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La República triomfant
Åktr Francesc Madi' proclamà la Repnblica Catalana a la Diputació
de Barcelona
A N adirld ha quedat constitnit el govern provisional de la República
presidit per Aloma Zamora
I

A les 9 de la nit l'ex-rei Alfons XIII marxà en automòbil. No se sap on s'ha dirigit.
Aval marxaran els seus fills
El pallan Ion tancat ahir a dos gnarts de den de la nit
La proclamació s'ha efeetuat sense ineidents enlloc
Un dia històric

11 d'abril de 1931
Escrivim aquestes quartilles tremuls d'eruociö, de l'emoció que
estremeix 'boza la clutat i tots els pobles que ens acompanyen en
aquesta gran victòria popular. La república ha, triomfat, per la
forea excelsa de la voluntat ciutadana. Ei règim que projectava
una ombra sinistra damunt de tots plegats ha caigut per no alearse mai mes. Amb la gesta gloriosa d'avui, Catalunya i els pobles
hispitnics inauguren la seva història moderna; d'avui endavant,
tete els ciutadans haurem d'esser mes exigents amb nosaltres matei x-os perquä disposarcm de la llibertat i de la justicia que fan
grane i immoctals eis pobles Cap altra càrrega mes encoratjadora
ai ue la deis propia destins.. Els catalana l'acceptern trep i dante d'aleria i sabrem fer-nos-en dignes; la llibertat ens fach más fratertale arab aquells que volaran conviure amb nosaltres; avui ems le
veritablemInt po.ssible el moment d'ef asió presentit altres cegadas.
1io ens podara entendre amb un honre, perd ubrera que sense ell
ene entendriem amb tot un poble.
3atalutaya ha proclamat la República catalana, i ha estat la
veu del venerable patriota Francesa Maca qui l'ha proclamada;
la vduntat popular diumenge passat 11 conferia aquest honor alties t m. A ell ii pertocava d'anunciar als quatre venta la Diva que
ha fet estrem'r el pit dels homes de bona voluntat, dele patriotas
liberale, dels repubilcans convençuts. El seu nom serà inseparable
del record d'ajuest (Ea de gnu-la per Catalunya i per Espanya.
Tots hem contribuït a la resurrecció liberal que presenciem; la
República és l'obra ciutadana; paró per això mateix tote . lavan
d'estar-ne gelosos i no podem estalviar cap esforç que neixi pura i
cre:xi digna. Si algú dubtés de la virtut collectiva per merèixer
el benefici de la llibertat que ens assegurarà la República, caldri,,a
romea recordar-1i que ens l'havem reta nostra sense une violència,
sense ni un esgarriament de l'exaltació. L'espectacle de la civiltat
que ha donat el poble en aquestes horas decisivas, justifica
qualsevol esperanea. Aquesta le la penyora més noble de la riostra
capacitat collectiva i deis nostres drets de poble Iliure. Tote els
que hem treballat i patit per aquesta resurrecció hem d'ésser els
més interessats a no dsehonrar-la; la millor executòria republicana,
laz d'aer la consolidació ràpida del nou ordre que acabem de
crear. Ni convulsione ni desvaris; ni tolerància, ni impunitat per
als que intentin envilir la gran gesta ciutadana. Justicia per als
culpables dels desastres passats, justicia inexorable, severitat per
als que pretenguin antelar el resplandor purissim d'aquest dia.
Som catalanistes i republicana, som barcelonins i hornee de partit eonveneuts; per tots actuaste modus ens serà un goig i un
/tono: acceptar el lloc que ens ser ä deaignat, per servir Catalunya i
la República; els nostres recorda politice no van mis enllà d'avui;
no volem altra cosa sine> posar tota la nostra passió patriòtica, tota
la nostra fe catalana al servei de la República que neix nimbada
de llibertat i d'esperances.
Alcem la ploma inteivomputs per l'estreit de les aclamacions
Populars i deis Mames a la República que el poble instaura. Els
nostres visques i els nostres aplaudiments s'uneixen als de la t'uy
titud que vitoreja la batidera que ene protegeix i ens encoratja.
La nostra salutació cordial, entusiasta, a l'orare nou, a la República que el garantitzarä i al gran patrici que l'encarna entre nosaltres.

Proclamació de la República
fL 'expectaci6 existent durant tot
el ,nati, sobretot en vista de les
dar eres noticies facilitarles per la
p rensa. ha ...ulminat a migdia. A la
Rambla, sobretot, s'anava aglomerant una gran gestada. A un quart
le dues de la tarda l'enorme con!ingent de ciutadans na organitzat
nna comnacta manifestació, q ue par!ja de fa Rambla de Canaletes
s'ea adrefiat, enmig de crits d'entusiasme jn er la República i per la
lli bertat de Cztalunya, Rambles
avall.
Ma/grat de la cridòria del pdblic, els guardias de seguretat d'inM ateria i cavalleria que es trobaven
esc ampats per la Rambla ha romàs
en !l oable actitud impassible.
/fan passat dos militara vestits
d' Uniforme, els qua]. han llanat
c rits de visca la República. No cal
q ue el públic. predisposat cont
e stava, els ha acollit amb
vives mastres d'e ntUsianne,
i els ha portat una
est ona a col!.
La comitiva ha avançat vera el
carral- de Portaferrissa, i s'U aturat
.dayknt del local del Cfrcol Reí:angla Al boleó bi han aparegut el
eig4ti Cruda Minada, acomPanYM

d'alguna elements del centre, ela
quals han indicat al poble que s'allargues fina a la placa de Sant
Jaume, ja que a l'Ajuntament, els
nous regidora g en farien eirree i

proclamad= la República a la nos-

tra ciutat.
Del Circol Republicil han baixat
una pancarta que portava una in.cripci6 republicana, i que des da lechares ha presidit la manifestac16.
Aquesta — que anava augmentant
per moments— ha continuat el ami i aturat a la Lliga Regionalista i ha proferit cree adverso.
amb remarcable persistencia. 'Després, pel carrer de Botera, Plaça
Nova i Bisbe han arribat a la pla5a
de Smt Jaume.
Uns grupa de joma, al carrer del
Bisbe, han iniciat una subscripció,
per tal que un ceguet violonitta
executis la Marsellesa. En dada,
el bon ciutadi executada, enmig de grane entusiasme, i corejada
pel poble.
A un quart de dues de la tarda
al baleó central de rAjuntarnent
s'ha hissat la bandera republicana.
Al cim de l'edifici n'era rollocala
una altes. Momento ¿ciprés, una

d'elles era retirada per donar pas a
la senyera de les quatre barres, que
ha ocupat pomposarnent, ben sola i
ben dreta, el pal superior davant
un públic compacte que frenéticament i amb insistancia prodigava
les ovacione.
A la bakonzda de redifici de la
ciutat s'hi trobaven entre altres els
regidora senyors Ulula Vallescä,
Vachiar, Companys, Aiguader.
En arribar a la Plata, la manifestada, que venia de res Ramblas
ha estat rabuda amb vivissimes mostres d'antusiasme popular. Uns joyas que l'integiaven ha penetrat
a la Diputació, irrompint a la batsonada central. Han exposar un cartel l amb una inscripciä que deis:
"El rei Alfons ha adbdicat. Vista
la República." El cartell ha estat
ovacionat amb deliri. Tot eren barreta enlaire i exclama-cica-A de jota.
L'entusiasta* ha estat unánime.
Pos després, de l'Ajuntament ha
estat facilitada una bandera republicana, transportada a la Diputaci
ó.
Al cap de poca estona ha aparegut
a la balconada d'aquest edifici, i al
pal que culmina aquest s'hissava entre una nova ovulé, la nostra caseaya barrada.
Han sortit pela finestrals de l'edifici i dele diputats uns retrata del
rei, de la reina i un bust de marbre
del primer, que presidien, respectivament, unes habitacions. Aquests
objectes han estat llançat al pava
ment i han quedat completament
destroaats. Al bust en qüestió li ha
fetal tallat el cap en rodó. Després
el públic el contemplava amb una
rialla als llavis. No quedava cap
simbol a la nostra Diputaci
ó, erigida avui en Govern de Catalunya
A l'Ajuntament, entratant, bullia
d'entusiasme la multitud. El senyor
Lluhí 1 Vallescä ha adreaat una vibrant alocuci6 al poble, des del balad estant.
Ha dit que l'hora de la República
havia arribat, i que el poble havia
demostrat sense eufemismes quin era
el set: sentiment. Per aquesta mateixa convicció —ha aeabat— cal
que no perdi, en aquest moment
decissiu, tota la serenitat, deguda al
triomf.
Ha estat molt aplaudit.
Han arribat també a l'Ajuntament
uns militare vestits d'uniforme oficial, els quals han estat molt aplaudits. No han cessat els visques a
l'exarcit republicà.
Prop de les dues arr. ay a, eixordat pels aplaudiments entui astas de
la multitud, el senyor Francesa Macid.. Ha aparegut a la balconada central de la Casa rT• la Ciutat, i no
han cessat les mostres d'entusiasme,
que el poble duia comprimidas a

ränima.
El primer que ha arribat a l'Ajuntament ha estat e/ senyor Lluís
Companys. Poc després han comparegut els alees regidora. Aleshores penetraren tots al dospatx del
my« Martfnez Domingo, que
exercia funcions de batlle de la dutat. El senyor Companya ha manifestat que anaven a posessionar-se
de rAjuntament i a proclamar la
República. Per tant, han exigit l'entrega de la vara. El senycr Martínez

A la Diputació, a l'Ajuntament, a la Universitat: bandera
catalana, santa bandera! Bandera de les quatre barres arcossegada durant set anys pel fang
per mana adversas, renegada
per cors traidora, bandera catalana, santa bandera, onda lliure
damunt el cel de Catalu.nyaa
Milers de cors han sofert per
tu, bandera de Catalunya, bandera das republicana catalana.
Centenars de patriotas han
viscut a l'ergästula per tu. bandera barrada, bandera de l'amor
mes pur
Bandera catalana, santa ban-

dera, rebutjada durant segles

pela detentora de la llibertat

de la Pätria, per una monarquia
secular eneaulg - feroz; de Cetaitznya 1 deis catalare,, oneja

1

eionnant damunt les cintats,
les viles i esa pobles de Catalunya, fea batre el con amb el
ritme del tau onejar, erizan lea
voluntats catalanes, corona l'edifici de la República! _
Bandera catalana, santa bandera! El noble et posa al seu
davant: sigues-li el millar
guiatge! Acompanya el noble
de Catalunya pel camf del seu
esdevenidor mes glori6sN

FULL DE DIEM
UNA PROFECIA FETA

VUIT ANYS ENRERA
Ah, amics meus, deixeu-m'ho dir.
Toleren-me aquesta patita vanitat. He
estat profeta! El dia 14 de setembre
de 1923, en aquest mateix lloc, vaig
escriure un article humoristic en que
descrivia el ineu desdejuni, en el poble
de la costa on passava le menas vacances de funcionara
Parlava del cacau, parlava de la
mar que sospirava a pocs matra de la
meya taula, parlava dels esdeveraments
que tot just acabaven cl'ocórrer... Oh,
aleshores, per dir una idea, calla ter
una colla de jocs de mana i
mil coses soase cap solta... No as aun
ara.
Peaò tornem a la histaria. En mig
de les meras giragoaces, atorgava una
particular atenció al vol d'una mosca
que, imprudentment, voltava les margarides emmetzinades.
Naturaanent, a MoST..1 del meu teste
acabava per suicidar-se. I és això el
que efectivarr.eat ha passat.
He estat profeta. Res... Un bon ritoment que vaig tenir vuit anys enrera.
En un país on es fan tantes profecies
que l'endemà són desmentida per la
realitat això es un petit merit.
De tota manera, estigueu tranquila
no agafaré la mania de fer prof mies,
Ea massa arriscat i ara que tinc una
mica de crédit no me'l vull fer malbi.
De més a mEs, aquest moment no Ea
pas perque els aficionats a vaticinar
facin provatures sinó perqua els hornee

d'acció facin història.

GARLES

SOLDEVILA

Domingo s'hi ha negat, alllegant
que no tenia coneixement oficial
del fet. Companys ha declarat que
o:reja en el deure cd fer se-la ten, 1 efectivament ‚'ha ndut la vara, aparixent al baleó de l'Ajuntament.
Ha demanat també serenitat, i ha
confirmat que la volurtat del poble
era ben manifesta, 1 que el poder
Jaulita no havia pogut tan sola reaccionar davant d'ella. Ha proclamat en termes solemnials ia República a' lAjuntament de Barcelona
Ha estat acollida la declaraci6 amb
una ovació esclatant. S'ha expressat
deastrit el regidor republiei radical,
'mayor Giral. Ha dit en nora del
ecu partit, que eatava orrulMs de
poder miti g ar ben estretamept ti
ES

baLdera republicana amb la nacional
de Catal luya.
Finalment Osa adreçat al noble,
entre tn nova ulyr d'aplaudiments ,
e/ senyor Francesa Maciä Ha dit
que co que hom expressava en mftings s'ha confitrnat plenament; que
la reeponsabilit.t que ele hornea elegits per sufragi fa dos dies, havia
estat ben correspocta, i que la república era un fet indiscutible a la
nostra pätria. S'ha exprecsat en lona
atenta, i ha prcelama la República
catalana, la qual —ha dit— obre ele
bracos a les repúbliques germanas
d'Ibtria, amb les quals estableä
coi de contacte, firmant una amista
tederaci6 de nacionalitate lliures. Ha

acabat amb un vista a Catalunya
a la República. Ha estat respost
amb entusiasme sense precedente
pel pcble estacionat a la Plaña Sant
Jaume, per cert cada vegada mes
nombraz. Deis balcons de diversos
carrera adjacents sortieu mantee
ovacions.
Després un agutzil ha aparegut
amb un corneta entonant la Maneada, que ha estat coreada unänimement pela ciutadans. Les ovacions, els visques i els monis no ceosaven ni un sol instant.
Acta seguit, acompanyats del,
guardias urbans, el senyor Mach.,
junt amb els senyors Gassa'., Aigua!
den, Llatsí, Companys i tots ala altres, -'ha dirigit a la Diputada disposat a prendre possessió del rasa
o. ere d: Catalunya, tal carn havia
ex; ressat 21 ba l eó dealaVuntment.
Imn aparegut tot e115 51 de la Diputació, i s'han inicia: toas parlaments a requeriment de! públic.
El senyar afaciä ha confirrr.at
que s'anava a possessionar del Govern ¿nora de la nostra terra. 1
ha dit que allä els ciutadans el trobarien disposat a defensar la !libartat recentment conquerida. Ha
ga que d'allí no el trennen mas que
mora Reclama ajut dels ciutadans.
Un sí un' inne ha ressonat per l'amplaaa. El poble estava disposat
a a -a ensar-la amb els punys.
Els crits de v aat l'avi expressats, dbuc per molts obrera castaIlans, no cessaven. Hern oft un treta:11_1w cas • ala que deia: "Las pala' s del Avi Me han llegado al
alma." I hem vist caos Ii humetejavan els e s . Tots rec. .elar 7.mh
selecta unanimitat el valar del senyor Ma que s'eragia en presi-

dent de la nostra República indar :cierta disposada a pactar Hincan.ent am" les altres repúbliques hisp äniques, d recent construcció.
D-spras ha parlat el poeta Ventura Cassol. que ha constatat que
sense necessitat d'una reial ordre
ha onejat ben sola i ben dreta la
nostra bandera al cim dels edificis
ofíciala, avui oficias de Catalunya.
Ha reclamat serenitat del poble i
entusiasme per prosseguir l'obra
avni empesa.
I després han passat a la sala del
Consell de la Diputació per tal de
signar la proclamada> de la República catalana. La noticia ha estat
donada per un jove ciutadä, i ha
estat rabuda amb grana lasques i
barreta enlaire.
I s'ha iniciat una destilada. A dos
quarts de tres encara que niaren, pere>, grupa compactes. Hem saludat
a uns carters — tres o quatre —
que n vista de la proclamad() de
la República s'han arrencat amb
violència la corona que dura encastada a la gorra.
Per tot arrest no es parlava d'altra cosa, com és molt natural.
Quan s'havia verificat l'acta de
proclamad ó oficial, el senyor Maciä, .at la seva qualitat de president
de la República naixent, ha facilitat
aquesta 'nota:
"En nom del poble de Catalunya
proclamo l'Estat Cataba, sota el reglas republici, regim que desitjo
igualment per als altres nobles ibérica amb eIs quals volem constituir
una federació de nobles Muro.
A tots elle ens oferim per alliberar-los de la monarquia barbbnica.
Desitgem fer arribar la nostra veu
a tots els estats lliures en nom de
la llibertat, de la justicia i de la
pau deis pobles.
El presidan de la República,
F.u. . se Madi."

Salvacond'uctes
republicana
Signos pel President de la República jatalana, senyor Franca«
Madi, han estat lliurats a la premas une salvoconduetes especials per
fer la informació dele cidevank

mente.

El Manifest
A les dues de la tarda ha estat
trames a totes les nacions d'Europ. América
;
Cl -anifest en que
Franzes- Maca proc:ama la República Catalana. En aque t manifest,
dc.prés d'afirmar el fet de la proclamació de l'Estat Cataba Republi saluda els pobles Iliones del
món i fa constar el seu desig daisdan els altres pob:es peninsulars a
lliurar-se del jou de la monarquia
borbònica.

Una reunió
Després d'haver dirigit la parau:a al poble, s'han reunit al despatat
de la Comissió de Beneficència i
en ei de Satatat els senyors Maca, Aiguader, Gassol, Bertrand de
Quintana, Escofet i Eduard Regas-

Arriba el President de la

Diputació
Mentre estaven reunits els anteriors senyors, ha arribat a la Diputada el seu President, senyors Malaquen i Viladot, qui, acompanyat
del seu secretara senyor Sagarra,
sha rdirigit on eran els reunits.
Mentre s'hi dirigia, el senyor Maluquer i Viladot ha manifestat que
es Coba y a dinant en rebre les primeras noticies del que succeia.

El senyor Maluquer i Viladot surt de la Diputació
Un cop a l'interior del despatx on
estaven reunits el senyor Muja i es
seas arnics, el senyor afaluquer i
Viladot ha dit:
"Vinc a protestar del que ha passat i a exigir que es desocupi aguasta casa de la q ua!' j o ido pr esi-

dent."
El senyor Madi :i ha respost que

els havia portal a la Diputació la
veu del poble i que ell (el senyor
Maluquer) hl era representant la
Monarquia.
La replica del senyor Maluquer
ha estat que ell era a la Presidencia de la Diputació per exclusiva
voluntat dele diputats i que, per
Sant, nomas per foro abandonarla
el seu nac.
Llavors el senyor Mach ha posat
la mä al damunt l'espatlla del senyor Maluquer i aquest s'ha retirat.

Una proclama
Un cop sortit d'aquesta manera
el senyor Maluquer, el senyor Maca
i els sena amcis han passat a ocupar el despatx de la Presidencia,
on s'han reunit.
D'allí i per boca del senyor
Eduard Ragasol ha estat dictada la
nota següent:
"En norn del poble de Catalunya
proclamo l'Estat Català, sota el tegim d'una República Cataana, que
lliurement i amb tota cordialitat
anhela i demana als alees pobles
d'Espanya Hur coHabració en la
creadas d'una Confederació de pobles ibarics iestä disposada al que
sigui necessari per alliberar-los de
la monarqui borbbnica.,
En aquest moment fem arribar la
//ostra veu a tots ele Estala lliures
del !león en om de la Llibertat, de
la Justicia i de la Pau Internadonah.—Francesc Macla."

El govern de Catalunya
Un cop a la Diputaci
ó, Madi ha
soda de seguida al balcó acompanyat de Gamo'.
Fet el silenci. Ilacin ha dit:

'En nom del poble ha pres p ossessió del Govern de Catalunya.
Avui el poble una ha donat el ces
vot pesque governem la cintat, i je,
en

nom de Catalunya, esa faig

reo de/ gen govern, 1 ue die que
aqui en& quedem disposats a t'elanlar les sena llibereated Espero aue
el roble ere fu el tutela. D'aqu1

lellpnients
viles
as,
• •

, .t acomplcrt. Ha einst
proclzmada la Rer v, -a catalana
El primer mutadà de la nostra República, el presiderd Francesa Maciä, interpretant la vo:untat del poble de Catalunya lliurement i
nement -manifestada diumenge passat davant les urnas, ha fet pozalble aquest esdeveniment gloriós.
La República Catalana. flor vermella que ha estat fecundada amb
els sacrificis dels patriotas perseguits, arnb l'esforç de tots els catalar.. de bona voluntat ,a • las propagar.des vibrants dels apbstols de
ls llibertat i la República, ha estat
l'epíleg g'oriós d'una apoca de so&imanta, de vexacions, de persecncions - ---ants contra la democracia i contra ränirra
Saluden-, . aquesta flor verm:Ila
d 1- Repalica Catalana Rai ant.
Que el nostre Itornenatge fervorós no
es limiti a l'ap laudiment entusiasta
i al visca engrescador, sind al servei constant, abnegat, conscient de
I Es t
s à de Cata/ nya.
atani procrznada la República a Espanya. Macib. parea al davant dels bornes republicana el- 'e
diumenge, ha proc'arnat 1- " ---"blica Catalana, fent impossible que la
República espanyola pugui tenir un
caràcter unitari. La is- •• t República Cataalana obre els seus bracos
fra. als als alees pobles hispànics
arnb desig de convime amb ells
ta el signe de la germanor cientocrätica i dintre una República federaL
Ela aires de la Marsellesa codos amb les notes dels Segadora fan
bategar tots els core n a nostra bandera que ha estat i serä memore la
1 ndera de la República Catalana,
oneja als quatre vente amb l'orgull
de la puresa, la consciencia de la Integritat i rentusiasme de la victbria.
Vis,a la República Cana!

Vlsca el president MaciäI
ro'

nomas ens treuran morts. També
us dic que ens hem de fer dignes,.
d'aquesta ribertat."
A continuació ha fet ús de la parau'a Ver:tura Casaca qui ha dit que
des d'ara Catalunya te dues banderas, la catalana i la repubrcana.

L'a brandament ciutadà
A les 4 de la tarda un incavida,
la Plaça de Catalunya ha disparat
quatre trets de pistola a terra. Immediatament la multitud l'ha atropellat i ha pogut escapar protegit
per la policia S'ha dit que aquest
individu era ill del baró de Vives:
Es crea que esta mal ferit.
Als comerços no es treballa. Tota la gent as a les portes, asceta per
la gran expectac'ó. Les Rambla i
carrera de Barcelona eón plena de
públic. Els uns es manifeaten amb
banderes catalanes i repuhacanes, i
Pace san els que no aplaudeixen.
Passen camions plena de gent i
tramvies embanderats. Ala imperia/s, plens de gent, les aclamacions
eón continuas.
A la Rambla, el públic formas
grupa arnb les forces de seguretat,
que recoruanaven alee comentava
els esdeveniments amb l'entusiasme
pintat a totes /es cares.
Els policies d&en que ni volien ni
podien lee res contra el p..sble, i eacoitaven totes les opitionb sense s ig
-nifcarse.
A la olaca de Sant huiste, a
quarts de eine, hi bay al uAan tersacid imposant. El, baleen.. de la Dipteaci6 i de 111 jnatteruent, teatabi
cataren pleno

•

DiMecres, 1 5 d'abril de 1931
Elements deis que formaren part
de la candidatura republicana salan
reunit a la plaga de l'Ajuntament
amb ores Seo persones, i alguna han
pujat a; sa:ó de•sessons de la Casa
je la Vila.
El grup que es dirigia al saló de
sessions ha estas aturar paf senyor
Tornes, cap de la guardia municipal,
I ei secretar; de raljuntatnent, salvar Kies. els quals han telefonat a
l'alcalde. seryor Isamat, i aqueas ha
recoma= que no alteressin l'ordre
procedissin sense vio:encia.
Els grupo &han prcaipitat al saló,
han agafat un bust del rei Alfons
i l'han llançat pel balcó al carrer.
Desprós han Ilanaat un abre retrat
del =ajar i el poble iba estripat i
crertrat amb una gran excitara&
Ha sortit al balad ralcalae i ha
recomanat que tothom procuras evitar es descrdres i donar les mostres de scay que sempre ha caractetirzat aquesta poblada. L'alcalde ha
molt aplaudir i
manifestada
_a a:sat i naras pacifica/nena pera amb
tui. :a-r-ie impresa:criar:
Després el públic ha reclamas un
rrn-at del senyor Sabater, paró no
n'hi hacia cap, i aleshores cridaven
qu e s ort l s ell en persona per arcossegar-lo.

A Girona
A Girona han triomfat per una
gran majada eis quince republicana
qae anaven en candidatura.
Entre els que han triorniat hi ha
els senyors Miguel de Palol. Joaquim Colomer, Francesa Ribes i
Armengol Vilardell, d'Acció Catalana.
No va registrar-se cap incident.
E:3 republicana donaren provea d'una organització perfecta i d'un veritable esperit de ciutadania.
El primer acte, despréa de la victória assolida, fou una manifestació
nombrosissima que va dirig ra -se ora
denadament al Govern civil, on el
senyor Miguel Santaló, candidat
triomfant, demanà al governador
que se servia transmetre al Gravera
el desig de tots que es concedeixi
una immediata amnistia i siguin alliberats els presos per causes poli-•
sigues i socials.
El governador va prometre atendre la petició, la qual cosa fou comunicada als tnanifestants, des d'un
deis balcons da', Govern civil, pel
mate ra senyor Santaló.
Complert aguase dure, la manifestada es na dissoldre amb tot ordre.
A Blanes, Sale i malees altre, noblacicns gironines han trionniat
tantlié en tota la 1Mia els republ:cana.
E. el gran plebiscit de diumenge,
Girona La votat, dones, per la República, i cal proclamar que han
zontribuit a aqueas triord, amb !sur
entusiasme esperit els
joaes, els estudiants, els que encara
no Cenan vot i són, ja no sols una
esperarlça per al dia de demà, sind
una magnifica realitar.
Molts d'aquests joyas han trabaras constantment, anab tota lleialtat, i alguna d'ella han pros part
per primera cegada en es niftingts
republicana, posan de rallen remarcables condicions oratóries i lames'
a la llibertat, a Catalunya, a la República, que abranda els s s com.

A Vilanova
Magnific ha estat el resulta! de
:es eleccions dMhir. La coalició catalanista-republicana la esclafat sorollosament la concentrada) de forces addictes a la política de l'exdiputas Bert-an i Musitu, formadas
es collaboraci6 amb indicidus de
la U. P. i caras, conquerint els 15
llocs de majories, demostrant-se amb
el nombre de vots ohtingut que es
podia hacer anat al copo amb la
completa seguretat de guanyar tota
els lloc
Varen complir amb el sets deure
de ciutadania 2.774 votants, ao
MéS del 70 per roo de! cena inscrit.
La victaria ha omplenat de veritable joia a tots els vilanovins,
tant MéS quant els cabdille Iligaires s'han vist derrotara pela horneo
que ella posaren en llur candidatura
salarnent per ama/e:lar-1a.
Fem constar, en honor a la ven.
tul, que En Joma Rossich la vigilia
de les alecciona dirigí una ¡letra a
un setmanari local, pregant que fes
constar que ell no hacia donas el
set: notas i que per tant desautorltrava els que l'haaien proposat com
a candidat.
El res iltat fou el següent:
Distric:e e. - Magi Soler Figuerola, 339 vals; Joan Sugalä Ventosa, 551; Mercal Miró Fora, 544;
Isldre Urpf Sicart, 535, per majof per minoria, Josej Carbonell
Rovira, asa, i Romea Massip Soler, 140.
Districte 1. - loan Cardona Paleta 3.44 vots; Salvador Riarnbau
M aspons, 336; J. Satunarti Sadurni,
335, per majoria, i per minoria, B.

LA PUBL ICITAT

A Manresa
Eaclatant victòria de Concentració
Republicana. - rs regidora triornlenta. - Entusiasme indescriptible
Després d'una jornada plena de
febre en la qual s'ha prodigar l'entusiasme, la candidatura presentada
pela catalanistes republicana ha assolit un triomf esclatant. Han guanyat ler, majories en guarra districtes, de,rotant els regionalistas, els
republicana aliats seus
1s carlins.
El resultar, verament esplandid,
ha estat el següent:
Districte primer. - Antoni Costa
t Blasi, 365 volt; A. Espinalt Sanahí, 350; Aguara Soler Salat, 377
(republ i cana catalanistes): Josep
Coll i Koca, 3 53, i Conrad Costa
Pone, 233 (reedonalistes).
Districte segun. - Dominec Font
i Portella, 535; Francesa Mora i Mora, 531; Liuís I runers i Sató, 578;
karnon Puig i Ball, 655; Rasaron
Sana lbars, 523 (republisans catalanites); Didac Baget i Firmat,
3 83; Linfa Planes i Roca, 448 (regionaliates).
Districte tercer. - Francesa Marcat i Artigues, 299; Salvador Reguant i Bou. 343: Joan Salves i
Carnet, 365 (republicana catalanistes); Josep Maria Viras i Cala ar3;
Pera Vintró i Serret, acit (reaionalistes).
Districte quart. - Isidre Costa i
Perransoar 423; Joan Prat i Fabras,
399 Enrili Pruners i Sara), ar9; Antoni Ribes i Grau, 458 (republicana
catalanietes); Dornanec Eacader 470
(liberal); Salvador Jubert i Oriol,
412 (radical).
Distriete cinqua. - Lluí Casa.
sayasi Morera, 31r; Rarnon afarti
i Pitas, 318; Maurici Tons i Basallés, 275 (Unió Administrativa). En
aquest districte hi ha hagut un unpat entre Francesc Rubinalta i Gua
tart (regionalista), i Valentf Brunet
i Riera (republicä catali), q ue han
tingut 238 vota, el qual empat ha
de decidir-se per majá, de sorteig.
I Jaume Fornells i Figueres, 237
(regiznalista).

A Palautordera
El resultat de les alecciona niunicipals d'avui, 12 d'abril de 1931, san:
Candidatura Popular:
Jose p Dan i i Tusen, A. C. R.: 63.
Josep Pau i Font, Lliga: 193.
Josep Gimjané i Cuna A. C. R.:
196.
Joan Mateu i Llegar, indefinit;
196.
aliauel Porten i Olise, indefinit:
193.
Joan Jas i Tapies, A. C. R.: /92.
Joan Perxachs i Puig, indefinit:
200.

Amadeu Tàpies i Roles, A. C. R.:
191.
Joaquim Cullell i Pujadas, obrer:
1g7.
Candidatura Monarquica Pupina:
Pera Perxachs i Puig: 3
Pece Corornines u Maten; 2.
jamare Estrany i Ribes: 2.
Agusti Illa i Altimira: 2.
Rafael Rovira i Juliä; 2.
Josep Bruguera i Broa: 3.
En blanc: e.
El nombre de regidora que cona
pondran el nou Ajuntament san
non: per tant, guanyarem el copo,
aixafant els dictadorets d'aci,
quals tanta ressentiments guarda el
nostre palle per les sa yas maniates
durant els anys de Dictadura.
La nosara candidatura no representava directament cap matis
ai be n'hi ha de nora cinc
d'A. C. R.
A la població hi ha gran entusiasme.

Les eleccions municipals a Berga

Freixes ROCaSalVe3, 124.
Districte 3. - Joaquín., Pasqual
P asqual, 419 V01111 Miguel .501e1

Les eleccions municipals a la nostra ciutat han constituit una esclatant victòria del Partit Catalanista
Republicä.
Malgrat de les coacciona contubernis i alees ressorts electorals
emprats pels elements contraria, el
nostre partit ha sabut imposar-se
a tot moment Han estat elegits consellers els
senyors Llua Fustagueres Vila, Josep Braup Campal, Antoni Puig Boixader, Jaume Plana Grifell, Rasaron
Calonge Ferrer, Elles Sala Lladó i
Joscp Maria Badia Sobrevies, per
l'Ateneu Catalanista Republicä , Senyors Josep Pla Ganar, Benet Cubares Calonge, Mudan Ribosa Rosselló, Ende Puig Figa, Ramon Vila Vilademunt, Climent Capellera
Prat i Araoni Mas Perras, per la
coalició monarquica-regionalista.
Si bé els dos bandola contendents
han obtingut el mateix nombre de
consellers, cal remarcar que el nombre de aufragis emesos ha estat francament favorable a la candidatura
catalanista republicana. Heus ad
unes dadas eloqüents: Ateneu Ca.
talanista Republicà, 2.941 sufragis;
Coalició Monárquico - Regionalista,
1,279.
La concurrència a les urnas ha
estar extraordinària. Han votat un
setanta per Lene dels electora.

iou,ao6; Joan Bernat Papiol, 401,
per minoria, Josep Soler Bertran,
154

A Caldes de Montbui

Districte 4. - Joan Lles', Mari.
goa 637 vots; Josep Pla Brunet,
629; Vicents Nolla Tornar, 628;
Jaume Pellicer Barceló, 625; Artur
Planes Masdeu, 624, per malaria,
Per minories, Ramon Fer-er Parara,
1 97, i J. Cucurella, 196.
Han sortit derrotats, entre laves:
Er, Pau Soler Bertot, B. Orriols
B atet, Cristafor Ferrer Ferrer Alfred Puig Marquis.
Els comunistas del Partit obrer
.1 carrperol obtingueren en tot Vi-

La jornada electoral del diumenge
passat en aquesta vila constituí una
veritable mande:lacia de ciutadania
i un esclatant triomf per la candidatura de codició republicana, formada sota la bandera de Catalanisme, Democräda i Repablica.
Dele dotze regidora anda qua ha
de formar-se el nou Ajuntament,
en sortiren ele g its deu d'aquesta
coalició í dos de la candidatura de
dretes, anomenada "Popular administrativa indepe:.dent".

leaova

une vint veta.,

Eh regidora

güente:

elegita ida ele ee-

Per la Coalició Republicana: Joan
Casademunt Clapis, Feliu Xalaberder Busquen, Josep Maria Cendra
lila, Anean/ Condal Balada, Arseni
Casabayd Masclans, Pau Mollas
Bobea Josep Fontcuberta Regia,
Miguel Gisbert Vila, Lluis Marti
Ramon Burgada.
Per la candidatura Popular Administrativa independent: Joaquim
Cerda Punyet, Isidre Anglí Palau-

LA PROCLAMACIO DE LA REPUBLICA A MADRID

El Govern provisional en funciona
L'ex-rei Alfons surt en automòbil amb direcció deszoneguda
La comunicad de Francese Macià als alcaldes de

Catalunya
El senyor Palma no és
jaumí
En la nostra edició d'ahir i
la informada electoral deiem que el
senyor Eduard Palma pertanyia al
partit
A pericia de l'interessrt, ens plan
de rectificar en el sentit d'afirmar
que el senyor Palma és honre d'ideologia asquerrzna.

Resultat de les eleccions
a Torroella de Montgrí
Malgrat del oonglomerat de les
forces monarquiques que s'havien
unit en bloc per lluitar contra els
republicans, aquests han resultar
vencedora per majara al:aparado:a,
cono ho indica ei resalta: següent:
Republicans: 8.
Conglomeras: 4.
Aguase èxit dels republicans indica la cautadania que ha palesat el
poble de Torroella de Montara

El resultat de les eleccions municipals a Sant
Feliu de Llobregat
Trienal de la candidatura Republicana

Federal Catalana
Els candidats triomfants en les alecciona municipals del diumen i e darrer
són els següents, amb els vota que
samba s'indiquen: Districte 1, Josep
Gaspar, 383 vots; Jamare Elies, 369;
Francesa Moreno, 333; Lluis Estrada,
348; Ramon Vicente, 185; Pata Rigol,
183. Els quatre senyors csmentats en
primer lloc pertanyen al Centre Republica Catalä Federal, i els dos resames al grup d'Esquerra Administrativa.
Dista:de I: Pere Codinacs, 344
vots; Francesa Ximanis, 331; Amaran
Coet, 330; Ansoni Sertalabós, 326;
Josep Pallasa Jorba, 319; Antoni
Prats, 145, i Fra.11CeSC Major, 139.
San afiliats al Centre Republica Català Federa: els cinc senyors assenyalas primerament, i al grup d'Esquerra
Administrativa els dos darrers.

A Solsona
Malgrat es esforacs dc certes perscnalitats eclesiastiques, la candidatura
higuera no ha pagan obtenir res mas
que unes minses mirarles. La coalicrd
papular integrada per elements republicans i catalanistes independents ha
triomfat.
La votada' fou animadissima 1 la
Lliga pegué treure quatre Haca aer minorias per falta de previa dels sera
contrincants, n a qua en el districte segon amb els vota que va cbtenir la
malició republicana j catalanista podia
anar al "copo" i &jai la Liga hauria
quedar reduida als dos /loca de minonia del districte primer.

A Rubí
Per una gran majada han estat
alegas regidora republicana:
Chíes Lates, Miguel Segura, Pare
Aguilera, . Josep Joncar, Francesa
R i era, Ramón Pujo'', Franacsc Rovira, Pere Salas, Josep Fontana: i
Tomas Cola
Monàrquics presentats arnb el tiro! cradrninistratius:
Pare
Josep Comalla, Jaume 's'unen i Vicenta Fontanals.

A Vilarrodona
De.spras de set anys d'abstenció, quan s'ha pogut demostrar

la voluntat del poble, loa sortit
triomfant 110Varilellt la candidatura republicana per majoria, mes un regidor amb ernpat.
Amb tal motiu, el Ccznite va
cursar teiefbnicament a Madrid
1 a París el resultat, tal con)
estava ordenat vi . la Secretaria Nacional d'Al..,riea. Republicana.
A Aiguamúrcia son' trabé
triomfant la candidatura republicana davant els elements que
fine ara havien pertangut a la
Unió Patriòtica i que es presentaven sota el nom d'agraris
socialistas.
A Bräfim ea forma un bloc
dele elemento que havien actu at fins ara impossibilitant
l'acció del Centre Republica que
fa pocs dies fou multat amb
tres mil pesse t es, la qual Ind;l8
fou deixada en suspens pel delegat d'ilisenda de la provincia

de Tarragona, vist
ment que representava.

Ha estar repartit per ter atalunya la següent comunicada des de
Barcelona:
"En el moment de proclamar l'Estat Catalä sota el ragim de la. República Catalana, us saludo amb tota l'anima i us ¿emano que em prorrateara la vcatra conaboració per a
sostenir-la co la vostra ciutat i preparant-vos a defensar-la cuan us
crid:.
Per la llibertat de Catalunya, per
la germanor amb els altes pobles
d'Espanya, per la pau internacional,
sapigueu fer-vos-en dignes.
El President de la Re p ública Catalana, Francesa Maciä."

Crups i càrregues
Madrid, 14. - Durara tot el m.rtf
nombrosos grups han estas continguts de la torça pública, a migdia,
com que engruixien han estat dissolts pels gandies, els quals han
simulats can-aguas.

Mort d'una víctima
Madrid, 14. - Avui ha mort
Araujo, que ion ferit de gravetat
ahir a la nia durant els successos
de Recolctos.

Cambó no té res per
declarar
Madrid, 14. - Aquest mati ha
arribar el senyor Camba.
Ha dit que no tenia reo a ategir
a la nota que va facilitar a la
Premsa.

Els ministres van a despatxar, sí; i diuen que el
rei els consultarà per
parelles
Madrid, La - les 1050 'na arribat a Palau rl ministre de la Governació, el qual ha dit que anava a
despatxar aom rordinari.
Se li ha preguntar si portava alguna cosa interessant i ha contestat que
nomas dadas de les alecciona i
assumptes del seu departarnem.
Cinc minuta després ha arribat el
senyor Vent-sa, el qual ha dit que
havia eStrit avisas per a despatxar.
A les 11'20 han sortit junts els
ministres.
El senyor Ventosa ha dit:
-Nonnis hi ha el que ja ha declaras el President.
Ha preg ratea als periodistas que
haaia dit el aeneral Aznar i en donar-li compre ha dit:
-Donas no E ha :es mes, El rei
cridara a Villanueva i Sindica
Guerra, que vindran aquest matI.
Després seguirá escoltara de dos en
dos els membres del Govern. Nosaltres, a. més del despatx ja hem
evacuat la nastra ccnsulta.
Se :i ha preguntar si quedaria
aval resol: i ha contestar:
-L'esdevenidor no depèn de nosaltres. Vosaltres podeu fer conjectures com les fern uosaltres.
A les ir ha arrib-at cl comte
de Rontanones a Pelar. Se ii ha
preguntas si anava amb ej algun
abre ministre, pu:x les ccnsultes
s'esacuarien da dos en dos.
-No ho sé-ha contestat-. He
estat cridat i he vingut.
Els periodistas li han donat compre de les manifestacions del Presa
dent i ala lintitat a escoltar-les.
Moments despras ha arribar el
ministre de Gracia i Justicia; el qual
eMMOM

entitat que presentir la candidatera elegida per 1535 sufrag ios del noble.
Aquesta victòria xardorcsa de:, republicans a la nostra vila és doblement significativa, per quant tau
aconseauida amb rota legal:te i
tant amis uns achersaris que s'organitzaren cridats expressament pel tnateix alcalde i reunits a l'Ajuntament,
contravenint les orares oficials circuladas, i adhuc emp. aren el persanal
de les oficinas municipals i els agutzils per les diierents tasques electórals.
Altrament, cal remarcar l'act:vtat
desplegada per un senyor funeioaari
de Mines de Potassa molt afecte a ta
direcció, que pasa a prova una vagara mas i es Seves dots de convenciment al serreta del caticmisme Yergonyant, pera qae fracassaren el establir contacte amb els obren i alguna
funcionaris • de Fesmentada empresa.
No hi valgneren, dones, lea coacciona ni les amenaces ni els "layas"
consells. Amb el triomf de la aandidatura republicana :doma la dignitat
de tot el pabie de Súria.

ti ROBO NrAi:

A Súria eis republicana
triomfen per 1585 vots
contra 655 dele administratius
La riallera vil,' de Súria, aquest
roble virtubs que treballa i pensa
alhore, en un esclat d'entusiasme dotada ha volgut pale s sr el seu anhel
de ressorgiment, contingut durant Set
tan de

dictadura.

El Cirrel Republici es pot apuntar
altre bit, ja que fou ¿'esmentada

Sm

El

Govern Republicà

Nicolau d'Olwer, ministre d'Economia
Madrid, 14. - Seguint l'ordre en que sigel manifest de desembre, els que havien
de formar el Govern de la República, aquest
sembla que quedará constituït de la següent
manera:
Presidència: Niceto Alcalá Zamora
Estat:
Alejandro Lerroux
Governació:
Miguel Maura
Hisenda:
Indalecio Prieto
Guerra:
Manuel Azaiia
Marina:
_ Santiago Casares
Gràcia i Justicia: Fernando de los Ríos
Treball:
Largo Caballero
•
Instrucció pública: Marcellí Domingo
Foment:
Alvaro de Albornoz
Economia:
Nicolau d'Oiwer
Comunicacions: Diego Martínez Barrios
naren

.11•11..1.9137,1.a

ha dit a preguntes deis pericdistes:
- Jo no sé res. Estava al ministen, m'han aladar i he vingut.

vern provisional i estaca disposat a
abdicar.

Madrid, 14. - Aquest mati han
estat a Palau tots eis ministres.
El senyor Cierva, en sortir i assabentar-se que el president Irania
da que no hi hacia cris:, ha contestas a preguntes deis perioalstes:
-Dones si ho ha dit el president,
no n'hi ha.
A les /2'45 han sortit junta Romanones i el marqués d'Allumernas.
Aqueas ha dit que havien informal
al rei del succeit al Consell d'anit
i Ii bares donat - ha afana - la
nostra opinió. El rei consultara altres persones.
Han desmentir els rumors que
fas proclamat restas de guerra.
Al corte de Romanones hona
ha preguntat si hl havia crisi i ira
contestat:
- El cert és que no lai ha erial.
A més, ho ha dit Ja el president.
ND, t res rimel:en, la nostra op; '6
al rei. Aquestes són horas de tranquiPitat. Tot es descabdella tranquillament.

Madrid, t.. - A lea 345 d e la
tarda sorti el senyor Sanchez Guerra de Palau, manifestant als periodistas:
"Puc dir-los molt poc. He parlat
e Rei del marnent polític en els
termes que la seca graveras reguarda.
Li he drmat arda claredat la meya
optara i comprendran que per aguasea mateirca gravetat ro paro dir res.
• Cree que ara arribara el senyor
Villanueva.
Jo-agrega-he estat sempee ritonaaquic i h.o sóc ara tambe; en
aquesta ocasió m'interessa fer-ho
constar."
Després es reten el ser.yor Sancha, Guerra a les visites que aguas..
rnati Ii feren diversos periodistas,
parlant-li de l'esperarlta que ingressaria al canip republica.
"He contastat el que en carta ocaaló vaig dir a uns senyors que cm
da-sacre:1 que marxas al carnp republica.
Mur/ farien molt mal en rebre'm,
parqué estarien al costat d'un pocavargonya, i a mi no m'agrada acuda- en defensa del vencedor."
Hn:a li ha pregantat quina imp-ass' • ' nia sobre la saludó de
continuitat.
-Quina impressió volen que ting a i en aquests moments tristos? ha contestat,
jo veig les CO5eS sense sorpresa,
perq •'• aquesta as la collita ti' r queIla sembrada.
Ela periodistas li han dit que a
, arada
i a shas cap i tals havia
estst p
• República pels
. untrments, t ha contestat que ja
Irr sabia.

wome.
• '",9
. 4:n.'"

A les cinc de /a taren
MANIFESTACIO
A MADRID
Ma'rid, 14. - A. les • oc de la
tarda s • t formar a Madrid una in>
m amanifestació compos:a per
: ales maers d' a ar scaes,
roatant
les noies , en camions i automdbils
d, ' 4er, banderas republicanas.
-- - recorregut el ces.t
de la
p -afaa'ai amb g:72..n ordre i en lardasm^
essent aplaudidas pe) públic,
tant des de les voravies carn des
d ' ' 11- it15.
Regna 'ordre més absolut a tot
arrea.
Les forces de cavalleria de la
gua: dia civil que estaven de vigilancia a les cantonadas dels carrera
ro els ha caiga? intervenir. \

Consell a les sis... 1 marxa
en automòbil
Alfons Borbó i Habserg
NO HI HA CRISI; JA
Madrid, rat - Sembla que el Conresigna els poden?
ES VE7
sell a Palau es reunirá a les sis de
'Madrid, /4. - A les cinc fte
la tarda i després marxara el Rai
Tot es deseabdella trantarda slan reunit al Palau e9i mien automòbil,
quillament, diu Romano- "Aquesta és la collita d'a- nistres amb el rei.
deis consellers de la Corona
lles :: El rei invoca els di- quella sembrada", diu Sän- haUn
dit:
"No es tracta d'un Consell. Es
funts
chez Guerra
tracta de la resignació de poleas

La gran desfilada de
clames
ag adrid, 14. - Molies clames de
l'aristocracia han desalar aquest
molí pel Palau.

Gestions desesperades
- Hom afirma que
el coarte de Romanones, després de
la seva entras:ata amb el rei, ha
aorta per a real:triar a:gunes gestions par a la constitucia del Govern nacional.
F comte arriba al Palau a les
tr:s raya vine t. muts i ha sortit a
les tres de !a tarda. Ha namilestat
qua hacia anat a donar compte
rei d ! cura dels esdeve iments.
-Ama rebra el monarca als senyors Villanueva i Sancliez Guorra
ha dit el conste -. Es po -de
que a-insta tarda es reuneixi el
a onsell de n.inistres.
Hom Ii la preguntad si seria al
Palas, i ha comestat que era possible.

Preparant la sertida
Un que va a Palau.,. i demana a la s2va familia les
maletes i diners
t4. - S'aasea ea qua el
secretar de la Junta de la Ciutat
,_
zas Aguilar, ha
ara
aquast mati a Palau, i poc
nlesprés ha nidal a telafoo, a casa
seca ¿emanaras que li praparca la
maleta i Ii trartetessin cica mil pesset

Sänchez Guerra a Palau
Madrid, ha - A les tres i vint ha
arribar a Paca el senyo: Sánchez
Guerra. No digué res en entrar.

Els que no saben res
Madrid, 14. - En sortir el senyor
Mauna de Palau,
-He donat la mera opinió al
Rei, que no difereix de la que caig
expusar al Curasen d'ahir.
El general Bereuguer digue que
havia estat cridat per a la seva
opinid.
Ge li pregunta quina ek.luciá es
donaria a la situada i digné:
-No se les.

Alcalá Zamora i Maca
conferencien
Madrid, 14. - A les qrure de la
tarda el s. a , Jr
ni' aS a!, penc,a;stes
e havia ;abras r a conferir:e:a alt !larga
aria' Barc : lona, par:ant p rimer amb
la f II adel servor Maca, despeas
a 'a Ventura i Gassol i per últim
ata:,
La conferinda ha estat quelcom
d'inoblidable.
Isla& mara que s'havien n et
cirrrec de l'Aiuntament i de la Diputada i m'ha transmès lea aspiracions de Catalunya que Espanya,
taa 'in Sorte
líos
3, slarri felic,
afeelat que Cata a ¿ceaja viere
en plena comunitat 1 gern -nclat
amb els abres noble; pe7lintilars.
r
aa' m'ha manifestat el desig que a tot arrear obreros as
tota
ra;
e a evitar toparles rarararnts que caiarir lamentar, si bi no
creure. • nada la serrnirat
tot artete.

Entrevista de Lerroux
amb Alcalà Zamora

i Maura
'fa rid, 14. - A clos quarts de
clac de
tarda ha arrraa •ararri• del -layar ataura la familia del
seo, or Zamor. n poc despras
ao fria tambd el sc yor a-rcux, ei
q tl ha d t . .nrient: j ha arribas
la nostra hora.
.1tres teniu impaciencia, a•
getreu-vor la d'un
ae de !a me-.a

Romanones demana la vi- Romanones fa Iliurairent
da per al rei al Govern dels poders a Alcal Zae V•ODONal
s. Me ommo eme.
eam memo. re
amena
a•••••

imicat a la Casa de Pone, ^a
I estat hissada la bandera republic na, s arqua sortissir al carrer
gra pa en diversos automòbils per a
•.--- la pro,'- 3aaale.
El Goa -n ps,
.al estä reunit
a cata ri el s-nyor Miguel Matra,
pmr
I remire disposicions zomple!tarjes i ':r respectar la Ilei.
P-enira possessió a
nt
aquesta tarda del 'comand s ment de
la
rió i actuara de notari majar
sea: Es/atan:lo de los • F.:os.
Després animan als departaments
oficial:.
'en.bla que e' rei ha mara- cap_
a P r tugal aauesta nit.
E l Gc. ern provisional
donat
als ase no sera alterat Vordre que es respectarà la vida dala
indiCTcfus ar. la familia reial.

Provisional

mora

Madrid, 14. - Sembis qua el Govern provisional esa reunit a la tasa
doctor J'araño:a.
S'assegura que el cota te de Romanones mitigué alli per a demanar
que s'assegurés la elda de la familia
final, si el Rei reconeixia el Go-

L'ex-rei cap a Portugal
liad 14.
:2 el
cc .• d
•
inane a
•
Zambra de%
Pot , -- de Govern.
El ser . or Álcalis Zum 1 ha l'e

del monarca en la persona del cap
del Govern."
Els Mnistres anaven d'etiqueta.
aL noticia ha corregut ràpidament
per tot Madrid.
Alladrid hi ha una gran expectació.

Al Palau de Comunicacions
Madrid, 14.-all Para de Comunicacions, a les guarra de la tarda,
ha estat sesada la bandera republicana.
Serubla que aquesta actitud obeeix
a Que els telegrasistes barcelonins
han comunicas als seus companys
de Madrid que s'havia pr.aalamat la
Repablica a la altar corma:.
Els empleats de cornartacacions
abocats a les iineätrcs dt l'edifici
ium comeaaat a (lanar a,aques a la
República.

La República a Càdiz
Cadiz, 14. - Una gran manitasSació ha desfila: pela carrars. S'ha
dirigir a laajuntament, on alta proclamas la República.
Tot el camera ha tareas i circulen per :a pob:ació patrui:es de la
guardia civil.
Cadi 14. - A dos calaras una
da • rot nagdia ala form
una
gr
msnifestaciú d'antdirs ‘ZiCS.
aahuc d'obrera que havien abandon • ' r ebaa a •-•
Poc després ha estat collocaaa
Ins pina de la Constitució un resol
d nant el nom da Plaça de la República.
A
plaaa d'Alfons Nil hom ha
:et •sapareixer la lapida.
Eis manifestar.ts seguiren al Gov.rn :va • :r a clear , er una immed ata arn a istia i a destimcia de Fa:calde per la seva actuació en ki
la y .,
dasaras a I- plaça sIe les Corta i davant
el monumant es proaunciaren disc rasa i es f a -.
mata'. de '• mol
a la
niat
• "Sarnand. .

La República a Eibar
elbra-, 54. - A les sis dcl mas'
ha asres possessió el nou Ajuntaa. at Corn que t`3 re;Y :irá ha 'S.•
tat h:Ssada la band-aa rapublicana
s ' b s ara , qa dant proclamada aixf la
Repablica.
a/a:azalá fa la se. vida ordinaria.

La República a San Sebastian, Saragossa 1 Cbr-

doba

•

Madri d, 14. - Las naticies rebudes de Sant Sabastiä, Saragossa i
Córclova san les que tarnhé ha es:at
proclamada la República amb les
E:7: •
condicians que a Eibar.
A igdia han recorregut els carreta canarias de Madrid diversos
grups cal lant visques a la RapanHan estat dissolts per la foro
p • al • a arase gran resistència.

A Gijon la demanen
Gijcn, i., - A migdia s'ha formas
una manifestada al carrer de Carrida. En Urgir el públic en els transparenta la noticia de la visita del
Govern a Palau eis m. nifestants
clan dirigís a l'Aiuntarnent precedas pe l s regidora rtpultdisans triomfants. Una comissió ha visitar
cuIde perqua transmerés al Gavera
al desig del poble de que es dora
al aais la soltura', que reclama, •a
que la solució d'unes Corta Cona' Meras no el anta:fan.
L'al calde ho ha tramas alisa i ei
regidor electa senyur Moran ha 33r.
tit al baleé f/ e l'Anntamnst acorne-

LA PUBLICITAT
llant els manifestants que es dissolguessin, la qual cosa així s'ha fet.
L'alcalde ha trames al Govern
el desig dels d- Gijon.

Normalitat al Palau Reial
Madrid, 14. — La vida a ralau
durant el dia d'ahir fou absolutament norrr al i la que es fa de costura.
Prop de les dotan de la nit, sortiren de Palau els infanta Don Ferran, els seas fills i els infants Don
Alfons i Donya Beatriu, que havien
passat la vetllada en companyia de
la familia reial, cona acostumen fer
sovint.

Clergues antimonàrquics
Madrid, 14. — "El Socialista" diu
que sap de bona font que la majoria del alargue de la catedral de
Toledo vota per la candidatura anta
monärquica. Molts capellans d'altres paradquies també feren demostracions contra la monarquia en emetre el vot.

Una entrevista transcendental per a Espanya
Madrid, 14. — A les quatre de la
tarda, alguna per iodistas van estar
en el domieil: del docto: MaraSon.
El senyor Maratión va die sue el
enmte de Romanones haría mlearat
allí una antara corderenva watt ei
senyor Alcalá Zamora. a la qua! —
afaasi — vz-g 255iStir com a amo de
I,. a isa, rara res més.
Era sernbla molt que aquesia entrevista es ti anscendenta: per a la
vida d'Espanya.
¿Sala redactat alzan asara que asseg ri la aortida de les persones
rei s? — li van preguntar els Peri istes.
4-Res d'escrit — respongué — nomía parlar i aquesta tarda se sabrä
el resultat definitiu.
ya dir que no podia avenaar cap
inuaressió, perra que creia que ja era
prou.

Afee que hi haurà noticies definitivas a primeras hores de la nit,
ja que retardar-lo més equivaldría
a posar en perill l'ordre públic.

Continuen les entrevistes
entre els caps republicans
Madrid, re,. — A dos quarts

de

tres, tornà a casa del senyor Mayra,

el senyor Alcalä Zamora
—Acabo— va dir — de tenir una
conversa amb Rornanonas, molt cordial. Les coses van molt bé i li he
indicat la necessitat que succeeixin
aviat.
POC4 moments mis tard, En Miguel Maura doné ordre que s'avisés
els senyors Lerroux i Azafia.
El senyor Mama va dir ala periodistas:
Prego que diguin a l'opinió que estigui previnguda, pena tranquilla,
perquè, pel moment, les coses no
poden sortir-se del viarany normal
L'arde que s'està discutint ara as
una qüestió de proceditnent.
A les tres de la tarda, es van
retirar els reunits a prendre uns enparedats i unes copes de xerea.

Els presos política han
estat posats en llibertat
• Madrid, 14. — A dos quarts de
, non han estat posats en llibertat
ton els presos polítics.
Entre ells hi hacia el senyor Galana, el cirial en un automóbil ha
recorregut els carrera i ha estat
aclamas.
Sernbla que ala nomenat director general de Seguretat al senyor
Carlee Blanco, i governador civil
de Madrid el senyor Eduard Ortega

%set.

després de les alecciona, 1 que aixf
ho havien dit al rei, deixant al sea
arbitri el procediment per a acatar
la voluntat del poble, peral partint

Madrid, 14.—Durant tota la
de la base que Mica era primordial, tarda han desfilat pel Palau
persones de la noblesa i maltea
i serien ja Mútila les retiatincies
que es volguessin °pasar a l'obra alomes.
que tot ho arravatava.
A primeras loores de la nit,
El senyar Alcalá Zamora sembla per les galeries que donen a les
que ha exposat el seu desig que en habitacions de la familia reial
vista de les circumstäncies s'adoptés es veien preparatius de viatge,
una solució rápida, tan rápida que ha
com maletas, cistells de vfmat
fixat el termini en hores, i àdhuc ha per als äpats,e te.
dit que aquestes havien d'ésser molt
A un quart de nou de la nit
poques, declinant en altre cas tota res- ha arribat a la porta de Palau
ponsabilitat de tot el que pogues ocór- un automòbil oficial ansía les
rer en el dia de demà, si durant el
cortinetes tiradas.
dia d'ama no es donava satisfacció
Ha bajial de l'automòbil el
plena a les ànsies populars.
ministre de Marina, que ha enIsrd seria aventurat suposar que el
trat a Palau.
comte de Romanones haurä hagut de
El cotxe estava equipat amb
tractat de les garanties que podrien
rodes de recanvi 1 amb un gran
oferir-se al rei i a la seva familia perMeló de gasclina.
qua poguessin fugir d'Espanya sense
Poc després arribaven dos
dificultat de cap mena, i creiem sabana
cotxes mas, tambd amb les corque a això ha contestat el senyor Altinas
tiradas. D'un d'ells ha
calá. Zamora dient que per part del
Gavern provisional no hauria de cór- baixat un sergent de la guardia
civil.
ner la sang, perra que la seva micha
Els driaxes s'han dirigit cap
és tan roma i la sera decisió tan ina la porta de Sant Vicenta pel
quebrantable que si no s'implantava
túnel que dóna al Camp del
la República avui mateix no retrocedina davant de res ni davant de ningú. Moro.
El cotxe del ministre de MaA dos quarts de tres, en el moment
rina s'ha parat a la porta anoen qua el comte de Romanones es disposava a anar al palau, ha rebut els menada "incògnita, i hom creu
peribdistes i els ha confirmat que baque a les nou de la nit marxarà
ria parlas amb el senyor A :cala Zaen el dit cotxe el rei amb el
mora al domicili del doctor Marañón. ministre de Marina i el duc de
Un periodista li ha dit que el seMiranda.
nyor Alcalá Zamora havia afirmat que
Probablement don Alfons eml'entrevista havia estat molt cordial.
barcarä en un port espanyol,
El comte ha contestat, evasivament:
potser Cartagena, 1 demà, a les
—Es ciar, és clan; molt cordial. lea
vuit del mata amprendra la
faltara mis! I que més?
marxa la resta de la familia
—Que les coses van bé—horn li ha retal.
contestat—, pera que el que fa falta
Es que sigui aviat.
L'entusiasme del poble de
—Donas exacta, exacte—ha corroMadrid

borat com furin de donar altres explicacions el comte de Romananea
D'acord. Ja tenia la noticia.
I tense dir res més, el comte ha pujat a rautomóbil i s'ha dirigit al palau per donar compte al rei de l'entrevista amb el senyor Alcalà Zamora.

Entrevista de Romanones
amb Alcalà Zamora
Madrid, 14 —Requerit pel co--te
de Roinanones, el senyo- Alcala
Zamora acudí a dos quarts
dues de la tarda al domicili dt1
doctor Marañón, per a celebrar una
entrevista.
A un quart de tres torna el senyor Alcalá Zamora al domicili del
senyor Miguel Maura.
En asan preguntat sobre si podia
donar ja alguna noticia va dir:
— L'entrevista amb el comte de
Romanones ha estat per part d'aquest ti:0ft cordial, tot el qual indica
que les coses van molt bé. Ara,
que nosaltres desitgem no tan sola
que vagin bé sinó que vagin molt
de pressa.

A la Central de Telègrafs
Madrid, 14.—A les tres de la tarda es va rebre a la Central de Telègrafs la noticia de l'ocorregut a
Barcelona.

Els funcionaría s'adheriren al MOi es traslladaren a la part
destinada a Correus, i invitaren als
funcionaria públics a secundar la say a adhesió.
Tots junta, donant visques a la
República, collocaren als balcons i
finestres banderas republicanas i
arengaren al públic.
Immediatament a la Plaça de Castelar, la gens, que s'havia congregat
en gran nombre prorrumpí i visques
i aclamacions.
vinient

A les set de la tarda, Alcalà
Zamora s'havia installat al
miniateri de la Governació L'ex-rei ha sortit de MaMadrid, 14. — A les set de la tar'da la nata del Sol estava curulla de drid en automòbil a les nou
gene.
del vespre. Sembla que els
Els trames no podien circular i el
seus fills mamaran avui
püblic ala detingna, i a fi d'evitar que

seguissin avançant els desenganxâ els
trailleya Després, un cop parats, el púbija a'enfilava dalt dels vehicles,
aplaudint i eknant visques a la República.
Al ministeri de la Governació estaven reunits arnb el senyor Alcalà Zamora algun dels signants del manifest
Aguaste hagueren de sortir al baleó
ertrnig de gran entusiasme per part del
públic estacionat a la Porta del Sol.
Pela carrera, quasi tothom porta
Ilacets republicana
També els taxis pastas-ca guarnits
amb banderas tricolors.
En algunas banderas es veien els retrata de Gafan i Garcia Hernández.
Se sentien molt sovint crits de m'arl Berenguer.
' Dintre l'entusiasme popular fins ara
l'ordre es complet.

Romanones reconeix la
legitimitat de la República
Madrid. 14. ••• Ha estat rnolt difícil per ala periodistas poder adquirir noticies de caràcter particular
referents a l'entrevista celebrada
entre els senyors Romanones i Alcali Zamora, pena sembla que el
conste i don Niceto en la conferència celebrada per lambdas tractaren deis afees a debatre amh gran
cordialitat, i Romanones ha exposat
al senyor Alcala Zamora tots els
seus treballa dintre el gabinet Aznar per tal d'evitar vessament de
aang.
El comte de Romanones ha insistit eapecfalment a posar de relleu
que is a ell a Tú es deu que a Espeor' no s'U/ vessat la sang en
inia quantitat
Segons tenla antas, comte ha
parlat després de l'aatealitat pola
ara i ha dit que cap dels ministres
tibtrals del Govern tenia el mis petit debes goa a Espanya es trobava
dOelaaada virtimlment la Repablica,

L'aristocràcia s'acomiada
de la familia reial

Madrid, i. — Minuts abans de les
nou de la nit el rei, amb rinfant don
Alfons d'Orleans, el ministre de Marina i el majordom major del palau,
duc de Miranda, pel la porta del palay que dóna al camp del Moro, pujà
a l'auto:716MT que l'esperava i abandonä Madrid.
La direcció del clanne que condueix
don Alfons as desconeguaa; no obstant, la impressió dominant és que el
rei anirä a Cartagena, on s'embarcará per abandonar Espanya, probableteert cap a Anglaterra.
Uns altres dius que anirä per carretera fin; a Cádiz per recollir l'infant Joan, que, com és sabut, cursa
els seus estudis a l'Acadèmia militar.
Respecte a les altres persones de la
familia reial, sembla que passaran la
nit d'arta a Madrid i es probable que
abandonas la cort demà al matf i que
efectuin el viatge en tren.
Pel palay han desfilas aquesta tarda totes les damas de l'aristocràcia
madrilenya, les quals en abandonar el
Palau apareixien visiblement emocionadas i amb mostees d'haver plorat.
A les primeras hores de la nit ha
estat al palau un grup de jo yas monárquica en representació de mil cinccents, que han anat a oferir-se a don
Alfons.
No se sap si el rei els ha rebut, paria sembla que ha brdenat que els diguessin que agraia nasa l'oferiment,
pena que ja no calia rota vegada que,
abant abans que tot d'Espanya, renun-

crasa a la corona.
A les 9 45 del vespre les portes del
palau han estat tancades per l'oficial
menor d'alabarders de guardia.
A la plaea d'Otient, davant del palau hi havia una gran gentada en correcta actitud.
Pel carrer de Bailen desfilaven continuament davant el palau infinitat
d'autamóbils els ocupants dels guata
onejaven banderas republicanas i
torejaVlat la República.

Madrid, 14. — La ciutat presenta
a maja nit una animació sense limita.
A — n els carrera es ••-- manifestacions d'hornea 1 dones ami)
ban dares republicanas.
: lenes d'aquestes manifes: 'ons
van prcsidides per guardia, de seguretat del, que recentment ingrestaren al Cos, (mala fraternitzen
constantment amb el poble.
Molts d'aquests guardias aún portadora de banderas republicanas.
Els cascos deis guardias de seguretal no ostenten ja des d'aquesta
tarda la corona reial.
Aquesta nit s'ha donat permis als
soldats que estaven aquarterats des
de dissabte perqua confraternitzin
amb el poble en les manifestacions.
Sobre el pedestal en qué estava leatatua d'Isabel II oneja una enorme
bandera republicana que ha estat clavada allí pela manifestants.
El rétol del carrer de Comte de Ro=nones ha estat tapat amb un drap
blanc, donant-li el nou nom de carrer
de Galan.
' Aquesta nit, quan mels gran era raglorneració a la Porta del Sol, a'ha declaras un incendi a la cantonada del
carrer de Carretes.
Els bombees han aconseguit arribar
fins la casa incendiada després de arana
treballs a causa de renornae aglomeració de púb/ic.
Els esmentats bombera que han estat
freqüentment ovacionats per la multitud, no aconseguien maniobrar a causa de l'aglomeració.
Aleshores diversos ciutadans han
formas voluntàriament tun ample quadro, agafats deis braños els uns als
altres. D'aquesta manera han facilitat
la tasca riel cos d'incendis els mernbres
del qual han pogut aleshores maniobrar sense la menor dificultat.

Un bust destruït
Pamplona, t4. — Grups de republicans han destruit el bust del general
Sanitario i han arrencat la placa que
donava el nom de Primo de Rivera a
un deis carrera d'aquesta ciutat.

La bandera republicana al
ministeri de la Governació
Madrid, t4. — La gentada
nava a les sis de la tarda a gratas
ven que fos hissada !a bandera republicana a Govcrnació.
Una comissió ha pujat a l'edifici
i s'ha entrevistat amb el sots-secretan d'aquell departament, al qual
s'ha sollicitat autorització per a collocar la bandera al balcó de l'ediLei.

L'ex-reina no vol soroll
Madrid. — Sota els balconc del
Palau, a l'Explanada, presta servei
un esquadró de cavalleria de l'Exarcit.
Sembla que la reina ha fet arribar
el Govern pravisional el prec que
davant dei Palau no es fessin molt
ostensibles les manifestacions dalearia i que es llancin els menys arias
possibles.
S'assegura que els membres dal
Govern provisional feren saber a la
sobirana que farien tot el que els
fos possible per atendre-la i que pels
delegats es recomanaria al poble que
guardas davant el Palau la mas correcta actitud,
ah ha molt d'entusiasme. Després
de sopar, el poble de Madrid s'ha
llançat al carrer i ha emalt la Porta
del Sol i els carrera céntrica.
Grups ocupant camions, autos i
cotxes portamos banderas republicanas
travessen constantment els carrera
cantant la Marsellesa, donant visques a la República i donant crits
de "Mori Berenguer".
L'aspecte 4e Madrid Es fantistic.

A la plaça d'Isabel II un nombras grup de joven peoveits de tordas, enderrocaren l'estatua d'Isabel II, 1 l'arrossegaren, en mig de
gran gatzara, pel carrer de l'Arenal
i la Porta del Sol.
El moment as d'una enlucid indescriptible. ,•

¡Ja deia que en aguaita momento
d'a l egria - continua dient —no podem cometre la ingratitud d'oblidarnos dels martirs que han exposat
la seva vida per a l'aconseguiment
de les nostres aspiracions.
Han estat molts, durant anys i
anys, i jo rail en aquests moments
personificar-los a tots en els noms
d'aquests dos hernia que estan a la
ment de tots vosaltres que s'anomenaren Galán i. García Hernändez.
Ovació delirant que dura alguna

minuta.
Ara—continua dient el senyor Benteína — a fer-nos dignes dalls, pena
elan! sernpre que els nostres actas
siguin tala que davant del nostre
procedir, si tornessin a la vida, no
haguessin de penedirse del que han
fet, i com que cada un de nosaltres
hem d' és s e r guardia de les insti l o
dona de la nació, jo us recomano i
us confio l'ordre de la ciutat.
Digueu a la gent que reprimeixin
els seus entusiasmes per a dedicarse a realitzar una obra efectiva i
constructiva, una obra gran que ens
permeti aconseguir l'ideal d'oferir
al món una Espanya més formosa
cada dia.
El discurs de Besteiro ha estar
acollit amb delirants ovacions.

Carlos Blanco, director
general de policia
Madrid, 14.—El nou director
general de Seguretat, don Carlos Blanco, parlant amb elsperiodistes ha dit que no ha acceptat el cärrec per simple imposició del deure, sitió per veritable entusiasma, car desitja
posar al servei de l'alt lloc Par
al qual ha eslat designat, tot el
seu afecte i tot el seu escalf.
Després ha parlat del poble,
ha dit que no l'espanten les
manifestacicns ni els orbe. i
que un poble que ha sabut, despres de les dures represstons
passades, victorejar lit guàrdia
civil i la guardia de Seguratat,
marcial ésser tractat are veritabl e fraternitat. De mas a mas,
després de vuit anys de forçat
ailenci, cal conceda' a la gent
alguna expansi,S.

Un discurs del president
de la República
Madrid, La —El senyor Alcalà
Zamora ha pronunciat un discurs
per radio, que ha estat difós per la
via éter a tots eis ämbits d'Espanya,
en el qual ha dit que saludava a la
Nació i que demana als espanyols
que consenin tota la seva dignitat
dintre del seu entusiasme puix que
precisa que Espanya, mostrant la
say a grandesa, continui dintre dala
correctas limita de la prudancia en
qua ha sabut collocar-se fins ara.
Ha acabat dient que el Govern
provisional treballarä en el sentit
que Ii imposa el mandat que considera debut de la gran majoria d'espanyols i exigirá estrictament les
responsabilitats.
En un altre discurs pronunciat
pel senyor Alcala. Zamora davant
una gra co garnacha congregada davant del ministeri de la Governaciú,
ha dit que el Govern ha donas ordre telegräíica de posar en llibertat
a tots eis presos pciírie5.

Fora retrats de l'ex-rei!
Madrid, 14. — A l'Ajuntarnent
s'ha proced it a retirar del saló de
sess i ons el rctrat del rei i ha estat
substitMt per una magnífica allego'
nix de in República, tramesa pel
Centre Republicà dc la L l atina, installat al carrer de les Aigües.

La constitució del Govern
republicà
Madrid, 14. — A les set de la tarda
amb grans dificultats ha arribas a la
porta del ministeri de la Governació
del carnet. de Correas, l'automäbil que
concluía els senyors Alcalá Zamora,
Lerroux, Azafia, Ferran de los Rios,
Mauna i Albornoz.
Seguidament han pujat al despatx
petit del ministeri i han ordenat a
Eduard Ortega Gasset que immediatament es traslladas a/ Govern civil i
constituís el Govern republica.
Miguel Mauna al despatx de la Governació ha dit que encara la seva presa de possessió era poc protocoläria,
venia a fer-se canea del ministeri en
nom del Govern Republicà.
El sots-secretari sortint che Governació, senyor Marian Marfil, s'ha limitat a respondre:
--En; dono per assabentat.
A continuació s'han circulat les ordres necessäries per a donar compte a
les autoritats de la constitució del mar
Govern i s'ha firmat un decret comedint tina ampla antnistia.

El governador de Barcelona és destituït
Madrid, 14. — El governador civil
de Barcelona, quan ja estava constituit el nou Govern, ha demanat comunicació amb el ministeri per parlar
ami) el ministre de la Governació.
Segurament el senyor Märquez Caballero es paiposava parlar amb el
marouas de Hoyos, i en tac reconaixara: la vea sembla que ha preguntat
— Penó ES el ministre de la Governaci ó el que de a l'aparell
I el senyor Mama li ha contestat
afirmativament, i a mas li ha donat
el seu nom pemuè el governadar de
Barcelona salsas al que havia d'ateadre's en el que respecta a quin era
el ministre de la Governació amb i ii
el sensair Márquez estava parlant.
Després ha alagit el senyer Miguel
Maura:
—Pena v61 sou el governador de
l'últim Govern?
—Aixi és en electe—ha contestat el
senyor Márquez Caballero.
A la qual cesa 1/a respcst ei ministre republicà de la Governaciú:
—Mas immediatament feu el favor de resignar el comandament al

n „caes, 15 d'abril de
031
president de l'Audiè ncia i telefoneame donant contaste d'haver-ho fea

Nous capitana generals

Madrid, 14. —Segons ens han
informat al ministeri de la Governació, el general Itiquelme
ha estat nomenat eapitä general de Valencia; el general
Qeuipo de Llanca per al !natal'
càrrec a Madrid, i López Ochoa,
per a Barcelona.
Cabanellas ocuparà un important cärrec, a Madrid o a
Barcelona.

del Panera Catala recentment constitult a París, la qual ha expressat al

senyors Mandil Domingo i Nicolau
d'Olwer la mes sincera adhesió a favor del nou Govern provisional.
El senyor Domingo ha donat a la
Comissió de la ditat entitat la seguratat que Catalunya no seria oblidada
en la Constitució del nou Estat aspanyol i que serien respectats els acords
adoptats en el Coagrés d'esquerres
que se celebrh al novembre a Sant
Sebastia.
En el mornent de sortir el tren es
donaren diversos crits de Visca Catalunya! — Fabra.

A darrera hora, tranquilA París la nova és rebuda
litat absoluta
A dos murta de quatre de la maamb una expectació
tinada, quan escrivim aquestes ratlles, la tranquillitat és absoluta a
enorme
tot Barcelona. El capitä general, senyor López Ochoa, ha donat rordre a les forces de la ciutat que no
vol que soni ni un sol tret.

DE L'ESTRANGER
Indalecio Prieto i Lile Nicolau d'Olwer han sortit de
París cap a Madrid
Paris, 14. — A les 8ap nan marxat
es dime ió cap a Madrid Indalaaio
Frazto, ministre d'Hisenda de l (aovara provisional; Domingo, ministre
d'Instrucció pública, i el senyo: Ni'
calan d'Olwer, que és ministre d Econärnia. en llec de Martínez Barrios,
com s'havia dit.
Els acompanya l'aviada: Delgado.
A l'andana hi haaia una delegació

París, 14. — Tan aviat can la noticia de l'abdicació del rei d'Espanya
ha començat a ésser coneguda a París,
l'expectaci ha estat enorme.
Tots els periòdics de la nit han tirat edicions especials entre sis i set
de Is tarda.
Els venedors recorrien els carrers
principals cridant i'abdicació del rei
'Espanya, i els exemplars eran presos
tes mana els Qui els venien.
Immeiatamnt s'hart acimut nombrosos grupa qu comuna= la noticia.
El ¿espata de Madrid anunciaras
l'abdicació del rei deia enzillament:
"El rei ha resignat el pber."
Els anuncia Iluminosos donen constnntment la noticia sensacional que
aviat arribará a coneixement de tot
París, àdhuc de tot França.—Fabra.

Darrera hora
Ha e s tat proclamada
oficialment la República
Les tropes presenten armes al president Macià
A dos quarts de dues de la rnt les En fer aquesta proclamació, amb
tropas d'infanteria i artaleria, mana- al eor obert a totes les esperances,
des per un capita., han sortit amb han- ene conjurem i demanern a tots els
ciutadans de Catalunya que es condenn republicana i s'han dirigit a la
judo amb nosaltres, per a fer-la preplaça de Sant Jaurne.
La tropa sala situat davant del Pa- valer pels Matjans que sigu:n, encalau ae la Generalitat. Immediatament,
ra que calgués arribar al sacrifici de
el president de l'Estat Calais, senyor la pròpia vida.
Preguem que cada catan, alai corn
Macià, ha sortit al carrer a rabee la
tropa i ha besat la bandera republica- tot altre ciutadä resident a Cataluna, dient que feia anys que nya, es fati càrrec de l'enorme resIluitava per la República catalana i ponsabilitat que en aquests moments
que aquest era el dia més feliç de la pesa sobre tcts nosaltres.
seva vida.
Tot aquel!, dones, que conculqui
Les tropas, integradas per set o vtut l'ordre de la naixent República Caoficials i 150 soldats, en veure el peatalana sera, considerat cona un agent
sident han presentas les armes en seprovocador i corn un traidor a la
nyal d'acatamtut. Tothont ha pogut Pätria.
rofisial
que
manava
la
oaservar que
• Esperen: que tots sabreu fer-s os
força. que per ccrt era castellà, do- dignes de la llibertat que ens hem
nava les ordres en cataiä.
donat i de la justicia que, amb rajas
A l'Ajuntament, l'exèrcit ha estat de tan, anem a establir. Ens reca at rebut pel senyor Pece Comes, en reprezem sobre coses immortals cona són
santacia sIe l'alcalda.
els drets dels homes i deis /Dobles
L'entusiasme de la guinda que ha
morint i tot si calgué3, no podem
pogut paarenciar aquest moment històric era rcalment fantistic. Les tro- perdre.
En proclamar la nostra República,
pas, en passar per la Rambla, han
fern arribar la nostra ven a tots els
estat ovaciaades amb deliri.
pobles d'Espany i del món, damaL'oficial que rnanava el piquet, va
nant-los que espiritualment estiguin
llegir en català la següent proclama:
a:
nostre costat i enfront de la
"CATALANS:
monarquia borbònica que hent abatut
Interpretant el sentiment i els ani e:s oierim aportar-los tot el nosheis del poble que ens acaba de dotre esforç i tota l'emoció del nostre
nar el seu sufragi, proclamo la Repoble renaixent per a alarmar la pau
pablica Catalana corro Estat intagrant
internacanal.
de la Federació ibèrica.
Per Catalunya, mas altres pobles
D'acord amb el president de la Regerrnans d'Espanya, per la fraternipública Federal espanyola, Don Nitat de tota els homes i de tots els
celo Alcalá Zamora, amb el qual
pobles, Catalans, sapigueu fer-vos
Isesst ratificat els acords presos en el
dignes de Catalunya.
pacte de Sant Sebastia, assumeixo
Barcelona, 14 d'abril da 1931.
provisionalment les funciona de President del Govern de Catalunya, esEL PRESIDENT DE 1.21
perant que el poble espanyol i el
REPÚBLICA CATALANA
català expressin quina és en aquests
Francesa Maciä."
moments llar voluntat.
EL NOSTRE AMIC CARRASCO
Al PALAU DE LA GENERA-

LITAT
Ja abatas de la proclamació
de la República Catalana els
dirigents del Partit d'Acató Catalana Republicana havien autoritzat plaimment ei conseller
Manuel Carrasco per a establir
les relacicns opor t unas amb
En Francesa Macià, per tot allò
que les circumstäncies actuals
aconselles sin.
El nostra tirilla ha romas tat
el dia al Palau de la Generalitat, collaborant a la instauració
del nou ragim.
—
NOTA DE "EL RADIUM"
La Federació de Contramestres de
Catalunya "El Radium" veu amb
simpatia i s'adhereix amb entusiasme
al moviment popular que acaba d'enderrocar la monarquia espanyola, i
pren l'acord de considerar festiu el
dia d'avui. Al mateix temps recoman a tots els seta associats que procuria cbmplir i fer complir aquests
acords tot vetllant parqué sigui mantingut el nou estat de Cases.
AJORt'AMENT DE LA JUNT4,
GEIVaRAM D'ACCIO CATALANA REPUBLICANA
Amb posterioritat a l'acord prea
pel Comité Provisional del Partit
Catalanista Republica — del qual
acord donava compte "I. a Nau"
d'abans traba — referent a la convocatórir de la Junta general constitutiva d'Acaió Catalana Republicana de Barcelona, ha resolt, vistoa
el. esdevenirnenta actuals, que dei-

xen en suspens la vida dalo partits,
d'ajornar fina a nou avis la celebradó de la Junta anunciada.

LA DECLARACIO
MINISTERIAL
Madrid. — Minuts després de la
una de la matinada ha sortit de:
despatx on es tr.baven reunits els
membres del Govern provisional el
sots-secretari de la Presidincia, senyor Sánchez Guerra, el qual, davant dels informadors i previa disculpa que per l'atrafegat que es trobaya el senyor Alcalá Zamora no
podia rebre els representants de la
Premsa, els ha Ilegit la seguent declaració ministerial:
"El Gobierno provisional de la

LA FESTA NACIONAL
D'AVUI

A la matir.ada d'avui el Crovera
Provisional de la República Catalana
ha comunicat l'acord que avui, dime,

ares, es declara festa oficial, i que
per tal de celebrar l'adveniment de
la Repüblica la Banda Municipal
tocarà a la Plaça de Catal
unya i seran armadas les fonts Iluminan
de Mantjuic amb entrada gramita
per al poble.
Repúbaca tiene la seguridad a
bsoluta de que las fuerzas poaticas
sociales que ilars colaborado en l)a.
implantación del nuevo régimen ha.
brán de mantener la más absalata
disciplina. A esto les excita ym ,d,
ello hace depender el prestigio y l ae
su r te d l a República.
l9s gu e
Sos muchos
mar el prestigio de la R epública quenace y por eso mismo el Gobierno
abriga la convicción plena de que
quienes le dieron el Poder colab orarán eficazmeate para fortalecen
Respecto de los elementos sacia
les, adversos hasta hoy a lo que representa la República, el Gobierno
espera que sabrán comprender lt
enorme transcendencia que en estas
horas graves ha. de tomar para el
porvenir de Esparta la conducta que
en las circunstanc i as actuales obsta
ven.
Hemos comenzado inmediatameta
te a trabajar con ahinco, a fi de crear
un ambiente de justicia y de resma
desconocido hasta hoy en nuestra
España, e inspirado en este atraefio, el Gobierno ha redactado:
1.—E1 decreto de nombramiaa
de presidente del Gobierno proa:as.
cal.
2.—El de los ata:mista-os.
3.—El Estatuto jurídico del Ga
bierno provisi naL
4.—El decreto de aannistla.
5.—El decrem de creación del
nisterio de Comunicaciones.
y sigue laborando y permanece l .
reunido todavía algún tiempo."
Desprès, de paraula, digné el senyor Sanchez Guerra que el cap del
Caavern aniria aquesta nit a 'a Pea
sida/pía a prendre passessió del cirrec, i que suposava que li donara
el que all: es trobas, probablemen
:'olicial ts12jor.
Afegi que demä es facilitara la
Ilota dels governadors i aue la rara
quilltat ia completa a tot Espanya.
Digné, per últim, que demä sca
sien en el tren reial els membres
de la familia reial, als quals arana
panyarä el general Sanjurjo, i qte
don Alfons baria sortit aquesta t'a
en automòbil amb el duc de Mira:.
da i l'infant don Alfons d'Or:eara

Decret d'amnistia

Madrid. — Al cap de poc de aYsessionar-se del nou règim, El ea:
signat el següent aecret:
Articie primer. — Es concede:1a
més àmplia amnistia de tms els
Lates política, sozials i d'mpremU.
siguin quin fos l'estat en que es tabin, ädhuc els ja fallats deirnirir,
ruent i la jurisdicció a la qual er .
guessin sotmesos. S'exceptuar: so::ment Ci5 delic:es con:esos: p
•
cionaris pública en l'exercial
arree i les injúries i calúmnies
particulars, perseguidas en virtut
querella d'aquests.
Article segon. — Pel tninsteri
Gracia i Justicia, Exèrcit i
es dictaran les disposicions aclarata
Mea, mitjaaaant les quals es res&.
guies els dubtes que sorgeixin sobre
l'abast de l'amnistia.
Pels ma t e ixos depa rtarnents
p erccedirä amb urgancia a un inda::
general i a la reducciä de severas
condemnes, que faci participar a a
ióp
p aet zal de la satisfacció guacal del
Donas a Madrid a 14 d'abril de
president del Govern republiza, N'ices° Alcalá Zamara.
UN TELEGRAMA DEL

MINISTRE DE LA
GOVERNAC/0
L'aplicació de ramnistia
La

constitució dels

Ajuntanieuts
haga da
e
te IseAf olnees. qduealt reGoele
vetlna
rebut el següent telegrama del rui satuerea :de la Governació, En Ilique
f
me" d'ésser posats inunedi als:
men t en tat tots els presos Pala
tics, socials i es condemrats a'r
delictes d'impremta.
Aval as festa nacional.
Avui matear han de constituirtots els ajuntaments alegas diunara
ge,
subjectant-se a la hei maniata.
i
anterior a l'Estatut
ia
Baclrecseign
:onaant e,.eslIsalcianladtee:.xf3. ädlurc 3

EL GOVERN PROVISIONAL
DE CATALUNYA
El Gon ern provisional de Catalunya ha guadal constata',
pela següents representants:
JOAN CASANOVES
De l'Esquerra Republicana
MANUEL CARRASCO
Del Partit Catalanista Republicà
RAFAEL CAMPALANS
De la Unió Socialista de Catalunya
SALVADOR VIDAL ROSSELL
De la Unió General de Treballadora
VENTURA GASSOL
D'Estat Català
CASIMIR GIRALT
Del Partit Radical
Ha estat ofert un E« a la Confederad General de Treballabr

LA PUBLICUAT
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BORSA FINANC?S',

millaca de carreteres 1 construcció
de noves, i f errocarrils, per a abaratir el transpon, car sovint resulta
que es a més bon preu el transport

dad per valor d'uns 70 milions de
dòlars de mercaderies.
No és estrany que davant la pre
sent crisi agrícola es moguessin els
paises afectats per posar remei a
tal conflicte, buscant es la cooperació í unió dc tots els paisos
força suficient per a obtenir de les
nacions industrials un tracte de favor per a llur blat, a can y i de l'adquisició per ello de productes ananufacturats. Per altea part, Canadà,
Argentina i Australia, que venien a
Europa 890 milions i compraven per
834 milions, yescas avui per 1.581
miiions i compren per 1.019. diferencia 562 milions, que és aproximadament rexces de vendes deis

del Cariada a Europa que de l'Europa central a l'occidental, i obtenir
tractes de preferencia de l'Europa
industrial.
Facilitar el crèdit a aquests paltos centrals perquè puguin collocar
els seus stocks; millorar les estadiotiques internacionals; procurar pelo
mitjans diplornAtics l'olatenci6 deis
negocis p referencials per a ragrieultrua, i la reunió d'exportndors de
blat d'Europa i ultramar a Londres
en to de maig amb el fi d'arribar a
un acord en la collocació dels stocks,
han coba els acords de la Conferencia Internacional.
L'exit es dificil. Perd eis contraetes i les discussicns tingudes, no
obstant, són un principi de soluei6.

La

Conferència del Blat

Per a solucionar un dels problemes ando greus de l'economía europea, que ensems constitueix indiscutiblement una de les causes de
1-dual depressió económica, ha
ringst lloc a Roma una conferencia

ben important.
El problema que es vol solucionar en aquesta conferencia és el
problema del blat a Europa, un conflicte entre l'Europa industrial i
l'Europa agrícola, de que parla Delaigi, o sigui entre l'orient i l'occi-

dent econòmic europeu.
Aquest problema ha donat lloc a
felciar-se una cooperació económica
dins d'Europa, entre els paisos
agricoles afectats. entre ells, i amb
e:s industrials, i que per tant revesteix una gran importància político-

Estats Units. Els paises d'ultramar
no can y ien, ami) els seas clients
d'Europa, tant com deurien els ser;
pry agrícoles amb els mamafacturats europeus.
Els principals punts de convergencia d'aquesta conferencia foren
preparats en la Con;erencia de Varsóvia de l'estiu de 1930. .ixi y a concloure en la necessitat de crear una
xarxa de sitges per emmagatzemar
el blat; en la d'ajudar els agricultors per mitjà d'avenqos agrfcoles;
organització de serveis estadistics
per al coneixement de la realitat i
poder Balitar anula avantatge contra
les ad y ersitals; ruillora d'instruments de transport en tot l'orient,

EPSILON

BANCA MARSANS

Ens referirem exclusivament a la
qüestió económica plantejada, i que
te el seu origen en la guerra i en els
rsdeveniments posteriors que han
tingut lloa. L'Europa central i l'occidental han vist la seva eesonomia
situació dificil a conscqUncia de
a seva crisi agrícola, derivada priniorilment de la competencia americana i d'Austrälia; d'haver-se girat l'Europa industrial d'esquena a
l'orient i de cara a l'occident.
Amb °mofó de Ftstimul de l'alça
e.e preus del blat'i a conseqüencia
de la guerra europea, la producció
de blat augmentà considerablement.
Canaria., Estats Units d'Amèrica,
Argentina, Uruguai, Xile i Austräiia nnides augmentaren la seva 'área
de COnren en un 44 per 100, i en
quintars en un 67 per zoo, prenent
cono a termes de comparació el promedi 1909-1913 i 1927-28; durant
aquest període l'oferta de blat ha
augmentat en un 31 per roo, menee el constara sols ho ha fet en un
so per roo. Si unim a aquestes (ladea les següents: que l'Europa industrial retirava dels 133 milions de
quintars del seu dèficit, 61 dels Falsos del Danubi i Rússia i 73 d'ultramar, i en 1928, 5milinr.s dels
primers 1 162 d'ultramar, no es
d'estranyar restat de l'economía
agricola de rEuropa central, que pateix de sobreproducció i de dificultats d'exportació. En &dan el
cälcul aproximat del blat consumit
per l'Europa occidental ascendia a
76 milions de dòlars, i com que les
compres d'aquests paisos occidentals suma avui 7 milions de diilars, la indústria occidental ha per-
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1928 5 0', Etp. 72'00
19550, 196; Aslands. 141; Hul/eres, 12250, 12450; Explosius, Elxampla
0000*
1907.
1913.
11 9 . 113; Aeri Montserral, 58; Mines del Rif, 05, 9450; Petro. 8750*
51'75*
•
1907.
.
lis, 8'40, 850; Filipinas, 360; Fords, 233; Chade, 708, 704.
Boris Reforma . . 7300
1Junt. Valencia 5% 80'00
•
Sevilla Etp. 95'00*
/Matra .
0400

•

•

DADES FACILITADES PER L4 CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

A. .

6250
6230

Extejlor 1

C. . 8300
8.
61'30
E. . G1'50
01'50
o. H. 8100
A.
7940
7800
. 7800
7S'Ou
D.

0. s. 84'504)
•
Amor. 1920 5% A. 84'00
•
“ g . 8400
C 85'00
o
•
• D, 8740*
.
.
• g. 8800*
•
•
• P. 80231.
Moor.
1927 5% A. 7400
•
e
te B. 70'00
•
•
• C. 7050*
•
•
•
D. 8175*
•
ro g. 83'75*
01

'cate . . . . . .
4.32
Cafa
3011014.68
Ncts York Setemire , • • .
4425

Sacre
Nov. York 1)1esérnterel
5al
.• • .
Gener . „ • • .

Sucre
Londres f h121, •••••.

;3
.0:I
1.58

4.14
4.70
4.77

1.91
1.55
1.57

MERCAT
CEREALS

NY»

a
1
f

5
4
2

7.6

1
Blat
Xi5880

Moteas 1
Malg
Xicag0
Pinol . • • a .
Setembre . • • •
Blet
Livern001

84
53 7/8
82 1/8

84
1
63'
81 1/2

62 1/2
03 3/8
61 3/8

62 1/4/
63 1/1
61 1/4

ireele . . ... .

4.4 3/4

4.1 3/4

óurit'uilm; .• : . •.

N 11//40

1.
1. Vi

Meta% - Loadres
Cure corneta{ • •
•
•
8 'lesas . ••
Celas) ..oinpeai . a
• memo
Plom entinan . .
''' ierMlid
e
tant compuse, e O.
• termnd

44.05.9
44.03.0
115.03.0
116.13.9
13.00.0
13.06.3
11.18.9
1110.0

43.08.0
54.01.3
115.13.9
117.03 9
19.17.6
15.02.6
11.16.0
12.05.3

1/2
5/8
1/4
1/8
1/8

Ulls admirats, p e c ó qu e sön crilectencontemplant la vostre beutat;
paró que no perdonen cap detecte!

esfall perfecta, és imprescindible
usar una Crema que destrueixi
aquets microbio. Kolynos neteja
les dents i les genives a la areterció.
Tanlost da introduir a la boca, es
forma una bromara vivitleant que
elimina el tel groguenc. Penetro
fihs als fans de les mis pelites.cavirara i desorueia aMe seguit els
milions de microbis que causen la
caries i ens roben la salut.
La Crema Kolynos no ti ni pbt
tenir rival. Proveula. En tres dies
notareu la seva eficacia.

Si les vostres dents tenen taquea
1 caries, malgrat que sigueu molt

bella, els vostres encants s'esvaeiSan alai que proveu d'entmbrir la
boca.
Cada vegada que hom respira,
entren a la boca miliona de microbis que arbenacen de destruir la
beutat, la salut 1 la felicita!.
Per tal de conservar el dental en
Aval: PREDERIC BONET. - Barcelona

Nonell

Vapor espanyol "Sac 5", amb
mineral cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Ramon Altenso lt.", en llast, cap a Casa-

deis

Dantas de rEstat do venciment
15 de maig vinent

ADVERTIMENT
Advertim a le/1 persones a les
(pala interesal la publicada
mediata de les notes que ens en-

blanca.

NO N'HI HA DE MILLORS

Vapor anglts "Cap St. George", amb carrega general, cap
a Cädiz,
Vapor espanyol "Teide", amb
cirrega general, cap a Santa
Isabel.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", amb càrrega general,
cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Artza Mendi", amb carrega general, cap
a Bilbao.

vien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, 589, principal, abans
de les

nou del vespre. Els que

ens arribin més tard d'aquesta

hora o

vagin adreçats a la

impremta del diari, Barbará, rx

i 53, no seran publicats

fina al

cap de quaranta-vmt horca

Ràpids i resistents
5 frens, de 1 a 7 tones
F.

Pamplona. • • . 68'00
Prlorital . .
• 7100
.lelda • Reas
. 6925
eartlries 1... •
06'50
•
9.4. .
G800
•
6575
SegoMa 3 %. .
4500*
Almansa 495. .
7475*
6575
" Adberits
Sant loan 3 %.
70 00*
Alsasua 4 1/2 %
7750*
77'50
Oses 4% . •
toral 056 . . .
100'00
97'uo
Valencianes 5 1/1
Aiar . santancler .
91'05.
62' 75
Alacant • 3%.
98'00
•
2.• 3%.
95'00
•
as 3%,
88'50
ri. S. A. A 5%.
e
04
1/8% 70 00
•
7375
C 4%.
71'75
"
0 4%.
E 1/2% 78'75
9025
•
P 5 %.
97'50
•
O 6 %.
5550
•
11
.
97'75
".
4175*
Francea 1/4%
7000
•
2 1/4%
Directas I 1/415
Badajoz 6% . .
Orense p-IMIIIVe
•
priorlta13%
Anda) 1.•3%. 2 /•••,"
•.• variable.
"
2.. as 3
20'75
"
variable. 40,00
1907
40'00*
"
1/5 %. 51'80*
,1 01 ,0 0s 6 % • • 70'00*
(frac Iii.
• 20'35*
"
variable .
23•00.
()Os na . . . . 2700*
• variable . • 1950*
S'emularla 4 "t • 61'30
Manresa Berga 5 e s4Bo*
', arria 5 Barna, 6% 10000
Fer. Cataludys 5% 68•50.

DE

Complot 1 a terminis
FARRE -- Corts, 517 1 519

Especialista m. ANO - RECTE
Dr. Capell Fissures. Pardues sang. Fístulas
Tractament NO operatori, NO dolerás. Passeig de Gräcia, zro. De 3 a 6.

Almorran es

Caliento
59 a 59
93 5 90
Asieres
Casleila 'lates Barco... 134 5 136
Arma 1 Navarra
47 a 56
Castella corrent
120 " 125
Castella superlo
48 I/O a 47 Mallorca
67 a 88
Las ella correut -45 a 45 1/2
urgell 1 comarca -...
555 a 00
CaStMla empedrata.....
41 a 44 I/O V alÓlIdl9 8. 011036
00 a 91
alanza
45 1/2 a 47 Pral
80 a 85
d'a remanura corrent..
44 a 44 1/ 2 Llentlea 51
110 a 120
Extremado ra antelan._
46 a 40 1/2
Penadas a comarca
48 a 48 1/2
CIGRONS
18 a 18 1/2
Urgen
190 a 100
(Preus en pessetes ele 100 golfos, tense Sana
masca sr. alf. 4/40...
134 a 155
cae, «muna vaga origen)
1 te a 147
Blanca sr. am 48/50titanes Jr. set. 59/51...
138 a 150
Manes
ar.
bit
58/60116
MORESC, ORDI I CIVADA Cianea ar. el! 60/03... 110 a"115119
Pelona
90 a 95
Morase Plata .........., 38 1/2 a 38 3/1 cslcans s. taMany...
135 a 190
Ordt
Mansa.
arnts
Oral Irgell comarca...
:15 a 30 1/ 0 Perus en pescad s
sae, dansunt carro "tarcelOna)
Girada E x tremanUra ...
31 1/2 a 39
Ctvade Manis
Esealola pa:s ......
108 a 108
Escalola estranger _.
96 a 98
Foro
e004190
ARRO9
N111. • seis
68 6 7 0
COrrent Wat
03 a 65
Iba Calasparra
Extra Planos l 'Mella ..
161 a 126
48 a 70
Bomba
Olancn correal Castrala
110 • eta
69 a 65 1/2
Selecta
Balas
65 e 66
44 a 45
MatIleat
U a 54
;Praia en oessetea, ase de 100 coitos
Baullocn 0
61 6 55
dame: carro Barcelona)
Tr^ncid
44 a 11
larina d'arreo
46
46

BLATS

14,08 1.10Drerd........

Pavono Estero. o Lid.
rayan* ^vringers

vocee remugar

Puse endeuda

Eme

TlIca

6.

Newee~NW

ALTRES GENERES
GARROFES
:110.0
Negra Vinacoç
15 a 45 1/2
45 a 45 1/2
Negra Camella
43 a 43 1/0
Negra Malarce3
(2 a 42 1/0
11015
a 33
Elyissa
a 38
maikerca.
(Preus cn rala els 42 quilos. 1 rosa sic,
damunt carro Barcelona)
Ponla remotatisa este.*
33 a 35 1/5
"Energ'ecc"
24 1/2 a 25
ídem Id. al. cuela •
55 a 30
Polpa remoletxa pala33 a 34
Turba ate coco
37 a 38
Farina de 1110055
1161,
1'ir4 els 100 qu'Ira, amb
cao 0ununt carro Bareeloral)
Attals primera ---,
8 a 8 1/2
Altals segona
7 a 7 1/2
Palla Urgen
2'30 a 3
Palla curta
O ' o 1/1
Pulla d'ollvera
Trepadella
(Cretas en pesse/es els 10 «DOS da •
musa carro Barcelona)

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA

Oral Arma 1 II
99 a BO
Erpg95
a 35 1/2
Ttrut 1 gutzee
34 a 34 I/O
Veces amasa S. 0. ,..
Pavonee .Ane
48 a 18 1/2
F:oira 1, ala.
50 1/9 a 61
"'fiero 3
.•
as
27
Oral Urgell 1 caneares, .....
...
NtImero
94 • 911
Anida
RUSA
• 53 1/2
54 a 65
detones ..
11 1/4 a 29 1/9 101164
ealremadura...
a
29
1/9
rereeraß
79 e 74
19 1/11 a 20 1/9
54 a 51
()out,'
14 1/9 a t9 (Frena en pernees, se la 100 Banca
51 a 54 1 1 0
NO. dantual sud origen,
en
Seoul
pasteles,
eso
de 60 suma,
64 1/9 a Si

LLEG U NIS
Fase, mallor q uines' ...
Pavas 011004011
Caves • sirsiett rae
raved IDIK10410%
Fiare LA!, col • o Aod.•

•
6% 6050* Proauc. Piren: 6% 10 150*
•
I Coltm/3 Onell 8 %. 101'50*
• o. Cata/ans vells.
nous.
Potassa 511ri a 7 %. 101•00
•
•
Tanger a Fea 6 %. 100 , 00•1 negants Ebre 5 %. 8950*
Llevant 6%. 000,75*
Cremallera 6% . . 02 ' 5041 ' •
Gran areno 8%. . 90'00*
•
Vele 6 85 . 10200*
•
Transversal 6%. . 35'00
S . O 5 % . 92'75*
Tenerla n110d. 7 es. 0000*
Alts F. d'Ancl. 8 %. 10050*
OUIGS. INDUSTRIALS
Sucrera 1,, , p • e %. miss.
B. de Tramate3 1%1 70 . 05. Unla salinera Esp.. 101'75*
•
5% 5650
o
ACCIONS
Trota. B. E. O. 4% 74'utl*
5% , 0800*
^
e
.- N Andreu 4% ( 1000* ' : 1tIc d'Espanya. . 500,00*
0
4.00 * Base de Calalunya. 11675*
C. B. El. 55 1 0 5 %
Canal Ebro . . , 4900*
C B Cl . 1913 5% n 9350* Potralls.
122'0u*
..
" " 1920 0% 10150
Untó Electrien 15% 9845 n Ca talana D . •. 11950*
E
.
.
.
/29.35*
"
9250.1
Barna
5%
mgües
P. pf. 6% 10300
•
" D 5% 102'00* 1
• Valencia 6% 98 • 50.) í C. Trasellantica O. 6000*
P.
65'00*
Catalana Ob! 1 El.:
I "
E 1 1/2% 85'50 E spanya Industrial. 2 5900*
18100*
101 , 30* sispano•SuIssa „
o 0 %.
124'00
9500* Hullere5 . . .
neme 5 % )
27200e
InchIst.
Agrico/es
.
10000
3%
•
101'50* al. 'f. Martlima . , 0700*
• Dons 5%
K. I'. F. tan 6% . 90'00* Traosincalterränia . 2/8'00*
10
i'00* TeletbnIca 7 % P. 10300
s. P. P Pons 7%
10350* Vaco. MontJuic Ord , 8900*
H. A. Eire. 6% .
115'00* • . Fdr. 59•00.
11. A. El. „tons e,
Trans. 6% 1520 v. 50'00* T. Barna. 9. A. Ora. 97006
• 6% 1922 re 05 , 504 T. Barna., F. 7 %. 10475*
• 5 1/2% esp. 89'25* 'r. Barna., P S % 95'75*
• 5 1/2% cns 8900
N0TA.-614 canal. almenas.
Cooperativa FI EL 80'50
E. Cona. Naval 6%. 99'00.
lata amb un asteri ge (*)
E. " asco 6% 1 oniso.
een camas anterior*.
Unto Naval Llevant 9823*
S1'00*
Asland 5 % . .
e
4%
. 97'00*
I 52•01*
%..
•
6 % . . . 0700
Hullera Ela.. 6 %. 102'. n (1*
F. d'Obres 4 1/2 % 0301)•
e
8704*
e
5% .
9975*
1925 .
•
84'00*
Canal Pealen. 6%
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FARINES

1 bue
.
1 jateitie°m1 bje •.•. , ,

Banca

beutat afreu (oís eis esguards

tica implacables: Ulls que es de-

Vapor espanyol "María Mercedes". amb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol "Principe Alfonso'', arnb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor ncruec "Stella Polaris", amb el seu equip, cap a
Mónaco.
Vapor espanyol " Berga
arob ciment., cap a Huelva.
Vapor acornee. "Erling Lindoe", arnb bacallä, cap a Ge110Va.

Rambla del Centre, 16
II Negociem
els cupons

Alfons: 18o per roa.
Unces: 180 per roo.
4 i 2 duros: ato per 10.1
z duro: 9 ptas.
Isabel: 18r per roo.

(amb In.postoal
Amor, 0U5 5% A 02'25
•
wes 02'25
97'40*
•wCC
••
•
0 100'00*
•
• .
9940*
DIVERSOS
Amor. 1967 5% A. 9275
Butllet1 Of lolal Melilla
• • s 9275
,102'50*
Sevilla
.
•
•
• C. 0275
98'50*
•
•
e.
Gljen-alnsel
97'90*
.
94'50*
s. 0600.
Marroc 5% .
. 0050*
•
Banc Hipotecan 6% 97'75
• er 07'85*
•
91'00
a% /1010* Deute Ferroviari
Calza d'Emes/11one . 8575
(cense Impostos)
C. C. Local 6%.
/0175
C. C. ...oca] e 1/t . 87'35• Nora 1.. Mp. 3% 5 776
f .. w
C. C. :,,ocal interna. 83'95*
6755
Cedules Argentinas 326*
• 3.1I •
If
67'00
Port liaren& 906. 0700* Nora 4." Per/6 . . 6722*
1901
0700*
Nord
5.•
•»
lelp. 3%. 68'75

5.81
't'Apetitos
ARTICLE
5.89
01E801
Mea
MERCAT
Pre001/Int
Irevul
_

La

dam.

Turquia: 425 ptas.
Estats Units, 9'85 pto..
Canadà: 9'3 0 pies.
Argentino, 3'41 ptas.
Uruguais: 6'5o ptes.
Xilens, l'os mes.
Bolivians: 296 mes.
Colombiano: 860.
Venezuela: 1'36 ptes.
Japonesos: 4'58 ptes.
Algerins. 3825 per roo,
Ezipte, 48'00 ptes.
Fillpines: 4'36 ptas.
Hongria: 164 paca.

•

90'-

Vapor holandès "Mars", amb
chrrega general, de Amster-

Canvls-Valors-Sirs-Cspon

Noruega: 252: ptas.
Dinamarca: 252 pte3.
Finländia: 23'50 per Ion.
Romania a 5'25 per roo.
Bulgäria a 6'62 per roo.

DEUTIII DE L.ERTAT

MANCOBUNITAT. DIPUTACIO I AJUNTAMENTS

VALORS A YERME

c.. Espanyola Oe Pe0- 0115 . .
EinprO5114 Costa Aloa a...

DIlluns DImaHs DImecres
.3 tono de melar blancor.

temburg.

. -.

.

COMPTAT: Valors encara no compresos en el

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Cabo Palos", amb cärrega general, de
Filadelfia.
Vapor espanyol "Príncipe Alfonso", amb cärrega general i
199 passalgers, de Palma.
Vapor espanyol "Marta Mercedes", amb càrrega general i
11 passalgers, de Palma.
Vapor espanycl J. S. Elcano", amb efarrega general i 13 0
passalgers, de Cristobal.
Vapor nornec "Stella Polaris", amb el sexi equip, de Gro-

OR

Ballets de ferrocarril Passatges marítima i serio
Exeursions

BORSA DE BARCELONA

maritim

VA DIE LLS DE3PATXATS

••

económica.

El moviment

DESPULLES

Mames carro Dareeloml/

ARRIBADES

BORSA PARIS
Tusea lauserat
tondres
'80Va York...

Borsa Londres
Nova York
!mande
França

48500

121031
12/21
340335
928/ /
204085
252175
460 5
181075
191512
181675
10924
16407
345300
3598
302
30.5
3993

12420 12421
25585 25565
seisitea
35550 355'50 115112
951)3115a
25530 254._ Alemanya
115112
13355 133,85 •tulssa
mdS211 .......
192'50 Espanya
D i namarca ..
65375
Dinamarca
: blanda
100650 1 150055 Suecia
Nomen
Noruega
uecta
ichra
884
Fraga
Praga
7380
don/anta «...
Austria
.toneria
Argentina
Jilote
011a Janeiro
11emanya
60875 608'75 MontevrItO
Xllo
Buenos airee .,

DIVISES
Fron re
Sulasos

38'575
189'95
13710
5170
47'90
9'855
2'51

Belenes or
I Jeta
Lliures
Dniars
Alares •
«
Peso argentl

CANVI DE L'OR
Mares
Al tons
Isabel
Unces 1 1/2 unce.
Petltes
Franca
LISO res
Dòlars
Qu q o da plata
Quilo di. alai'

CENTRE COTONER DE BARCELONA
LIVERPOOL
Tinca antela,
()Pernil.,
, )l00 telegrama
Tinca
Alga
Unza

Olas.

111055 YORK
Tases ullerlor
Obertura

olas. I
10.45

o.

4.

5.92
5.00

5.70

5.89
Noto.
5.97

5.49 j
5.61
5.59
0.58

0
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5.68
5.86

4

Tan ea

5.77

5.85

8

M.

e
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t
M.
10.151 10.49

O.
11.04
11.03
/0.98
10.87

11.9.5
11.27
1/.19
11,10

17

15

D.

11.41

10.30

15

17

14

16
J.
10.87
10.72

11.01
11.00

ir,. ti

11.55

10.49
10.40

10.73

10.83
10.5 5

Oled. i
10.16 i

a. i
11.32

1/.54

10.01

Nenn
81.16

E,
10.44
10.15

11.38

10.58

10.51

10.81

11.08

17

16

15
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16

17

14

Upes*,

(G1PTII (Liverpool)

D li Par
Can•r

8.49

6.57

3.43

8.54

8.55

8.83

8.52

8.62
a

~tallar
rke: I mo

lt

Alexandruc Tanques del dls

oisPoNilLe

---

19.00

e

o

Canee

Balita

11.89
8
10.93

5.77

10.30

[anca interior
°Penara
Taus
Sercon telegrama . .........

11.84
•
16.58

O'

11.35
11.37
11.31
11.15

Alga
lialx•
NOCA 0111.4ANS
rones aute,tor
Orcrt u! a .
........
Segon !sierran'
Talles
Aloa
Salsa

1

5.55

si

It1

tannouts

5.89

5.80
5.79

511

I

1

1151 $i
llenar

PLAÇA

lama Niddling 'Standard Univ•raall
Tesas
oramina
Nall P068
NO111.

57 a 64
17.87i
(Bota tinca anterior)
51111
a 16
!input del Comible 610 04u.
XL 8. A. - Vascos: 37 de blat,
40 e 40 1/0 'ente( (ornes) .....
19 1/9 a 119 14Per
de Carbol, 1 de Oleada. 1 d'oral.
neme
te a 11 t/1
40 a 43
Pel Nord. - 11 de blat, 7 de farine, arria. ida XI. t/ü. n uu Me.
....
ti lit t4 1 de
89 1/2 a 40 z eird
10.000 Lli Ita
0.800 aze tambo,
eluda, 7 d'arel.
UNO. ala 111. UU. du rt IleOst. 5.151.000
41
61 1/9 tarea
mle la imanen Os 10 airee
Lomeo°
vendas 5 ..lverpo01 .
40 • 44
4.000 41
emes am, damas YUYO 004%428108)
t000
tramlorimeta
. • • . 4.55 97/39

DiMeeree, 15 d'abril de 1931
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DIPUTACIO PROVINCIAL DE
BARCELONA
Situacie general atmosférica d'Uropa a les set del dia 14 d'abril
de t931:
Les altes pressions cor,stitueixen
un anticicle a les costes d'Anglaterra i Franca, que determinen bon
temps als pulsos mes oacidentals
d'Europa, en el cieló este quasi asserenas i bufen vents del nord amb
Beugen descens de la temperatura.
Les dues %Migues zoncs de pertorbació atmosfèrica estan situadcs
a Polònia i a l'Adriätica, i produeixen la primera plovisqueigs i algunes nevadas ala Falsos Bittics, i
la segona pluges i algunas tempestes a les illes de Sicilia i Sardenya
i a les coetes d'Algar i Tunis.
Estat del temps a Cataluitya, a les
vuit:
El bon temps as general a Catalunya, amb eel completament destapat.
Els vents sen forts del sud a l'Emaceda i de ponent al camp de Tarragona i ribes de l'Ebre. Durant les
darreres 24 hoces, es van produir
lleugera plovisqueigs a lee planea
de VI i Baga.
1.11 temperatura mlnima d'avui
estat de 3 gratia sota zar° a l'Estangente i Puigeerdl.

JAUME SAtJRET
7, PELAYO, 7
oacoonorm

La vida religiosai
- Santa d'avui.— Santa 'Victo
ri a, Mäxtm i Teodoet, märtirs,
1 Santa Basilitta, mártir.
Sants de dem. —. Sants Toribi, bisbe I confessor; Lambert,
mártir, 1 Santa Engràcia, märQuaranta Hores.—Avui: Església de Santa Clara.
llores d'exposició. —Avui: De
les vuit del mata a lea ele de la
tarda.
Demà: A la mateixa esgléela
a les mateixes horas.
Comunió reparadcra.—Avul:
Basílica del Pi.
Demä: Basílica de la Merca.
Cort de Maria.—Avul: NosIra Dona del T'Imita o d'Agost,
a Santa Maria de Mar.
Demà: Noetra Dona del Carme, a les Jerbnimes, a Santa
Anna o a Santa Marta de Mar.
Adoració Nocturna. — Demà:
Torn de Sant Jcan Evangelista.
Venias en Sufragl de les
animes del Purgatori. — AVIli:
Toral de Sant Joan Evangelista.
Torn de la Verga del
Carme.
QUARANTENARI DE L'ENCICLICA " RERUM NOVARUM "
Ahir va tenir lloo al Centre
Moral del Poble Nou, carrer de
Pujadas, 178 178, la primera
conferència de les organitzades
per aquesta entitat en cammemoraci6 del quarantenari de
la publicació de l'Encíclica
" Rerurn Novarum ", del Papa
Liad XIII,
Anà a càrrec d'En Jaume
Ruiz Manent, que tracia 80bre el tema: "Causes au s motivaren la publicació de l'Encfclics "Rerum Novarum", sota el
següent sumari:
1. DecaGncia dels gremis.—
TI. La revolució francesa i el
maquinism P .—TII. La doctrina
liberal.— IV. El moCialiSMe. —
Y . La reaceid cat ?ilica en el diferents p alcos—VI. El P a ntifical de Lied XIII i la preparació
d a l'Encíclica.
L'acta fou

1 e)formatehti
11 Ti ver sitäria
-•n•n

aeOT CI ARI
La majoria deis metges diliegiats
macIreerys han redactar una
(le junta general, de la qual treiem el
seeMent: Es sabut que en e! C175 recata
pugna entre estudiante de Medicina i
fo rca pública, en les causes de la qual
no necessitern profunditzar per a miPor defensa del nostre dret , els
arsents d'autoritat dispararen sobre
l'Napi al Clínic, fern córrer un peral cert i gravissim als malees
tate i al personal d'assistencfa. L'agres3ió contra l'hospital Hiena els
mes elements principie del dret
gente. Abel ho ha entis un grup raemtres de professors de l'Hospital Clític i la matcixa Junta de govern a
la qua' ens adrecem, que han deixat
Sentir llar veu autnritzada, pravant la
saya fina sensibilitat corporativa. Per
desg-acia, perä, na és unenime :a
protesta. Motius aliene, segurament al
mandat del deure, professienal, han
mozut als renyar, Enric Sunyer i
Ferran Enríquez de Salamanca a manifestar-se peileicameet d'acrad ambel creeri que admet determinadas cir•
cumstaneier. la legitimitat del teteteie
contra im hospital. Aquesta artiturl,
manejada eran a bandera nonti:a. ha
estat rectificada, tornada a reetificar,
rnantlnguda firaln:ent, fins l'extrem
de mntivar un leetnenatge
Pe rtant. aquests ciutadans matees
recaen necessari — diu la nota — sollicitar el següent:
Primer. — Que en cap cas pugui
considerar-se legitima l'arrr'estia armada contra un hesnital que aletarga
rnafalts. D'acord amb anime Principi

reprova energicament l'agressió que la
, forea dordre públic realitzà contra
l'hospital de la Facultat de Medicina.
Segon. — Que ven amb disgust
peefund l'actitud dels doctors Sun,:er
i Salamanca en aquest assumpte, actitud que d'anidara estranya als mandats
del deure professional.
Signen la Necia centenars de metgas, entre ele quals figuren brames de
reormegut prestigi tom Marafien.
Sánchiz Baraje. Coca, Segevia. Díaz
Sarasola, Sánchez Covis, lariarano,
Bonilla, eta,
— La Federa:16 d'Esturl'ints CatMics de Sevilla diu que no pot tolerar per mes temps que la Universitat sigui ccmstant emeriari de maitu,
que procurara reprimir-ho amb violencia si cal, i que vol tornar, sigui
com sigui, a la normalitat universitaria oficial.
— Ele estudiante de Salamanca, reunits en &asamblea, acordaren amb un
sol vot en contra, declarar incompatibilitat del ragien actual 1 que t'orcanitzi de manera permanent la Unirtesitat lliure.
— La Junte de Govern de ta Univereitat de Granada ha acorelat continuar lee classes, fent constar eme
susnerai6 en el nresent cure nr, Fa
nnesible mantenir-la un dia mea. Si
els estire/lanas nersisteixen en Pur artitud rebel , s'a eriba ni a la alai/otra r1.-1
centre, i els alumnas pardean els
drets d'examen de itmy 1 es quedaran
tots ner a se:tete/brea
— Et a escotare cte Sararnesa acota,
duren en assemblea no tornar a les
sales, a exeenci6 dele que Cansen el
ei s-è de Medicina. i al ,ms cursos de
Dret,
— Ha tinent Une la rettni6
diants de Fieleaffa i Lletres convocada sien la Tonta N-active de l'Amenciaci6 ti'Fstediants
Catblies it. r eet i Fencefia i T ',tres,
areb assistincia de gran nart d'estudiante na assoc iats: s'han eres per
nt , jiiria el< •-eeeients acardc:
Primer. a es ettir rer-ae l nient a
r',cce en el reeniret en que sigui neesilde
Segon. Dentaria:: a l'aetnritat acaa a rnica 1 reche-tus-a de la Facaltat de
Fi"asofia 1 Lletree.
•

PO S IC IO NS n'ART

SALA PARES
CARIRN REPIWADEll
Aeuarallee
PFRE nUnn)RveRi
Pintura
IncroDEL BUSCO
MANOLO HUGUE
escultura
Fino al 17 actual
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PAITILLU VLRUIFUQUIU PRAT.
Contra ele.eucs Intestinals
La Societat Barcelonina d'Amics
de la Instrucció, va celebrar la seva

enunciada Junta gen - ral, i ea procedí a la lectura de l'acta anterior,
que fea: aprovada ajad coses els comp.
tea presentats pel tresorer, í acta
seguit es Ida la renovació de la
Junta, que queda constituida de la
següent forma:
President, Josep Agell Agil; vice - president, Llufs Torres Ullastres;
trampear, Jaume Garcia Alzina; secretari, Na Malla Baldó Mansanet;
vice-secretari, Na Merce Barba Falqués: bibliotecari, Fredcric Po-ll
Martínez; vocals, joaqc. Vellver
Cosidor, Manuel AMatad Sánchez,
Josep Ruiz Castellä, Pare Vergés
Ferrer i Na Eulelia Valles Marguach.

JOIES VERITABLE °CASI°
per a compras a bon prou ancu

a la Joiorla

Tallen, 41

EXPOSICIO CANINA
INTERNACIONAL
La Societat Canina de Catalunya
celebrará la seva Exposició anual
que tindrä lloc da dies 29, 30 i 31,
del vinent mes de triaig i escara emplanada en un Parc tiricia ¿aquesta almea i per a la qual es compta
ja amb valuosos premia
La data d'inscripció començarà
el dia is del mes que soles i 'ere
tancada el dia so del vinent mea de
maig.
S'admetran inscripcions a l'estatge social, Hotel Ritz, totes lee tardes,
de dos quarts de set a dos mimas de
nou.
Noves eigarret.es

ABDULLA
Abdulla Im perial Preterenee
Cigarretes "Virginia'
Ptee. 1'50 els 10

L'Associació de Pessebristes recorda a tots els seas associats que
avui, dimecres, al vespre, es tancarä
ta inscripció per a assistir al dinar

oficial de l'entitat, que tIndra (loe
a %Mi dlumenge vinent, i als altres
ames allí organitzats.

BANWERES

I Tapioques i Purés
FIGIJEC.E5
sen ola millors del men

El futbol a les comarques
A *MOTA COLOMA
DE QUERALT
Santa Coloma, a; Sant Guim, o
Santa Colom. — Diumeece es
jugà aquest partit davant de nombres públic, el qual continua afaeoriet l'Esport Club amb el Set/ entusiestica presencia al camp. L'equip
local juga un partís magnífic, i poguérern veure•hi joves elements
tren que substituiren a la perfeccie
eis que han deixat el club per a
traepassar - se per c,uantitats en metan:c. Sobretot veiérera entusiastne
en lea jugados i poques o; etensions.
Els de Sant Guim jugaren amb
certa durase, censurable en un par.

GALFMS LAIET ARES
CORTe CATALAREII, Me

tit amistes. Es veieren contínuament
dorninats, i gräcies a la pericia del
portar i a la deficiencia dels atacants
locals no softiren una ¡erina& desfeta. Dele vencedora sobresortiren
els defensas, el mig ala Pérez i especialment Segura, que feu rodar
el cap a tot l'equip foraster arnb
les &aves filigranas. Soler, a la porta, toca peques pilotes, perca demostró aptituds.

RASKET-BALL
TROFEU XAMPANY RIGOL
A SABADELL
Resultnts dele perlita celebrats el
passat diumenge:
BENAVINGUTS,
CONVENÇUTS, 3
El damini correspongué en absolut

696, radítunterapia 407, aplicatcions
electriaues 8r6, oftalmologia 1.686,
oto - rino - taringologia 954 rontgenologia tro, boca i dents 37 0, traumatologia )9, tisiologia (bornes) 385, tisiologia (dones) 82. Total 10.394
serveis feta.
ELS PAGAMENTS A HISENDA
La delegació d'Hisenda no ha
amenyalat cap pagament.
Lleglu cada nit "La Libertad",
de Madrid, del matelx
ROBATORI D'UN COLLAR
La senyora Adoració Rojo, al
Passeig de Grecia, en sortir d'un
cinema, es dona cumple quc li havien sostret un colla- de brillants
valorat en deu mil pessetes.

Arbitra Petit, i els equips eren:
Benavinguts: Grinyó, García (a), Casablancas (22), Planas (18), Revira
(lo).
Canee/imita: Cardona, Mutet (1),
Moliner (21, Mallofre
ARNALID, 5 - C. NATACIO, 47
Partit amb domini deis vencedors,
per ésser el contrincant de opca força.
Es eeieren jugadas boniques per part
del Natació, que evidencie una neta
superior:eta Arbitra Marte
Arnaud: Ros, Ruiz, Valls (1), Manent (4), Farras.
C. Nataciä; Sunyer (2), Vilanova,
Arch (rg), Barcelona 08), Teixidor
(8).

l
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p intura. escultura
I arta asacratIvea, de
« Una Quanta"

Kapoatois de

A. DE sur/Eres
Pintura
P. JOU
Eacultura
R. ROQUETA Dibulree
O. DE MARTI Exposició fotovenloa
J. ARTIGUES
Fina al 12 actuar

LA PINACOTECA
PASSEIG De GRACIA ea
J. BTA. PO2CAR
Pintura
ama al 54 actual

SALA

BUSQUETS

PAME10 Oe GRACIA. 114
obJeote. eart
MORATO
Pintura
¡tus al dia 25 actual

SALA BARCINO
V GARCIA Malos
EaPos1010 seleccionada de cintura
moderna
APIOLADA, coima, GALINEY.
RIIERA. ate

SALA

BADRINAS

Diagonal, ri.^ 480

CHEVIROLET
2

Tones, 4

m e tros entre simia

Demar1 proves 1 detalls
als concessionaris

A nto - A merican, A.
484,

DIAGONAL,

484

STOCK CONIPLET DE
RECANVIS LEGITIMS

Atablas moderna °Nieta' d'art
espolio:6 de platal ... I dienta«
1. iIewer
Del 4 al 17 abrn

MONTFALCON
Quede*, >I Masato PI meros
•outurie >a Mateas 1.1 TeMOMIll
notare 4 — 151011 Ibeerteeterrleall2

'LEMA, S. A.

REP

CHEVROLET

A PREUS BARATISS1MS
als Magatzems

BARATO
JOVENTLIT LLIelSOS, so
ECLIPSATS, 34
Partit jugat amb füria i molt fort.
El dornini fas alternat, per6 malgrat
tot, l'encert en el tir a basket, decidí
la victòria a favor deis Eclipsats.
Aroitra Padró. Els equips eran:
Lluisos a Serra, Altdnira, Estop II
(51, Morral (8), Maten (m),
Eelipsats: Truyols, Tasarte, Tarruell
(8), Bou, Balcells (2).
C. DEPENDENTS, /3 - GANDHY, 7
Aquest partit fou jugar amb forta
emperna per ambdes bándols, pecó amb
tot i perdre moltes ocasions per marcar per part dels vencedors, aquests en
una torta meció decantaren la victòria
al seu favor. Eis venauts s'esforçaren
en tot el partit per anivePar, però
pogueren contrarestar l'avantatge, que
encara que poc, conservaren fins al
final els vencedors.
Arbitra. Nonell, amb els següents
equips:
C. Dependents a Siseart, Croas (a),
%moneda (81, Martin, Rius (3).
Gandhy: Masó (2), Guasch, Casainmoto (t), Segura, Mari (a).

CICLISME

a:s vencedors que s'adjudicaren la victráela facilment, tenint en compte que
els vençuts arren gleraren mimes 4 jugadora.
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CATALANES
CONFECCIONADES

En el transcurs del passat unen
les estades causaets pels maltees
a l'Hospital de la Santa Crea i de
Sant Pau, a l'Instita • Mental
la Santa Creu i a l'Hospital de Sant
Llätzer, són les següenes: malalts
r3.rco, malaltes 16.266, boigs 10.143,
boiges 13 952, Ilatzerins 437, Patearines 406. Total 54.304 este.ncies.
1 meada( mes, el. serveis fets
als dispensaris do l'Hospital de la
Santa Cree i de Sant Pata són els
següents: Medicina general 293. Pediatria medica 410, cor i vasos 215 ,
aparell digestiu 282, cirurgia, doctor
Ribes, 329, cirurgia, doctor Cc chata, 374, pediatría quirúrgica 523,
dermatología i sifiliografia (bornes)
n54, 5 ), dIc.orm
794, ..oltooga
loi gia2i42noe.
i sfi gia (do.

ELS ESPORTS
FUTBOL

BAND242111ES
REPUBLICANEN

4
•

EL MATCH ITALIA-ESPANYA
DE MIG FONS
Este ja concretat el programa de
la rerteno inaugural. Un gran match
Italia-rispanya de mg fons amb entrenar/caes a moto, en el qual s'acaren Bergarnini i Gay, per Italia,i
Espanycd 1 Borras, per Espariva. La
classe dels quatre corredors és ben
coneguda, puix que es tracta d'hames d'acnualitat i es distingclxen
tots pels &ata d'escomesa.
Contra aewests horneo Eviten els
nostrcs Espocnyol i Borres el da 25.
La tasca (ate tenen clavara seu és
difícil, però -cal confiar en el sea entusiasme i cm el resultat de la preparació a cete s'han sotmes, per a
avencar, si t'ea una victäria, almenys
ta resultat brillant que permeti de
constatar la delua deis stayers espanyols davant els especialistas estrangers.

X
LOGAN-MERLO, EN COMBAT
REVENJA, MICO-DI MAURO I
ARIAS-COMTE A L'OLYMPIA
Asad, dirnecres, al vespre, tindr à
lloc a l 'Olympia una gran vellida
internacional a base del combat a
den rounds que, al revenja posare
novament el formidable purtcheur filipi Lluís Logan davant del campió
Mer/o Preciso, combat que
entre els aficionats ha despertar
gran espectació per la forta impressió que va fer el campee d'Italia que, malgrat ésser tocar en el
primer round, va inc qualcom mes
que aguantar el coinoat, tant és així
que són molts eis que avui creuen
que rima és horno per a vencer
a Logan.
Tots dos carnpions estad preparadissims i hom pot assegurar que
anem a retire la segana part d'un
a els mis emocionaras combata que
ehan vist a Barcelona i el resultas
del qual difícilrnent es pot preveure
en aquast monzent.
len altre deu rounds figura en el
Programa d'aquest vespre, un altea
gran combate en el qual Mic o, el
gran esgrimista que en pon temps
s'ha collocat al davant dels bornes
de la suma divisió seró enfrontat a
l'italià Di Mauro, dome de classe
alce encara no sap quina cosa és
perdre un combat. Davant d'un !soma a'xf cal esperar poder veure el
nostre gran entupió donent el seu
maxim rendiment ja que el seu adversari no és pas corn Merini un
comigman sine un home que ja té
fixada la sera situació dins de la
boza.
En vuit rounds, en el seu debut
cona a professional, el gran esgrimista Arias, l'amateur que s'ha permes de noquejar nombro,os prolessionals, malgrat dz portar guents de
vial unces, sea posat davant d'En
Conde, un deis britanas més coasplets d'Espanya.

RODUCCIONS E SCULTORIQUES DE TOTS ESTILS

1

Mcats seran sens dubte ele que
cregutu que es massa adversari En
Comte per a l'Ateas, peró cal fer notar que no solament amb En Colme
estalla disposat a sortir l'Arias, sitió
que el recent vencedor de Carles
Flix, que sembla que aviat verrera
amb En Ferran, hauria estat acceptat per l'Arias a ulls clues.
Atesta gran vetllada començar
amb dos comban preliminars et
quatre rounds. En el primer sicararan Martín i Castells, i en el segon Fardis i Alemana.
La Junta del Palace Sporting
Club ira aconseguit dels organitzadors de la atinada una bonificació
d'un ce:aguanta per tan sobre Ientrada general, i han disser retirades les entrades a la consergeria del
Palace Sparring Club, Mar q ues del
Duero, so (Nuevo Mundo).

1
CONCURS CATALA
Es troben molt avançats els trabáis
d'organització de! certamen de tir que
tindrà afecte durant els ramos de
maig i juny vinents.
El programe de les tirades ha desvetllat un veritable l'atares entre els
aficionats i portará cm a Canseqüencia natural extraordinari rnoee
ment al carnp de tia
A la tirada popular amb carrabina de. 2 2 per categ orice sei.aeix
d'arma curta de guerra també per alegarles, el campionat regional i
mestria dar-ma curta, el ea:malora:
regional amb carrabina, una tirada
per a caps i oficial, ama arma carta,
una altra per a funcionaria de Banca, i com a final la tirada exclusiva
per a senyores i senyoretes. Sha fixat per al dia to de maig el comeoarnent de: concars.
Per al millor ieit de les tira
ehan rebut els següents donaseis:
Diputació de Barcelona, una copa.
Governador civil, un gerro art.stic;
marques de Foro:Ida, era
Jacint Tort, una copa ; Maaatzerns "El
ama carrabina "Búfalo"; MIgatzerns Jorba, un quadro; joan Marimon, un revb/ver "Alía"; Lapara
Companyia, una caixa pe: a time;
Beristain i Companyia, tala pistola calibre 22; S A enaús Garí, un paren de binocles d'or.

PILOTA BASCA
EL CAMPIONAT SOCIAL DEL
C. N. BARCELONA DE PILOTA
Els darrersAresultats
M
d'aquest
Cannipt isonat han estat ala se"
8.üe
Parchas 1.' categoes
Zaragoza -Ovos guanyen a
Capitan-Montoto, per 25 a 3.
Nadal -Art-al guanyen a Zaragoza-Cros, per 25 a 14.
Individuals 1.* categorta
Rossieh guanya a Just Guerrero per no presentar-se.
Yebra guanya a Pagès per la
mateixa causa.
M'eche guanya a Escartin
per 20 a f f,
Nadal guanya a Aixemeno
per 20 a 17.
Parelles 2. • categorla
Arechederreta,Esteban guanyen a Nordbech-Pann per 25
a 19.
Roche-Boni guanyen a Sanlauläria-Prieta per 25 a 20.
Fernandez-Torres guanyen a
Peris -Alborada per 2a a 21.
Molina-Sans ananyrn a Serrann-Mata per 25 a 23.
Danirl-Arzuaga guanyen a
Areehederrala-Esteban per 25
a 14.
Nordbech-Pone guanyen a
Frerrarons-Punal P er 25 a 22.
IndIvIduals 2. • ostegorla
Marian Martí guanya a Paniel per 20 a 1 2.
o. ria gunnya a Danie l. per 20
a 1P3
Salvador guanya a P. Martínez per no presArfar-c.

EPOQUES
EXPOSICIO I VENDES:
ROSSELLO, 238.

(tocant al Passelg

Irania)

BARCELONA

Difftecre a , 15 d'abril de 1931

LA P11/3LiCITAT

CINEMA
NOTES OFICIOSES
LA MAXIMA ASPIRACIO
D'ENR1QUETA SERRANO DES
QUE ARRIBA ALS ESTUDIS
DE JOINVILLE
Quan Enriqueta Serrano. l'admiraile interprct de "La incorregible",
arribi als Estudie Parar/1mnd, de
Joinville, algú, sense desatenció per
a la formosíssiina dona, advertí que
tal vegada ultrapassaria queicom de
las proporcions de la bellesa cinemática. Res, a fi de comptes, perque
amb tres o quatre banys turca En1-limeta rebaixà el seu pes.
et .1 ciar, lugué de subjectar52 a maa a un regim sever.
A un terrible pla. Res de seda...
ras de carn.., res que fes engreixar...
Terrible. Magnífica manera de
preparar la Serrano per a un film
deamitic. Gairebé una escota del
plor. A Enriqueta, vcient menjar algú, Ii saltaven les !lagrimes.
L'altra tarda, un periodista li feia
un interviu al restaurant de l'estudi.
Enriqueta contestava per monosiliabs.
—Si.
—No,
—Si.

rais amores", i la de George
Melford, per la de "Oriente".
Els tres premio masculina
d'interpretarla foren per a Joan
de Lr11;(il 'Tilo Davison, per
llur treball en "El presidio", 1
per a Dninon Ncvarro, pel Sett
paper en "Sevilla de mis amores".
Els premie femenins d'interpretaeld !oren per a Elvira
?forte, pel seu treball en "Olimpia"; Carme. Larrabeiti, en
"Toda una vida". i Lupe Vélez,
en "Oriente".
Premis d'adaptacions cinetnntoerefiquee: Ramon Guerrero, adaptador de "Sevilla de mis
amores": Miguel de Zärraaa. de
"Olimpia", i Pere Muñoz Seca,
de "Un hombre de suerte".

FIEMINA
tuktom
MOURRO
cmirturrueLA
eNesaarvot.

CABAVANA
DEL OREGOil
LA

Una sola prejecció d'aquest
famós film organitzada per

me.-oce.

EN

MIMOH

s g vnivia DE

I Dia 17, a les deu de la nit,
al CINEMA PARIS

MIS &MODO
cowconmsrallOKTIMI1PAI

.AVUI
,

•

1 eteria0
GOtevens
nana

es posen a la venda les

SESS/0 ESPECIAL DE
CINEMA PER A NENS

"EL EMBRUJO DE SEVILLA"
Es ja molt prop l'estrena al cinema Fantasio de la película "El
embrujo de Sevilla", basada en
l'obra del mateix títol, original del
prestigiéis litera! Reynes. S'ha diocut:t ja sobrerament sobre la valor
literaria d'aquesta novella per plomes mis autoritzades que la nostra
perque hägim de fer ara el panegíric
d'aquesta obra. Parlant d'ella ha dit
don Miguel de Unamuno: "Mai no
s'ha parlas de l'anima espanyola
arnb tanta novctat i profunditat".
Per a nosaltres, en qualitat de eihi ha quelcom de mis interessant que la mate:xa novella, i es
la seva adaptació a la pantalla; les
referències procedente dele Hoce on
s'ha estrenat la peHicula ens diuen
que el seu director, Benito Perojo,
ha procedit amb el màxim respecte
a Fadaptació de la novella; que els
seus personatges són els del llibre,
amb acció i vida pròpies per miracle
de l'art i de la litem i de les ombres.
I això és el que, com aficionats
al cinema, ens interesas fer constar
per ara.

Tarda, a les 4.30

ELS PREUS D'ENTRADA ALS

localitats
ii Butaquea: 2 pto. - Espoetaht pta.
Semblava que estés desfullant una
margarida... El repörter per fi feu
:a pregunta definitiva:
—.1Quina es la seva mäxima aspiració al drama?
Enriqueta tanta les parpelles
després, contestà lentament amb
una veo dolça:
—Menjar de la manera que ha
tnenjat aquest senyor d'aquí costat...
NOTA: Aquest senyor havia
menjat:
Una nació de Ilagosta amb maionesa. Un chateaubriand sumptuosament guama amb patates. Mig
pollastre fregit. Tres pastells. Formatge.

Ihido Cineina
1Deme, dijous

CINEMES DE BARCELONA

"La alta tiezra de Abisinia"

(Documental
"Veloz como el rayo" (per
Tern Tyler i "Cnispita")
"La ,,ida del grillo" (cultural)
"Tomasin y los chinos" (per
Larry Seeion)
"De la piel del diablo (per
La Pandi"..).
Butaques a 5 pesseta
-NaBaawascaamIMI.

UN FILM PREMIAT
en 1930 va veure quatre de les

seves produecions esmentades
entre les deu millors pellIcules
de l'any, en el concurs anual de
cinematografia, en 1931 té també tres produccions entre les
gnanvadores del concurs fet per
l'"He-raldo de Méjico" per a seleccionar els millors filme parlats en espanyol. Aquests eón
"Olimpla", "E! presidio" i "Sea lila de mis amor -o"
En el dit ecncurs es .remik
també el treball deis directora
Ward Wing, per /a seva direreld de "El presidio"; Ilamon
Navarro, per la de "Sevilla de

Diverses vegades s'ha comentat a
la premsa la baratar de preus del cinema a Barcelona en comparació arnb
els que regeixen a les altres chitan
del món, c cmprovant-se que, efectivament, l'espectacle cinematagräfic és
molt mes econòmic equi que a qualsevol altra part.
Amb La projecció de "Las lueet de
la ciudad" s'ha demostrat encara mis
com resulta de favorable per al públic
l'actuació de "Cinaes", empresaria de
gairebé tots els cinemes de Barcelona.
Mentre al seu Teatre Tívoli a preus
populars s'exhibeix la cinta cirn de
Charlot, a Paris, a Londres, a Berlin,
a N itee i a Nord-America es fa papar
als cinemes preist que són quatre i cinc
vegades superiora als de Barcelona per
,eure la mateixa cinta.
Es dime també e! cae que a Madrid
en estrenar-se aquesta cinta recentmena
han fet pagar a deu pessetes les IotaI:tats l ara en les sessions corrents el
preu en vigor és el de cinc pessetes.
Barcelona manca, dones, al cap de
l'actnalitat cinematográfica presentant
las darreres i mis costoses produccien a preus veritablement d'obsequi ,

Capitol i Kursaal
AVUI, ESTRENA

El*/ Tribensis'
DE L'ATRACAMENT AL BANC
DE CATALUNYA
El jutiat de l'Oest va rebre ahir
declaració a tres testimonia sobre l'atracament comès a la sucursal del
Banc de Catalunya de Gräcia.
A la tarda el dit jutjat ha estat a
la presó per comunicar ah quatre
atracadora detinguts Paute de processament i presa acose fiança, i ha continuació els ha rebut indagatória.
DENUNCIES CONTRA UN
ADMINISTRADOR DE
FINQUES
Contra una entitat que es dedica
a administrar finques s'han presentat al jutjat de guärdia tres denúncies per estafa.
Amb anterioritat e'llavien presentat dues denúncies mis.
El jutjat de l'Audiencia instrueix
el sumari corresponent, i ha acumulas les cinc denUncies.

NOTIFICACIONS, EDICTES I
CRIDES JUDICIALS
La Sala primera del civil comunica la sentencia dictada en el judici seguit entre Florenci López
Garcés i Ferran Macip i altres.
El jutjat de primera instancia de
les Drassanes notificz la mort sense
testar de Josep Sola Martí i crida
els que es creguin amb dret a l'herència.
El jutjat de la Darceloneta, secretaria Pastor, treu a subhasta un edifiel-fábrica situat a Manresa i tres
peces de terca al 11/12ix terne, tot
valorat CR 943.160 per,etes per al 18
de maig vinent en virtut del judici
seguit entre Josefa Portabella Pavia
i altres, i els germans Portabella
de Sarriera.
El jutjat municipal de l'Hospital
treu a subhasta una máquina d'escriure valorada en 430 pessetes per
al 30 del mes que som, en mèrits
del judici seguit entre "Comercial
Puig Vila, S. A." i "Manufactura
Espa5ola de Juguetes, S. A."
El de Llotja treu a subhasta un
provador i altres efectes valorats
en aedo pessetes per al dia 23 del
mes que sosa, en mèrits del judici
seguit entre "Pones, Guasch i Punsoda" i la senyora Concepció Sarrá.
El de l'Oest ha dictat sentencia
en el judici sezuit entre "Sarda i
Hernández Germana" i els hereus
de la Vidua de J. Ibállez.
El del Sud cita el senyor Joaquim
Lapona per al dia 13 del mes que
som a instància de "La Aceitera
Exportadora".

La Música
NOTES OFICIOSES
CONCERT A L'ORFEO
GRACIENO
Avui, dimecres, a la nit, l'Orfed Gracienc donará un concert
al seu propi estatge social, organitzat per la Delegació de
Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona i oferl als mestres i
les nieelresses dels Grups Escolars de la nostra ciutat.
En aquest acte hi prendrä
part iota la massa ehoral de
l'esmentat Orfeó i la seva seccid d'infants.
CONCERTS POPTJLARS AL

PARAL:LEL
L'Orfeó Llevant conseqüent a diruis, e llar obra nr ,eónica per tots els
teatres (e; Paral-le!, celebrara diumenge que ve, die 19, al Teatre Espanyol
el segon d'aquests popularissims festivals.
La primera part d'aquest concert,
a les onze en punt del matí, aniri a
arree dele "zoo Homes d'En Fontbernat" que interpretaran: "L'emigrant",
"Arri, Moreu", "La Marsellesa" i altres de les seves més populars creacions. A la segona part la Cobla Barcelona donarà l'audició integral de la
suite "Impressions camperoles", d'En
Joaquim Serra, 1 finalment la nodrida
massa coral de l'Orfe6 Llevant, composta de mis de 3oo cantaires, donará
a conèixer diverses primeres audicions
i repetirá part del magnific repertori
de les cançons occitanes que amb tant
d'ex't popularitza primer a París i ara
a Barcelona, el mestre Josep Fontbernat.
Els preua veritablement populars que
regiran pel dit comed i l'anomenada
tan justament adquirida pels elements
que hi prenen part fan preveure que
aquest assolirà un èxit remareable.

Carnet
de l'excursionista
CENTRE EXCURSIONISTA DE

DE

CATALUNYA

Hambres o diablos?

Said CsiaM de Fotografié, de
Muntanya
t El termini d'admissi6 de les proves
per al IV Saló Cataiä de Fotografies
4e Muntanya ha estat prorrogat fine
cfI dia 9 de mas. El Saló s'inaugurará el dia se de maig i estará obert
f!ns al dia
V Al Centre Excursionista de Catalun es reparteixen les bases per les
s es regirà aquest Salb.
"VISIONS DEL PALLARS
I RIBAGORÇA
Demà, dijents, a un quart d'onze de
tindrà lloc al Centre Excurs ionista Barcelonés (Comte del Mala as, pral.) una conversa Muenda
h la projecció d'interessants vissobre "Visions del Pallare i Rima", que traman el zenyor Jan-

per WARNER BAXTER i M1RNA LOY

Segons la coneguda novella del gran escriptor
francés André Armandy "Les Renegats"
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Camprubt

George Grosz
Alguns esdeveniments recentíssints seva exposició a les galenes de la N. R. F. a Paris i la
publicació dele seus reculls de dibujitos "Die Gezeichneten" i, noviasim, "Uber alles die Liebe"— eón
la causa que avui derliquem aquestes
ratIles de comentad a aquell George Grosz que, essent sens dubte el
mis gran satiric gräfic de la nostra
epoca, fine ha influenciat a alguna
artistes francesos. La prova que això
que acaben d'afirmar ara no in cap
illusió ncatra, la donen aquestes ratRes que segueixen tretes de l'"Anthologie de la peinture en France
de 1906 a nos iones", en les quals
el mateix Maurice Rayval reconeix
que "l'aleinany Grosz, vingut de
Lautrec i ferotge anotador dels ridículs germánico, exerceix una influencia sobre molts dele nostres
artistes."
La manera millor de fer tapir
al públic catalä aquesta potent
individualitat ens aper, per ésser la
més objectiva o sigui la mea neta
de les preferències personals nostres, que és el recollir un aplec
d'apreciacions de la personalitat i
l'obra d'aquest artista fetes per escriptors de nacifins diverse:. Aquesta tasca no és gairo fácil perque,
tot i passar per alt innombrables
articles de revista i diari, els volums dedicats a aquest cruel dibuixant ja són assats nombrosoa. Aixi
escriu Wiili Wolfradt en el volum
a ell dedicat de la interessantissima
i "internacional" coliecció "Junge
Kunst": "Aquest fenomen Grosz és
una protesta mom . ..lental, pulse la
seva obra no fa rMre mes sinó que
ens espanta fins al ir' 'a profund
de nosaltres; ella es troba ja mis
enllä de l'humorístic de qué provenia
encara completament la crítica social de Daumier. Davant la burla
cordial d'aquest hom troba En
Grosz una terrible, dolorosa i tallant burla que no necessita exagerar les petites febleses dels contemporanis, sinó que descobreix i
riostra insubornablem t la nua i
crua lletjor de la lamentable realitat." Quelcom de semblant afirma
Marcel Ray en el volum corresponene de la co/lecció "Peintres et
Sculpteurs": "Entre Daumier i
Grosz no hi ha res de comú sM6
la potencia. Cap alegria en Grosz,
cap humor i sobretot ni la més in>
lima intenció de caricatura. Ell Es
auster, arden! 1 fanatie «ten un
monjo amagrit. El seu pessimisme
està molt lluny de la burla i la

sätira."
Quant a Lion Bazalguette, escriu aquest en el pròleg a l'aplec
de reproduccions editat per "Les
ce•—ins reunis", que "l'obra de
Grosz is corn el bestiari d'una fase
de civilització on tota una ciaste
apressa el pas envere formes inedites d'animalitat vestida, parlant i
raonant." I mis endavant: "La visita de l'artista es la d'un pandemónium on els mals esperits no
loan pres alguna trets a la figura
humana mis que per deformar-los
Ens a espantar. Iniatges sobreposades multipliquen les fesomies de pesombre. Es una bellugadissa fantástica de formes repugnante portada al paroxisme de l'innoble, exposades amb una violencia freda
en la seva baixesa mis secreta. No
cerqueu pas la pietat en l'obra de
Grosz. Al seu lloc trobeu com el
ressò del plaer que hom saborejaria
en venias: ferotgement a germans
hentiliats." I per a acabar d'una cegada amb les cites, escriu Italo Tavolato en la monografia de la cnllecció "Valori plastici" que: "Grosz
no cerca pas copsar el fet empfric
a la manera deis humoristes i caricaturistes, einit que representa una
realitat interior, lenitiva, visionätia,
mes veritable que la realitat cateraer, material, visible. El seu mitjà
d'expressió es el de l'art clàssic:
amb elements formal, que hom no
pot verificar en el model, és a dir,
que no es manifesten en la natura,
amb trets creats i no pas copiats
ell constitueix una nova realitat veritable i original i ateny amb les
seves definido a de tipus a la vare
semblança i vitalitat superiora a la
versemblimea i vitalitat empiriques."
..L'obra de G r osz — afegeix--obre una
tinada en l'infern fisiològic al qual
la mea humana i • :rior cstä condemnada." ¿I com no esrnentar, almenys la vehement profcesió de
fe d'aquest Grosz que publica Florent Fels en el seu Ilibra "Propon
d'artistes", i que a aleó incloia,
encertadament, entre els grans artistes hodierns de Monet i Chagall
a Utrillo i Vlarninch? I la qual professió de fe hem de confessar que
ens semblä la més important de les
pub li cadas, plegada amb la del genial james Ensor i la del robust i
precie Ferd. Leger.
Tots aquests fragmente reprodults
es refereixen sobretot als "dibuixos"
d'aquest artista, Me, nosaltres voldeleita subratIlar avui particularment
les seves "pint u res" tot 1 recondixer, CTS molt freqüent entre els artistea de la forma alemanys, que
aqueatea oda »vine enfront del.
"dibuixos" quelcom de forçat o de
secundad sense per abr ò estar d'acord ni molt menys amb l'afirmació
feta en el reeent 1 enrI6a "extraordinari" de "Le Crapouillot" dedicat
"ala alemanya", que la pintura alemanya de de "sesenta mi", cosa
aquesta que no significa absolutament res, puix que totes leo cocotes nacional. de pintura estropees
sön de "aegoaa mi" eaceptu -st leo
d'Itälia i els Pesos Baban

Tornant ara a les "pIntures" de
George Groiz, equestea es poctin
distribuir netament en tres periodes.
Les del primer mosteen d'una guisa
incontestable que -Grosz bu el que,
aplegat amb Chagall, ohtingui a. s
resultats superiors per la seva teau.
dese i intensitat arnb l'emprament
d'aquella "simultaneitat" en el
del quadro d'aspectes diversos i allunyats, en la realitat objectiva, eta
uns dele altres que hom en diu
"futurista", encara que els "enlates" de l'època heroica t...obé la propugnessin, com n'és mostra
meció que segueix tr-ta del libre
de Gleisen i Metzinger "Cubisme":
"Sense emprar cap artifici literari
allegóric o simbòlic, solament amb
inflexions de ales i colon, un pintor pot evocar en la mateixa pintura, una ciutat :fina, un poble frances, aplegat amb muntaia es, oceans,
fauna i flora i nacions amb Ilurs
histórica i sigs —tot el qual esta
separat en la realitat externa. Distäncia o .emps, fet concret o pura
fantasi, , res refusa d'ieser traduit
en el llenguatge del pintor, com en
el del poeta, el naisic o el cientific."
Que mis endavant el "cubisme" es
limites de tal manera, horn ha de
veure la causa en l'estret esperit,
geometric i cartesià, dels francesos,
així com :exuberancia retoricista i
cridanera del "futurisme" no es altra cosa mis que la manifestad()
de l'esperit nana, sempre tenoriesc
1 bullanguer. E. per això que preferim adoptar la terminologia adoptada per la historiagrafia artIstica
germánica que classifica els esmentate moviments dits "cubista" i "futurista" com uns simpl— aspectes
circumstancials i limitats d'un gran
moviment general d'idees: "l'expressionisme", que en la pintura fou
iniciat per Cézanne i Gauguin i
Seurat d'una banda i du l'altra per
Hodler, Vau Gogh, Vo., Marees 1
/lunch. Aquesta classificació
menea a ésser adoptada per aquella
esperits que estan per sobre de les
xerrameques de bar o de rebotiga
de marxant, com ho prova el mateix Jacques Maritain en maldar en
el seu estudi sobre Setarini per
establir els nombrosos punte de contacte i fine la identitat entre els
dita "cubisme" i "futurisme", encara que, com era d'esperar en un
neo-escolàstic, es limites solament
a Franea 1 Itälia, paisos "ortodoxos", per excellència: Alemanya
i Rússia, que foren precisament
aquella que produiren les individualitats mis importante i signifi-

catives.
Dins el seu comú cncert, !qua distinta són, però, Grosz i Chagallt
L'art d'aquest, en efecte,. és en les
seves obres millors "d'una prodi-

giosa rusticitat särmata" (Daubler),
n'entre que el de Grosz, p contra,
és, com escriu Bazalguette en
tudi ja esmentat, "exclusivament
un art de gran ciutat en perfode
de crisi". Tant l'un cc= l'altre abandonaren mis endavant aquest "simultanisme geometritzant" per Ilanear-se, el rus, a un fantasisme florit, enjugassat i Ileuger: "el "nouveau fauvisme" que ha trobat tants
seguidora, i l'alemany, a colaborar
amb ardent convicció, en el movi: ent anti-artistic del "dadaisme".
En les seves produccions d'aquest
període, el segon. les unes, per l'emprament en les figuracions que animen, diguem-ho aixi, cl rigid escenad dels sblids geomètrics denle:nata, coincideix Grosz amb els
"maniquins" pintats r Chirico bo i
al mateix temps, si bE la seca netedat cruel i l'aura de mecanització
implacable divergeixen talment de
l'ambient elegíac, nocturn i provincia de les obres de l'italià. Altres

produccions seves d'aquest temps
estan bo i completament realitzades
amb retan!) de diaria o "fotos" enganxades en caótica barreja i fin,
en algunes que deixen ben endarrera els tardans "collages" d'alguns
surrealistes, empra Gro: per reproduir-lea objectes reals: un ganivet, rellotges despertadors, guante,
etcétera, posant-se abrí entre els
partidaris de la "Merz-malerei", preconitzada per Kurt Schwitters i que
el japonès Murajama fou potser el
que la realitzà d'una manera mis
escandalosament integ. Mes aquest
interrnedi "abstracte" o "constructivista" bu el que, encara que sembli estrany, contribuf a desvetllar
definitivament el sentit objectivista
o realista d'aquest pintor, si bé en
un sentit totalment "anti-impressionista", puix que es basa en absolut
en els dits "valora tàctils" per Berenson. I en aquesta "tornada a l'objecte" que caracteritza tants i contradictoris moviments hodierns juga
Grosz, en la seva tercera época, un
paper importantissim com a iniciador
primer i després per haver-li donat una direcció p olitica extremadament es q uerrista, fou, aplegat amis
Dix, un dele capa essencials Jet moviment dit "activista" per uns i
"verles" per altres, que e. amb el
dit a París "surreationte, tan:e.
punta de contacte com de divergènda.
M. A. CASSANYES

UNA VENDA DE Cm.
QUANTA OBRES MES.
TRES

CL IIIILLOR I 12E2
AGRADARLE, P AR A
M'ANTE', ADULTES 1
ANCIANA

ELS NENS HO PRENEN CONI UNA LLAMINADUNA
Capsa amb DIJES p astIlles: 40 onntims
grana mestres de les escales capanyola, holandesa i itaivaa, junt arras
obres escollides de Joaquim Vayreda, Martí Alzina, Joaquim Mir, Dionfs Baixeres, Eugeni Hermoso, Chicharro, Ga s.vey, Ilrull, Juli Moisès,
Modest Urgell i d'altres.
El carácter d'aquesta venda será
absolutameat diferent de totes les
que fins a la data s'llan celebrat a
Barcelona.
L'EXPOSICIO DE MANUEL HUGUE
ß mot visitada l'exposició de
l'escultor Manolo, que está oberta
aquests dies a la Sala Pa yés, on són
admirades les obres de recent producció d'aquest autor.
ELS' BANYS ARABS
GIRDNA
Darrerament ha estat a Girona l'arquitecte senyor Teodor d'Anasagasti,
professor de l'Escola d'Argtetectura de
Madrid, el qual ha fet grane dosis de
la restaurada, que s'esta realitzant del
notabilissun monument anomenat Banys
Arabs,
EXPOSICIO BERTRANA
El vinent dissabte, dia r8, s'inaugurarà a l'Ateneu de Girona l'anuncada
exposició de paisatges de Prtulend
Bertrana.
MILLIRIS ROMANS
Han quedat dipositats al Mesen provincial de Giro= els dos miliaris romana trobats en les obres d'erceavació
d'una rajoleria de Palau Sacosta, un
dels quals ee de grans dimensions.

CHASSAIGNE FRERES
DISCO. • Potlios
CLAMA, aa
planes • Autowanos OramMons
amm.nnn•nn...,
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I al costat d'aquests éssers febrosos, d'aquests sentiment anormals, per fer-nos-en ressaltar teta
fiur força draina , *e , Victor Catal's.
crea amors
o maternals;
posa una mica de Metst i de bondat; hi la apareimer campero!,
tractants pläcids i sensuals,
noies bones i castes.
For migueja, donas, en tot
el Mi' e una humanitat diversa i primaria, de poca co mplexitat, que en la
sesea senzillesa fa pensar, de vegades, en les figuretes de
fang deis
pessebres i, de vegades, en les figures de cera, dels museus on són
reprodults erints esgarrifossos. Per()
totes aquestes figures no si . Cense
moviment, no teten la glacialitat de
!a matèria inhe.rta, sitió que fan ferum de poble i, de vegades, de
ramat.

L'art de Víctor Catalä en • Contrallums", és Va puixant i viril
que ha fct la seva forma; art una
mica primari, que consisteix a des,. etllar 1 ateucio del lector, amb el
d r amatisme que insufla a l'acció; a
fer-lo patir amb l'angoixa dels bons
o a fer-li desitjar l'ensorrada deis
dolents.
Patear fin, diniert que en aquest
nou libre el seu art s'afina. Ei cert
és que ha sabut trobar molt bella
efectes contrallum dad l'encert del títol_; efectes delicats,
a
despit de la seca innocencia; efectes
que consisteixen a deixar con esum „les, com a sub mergides er. el
misteri, certes escenes de sadisme,
de folla i de sang, mentre la llum
lea volta corn d'un timlae que les
en grandeix, les exalta i les fa meravelloses. Són efectes que donen
a unes escena. d'un realisme brutal,
una aparença fantastica.
D OMENEC caJAN-e
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'I' II ES

IGNASI IGLESIES
to.e vol=

"Contrallums",
de Víctor Català

LES GARSES
L'HOME DE PALLA

(Edicion. Gort)

Surtirá molt .aviat

"Contrallums" és un aplec de noveles curtes, gaere per al qual
Victor Catalä te una evident predilecció; predilecció potser deguda
a la intensitat que en aquestes narracione pot assolir. En cinquanta o
seixanta pagines hi descabdella una
acció que no es dilueix ni s'es:Uma
mai en episodis. Altrament, Víctor
Catalä és mes própiament un narrador que un analista. Ell mateix anomena narracions, les seves histaries.
Alló que s'hi esdevé Ii interessa
enorme:1mm mis que el "com" i el
"per que". Vol que els caràcters
ressurtin de Dudó, deis fets mateixos, i no de cap explicació, de cap
anälisi entretingut dels sentiments o
de les sensacions. lies, per a Víctor
Català, tant corn els fets, retreta
l'home. Es així, novellIsticament,
l'antlpoda d'alba que Proust ha volsan que esdevingués la novela. En
les seves narracions, dones, tot és
acció —llevat de petites clapes descriptives— i ele carácter, tenen sempre una qualitat drametica.
El to de les narra, ons que aplega
en aquest llibre es ben semblant al
dels zeta "Drarnes rurals" i a les
seves "Ombrivoles". Gairebé tota la
sera producció poraia aixoplugar - se
en aquests dosditols, gairebé totes
les seves narellions sAn dramàtiques i ombrivoles.
Es prou conegut el sentiment trägie de la vida que te Victor Català.
El seu gust per les escenes de sang,
de foc, de ferotgia, de follia i de
sadisme. Aquest gust, aquest sentiment no és gens milivat en "Contrallums". El fat hi plana angoixós
inexorrble. Ens trobem atub vides
pläcides, desfetes, de cep, per tina
obscura força del destí. Arnb anirn 5 Öffenes, cense ,ció del bé i del
mal, que voten esborrar un crim,
amb un altre crim, mis bestial encara. Amb crims estépids comesos
per una superstiega per una superxeria. Amb Munes tan iligats a la
bestia que, en el primitivismo de
lea aoves passions, ene apareixen
com a veritables centaures.
dones que serven amb serenitat impassible el secret d'una m rt. Amb
folls torturats per les imagidacions
més ond4-koles, el vol 2lucinant
de les guata sernbl- familiar a Victor Catala.
ia

Cursos
co it ieren e; e s
Dijous va celebrar-se al saló
de sessions de l'Ajantament dt Girona, ple de gont a gern, la segona
l'icé, del Curset de Filosotia que
l'Atenzu d'aquella ciutat ha tingut
l'encere de confiar al doctor Serra
Hunter. La dissertació del deetor
Serra Hunter — de la qual publicarem un breu resum— ion escoltada
amb devota atenció i iervorosantent
aplaudida. La teicera liiçó d'aquest
curset tindrä 'loe diliens, dia 20
del mes que soci, a les se: de la
vetlla.
—Avui, dimecres, a l'Ateneu Encielopedic Popular començarà, a dos
quarts de vuit de la nit, el curset
sobre "Escultura románica catalana", iluste,t arnb projeccions, a
càrrec del doctor U. Dura: i Canyameres. Tumbe, el mateix dia i
hora continuará el curset sol-re "Literatura clässica", a cárrec d'En
Joan Petit.
— Densa, dijous, a les set de la
tarda, al Centre Excursionista de
Caialunya, donará una conferència,
de les del cicle organitzat per la
Secció erArqueologia i Història, el
senyor Joan Puig i Font, sobre el
lenta "Rernuntant et Noguera PaParesa". Aquesta conferancia sera
illustrada nmb projeccianz.
— flema, diious. a les deu do la
Lit, al Centre Exc,:rsionista de Catalunya, tindrà iloc Vacos•mmada
secció de cinema amateur, organitzada per la Secció de Fotografia,
i en la qtial el senyot. Josep Fontanet tara un comentad sobre la cineinatografia documental. En aquesta sessió de cinema amateu.. es projectaran les cintra següents: Excursions a Núria, a Formentor, a
Montserrat i Recons de l'Exposició.
— Avui, dimecres, a. les dotze, comeneara a l'Hospital del Sagrat Cor
de Jesús el curset d'Oltalmo'ogia
practica per a metges i carurgians eenerals, que d'acord atub la Direcció
de resteentat Hospital ha organiteat
el cap del Servei d'Oftalmo:ogia del
mateix doctor Gómez-Marques.

FULLES D'
ras ,
a ae,

AFAITAR

FABRICA NACIONALD'APMES
Da

A la Sa'a Pares quedarà oberta
dissabte vinent una exposició de
cinquanta obres menees de la pintura antiga i moderna, que seran

1.
"l'OLED&

venudes la setmana entrant
Es tracta d'obres magnifiques ,dele

SON UNA AIARAvELLA

LA PUBLICiTAT

T•

S • F•

Programes per a avui
EMISSIONS RADIO
BARCELONA
HOMENATGE ALS GRANS
COMPOSITORS CATALANS
Avui, dimecres, a lee 22 horas,
20 minuta Rädio Barcelona celebrarà un festival musical dedicat al
rept.tat compositor catalä Tones
Buró, arrib la coRaboraeió de Pilar

Rufi, cantatriu; Maria Capmany,
pianista; Antoni Ventós, tenor, i
Jaume Torrents, violoncellista. El
programa ese Integrarnent compost
d'obres d'aquest illustre autor: cancona per a cant i piano, obres per
a violoncel 1 piano, piano sol i quintet de =da.
RADIO ASSOCIACIO EAJ - 15

(251 m.)

1115: Música selecta.
1300: Timeament de l'estad&
16'00: Mdairsa selecta.
1645: Cure radiat de Grasnätica
francesa, a cine de Mr. Robert Michalet. de l'Academia Hispano-Francesa.
17'00: Música selecta.
1730: Tancament de l'estació.
Moo: Concert pel trio de ¡esta.

ció. Programa:
Colúmbia, manta (Rost); "En el
reino de las Indias", obertura (Linke); 'Dice usted, marquesa?", minuet (Gillet); "La Walkyria", fan(Wagner); " Esperança perduda " (Sorbi); "Pavana" (D'Ambrosio); "Suite asiática" (Yoshitomo);
"Tobogan", intermezzo (Fremanx)
"Pe) tia Swanee" (Hyddleton).
2100: Tancament de l'estaci
ó,

Primer. Cançons per a eant 1
piano:
"Tarongers"; "La monja"; "Romea acose paneles" 1 'Pis...nene
núm. 6" (senyoreta
Segons. "Danta catalana stime•
ro 1", per a piano (senyoreta Capmany).
Tercer. Violoncel i piano:
"Allegro appassionato 1 Scherzo,
sobre un tema popular" (senyor
Torrents).
Quart. Cançons per a cant i

Dimecres, 15 d'abril

r.es

missió de sobretaula. Tan. rretrt re: Borsí del matí. El

,Se2C-

W.

alternant amb discos se'Arabesco", pasdolile (A. Vi.
del); " M uchachada", tango (J.
Ghirlarda); "Cataiina", fox (
T : Fer
le

Schneider);-nádez);"Sat(R.

"La conde.sa Maritza", selecció (E.
/Calman).
5400: Informació teatral.

« Minuetto del gallo" (I. Albé-

Teatre Catalä Novetata SPLENDID CINEMA
- nema. int: -Censen 41. CaRI, irIT. - 80418

TEATRES

ortorrutta CA1'ALANI1TA.

g

LA RADIO

Teatre Català Novetats

Es aespatzen vais. Copellerla
Hospital, 19, I Rallotgerla MOR», ata.
Da.
Vallada de la Pros& 8. - Teteros 10013.

Oran Cempanyle Catalana
OLA
Cureeele Un e

g

A les 5: °rendida programa ce.
mic. A riure tOlbOm, smb les obres
01NT' BIEN, de nossInyol;
LA RADIO, de Duran de Ve
lamia; LA BALDIRONA, del
matra CUNERA. - A les 10:
...knontut Jordiana". La millor comedia I la mes ben Interpretada:
• ARIU 8. - Denla, tarda: « Zapeoasolas par a Infanta"' LES AVENTURES DE INASSACIRAN. - Nit:
Tertülla Catalanista": ELE 111.
LION8 DE L'ONCLE 1 LA RADIO.
DIvendres, cUssable I dimitente:
sempre el formidable ezit del din:
MARIU 8

nyor Ventós).
Cinque. "Petita suite", per a
quintet de corda i piano: a) Entrada; b) Scherzino; c) Tornant de
la font; d) Scherzo; e) Llegenda;
f) Dansa.

NOTES OFICIOSES

n:z); "En el jardín de un monasterio" (A. W. Ketelbey).
Sentó cinematogräfica.
74'25: .2our Fanny",
melodía serenata (J. Vanden Eynde); "Los
borrachos", relecció (J. Jiménez);
'Perfumes de mayo", vals (j. Canyelles); "Claveles solos", pas doble

ORAN COMPANYIA LIMA IIIIPANYOLA
en la qua' figura EMILI VENDRELL
Arul: presentacid de RAQUEL BE.
LLER. - farda, a les 4 • 50: LA CASTAÑUELA, per EINILI VENDHELL. SII, a les lo: Primer deis tres dales
reciteis de corola' de l'ufana vedette
RAQUEL MELLEN. L'espectac.e comeneartt aMb LA VERBENA DE LA PALOMA.
Dama, &Jota, tarda I sil: DARRERES
ACTUACIONS de RAQUEL INELLER.
••nn•

(F. Novi).
rs'oo: Sessió radiobenifica.
Organitzada exclusivament en obsequi de /es institucions benefiques,
asils, hospital, i cases penitenciàries

d'Espanya, amb discos escollits.
06'00 : Tancament de l'estació.
17 . 30: Obertura de l'estació.

Cotitzacions dels mercats internaeiona/s i canvi de valora Tancament
de Borsa.

"Granada", paadoble (M. Peralta), Trio Iberia; "Nina" (
Ferg oleei", per Tito Schipa; "Folie
d'amants", vals (R. Alton); "El Berbioui", tango (V. i A. Terol), Trio

Iberia; "El aguilón" (Zamacois, Puche i Capdevila), per Marcos Redondo; "A Sondea", ore step (S.
Dotres Fass), Trio Iberia,
78'0
0 : El Trio Iberia interpreta-

re: " Re membranus" (B. Martínez
Bisbal); "Sweet Colombine", intermezzo (P. Efliott); "Cavalleria rustirana", selecció (P. Mascagni);
'Tirana' (V. Afilian Morabel);
* País de sol", paadoble (E. de U j ierte i J. Lleó).
ro'co: Transmissió des del Saló
de Te de l'Hotel Ritz. Emissió de

danses =deanes a cárrec de l'Orquestrina Verger.

Idiomas
zo'so: Cura elemental de francés,
amb auistencia d'alumna, davant el

mientan, per les Escotes Massi, a
cärrec del professor nadiu Mr. Mar-

tin,

2'00! Campanadas horäries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoroibialc de Catalunya. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del

temes a Catalunya, a la mar i a
les rutas aèries.
Cotitzacions de monedes i valora.
Tancament del Borsí de la tarda.
2:'05.: L'orquestra de l'estació interpretarà: "The O. C.", mana (E.
Reeves); "Novelleta núm. 1" (A.
d'Ambrosio); "En badinant" (A.
d'Ambroeio).
zezo: Embudó a cärrec del Trio

Argentino.
zz'oo: Noticies de premsa.
2205:
.
El notable poeta Lope F.
Martínez de Ribera recitan algunas
de les poesies de les quals Es autor.

Cempodtom catalana ¡Ilustres
Festival dedicat al mestre
compositor Tones Boistó, a arree
del, *Motea Pilar Ruft (eantatriu).
)(aria Capmany (pianista), Antoni
Venbls (tenor) i J'urna Torrente
22.201

(všoksaeefl iota).

Aquesta tarda es danach, per
primera vegada, en dia feiner,
la sarsuela de formidable exit
"La Castañuela ", que tanta
a plaudirnents ha valgut als artistes que al Teatre Nou la interpreten cada dia.
S'ha tret del cartell de les
nits "La Castañuela", encara
en ple èxit, per tal de donar Roe
a les actuacions de l'excepcional artista Raquel Melles', que
s'acomiada del públic barcelonf
des de l'escenari del Teatre Nou
per a tornar a ocupar de nou
el !loe d'honor als cartells.
Servirà, dones, aquesta eventualitat, perquè el públic que no
surt de nit pugui admirar la
formosa sarsuela dele mestres
Alonso i Acevedo, quan es troba
en ple èxit.
Raque/ Heller debuta aquesta
nit, i cantarä el mes selecta del
seu repertori.
TEATRE NOVETATS
Per veure i aplaudir la divertida i a
la vegada emocionant comedia de Maree! Pagnol, "Marius", admirablement
traduida al eatali Josep M. de Sagarra, un públ:c sèrecte i escollit desfila pel Teatre Novetats.
"Marías" aconsegueix una interpretació molt notable i es presentà de faisó
molt apropiada 1 perfecta.
El públic aplaudeix liargament l'obra i la interpretació.
En la funció d'avui, dimecres, dedicada a la distingida societat "Joventut
Jordiana", es posará en escena "M g -

rius
A la

de la tarda, gran programa cómic, el graciós sainet del mestre Santiago Rossinyol, "Gente bien" i la divertida comedia en dos actes, sense entreacte, de Miguel Duran de Valencia,
obra que ha obtingut un gran é g it, la
iuterpretadó i presentació de la qual
acull el públic arnb per n longaes aplatv

Cosméticas, Je Saafehl > traclucció del
D. Peyri, plena 86 ).
E m ire tutea les cremes,

Cine Principal Palace

Teteros t I 8111
Mimen VIostorn Etostrle)
Resaló continua des de 1/4 de Se
EL CONEJO BLAS dibuisos sonora); LA DEPENDIENTA (una comedio sonora per klice Wbitt:
gran esit del drama lbsp/rat en la
no ella de L. Perandello "En allenC10"; CANCION DE AMOR.
dialogada 1 cantada en llalla.
Dama: EL REY DE LO8 PRINIC08.

PASTA

,

y

•••••n••nn••n••••

estat elaLoracla pensant en l'higiene
CLI cura irritacions,

eitors, graos, etc. La cara > després
d'afaitar-se, Ii quedara fina, fresca, suau„
aenae aquell encarcararnent que li fa
loadrillal que té els muscles ' una sola peca

CHILE CINEMA

Companyia de Comedia
PINO -THUILLIER
dilaceres, larda:
DORA KORMIOA
Nil, a 174 d'II: ESTRENA de
EL ORO DEL DIABLO

Paseelg St. Joan (tocant Remalle)
Aparen Western [limeta
ATul, larda, a les S'U:
Sessid continua des de 2/4 de 5:
Noticiar) Pon; DibuIxos aonore;
EL ANGEL Y EL DIABLO (muda);
DE FRENTE... MARCHEN'.
deliciosa pellfcUla cómica, per Buster Reaton, "Metro".
Demä EL GRAN CHARCO,

n ai aquella cremor tan molesta. de

itat a Fantiga.
.Densaar-ha e
Je

I

No ea pot culpar sIngal d'una Invaaló criosectes
a casa ocia, pare u atol pat
censurar per no posar tota ala milions per ezterminar•los.

XBIXES -- ESCARABATS -- RATES - ARNES

e Iota mena d'insectes desaparelien radicalment
practicada per nosaitres, q uedant a le vista 1015 etsen dues Corea, amb t'O perarla
Ins
rnOrls Casa 4e sahle,
lu'ernats, pisos, magatzems, botines, etc., aviaeu p er eateS
ter Poperacid 1 as veurec
/Mires d'aquost Morrible flagele, evitan( encera, remites malaltles Servel d1scret,
L'asid 1 net. Garantim les operan/Ole
AVISOS: INSTITUT DE PRODUCTES
SINFECTAN ..
Enric Granados, n.° 80 (balees) - Te:Cron 788C2

1

LA INCORREGIBLE

DE

a,summe de manua modem:uf, k
per Enridereta Serrano %la Clara !
Itew espenyola).

1.............,•«.-..

Orquestra Pau Casals

Dorna, !mona. a 3,4 de /0 dc la nit:
11 CONCERT DE PRIMAVERA
amb la cooporielO de /a 507551.0 CONCEPCIO BADIA D'AGUSTI 1 l organista
VICENTS M.° DE GIBERT.
- PPOGILAMA: BEETHOVEN: Obertura de Leonera
RAVEAU: C r stor et Polleo, aude.
MOZART: Obtrtura de La flauta mas:ea
Exulte. Jubilate,

DIsaabte. a 3/4 de 10 de la Rit: Concert a honor del mestre Antoni Nicolau,
Programa eziraordinart, Interpretat pelo
proressors Gratactle (flauta). Carlee
, 0 5051, Viena (clarinet). Cosen. (fagot).
~MI (trom p a). Ilunyer (or gue),
Andreu. Fornalla (sopran,., Margarlda Chala, Enrico:eta Garrete, Mula Canela (pie.
antes), Eduard Toldrä 1 Francege Costa
(Violinistas)
BANDA MUNICIPAL
sota la direcrI5 del mestre
J. LAMOTE DE ORIGNON
OREE° CATALA
detall pel Mesera STILLET
Programes 1 localltats: Magatzem de
!dilate& de la Unió Musical Espanyola,
Passelg de Orada, u.° SI.

Aval, tarda, arista! de 4 a 8. repetera - se el programa. Na a les 10.
%lista OOMIPi Paromount
DESFILE DE CUENTOS
INPANTILES
(Varietats so p ores Paramount)
MARTILLADAS MUSICALES

Meta:os sonoro Pararnount)

IMPERIO ARGENTINA
en la :orrproducclel 1.... amount
AU NOCHE DE BODAS
unte Pep Romea I moqueo Ligero.

TEATRE

RAMOS II I

Companyla Cómica Sepd/reda-Vora
A5u1, olturrres, tarda, a ;ro 51 5 :
LOS AMORES DE LA NATI
mi, a les 10'15: ¿QUE DA V.
POR EL CONDE? • Dene'.. tarda:
¿QUE DA V. POR EL CONDE?
Nil: LOS AMORES DE LA NATI.
Dleendre°. ESTRENA a Espanya
de la ~tina centra d'Estremera I
InOlellPrlE, ¡USTED ES MI PADRE!
14+11444411.41~1.44-44,44

I

CIRC BARCELONES

100,3. htul. a los 10'15. repecció de
l'OPCRA FLAMENCA, per PENA (1.111),
ANGIELILLO I el g ran M'arrima LLUIS
VANCE, anal, els cantadora NIÑO De SANTO DOMINGO; NIÑA ROBLES; LUQUITU DE MARCHENA; ALFONSIN Madrid ,

Gran

Teatre Espanyol

Companyia de Vedeall JOSEP RANTPERI
Prtmert artdr, i director, amen Ilantmore 1 Al
Nella Primer, atarle
Idarle Fortuny
AVul, tarda, a les 5:
EL CINTURO DE CASTEDAT
Nil, I lores les Sella:
OCELLS DE GUERRA
L'obra que no oblidareu mal
S'esta preparase una gran worpreaa

TRIOMF, MARINA 1 NOU

Fundó núm. 12+

ELOLA I - GOMEZ

Programa aiir a anal

LA

1 MARICEL - PARK

POBLICITAT

ROSSELLO CINEMA
Entre Palia, de dirima 11.. de Catmunya
Telefon 7E110. Mamila sonora Eseelson
Avui: Ocie de ALICIA COMEDIANTA
(Mbulm sonora); EN LA VIEJA ALEMANIA (rotllo teenlcolor sonor);
ORIENTE EXPRES
(osuda)
Per LI1 lia g over e neinrice George
1 la gran prOduccld m'ora,
E 5. •AVO REAL, per 313e Murray
Entrada Melca, tarda, a les 130,
1 auta, I su, a les 015, 1'26 pta.

p

Pa tin de l'estómac?

111G1TONA CHORRO ?roe: 3 59

itannnandistamammunen
co,„;',Zu, GUATE ITAMENT
d:tiolgruect.
rPigmarauna Digettoas
CheITO
CARA REGALA: Rambla de lee Flora,
NOM

Artloles de construccid
Rajoles ci• Vaterola

(IASIMIR VICF,NTS

TOLI 515 Mes. de 7 a O da ut tarda,
ensenyament t praettnues per ele-

Desnata: Tallers. 72

rinussimee eenyoretes

d'Halla, en combas rerenja ,

p

CERAMICA

II millar Papo d'AtrdeclOne
d'Europa
Obert de 2/4 da 4 a E

Re:te/enflaute de
l'Academia de Ball IBERLAN'S

LOGAN
-MERLO PRECISO
eampt0

Preneu la legitima

14

MPRENTA DE

n !VERSOS

Itana, imbatut fine non': 1

MlalasimmimolumimmemeNNEMMIENIInofoomapygoomit

°ENTRE D'ESPECIFICII: 'Bolseo, CM

Vidriería, la. Tel. 1795.

narrer de Barbarà, 11 1 13

en el seu debut com a protesseonal

clirnents.

Velen gnarir-oos?

I

Ofte$4444.4444444444,.....

MICO - DI MAURO

TARDA, 430 - NIT. 94 ):
Actualitats Gaumont; William
Poocc11 I l'ay Wray en TACONES
DE PUNTA; CAL Y CANTO (vado'as Parammint CII espanyol! , gran
exlt de Ramos Pereda 1 sooeta Moreno en EL D108 DEL MAR
parlat ele espanyol. - Es deSpatya
a taquilla por a la oess05 de "'OlraAor". DIVOndrJ5, !lit, c les 10. Prtnontament: el sensacional film
EL
•RESIDIO

teria, ö, i

contra
GABRIEL
NAVARRETE
Detalls per cartells

BORA
Ave demacres, nit, a les to, a
OLYMPIA
preliminars, 1 els grana combata
COMTE - ARIAS

LADRON DE AMOR, sonora, (nomea al
Triomf 1 al Murena; MALAS COMPARIAS,
sonora (nones al Noui. - Completaran
el programa diversen pellIcules mudes.

E A A

FON DA SlMs.›
ts an maniate,. la millar escude,
r olla. Saló pu a banqueta ¿apa:

FABRICA DE

ESPORTS

GOYA

ves urIntrIeS
Defectes S •Ulla1s, sOti • analista ae sang
- POLICL/N/Ca
Farra P !loan
cle Cazo
ieses, a.* 11, 1. (escalanombla
de la .9astrerla.

contra

04.4)4+0444+644++.444.044+1

**1.44,44~4~,44.4,~~~

MALALTIES DE LA PELL

ARE/TIO

Palau Música Catalana

Avui, dimecres, tarda, a

Demä, dijous, tarda: El
Rosario. Nit: Madreselva.

DIVERSOS

Nit, a les 10'15

Ud

EL ROSARIO

CLASSIFICATS

ACHA - ODRIOZOLAi

STRAUSS:
Sirafonia Domèstica

8I

PETITS ANUNCIS

FUNCIONS
per a avui, dimecres,
15 d'abril de 121
Tarda, a les 4'15
Fundó núm. 11
Debut de Areitic.

PALAU MUNICA CATALANA

CINEMES

a un quart d'onze.
La comedia en guatee sietes, da Barelay.

PIANOS
1:
eil,Dg Um%, de t de
.deivri
oRuC, 78

PRONTO NOVETATS

CONCERTS

Despatx de locatItais: "Unid MUSira/
Espanyola", Passelg de Gratia. n.• 54.

MADRESELVA

drogue/lea a pult1tuenes_al pus.

sSo pe:retes estk,

CINEMA SELECTE I
Peaselg de Grecia, SS (entre Valenlis I Mallorca). Telefon 78218
Avui, tarda, de 4 a 8, repetint-se
el programa, n:t a las 10:
/Actualitata sonoras; LOS UPATADANEAR18 I N FANTILES DE 1
GUERNICA; Camisa; la cinta de ditedios 8111/n81S FLIP (LA RANA)
PELUQUERA, I

4444444+144.4444444444444

quart de sis. LI poema
dramittic en un pròleg
tres actos, dels germans
Qu in ter°,

NIX

Je la pell. El seu

TEATRE POLIORAMA

et.c.44..444444444+

Companyia d'alta comedia
de LOLA MEMBRIVE8

IlliffILT,

el runa sonor de grandiosa &pode,

Segueix animadissima la temporada de comedia que s'iniciä e04144444.444+144444444444
el Dissabte de Glòria, dirigida
per Salvador Mora, Al carien se
li ha vingut donant el mäximurn
TEATRE CATALA TEATRE VICTORIA
de varietat, com As costum es
ROMEA**** Companyia de Itsreuale, Sainete I Raylstes
tablert per aquesta empresa, deDirector: JOAQUIM MONTERO
sitjosa de donar a eoneixer al
Companya VILA - DAVI
Aval, tarda. a ICS 430: 1, LA CANpalie el millor del repertori
CION DEL 01-VtDO; 2, EL HUESPED
DEL SEVILLANO. - NIt. a 1 ,5 10: 1,
de les companyies que desfilen
TODO A 0'66; 2, LOS DE ARAGON.
pel Goya.
Asen. a les 5 de la tarda rcpoAixf hem vist que amb tot
sud() de la famosa comedia
l'èxit indiscutible del sainet de
MONTMARTRE
Pilar älillan Astray "Los amores
Teatre Català Novetats
de la Nah", s'han anat repreAquesta
A t /4 d'II: L'obra ertomtal
nent, alternant amb el dit sai..401/ENTIFF JORDIANA'.
net, les comédies de nes ixi
MARIUS
d'aquesta companyia, havent-se
Es desmates vals: Casa linvoles, Por'
reestrenat dilluns passat la jo7 velans slmultanles en 7 aseeta Ferrtssa. 18. Tel 18145.
guina cómica d'Antoni Paso i
flama.
Abatí i Emili Sáez. "¿Qué da
Ates de 50 Interprets
usted por el conde?", de la qual
Original presentacId.
4444+4144+04+1144444•044444,
obra fa una veritable creació
Berna. tarda: "Teatro d'Infants":
Salvador Mora. Uncí a pocs dies
LA PRINCESA ADORMIDO
MONTMARTRE
serä reestrenada la combdia
1 toles les mes:
Granele de Muela Vila I Plus Dayr.
"Atrévete, Susana!", que ós una
Avui, tarda, al Taatre Catali
ultra creació d'aquesta formació
RQMEA
ELS CRIMINALS
artística, i per al divendres està
••+Se.4444.1144444 4'0 +444444
anunciada l'estrena a Espanya
de la joguina còmica d'Estre- 4014444.114414.N.~«....›
•••nnn
mora, "Usted es mi padre:", la
qual a jutjar pels assaigs que
TEATRE APOLO
es porten a cap aquests dies, ois TEATRE TAL1A
Divendres, 17 d'abril, DB:
d'una força còmica considera- Companyla de sodesti, comalias salneta
ble.
A), , • arda, a las 5: DE QUI ES LA MANUEL SUGRANYES
'Ustedes mi padre!" ha estat rezva ' ccua? >!1, a 1;4 di
presen:arä el super-ro/acataste
escrita a posta per a aquesta XES
DE NOIJ EN EL FRONT MORENA Y SEVILLANA
companyia, la qual en agraïment
(Una n!t
LUSAS Cecinar! MAX tatELDY,
al públic de Barcelona li ofe- OVarrGte3
roStInctd. Bellesa.
Decorat risa MORALES-ASENSIO.
reix les primicies de la seva es85 bellissimes artistes, 85
trena a Espanya.

• TEATRE BARCELONA

ami, preferencia al sabe> tote
les formes salionones (ve31.3 ',Manual
de

EL AMOR EN EL RIN(

TEATRE NOU

Es despatxa a Compiadurta.

TEATRE GOTA

E CZEplear les cremes
o pastes per a

NOSFERATU

t:

Els teatres

/s derrnatóless aconsellen

Conaell Ii Coa% E17. - %Osa 80015
moliere: Chmloa I Dibul ee ionera.
LA sama SALVAJE; el magne
sonor, pel campld del meen de bola, tu,
Schmeling:

Els milions de ronde

piano:
"Si jo fos blanca patita flor";
"Clava d'amor"; "Record de Solsona" i "Caneó de taverna" (se-

"LA CASTAIWELA"
ES DONARA AQUESTA TARDA
- AL TEATRE NOU

1931

ESPECTACLES!

ELS CRIMINALS

.DNION RADIO BARCELONA
EAJ - 1 (349 m.)
" La Palabra", diari parlat de Radio Barzelcna.
8 a 8 : 3o: Primera edició.
13o a 9: Segases edició.
n'ore: Campanades horades de /a
(*.cedro?. Nota del Servei Meteorog •c dc Catalunya. Estat del
temps
Linopa • a Espanya. Previsi6 del
Icmpe e Catalunya, a la mar i a
:es ••, r•dries. Nota meteorológica
ra • ;:-tii i tr.rMica per a les linies

de

tas. entrada general, ptas. 8
laciao del P. 8. C., m 'Ya entrada

Telefon núm. 15644

a L'OCELL DE FOC
Geneell de Cante 224-2E8

B illetiKLORA

Ton eta clifous. Mes de moda.
Detalla per programes

TIVOLI -

!!

PROGRAMA

SONOR - Aparell Western
Avul: tarda a lea 5 1 bit a les
Electric
10: PLEGARIA DE M O ISES, Noticiare Tos;
TURNA Y SUBMARINA,
S/NFONIA NOCd'Imana; LAS LUCES DE LA CIUDAD,
sorlOra,
chariot.

FEIRINA-PROGRAMA SONOR M.

-9111C15

G. M. - Aparen Western
Avule tarda de 4 a 8 I nit a los
Electrio
en espanym; E' MISTERIO DE
10: ALREDEDOR DEL i.'NDO, Irnpress:oas de Maree.,
pels gossos "avis de M.G.M., 1 SEVILLA DE MIS AmORES.
Seriad,' e cantada en espansol, cANSECO,
per Ramos Ncvarro, Con r
epeló Montenegro 1 Roseta BsIlestero.

KURSAAL - P ROGR.AMA
CAPITOL - PROGRAMA somn - Aparell Tolda KlangfIlm
SONOR -

Avul: tarda de 4 a 8 I nit a les 10: aso
Aparell Western Electric
"
11111111011111/1r dibuixos
el p
de Febrer I 13133'. I
Noticiar! Foä: B1TALL A MUSICAL.
estrella de la cinta sonorasonor:
FOX, HOMBRES O DIABLOS, per Warner Bastar, MYttla Loy 1 xoba
Beery.

CATALUNYA - P

ROGRAMA SONOI-1 - Aparen INentern Electric
.1vw: tarda de 4 a 8 I
• 11180" (una Minuta de l'es ult a les 10: Noticlarl ton: 'ilCKEY C
ABALLISTA. debulaos S(brer 1 Blay, I la cinta sonora
deveniclor), per El Dr.ndel, M arlone
Vol:,
e Alauran O'SuBlvan,
r.timA Tdril, : pe
ders Adle joleson4:301 biEVRINOAdse VMENtacrEdado
SONOR
re
piapsec
. tlevratra,leeteete, xl \er.begli cami a cmp eiCINEMA
s lt e: r leamGs torta); r e sped,c 1sSueL lecelons Ctnaes. CANT sor
mudes, PECADOS elsom p looS, per
Murta Eollnees James Morray. l'atte. 1 LOS
VERICCETOSP D"EALM°MuAnL,
GRAN
CINEMA SONOR - A arell Western
Aval: des de les 315 de la tarda: EL OR!.'s
DE LA VIDA, sonora P aramount. per
CHARCO, d Onora. per Matutee Cheva/ler
Nauta Carrol 1 Hal Skelly, I RevIcla
1 Claudetee Colbert; EL TABLADO
sonora Paran:Huna.
NUMENTAL CINEMA - CINEMA SONOR
Avs1: des de les 3'45 de la
urda,
prom.na
anst:
les
Ily O 'Nell/, 1 LAS SIETE LLAVES, per
sonores Citases LA MUCHACHA DE LOS MUELLES, par Sa•
F 5abard CM; Revista CMtes
sonora Paramouni. 1 TURK
IRIS PARK - CINEMA SON1.11-1, Iie emula), natural, - Cinnes".
Avul: des de les 345 de la larda,
programa Mil: lee tintes
Matt 1 iWelt »ere,
sonores Clnaes. AltlelleA EL TELON. A
Revista sonora Paren:nota, 1 UNA TRAGEDIA
TRAICION. rer
EN EL tina mIcela, per DOnala
Keitn t E. MurphY,
LIDO CINEMA Ano: a les 430 de la tardo I a les 10 de la ORQUESTRINA MITRES- VELA
Algo, I el flInt ParamOunt, SIETE D'AS DE LICENCIA,
alt; cómica: cultural; la cinta U.F.A..
ALIAN*1 DE TRES. per ;en"
NI per
u fti
Gar y AenOper.

PATHE PALACE EXCiL810,1 -

t

TEATRE COMTAL .
MO

p

Arta: PECADOS PROHIBIDOS, per mema Renn,dy 1 Jatneo
',turra.). 1 10 • V ERICU=TOS DEL
MAL. per Una SaSaUCItr
BOHEMIA - GENTINA - PEDRO
Arill: Ceinlco EnDural - A Mes, al
none
mla,
FI
I
•
LTIM
UNA TRAGEDIA EN EL MAR, per teionaldy
o DETECTIVE:. pe, Patalear Jobelson 1
teilt
,
Franca Stanneert,
Una murphy; a a l'Argamasa
TURISIB, e la dula d'Importarlos!. EL
Pelrfl, la chetä miura/ de Cla"
DOLOR DE SER BUENO, per tvor Noveflo ItAloa
rama

AR

DIANA - ROYAL Avul: 4 culta de CInses, EL,
ALKYRIA
FANTASMA
la Mata anuot.
BEL PASADO. per Rteard Coctel: chrslea I tultural. - A Mes, al
EL DESMEMORIL00, per cerio
per Ele e Chadeileb
Alabee: 1 al Roya] 1 W alkyela, la cinta Ara101, ...I
1 Gene, amo.
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mas tic del alón. Si patio d'ALISUMINURIA,
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amb
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