricultura.
atluticial. sima reunit aquest collaboració a un Govern nou, perd
El Senyar Pérez Madrigal,, que es
anire al Palau Nacional i allí doEl senyor Samper —ha afegit — nyor Lerroux fou objete duna gran trobava al grup ,. ha dit: • '
de
cap
manera
a
aquest,
i
no
per
atan
al
local
de
la
Federada
Esnaré la Mita del nou Govern.
110 tulla dit res dels scus propbsits
°vació.
panyola de Futbol la ponencia raons personal,. sinó per motius es- parlamentaris.
—Crea que dintre de 15 distes tomares
EL SENYOR SÁNCHEZ ROMAN
trictarnent
politics.
que
va
quedar
encarregada
per
a ¿osen aqui.
EL DISCURS DEL SENYOR
Referent al debat politic sobre el
NEGA TOTA COOPERAC IO AL
Exposades pel senyor Samper lamba document del president de la
SAMPER
rAssemblea de modificar les
—No — replica el Sr. Lerroux—. To
GOVERN QUE ES VOL
dificultats al senyor Martí- República ha dit que potser el prometroMadrid, 28. — L'ah comissari compendian; eficials. Cota ja es aquestes
FORMAR
Seguidament ha ter us de la paraula voldria que era fessin arquebisbe
nez
de
Velasco,
aquest
no
ha
trobat
d'Espanya al Marroc, senyor Rico sabul. aquesla noramala va aprovocaran cha traíliCiOnaliStes O "Re- el senyor Samper, el qual ha dit que palita o que cm donessin atralsevol carMentre el senyor Samper es tra- Abello, parlant amb un periodista, ha ver raugment (le la primera cap inconvenient que continués el se- novación Española": però a ata?) cap tots els presents comprendrien l'emocia tee que no tingués aquestes constants
nyor Cid.
probara al domicili del senyor Lerroux, dit el següent:
Llaga i la supressió deis CampictEn la nona entrevista que el senyor presentar una proposició de so hi ha que rembargava i CJI/I era de dificil interrupcions de les crisis que es
al migdia, ha arribat el senyor Eeced,
pensara venir a Madrid per mas regionals, ¡ cota que aques- Samper ha celebrar amb el senyor lloc a deliberar, car cree fermament per a ell en aquests moments expressar dueixen arab tanta ireqüenda. L'intedel non partís nacional republicä, i tal—Jo
ressant
ha
estar
que
slagi
desenrotIlat
amb el Govern l'execu- ta ponencia havia causat moll Lerraux ha quedar ac,rdada la cono- ime cap element republica no es els seus sentiments, _lo he rebut rh.Ira lliurat una ilota al senyor Sam- ció d'ultimar
sar
bii ct . contra el president de la Re- star d'haver estar elegir per S. E. el be el programa i que hagi sobrevingut
de plans sobre obres públiques,
Govern en la (armo
per, el qual l'ha facilitada despees satinar i instrucciú al protectoras, així crenrenou, per haver-se oposat tittlCi ó del nou
al Sr . President
President de la República per a cons- el previst jo vaig dir
pública, i amb les úniques as
ais periodistes. Aquesta nota dM que com els fitacions de la propietat i algunes Federacions a la f ar- que sala jet
la Reptiblica si era possible une la
Eta
periodistes
lu
han
preguntas
s¡
de
tituir
un
miau
Govern.
Juntament
amb
entrevisiales
i
sense
la
callar
durara el mati d'arth sla
crisi no es resolgués fins al divendres a
formada del mapa de cultius. Perú nauta, la rettitia havia despertat variants actua
seu judici el reten/ de la Llei a la
tar el senyor Samper amb el mayor he hagut d'avancar el viatge per la tiiohla expectiteitt. Un cap cele- boracie deis republicans conservadora Cambra precisara del refrendament mi- aquest sentiment de satisfazcia, tinc el la tarda perqui. d'aquesta manera, es
dolor de veme cona abandona el catres
Sanchez Romän per tal de coneixer crida del President de la República brada la reunió, els membres de EL SENYOR MAURA EXPLI- nisterial, i Im contestar:
el senyor Lerroux, el nostre pare Ler- pog uessin aouietar les passions i els esl'actitud del Partit Nacional Repuésser consultar. Al Marroc hi la ponencia no han facilitat cap
Cree que el President 510 necessi- mona, percate nosaltres no sosia mis que perito, i arribar al Parlament en les aú—Jo
per
a
blica en relació amb el Govern que
ver a una discussió sei no hl ha cap pro- referencia als periodisles, i han CA PERQUE S'HA NEGAT A ta el refrendanienu dci Govern per t o t- modestas asteroides que solament podem llan condicions
aquell es propasara formar, i veure l ma tranquillitat
i nerrnal. Fin fi, senyors, que aci
rena
apremiant.
Unicacaràcter
una
Llei
al
Congres
acompanyat
comCOL-LABORAR
tia
únicament
que
els
seus
nat
blema
de
i
\dure de lla llum que rebelas d'ell,
quina collabora ci ó podia obtenir del ment existeixen actualment dos as- acords passaven a la Nacional.
i que . je he tingut
d'un missatge, car es tracta d'una pro- prendreu que no tingui paraules adequa- queden els n i inistres
dit partir, en aquests mornents, cona sumptes d'ordre económic que mereila fortuna de recobrar la Ilibertat.
Madrid. 28.— Per a coneixer
rogativa
personal
que
la
Constitució
conla
des
per
a
expressar
els
incas
sentiments.
No
obstant,
els
membres
de
en altres postersars.
Diversos diputats li han (lit aleshores
hast i profunditat de la crisi, els peLa nora segueix dient que encara xen l'especial atendió d'Espanya. Un ponèneia no amagnven Cine 110 riodistes slan entrevistar a darrera cedeix al President. Puc assegurar-vos Davant els setanta anys del seuyor Len- que observaren ove estava cem mai.
que la pregunta pateix d'indecisio es refereix a la depreciada de la mo- e a-laven disposats a reelificar, hora arnb el senyar Maura, el quil ! M e Cl President no ha pensar dissoldre max. clavara la sera gloriosa història El Sr. Pérez Madrigal ha dit:
Corts, percate opina que refIccteixea republicana, davant el sets gra ncor, en
la resposta ha estat donada amb rota neda hasani, que causa un gran per- C11 1' entenien qsse desprbs d'haver com se sap, ma estat el !tetad de la les
—So y Alexandre el Mazne, i no dic
del país, i que la sena aspirarlo rebre el poder de les seres tnans, m'in- verge.
claredat en el sentir que no proce- judici a Peconomia indígena. Com eamplort arnh tol ZOI l'enclueca simació política durant les darreres ropinió
percute ja no esta be dir això,
és,
àdhuc, que les Corts acabin el seta clino revcrentment.
que
aquesta
moneda
no
circula
a
la
de:x prestar assistència ni col-labora- zona francesa, encara que ets hui/- que vatt rehre. no mereixien dS hores. El senyor Mauna, que ha realmervs märtir. 3'.
peral
dissolguin elles masenyor
Samper
ranaes
mandas
percate
Les
paraules
del
cid al Govern en projecte, perque
Lerraux ha contestat ene el manir°.
seves ¿asee blusmals i que, per' tan!, but infinitat de telegrames i teleione- teixes,
be hau estat acollides amb aplaucliments. togi quan era per la República estaaquest no representa, a ludid del par- genes seas serveixen per a les
decidits a defensar el mes de tot Espanya, ha rebut a l'acre
qüestions
jo
he
poEn
totes
aquestes
tit consultar, una solució política que transaccions, resulta que de la part estaven
que
ha
manifestat
els periodistes i els
EL SENYOR LERROUX PARLA va
pugui afrontar favorableme nt el de- recentment sotmesa Isa arribat a la set/ projecte fins al darrer ex- la solució de la crisi hania sorprès a gut observar que no hi ha cap manioUn altre diputat radical. que hi era
AMB ELS PERIODISTES
bar sobre la crisi del darrer Govern 'lastra zona una gran quantitat de Itera.
havien segajt de prop bra. El President ha obrar amb tota
tots
els
que
present, ha tnanifestat tue ell baria me-la
tial
cosa
ha
estas
la
A
la
tarda,
despida
de
la
reescrúpola
Saarel
senyor
Lerrous,
dirigintuns
monedes,
la
si
llibertat,
responent
a
el
senyor
pertànyer
laespres
al qual va
rar als periodistes que rectifiquessin
d'una räpida depre- unió de la ponencia, s'ha reunit les gestiona per a la seva solució.
jurista. En aquest aspecte la sera cera- se als periodistes, els ha dit:
per, sense cap reserva ni salvetat, en causa principal
remó circulada a la orernsa. segarle la
jo— ha dit —ara i sempre estic
—Eis primer lloc he d'agrair també qual vertió ell havia estat filnic a votar
discrepància amb nl President de la ciada. Per tal d'evitar els perjudicis el Gondle Exeruliu do la Fede- disposició del president de la Repú- duda puc assegurar (me es intattable•
Repúbiica. Per altra banda tampoc que atad ocasiona s'han dictat algunes rada Nacional Espanynla
Finalment el senyar Alvarez ha dit: als nucas atines els periodistes la colla- en contra del Sr. Lerraux. en la minarla
blica per a la sera defensa, percude
—Mentre no s'arribi a un govern ma- boració que prestaren a la mera obra, radical.
Podria desenvolupar aquest Govern mesures, i no solament s'Ira acenseLas reunió ha estat Marcree que tot brin renublica, en aquests
guit
deturar
la
baixa,
sinó
que
ädhuc
solucions i despres els he de pregar que rectiuna política favorable al regim, shiö
L cap del Govern ha contestat:
ga, arar ha acabal a les non del moments de malta gravetat, ha de joritari na es podrä sortir de
ínteines. Jo tinc la seguretat, estic con- iiquin lunes declaracions que un perió- —Jo, coneixent el teu avi, el teu Dar'
que haura de comptar a cada moment ha pujat uns set o vuit entera.
demostrar
primera
mala
vespre,
¡
tot
sembla
vetllar
pel
prestigi
de
als
la
minarla
problema
es
refereix
aquest
govern
majoritari
tan
al
cap
de
amb el Dermis de les forces earlamengUt
vencut,
dic
ha
atribuir
L'altre
- te a tu, no podia dubtat
que fou bastant moguda. No fott gistratura de la Nació.
radical, puix que aquest ha estas el queconeixent
táries que no li san afecaes. I reco- blats, i no és nou. Els cultivadora facilitada cap referencia, colla
En principi ern raig prestar a col- formar-se amb les actuals Corto
satessis en contra. meu.
primer a del/lanar que es rectifiquin.
negudes totes aquestes circumstäncies de la nostra zona es lamenten que acial unas fer la Nacional, que
El &cayo; Lerroux ha clit, contesres no arana-ella assistir en política a la intportació de blat a baix preu els
Aquest periódic ha dit que la minarla tant a una pregunta del senyor PeSol llanta- una nota de les seves
no prestaría la seva collaberarió na Madrigal, que era molt jale i
més expedirla:es d'aquesta casa, la impedeixi vendre el sea gra, i
radical
or
inestabilitat de la qual es tradueix en entranya uss greu problema que no reultions als periodistes, ¡ això
a un ministeri que presidio el sen
que ell estava perfectament, de aalut
ha cona
tantes crisis, cada regada mes fre- Im quedar enterament resolt ainb les fa suposar que hi ha hagut miar
Islartinez Barrio. El senyor Iglesias
ho sleinustra el ist que, inalgrat
iácciol;
encertades mesures del meu anteces- de fnns .
l
s
¡ele,
t
a
a
i
d
e
t
p
qüents i cada cegada mes Rrens•
5
0
i
,
0
i
I
u
te
e
r
(
i
t
els Mes d'inquietud, peros:e aqueates
ideicol a driiic q
sor. Jo espero que s'aconsegueixi reUnicarnent han manifestat que
eoaes semp re produeixen emetivittat i
valoritza r la producció del blat a la com que el Colaina Executitt hael cap del partit radical i la minora
intranquiRitat d'esperit, eslava be.
això influeixi
acaa
disposats
nostra
zona,
sense
que
estan i estaran sempre
El senyor Samper en el preu de les farines ni del pa. via de continuar les seves deliEn sortir el senyor Lerroux. per
decisie
presidencial.
tar la
iniciativa deas senyors Pérez Madriberacions densa, diumenge, hal'acre
han
assistit
namhroses
—Tornaren
al
Manase
gal
i Rey Mora, una vintena de perA
facilita la llista del
vien acordat no facilitar cap reflash
Madrid, 28. — La "Gaceta" anales particulars del preside nt sor- saltes que estaven a l'avant-despatx.
—Si el Govern que es forrni esta ferencia filas que no hagin ata- Madrid, 28. — Cap a Ifni sortirä
integrada
Comissió
cientifica
assistit
nombresos
una
aviat
la
pol'han aplauda i vitorejat.
d'avui publica, entre Filtres, la tint. També hi han
d'acord amb qué continui, i si
nou Govern
bal les deliheracions.
pels segiients bornes de ciencia:
amics politics. diputats del partir, i
lítica que se segueixi amb relació al
S'espera que es trobeträ una
Sr. Elvira! Ilernández Pacheco, ca- seglient disposiciet
que ha invitar DIMECRES ES REPRENDRAN
de
fa.
Pettra
Alexandrina,
Marroc
está
d'acord
amb
el
meu
pensenyor
Samper,
despres
la
EL
fórmula de coticen-din que seuse tedràtic de tleologia de la Facultas de
Ministeri de Marina. — Ordre ei senver larreux a un dinar que se
LES SESSIONS DE CORTS
cilitar la II:sta del Goi:ern, batet sament, tornare.
disgustar ras panelas i els clubs Ciencies de la Universitat Central i cap disposant que per una Comissi0 celebrar el vinent dilluns.
als periodisies les següents manifes• •
de tiendes Naturals; sensor
de)
Museu
A un catan de deu ha abandonar
que
d'acotal
anib
la
pnnencia
astacions:
Ilernandez Pacheco de la es procedeixi, en el termal' d'un EL SENYOR LERROU X S'ACO- la Presidencia el president de les Losas
—Vull fer constar que peasava atarMadrid, 28. — Es coneixen detalls (Traben, faciliti la celebració de Francesc
Fisica mes, tu l'estUdi 1 inspecció de tes MIADA DELS INFORMADORS senyor Alba. Ha manifestar als Pegar una cartera al senyor Sigfrid de la forma en qué fou consultat Per empastaste regionals 1 eaMpio- Cuesta, catedratic de Geografiagedleg;
havia vingut a tornar
de la Facultar de Ciències, l
Blasco. pera aquest, agraint l'honor telefon l'alt comissari d'Espanya al nata de Elige.
Acabat lacte, les-president del Can- riodistea uue
Faclories Navals sittlades a Vala visita de cortesa al nou cap del
se il sha reunit amb el sea Gavera Govern, però aquest es trobava doIba refusada, per creure que estava Marroc, amor Rico Avello. El seSi hi ha fórmula se sabrà Sr . Artur Caballero. catedrätic de CitoIlles
Balears.
Catalunya
Fala
Presiden
Botànica
lencia,
i
de la
Poc despres ba arribar a
ben representat al Govern el partit nyor Rico Avello es trobava al seu denla, despres da la ma y a reunió geagrafia i Geografia
poasessió al miniarre d'Indústria
cultar de Ciències ¡ cap de secció del
amonornista valencia al qual pertany ¿espata de l'Alta Comissaria de Te- que se celebra
cia el sensor Alba. Han celebrar una nant
Comers. Aleshores el seniar Alba
Lozano Rey.
Sr.
Lluís
Rotanic;
Ja
-di
s
E.,
el
president
de
la
República,
breu entrevista els ministres, el meS.
luan, quan celda per tetaban el acerecatedratie de la Facultas de Ciencies, sesitlent i el cap del Gevern. ha. as- ha passat a c,>uversar amb el senyar
amb malt de gut havia donar la sera tari general de la Presidencia de la
nyor Artur Revolte, Sanroman. enelsistit lambe el ministre de Marina Lerroux i alguns ministres.
aprovació per a aquest nomenament República per dir-li que el cap de
nyer ge.graf, Sr. tanta Animal LarrauUn periodista li ha preguntar quisnlyAr Rocha. Ahan de retirar-se de
El chlluns. a les den. tindrem un l'Estat desitjava consultar-lo sobre la
ri, engimer de Mine3 j vocal rle EInsla Preaidenda, el senyor Alejandre taos perspectives parlainentaries hi
Consell. i desates el primer Cansen salud é, de la crisi, i Ii dona compte
alar
tittit
(le,lOgic
i
Miner:
Sr.
Manuel
Lerroux ha rebut els periodistes per haría.
amb el president. La presa de P os d e l seu desenrotllament. També se a
cia i Llorene. professor tarxidermista del
EI dimecres —ha contestar el seacconar- Se d'ells. El pres:dent
7111•-seidaqutr.Avigal encarre g a que es poses en comunicaSr.
FerCiències
Naturals,
i
el
usen
de
Consell ha (lit que en realitat res hasta nyor Alba —continuarem les aesaions
ltf
la
noten, després visitaré el senyor cid amb el senyor Martínez Barrio
28. — La vista de
de manifestar a la Premsa t que mes i caen que la seca suspensia va esa«
Lerroux i prendré poaseait O de la per fer-li la mateixa recomanació.
causa pchs eUeeeesoe de Casas ran Martilles de la Escalera, collecciobe desitjava rebre d'ells les impres- amb la iermula "s'avisara a dontioili",
Presidència. També es Possesbionari
Una vegada a Madrid, el senyor Viejas ha estat aesenyalarla per nador geològic del Musen Nacional de
sions que havie nrecallit en Vandsient el dilluns seran en/ladea les oportoavui el ministre d'Indriatria i Comete Rico Avello evacua la seva consulta als dies del 21 al 27 del mes de Ciencies 1 persona que asarla Farah per•
raes citacions.
del carrera
Al Parlament ens presentare m el di- en la forma coneguda. Se li pregà maig vinent.
fectament,
mecres. perquè el dienarta eS festa que continué, alguna dies a Madrid
nacional. En acomiadar-se dels Peria. fins que quedé/ resolta la crisi perqué
QUE SURT ELS
TEL6FONF: Desnata. 17714 - Patulea, 75434
distes, aquests l'han felicitar P er l ' e danés compte deaprés al President de
Pirueta Teleratlea: BELEN
zest:6 i Per la se"-xitdelasr la República de l'estat deis assumpçl
uon DIJOUS
designada per a la Presidencia, i rol, tes al Marroc.
SdflL PPrü24
li han dit que li desitjaven moho
Sc sap que el senyor Rico Avello
sort i èxit en el seu nou i elevat cartee
proposa posar el seu càrrec a diees
se.
ha
contestar
el
gräcies—
FUNDADA EN 18(10
ció del President de la República,
nvoe Samper perdonen les moltes posi
necesiäria la seca
Passes per a sopa, laploqués 1 purés • Cromo da ~II a Canelonls
faltes i treballs que us he pogut °m- per si coruidtra
7 -- III ARCILONA
del
Cierne,
substitució.

senyor Rico Las reunicins de la
Abello parla dels Federació de Futbol
problemes del
ji Jarro

Sortirà una co- Es disposa una insmissió científica pecció a les factories
cap a Ifni
navals de Catalunya

La vista de la causa
contra el capità Rojas
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L'agitació Abans i després de formar Govern,
social
LES
al
Congrés
i
als
centres
polítics
S'han adoptat precaucions

Madrid 28. — Per a aquest matí
estaca convocada la minoría radical
al seu dornicili del carrer de Fernanflor. A les onze del n'ad han acuPenínsula
dit tots els diputats, entre ells el miGranada, 28. — S'han nótal nistre dimissionari, senyor Marraría
precaucions en aquesta capital. La reunió no ha arribat a celebrarA les deu de la nit ordenat se, parqué el senyor Lerroux ha enviat una carta excusant la sera assisl'aquarterament de la guardia téncia per les circumstàncies de la
CiNil.
tramitada de la crisi. No obstant, a
}'orces ile la guardia civil han pesar de no haver-se celebrat la reestat destacades a lloes estratè- unió, hi ha liagut discussions força
gics, i elements d'aquest insti- intenses entre els diputats, reieresas
tut han estat tota la nit a F i n - a les orientacions que segucix el partenor de convents 1 altres edi- tit i més encara en el que es reterein a la formacia del Govern que
ficis religiosos.
petisa realitzar el senyor Samiser.
¿UN MOVIMENT
REVOLUCIONARI?
AL CONGRES ES COMENBilbao, 28. — La "Gaceta del

a diversos indrets de la

Norte" publica un son alarmista,
en el qual diu que hi ha el propósit de fer esclatar molt aviat
un nou moviment revolucionar'
que podria revestir la forma
d'una altra vaga revolucionaria.
LA SITUACIÓ DE VALENCIA
NO HA VARIAT
València, 28. — Han estat re-

quisats nontbrosos automòbils.
De militada ha esclatat una
bomba collocada en un transformador. Ha produit un descens en
la 'ansió del fluid 1 una lleugera
disminuciú en la intensitat de la
II u ni.
S'ha repartit un full clandesti
per a sembrar l'alarma, en el

qual s'invita el venial, a que no
pugi als Ira/mies j que an ni no
surtin de casa seva, puix arnb
motiu de l'enterrament d'un
obrer mort a conseqüència d'haver-li tona l un tros de metralla,
semilla que els obrers preteneti
organitzar una manifestació.
La vaga continua en el mateix
estat. L'aspecte deis carrers es
bastant normal, puix s'adverteix
molla animarle).
Com que la crisi del trehall
repercuteix en molles Ilars, els
campe de Valencia propers a la
capital són constantment assaltats per individus que s'apoderen dels productes de l'hurta
sense pernils de Ilurs propiciarle. Aquests elan dirigi a les
autoritats demanant que se'ls
permeti usar armes per tal de
defensar llurs eones, car es
troben que despres d'alguns mesos de treball les diles collites

ßesapareixen.
A SARAGOSSA SEGUEIX
LA VAGA GENERAL
Saragossa, 28.—Per aviat que
acabi la vaga general no sera
abans del dia 2 de maig. Aquesta
vaga general, que ja fa gairebe
un mes que dura, ha significat
una veritable catástrefe económica per a Saragossa. El Primer
de Maig tindra un significal una
mica irònic després d'un atur
general d'un mes. Es dóna el cae
que els- taxisles surten cada dia ,
van als Unes - de parada j al cap
de poca estona tornen a retirar-se.
Hora tem que, co ma resullpt
de la vaga, hagin de tancar definitivament alguns tallers importante.
El dia d'avui ha transcorregul

amb normalitat.

Comentaris
de la prentsa
madrilenya
a la solució de
la crisi
Madrid, 28. — Els periädics comenten la solucim", de la crisi.
"LA VOZ"
"La Voz" diu que ami que torni
a obrir-se el Parlament s'emprendrà
la qiiesti6 del veto presidencial. No
faltaran minories extremes que voldran, amb perfecte dret, que es donin
explicacions categóriques; pecó si se
les fa callar amb una proposició de
na hi ha lloc a deliberar. el Parlament hur à perdut una gran ocasi9
per a deixar establert el precedent
que aclareixi els dubtes i les vacillacions originats per la contradicci9
dels articles 83 i 84 de la Constituciq . Cal decidir ami) serenitat ei el
veto presidencial és o no possible.
Nosaltres creiem que ha d'ésser i que
no necessita el refrendament dels ministres.
"INFORMACIONES"
"Informaciones" din:
"Si be el senyor Samper no es un
politic de dretes, és, no obstant, un
Come de dret que simpatitza poc amb
les extralimitacions del marxisme.
Sembla plausible obrir un credit
confiança a la nova situació governamental. Resolta la qm'esti6 en
aquesta forma es pot exclamar que
de: mal el menys."
"LA NACIÓN"
"La Nación - diu que la rnajoria
pariamentária en estendre's mimara
cament es dilueix moralment. Aquest
gmaern té plagues probabilitats de
'larga vida.
"LUZ"
"Luz" día: "El Govern Lerroux
s'anomena ara gavern Sanear, i
continuen deu dels ministres radicals
que negaren el refrenclament a S. E.
El govern Samper durará menys que
una merenga a la porta d'una escola.
El debas polític és a la vota i els
republicans defensaran les inatitucions del regirla i els anemias de la
República procuraran deixar mitre
ombres el que cal que prevalgui. Sota
aquest signe neix el govern del senyor Samper, del pobre senynr
Samper."

TEN LES INCIDENCIES DE
LA CRISI

En el dia d'avui hi ha hagut molta
animacm6 al Congrés, seguint les gestions del senyor Samper i comentant
les incidències de la crisi, ami com
les dificultats quetrobava el dit senyor per a la formació del nou Govern.
EL, SENYOR CASANUEVA
El senyor Casanueva, davant d'un
grup le diputats de la Ceda data:
—Jo crea que tots anem de cami
cap a Cienpozuelos. El que passa as
inconcebible. Ahir, a les set de la tarda, es creia sincerament que el senyor Samper formaria Govern; pera
quan vaig saber que hacia parlat
amb el senyor May ra i que aquest
no solament Ii prestara el seu ajut,
sinó que li donara un ministre, em
vaig desanimar mala
La meva estranvesa no ha tingut
limits, quan he sainé que tamba el
senor Sanchez Roman estaria representat al Gabinet. Un Govern amb
gotas de Maura ja és revulsiu, pera
si a Inés afegeix unes gotas del
senyor Sanchez Roman, la barreja resultara sens dubte detonant. Supuso
que ara el senyor Samper estara als
amorosos bracos del scnyor Lerroux
coniessant-li els greus pecats comesos en tan poc temps.
Se li ha preguntat si Acata Popular prestaria supot al Govern amb la
nora composició que semblara que
tindria, i ha contestat:
—Ah, aixiS és el nostre cap qui ha
ha de dir-ho.
EL SENYOR GIL ROBLES
El Sr. Gil Robles tumbe ha acucié al
Congrés i horn li ha preguntat quines
impressions tenia sobre les gestions de'
Sr. Sampea per a resoldre la crisi. El senyor Gil Robles ha dit q ue. segons les
seres noticies. el Govern que es constituirla seria igual a l'anterior, carente
el Sr. Madariaga, que era substituit. H2
aiegit que podía afirmar que el SenYor
Maura havia unen a darrera hora la seca collaboració. i ene el Sr, • Martínez
de Velasco, des prés de consultar la sera
minoria. hacia decidit limitar la sena re
-presntad.
EL SENYOR GARCIA BRAVO
FERRER
El dinutat conservador Garcia i Brasa
Ferrer ha manifestat sus no era cert caa
el Sr. Maura hagués ofert collaboració a
Sr. Saturar.
EL SENYOYR CAMBO
FA DECLARACIONS
El senyor Cambia, parlant de la scva entrevista amb el senyor Samper.
ha dit el segiient:
—Hem estat parlant de temps niolt
anteriors, precisarnent de l'any 1921,
e/1 el qual sostinguérem cl senyor
Samper ¡ jo constants relacions. Es.
dones, un arnic antic, arra demanat
la collaboració per al Govern que intenta formar, i jo li he contestas d'acord amb el consell que vaig donar
a S. El. Jo prestaré idimitir suport
al que vaig prestar al Govern dimis•
sionari.
--¡Us ha indicat el senyar Samper
quina eren els seas propäsits?
—No. Hem conversat solament sobre la collaboració deis parlamentaris
regionalistes.
—L's ha tes alguna indicació sobre la
presentada del Govern a les Corts?
dit suc es preocupava molt
d'aix9 per al cas que aconseguis formar
Govern.
—Crcieu que les properes sessions de
Corts seran de transcendancai pslitica?
—Al Parlmaent espanyol sempre que
s'anuncien sessions tempestuosas no P'5na res. Es una pus d'improviació. A
Anglaterra. a França i a altres paisas
europeas es coneixen prèviament en un
debat parlamentari les actituds i ädhuc
els discursos dels oradors. A Espanya
s'improvisa, i per aixa les sessions de
niés transcendència política san amtelles
de les quals no s'e s ;aera TCS.
EL SENYOR MARTINEZ DE
VELASCO S'HA NEGAT
A AMPLIAR LA SEVA
COL-LABORACIO
El setiy . ,r Mar; inez de Velasen,
parlan' ;t'ab els periodistes de la
fl u y a visita del senyor Samper,
PIS ilianife5la que havia anal
railarar-li la sa ya prdiria d'ampliar la collaboraciel de la initioria agraria a dos o tres ministres. Jo li he contesta' que nornós
porlia oferir- n' i iii,. Precisament
el senyor Cid, tal coro Ii havia
promès en la SeVit visita anterior. De toles n' it lteres. cris reunire auth 1;1 nonoria per veure
què decid iría
Natura linenl. això atol) la segnielat qiie it senyor Samue t .
seguiria comptant amh la collaboració dels radicals i ami) lit
creença que eslava formant iin
Govern d'estructura n'oil selnWatt( a l'anterior, oriental cap a
la duda. per tal de continuar la
/mitin% seguida pel dirnisSio-

nari.

senyor 3faura Ii havia promès
donar-li una resposta aquesta
tarda.

LA LLISTA DEL NOU GOVERN
CAUSA REVOLT AL
PARLAMENT
En coneixer-se la llista del Govern
al Congrés s'ha Modui t el ' n a t ural re
-viraesdnobcmtaris
especialment sobre rabsencia del Senyer Hadariaga.
El senyor Lasanueva ha dit:
—Molt bé. Aquest Govern, almenys.
m'agrada molt.
El senyor Mauna (Honorio). Maginfle el Govern. Al senyor Barcia no
Ii sembla el mateix.
El senyor Barcia que era present
ha respost:
—Si a aquest Ma yra Ii sernbla bé
calculen el que em semblara a mi.
Govern, el senyor Honori alaura ha
contestat:
—La mateixa que tenen les bombas.
El senyor Gordon Ordax: —Em
sembla el mateix Govern. Podem dir
el mateix que en - La bruja": "Todo
esta igual. Perece que itié ayer."
El senyor Domínguez Arévalo:
—Holt be. Es un Gocen) molt bonic;
pecó aviat veurem una crisi de President de la República.
El senyor Gil Robles: — Holt bé.
Hi ha vestits molt mal tallats que
duren molt temps.
El senyor Ortega i Gasset. Es ums Goma que m'urania d'amargor.
El senyor Santalo: El nou Govern no
raspan al pla que s'havia format el senyor Sarape:, i n'oh turnos a la nota
lliurada per nosaltres al President de
la República.
El senyor Bellu: No veig diferancia
entre aquest Govern i l'anterior, més
que en el cap.
UNA NOTA DEL SENYOR
GORDON ORDAX
S'ha publicat una nota contestació del
Sr. Gordon Ordax a rofesiment que r
fan el Sr. Saniper. En I anota es diu
que el Sr. Sanmer pregà al Sr. Gordon
Ordax que el sisités a! Congrés. En
aquesta entrevista li pregunt à si podia
camptar amh la 3 eva collahoració comal
tsarlamentari. a la „aal cosa el Sr. Gordon Ordax digné que la seca callahorada parlamentaria no tenia cap importancia. car con.' a radical socialista representava un sol vol, i respecte a la
5 era opinió sobre la farmacia de Govern en aquest mament s'atenia en tea
a la nata !limada a la premisa a la
porta del Palma i desa- z s d'i55er
tat per S. F.. eran a President del Conntè Nacional dcl rartit radical sociahita.
Li ha afeeit que la Seva apinió personal com a parlamentari, sense perjudici
dr sottnetre's als acords que adapti
minoria d'Esquerra Republicana, és que
s'ha de recolzar qualsevol obra de Govern que es realitzi en sentit republica.
En tata la resta s'até a la mnateixa conducta seguida anda el govern Lerroux.

Darrera hora
LA CONVERSA D'ANIT PASSADA
A ACCIO CATALANA
Atitli la sala plena a vessar ea
va celebrar abir al vespre Facastomada conversa sellar:mal d'Av((i. Catalana. .EI s esdeveninuents
n'Afiles d'aquests dies — crisi
Madrid, manifestad() anlifeixisla
Im uij — i la convocalória (le
lassemblea del Part il per a fliSsable i mlinmenge Ninents, l'oren

temes que inatilingueran rinlerbs de la conversa fins mol!
:la-aneada l'hora.
El sertyar Nivelan il'Olwer
aprofitit l'avinentesa per donar
als reuitile detalls de l'esta' aetual del traspas de serveis i
comenta des del punt de vista
(raques( traspits i nie la t' ed il ica
general espanyola la soltieM
la crisi plantejada it :\lndrtit ron:
a conseqüimcia de lit Ilei. d'amnislia. Contestant preguntes dels
rennits, explicó diversos detalle
dei planteiament ¡ deseabdellanient de la i expressa la
seVa (Titiló que el 'raspas de
serveis no seria retardat. Sobre
aquestes q ü es I ions es generalitza
la- conversa, atol; intervenció
senyors Amel Ita. Coll ¡ Muts, Andreu, Itahola i Ituguet.
las comentaven, ett relució ;t la Inattitestatitá d'avui,
possibilitats d'un inerement del
feixisme a Cataluitya i a Espanya, ¡ s'arriba a la conelusiö
quo el matiteniment. (le la uniO
de les forces calalutuiales i republicanes d'esquerra constilocix
la Ilefensa Inés eficient (le la
Democracia, de l'Autonotnia i de
la República.
El setty , n. N bailan d'Olwev
parló tanda"( ile I • itilerès de l'Assemblea general convocada i
cornaziä als rennits que hi dosuport ¡ e/4111)011111A.
nessiri
Finalinent, el senyor Peypoch
dona detalls de la manifestaciO
¡ acaba recninanant abretinits Hure assistómia a l'esmentat arte.
ATRACAMENT FRUSTRAT
A TERRASSA
Ahir al vespre, pasear pel
carrer del Gollegi, a Terrassa.
Josefa Puig, de 45 anys, ti sorti
al pes Un individu que, pistola
Oil tnnli.lI exigt que li 'l'urea un
cistell d'ous que portava. entre
els quals Iii havia 500 pesseles.
De ntainent, la víctima Huirá el
tisttI a l'atrireador. pero seguidament es posit a inStar denlala quid noca va esporuguir el liadrogol, que va
abandonar el cislell ¡ ftigi a

En preguntar-li Si el sellyor
Samper Ii havia dona l alguna referència respecte do l'entrevista
que havia tingut amb cl senym
Maura. el senyor Itlarlinez de
Velasen ha contestat que el senyor Samper Ii havia dit que el corre-cuita,

'

COMARQUES CATALANES

LLEID A

TARRAGONA

La crisi Lleidatans que surten cap
a Barcelona per assistir a la mateessació antifeixista :: El Primer de
Maig
Consull de guerra :: Cons.
trucció d'un dipäsit d'aigua
Multec
Lleida. 28. — La solució donada a la
cris; in ,
comentada als nostres centres poltics. En general la gent no dan/
que hi haga Govern per gaires dies.
—Demä a la n'atinada sortiran en autoämnibus en direcció a Barcelona un
grup de catalanistes esnuerrans per assistir a la manifestació antifeixista cale
se celebrara a Barcelona.
— S'ha disposat el tancament deis establiments, mercats i espectacles per el
Primer de Maig, excepte els cafes ¡ els
hotels, deixant a la voluntat dels ara
pendents si la rolen acudir o no.
— A la Sala del Consell del regiment núm. 33 sla celebras aquest mati
un Comisen de guerra contra els soldats
lbori Tkorejsr j Tirs Orine, acusa:a
d'hacer rebentat una porta i de robatori. La sentanaia no sera coneguda
després d'haver estat aprovada per la
superioritat,
—
presentat a la Comissaria de
la Generalitat el pressupost extraordinari
per a la construcció d'un nou dipasit
daigua potable a Vilanova de Bellputa.
— Han estat imposades multes dz
230 pessetes a cada un, al conseller i al
secretari del poble de Bettet, per tiaver excitas de les Ilistes de revistas uns
qu:ntos.—C.

Manifestacions del Comissari d'Ordre
Públic
Aplec republicà
Assemblea de la Unió de Vinyaters de Catalunya a Vilaseca
Conferfnuia
Vida
Tarragona, 25. — El Comissari d'ordre públic, senyor Pujol i Loni, ha manifestat als periodistas que degut a qué
la tranquillitat era absoluta a totes les
comarques de la seca jurisdicció, serien
autoritats tots els actas delacionats anta
el Primer de Mata.
En resmentat dia se celebrara un
aplec rep ubl i cä de les comarques gironines a Falsea Han P romé, crassistir-12`
rellevants personalitats politiques.
— Dema se celebrara a Vilaseca l'Assemblea de la Unió de Vinyaters de Catalunya. Donada la importända dels temes a tractar, la dita Assemblea será radiada.
— La Cambra de Comerç ha acordara.
inhibir-se del P rec formulat per la Junta
, IT.nllaa de len entitats econörniques de
Catalunya, el qual es refereix a la protesta de la nora llei de contractes de
conreu,
— A la Biblioteca Popular se celebrara dema la l'esta del Llihre amb 11Tel
conferencia a càrrec de l'escriptor an peor Armand Obiols, qua: parlara de;
tenia segiient: "La cultura i el !libre".
— Estan a pum d'èsser acabarles les
obres d'enllas de la linea fèrria que va
Lleida a la factoria de la Campst.
T at segué s'inaugurarà aquest servei.—C.

MATAR()
Detenció d'un noi que
Robatori
havia desaparegut de casa sera
Vària
M ataró, 28. — Cris desconeguts han
entrat a la casa del careen de Llauder,
ao, habitada per Josep Jordana,
se n'han emporta t jotas per valors d'unes
bou pessetes.
— Per la guardia municipal ha esta/
detingut el not Joan Nuet i Pallejä, doiniciliat a Reus, carrer de la Concepcis, 22, el qual liana fugit de casa seva.
Ha estat avisada la seca familia. Ha
quedat detingut fins que sigui distase
el seu lliurament a auella capital.
— Ila estar expulsas de la datas
Adolf de la Cruz Expósito, de 43 anyi,
natural de aladrid.
— Per al proper dimecres, que els
"Atines del Teatre" celebren la seca
LVII representada, ha estat contractada
la notable companyia d'Irene López Heredia, que representará la comédia 'Cl
rio dormido".
— Ha estat editat un artistic programa de la segona Fira comercia/.—C•

GIR ON A
Conferencia suspesa :: Una tiple d'oAtropella.
pera gironina
Futbol
mann :: Varia
Girona. 28. — Han cstat rerartides amb profussió par t ris Girona un,
invitacions en les quals s'anuncia una
conferincia amte donara denla Sobre el
tema: "El perill cotnunista". l'advocat
F. Lagarrida. al Centre Cultural. Hom
din que sota la disfressa antimarxista e,
inalparlara de les institucions derrocra•
tiques i republicanas. El que is mis cu•
rius és que les dites invitacions van recomanades pci canonge consiliar de la
Catedral.
— Dimecres la /la s tra concitandam,
Rosa Monee comencara la seca carrera
artística, en l'apera, representant "Ri g oletto", al teatre Principal.
— Denla, requip de futhol local jugará contra l'Ilmo. El 1.er de maig
ens visitará l'Osasana. de PampInna.
— Al mercat d'atad hi han entrar 462
caps de hastiar boca Han estat recaetildes 23t pessetes en concepte d'arbitris.
— Ha estat atén al dispensari municipal el noi j•-nan Perearnau. de u
anys, d'una ferida contusa a la CUiN2
¿reta, cle in centimetres de piefunditat
que li ha pi-adula en atropellar-lo , uy
camia de La Bishal. El noten ha estat
detingat i el riai trasllaaat a l'Hospital.

MANRESA
Detenció
Un ban de l'Alcaldia
Palestra :: Varia
Manresa, 28. -- L'Alcaldia ha iet
Clic un bar/ advertint a tots els nois (me
assisteixcn a les escotes que tallen l' n
de vacunar-se centra la vernla-hlizacó
A aquest electe, al dispensari municipal hi ha un servei gramil de vacunada, antivariolosa.
— Aquest mati han estat detinguts
rer uns municinals un matrimoni
Sant Maten de Bares. per resistir-se a
deixar registrar el carro que portaren
i nue era, certament, ele d'avirarn. el
qua', valicn fer cansar ute cantrahan. Han
estat pen-orats, a a rnés. ha i llagar elc
parar els drets corresponents.
— Per a avui i d' enla. el B . O.C. ha
a nunciat unes conferències, nue es donaran a Manresa i als nobles de les
cnmarques, a marren de Julia Gcrki.
— L'na secció de la delegada de Palestra derria, ditanctine, anira a Igualada. amb Pribiecte 'le mendre part en el
camnirmt nacional d'atletisme, que se
celebra en aquella ciatat.
— Per la U. S. C. ha estat fet
Mica una nota en la qual s'invita els semi;
a filiats i simpatitzants nne assisteixin
la mani festada antifeixista que se celebrara fl ema a Barcelona.
— El mime:- de mate. als Rasos de
Pernera , se celebraran les festes de comiat de la temporada d'esqui. — C.

SANT CELONI
Agrassió
Incendi
Noticiari
Sant Celoni, al. — El senyor Josep
Bracons, Ilister de les obres de la doble
Ca, ion agredit per un dels treballadors, i Ii causa algunas ferides, les
rtuals, afortunadament, taren de peca
coa sacra
Itarrerament es declarà un inacndi a la granja cl ac el senyor Blasco te
estahlerta al carrer de Sant Jaume, prop
de l'estarle, de ferrocarril de M. S. A.
L'incendi destruí completament una vintena de gabies, i es cremaran diversos
centenars de coaills. L'incendi es proraagi'm a les altres seccions de la granja.
degut a la rapidesa atnh que hom acudí
a rextinria. Sortosanultn, no calgué lamentar cap desgracia personal.
— El senyor Andreu Amat ha installat MI non taller de reparada d'autotriabas. Tractant-se d'un operad tan
expert, no és aventarat augurar-li molmirosperitats. —

TORTOS A

SANT ADRIA DE BESOS

Väria
Alnnmes de Tarragona que visiten
Sant Adrià, 28. — Per una dona, el
Acords de la Comissió de
non/ de la qual no li loa demanat, pasVaria
Govern
sa a mans de la guardia municipal un
Tortosa, 28. — Procedents de Tar- nen que aparentara uns sis anys, humilragona han arribat avui ao alumnas de ment vestir, completament desorientat de
lInstitut tarragcni amb l'objecte de vi- tot el que feia referéncia al seu nom,
domicili i l'existéncia de familiars.
sitar la nostra ciutat.
— La Diada del Llibre no ha estat ce— Acords presos per la Comissió de
(lu yera en ha reunió d'ahir: Adherir-se lebrada a la riostra població. Amb aquest
ja van dos els que no se celebra la
any
e. racoad pres par l'Ajuntament de Reas
d'adreaar-se al President de la Genera- 'Ita diada.
— Degut als reportatges de J. ist.
litat i al Govern felicitant-los pel seu
Propòsit referent a la futura divisió ter- Planta diäriament apareguts a LA PCfiLlt ii AT referents a rana-au.sme i
ritorial de Catalunya. Un altre prorro- e:S acm 1rcpagadors a Espanya ; Cagant el contracta de cobrament de la talunya, ha augmentat l'interas a la loguardia rural del cadastre. Posar en calitat per aquest peribelic, i s'esgoten
vigor l'aaord pres per l'Ajuntament an- räpidament els exemplars del dit diari.
t erior referent a leo cotxeres del servei
— Per la diada de Sant Jordi onede Pompes fúnebres. Tancar el mercal jaren les banderas nacionals a la mai rescorxador pel Primer de Maia. joria d'entitats polítiques. Al Centre
Prohibir la venda de peix del Canta- Catará, a la Lliga, és la primera regada,
Cric dcs del 55 dl marg ai [5 de ne- aquest any, que In aparegueren.
tambre. Adreçar -'e al President de la
— Demä, diumenge, molts conveins
Generalitat per a dernanar-li la modifi- rO s tres es traslladaran a Barcelona amb
adopl'objecte de prendre part en la manifese ct e a rabanlonament m
cada re sp
tada antlieixista.
ció a les rases de maternitat.—C.
— Amb motiu de l'acostament de
l'estiu, a la platja comencen a aparèixer
DE LLOBREGAT
els clässics brenadors, ultra els coneguts "Banys de Sant Adriä".
SANT FELIU
— Sabem, per conducta fidedigna,
que hom s'ha interessat prop del goNova Junta directiva :: Fruites i ver- sen- espanyol per tal d'aconseguir laReportatge interessant :• cord de lee" parar a Sant asaría el tren
duras
Mani- sorreu. Les mateixes referiacies ens inFoguera
Ball homenatge
formen que. per dissort, l'assumpte no
lestacIó
ha estat objecte de ratencia deguda.—C.
Sant Feliu de Llobregat, 28.— L'entitat Eament Catala Republica, adheOLOT
rit al Partit d'Acció Catalana Republiaana, s'ha reunit en assemblea ge
Vària
-neralodi,hmntelCo—Per al dia o de rnaig vinent es.
sell directiu i Cornissions següents>
presídela, Josep Pibernat; rice-presi. th anunciada al Teatre Principal la
;leal, Francesa Serra; secretari, Fran- vinguda d'una companyia de sarsuela
cesa Casanoves; cice-secretari, Joan integrada pel baríton Marcos ReAmigó; caixer. Angel Duran; comp- dondn i altres artistas.
tador, Josep Plana: vocal, Joan Boi
—Com cada any, el Casal Catali
CoMté d'acció política: Josep Piber- ha celebras la fasta de Sant Jordi
nat, Josep Montmany, Jnsep Carca- ami., algunas audirions de sardanas.
reny. Jaume Cortrs, Ranton Otero i Per la sera part la medraría de la MaMiguel Ribes. Comissió de cultura' ra de Dén de Montserrat ha celebrat
losen Pibernat. loan Cases, Rannen diverses fastas religiones i el clàssic
repartiment de clavells. — C.
Pomar i Llorenç Satis.
la ciutat

— Ami; slan reunit els alcaldes
d'aquest districte per a insolar de cercar una aolucia a l'an g oix is P roble
-maquesprntl'xoacióde
fruites i verdures, arras de les traves
que es posen per acudir als mercats
estranger!. A aquesta reuaiö hi han
estat invitals els diputats cataians.
— Es Ilegii arnb .molt d'interes
reportatge sobre l'organització anarquista a Catalunya i a Espanya que
p ublica Josep Maria Planes a LA
PUBLICITAT.
— Dama. diumenge, a la Unió Coral celebraran uf isall'-d'hennedat g e a
les belleses santielittenques.
— Aquest vespre sera encesa una
faímera al pic de Santa Creu d'O
larde.
— Demä sortirà una representació
del Fornent Cataiä Republicä, per 2
:menee part en la manifestada, aatife.x:sta de Barcelona.— C.

GRANOLLERS
Fogueres

L'Ajut Maternal :: Fut-

bol :: Festival de danses

Varta

Granollers, 28.— Arui al vespre.
per tal de contrarrestar l'acre feixista
celebrat el diumen ge passat a Madrid,
ha estat encesa per Esquerra Republicana de Catalunya, una foguera
al lloc conegut per "Castell de Can
Casaca", i pel Centre Catalanista Repubajca una altea al cim conegut per
la "Torre de Pinós".
— Dimecres al cesare es va reunir
al saló de l'Alcaldia, la Junta de la
institució granollerina "Calma d'Ajut
Maternal". per a tractar deis actcs
que el d:a que se celebrara la Fasta
de la Mare s'organitzaran amb
jacte de recollir cabals per a la claa
institució.
— Dama. el primer equip de futbol
d'aquesta ciutat, es traslladarä a la
reina ciutat de Terrassa on jugara un
Partit amb el primer equip d'aquella
locahaat; es el tercer del formte.,g
SALLENT
Promoc:ó. Hi ha incita animacin entre els socis del Granollers S. C. i
Conferancia
:La Fasta del Llibre
simpatitzants Per a acompanyar rea
Incandi
Enllaç
quip local. ja cue es clana una grossa importancia al resultat de l'enSallent, 28.— La Fasta del Llibre
s'ha celebrat amb un repartiment de contra. a demà, esta anunciat
fes— Per
Ilibres, a la riostra Biblioteca PopuEr al de danses catalanes a Garree de
lar, als ncns i nenes que arnb mas IlEshart de Dansaires Granolleri,
assicluitat hi han concorregut. Denla aomant de la Sardana, en el qual per
diumenge. donara una conferèncir Primera regada. i de molts anys enai,
rescriptor senynr Antoni Rovira
es ballarä la dansa granoller:na anoVirgili. No cal dir amb rinteres que inenada "La quadrilla
és es p erada la sera peroració.
— Circula amb insistencia el rumor
— El dia 30 efectuaran el seu en. oue un industrial f:11 de Granollers, té
!tac el iove Rossend Pallarés i Gra- el projecte de comprar una illa de
nas i la senyoreta lima Candevila i cases situada entre el carrer da SasTatjer. L'enhorahona.
tre i la placa de la República. per tal
— Al "Bar Róvira" es va produir le fer-ne Irurament a la ciutat perun incendi, Entre els bombers i el' cata siguin enderrocades i respai que
Vr.1 aconseguir apagar-1o.— C oeupin sigui utilitzat per a via pública.
— Dijous passat, al teatre de La
Unió Liberal, va ésser posada en escena la comedia en tres actes "Las
niñas de doña Santa", per la com.
pa.ncia Berta Cambra. El públic va
sortir sat:sfet.— C.

IGUALADA
Fundó suspesa
Jornades de Pa.
lastra :: Conferències
Foguera

Igualada, al. — Air, al teatre de
l'Ateneu, s'ilaria de representar robra de Peinan "El divino impaciente". Vistes les derivacions que Ita pres
a to t arreu la representacia de l'obra
esmentada, ;le la qual se n'ha fet una.
Lamiera política, es tetina uit . escaria
dol. Segurarnent per aquest motiu no
se celebra la funda. El cartel( anunciador, enclavat a la pissarra de la
Rambla, foil creman dimarts a la nit.
— Denla, diuntenge. comencen les
"Jornadas de Palestra", Al camp de
l'Ateneu se celebrar& una gran diada
atlètica. amb la participació d'equips
de Badalona, l'Hospitalet, Banyoles,
Rpoll, Piara, Barcelona i Tortosa, a
més de restol d'atletes anca que
compta Palestra a la nostra ciutat.
S'assegura la participad,'" de Jeroni
loan, el vencedor de la Jean Bouin.
— Per :a "Diada del Llibre", el
poeta López-Picó va donar una conferéncia a l'Ateneu Igualadi. El tenia
escollé ion "Llibres i homes de llibres".
— Aquesta Mt, al "Turm" de la
Tosca", les joventuts esquerranes de
la nostra cititat encendran una gran
foguera, per tal d'associar-se a racte d'aiitmacin antifeixista de tot Catalunya. Denla. una nombrosa representació d'aquestes joventuts assistira
a la magna manifestació de Barcelona.

— L'Ajuntament ha acordat tancar la venda dels mercats el dia pri-

mer de maig. Dilluns estaran oberts
durant tot el dia, fins a les deu del
vespre.
— Els afiliats a la C. N. T. local
han repartit uns fulls escrits amb
seu laxic castellä i peculiar. que rolen isser un atac a les autoritats los
cals.
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Von Neurath critica Í'
francesa i demana un Conveni
de Desarmament

Xina 1 Jap6
Barthou en prAn el
viatge de tornada En vista de la ferme- Hirota declara
cap a París sa del Comité de cre- que la nota senla reunid dels creditors
d'Alemanya

q

sacional sobre
Xina no 'existeix'
mar l'alinea franco-txeca d'abandonar la seva

Temps>> assenyala el nerviosisme de
ditors sembla que el
El viatge del ministre
Berlín davant el freiráis de les seves
francäs ha permès refer- doctor Schacht haurà

qLe

maniobres

ya. Neurath,que s'hazia :aneas en un
ruient silencia despres que ha:: sorgit
;theme nt s protestcs per l'augment deis
pressupos tos, aquista ar ieS ha repr¿s /J
pra:giJ, pero no en un to agress:u o islat(ri j S COM abans, sinó ea:u:afane.
En les ¡aves paraules d'ahir, von
yeue ath ha considerar con: una injusta.
política el desarmament del "Rei:h
la tcsi francesa, i ha afegit que
aaj podria dur a una lluita europea di•dira perillosament les nacions europcs.

a acceptar el jet consumat del rearmament del Reich.
¿Que signifiquen—es pregunta el
dit periddic —el rearmament en massa d'Alemanya. arnh violaciä del Traetat de pau i els grans crédits per ä
reforçar rexercit, la marina i Faciació?
"Le Ternos" afegeix que els anglesos estan especialment ben informats de la importància dels armaments del Reich i ningú pot estranyar-se que hagin dirigit a Berlin una
severa advertencia a nroptisit de l'e:
ventualitat sie la suspensia del sesee:
dels ernpristits Dawes i Young, quan
Alemanya consagra molls centcnors
de milions de mares a la reconstituc:O de la seca potencia militar.

Praga, 28. — El ministre francas de
NegocisEstrangers, senyor Barthou.
ha empres el víatge de tornada amb direacia a Paris.
El senyor Barthot, que ha marxat a
les 1148, ha estar acollit, en arribar a
l'estació, amb entusiàstiques aclamacions
per una gran multitud que sla y ia congregat per tal d'acomiadar el ministre
francas.
El senyor Barthou ha prununciat un
breu discurs, en el qual, en termes afectuosos. lia tionat les grades a tots,
després, dirigint-se al senyor Benes, ha
pronunciat paraules de gran cordialitat.
Entre els nostres dos pisos — ha
dit — hi ha més que anüstat i molt
Inés que alinsça lii ha fraternitat. .
El president de la Cambra, senypr
Stanek, ha dirigit al senyor Barthou,
en el moment de la seva surtida, una
allocuci6 expressant l'amistar de
Ixecbslovaquia envero França.
lla expressat l'esperanga que Franca aconseguís la cooperaciä dels pobles eslaus i llatins que "giren constantment els seus ulls envers Eranea. coto a protectora i consellera".
En totes les estancas que el tren
salo detingut. diverses delegacions
han saludat el senyor Barthou, al
qual diverses noies abillades amb eis
vestits nacionals han ofert ofert diversos ratos de flors, al mateix ternos
que aclamaren França en la persona
del seu ministre.
En el moment de passar la frontera
el senvor Barthou ha dirigit al senyor
Benes un telegrama en el qual exprcssa l'enuncia que experimenta per
la cardialitat de l'acollida que ce I t
ha dispensar a Txecoslovàquia, i
demana que rebi la seca rnés viva
gratitud.
El telegrama acaba dient:
La unia entre els castres pobles
aliats ha trohat una aova i felie ocasia de reafirmar-se.
En arrencar el tren i mentre el senyor Barthos saludava emocionat des
de la portella del vaga, la multitud
ha praromput en una gran ovació i
entusiastes visques a Franea.

intransigència

Banquet
Per o un non so, les paleteo
Chiquilin ibón un vertedor
banquet. Unen una sucavira', un gust d'ou fresc
i un punt de torres que
despenen lo gana. Menjor
exquisit. Oran aliment
que nodreix i a creixer.

I en redacta una de nova

Toquio, z8. — Després de l'entreBerlín, 28. — Ahir s'ubri la nova
conferencia internacional dels represen- vista celebrada amb els ambaixadors
tants dels creditors estrangers del Reich d'Anglaterra i de Nord-America, el
i els representants del Reichsbank. Les ministre d'Aiers Estrangers del Japä
negociacions es refereixen a la suma de ha publicar una nota en la qual es
dotze mil n'ilion; de mares collocats per confirma una cegada Inés que el Jami respectará la sobirania de Xina i
prestadors particulars.
Aquista conferencia ha estat precedi- el regim de porta oberta, aixi cont
da per una campanya tenaç, en el curs els tractats.
de la qual el govern alemany sha esLa pronsa alemanya fa cas de les paforçat a preparar els seus creditors a No existeix oficialment,
as del ministre de l'Exterior, i pus
nous sacrificis. Aquesta campanya &ha diu Hlrota
Arma que la política anglesa es decanta
acabar per un ciacurs de Schacht, en ei
El ministre japonès d'Afers Estive ,s Alrmanya.
Maniobres o illusionsf Potscr una
qual el president del Reichsbank ha re- trangers, senyor Hirota, ha adoptat
MIMA ARMO.
ja
coneguda
argumentació:
que
el
govern
eert
is
pres
la
seva
El
ara
una nova actitud en manifestar
l'Oltra.
La leer de lea“M•ae.'
asa
i
g
—Creditors i deutors es troben en pre- que la declaració sensacional japonesa
de Ferlin ea-erceia farsas pressions a Les petites maniobres
üències
del
tractat
q
Ribbentrop
tramés
von
sencia de les conse
relativa a Xina, feta pel portantveu
ladeas, on ha
nazis
de Versalles agreujades dels errors co- del ministeri d'Afers Estrangers J a
out a plenipotenciari, ell aparença per
mesos pels precedents governs marxisBerlin. 28. — Referint-se a un ar-ponés,had'erci-ofal
á qüestia de les reparacions, pera en
tes del Reich. Aquests governs han en- ment com a no existent".
reolitot amh una missió Prop de Mac tiele publicat pel "Times". el "Boetdeutat
l'Estat
amb
l'estranger.
Aletnala
creenea
que
Zeitung"
expressa
sen
John Simen.
El senyor Hirota declara que la
-Ponald
nya no pensa a no reconeixer els seus politica japonesa está resumida en
produit un canvi essencial en la
Von és una ansia personal
deutes perqua san sientes privats. Els la declaració modificada que es feu
del eaneeller, i fon (.11 el que :u oca,- politica anglesa.
totes ma- una setmana, és a dir, tres cl nes desdeutors aleman y s paguen de a
seguir que Hitler i ron Papan fessin les
Diu que Anglaterra, fatigada de jucaixa
neres regularme nt en mares la Reich prés de la primera declaracia.
pass, permetent la P.:nació de l'actual gar un paper ingrat, i en vista ele
de conversa', aleman ya , perä el
901,,PI. Es un home que paria l'erice- Uobstinacia de França. sembla disDeclaracions escrites en aquest senaquests marcs tir han estat remeses al; ambaixarament ritngl,e í sembla que a Londres posada a decantar-se cap Alernanea.
es impotent a transferir
,
com
desitgen
els
res
algunes amistats en el niiin de l'afta
en divises estrange
El "Berliner Tagblatt", per la ;edors de la Gran Bretanya i Estats
banca. Potscr l'objccte del seu anatge
va para crea que Bélgica seguirâ la
seus creditors.
Units a Toquio, con, a contestaaia
Per a procurar-se aquestes divises a les observacions que hacen
el de senior els fils des1!4aats perque les politica d'Anglaterra. i se separara' de
caldria que Alcmanya pogués yen- rnulat.
m 5rejada:1s puguin fruir una base la intencia de França ensotar Alecite
les mercaderies a l'estranger per
/eruta.
manva a Ginehra.
una quantitat superi or a la de les L'ambaixador anglas cap
Hitler vol de lotes passades que siEl vell palau de Montecitorio, obra any d'acord amb les directives que
a Anglaterra
les negociacions directas 1 jro- Eis Estats Volts volen esimportaci ons.•
de Bcrnini, cstatjat una legislatura representa la posició histórica, gro.
Erré l'exportació alemanya ha cap
tor els mitJans per tal d'evitar la tar al marga
El senyor Lindley, mes, la 2g. des de la unitat italiana. gráfica i espiritual de la nació italia•- n
Toquio.
28.
—
del
que
era
fa
tres
gur dels dos terços
pacific a.
Icrnatla a Ginebra. Sa/ pro:: bé que n
Washington, 28. — S'assegura que
Paré quina diferencia entre Ics legisla- na, politica de coHaboració
anys. L'altra font de divises serien amhaixador britànic sortint. &ha ene'a 5. de las N. i a la Conferéncia del en una conversa sostinguda amb els
harcat en diercció a Anglaterra, via turas d'abans del feixisin e, en les quals iranca i concreta, que es realitza ambi
les
existencies
or
del
Reichsbank;
son
Ilerarmament sera constatas oficial:12m:
tots els pobles, i especialment arnb els
Canadá.
senyors Hull i Norman Davis a proparticiparen els veritables representa:as
interiors, perd, a 200.000 marcs
que Alemanya ha violas la Part V del päsit de la qüestió del desarmarnent,
velas. i ama aquells sobre eis quals
del roble, per a escoltar et missatge
El remei /mines pot trobar-s e en
:rectal de rersalles, i en arerau les
la pro- es fonamenta resdevenidor de la
el President senyor Roosevelt ha dit
dos metodes que cal emplear o l'un
birti , que inevitablement contenia
grcus conseqiiimeirs.
que els Estats Cuits no s'immiscuiran
a de salzaguardar !a Constitu- cilització occidental. Italia colabora'
n'eh-N.
l'altre;
elevar
les
exportacions
alemaSeria pueril de M'osar que Anotase.- per a res en la política estrangera.
i colaborará per intentar resoldre ele
tia!
ayes reanima n t el comere mundial i
urgents problemes de carácter
ea es Preati al jac bittend, parqué si a
El senyor Norman Davis ha manila inaugure:cid dc la 29.` legis_ mis
d'altra part, alleugerir encara els paEuropa hi ha jnteressos eomuns en la
espectacle ea- europea i mundial.
efectuar pea,
meya
part.
als
periódics
que
un
mi's
festar,
per
la,
a
HO
r
a
Jau
os
!asu
a
gaments
danteress
En politica interior, rautoritat, lar.
causa de la pan, els quals sin els franc
que el President espera que &n'ir: oreogräfic.
aleman y s. Pea') el comen; inund:a.
dre i la justicia són les bases faite.
brittinicS, eCM la guarar ho demostrà de sara un esperit de transigencia, que
nomes pot ésser reaniniat per una reEl lo de juny de 1921, en una reunió mentals del país enter, l'ordre del
Nora York, 28.— El "Herald Tri- del grup parlamentan feixista, deaprit
permeti de reprendre les converses
glamentació raonab l e de la que/tus
qual no ha estat ni sera pertorbat.
Argiciltrra ha poont set7nir fina ara respecte al control dels armaments.
dels deutes. Es, dones, necessari ata- bu-se - diu que l'ex-presIdent Machado d'un violent disairs contra el re:, MusEl soba: a ha parlat despeas de l'ab
y”a política tortuosa ineerta, Però ;ascontra
el qual el Gocen" cubi ha de- solini proposa que el grup s'abstingues
decisió.
car
aquest
problema
amb
El
senyor
Dacio
ha
afegit
que
es
de
conciliaeriteri
ministra -ió de justicia. recordant la.
pirada en ita erroni
d'obertura
dc
la
i
manat
l'extradiciä
i
que
sha
absentat
es
ciar
dassistir
a
la
sessió
Aquest llenguatge
a Europa a qui correspon decidir si
York des Cimbra. En 1934, Mussolini, constellat daptacia del; Codis a les necessitat,
cié; Pesó d'aire) a se/arar la seta Políen conseqüèn c ia veme de- del seu domicili de Nora
vol desarmar-se.
dels nous termas i subratllant la din.
tica mte,acional de la francesa 1,1 ha
del pacte espera,
Schach la moratbria dc ja algun temps, ha fet saber avui de condecoracions, asid al costal del rei, minució accentuada de la criminalitat,.
manar
al
doctor
un abisme.
La posició de Polönla dacompleta dels interessos per tres per mediació del seu advocat que es cona a primer ministre seu, de nota, peEl rei ha fet notar les reformes in.
Ens trobem evidentment clavan! unes
anys. L'eventualitat d'una moratòria posan a disposició de les autoritats ra en realitat casi a amo del país. Qui- troduides en la Intrucció Pública, j
de
vant el pangermanisme
~Motives desesPerades per part dcl
i Young han americanes si aquestes el deixen en lla diferencia entre aquestes daca dates!
deis
empréatits
llawes
ha
posat de relleu els seus feliços
reich. per.; d'enea del 1 4 d'octubre les
Paris, 28. — atoas periòdics del ma- pasos d'Unió pan- estat examinats pel Govern britana: llibertat provisional initjaneant iianEn et discurs de Víctor 31anuel no hi resultats i ha adirmat que E educaciet
oses han estas portades massa tulla par- ti dediquen comentaris a la negativa
ha notificat que ca, esperant que es arenga': una de- ha res de remarcabl e, perquè és sabut
aquest,
coin
hoin
sap,
escolar de les generacions joves no
tenir fatal rentei.
qua
oposada pel govern del Reich a garanho consideraria d'extrema gravetat cisiO sobre la demanda ¡eta d'ex- que cls discursos d'apesta mena sOn és encara mis que un element de
americana
L'actitud del Retan, tara, avui encara tir la independencia dels pasos báltica
tota cegada que havien estat emesos tradició.
retarais per endavant, amb acord del reducació integral, insistint en la ne',
Publicacia
's susPerla desPris de la
El "Figaro" recorda, respecte a aixä,
Continua dient l'esmentat diari que &veril. Remarquen: tomes que, asn: cessitat de Feducacid física que ten.
Buenos Aires, 28. — En la cerimò- sota els auspicis dels governs i estan
Rüssia e» el la vella doctrina germánica "Dominiunt
del relús a unir-se amb
nia de la firma del pacte de no agres- regits pela acords de Londres (1924 ) se:gens ha declarat el secretari de abons del 1922, el rei pes-tara de llibersans i valents.
paraniiment de la seguretat dels Paltos maris baltici - , i fa ressaltar que Pela- río entre els paisos de la Unia Pan- i la conferencia de La Haia i de París Machado, aquest está preparant els tal; cratii apesta paraula ha estat subs- deix a preparar italians
estat de resistir roagressió. nia s'ha esforçat durant llarg temps a Americana shan pronunciat alguns
Govern seus papers per a demostrar que es tituida par la d'ordre, entes, natural - que es trobin en
Bahías amb un Pacte de no
No
pertany.
dones,
al
en
1930.
no es
tes les proves.
troba refugiat als Estats Unit; arnb
PrIbableme n t a la Wilhelmstrasse resso- unir mes estretament els Estats bàltics. discursos, d'entre els quals cal posar alemany de suspendre'n els serveis.
. en sentís fearista.
Ningú no ha d'estranyar-se que me.
carácter d'home potaje i per conse- man t das de denla els diputats rotnen C aAvui Rússia, que ha signat una serie dc relleu els dels ambaixadors del;
creas que el reflis adquirís tanta
1
teries de caräcter militar figurin es
Els comentarla de la
euent no pot ésser acusat de crin' ra es ihr carn esa d'escoltar i d'aprovar el
tinaja , tosa que demostra que el Reich de pactes de no agremié amb els Paf- Estats Unas, Paraguai i I3olivia.
programa escolar mitja i superior,
tnalgrat que el Govern cuba Facus: tot el que és del gust de! Da-e,
sos seins, hauria solgut que Alemanya
ti una mala dirlinniiria.
El senyor Saavedra Lamas, autor premsa alemanya
Ocupats en la gran obra de re.
d'assassinat i malversia.
En electa. mentre es 7'a a Londres a renuncies a tots els seus propasas sobre dei dit pacte, ha declarat que si aquest
La
"Deutsche
Zeitung"
anuncia
El
rei
ha
inaugurat
construcció
interior, desitgem since.
el
fins
Roma, 28, —
Sempre segons el "Herald Tribune-,
parlar de pau—cn !III tal In que s'a pu a- els Estats esmentats, i a conseqüència llagues existit abans, és segur que d'anta% i que el III linperi está resolt
aquest mati la 29a legislatura del Par- rament i evidentment la P au P er a
•
la
Dolida.
de
Nova
York
realitza
nomde la seva negativa. Hitler ha descohert les nacions germanes del Paraguai
"Daily Herold" hi va creu r e —‚ca.
a prendre tota llibertat d'acciä i a
Italia i per a Europa per un periode
lament italiä.
Ritt
el seu joc.
ten Pa bateries ea', a la
Bolivia no estarien a a questes llores recórrer, si cal, a les mesures se- hroses recerques per descobrir on es
A tot el llarg del trajecte que hacia com mes llarg millor; per/5 pensem
sera reMachado.
Reich
derramant
la
seca
sang
en
les
terres
Anil: la faenada de Barthou
un
moment
el
canceller
del
Per
la
comitiva
s'havia
congregrients:
que
aquesta pau té la seca major gaa
desarniament,
de recarrer
tra,a l'activitat sobre el Ginebra, se- hacia cregut que la linia rnenys resis- del Chaco.
Supressió completa de les trans_ Un complot contra raengat una enorme multitud que ha tribu- rantia eta l'eficacia de les nostres
diplomática 'jr f er enc les,
Els
representants
per.; mantenir la tornada a
tent
era
al
sud
d'Austria,
i
per
tal
de
tar constantment al rH afectuoses ova- ces armades. El mea Govern intenda debò.
:: 1:
dieta
tenir les mans lliures havia signat amb Cuba, Salvador, Guatemala, Bolivia
sions els tunts de vista parifistes
b) Favors acordats exclusivament
tara augmentar i perfeccionar aquesta
cions.
Polònia una declaració de no recarrer Perú, Panana, liondures, Haiti als creditors dels Estats que san bons
La llacana, 28.— La t'olida ha
Ultra el monarca, hi han assistit la eficacia.
Ecuador,
Venezuela
i
EE.
UU.,
han
sha
adonat
però
ben
aviat
clients d'Alemanya,
descobcrt un vast complot a Cama- reina, els princeps, tots els ministres.
Berlín, 28.—En unes declaracions a la torea,
Passant a parlar de la política ti.
armat el pacte de no agremié del
c) compressió de la importació güey contra el president Mendieta tots els settadors i diputats.
'lancera, declara que el Gavera apore'.12 ha jet davant els representants del seu error.
Saavedra Lamas.
alemanya de materies primeres i des- Sembla que s'esperaven ordres de La
El canceller crea que podría actuar a
de
públic.
Ce !a premsa, el ministre de Negocis
tribunes
estaven
pleues
les mesures que calguin, tenint
taria
Les
encoluparnent de l'empina dels "er- Havana per a intentar un assalt a les i a les especials hi hacia els membres en compte les necessitats de la
Estrangers ha criticat vicaentament el la costa báltica en el cas de produir-se
satz”
(compensacions),
i
complicacions
internacionals,
pecó
aquest
casernes.
contingia de la darrera nota francesa
del Cos Diplomatie, alts funcionaris de senda pública.
d) Intensificad() de les exportaEls presos reclosos a la presa han l'Estat i del Partit Feixista i altres
En aquest domini—ha dit— s'ha
sobre el desarmament, i ha afirmat j oc és perillas, ja que les diver ges pocions per a la manipulació dels atacat i maltractat tres reclosos que nombroses
portar a cap un treball vast i propersonalitats.
tue Alemanya ha campleat les dispo- tencies vetllen per la independencia dels
fill5
Estats que nesqueren de la guerra, i
mares.
havien pertangut al partir de Machasic:ons del Tractat de Versalles
El Sobirä ha pronunciar un discurs. fund de sanejament i establirnent.,
laevolució de les entrevistes que do durant la dictadura, i els han ferit
per altra banda Polònia es seuria greuja es comencen a percebre simptomea
el darrer punt.
en el qual ha (lit especialment:
comencen és molt important perquè de gravetat.
Ha aregft que Alerpanya esta d'a- men t amenaçada per la nova empenta
'Senyors menadors, senyors dipu- de millora general en la situació.
Ginebra, 28. — Ha acabat les de Ilur resultat se'n derivaran acords
Zisada. a acceptar un primer Coas -en: germánica envers l'Est.
Despres ha recordar les mesures
tats:
Si Alernanya estengués la seva in- seres tasques la 66 reunió del molt importants per a la vida del Estat de guerra ::
de desarmament i que ara incumbeix
En la inauguració el 20 d'abril legislatives ja adoptades, i ha posat
tercer
Reich.
oriental
de
la
Bálticosía
fluencia
a
la
a les altar.; potencies acceptar aquesta
Santiago de Culta, 28. — Com a
Consell d'Adininietraeiö de l'OrPer tal de comprendre millor el conseqüència dels desordres que es de 1929 de la 28 Legislatura (sete any de relleu la urgent necessitat de resca, Polänia es veuria mes amenaçada ganisme internacional del Trezroposizaa.
joc de la diseussio cal representar- vénen repetint &ha acordat declarar de l'era feixista) vaig afirmar que en tablir lequilibri del pressupost,
que mai.
assistit
els
bao
ball, a les quals
se que el regim hitleriä, davant les l'estat de guerra. Les tropes estas la societat moderna l'esfera d'accia qual hi ha Iligades qüestions de la
NerviosIsme a Berlín
El "Petit Journal - s'ocupa també de
de l'Estat no pot romandre al 'liarse hisenda pública i P r ivada que , ha ait.
senyors Ruiz 3Ianen i Carrillo diiicultats presents, está atret entre
fa
ressaltar
que
la
corresl'assumpte,
i
es basen i no poden per menys que
Par :a, 23.—"Le Temps'', en la se- pondencia politica idiploMatica ‚ha vist e0111 a delegats governamenta i una tendémia capitalista i una ten- encasernades. Les precaucions adop- de la vida social.
tades
pel
Govern
san
extraordináries.
que
a
Berlín
es
cora editarla), diu
Aquesta transformació del concep- basar-s'hi. en /a fidelitat al potro or.
a reuon eixer que la contestació obrer, .respectivament, d'Espa- dencia socialista. La tendencia capiEs
diu
que
el
president
de
la
Repúntenga a manifestar cert nerviosisme obligada
te
i
de
l'estructura
de
l'Estar
hacia
talista esta representada pel doctor
L'equilibri del pressupost també es
alemanya ha estat mal acollida per Li- suya.
davant el fracas de la maniobra. inSalta« i el ministre d'Economia, doc- blica ha pres aquesta deterrninacia tiagut a Italia un primer periode
indispensable per a reconomia nacio.
acordat
fixar
tuania,
únic
Estat
hältic
que
té
una
ha
Consell
El
davant
la
temença
que
es
prodtteixi
tentada pel Govern nacional-socta..slesenrotllatnent ami.) la Ilei del dia 3 nal i trobara aviat una nona form
tor Sclunidt, els quals són hostils a
Cobertura de la Conferencia tri- la
obligar a les altres potencies frontera comuna amb el Reich.
inilació i preconitzen una política un inoviment insurreccional a l'Ola. (l'abril de loa() relativa a la disci- dorganitzacia en la constitució i fuepartita que ha de resoldre sobre "patronal", n'entre que el doctor
plina colectiva i a les relacions
cionament de diverses corporacions.
la ra tificació del Conveni relatiu Goebbels, ministre de la Propaganda,
El monarca ha declarat iinalntent
treball, i per la Carta de Treball
Mia fa durada del treball a les
i el tearic economista del partit nazi,
que el Coceen, amb la collaboraciá
de 1927.
dia
26
Gottfried
Feder,
i
el
doctor
Ley,
cap
de
turbó,
per
al
nes
En aquest dtuuii,i itllia está salva- del Parlament, abordan tots els aljuny, insinediatament despres de del front del treball, aún feroçment
guardada, ja que no esperà que escla- tres problemes de caräcter adminisla reunid de la Conferencia In- socialitzants.
tés la crisi mundial a la tardar de tratiu, industrial, agricoia i comer1929 per començar a traçar la missiO cial que interessen el. i ha
ternacional del Treball.
El doctor Schacht haurà
de l'Estat en la disciplina de les tor- terminat amb les següents paraules:
Es creu saber que per al dia 4 d'abandonar la seca InWashington, 28. Es crol
A pesar de-la"duresa de l'hera
ee ,. econòmiques.
Paris, 28. — Els ministres que a conseqüimeia de les deli- de juny s'hauran aconseguit
Berlin, 28. —Itu dlieia
transigencia
Sembla evident que aquesta nova tual segueixo amb profunda satisiacineaulat del Bullid:. Calölie
shan reunit aquest mati en Con- beracions que testen lloc en el les dues ra ti f ir ncions que in a liempresa no pot per nienys que dur ci4 la marca as,-endent de la nació
Berlin, al. — Salan reprès les consell.
Senat, la recompensa legal de quen perque entri en vigor l'a- verses entre la Reichsbank i el Comité la Dibeesi de Berlin, que havia a una transtormacid en l'ordre cons- italiana, manta que no s'interromprä
32 (Id goen
cord
augmenlant
per
la
sobre
incipublieat
un
artiele
s'ofereix
que
titucional, transformació que el poble tnai, perque el poble italià, estretade Creditors d'Alemanya. No se sap
Durant la reunió, el president, 2b dòlars
vernamentals, 8 obrers i 8 pa- fins a quin punt el doctor Schacht podrá dosis ocorreguts recentment en- italià demostrà acceptar en Vi/tipo- litem unit al voltant de les armes de
senyor Lebrun, ha signat un de- captura de reclannits per la J us
membres
el nombre de
mantenir la seca intransigencia, ja que tre joves hitlerians i catblies Pll /leal plebiscit del dia 25 de mare la nieva casa i del Lictor roma, com
sera elevada a la suma de-tica tronals)
tres en virtut del qual, d'ara enmal no ho ha estat en cap altra epoca
del Consell d'Administra ció de
pausat.
disposat a 1111 rara! de Berlin.
davant els ascensos no seran 25.000 distara, santa que sera l'Organització Internacional del el Comité sembla trobar-se
La política estrangera del meu Go- de la història, ti fe en ets seas
A més, en agiten Butlletl, que
fer eta de mesures enèrgiques per tal
bandit
teleel
qui
capturi
Centrals
oferta a
s alan-lidies a les
Trebali.
Eta uns 53.0 O O exentplars, s'ha- vern s'aplica i s'aplicar à el proper tutu, cada negada mes grans.
de fer entrar en rad aquel!. Per tot
lUniques, telegrefiques radio- Dillinger, que s'Ina convertit en
es creu que el govern del Reich ViPII formula( molles reserves
rede
la
dels
liabitants
voldra obrar ami) extremada cautela en sobre l'esperit erislift d'una part
telefòniques, sin() que es taran el terror
MINISTRE AUSTRIAC
UN MINISTRE
aquest assumpte, susceptible d'agreujar deis eans de les Jo y el/ti/1s hilleen virlut de determinades pro- gid on realitza les seres manteles
preque
es
va
escapar
de
:ta
deu
enetra
mes les difici's relacions que exis- ria nos.
l'ustes, amb l'objecte
d ' en C k
teixen entre Alemanya i els palios intePARTIDARI DE LA UNIÓ
El sliari entélie alentany "Koelqu e les comunicacions antb les- sidi.
ressats.
Superior (Nebraska), 28.—En
rango!- pugnas eäser perturbaha
Wat
Volkszeitung"
nisehe
El
presiden(
8.
—
Budapest,
l.a Conferencia de Transferencia conAMB HONGRIA
individu anomenat Nelson, que del C'ousell IMIgar senyor Mutl es per deterininats elements.
euspbs des del 29 d'abril fins al
tinua els seus treballs al Reichsbank.
dia 7 de inaig, sense qtte s'indiEl Consell ha aprovat un altre és un deis Hoetinents del bandit xanov, ha sortit en direceid a
La
priacima
sessió
se
celebrara
diquin els motius do la suspensid.
d ecret, en rirtut, del qual s'esta- Dillinger, ha estat ferit durad Sofia.
Iluns.
Viena, 28. — Eu el curs 'd'un*
b leixen certes modificacions en una topada amb la policia; però
conferencia donada a la CambrA
el règim aranzelari per a la pa- el terrible bandit ha aconseguit
de Cornerc, el ministre d'Agriculr afina, les pells de conill la fer-se escapo!.
tura, senyor Nieolla, ha deelarat
p elleteria treballada.
Per altra banda, comuniquen
Bucarest, cS. — El doctor Sergi que. a judici sets , una unsO entra,
S'assegura, de, més a mes, que de Binglittin que les autoritats
Voronov, autor del procediment del Austria 1 }tonada es perfectael Consell ha pres record de han pues grans precaucions per
seu nom, sóha casal, als seixanta-vutt issetut possible, ja que ro existeix
Plantar clara al venciment de fi haver-se assenyalet per aquells
anys, amb una senyoreta de vint-i-un eap interès que sli oposi; pero
de mes del Bane de Cooperativos,
anys, anomenada Hilda Schwarta
evident que això presenta
la presencia de
que el ministre de Finalices voltants
La cerimònia ha tingut lloc al grecas dificultas en els aottaalak
e9tudii la qüestid de les Goope- per, en companyia de diversos
momee' s,
.
Consolat d'Austria.
bornes dones ermita.
retives en la ieva totalltat.

en °cosió d'inca>
gurar-se la 29 legislatura,
exalta el feixisme 1 la seva
política económico-social

El rei

La situació
a Cuba

Siünatura
no-agressió dels

La 66 reunió de
l'O. 1. del 1.

Acorts del Consell de La policill
a Illericana
ministres trances

nord-

La persecució de la
premsa católica
pels nazis

ltluxanov

cap a Sofia
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Dr. Boronov,
a 68 anys, es casa
antb una noia
de 21
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Diumenge, 29 d'abril de 1134

BARC ELONA
Pels Centres Ofieials

les dotzA, a /'antic despatx de la
dCio2 siinja de dtobmeretnutia edselepepoiceee-s

preeentats al concurs palie cen* Amb l'exprés d'ahir al vocal, per al subministrament,
GENERALITAT
malt arribaren de Madrid els se- per preus unitaris, de materials
per al Servel de Conservació i
Presidencia. — Ahir el senyo nyors Portela i Pirh i Pon.
Reparad() de les installacions
Companys rehre, entre altres
* Ahir, cridats per la Contis - eleotriques de lee Dependències
les visites segiients: Dipulat seria General d'Ordre Ptiblic, es
senyors Tauler, Gales i Bettes reuniren a l'Assessoria jurídica inunicipals.
tini; el senyor Pujo, f Germiä de la dita Comissaria els propieNotas de preu. — Fine al dia
magistral del Tribunal de Ca s- taris dels cafés - concerts i ca5 de inaist vinent podran ésser
sacie; el senyor Earotel. i el
barets, als quals els to p en do- Illurades al Negocia% Municipal
ronel del dinote lerd de la arelar- nades unes normes
seguir per d'Obres Piibliques d'Eixa mpla
dia civil eenyor Joan Garcia Ro- evitar que puguin aineúrrgr
en (Segú n pis de les Cases Consisdriguez.
sancione.
torials) notes de preu, per seCaneo:Merla do Oovernaol6. —
varal, per tal d'optar a l'execu'Ahir al migdia, en rabee PIS peció de les següents obres, segons
AJUNTAMENT
riodistes, el senyor Selves va
les condicione j pressupostos que
manifestar-los que havia reunit
II Port 'rana i efe Enllagoe.— es troben exposats en la dita deal seu despatx els rape oficiale
pendència:
del dinovi tere de la guardia L'alcalde, senyor Calles PI ¡ SuEnllumenat als carrera de
civil emb l'objecte de fer-los 13 nyer, assisti abans d'ahir a la
presentari6 del Coronel senyor reunió del Consorci del Port Mariana Pineda, afedolell Via
Garcia Rodríguez. que ho era del Franc 1 ahir aselstf a la de la Augusta.
Enderroc de la casa del carrer
tercer i que per haver pasara a Comissiú d'Enllaços Ferroviaris.
la reserva el general Marzo, pes
Condecoraeld. — El cònsol ge- de la Coronela, afectada per l'oarà a comandar-lo.
neral de França a la nostra ciu- bertura del rarrer de Sicilia
* A la dita Conselleria faci- tat ha tramés al senyor Josep milla Córcega.
Obertura del carrer d'Amigó
litaren la nota eegiirnt: "A con- 011er i Guinovarl, oficial de Geseqüència de la revisió d'en. - rimoniat de l'Ajuntament de entre els de Padilla i Castillediente que es porta a cap al Ne- Barcelona, el nomenament d —Ofgociat d'Asorliefona. el Apnyor helor d'Acadérnie", eigitat pel
Adquisleid de materials per a
Comisan i general d'Ordre Públic ministre de l'Educaci(1 Nacional les canalitzacions que /:an d'insha imposat delta mulles de rent de França, M. Mine Berthod.
tatlar-se al Turó Park.
peeeetem free de cinquanta.
Obertura de pleca d'un con.
Obertura de Fencretiament dels
respect ins presidente d'ent itat s cure. — El dia 30 del corrent, a carrera de &times 1 Padua.
que no han complert la circular
publicada al “Butnell Oficial de
la Generalit a t " (1 , 1 dia 6 de fe -

brer darrer. en la qual es re:or da
de presentar a les M enta l Negociat els estafe de
emplee, canvis de Juntes Directives i altres dades que disposa
la llei. advertint qiic cmtintia la
revisi6 iniciada."
Can g uro. — Havent-se de proveir una placa de metge temporal de IR CASA de Maternitat i
ExpOsite d'aquesta ciutat. afecta
al departament de Maternitat. per
acord de l'esmentat Patronal,
s'anuncia la referida provisió
per mitja de concurs-oposició,
per tal que, pel terme de deu
dies, a comptar des de la publicació del present anunci al "ButIlett ()fleta] de la Generalitat de
Catalunya" puguin presentar ins!ancles documentades a la Secretaria del dit Patronat, carrer de
Montalegre, 5, els Ilicenciats en
Medicina que no comptin mós de
dos anys del termini de Hur carrera amb aptitud per a exercir
l'expressat canee, amb subjecció e les bases de manifest a la
dita Secretaria, lote els dies feinere, de deu a uns. — Barcelona.
28 d'abril de 1934. — P. A. del

Tribunals i Jutjats

CAUSES VISTES

AHIR

A la Seecia Primera es veié una
causa contra Lluis Antonino Díaz,
acusat d'haver agredit a cops de puny
un conegut ecu, al qual causà lesions
que trigaren diesel dies a guarir. El
fiscal sollicita que li fos aplicada la
pena de dos meso; I un dia de presa.
4. A la Secció Segona, i a porta
tancada, es veié un incident en apellació amb motiu del processament de
que ¡oren objecte els tinents d'alcalde de la dictadura a conseqiiincia (le
l'acord pres respecte a la •COI/Ce5516
de les tanques del carrer de Pelayo.
El fiscal i el lletrat senyor Corhella,
en nom de l'Ajuntament, demanaren
la confirmació del processament, a la
qual rosa s'oposä i demanà la seva
revocació el Helear senyor Sánchez
Diezma en nom deis processats,
* A les Sección; Tercera i Quarfa solament es veieren incidents en
apellaciö i divorcis.
VARIA

Pel fiscal fou denunciat ahir el setmanari 'D. I. C.", per injúries a
l'autoritat. La noticia va incautar-se,
Arribada de oonsellero.—Anit per ordre del jutge, de l'edicia del
paseada arribaren de Madrid els dit setrnanari.
senyors Gassol 1 Martf Esteve.
* El Jutjat número once ha de.El senyor releve sortirà avui clarat closos vuit sumaris, amb mona
Mateix cap a Madrid per tal de de l'aplicació de la Ilei daninistia.
prosseguir la tramitad() de les Sis d'ells eón delictes de carácter electoral i els altres dos de resistencia
valoracions complementaries,
a i 'autoritat.
Patronat : El secretar!. Llufs No-

guera.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Aquesta Comissaria ha posat
a disposicid del Jutjat de guardia Manuel Maurin i Julih, el
qual fou detingut a la Plaça
Catalunya mentre pronunciava

discursos adreçats als grups d'obrers que hi havia allí congreants. Segons la nota de la policía havia adreçat atacs a lee
autoritats.

* En arribar un tren de Terrases fou denunciat un passatger per haver utilitzat indegudament el timbre d'alarma.

•
ha estat denunciat al Jutjat
que d'un vaga del tren correu de Saragossa, a l'estació de Saiifiena han
desaparcout cent caiaes de salió.
L'autor del robatori no ha estat detingut.
4. Ahir a les set del mati ¡oren
conduits al Jutjat de guardia set individas que !serien promogut un escándol formidable i despees es pegaren, a l'Orfelina t francés. Part d'ella,
que san uns ex-empleats d'aquel l lloc,
després de la baralla denunciaren el
jet a la guardia civil. Els 'tuca ho
feren a la policia. Aixi 4s presentaren
al Jutjat dos atestats. En trobar-s'hi
intentaren barallar-se i pegar-se una
altra vegada. La intervenció dels oficials i guärdies del Jutjat va evitar-ho.
Desprea d'haver declarar, els set

individua passaren a disposició del
Jutjat municipal, per haver estat consideral el fet cont un mancarnent.
EL GERMA DE JOAQUIM
MAURIN gS PO8AT EN

LLIBERTAT

Alije al vespre, despees d'haver declarat, fou alliberat pel Jutjat de guardia Manuel Maurin i Juliä, que fou
detingut ia y es quants dies a la Rambla de Catalunya perquè pronunciava
un discurs de carácter subversiu davant un grup d'obrers.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el
señor Juez de primera Mateará del
Juzgado número odio de esta Ciudad
con providencia de fecha veinte y uno
de los corrientes dictada en el juicio
ejecutivo promovido por Sociedad
Anónima Maquinaria lienwick contra
Don Jose Ojeda Mutua, se expide el
presente con el que se anuncia por
primera vez la venta en pública aubasta de los bienes embargados al
ejecutado en merinos de dicho juicio
y que consisten en un credito contra
Don Antonio Piferrer Rilo, de importe trece mil pesetas pagadero dentro del plazo de treinta y no de
Diciembre de mil novecientos treinta
y dos, reconocido por el deudor señor
Piterrer mediante documento privado
suscrito en esta Ciudad a diez y siete
de Marzo de mil novecientos veinte
y ocho; cuyo crédito Ira sido valorado en la cantidad de seis mil pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala
audiencia de este Juzgado, y Cl día
diez y nueve de Mayo próximo y hora
de las once, bajo las condicione; siguientes:
Que para tornar parte en la subasta deberán los licitadores consignar
previamente en la mesa del Juzgado
o en el establecimiento destinado al
efecto una cantidad igual por lo menos al di z por ciento en efectivo del
valor de los bienes, sin cuyo requisito
no serán admitidos.
Que no se admitirá postura alguna
que no cubra las dos terceras partes
del evalúo.
que los gastos del remate, pago
de derechos reales y demás consiguientes al de la venta, serán de cuenta del rematante.
Barcelona, veinte y ocho de Abril
de mil novecientos treinta y cuatro.
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ILIITAT DEI. TI/1194
CATALUATA. 5 LES VUIT
Domina temas variable 1 nuvolet
1 p1ou • Tarragona, al Ponedas, o
Segarle 1 al g ura mes» del legro.
Les precIplkolons mas importante
3ae'
en les Maromee 24 floree
han Mitin de 13 Mea par metro

qu'oras a Tarragona, 4 • lugar 1 3
• Santa blargarldn
Temperatura mintrn. a 164,111
$ grao'. sota :oro, on *Motea un
gruta de miau do 36 oantImetron

(Lee onsereaciona del temps a
p areasen.. • les set. in a la enpalera de la primera

Cursos

pinIna./

i Conferències

ATENEU ENCICLOPED7C
POPULAR
-Programa de la setmana
L'Ateneu Encicloped:c Popular, ha
organitzat per la present setmana, els
seguents antes:
Dilluns, dimecres i divendLes.
vuit a nou del vespre: Cinque curact
del dele cientific. "Idees actuals sobre el problema de la nutrició", a
carrec del doctor Pi Sunyer i Bayo
Pirnecres, a les deu de la nit: cinquena conferencia del cicle "Davant
la situació politica actual. ¡Que ca,
ier?", per idilari Arlanchs, del Parzit
Comunista de Catalunya.
Dijods, a les deu de la tot: segona
conferencia del cicle retrospectiu. "La
música simfònica a Barcelona", a
cárrec del matee loan Camote de
s.; r ignon.
Dijoue, a lea deu de la nit: podennca: "Lart i els obren", pollera
J. Puig i Ferretee.
Divendre5, a les den de la nit: tisena conferencia del cicle "Davant Id
situació política actual. Que cal fer:.".
a cartee d'Andreu Rin, de l'Esquerra
Comunista.

ATENEU POLYTECHNICUM
Curset del doctor Emili Mira
Continua (d'erra a l'Ateneu Poly•
tee'nnicum la inscriciä pe; al curse(
de Psicologia aplicada a l'educació
que donará el doctor Ernili Mira els
entnarts de cada seunana, de vuit a
nou del vespre, i la primera de les
(mal« es danarä el el:a 8 de maig
Lcr a detalls i inacripcions, Alt (le
Sant l'ere, 27, pral., teleion 2303 0 .
PER A

DEMA

Collegi Oficial de Llevadores de
Catalunya.— A les 18, conferencia

Demani asrui metete a Sociedad Mesad. (Sacad 16 )
Via Imerana, dl, Borcelona, un enmelar
del nvagnifk fotted iiia.ag r.5 "Rsc.t. La LecArra".

L'A et i v i tat Política
anula el que prescriu lartiele 17 de
l'Estatut.
E.I Secretariat recorda, Lambe, que
poden assisnr-hi i participar en els
nomennoito
debats lots els aiiliats que ostenten
DIMECRES, DIA a
canees de representació popular. El
DE MAJO
Consell E.xecutiu veuria amb gust que
co aquesta reunió del Partit hi iossin
Conferencia pública
presents tras els regidor; d'Acció Caa arree del proiessor de la
talana de tot Catalunya, per tal d'esUniversitat
coltar llur opinió en les diverses
cniestions que es plantejaran, i d'una
Dr. Jesús M. Bellido manera especial en aquelles que afecsobre el tenla
ten a la política municipal del Partit
EL III CONGRES UNIVER- r. i l'orgauització d'aquest.
SITARI CATALA
i
PROPOSICIONS
Al saló d'actea d'A. C. R., I
L'article I7 de rEstatut del Partit
Corta Catalanas, 589, principal, 1
a tres quieta de vuit en punt j diu:
"Art. 17. Tot aiiliat podrä preseadel vespre.
lar per escrit proposicions a l'Assemetalleleleflelletill/301101/41tIfteela11111111P111911111////011111111,1
blea Genera/. En un i altre cas, ies
proposicions seran
a l'AssentL'ASSEMBLEA GENERAL D'AC- blea i rumies seranIlegides
presea en conaiCIO CATALANA REPUBLICANA deració i es discutiran
en el cas que
el Consell Executiu o un
afiliats
Dissabte, dia 5 de maig, a les quatre amb dret a participar a lesdels
deliberade la tarda, i diumenge, dia 6, a les cious se les taci beVeS.
deu del mati
En aquest cas, l'.Assemblea, a proA la sala d'acres del "Foment Au- posta de la Mesa, podrá autoritzar
l'autor
de la proposició perque la detonomista Català” (Saló de García
iensi ell mateix."
Nena/idea, 1 15)
A més, .l'article 19 assenyala que
ORDRE IJEa, DIA
les Entitats slauran de reunir en
Junta
General per nomenar ele deleDissabte, dia 5 de maig. a les guagats i prendre els acords que es contee de la tarda:
siderin
convenients en relució a l'orI.— Presentadó de credencial, de
dislegatte i constitució de l'Assemblea. dre del cha assenyalat.
Tant les proposicions que presenII.— Lectura i aprovació de l'acta
tin les Entitats i Deiegacions, com
de Iassemblea general anterior.
les
deis afiliats, hauran d'obrar en
Merndiria del Consell Exepoder del Secretariat per tot el dicutiu.
IV.— Report sobre l'actuació del vendres, dia 4 de maig.
Partit a r.ajuntament de Barcelona
LES CONVOCATORIES
Ponent, senyor E. Duran-Reynals.
Han estat cursadea a totes les EnDiumenge. dia 6 de maig. a lea deu
titats i Delegacions. Si alguna d'elles
del mati:
V.— Report relatiu a la coHabora- ha deixat de rebre-la, el Secretariat
cid d'Acció Catalana Republicana al lt prega que es dor.i per convocada
Govern de la Generalitat. Ponent, se- per aquestes notes.
nyor Martí Esteva.
vi. — Uscussió de la Memòria del ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA D'ACCIO CATALAConsell i Conclusions.
NA REPUBLICANA DE
VII.— Proposicions.
Aquesta AssemIslea es regirá per
BARCELONA
les disposicions compreses a l'EstaEl
vinent
da-necees, dia a de maig
tut del Partit (capital IV, Articles 15
a t91. i net les normes complemen- a les deu del vespre, se celebrará
reunió
general
extraordinaria d'Acció,
tarjes que donará el Consell Exe- Catalana Republicana.
cuto.
Lacte, que tindrà Roe a l'estatge
INSTRUCCIONS COMPLEMEN- social, Corte Catalanes. S 89. P ral "
ea
descabdellarà
d'acord amb el seguent
TARJES PER A L'ASSEMBLEA
ordre
del
Ea:
D'ACCIO CATALANA REPUBLIPresentació , discusaió 1 aprovacjét
CANA
de p r000sicions a p resentar
A l'objecte de procurar el normal semblea general del Partit deisa l'Asdies 5
descabdellament de l'Assemblea Ge- i 6 de maig.
neral que se celebrará els dies 5 6
N eenenament dels Delegats que
de maig, el Cense!! Execiniu del Parde representar l'entitat a l'estit ha acordat donar les normes i hauran
mentada Asstmblea.
aclariments següenta. l'eatricta obserLee p roposicions hauran de prenen vancia deis quals recomana a totes lar-oc per escrit a la
Secretaría per
les Entitats i Delegacions.
tot el dia t de maig.
PRESENTACIO DE CERTIFIACCIÓ CATALANA

Acoló Catalana Republicana

pi rl sa-lcr J. M. Segalä i Torres.
Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya.— A les tu, a
saa d'actes del CoHegi de Notaris
de Catalunya (Notariat, 4). el senyor
cirio! Anguera de Son, i Dodero. donará una conferencia pública sobre el
tema "Dret especial de la comarca
Vic". din; el cicle organitzat sobre les "Varietats comarcals del Dret
civil catalä".
Academia de Medicina.— A les ro
sessió cientifica pública, en la qual
es tractaran els ternes seguents: doc.
tor F. Palomas: "Un comentari a
la VIII.ena edició de la Farmacopen
Oficial Espanyola". Doctor 31. Miralbell: "Aportada al tractament de
la paralisi infantil en el peciode agut Aasociació d'Alumnes de l'Erice'.
CATS I CREDENCIALS
de Bellea Arta (Llotja).— A les t9',ao
L'article 16 de l'Estatut del Partir
conferencia per la senyoreta Maria
EL SECRETARIO
assenyala que imite; podran prendre
Juan C. Villuendas Rodriguez de la Lluin Morale,.
Institut Medico- Farmacèutic, — A part a les votacions de l'Asseitiblea
les 23, sessin cientifica al seu estatge els delegats de les Entitats i DeleEDICTO
Por el presente, que se expide en social (Casal del Mettzel. El doctor gacions degudaments acreditats. Cada
Sorte
Cambra i Alberti presentara delegar tindrà tants vías com afiliats
cumplimiento de lo dispuesto en protingui l'Entitat que representi.
videncia del dia de hoy dictada por "Estat actual i crítica dels p r ocediCal, per tant, que les Entitats i
el señor Juez de ta Instancia del menta de deainfecció".
Delegaciona trametin al Secretariat
Juzgado número cinco de esta ciudad,
del
Partit —Corts Catalanes, 589,
en méritos de los autos de juicio
principal— el certificat, signar pel
declarativo de sucesor euantia seguiPresident i Secretari, acreditant el
dos por Tranvías de Barcelona, S. :1.,
nombre de Socia actual de cada Encontra don Francisco Castellö, o sus
titat
Delegaciú.
ignorados herederoa o herencia yacenEl Collegi PerkM.il Mercantil
Alai mateix, cal cate les Entitats
te, ante dicho Juzgada y Secretaria ha elegit
per a n'uy iGirretil convoquin junta general per tal de
el que autoriza, se cita por primera vez al indicado demandado don aquest. Consell de govern:
nomenar el delegar o delegats que
President,
senyor Manuel Grau hagin de representar-los a l'AssemFRANCISCO CASTELLÓ, de igi
Torres;
D'aquest nomenament nlanran
blea.
vice-president,
senyor
norado paradero, a fin de que en el
día doce de mayo próximo, a les diez Joaquitn Mascort i Carreres; de- de trametre, també, certificat al Sey media, comparezca ante dichos Juz- cretari, eenyor Pere Lluch Cap- cretariat.
i
gado y Secretaría con el fin de absol- devila; vice-secretari, senyor
Ambdós certificats —el certificat
ver bajo juramento indecirorio las Francesc Barbarä j Clayoso; tre- acreditant el nombre de socia' i al
posiciones que se le formulen y sean sorer, senyor Josep 11'.
nomenament
de delegats—han d'obrar
• Valles
declaradas pertinentes, apercibido de Tuset;
en poder del Secretariat abans de discompladOr.
senyor
Frauque si no comparece le parará el persahte. da. 5 de maig, a les tres de
juicio a que en derecho haya lugar. cese Rabentós 1 Moragues;
la tarda.
senyor Juli Bailo S'unBarcelona, veintiseis de abril de
Els delegats hauran de presentar,
biron; senyor Manuel lambe abans de la constitució de
mil novecientos treinta y cuatro.
EL SECRETARIO JUDICIAL Francitorra Aletuy, ttell)OT Pera l'Assemblea, les respectives credenTomás Faura y Sane
Crquizet i Badia, senyor Quirze dais.
Mora i Jaumot, senyor Miquel
MIIIIRIORIffleallememmisme
LA MEMORIA
Gener i Joyée.
DEL CÓNSELL EXECUTIU
Fugue els delegats en tinguin conentement, aquesta atemória sera traAssoolaaló Independent d'Omesa
a tots ells abans de l'Assernhlea.
brees Bancaria do Cataludpa. —
Aquesta enlliat ha deixat el eso l
L'ASSISTENCIA
eslatge provleional 1 ha eslablert
A L'ASSEMBLEA
el ieu domicili social al t'arre!'
A les Assernblees gentralZ
Comtal, 15, primer, cm lote ele
c) r 1,
ve 5 r )i
2
Catalana Republicana poden ateistirdies t'Unen, de .et a nou del veshi tots ele afiliats al Parda; tots ella
pre hi !lintel un vocal de tutti.
poden presentar
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DE LA BARCELONETA
Els socis d'Acció Catalana de la

Barceloneta, tun pregats d'as5istir
«leerá, ((diana, dia 3n, a les deu del vespre. a la reunió general ordinaria con_
Noceda pel Consell Direetiu per tal de
destellar eis delegats que limaran de
re p resentar l 'entitat a l'Assemblea
g eneral ordinaria del Partit, que tindrá lloc els rifes 5 i 6 de 'maig próxim
EL MONUMENT A FRANCESC

LAYRET

Accidi Catalana Republicana ha estat invitada a lacte de collocadió de
la primera pedra del monument que
s'aixecarà a Francesc Layret a la plaa de Sepúlveda.
Aquest acte tindra lloc el dia primer de maig, a les onze del mati.
Acció Catalana Re p ublicana 'ni será
representada i, a més, prega als seus
afiliara que hi duuin reacalf de llur
assistencss.

reunió comeneara puntualmen: .
va indicada.
Unió Democrática de Cataluitya
Continuant e =set d'histOrst
Catalunya organitzat per rent:tat rra•
triu d'Unió Democrática de Catas:
usa, demá, dilluns, a dos quarts de
vuit del vespre, sera explicada la ter.
cera lije°, darrera de les que van
cárree del professor Francesc Y.17.
torda Com de costum, tindra lloc
local sodial. Rivadeneira, 4. primer.
sao Seguint les tasques de l'eses
la de polemistes, i Cont a clausura de
present curs, el vinent mes de mut
tindrá !loe una segona tanda, iota
sificada, sota la direcció del sensa
Joan Baptiata Roca i Cavall. niertns,
del Comité de Govern del Partit. E.
dimecres vinent, dia 2 de maig. a dta
quarts de vuit del vespre, se celebrará una reunió preparatòria,
<arree del dit senyor, el qual ene.
será el pla i es formalitzaran les
insdripcions per a les reunions ere
tindran Inc
! els dimars suceessics a
la mateixa hora.

Butiletí Pedagügic
ENSENYAMENTS
ESPECIALS
Cura de Dibuja Natural. — Orzinitzat per la secció de Belles Arts
de l'Aterren Enciclopedic "Sempre
Avant". denla, dilluns, dia 30, ornençare un cura de Dibuix Estatal ene
als escultnrs. pintora, dibuixants de
la barriada de Santa Les hoces de
classe seran de nou a deu de ¡a vetr.a
Per a mis detalle. a la secretar.;
de l'Ateneu E. S. A., Riego, 2, i
Sants, 46.

ELS ESTUDIANTS
Conatitució de la Comissió de Relaciona Exterior, de la F. N. E. C.Ha quedar constituida la Coinissió
Relacions Exteriors de la Federac.:
Nacional d'Estudiants de Cataluma
d'aquesta manera: President, A.
Pone: secretari. Josep M. llagara.
vocals: J. Linars i Carrerea, Jes(1
Bernabe, Agustina Costa, Joan Can.
tin, kalium Pinyol i Francesc l;roma
La dita Comissió es posa seguid:ment a la feina i s'estructura per ti
ae realitzar tota la tasca, que ja 1.,1
donat a conèixer a la prenea. i pr.curar especialrnent la formació
campo internacionals de Vacances.
L'Exposici6 retrospectiva de l'Escola Mossin Cinto. — lían
i'Expo>iziç:« retrospectiva de IlEsccii
Catalana Mossen Cinto un nurE (2Limites de I l Escola Normal de )a Generalitat de Catalunya. Els visitanu
han estat atesos pels professors
nyors Parunella, Coll i Fornac
senyoreta Ribes.

LES SARDANES
AUDICIONS PER A AVUI

Al metí:
Al carrer do Valencia. entre
de Xifré i Ind e pendencia. Cobla
I.a Principal Ba re 0lOtlina.
rió organitzada pel Foment Sardanista Martinenc.
— Amics de la Sardana di
Gracia. A la Plaça de Rius i TauJet. Cobla Barcelona.
— Foment Autonomista
Passeig de la República
núm. 1 13, CObia Einpärium.
— A Esplugues, audició organitzada per le Comissió delegada de l'Associacid Protector+
de l'Ensenyanea Catalana
t'arree de la Cobla ErnpOriunl
Placa de Santa Magdalena.

CONFER1INCIA DEL SENYOR A la tarda:
•Parr Monljuie. Piara dü
ERNEST VILA I VIDAL
brolladors. Cable La Princifo'
El dinie-res aliene a les deu de la dc Bitr o
elütia. Audieid orgaintnit, tindrà ho y a l'estatge nodal del
Centre Catalanista Republica de Ter- zuda per l'Atene u Republira

rassa una conferència pública a cär- Gracle.
— Agrupad() Sardanista
rec del tenyor Ernest Vila iVidal.
El tema el tarem públic en la pró- Sant Gervasi. Placa de la Bonanova. Cobla Popular.
xima edició.

Esquema Republlesusa elos Catalunya
Avui, diumenge, a les onze del ma•
ti, al local social del Centre d'Esquerra Republicana del diatricte III rinda 'loe la reunió general de la Seccio
Femenina de l'esmentat Centre Per
tal de nomenar el nou Comité femení
que ha de tenir cura de la direcció
proposlcions, d'acord de la Secció. Hora fa aviaent que la

VII APLEC A SANTA PE RPETUA DE LA Ifl OG UOR
Churnenge, Ola 15 d• molo ea tes/
•
"Samotana"
go
use•railian) 1 ..Ernparlurn"
Ilsrvei especI•1 d'autocar,. Per a ir
formaron, I programes a IlecretrE
•

Pt7 Cl. . n'ae .j
i car.
dla, si set • nou casi lose

Diumenge, 29 d'abr il

de

LA
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La nova sucursal de Calçats Segarra
`4444.8844444444444444444444444.4"4"44444444.6."444
yue el comprador o el vianant ftn,,c magnific parell de cabales. La fàbrica mena No obstant creiem que cal insisnecessitat d'introduir-se a restabliment, de cartita que té Ii permet d'adquirir tir parqué es tracta d'un treball realitpugui fer-se arrea de te el que pot les pells en brut i en 'que« estat tra- zat amb una cura i experiencia tan retrobar i escollir amb sols retenir les ca- ballar-les en totea les aplicacions suc- marcables, que la inteligent direcció
racterlatiques marcadas a l'aparador el cessives que les han de fer arribar a artística de l'establiment Segarra ha
trobat en la Vid= Petit un coHaborador
l'aparador.
model que li interessi.
Aquest establiment, la direcció artisti- exnee t i excellent.
Segonament, hl ha el vestibul inteanomoneassennen
.monsmsnimmusinstanummenna
Des de la porta d'entrada fins al fans
rior, el qual, unit al departament visi- ca del qual ha anat a càrrec de D. A.
ble del toas, constitueix la part del lo- A. P. (Decoracions, Arts Aplicadas i de tot de l'establiment aquest treball de
Installació d'Establiments Despatxos
cal destinada a l'atenció de la clientela. Publicitat), ha rebut la cooperació de fusteria hi dc abundant, i degut a les
I, finalment, hi ha la part de magatzem distingits industrials de la nostra ciu- aplicacions variades que requereix la
Fintaras
que
posas
tot
els
quals
han
distribució de l'establiment, el treball
i tot el que fa referència al ram
al fons de tot, separada de la vista del tat,
és característic en la nostra gent per de fusteria hi és també varias i s'adiu
públic.
1
tal de presentar una obr.* acabada bella perfectament a l'estètica general que fa
bronzes
han
Quant al departament de venda, cal
el local agradable.
ter observar que les seves parets eón atractIvola.
En altres ocasions ens hem trobat
En entrar ens trobem que mida l'adecoradas completament llises, sense que
de
del
tenció
la
porta
de
l'establiment,
deguda
amb la casa Vídua Petit, del ram de
l
hi aparegui cap prestatge ni aragire,
a manera, no d'un establiment comer- a TALLERS I CONSTRUCCIONS fusteria. i no ens sorprin la sevajacolque
TORRES, probablement coneguts de la laboració en el nou establiment,
cial, sind d'un hall on es fa tertúlia.
immensa majoria d'establiments barcelo- el credit amb que compta la colloca
El vestibul interior és ocupas a la nins pel servei d'engreix i repara- entre els millors industrials barcelonins
dreta per una seria de divans encoixide portes que tenen muntat. A part del ram. Tant als aparadors, corn als diDespa7:x:
nats completament isolats del passadis d()
servei, una de les mis impor- vants destinats a departament d'homes.
per tal que les senyores en passar no d'aquest
59, CLARIS, 59 (entre Aragó i València)
tants especialitzacions d'aquesta casa, és com totes les altres construccions de
ensopeguin
amb
l'espectacle
d'un
rengle
Rambl ¿a Catalunya, 129
la construcció de portes metal-ligues per fusta abundants són una mostra clara
de mitjons a la intemperie. El departa- a establiments moderna Per disposar
BARCELONA
TELEFON 73213
ment de senyores es al fons i forma d'una extensa planta industrial, utillada i viva de rexcellent treball d'aquesta
magTelef( )n 73536
una cueca de saleta d'agradable estada amb els elements més avançats de que casa, que ha contribuit a resoldre
níficament el problema d'una botiga
proveida de cadires metaiques amb una consta la metallúrgia, Ii ner1net una
/
que més aviat doni la sensació
4+4444+11 44+114444444+14444+44444444444. vistosa taula de cristall al mig, i final- acabada construcció amb diversitat de venda
d'un agradable local d'amical tertúlia.
A part de la porta, les construccions
de tal manera que consment, separat del departament de censo- models.
No sabrían pasear a fer esment d'un llurs colors,
de molla importan- de metall han anat a càrrec en el que
res per una paret de cristal!, hi ha el
titueixen
un
factor
a
aquesta
botiga
la
casa
Tallers
sense
felicitar
la
direcPer
altre cooperador
la referencia a l'armadura de la marquedepartament d'infants, decoras amb una i Construccions
cia en la decoració moderna.
Torres ha llançat un
serie d'animals de mar i de terra dels nou model de porta tubular patent, els ció artística de l'establiment per haver
Es tambo freqüent de trobar dintre sina, del manya senyor Angel Rull,
sabut
escollir
un
cooperador
intelligent
al metall d'aplicació mis exterquals semblen prendre cos convertits en elements de subjecció de la qual segueiles instaliacions industrials la coneguda respecte
corn és la casa Vídua Petit.
na, com el rito!. les cancelles, plafons
tortugues i cargols unes graciosas cadièxit les trajectòries d'art mola instal- casa CONSTRUCCIO NS GASPART, 'luminosos i tot l'emprat per a l'embetambé
xen
amb
Digna
d'esment
és
res situadas sobre una tarima circular
dern, i permeten, amb les seves varie- latió eléctrica de Buril indirecta, tan cor- la qual en l'establiment del qual parlem
collocada al fons del departament.
tats registrades, acoblar el, elements de- rent en els temps actuals, la qual ha ha contribuit amb la installació dels lliment artístic del local ha tingut cura
En la y ostra edició d'alnr donàrem seu genere per la novatas que representa
gràfics gravats a
A
l'entrada
uns
anat a cartee de l'industrial JOSEP aparells de calefacció. Per a portar a de portar-lo la coneguda casa Biosca j
compte de. la inauguraci,í del nou local dins el rana i com restabliment de sa- cid sobre grans miralls ens informaran coratius a les normes estitiques que
vulgui finar el director artístic de ro- FRANC, del carrer de les Corts Cata- cap aquesta important missió la casa Botey.
destinat a la venda de sabateria que la bateria mes modern d'Espanya.
de
la
toma
expansiva
de
la
manufaclanes, número sis-cents vuitanta-dos. Gaspart ha tingut una atenció especial
Per cloure aquesta breu referencia cal
Ampliant avui els detalls, cal divi- tura de cabases Segarra, assenyalant el bra
coneguda casa Segarra ha establert al
El resultat de tot , en el que es refe- Aquest excellent industrial es dedica a a ajustar d'una manera perfecta la ins- que repetim avui la nostra felicitació ä
carrer Pelayo, numero 16. En fer dir-los en tres parts. Primer, els grans centenar de sucursals establertes i en
a les caractecalefacció
tallació
de
la
reix
a
aquesta
botiga,
és
haver
aconsel'enllumenat
aplicat
a
l'art
decoratiu,
i
la réen: ncia d'aquesta inauguraciO do- aparadors installats a banda i banda del projecte que aquesta important mana- guit amb aquest nou model un conjunt
artístico
la seva cooperació en l'obra del nou es- ristiquen que singularitzen el local, per la casa Segarra, als directors
navern c ompte de les característiques vestibul d'entrada. en els quals són ex- ¡arfara té escampadas per totl 'atubit de
lotes les persones que
harmònic que accentua el bon gust de tabliment de sabateria l'acredita una la qual cosa han estat construits els D A
principal 5 craquest nou establiment i el posats tots els models de la casa. degu- la Península Ibirica,
la installaciú.
negada mis en aquest ram que les exi- radiadors apropiats a l'obra de manera han contribuit a fer del non establiconceptl- iieem d'únic a Barcelona en el dament nutnerats i assonyalats per tal
que s'han ajustat perfectament a rarEl departament interior hem dit ja
La pata de fusteria, una, com is na- gències del temps fan que sigui dels
de sabateria un dels mis impon.,
abans que és destinat a rnagatzem que tural, de les mis importants de l'establi- que tenen un esdevenidor mes brillant. quitectura i decoració de restabliment, ment
aconseguint així els objectius d'utilitat tants de Barcelona per l'espiendidesi
ha de recollir la gran quantitat de pa- ment, ha corregut acarree de la casa VICom molts dels moderas establiments i de bellesa adequats i contribuint caín
de la sena presentació aquests i per la.
rells que poden sortir de la fabrica que DUA PETIT. Creiem que seria sobrar inaugurats recentment, tumbé la casa
la casa Segarra se montada e que ac- parlar aquí dels detalls de l'obra de "Calcats Segarra" ha escollit com a un cooperador mis de la direcció ar- importancia industrial que significa la
tística
a
produir
una
obra
perfecta
que
tualment aconsegueix la adra de tres histeria parque resten a la vista del pú- paviment el linoleum D. L. W., de les
casa Segarra.
mil cinc-cents parells diaris, tot estant blic, i hom els pot apreciar perfecta- famoses fabriques del DEUTSCHE ha de fer honor a tots plegats.
les coses disposades i er. marca per a
LINOLEUM WERKE A. G., els disaconseguir la producció diaria de quinze
tribuidors del qual, la casa ISOLAmil parells, ja que la casa Segarra no 1010INMONOW%.%Mr MENTS SUBERINA (Claris. 681 n'han
W".“"
es concreta a la simple confecció del
fet igualment la :nstallació. Be cal escalcat, sinó que compta en les sayas Llegiu cada dijous mentar que els linoleums i les lincrustes
manufactures amb els mitjans necessaris
PORTES D'ACER ONDULAT, TUBULARS,
d'aquesta casa es distingeixen per la seper a transformar el cuiro en totes les
ca qualitat insuperable i la puresa rle
MIRADOR
vicissituds fins a convertir-se en un
BALLESTA I D'ALTRES SISTEMES
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TALLER DE FUSTERIA ARTISTICA

Biosca i Botey

subministrat els
nou establiment
CALÇATS SEGARRA

Vda. de Joaquim Petit

NOU ESTABLIMENT
DE CALÇATS SEGARRA

EL

aPia

'Tallers i Construccions
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TORRES

ABONAMENTS per a llur engreix

ENLLUMENAT APLICAT
A L'ART DECORATIU

i reparació

aimioso

Construcciones Gaspar

Construccions metälliques per a forns elèctrics
i altres especialitats electrotèrmiques
Fàbrica: Cano, 22 al 28
Despatx: Cabanyes, 52
Telèfon 3 1 7 0 9

CLARI8, 68

BARCELONA

JOSEP FRANCH

Calefacció - Refrigeraciä
Cremador automàtic i semi-automàtic
per a olis pesats

Linóleum de suro

1

La Mar i l'Aire

Rambla de Catalunya, 9
Telèfon 72685
amb càrrega general, cap a
Castelló, de la Cia. Navilera Sota
i Aznar; el turista litigies "Lanrastria", amb 401 turistes, cap a

castria", del senyor Tomàs Ma- Nitpols, del senpor Tomas atallol
llet i Bosch; de Palma, en Hast, i Bosch.
Observaclons meteorolegiques: el vaixell petroler "Ophir", de la
Vela. — El beragntf goleta Han o ltoina", en Briol, cap a ArtaA sol ixent vent al S. nie lt trese, C. A. M. P. S. A.; d'Algar i
a
arnb 4 passatgers pet
tase, del senyor P. Cateura; el
cercle semicobert; al nligdia
S. E. frase, cel amb cirro- aquest port i 438 de trànsit, el -Soledad N'era", amb càrrega getransatlàntic turista aleinany neral, cap a Alacant, j el "Escúmulus j horitzons boirosos,
a sol ponent S. S. E. Inca fresc, "General Von Steuben", dels se- tela", amb càrrega general, cap
Mar- a Palma.
mar picada del S. E. i el careta nyors Baquera, Kusehe
tín.
queda seinicobert.
Baròmetre, 755. — TermenneVela. — El "Comercio", amb
MOVIMENT D'AVIONS
tic, 16.
cärrega general, de Sant Feliu
Moviment de vaixells a posta de Guerels; el "Murillo", d'AvAHIR
de sol. — Demoren a l'E. un draitx, anda càrrega general; el
Aeròdrom de l'Alr Franca. —
pailebot i una goleta que van de "Satt Rafael", de Palma, amb
bolina. Pel S. una balandra que goma, u et "Cala Austro", arnb Procedent de Tolosa, a les 705
arribä l'avió amb correal, merpassa a ponent, i al S. 0. una cärrcga general, de Palma.
goleta, un pailebot i dos herVaixells :tortita. — Distancia caderies t 4 passatgers.
Procedent de Marsella, a les
gantins goleta que van en pupa, navegada deis vaixells que han
i dos pailebots a motor que ve- sortit: fuma d'huritz0 es troben 635 arrjbä l'avió arnb correa,
mercaderies
i sense passatgers.
nen al port i tres que van vera els espanyuls "Roberto R.", anab
Procedent de Casablanca, a les
la mal eixa direcció; de vela Ba- earregaegeneral 1 passatge, cap
tines tres falutxos vers diverses a Algeciras i escales, del senyor 1634 arrihat l'avió atta) corren,
direccions j dus cap a aquest Fi Ilde Ramon A. Ramos; "A.m- mercaderies j 6 passatgers.
A les 1649 sed( l'avid cap a
port.
purdän", cap a Palainós Roses,
mercaderies
ami) càrrega general, de la se- Tolosa aran correo,
2 pastiatgers.
els
nyora
Vidua
de
C.
Martorell;
PORT
DEL
MOVIMENT
A lea 1641 sort l'avió cap a
correus "Villa de Madrid", lene
general, cap Marsella amb correas, mercadaVaixells entrats. — De: Ham- passatge càrrega
Bar- rie f i 4 passalgers.
burg, Alacant s Tarragona, anda a Las Palmas, i "Ciudad de
can-lega
Aeròdrom de l'Aeron à utica
eäri ega general i de trädsil, el celona", anib passatge i
vaixell alemany "Genua". deis general, cap a Palma, tots dos de Naval.— Procedent d'Estutgard,
la
Cia.
Transrnediterränia;
"Raamb escales a Ginebra i Marsesenyors 13aquel a, KUsella j MarUn; de Palma, amb correu, mer- món Alonso", en Hast, cap a Ca- lla, a les 17 arriblt l'avió 'ROHRsablanca,
del
senyor
Fill
de
DACH D-1297" amb correal, mercaderies 144 passatgers, la unotonal' postal "Ciudad de Barce- A. Ramos; el petroler "Campas", caderies j 7 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
lona, de la Cia. Transmediterra- en Miel, cap a Tenerife, de la
nia; de Bilbao i escales, :amb sis C. A. M. P. S. A.; el noruee 1320 arribà l'avió "FOKKER 10
Santa EC-AMA" amb correu, mercadepassatgers j càrrega so . neral 1 'Sedo", en Hast, cap aHerrero;
de tränsil, el vaixell "Cabo Cer- Pola, Ml senyor Josep eärrega ries i 9 passatgers.
trab
vera", del senyor Fill de, Reman! l'angles "Palacio",
Base Aeronaval. — Procedent
seBosch; de Mälaga amb g senil, el general, cap a Burriana, dels
de Roma, Genova i Marsella, a
vaixell petroler "Campeador", de nyors Mar. Andrews Cia.; el da- les 7 arribà l'hidroavió italiä
la C. A. M. P. S. A.; de Liverpool, nes "Estland", en llast, cap a "I-RUDO" amh correu, mareaLiaboa i Palma, ana l: 401 lurte, Marsella, de l'Agència Marítima
Mea- darles 1 2 pasastgers.
les, el transatläntle angfte "Len. Witly; l'espanyol 51,9duts

SEMAFOR DE MONTJUIC
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mena de treballa

per a pavimenta, mobles, aparadors 1 arrambadora

Tota mena d'isolaments terrales I T'entice

Telefon 16621

ANGEL RULL

LINOLEUMS I LINCRUSTA ALEMANYS

Sirria aglomerat per a la decoració 1 per

Corts Catalanes, 682

SERRALLERIA ARTISTICA

TELEFON 70471

a pavimenta

Electricista

FETS MEMOS

i una gran quattlitat de Ilaultes
de conserves j paquets de soco-

lala.
Els Itadres se n'emportaren,
Altir a la n'atinada, al carrer passada, 600 pessetes que hi hade les Corts Catalanes, xantina vist al culata del imiten.
— En un pis del carrer d'Acarrer de Balines, toparen el
taxi Ji - 40228 i l'auto B-55310; inälia, on viti Casimir Cases i Caprimer
el
conduia
Francesc
ses, ii va caure una espelma da"I
alabrinis, j el segon Josep Fer- munt deis matalassos del Bit i
es [n'ocluí un incendi. Feu silforer.
A conseqüència de Eaccident cat pocs niements després pels
resultaren ferits els passatger s bombers, els quals hi acudiren
Miguel Franja, de 35 unys, que räpidament. Quedaren destroeato
presentava erestons a la ma tots els mobles. No s'hagueren
de plänyer desgräcies personals.
dreta; Assumpció Pérez Payä,
— Al Mercat de Sant Anima'
qual es fracturis l'hfuner e:iris/erre. i Blanca Gómez Pérez, que fou detingut el veneslor ambu-

resulta amb diverses lesiona.
Els ferits, després d'esser
auxiliats Dispensarj de la
Universitat, passaren a llurs respectius domicilis.
— Una moto, al carrer de
Quaranta Metres, atropellit Angela JittitInez Martinez, de vuitanta anys, i ii causä ferides

contusas al colza i cama esquerres.
La pacient has auxiliada al
Dispensari de Sant Andreu.
— Per guinda o M'Iguana ve_

I0 formativos

seguretat 1 portes ballestea
DESPATX: CORSEGA, 258 - TELEFON 72012
Travessera (davant del
Tallara a les Corts, carrers d'Avlació I
F. C. Barcelona . - Telèfon 33329

Noticies Soltes
El dia 3 de maig de 1934, a les nou
del mati. seran ventas en pública subhasta al Motu de Pietat de la Mare de
Den de l'Esperanca. Organisme de la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, els empenyoraments de joiells
vençuts abato del dia 1.er de iebrer
de 1934; l'entrada a la sala de subhastes és per la placa de Jonqueres, 2. entresol.

BEVEU AIGUA IMPERIAL

A l'estatge social de l'Acadèmia Enciclopédica Espero (Muntanya, 62. gen.
lant Joan Castro Ara, el qual Cooperativa La Flor de Mala), s'inaugus'insolentà contra un guàrdia rara dilaceres una exposició esperantista consistent en postals, revistes i
urbä.
tres publicacions de tot el inbit i un
bon nombre de material internacional de
propaganda contra el feixisine i la guerra. Tot recrea pels matemos associats per mitja de la correspondència
La dita exposició podrà visitar-se tots
els dilluns. dimecres i divendres. de vuit
Programes europeus a deu de la vetlla, els dissahtes de nou
a onze i els diumenges de den a tretselectes
ze del mati, fins al dia 13 del mateix
mes de maig, en que sera tancada.

La T. S. F.
DIUIRENGE, 211

20'00.--Illerlin, 357 m. Concert
gada, a la platja del Bogatell, de cors orquestra.
Pura Guzmän agredí la seva rei- 211'00.-111Unlo, 405 na. "Tsar i
na Teresa Gómez Mesh. de 33 instar", apera còmica de Loaanys, que es troba indiana, i
zing.
eausä erusions contusions a
It0'00.—ftlidlo París, 1 . 648 un.
diferents partís del cos.
Music-hall.
— Ahir, a les vult del ntati,
2010.—Ilulssa Italiana, 257 m.
en el moinent que anava a obrir "Mese Mariano", Ópera de Gier la botiga de queviures .que te dono.
installada al correr de Nakens,
número 13, i Sant Corles. número 12, la senyora Montserrat
Sirös i Rius es troba, atnb la desagradable sorpresa que durant
la nit tunden entrat Hadres, valent-se d'unes chau; falsee, al
seu establiment, i que I havien
robat 120 quilos de sucre, 25
quilos de »ilesos,.

Especlalltat en baranes per a ascensors l tota
finestrals de
del ram d'obres. - Fabrloa de persianes per a

La senyoreta Catana Alberti, Miss
Catalunya, va visitar una d'aquestes tardes els salons del Circo( Eqüestre, en
va ésser molt ben rebuda per una re

presentacid de la Junta Directiva, que
l'obsequia amb un delicat lOnX. La senyoreta Alber ti va agrair amb senzilles
paraules els homenatges de q ue toa objecte.
No ho deixeu per a den/a: Subscriviu-vos corn inés aviat millor a "El
Seguro Medico". P. de Gracia, su.
Teltion. 74495.
Avui, diumenge. des de dos quarts de
quatre fins tue es tacj fea, funcionaran totes les atraccions i divertiments
installats al Maricel Park. veritable mirador i esplendid panorama de la mar,
la ciutat i la niuntanya. El vinent dimarts, dia 1 er de mala. consagrat a la
festivitat del treball aquest paro estarà
obert. Funcionaran totes les atraccions
a preus reduits. La companyia del funicular de alcntjuie ha disposat prestar
servei extraordinari de trens Per a mi!Ice comoditat dels uni es dediquin a passar el dia a la muntanya.

Abrics i vestits

girats
queden

nous -:- LA REFORMADORA

Trafalgar, 9, 1. 0,

• Tel.

15809

El her de mala, al mati. l'Agrupació
Excursionista Perla efectuara una visita
collectiva als Fstudis de Radio Associació de Catalunya. Els qui hi assisteihauran de reunir-se a les zo',3o del
mati a 13 placa de Catalunya, clavara la
Banca
Asnas.
MATERIALES Y TUBOS SORNA,
8. A.

Anuncis oficials

Eta senyors aeoionistes són
convocats a la junta general ordinaria que tindrà lloc al dotnieili social, Pelayo, 42, el dia
18 de maig vinent.
Barcelona, 28 d'abril de 1934.
II
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L'AMBIENT DELS NOSTRES JCLUBS

nerals de Barcelona d'Atletisme els dies
20 i 27 de maig, metí i tarda.
Talaba s'acorda demanar tot seguit
l'Ajuntament de Barcelona que ei resol5u; delinitivatnent aquesta qiiestió, ter
Li no s'arrauja, l'atletisme, que no ti
altre marc que l'Estadi d Mentjuic,
quedara postergat.
Per tant, les inscripcions per ais cara.
pionats de Barcelona queden admeses per
aquest ajoraameut, i si alsiú es vol inscriure o rectificar la inscripció pot fecho abans del d ia 1S de niaig."
EL II TROFEU PAULI
CARBONELL
Malgrat que a causa que la Federad()
Catalana d'Atletisme no pot disposar
les pistes de l'Estadi per celebrar-ht
diversos festivals i competicions anunciadas hom havia cregut que caldria ajar¡lar la celebrad() del II Trofeo Paull
Carbonell, fixat per al t3 de ITIaig, Aceite Atlètica ha pogut salvar aquest obstacle grades a la bona disposició dels
components de la Secció d'Esports del
C. A. D. C. I., que, con) sempre que es
tracta de vernar per l'esport catala, han
posas incondicionalment per a aquesta
data el magnific camp d'esport que l'entirar posseeix a la Bordeta a la dispa.
sici6 d'Acció Atlética ¡ de l'atletisme
catete. Aixi, dones. el II Trofeu Pan!)
Carbonell, instaurat l'anv passat per l'entusiasta amant de l'atletisme En Pauli
Carbonen, no soírirà cap ajornament i
es disputara precisame nt el da 13, al
mati.
Gran teta els altres trofeos que Accie
Atlatica ve celebrant, aquest es disputarä en les mateixes quatre proves
Sra metres, pes, salt dalearia i 300 !ale
-teslio.

Malgrat l'insignificant reasa que la blic, que segurament prendria yart en
vida turistica troba damunt les pagines aquestes tnanifestacians i estimularia l'indeis nostres diaris i revistes, =lacar terés amb la seva presencia, es detl'abséticia d'un nucli crentus.astes que enten totalment de les Ilintes, per mana
actui per damunt de les iniciatives par- de propaganda.
ticulars dels clubs, un esperit lleugeraTots els concursos es fan en familia.
ment observador pot constatar un intim
Cal anar a la creada' d'un palie enmillorament de to del nostre esport i un trenar.
augment de conreadors progressiu.
D'un públic que almenys els dimitas.
Cada dia neixen nous cerdea i pels ges se semi xuclat per l'espectacle tecarrers de la nostra ciutat es ja cuiden- nistie.
1 com que altea, és un problema do
dabl e el Pas de nois i nOies amb la raqueta sota el brae.
bona voluntat i d'entusiasme que demana
Gosarfan afirmar que ti as-ui horn momia un sentit de cooperad() entre els
confecciones un cens de jugadors en ser- elements més solventa de cada club. cal
vei actiu la xifra obtinguda merave- espetar que no trigarà a crear-se un nullaria fina aquella aire es creuen assa- cli disposat a hect: el veritable defensor
bentats de les coses del tenis.
de les coses del nostre tenis.
1 les Associacions, que fan?, ¿emaCal nomas visitar els nostres cercles
un dia feiner a qualsevol hora Per ado nara alga.
Es aquest un altre tema interessant que
-narsequlvidt:cané
un ritme molt viu. En algun dels nos- peitseas enfocar un altre dia.
tres primers cardes cal esperar torn per
***
a jugar una partida i els entrenador,
UN "POTIN" 1924
tenen totes les hores comprometes.
Som tibia les primeres rondes dun soEl tenis, dones, va guanyant posidons. Mal no hem dubtat de l'èxit de cial al Club Pompeia. Manca ter una
partida
de dobles d'aquelles que no s'al'esport de la raqueta. Perra ara ens
demanem nosaltres: ;No és llastimós caben mai i que cal ajornar sentare Per
manca
de
Huna Fa dos dies que juguee
que la vida d'un esport hagi d'imposar-se
per les seves premies ferrer? Entenem tense decidir-se el mata ni per un cosque ja a hora d'intentar un esforç col- tat ni per l'altre.
A un quart de tres de la tarda del
!cenit
;Serem aviat escoltats per aquells que tercer dia de jet, l'arbitre del Concurs
Unen el deure de sentir-se alludits Per demana impacient:
"—Magil
Aneu a la pista
lea nostres paraules?
mireu CM han quedat aquella del do***
ble."
Hi ha encara un simptoma que conAl cap d'una estona, torna En Magi.
'vida a tots ele optimismes.
amb el seu somriure clàssic.
L'absoluta puresa amb qui és prac"—Encara juguen."
ficat el tenis.
"—Per(' com pot ésser — exclama
aquest aspecte, e guany és evi- l'ärbre — si fa cinc hores seguides que
El Campionat d'Espanya
dent
estan
jugant! Aleó és una burla!"
Quin progrés tan enorme i tan imAvui han t._ jugar-se els partits
"—O, es que ara — aclareix En Mapensall
gí — fan un individual els dos sirte han turnada de la semifinal del CamelloQue Iluny d'aquell estas de coses caò- perdut,
ner tal de acure qui en te la nat d'Espan y a. En aquests partits
tic d'uns nuants anys enrera!
han de decidir-se els dos ftnalistes, els
Jo record.> perfectament, yergue no
El notas de la parella: Bribian - Co- g neis gairebé p ot dir - se Per enshvan•
ha passat gaire temas, l'aspecte de les mes.
ur scran el Ma.trid i
pistes i el te del nostre tenis l'any
El Madrid. a casa seca i amb
* **
1 0 24 (exactament deu anvs enreral. Horn
resultar
favorable de dos ;reas, Es mes
UN "POTIN" 1934
practicava ja anal entusiasme i les conQue segur que eliminara elBetis.
liom contempla el j et d'un as caverses versaven en bona part sobre teI l'Oviedo, al sets cama, tambe,
mes esportius pero. entremic, quantes tete contra una raqueta estrangera.
de sp ees d'un empat aconsegu:t a MesAl nostre campió li toca el rebre.
raquetes inútils, guantes Pa raill es batalla, és molt lagic que °brama una
Algti diu:
nal'!
victaria i arnh ella la classificaein
"—No és estrany: ahir al vespre va cona a finabsta.
El "flirt" era a Ferdre del d¡a. 1 moltes vegades el tenis era tin "cuan " i qua- fer una "juerga" a és clan avui se'n
ressent."
Partits per a avui
si sempre un pretext.
"—Dares, alai, podan dir — comenta
je no vull ras dir que avui la oresacia de parelles d'enamerats si gui un el ser :nterlocutor — Que és un nta:
Torneig de Promoció
espectacle rar i diffeilment controlable tenista i un mal "juerguista".
pera som a tentenars de quilemetres er a * **
Slnts-Badalona.
nuell ambient morbas que va fe:- estroCAMPIONATS D'ESPANYA
Palairugall -af a rti nene.
re a Vincent Muselli aq uell s versos de
Terrassa-Granollers.
Del
dia
6
al
dia
13
de
maig
salan
•
-licos:
de jugar els campionats de tenis d'EsTorneig Català
panya a Valencia.
"Adieta la raquette sonore
Ripollet-Júpiter.
I
a
les
pistes
de
l'Sporting
Club.
Les cris analais, les gestes blancsl
Hi hura jugadora de tot Espanya.
Sant Cugat-Mollet.
Le seul heu de ce jaune °delate
Badalona-Santbca.
Catalunya hi prendra part amb eis seus
Est de s'embrasser sur les liante"
millors bornes.
Espanyol-Granollers.
L'Sporting Club és un dels millar:
Tot abrir ha estat superat. val a dirPattits d'entrenament
clubs
de
la
Península.
Te
vuit
pistes
ho. i si avui cada club té encara gis
teus elements massa sensibles als atrae- categoria de gran club internacional.
Sabadell-E5PanaolAquests campionats d'Espanya, que setius possibles del sexe contrari — P a rEuropa-Júpiter.
len sempre, és clar, dins els renuncie, ran un exit (no en tenim can dubte)
Reus-Gtm tia s tic.
posaran
de relleu la gran afició cale
ert1 (enea lloc les Ihrites esportives — cal
Avui, a les Corts
convenir que sen minoria. ¡ lea juntes el g ros palie valencia sent pel tenis.
Els nostres lectors cataran seznpre a:
clels cerdea els esguaraen amh cena
corrent
deis
incidents
d'aquesta
imporOsasuna - Barcelona
condeseendincia, perqui constitueixen
amla Ilurs "poses " estuliade% 1 decora- tantissima manifestad() que s'antmcia
Del
programa dc parta; anunciats
tires un petit esneer Der a Pesca r in - dins un ambient 'reir favorable.
per a avui, sobresurt el que a les
***
cants. i. al ices del fons . aen cent i nQuatre d:sputaran a Les Corta els priofensiva que no gasta material i aros- EL CONSELL DE LA SETMANA: mera equips del Club Atletic Osasuna
tima a pagar re'agiesament la seva Smalteu Harg. Mes aviat masa llarg de Pamplona i Barcelona. L'equip na(ruma.
De cada tres "smashs" errats en resten
ve acusant aquesta temporada
Parlant seriosament. ara hm de de• des a la xarxa i tan sois un va a pa- varras
uaa magnifica forma i té contrets
clarar que una visita a nualsevel chas de rar ¡ora de la pista.
merits suficients per a ésser consitenis harcelc.n¡ feta a canaleevol hora del
Cal aconsellar el mateix per al "lob" derat cam a un conjunt de dasse al
dia sorprendra favorablement nualsevra En general horn "loba" massa curt.
goal
dificilment podra vencer el liar•
espectador imparcial.
enana ami) tot i que presentara cl seu
L'estat de les Pistes es perfecta. Hom
CORRESPONDENCIA
primer equip quasi complet. Per altra
jura amb pilotes presentables i traba
Hem rebut dues Iletres — .4. S. i part , corn ja hem del resaltar en editothora amb qui fer una partida. Fins
er. els cercles mes marlestes, hem ab- P. C. — que pensem atendre ben cions anteriors, la presencia en l'eMar) de l'Osasuna de tres o quatre
r.
serva una netedat ¡ una pruija de fer avia
Carlee SINDREU elements aspirante a internacionals
amable l'es tada q ue enamoro.
subjectes per aquest nieta, a un posI per (Untura sie tot, han: veu oue la
sible tramas de Club, dama al mata
gent es lliura tetaiment al plaer del toa
(raqueara
tarda un majar rellett i inpel ion. La tOnica general és arar al te
terés.
s a jugar a tenis.
-ni
El p ro g rama d'a q uesta tarda a Les
Les pistes ja han deixat d'ésser agènCorts començarä amb un encontre en.
cies matrimonials dissimulades amb ten
tre
els equips amateurs del Junior F
AVUI
A IGUALADA
el carrincl enisme que anuesta missia
C. i Barcelona, que està anunciar per
comporta. Tot aix6 pertany al nassat i
no és ad l que torna
JOCS ATLETICS DE PALESTRA a un quart de tres. Es jugara, seguidament. l'esmentat ameriorment.
La erial q ue tutela actualment el nos(TROFEU DAVID)
tre tenis is mes aviat d'animaders. Er.
Les adquisicions del Barcelona. —
Seguint la seva actuació cau a una El Barcelona esta interessat en lad .
aqueat aspecte sí que hom pot dir nur
ferm esa de l'educacia física de les lo- auisició del jove davanter del Joven.
les Unes nr rutllen gaire.
Une quants anys enrera. amb menys ventuts catalanes. Palestra ha creat el tia de Molins de Rei. Batch, el qua,
possibilitat s . es denaya la sensació d'una Trofeu David, trofeu a disputar en les 5embla q ue promet esdevenir un be,
maier maduresa. I no és nue ara les ar- competicions atlètiques que se celebra- ju gador. El dia r de maig iugarä el
ganitzacions de concursos ne sovinte- ran anualment en una localitat diferent wwwww~a
gin, sin6 que es fan sense tenir Cura de la nostra terra, entre els equips d'atde llur clifuti a. Sr' n'assabenten única- letisme de les seves delegacions.
ment els jugadors i arma i el cros paEnguany aquesta competida se celebrara avui a Igualada.
A aquesta reunia, que prumet revestir
carácter dc magna esdeveninient
Frontó Principal Palace el
portis, hi assistiran, ultra els equips
Avui, diumenge. Tarda, 415
d'atietisme de nombroses delegacions
Palestra (Igualada, alanresa, Barcelona,
ARRUTI OAZALIS II
Ripoll, La tera, Balsareny, Tortosa, Badalona, etc), els campions de Catalunya
cocare
i principals asos de diverses especialitats
GURUCEAGA - TEODORO
atietiques, representants de les entitats
esportives, prensa, autoritats i gran
alt a les 10'13,
d'afiliats a Palestra,
ASTIGARRAGA - GUILLERMO nombre
Per tal de poder concórrer a les
contra
delegacions de Palestra han organitzat
LARRUSKAIN - GUTIERREZ - anades coHectives en autocar des de Hura
00111EZ
respectives local¿ats.
La caravana de Barcelona sortira avui,
a les set del metí, de devele de l'estatge social, Corta Catalanes, »a, pral.

Fatbol

Atletismo

FRONTÓ NOVETATS

dlumendei Tarda, • lea 430:
QUINTANA Ilf - UNAMUNO contra
CARRACA - ?lit, o lee 1295:
AZURMENDI littORRIO contra CALLARTA II - BECOIMS UI, dedan
pasta monumental a cistelle: debut
Ola Peno4Pena5I »vee pelotaris Fernando 5 •chaniqu• dat Fronte Valenola, te quilo alternaran emb lee IIvaree olin da l'eeport bese «recae
Menor 5 Merme, . 111007.1 MENOR
I IICNINIQUI contra MIMANDO I
▪

NO ER

D'Humo, proa* pegarles: butaca 1
peSeetlf entrada ge rterel, 1 t'emite.
los guatee: CHISTU I *entre •1,11505
11114n10.
(U III. Kit, a les 10'15:
TA IIpugna» III centra
tea». LIJONA
4 Ci
• me @arme

ne

Diumenge, ö 9 d'abril de 1934

HAN ESTAT AJORNATS ELS
CAMPIONATS DE BARCELONA
D'ATLETIS.ME
llena rebut la següent nota:
"El Consell Federal de la Pederació
Catalana d'Atletisme es reuni en sessió
extraordinaria per transar del conflicte
que es presenta a la Federad() de no
poder disposar, con' fine ara, de l'Estadi
de Montjuic. S'acordä que, vist que el
diumenge vinent es alocara l'Exposidó
per a feria unes curses de motos, el
diumenge següent, dia 6 de maig, per a
la final del camponat d'Es panya de littbah, i el dia 13 per al nieta Semeling•
Uzcudun, es realftzin els campionats ge-

Uzcudun
Schmehng

Dia 6 de maig, — Santboiana B

contra Barcelona E. Joventut B contra Joventut A, Barcelona A contra
Santboiana A, Cornellä A contra

+.44.444,-.444,

Aquést niatf, A

el cirtuit del Pare
de Montjuïc, se celebraran els Cae
pionats Motociclistes de (latalunya
per carretera- Trofeu Frunce Macià

Universitary A, Universitary 8 contra Cornelle B.
`
LA VENDA DE
Dia 13 de maig. — Joventut B conLOCA LITATS tra Santboiana B, Barcelona A contra
Barcelona B, Cornellä A contra J esper a apesta sensacional reunió ventas
A, Cornelli B contra Santde Boxa que tindrit lloc a
botana A. Universitary A contra Universitary
l'ESTADI el 13 de maig Dia 20B.de maig. — Barcelona
A
s'efeetua ssdacontra Joventut B, Cornella A contra
ment a les taquISantboiana B, Cornellä B contra Bar.
Iles oflolals de
celona B, Universitary A contra Jol'Olympla I Cenventut A, Universitary B contra
Santboiana A.
tres de Revenda.
Dia 27 de maig. — Cornellä A con- Pela temps assolits en els entrenan: onts, hora
Cada die, de 1 1
tra flarc¿ona A, Corrida B contra
preveu una dura lluita pels pr:rna1; llocs
mati a 9 nit.
5
.107.eenn t u tt AB. , Universitary A contra
Santhoiana B, Saathoiana A contra
Els campionats catalans de motocicle- mostrada la sera gran malua. En ea
Barcelona 13, Universitary B contra tes i sidecars avui entren en una
nora entrenaments d'ahir, jana amb Baets, faa
Dia 3 de juny. — Cornena 13 con- organització de carácter internacional. l'honae nada raped de la seva
Joventut a Les Corts per tal de ven- tra Cornellä A, Universitary A con- La valuosa cooperada, de diversos osos
En els a:tres noms iii 1 t a Gili, que
re'l actuar.
tra Barcelona A, Santboiana A con- estrangers aparten de la dita manifes- ;olla magnificameat. S. ta, una figura
tada
del
carácter
nacional
que
fins
modesta,
pera amb moltt a t . qualitats de
Hom gestiona la vinguda d'un tra Joventut B, Joventut A contra
maneara
pilar, que per por que cacé
equip professional anglas.— El Comi- Santboiana B. Universitary B contra la data hav.en Migue
Mita seré motiu penase la disputa potiza donar resuitat. 1 .1*atickaat Esté de la Fina de Mostees, está ges. Barcelona B.
per
als
tacas
de
campionat
tinguis
:id
un
fa
la
sevaapresent
'a
eil
aquescunden
Dia to de juny. — Universitary A
tionant la vinguda d'un equip progran allicient amb la malicia:a:a:, tle tes curses, i no seria er5 z any que 'as
fessienal anglas (l'Aston Villa o l'Ar- contra Cornella B, Santboiana A con- Boetsch, Schumann, Zinterman, Bliad, un
t
a
La
brillant pape, s.is
a era actuate6
tra Cornellä A, Joventut A contra
senal), per a jugar a l'Estadi
Montjuic contra el Barcelona, amb Barcelona A, Barcelona B contra Jo- per donar la batalla als nostres nacionals en els entrenarnents.
Ortueta,
Vidal
de-cars traEl
campal
dEspanya
de
I,
Vidal
II,
Flores,
Gib,
motiu de la Fira de Mostres que se ventnt 13, Universitary B contra SantVirgili, etc.
bara en Gran un du r. ach e :lar' di
botana B.
celebrara el mes de bina.
Es d'esperar que les provee es desea- ."gUlgiat" no persegueix nov tiletit el pcDia 17 de juny. — Santboiana A
contra Universitary A, Joventut A rotIlaran en un pla d'igualtat quant a pular sidecarista. Ambdós eiectuana
probabilitats
de tetona per part de di- voltes molt rapiaes en eis e. alrenaraeaa
contra Cornellä B, Barcelona B contra Cornelle A. Santboiana B contra versos corredora, que sera en profit de dahir.
l'interés
espectacular
de les proves. Diem
En deducció general podet a dir que
NOVES. — A Chova Baiguerra Barcelona A, Universitary B contra alai, vistos els emocionants colee a
les provee es presenten en u.a Pla
vence Bertazzolo Per abandonarnent a Joventut B.
colze que htm presenciat durant els entavorable prr cert a Fiateres
la quarta repreu. El darrer manifestó
Dia 24 de juny. — Joventut A con- trenanicnts oficials.
d'aquestes i que ia Iluita per a l'obhaver-se lesionat el munyó dret, la qual tra Santboiana A, Barcelona B conL'Associació de Corredora Motociclis- tenció dels carnpionats i el Trole u Frau.
cosa el decidí a abandonar. Baiguerra tra Universitary A, Santboiana B tes de Catalunya, en el seu magne escero Madi ha d'ésser molt in. e remara.
honra pròximament a Berlin contra el contra Corneliä B, Joventut B con(ore en portar a terne la seva
Les curses començaran a les t den del
campió d'Alemanya deis pesos forts. tra Cornellä A. Universitary B con- ca cursa, en el pla d'avui, espera de
mati sota el següent ordre:
Hoover. Aq uest combat és probable que tra Barcelona A.
l'esportivitat de l'abrió catalana que es
I.—Classes 2s0 c. c.
es faci el dia S.
Dia 31 de juny. — Barcelona B dignara assistir a la interessant maniII.—Classe 35 0 c. e.
— Charlicr (belga) i Eder talemany) contra Joventut A, Santbo:ana B con. festació davui.
111.—Classe side-cars,
Iran estat designes per la I. B. U. per tea Santboiana A, Joventut B contra
Les provea eumençaran a les den del
1V.--Classe
sao c, e.
combatre per al sisal europea deis wel- Universitary C. A. Barcelona A contra mali, i vist el quilometratge de cana
Ein organitzadors esperen del ; abar
ters, que es troba macana. Brusselles i Cornellà lá, Universitary B contra una d'elles és d'esperar que els correen general que s'abstindre de passa r daa
Berlín es disputen el combar.
Cornellà A.
dors vagin al triomf sume reserves de
— Len Harvey, que va arrabassar a
Els terrenys de joc on es disputa- cap mena, i que anua sigui el rnotiu na part a l'altra del circuir melare dan
Petersen el tito! de eampi6 d'Anglater- ran els encontres que integren aques- que fregui algun récord del Circuit o una pava, 1 que degut al poc te TA$
groe V1, de l'una a l' altea eeperari ,latra deis pesos forts. Ii oferiai la revenja ta competició semb:a que Seran els sigui batut algun d'ella,
tot i essent mea termal de ternas que es concedirá ca
d'aquell mata el proper dia 4 de juny que pos s eeixen ele clubs Barcelona, elevats quasi tots.
cada una ¿'elles per traspassar.
a \Vire City. Honi diu que el vencedor Santhoiana, Cadci i Cornella. i aixf
En els darrers entrenannents oficials
de l'entontre seré oposat a Mac Cor- mateac es podrá disposar del magnífic poguirem veure la quasi totalitat de
FERRAN ARANDA ES CASA,
kindale.
terreny de l'Estada
Pa rti c ipants d'aquestes curses donant vol— El proper dia 4 a Madrid el ca'
tes d'assaig per a la preparada de les
Denla, al poble de Vallbora de le s
lana
nota
destacada
d'aquest
torSet Sobral posaré en inc el seu titol
Monges tindré lloc el casarnent del ce •
neig ds la inaugurad& del camp que seves maquines,
de campia d'Esnema dels Pesos mirel Barcelona ha adquirir i arranjat
A la Mista d'inscrits publicada ahir negut campa; motociclista Ferran Arana
jans davant de l'aragonas Ara.
poders die que hi ha la quasi totalitat da amb la gentil i bella senyoreta hilar— El 14 de in , ig a laalbert Hall, de a l'Avingeda del 14 d'Abril, i que dels nostres nacional; al costar de
fi g u- ría Roca.
Londres. Serian Wats= seré oposat a probablemcnt aindrá bloc en laaaarie res
estrangeres ben destacadas, com e:
p onte de la cerimbnia, la jeme paAl. &mane Holtzer a Nel Tarleton. mera data de la Copa Catalnya;
Boetsch, al qua: la sort no l'ha rella sertira en viatge de naces envera
sembla ésser que ea tracta l'un terBaudrv a George Daly.
acompanyat ea les ¡eses presentacions
nacions d'Europa. un el nostre:
— alerani. que d'ara endavant be- reny d'tmuullorables condiciona per a al circuir de Montjuic i que desitja en diverses
Pie ha estat sollicitat per partiti
xara en el, mig-forts. combatra práxi- la practica del rugby, co que ve a gran manera donar avui, si les avaries ca m en competnnons motoristiques ideodemostrar
una
vegada mes co n) ea
Par
marnent arnb Rossi. Si guanya Pensa
40 el perjudiquen, el toc a les seres as- nationals.
els blau-granes pel
desafiar aferlo Precises per al campionat preocupen
ramen t progressiu de l'esport en ge- piracions de reivindicada...
No tal dir com desitgem al nestre
d'Itália de la categoria.
El portugués Alexander Black, que sirnaläti c arnic tota mena de felicitats i
neral i del rugby en particular a la
— Dimecres a l'Olympia se celebra- nostra
en
dues
ocasions
sha
classificat
davant
terra.
triornfs
en la seva doble vida de casat
ra una vetl lada, en la qual Ortega sera
Per tot el q ue hem esmentat, re- d'Aranda, no desaten ni per un moment i d'esportiu.
eposat a alomp6. Ortega, que fa moit petim que
la
posta
a
pus(
de
/a
seta
niuntura.
ae temps arrabassà el tire] de campia aquesta no dubtem un moment que que en el G. P. Barcelona no li marCopa Catalunya sera seguida
le Catalunya al seu adversari de dime- p ela
aficionats amb l'interés ; äciltue xava be, pel qual mutis es classiiicá un
eres, no va peder &gemir més que
xic retardar.
Jocs Atiètics de Pales.tra
Hl de mata nul recentment a Mallor- l'apassionament , indispensables per a
Una figura ben destacada en el los
a la nostra terra dels esca. A la mateixa reunia el res lleuger l'arrelatnent
d'estrangers, poc coneguda entre nosports humils, que, corn el /1/2by,
base Arambilet sera acarat al mataron;
(Trofeu David)
den per prendre carta de naturales' altres abatas de la seto. presentad() del
Triuxer.
en els nostres programes espRorEtiGusu.R diumenge passat és l'alemany Hans
Ha estat acbiEda amb mole d'enSchumann, que corre en aquest calva tusiasme la noticia de la celebrada
pionat en la desee side-cars i en la clas- d'aquesta jota adata de Palestra,
s e 30 0 e. C., donant mostres en ambdues que enguany se celebraran a Iguad'una pericia per igual, dernestrativa del lada, avui, diumenge.
secan lloc, darrera de Faare alemany
Copa Catalunya
Aquests j0CS, que obren una etapa
Moritz, abans de la trenzada de flaqui- de puixança per a l'atietierp e catala,
Els amants d . aquest bell i noble ASSOCIACIO DF CAÇADORS DE lla, en la darrera cursa de Montjuic.
seran
enguany /Sita manifestaria
BARCELONA
csport estem d'enhorabona. Apa , vaL'entusiasta maarileny °eructa, amb la solidesa de les SeCCiOn5 de gimTIA DE COLOM
gats tot. t ust els comentaris a l'enla aeva presentacib de rosa maquina nastica i d'atletisme que Paletea
torn del darrer encontre internacional
Are g ran animacid inaugura ahir Norton ens doné la impressió d'un rni- cura de sembrar arrea de la nostra
Catalunya-Italia. primer dele que li
de Cegador, les seves ti- llorament molt gran des del G. P. Bar- terra.
pertoca celebrar al sastre país, ja un l'Associaci6
rades de primavera al stand de tir de celona del passat any, donant la batalla
Ens plau fer notar l'assistincia de
nou esdeveniment acapara la nostra alontjuic.
continuament en l'altim a Joaquín/ Vi- destacats elements de l'atietiarne caatendí).
Co menceren a les tres de la tarda da!. l'excellent corredor catete, efec- tala. com Tugues. Sayo!, Hose,
Es traeta de; campionat Copa Ca- amb el tir ube presa, que diviairen
els tuant amhd as una cursa brillantissima.
Grau, Guerau, Garcia, Consegal, Altalanya ceganiteat per la Federada sr riv,IS Aulas, Arqu . r. FlirPs
El campi( d'Espanya de l'any passa. taa:113 i altres que concorreran a
i
Catalana, que disputaran cinc chiba, ristany.
Ernest Vidal, loa un cids /tomes 12/¿5 aquesta manifeatació esportiva.. com a•
i presentaran cadascun d'ells dos
A continuació es disputa la copa del fapids en els a s sais s d'ahir, i seguraequips, i que donara tomeng el pro- pr esident de l'Aasociaeia, qine s'adjudi- ment sigui aix6 una demostrada de re.a paleatrins eis Luis i inolt catusiaues
per dia 6 de maig. La farmula adop- ea el senvnr Marcet amb vuit colnms de cuprracia de ferma , eue veierem un aic tots, per a fer arrear aquest movi-.
tada per a la celebratie d'aquesta in- nou, i dividí les entrades anal, els se- decaiguda el diumenge passat, no obs- mera que portará una nava empenta
de millerament a la jorentut de la
teressant competició is la de tots amar, 44 arR. Ilerits 1 Casad-.
tant el sea magnifit tercer ;loc. Vida), fi nostra terra.
cOnlra tras. a una sola valla i
La Copa Bot-b. disnutada en tercer t'In el detentor cte !a Yalta mes rapada
A mes des atletes, tenim notie‘ta
camp neutral.
Ihre. fea guanyada pel senyor Rofdt a (iris la sessie motorista última a Moe- que seran molt nombrosos els PaCii
L'elevat nombre de participants
la rinntiena reata sense zern, i dividí juie, i cal ten:r en compte que el sett de Palestra i simpatitzants que d'arreu
la soma classe Permeten de suposar ama, el senyor Marres.
récord ha estar batut per un secos k de Catalunya aS3l”il'all a les festes
g ente temor a errar-se q ue aquesta
Finalitai la tirada amh el "Criterium diferencia ¡ sois per Un honre: Stanley d'Igualada. Ten els socis de PalesCopa Catalunya assolirl l'èxit a que de la Societat", que d ividiren els se- Weeds.
tra que vulguin prendre-hi part
indubtablement té dret i q ue nasal- nyors Ame, Arquee i Maree.
L'home que ja es revela en un G. E. presenciar-les, hi san convidats. Els
tres desitaem.
Asna dinmenee, a les nuatre de la Barcelona i que en un altre ha COliqlle- autocors que sortiran de Barcelona
A continuada donern a conaixer el tarda, rontinnacia de les tirades ami) e! rit un taca de campil d'Espanya en
per a portar-hi els assistents de la
calendari de Copa Catalunya que re- 'eruiert programa:
brillant Mata és Alfred Flores, la figu- capital, sortaran de davant de Palessultä del sorteig celebrat al local de
Primer, tir de moya.
ra mas lave del motarisme careta. jura tra (Ceras Cata'anes. 5,12) aviva dala
la Federada Catalana en la seva darSegara Cepa d i recter ile tir.
amh Vida! TI, que ami) la seva actuada menge, a les vuit del mata i seran -"e
rera reunió:
Tercer, Copa Barbanzolo.
passada creiem que és a hastament de- retorn al vespre del mateix
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Les Velles -alaities
de l'Orina
es guareixen definitivament amb el

J

ugo de Plantas Boston
Les diverses malaities

que deriven de les ries urinàries ten molt freqüents, molt
Mirada s en la majoria dels casos persegueiSett durant Iota lu seva vida, molestosas. de regades de Ilargit
fent necessàries intervencions (purtirgiques mes d'una regada. El JUGO DE PLANTAS IOSTON evita en la majoria d'elles
a tal extrens.
En els catarros aguts 1 cränlcs a la veixiga; asertos, mal de pedrit i orisis terbots; arribar
inflarnacions :tgude j cròniques,
estretors de la uretra; blenorragia aguda o crònica; gota militar; inflamació de la próstata;
retencie de l'orina i naceseitat freq(jent, anormal d'orinar; dolor de ronyons l bala ventre, oto., els resultats sön sorprenents
1 iztesperats.
Recomanetn amb moit d'inter è s que sigui llegit el malt interessant opuscle "Un remedio que oura
r , de Boston, que
trameträ gratis a qui el sollieili el Laboratori FarrnaeOutlo del Dr. Viladot, Oonsell de Cent, 903.--Ga..selona,
DIPOSITARI PER A ESPANY;A: SEGALA, RAMBLA DE LES FLORS, 14. — BARCELOS
De venda a totes les bones (sut-,stèciut 1 a Eapeelfics Pelayo, Pelar -o, 56; Vilar, Laietana, SO; Pstdai Itubiö, Plaga
de Macla, 13. — A Madrid; Gayos°, Arenal, 2. —Valencia: humilde Garnir; Rubki, Plaça Mereat; 43oroslegui, Playa
:Mercutt. — Saragossat flivad i Choliz, Drogueria. — Balo: Barandiarán i Cia., Drogueria.—Sevilla: Flincisto Gil, Farmacia del Glohci. ,

11

LA

414+414
1t-.4.9eateepae

PUBLICITAT

Diumertge, 29 d'abri/

aoi-e-earioe-re-a.mt
; ;

TAL.

NUEVOS RECEPTORES

PHILIPS
T

EMPORADA

1934

938
Receptor Pitillo. para todas lae longitudes
de onda com p ra:lada!' entre 15 3.000mstro. fondas ezt
tu, corma y largas).
'Sensibilidad .y se/actividad extriordina.
cita. Elitninatior incorporado. Altavoz

y.

slectrodintimieo a• imin
ital
1.

T ransformador
an

Ui B.
inceptor Mili.. para batutas. de cine.
venda., con altavoz ferrodineraico.
alome para p ick-up y altavoz

t i.
Mueble de lujo

suPlcoren•
tario, en lujosa cala de resonancia de
io
nas madera..

arbolit• Conexiones para pick-up s.
•Jtavoz euplementarlo.
Modelo A. pua corriente &huna.
Modelo C. para

Un rauiniSco a p arato P
ar o localidad es es,
donde no ba y a corriente por al ¿la. o don.
de falte totalment.

corriante continua.

Precisa 415 pesetas

1134

Precio, 595 pesetas

inceptor Philip. de dos circuito* • •Sup
erinduetaula. para /engrudes

de onda de 400 • 3.000 m. (onda, corta y larga.). In
com parable sen li b ilidad: unctividad alesna. Sintonización con un solo mando. Altavoz

elic-

trulinamico de traen permanente. Transformador universal. Conexione,
para pick-up y altavoz ou p lementario. Artistico mueble.
Modelo A. para corriente a/terna.
Modelo C. para corriente continua.

Preeles 195

pesetas

634

itieeptor Philip. a cuatro circuito. a «Su.
perinductancia. trintonizados, para long'.
todas de onda de 200 • 2.000 m. (ondas
cortas y largas). Mixima..nsibilidad. Si.

esoct
tate receptor Philips para corriente d.
terna, sala OBILA MAESTRA en epa»

l'actividad extraordinaria. Escala microutitrica única, de absoluta precisión.
Conmutador «Selector. de estacionad.

lato. da radio. Construido con cuatro

Compensación eutornitica . del efadinge.
Sintonización con un dolo mando. Alta.
'os electrodinimico, p erfeccionado. da
¡gran potencia. Mueble acústico de gran

ledo. Transformador universal. Contado.
Sea qua

pick-up y altavoz suplemantario.

Modelo A. para corriente alterna.
Modelo C. para corriente continua.

rintonizado, a •Superinductan.,
da. y para longitud«. de onda de 200
2.000 m. (onda, cortas y larda.); retina
todos los p erfeccionamientos y •entajarc
Peculiar., del tipo 634 A., aumentado g
con dispositivos capacidad qua han llevado
• en g rado mi, elevado la unaibilidad, se.
!actividad, pureza de rep roducción con la
totuma potencia, control eatomitiro da
volumen, etc.
circuito.

874

Raeoftinógrafo Philip, de hijo, de aobresnua, para corriente ahusa, tono*
tenido en Gnu madera.. que armoniza con cualquier estilo. Lleva el receptor tipo 834 A. con una moderas inetaluién fonogrifica perfeccionada goa
permite la reproducción da disco* coa absoluta fidelidad.

Presas' 895 peseta.

ereeitn

itge.) Pesetii

!reste 1,210 pelietan

Representants oficials Philips
GRILLE I C.', S. L.

a
RADIO SELECTE
BOLET I C.", S. U.. .
LUCARDA I C.", S. L. j •
JOSEP PAYAROL . a
RICARD RIBAS.
= CAYO RADIO
FIDEL GUAU
RADIO BEST . . a a
11 I 3

a. Salmerón, 114

• Passeig de Gràcia, 6
a Corta Catalanes, 630
• . Corta Catalanes, 598
• . Sant 'Andreu, 108
a. Rambla de Catalunya, 5
a
Pelayo, 9
Sana, 21
•

Aribau, 61

Aquesta és l'organització Philips
(Sucursal Barcelona)

'ir ti ;pi

de

1934

