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nògraf Manuel Fontanals vénen el faltes atracade fer una revolució
dor Bruno
a Buenos Aires
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Jeens errants i pretessionals de

Un ressort que falla El poeta García Lorca i l'esce- Ahir fo u detingut Sóc
Les persones que hagin seguit eis ho són sense saber que tenen aqugsIluminosos reportatges que el nostre ta desventurada aptitud, perquè s'han
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ccmpany Josep M. Planes ha publicas arribat a imaginar que les coses del
ai mateix sobre la delinqüència bar. món van aixi; funcionen pels mateiUn home esprimatxat s'ha assegut treuen bons beneficis. Els altres, el i
celonina d'aquests últims temps, hau- xos estimula qte els exciten a ello;
davant la taula. Va pobrament abillat. veritables, desproveits de les habiliv
ran vist que les seres interessants la sera inclinació a la delinqüència la
Te la cara famèlica i una grogor de tats del vividor d'ofici, van cercant
revelacions confirmaren el punt de posen al compte de rideal anarquista,
treball i arrossegant la miseria pel
vista que d'una manera general hern i arnb aquesta senzilla transferencia
Finalment, ahir al mati, va caure a miseria.
—Que us porta?—li ¿emana, en ale- món, i n'arriben a Barcelona molt
exposat diverses vegades sobre la queda satisfeta la seva consciencia no
mans de la policia un dels atracadors
poquissims. La seva honestedat moqüestió. La documentació copiosa del gaire exigent .X hi ha d'altres, però,
mes perillosos que han actuat aquests mana. , l'encarregat de la recepció i ral els indica tot seguit el canal dels
control de prófuga del comité politic
periodista, les seres encertades expio- que realment si delinqueixen no és
darrers
temps
a
Barcelona:
ritaliä.
Comités d'ajar, on la veritat és esFa una pausa, i insisteix:
racions en un carrm ple d t insägnites per guany, sinsi per una convicció noEn hacer saltat del Coteje BiancamaBruno, del qual ens hern ocupat, re- pro-refugiats que existeix a Barcelona. brinada. Sortosament són pocs, puix
i hacer deixat, moments després, reLa resposta de sempre, de cada dia,
inquietuds, estableixen un panorama monstruosa que els deforma moralpetidament,
en
el
nostre
reportatge
M- anuel Fontanals explica aleshores
surt de la boca del nou arribat, les que els mitjans amb que compra el
moral que desborda les preocupacions ment i els atrofia el sentiment de quipatge a restació de França, el poeta
sobre els gangsters de Barcelona.
Frederic García Lorca i rescenógraf que, gràcies a aquest jubile, ha estat
del maxillae inferior del qua/ Comité que funciona a Barcelona són
l'honor.
estrictament policiaques.
Per donar una aparença de non- dents
zapatera
La
possible
de
transformar
Manuel
Fontanals
anaren
a
donar
un
han estat visiblement mutilades vio- una cosa migrada i escassissima, i el
Ni la moral ni la noció del delicte El regicida, notase d'actiä d'un
matitat
a
la
seva
vida,
Bruno
havia
pobre abast contrasta amb la quanprodigiosa en una mena de ballet, tal
lentament:
en les seves manifestacions i figures quart de segle enrera, actuava dintre tomb per les Rambles,
titat de donatius i ajut que s'ha pres.
—Ah! — feia, de tant en tant, Garcia com tenia idea de fer-ho, des de molt treballat temps enrera en una sabate—Sóc un fugitiu...
s'han propagas d'una manera rígida d'una estructura ideohigica i sentiria
del
Poble
Nou.
Més
que
trebaLorca.
Els
personatL'encarregat del Comité no sembla tat, per iniciativa particular, a una
i uniforme a traves de les generacions mental que s'acordava amb el seu Lorca, tirant el cap carera i eixamplant de temps, Garcia
llar-hi, el que feia era deixar-s'hi caumunió de proiessionals de l'exili
el
pis,
no
van
de
presta;
ara,
corren,
ges
ja
pas
trasbalsar-se.
No
n'hi
ha
prou
que
humanes. Actes reputats d'immorals o temps; els joves que avui militen en
En Manuel Fontanals, a la segona bailen. L'escena ven una animació ex- re una estona o altra, per justificar ell ho digui. Calen proves, i un inste- espito, mentre els pocs que ho sena
de delictuosos en altres e poques histó- el bandolerisme per pura convicció,
però,
que
ramo
l'expedient.
traordinaria. Dos pianistes porten el
de veritat passen fans i oto traben
riques avui no mereixerien un qualifi- desinteressadarnent, a benefici de la cegada, li pregunta:
de la sabateria hagué de tancar-la, a rogatori rninuciós comença.. L'home feina...
—Què tens?
compás del moviment a les taules.
del Comise, alemany, i també refugias
catiu tan sever, i al contrari, accions o caixa de rorganitzacid, són el testiBruno
li
aleshores
la
crisi,
causa
de
i
Sota la !linda de la porta ha apa,
- Eso es teatro, amigo! — subratlla
—;.Va!... Respiro Ramblas. "Te fuomissions que ami són tingudes per moni més dolorós del canvi profund
facilita diners pesque poses un nou politic, fa unes preguntes precises, re- regut un altre home d'aspecte abanGarcia Lorca.
ticents, anorreadores sobre el punt
que oua operat en la moral contem- erce poeof
reprovables i delictives han estas
establiment, al Guinardó.
el qual rondina unes paraules
Lorca
i
Manuel
Fontanals:
un
indiscreta
que,
en
l'obra,
contemdonat,
Garcia
Els
cites en altres temps. Les evoluciono porania. Són els mistics del materiaAlguns matins Bruno anava a cer- que interessa posar ben be en clar:
del dret processal no tenen altra raó rebutgen i neguen tot alió que andalús i un català. En el fono, iguals. plen el que passa a l'interior de la bo- car la clan de la botiga a casa de la la legitimitat del prófug. Ofici, fábri- en alemany, s'entrebanca i entra. Un
cop a dins s'asseu, sospira i no diu
que aquests desplaçaments de concep- significa esniritualitat i prostitueixen
neboda de l'amo, que viu al careen ca, sindicas fabril on pertanyia, partes. Ha evolucionas el concepte de per a llançar-ho als peus d'un ido!
de Vinyals, número S sGuinardól. Es
mis
la propietat, ha estat restringida l'asea monstruós tot alió) més delicat i
allà on s'ha practicas la detenciú.
de la pudicia i els dotninis de l'honor inalienable del seu esperit, aquella
En trobar-se davant d'un agent que
han estat reduits considerablement. La sensibilitat que se'n diu honor, conli donara rallo", Bruno ha intentat
infecció que tractem de corregir en- venció. que de tan bona que és se
tratire's la pistola que dula a la cintre tots plegats cau dintre craquesta n'ha abusas massa peró que és imtura, a punt de tirar. penó al mateix
reducció perillosa. prescindible per viure entre persones
tem p s ha sentit a l'esquena el cursó
Hem insistís a remarcar que la de- civilitzades. Es absurd pretendre desde la pistola d'un altre agent. Aixib
linqüencia quan s'organitza pren sem- truir el capitalisrne procedint a exrha dissuadit de resistir-se.
pre el tint de la política local del mo- poliar tots els individuo de la societat
En el momeas de la detenció, Bruznent; aquesta obserració que ens d'un a un o assaltant establiments, i
no portara al damunt la pistola a que
sembla d'una evidencia indefugible, per aquest cami la feina seria interens
hem referir, amb una bala a la
cal ampliar-la afegint que el män de minabte, lii farien vells i no enllesrecambra i dos carregadors de recanla delinqüència no solament és sensi- tirien mai. Cal que s t hagi trencas alvi. A la butxaca Ii fou trobat un pable al clima politic de les locatitats. gun ressort molt intim per a admetre
gues amb vint-i-cinc bales més. Com
sind Iambe a idees generals del pe- l'eficàcia d'una acció que l'exit no
es pot reune, rutillatge era indicadisrinde en que es manifesta. En un podrà justificar mai, i aquest ressort
sin' per a anar a treballar a una sarnot: a cada país, comarca o ciutat on ¡S el que cal vigoritzar o restablir. Si
bateria...
la delinqüència, el 'oandolerisme, es la revolució russa va triomiar no va
Fou portas a la Comissaria general
cohesiona en una organització deter- ésser pels atracarnents que haguessin
d'Ordre PUblic, on se l'interroga llarminada, s'inscriu amb més o menys comes alguns dels revolucionaris mis
gament. De resultes de les seves devigor en la política particular del me- significatius; sense aquells actes tamclaracions, slian practicat diverses didi, però cona que la política d'en- be hauria triomfat. Ni a Catalunya
ligencies, el resultar de les quals iglloc no pot dessolidaritzar-se dels cor- ni enlloc no triomfarà mai cap ideal ni
norem; Perú no seria estrany que dinrento ideològics generals, la delinquen- cap concepció política inspirada a base
tre poco dies caigués també a poder
ca tampoc pot ésser-hi estranya. L'a- de robatoris pistola en mà; per a adde la policía un altre atracador imnecdota, el fet delictuds estricte, és metro aquesta possibilitat i collaborarportant,
l'anomenat "Cèntim".
dependent i solidaria d'un concepte hi cal que robsessió materialista viSi la noticia hagués pogut disposar
més universal. goritzada per la fe en la violencia
"Milieu" alemany-. La fonda alemanya del carrer del Migdia
del manament judicial corresponent,
Si rinsonformisme social irevolu- ha g i infectar l'esperit dels que la paestat
que
"Bruno"
hauria
dies
fa
tres
tionari és .antiquissirn, la solució anar- teixen fins a portar-los a fets que a
demana: I be,
tit en el qual militava a Alemanya... res. Aleshores horra 11
ja detingut.
quieta elevada a sistema redemptor quaranta anys, si no és abans, s'a y erdades i mis dades van omplint la seva qui desitgeu?...
?er la igualtat absoluta sense a fun- gonyiran d'haver-los comes.
P.
M.
que
acaba
d'arribar
es posa
L'home
3.
fitxa. Anàlisi dels documents que porrio ordenadora de rautoritat, és nao- Carles CAPDEVILA
ta al damunt; del passaport, vell i es- seriós, arruga el front, s'asseu a la
cierna i ha usat distints procediments
vora de la cadira i adopta la posició
A la tercera pagina trobaran els micolat...
per imposar-se. A finals del segle pasnostres lectors la noticia de la deten—Certificats dels Comités que lis del pensador de Rodin. Tot seguit,
sat i principts del present el regicidi
ció de quatre italians que formasen hagin ajudat... Paris?... Praga?—li de- en un to mig transcendental mig de
Garcia Lorca i Manuel Fontanals a la coberta del vaixella que el. portal
loa la fórmula mis acreditada per a
confidencia, dial —;Jo, jo sóc sin cas
part d'una banda internacional que es mana l'examinador...
d'America. Eh acompanyen Fra ncesc Fontanab I la seva esposa
arribar de pressa a la realització de
dedicava al tràfic d'automòbils robats.
—Saarbrücken, Sarre 1 el comité molt grenll'ideal anarquista. Cal reconèixer que
I l'expectació deis presents és evaEls mateixos sentiments, el mateix op- siga, han augmentat en nombre. Són Ens play que els fets hagin vingut a Mateotti de Paris...—respon
el regicidi no tenia gaire novetat; és
porada per una alenada craiguardent.
timisme, el mateix entusiasme. Garcia una multitud... Treuen el cap, entre ella, confirmar tan arias el que assenyalà—M ostreu-los.
expedient positivament vell, refiLorca, pesó, és exuberant de paraula; dos capellans, arnh unes leales descomu- rem en el nostre article d'ahir.
El suposat priófug ha tret uns pa- Quan estigui bo ja tornara, pesó
ea.cia del qual és molt dubtosa resaquest és dels altres. Dels que no
s'engresca parlant, tant toril es detec- nulo de capellà d'Opera cómica.
pecte al triomf de ranarquisme. JuP ers mig estripats per l'as i el frec tornen.
ten en escoltar-lo eis que van amb ell.
—; Aquello capellans trencas-en el
de passejar-los. Són documents que
ristes i teòlegs fa uns quants seg.e.
N'hi ha que s'ofenen quan hom els
Els
seas
comentario
son
sernme
aguts,
acrediten el seu pas pel Sarre i per
cor!...— recorda, rient, Manuel Fonli dedicaren una atenció particular, i
assadoliats de gracia, rics en observacitS, tanals.
•
Paris i la seca condició de fugitiu. demana massa documents. Llavors,
sobretot arribaren a adels
veient la partida perduda, criden molt
encertats i precisos de contente. Mai
—;El público se tumbaba, se tumbaEl Comitè de Saarbrücken
metre que la supressió irrevocable
nuel Fontanals. en canvi, es limita /non
— rin, Garcia Lorca.
cona a tal, i el Comité socialista Ma- i opten per la disfressa de revoluciod'un rei podia convertir-se en un acte
sovint a somriure.
El resultas fou esplèndid. Ho
teotti de París certifica que vistos nari roig... "Iskistò no és més que un
meritori si les circumstancies decretaHan vingut, tots dos, contentissims. també, el de les representacions de Maels seus antecedents, Ii dona ajut. Comitè socialista de traidora a la
ven la urgencia de la supressió.
Garcia Lorca hacia anat a Buenos riano Pineda i, sobretot, les de Bodas
Es tracta possiblement d'un refugiat causa!" ..."Cau d'espies!". D'altres,
El regicida, pecó, si no era un boig
Aires
com
a
conferenciant
i
com
a
aude sangre, obra, aquesta, el lirisme de
polític. Possiblement? Ningú no podra pesó, insulten d'una manera ntó:s oriera sempre vn home que en la fea
tor.
la qual fou deliberadament accentuat.
es jugava la vida; tant si la perdia
assegurar-ho fina més tarcl, quan vin- ginal i elevada: ...";Vds no sou mes
Manuel Fontanals, com a re-alitzador Bodas de sangre ha estat representada
guin precedents de la seca vida pels que un intcllectual amb ulleres!" No
com no, el seis honor restara intacte
plàstic de les coses que un i altre pes- nués de dues-centes vegades consecutiIlota on ha passat i es controli aques- cal dir que en aquests Comitès poliperque el profit material no entrava
la
seS'ha
presentat
12.
—
Madrid,
caren
de
cap..
això
per a res en la seva acció. Per
ves.
ta a Espanya. Pera el poder dir "pos- tics els intellectuala hi san en minoHan reeixit totalment.
Encara això no és res...
mateix, ei a qualsevol revolusionari guent proposició incidental:
siblement" és ja molt en aquests afers ria, car estan formara principalment
per obrers.
extremista del segle XIX, si a qua:- "Tenint en compte el sentit impu—Molta gens, an t — eltu Garcia LorL'interessant fou la presentació, al
de pròfugs.
En fan passar un altre. Aquest
sevol dels homes dicció que fino ara nieta que a favor des adversario de la ca —, toca ferro en sentir parlar de teatre de la Comèdia, de La niña boba,
—Motius de la vostra fugida?
parla rnolt i és molt correcte. Artame:a quinze o vint anys produi lanar- República es precisa netament en el t'Argentina. Es una injusticia: Posats a de Lope de Vega, per una companyia
El
presumpte
exiliat
politic
expliquisme a Barcelona o a qualsevol al- projecte d'amnistía. posar a discussió tocar ferro, n'hauriem de tocar a tot nacional. Les altres obres les havia rena pobles i mis pobles. DM que és
ca, en alemany, una epopeia d'herois- un refugiat politic, que preparà un
tre lloc, Ii Isaguess:n proposat de de la Cambra, sentit ostentas:6 ton- arrea del nido. A propósit quan toquen presentarles la companyia de Lola Memmes i rniseries. Una organització so- atetnptat contra un cap nazi deis
ferro, procuren sempre aixecar els peus, brives.
prendre part en un atracarnent ni que trans a i es essencies republicanes,
cialista realitzada per ell; la sera de- grossos. que en va estripar dos mes,
El teatre de la Comèdia va quedar
hagués estas contra el seu pitjor ene- que en la sesstó d'ahir va def.nir ter- afilar-los de letra Dóna molt hon retenció; la pèrdua de totes les dents
aixe, i que alió. L'home del Cohauria giras 'esquena trernol ó s minantment el ministre de Justicia en sultat. Us ha asseguro! Yo entiendo convertit tot el!, en el Corral de la Padel maxilar inferior d'un cop de bar- que
dindignaciO. Potser slauria vist amb condemnar el moviment revolucionad trincho de eso,
mite, penó, resta impertorbable i el
choca. Les Ilotges eren finestrals. No hi
ra
de
ferro
en
resistir-se
a
seguir;
les
cor de matar alga representatiu o que republicà de 15 de desembre de 1930
Manuel Fontanals, ateses diverses ex- hacia apuntador, ni bateries. A la gen,
dir , i quan fa una pausa ti
privacions del camp de concentració; deixa
los un destorb insuperable per als que va iniciar e ltriomf del regim ac- periencies personals daquest sistema, Ii rodava el cap.
demana: On viviu?
fuga en un dia de trasllat d'un
la
que
ansb
i
considerant
ragravi
—A
la fonda Alemanya del caemai.
per&
no
hauria
tuol.
en garanteix j'eficacia.
eros designis:
Ni, cal dir que La niiia boba fou incamp de concentració a un altre amb rer del i intenta seguir el
matas per diners ni s'haueia fet Ila- a:xtb s'infereix als que van donar la
Com a conferenciant, Garcia Lorca terpretada, com La zapatera prodigiosa,
a
trets;
els
perills;
la
frontera;
mort
seu recitat d'heroicitats, peró es trorire per a servir el seu ideal: una seca sang en defensa de la República va trabar a Buenos Aires el públic a la manera d'un ballet. Els versos es
Franca; Paris; la miseria negra; Esanits una ma com la dun guarda
irsinuació d'aque s ta mena l'hauria els diputats que subscriuen tenen atent i correrte que els conferenziants [renquea de tant en tant per a deixar
panya; Barcelona; cinc dies cense ha
t'honor de proposar a la Cambra que troben a totes les latituds.
lidia que para un raig de vehicles en
presa com una injúria.
sentir unes cangons.
menjar;
extenuacid...
Aixä
recitas
sepro
Avui aquesta idea és ad:mesa sense mentres duri el debas sobre el
—El de Buenos Aires — afegeix —
—Canciones viejas, populares, clasicament, sense expressió ansb ven apa- plena circulaciO:
—Documents.
repugnància per molla gent jove, jecte ti amnistia stsruin cobertes lee té l'avantatge que paga, i paga he.
gada, pesó amb un deix de tragedia i
massa, desgra.Tiarlarnent. El reportat- lapides del sala de sessions que os—I el públic de teatre?
Garcia Lorca riu a boca plena — riu
L'aspirant al suenes tren un papert
arnh la música reticent d'un nom que
lac—,.Estupendot — diu Garcia Lorca.
imitar
en
Re de Jose p M. Planes. en confirmar tensen els noms de Galan i Garcia
rollt un gitano que és —
pronunciat en alemany fa cesta ba- Certificas de la Lliga dels Drets de
att ò que suposavem. ens ha propor- Hernández
—Meravellós — assent Fcraanals.
rem argenti dels interprets. Diuen Laul'llome
de Marsella. Sota el nao de
Lager", proPau Casals, al qual ha estat ton- sarda: "Konzentration
cionat testi:nonis tristissims d'aquesta F.rmen la proposició en primer lloc
En Fontanals voldria fer l'elogi del rensio. Diuen selosía. Es graciosissim.
l'examinador apareix un somriure
dueix una mena d'angúnia parenta
fallida de nonor en molts horneo q ue els senyors Trabal, Prieto, Casas públic de Buenos Aires, pesó, Garcia
cedida la Medalla de la Ciutat
Tothom, espectadors i critica, va conla compassió i del plany, pesó rhozne sorneguer...
tot just han desembarcas a restadi Lamoneda, Landrobe, Palet, Bell
Lorca Ii ofega les paraules ansb el seu siderar que aquella Xifia boba era exLa Lliga del; Drets de 'Home de
del control, antifeixista. no s'immuta.
de les responsabilitats. Estic conven- Tritón Gómez, Tomas i Piera, Fer- lirisme desbordant.
cepcional. Segueix al cartel!.
Tot alió, tota aquesta hitória la hi han Mamella té la reputaciO—sernbla que
cut que alguns d'aquests delinqüents rer i altres.
—Es un palie que ha vist moltes coes registra una excepció.
1411M.I•Mt
Nomes
ionamentada
en proveo —de lliurar
'imites
vecontada
moltes
vegades
í
ses i que esta preparat per a veure n
La de El Diario Esratiol.
gades ha estas falsa. Algun cop, penó, certificats al primer arrencaqueixais
de noves. Un públic que ha aplaudit
del
"Diario
apanar:
de
"Els
gangsl
Després
—;La
amb una mica de fantasia que se li
ha estar terriblement veridica...
Reinhardt i Tairoff i al qual, per tant,
L'ambaixador d'Espanya a Buenos AiPossiblement és un refugias politic. presenta tnentre Ii expliquin una
no la por cap atreviment. Un püldic res, que es un borne intelligent, estaca I ters de Barcelona"... 1
epopeia de persecució de prófug antibi
onmentäniament
tindrä
allotjament
que accepta tots els assaigs, que acull enfutismat.
feixista. Sigui perque vol tteure-sels
I La setmana entrant i i inenjara.
totes les iniciatives. Ultra aquestes cir--; La del "Diario Español"! ¡Por
La persona que presencia l'interro- del davant räpidament. sigui penqui
cumstancies, l'esnobisme que a poc a Poco tue muero de risa!
a
puI
començarem
•
gatnri d'un präting té la impressiä que obra ands una Ileugeresa inconcebible,
poc va desertant de Londres, de París
El que ralludit diari no arribava a
blicar el gran reporIn.mn es mag ia potser excessivament el cas e: que S n ; 11 un grapar els vagai d'altres llocs d'Europa, s'ha refugias empassar-se es que fosan' interromputs /
d'aquesta gent. Abr!, ho hem dit 1 hundo i ganduls que corren per
•
a Buenos Aires. I l'esnobisme és, avui, els versos.
tatge de
se l ns ha contestat que, de cada deu anuests mons de Den exhibint ceruna cosa molt útil.
Garcia Lorca recita una de les "interpersones
que es presenten com a re- tificara d'aquella Miga presentant-los
Planes
Maria
Josep
rupcions":
fugiats politics alentanys, vuit, al- com a rictimes del feix o com a
seiior
Dan
Gato
Estando un
stin vividors, filsos prófugo, exiliats político.
Subidito en su tejado
L'organització de menys,
estafadors i estoico. Val a dir que
(Cusitietta a la Pag ina 6. co!. 3)
1
haciendo medias de seda
l'anarquisme a Cata- 1 aquests, com anirem veleta, ara ja
y zapatitos en lazos...
4.4g
fugen dels Comités que, acuradatnent
lunya i a Espanya i seriosa, slian m'uses la noble i
—sVeritat que aixtt, tumbé sembla de
Lope?
humanitaria tasca d'anular les victiL
Al final, Garcia Lorca va afegir-lu
mes de la repressid feixista, i cerquen
VEGEL1 a la secció
unes seguidillas.
altres camitas on no es controla ni
Tot junt, amb música d'un quartet i
"L'activitat política"
s'esbrina la seva legítima condició
castanyoles.
LA COMPOSICIÓ DE LA de refugiats. De veritables n'hi ha
Madrid, 12, — El ministre de Guerde "Barcelona al dia"
—; Armamos un jaleo padre!
Pons. El Comise socialista pro-tefura, referint-se a la cessió del Castell
Garcia Lorca es repensa:
CAMBRA I DEL SENAT DE giato funciona precisament perque
l'anunci dels actes comde Montjuic a la ciutat de Barcelona,
—illc dicho jaleo? Ile dicho mal.
aquests pocs no es morin de lana
ha manifestat que ha tornas rexpe- ;Armamos tina revolución!
BUENOS AIRES
memoratius
del tercer
falsaria
anomenen,
con'
vulEls
dient perque ha fet algunes observa—Si, noi; una revolució, una veritable
Buenos Aires, 12. — Acabarles garment es Es, molla nobles, molla
cions que han d'elleugerir els tràmits. revoluci6 — declara En Fontanals.
aniversari
de
la Repúgent, saben més o menys presentarSe cedía el castell, pesó el Ministeri
Garcia Lorca recita una altea de les les eleeeions provintials de Bueblica
de la Guerra es quedara amh terrenys "interruncions" qtte indi g naren els se- nos Aires, la llanihra queda eft se com cal i parlar d'una manera
corprenedora, i sobretot ver -se un
apropiables per aremplaeament de ba- nynrs del Diaria EsPaiinl:
vous I ii n'ida por 134 dPnióerales bagatge
de recomanacions per tal
teries CO un moment <lanas. Hi ha
LLEGIU, a la pàgina 3, la
inteionals, 1 ii socialistes j dos d'assegurar-se el bon acollitnent a
Pisar(' yo el palvico
IIIIIIIMIVIIIIII111111111‘11111mx
un litigi entre la Direcció de propieradirals.
atan nienadica
INFORMACIO SOONE LES
tot
arreu.
Aquesta gent acostumen a
tate i el Ministeri de la Guerra sobre
044‘.
El Senat el formaran 32 de- visitar nertone, Militaras i 4M0 carpisari ya el P011.43
FESTES DE PitIMAVERA
la cessió del Caseta de Montjuic;
atan
'escaldó.
j
6
socialismherates nacionals
tees d'importancia, de les quals, proper ò aquesta cessió—ha acabe dient
Quan no eipiguee que ter, posa't
—Ja bo din Sant Joef Criaste
uva
bona
ie,
en
la
sorprende.
curant
tes.
(Continua a la pg. 6, 4 ter
el senyor Hidalgo— es tara avlat.
a

Es proposa que es
cobreixin les läpides de Galán i

La Medalla de la Ciutat

arc a H ernández
mentre duri el
debat

a Pau Casals

111-4"'impasse"

/1113

dir >odas&

idiamm

La cessití
del castell
de Montjuïc
a la ciutat

,.
LA PUBLICITAT

Revista de Premsa
Els radicals de València
LA HWIANITAT assenyala que
l'esllavissada del partit radical a Valencia és per al senyor Lerrout un advertimen, molt serias:
"E S la condemnació de tota una
1Mia de conducta, que ha culminar
aquests dies amb la Llei d'havers
la clerecia i que risca de complicar-se
perillosament arnb l'amnistia, tarifes
ferroviäries, pena de mort i altres projectes de Llei que, sembla, aquesta
setmana van a esser posats en debas
— i en guillotina — al Parlament.
Les esquerres lerrouxistes valencianes es dessolidaritzen solemnement,
Assemblea, de la pol:tica del Govern
Lerroux , vinculada, fino a la dandicació ¡ la hipoteca. a les dretes mo.
närquiques. Reiteradament hem dit el
/lastre criteri de catalana i d'esquerristes davant !a política seguida des del
Govern, Ara han estar les forces essencials del propi partit radical, que
en constituien la seva entranya i el
seu impuls vital. Tingui compte el seirrer Lerroux. L'advertimeni és greu,
aquesta vegada. I no seran els senyorets de Madrid, no seran els arribistes
del republicanisme ni els pescadors
de totes les mars de :a politica els qm.
en una hora critica immMent, el salvarien del desastre escandalós i vergony ós cont a politic i com a republica.."

La Lliga i les informacions
tendencioses
L'OP:NIO alludeit 1,-s iiiterinaciow
tendencioses del The Times" facilitades, segons afirma, per la Lliga, i ¡si
POSO el següent i oportii comentari:
"I perque els anglesos acabin de
fer-se cartee de com marxa Catalunya autónoma a mans de les esquerres, despees de dir-los la multa de
"La Veu", la suspensió del ''D. 1. C."
de "Defensa Patronal", el seu informador català els fa saber que tarnbé han estar suspesos o els han segrestat edicions, els diaria "Adelante",
"Solidaridad Obrera", "El Combate"
f "Tierra y Libertad-.
L'informador de la Lliga, que ha
aconseguit que a "The Times - li publiquessin aquesta petita nota desorientadora, sota el tito( "Censura de
prernsa a Catalunya - — "Diaris sus'
pesos", ja deu estar content.
Ara, la nova que Catalunya va tan
malament perquè no mana la Lliga,
ja s'ha escampar per França, Suissa
i Anglaterra. Es qüestió de trobar
ale(' que tingui bo amb el "New.
York Herald", i fer-la pública als
Estats Units. I despeé! a Oceania.
I perquè arribi a tot arreu, qui sap
S i es trametrà un radio als nàufrags
del "Txeliuskin"! Aquesta gent de la
LIlga són aixl.
Poden anar cantant que són deixebles de Prat de la Riba. Si Prat de
la Riba fos vio — tot i borne de dreta

con' era —es donaria vergono a dels
procediments que entinen aquests catalanistes que mimes en tenen el
vernis.
Hi ha dues menea d'elements que
el poble català ha tingut molt de Iluc
a posar a part, i una mica vigilats.
Els de ' la Lliga, que es dediquen a
aquesta mena de ieinetes, i els lerrouxistes, que aquests dies, des del
scu diariet, acullen amb una gran latisfacci6 totes les notes que els tras
meten de la presó estant els atracadors, els quals. naturalment, diuen
trenta mil penjaments del Govern de
la Generalitat perque no els deixa
anar
Peris la vida de Catalunya autónoma seria massa ¡elle $i no la distreien ,
de tant en tant, amb aquesta mena
de lladrucs."

La imminència
d'un Govern de dretes
EL, 3f .4T1
Exulta dovant daluesta

cense adonar-se potser que "immitt,'nein" vol dir proximitat d'una catástrofe , i, oblidat del seu proverbial catabadiu, referint-se al diseurs de Gil
Robles:
"No és possible d'imaginar una pericia, més clara i terminant del poder
que aquesta que acaba de formular
el senyor Gil Robles. Es evident, incontrovertible, que, donada la camposició de les Corts actuals, no hi pot
haver altea solució de la present
política a Espanya que la for'nació d'un Govern de dretes. Aquesta
solució, ja fa temps que nosaltres
l'hem assenyalada i no pretenem pas
jet-nos -en un mèrit. Ella és conseqiiencia natural, indefugible, del resultat de la lluita electoral del passat
novembre. I rúnica cosa que en reaJitar ens pot sorpendre es que encara
hi hagi necessitat de reclamar-la. Tot.
hom qui ho consideri , tal com der.
respon, sota el punt d'albir del respecte degut a la voluntat del noble.
is a dir, de conformitat amb un criteri purarnent dernocrätic, no podrá
indicar com a legítima altea solució
que aquesta. En contra d'ella, solarient poden lògicament redreçar-se
aquells qui sentin velleitats dictatorials tant si són de l'un extrem corn
de l'altre. I, a mis d'això, „:quina ultra solució hi ha parlamentiriament
viable? Una volta exhaurides les possibilitats d'un Govern minoritari com
el d'ara, no és possible altra sortida,
com diu el senyor Gil Robles, que
una situació de dretes."
.b -mitres, is dar, no veiens massn
inunitiant el goteen de Gil Robles, pera
tau, catastròfic com. vulgueu Per al :aialanistne,
LUZ
Comenta la demanda de poder de Gil
Robles, a la qual qualifica d'escandalosa:
"Al Poder, conto sea. ¿Se entiende

bien? Como sea. El fin justifica los
medios: no importan las infidelidades
de hoy si nos traen el mando, el dominio, el Poder. ¿Con la República?
;Y a mí qui me importal--declara el
orador. Vale la pena de pararse en
pelillos? La República no es mis que
retórica y tópico. No es cosa de detenerse a considerarla.
El final de esas declaraciones contiene la amenaza nada menos que al
Jefe del Estado Dice así: "Tal y como están las cosas, no hay mía salida que un Gobierno de derechas.
Por tanto, que lo piensen bien quienes tienen en su mano la responsabilidad de España. Si se apartan hacia otra ruta quienes han de decidirlo,
que tengan en cuenta que la masa,
desesperada, constituirá un factor de
perturbación y no habrá paz espiritual posible".
Ahí está la amenaza. Amenaza nada
menos que de guerra. Esos son los
principios, esas las actitudes que viene sirviendo humildemente el partido
radical. Esa es la manera que tiene
el serme Gil Robles de pedir el Poder republicano. Efectivament, es
hora de que quienes tienen que decidir piensen de una vez si pueden continuar por el camino emprendido."

L'ocupació d'Ifni
EL DILUVIO
Sota el atol, terron'tzador i desPectiu.
de "Sangre y arena" contenta rocupaeiö
d'Ifni. La qualifira d'absurda, es plany
del teeret diploman: en que lis estat
portada, i afegeix:
"Con todo eso se iría el dinero.
Con imperialismos coloniales se va el
dinero y la sangre.
¿A quién podia intereoar si no a
Francia la ocupación de HM?
¿Cuánto ha dado Francia y a quién
lo ha dado para que nos embarquemos en esa aventura?
Porque no es de creer que nos lleve
allí la necesidad de hacer una vez
Mis el ensayo de nuestro malísimo
sistema de colonización, ni la de buscar productos agrícolas que nos sobran en casa. Ni el humanitario deseo
de ir a hacer de policía a los 30 grados de latitud, cuando en los 40 no
sabemos evitar que nos atraquen y
nos asesinen por las calles.
Consolémonos pensando que las rutas aireas de Europa a America pasan por encima del territorio que hemos ido a conquistar. Para darnos
gusto los viajeros nos saludarán con
los paauelos.
Y felicitémonos por los dos P ri m e
que el Gobierno lleva a-rosdect
:a -Gaceta" con motivo de la ocupación: uno, adscribiendo el territorio
de lini a la jurisdicción "civico-militar" de Las Palmas: el otro, declarando el estado de prevención y alarma, precursor del estado de guerra.
La jurisdicción "cívico-militar - es
una novedad; el desplace de tropas

españolas fuera de España es anticonstitucional. Pero el estado de previsión y alarma es tan tipicamente
español que con él va la prueba de
que ya empezamos a tratar a esos
Moros COMO si fuesen españoles.
El coronel en quien ha recaído ei
deber de llevar a cabo la misión que
los gobernantes le encomendaran 6t
llama Capaz.
Y lo ha sido de nombre y de hechos.
Pero en Espafia los eternos incapaces son los gobernantes,
¿No habrá nunca en Esparta ningún Capaz capaz de poner un punto
a nuestra historia de remolcados y de
incapacitados?"
EL SOCIALISTA
Impugna en el mateix sentit roca parel. Diu que aquells que conciten et
país saben que hont no s'hi pos fer cap
"uni puede ser, pese a la aridez
de las tierras en que está emplazado,
un lugar de codicia para los coionistas, siempre a la busca de tierras vírgenes y de trozos de humanidad explotables sin sujeción a leyes ni contratos. Españoles o extranjeros, u
mezcla de ambos, que sueñen con hacer de Ifni la tierra de promisión de
sus egoísmos y de sus codicias, deben
ser recusados con violencia. Si la República cede a la tentación de entregar Ifni a una explotación de esa
clase, la República habrá caído en un
desprestigio de orden moral tose le
acarreará el menosprecio de los hombres de bien. va a hacer con
Ifni? Esta es la incógnita. Ya lo iremos viendo. Por lo pronto, ya existe
quien ha puesto en lini los ojos. Razonablemente pensamos que acaso por
esa circunstancia les será vedada toda
actividad. Desde luego, de nosotros
pueden prometer-se una enemiga implacable y constante. La forma más
brutal del capitalismo es la que asunten estas Sociedades que se dedican
a lo que llaman "colonización". Aun
cuando no tuviéramos otros motivos
de oposición, sólo por Ese justificaríamos nuestra enemiga, que, como decimos. será implacable. Sépalo la
Compañia Espallola de Fomento, que
solicita una exclusiva por noventa
años para trabajar en Ifni a la manera francesa."

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Biaba, 3 Con a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mònica, ag, segon,
(Oberta al públic tote els dies feinere,
de set a non de la rdt. Diumenges,
d'onz. a una del miel)
Acadèmia de Ciando, 1 Arta. —
Rambla dele Estudie, a, pral.
Academia Catalana de Bellos Arte
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art 1 Arqueologia.
Acadèmia de Medicina i Cirurgia.—
Carme, 45.
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
Acadèmia de Bones Lletree. — Car
rer del Biaba Caçador.

D i vandreo, 13 d'abril de 1934,
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Les Lletres
Ele Ilihres notas
"Vendrell Itiatóric"
de Jaume Ramon i Vidales
Vendrell, r 933
Impremta Rannen,
Una iniciativa desinteressada d'un
vendrellenc exilfli, Jaume Carnet.. i la
cura filial de J. Ramon Blanch, han
facilitat l'aparició diques'. !libre, recull pósturn d'articles publicats en el
periòdic local "El Vendrellenie" i altres escrits i notes.
Han passat mes de trenta anua
d'enqi que aquests treballs foren escrits o aparegueren a la prensa, i no
obstant la major part d'ells tenen un
interés viu i el tindran sempre. No
han perdut valor els tres o qua--més
tre capítols primera del llibre, que foren escrits amb el propòsit d'emplenar les llacunes del passat més preterir de la vila i la seva rodalia a base
de notes (retes d'històries generals.
Peris en canvi la resta dels capítols,
els quals comprenen les tres (martes
parts d'aquest volum, dedicats a la
história local, basats sempre en documents, són plena de noticies curioses, d'escenes vives i de dades fefamas.
Jaurne Ramon i Vidales, notari del
Vendrell, rnanejador per la seva professió de documents i d'arxius, s'interessi per la l'usuaria de la vila i féu
un arreplec quantiós de notes, amb
les quals bastí sense ostentació els
seus treballs, que, a mataras d'haver
estat redactats com a articles peno dístics, avui, posats l'un al costat de
l'altre, prenen l'aire de capítol i formen un valuós assaig d'història vendrellenca. Aquesta qualitat, que se
sosté després d'haver transcorregut
un terg de segle, indica per ella sola
la substancia i el contingut dels escrits de l'autor.
Respecte a l'inici i creixença de la
vila, eón molt alliçonadors els capftols "Titols fonamentals de la basonia del Vendrell", "La nostra vila durant l'Edat Mitjana", "L'ermita de
"Primitiu casc de
Sant Salvador"
la nostra vila i successius engrandi
ments", En llegir-los hom compren
la naixença tardana de la vila, el seu
excentricisme dins el terme municipal, que l'ha posada a tocar el terne
de Santa Oliva. Hom compren també que fos primer la parròquia
quest noble vel, que seguís després
el castell deis Caldera, aturonat davant de la mar, i que mis tard aparegués el Vendrell entre aquella dos
nuclis de poblament.
La resta del 'libre, que conté moltea pagines curiosea de la vida comunal i vilatana del passat, acaba de
convencer del molt profit que trague
l'autor del regirament de protocols i
lligalls.
Rovira i Virgili, després d'haver

llegit els plecs d'aquesta obra, sens
dubte amb igual satisfacció que
!sena llegit nOsaltIllß el 'libre acabas.,
hi posa art prbleg, en el qual remares
i lloa el valor de tosa els capítols docuMentals.
Els vilatans i la gent del Baix Penedés trobaran en aquest volurn molts
capitols d'història vendrellenca viva;
els rtités subatanciosos que del Vendrell iban escrit fina ara. Altrament,
és un llibre que figurará sempre dignament en la bibliografia histórica
catalana.
Cal regraciar a Jaume Carner i
J. Ramon Blanch per aquesta edició.
Amb una bona acció han fe tres coses bones: han done una monografia als vendrellencs, han posas a
l'abast dele historiadora futurs ela resultaba d'una tasca investigadora i han
fet conèixer a les generacions d'avui
l'obra meritòria de Jaunie Ramon i
Vidales.
Pau VILA

EL

CORREU D'AVUI

* U na flor natural. — Als
Jecs Florals de Calella van ésser premiats amb la flor natural aquests versos
d'Albert Piera. que en; plan de renta,duir per als lectora de LA PUBLICITAT:
"PASSEIG AUTUMNAL"
Les tardes autumnals sffi t pano„ de
[d'Icor
i el cd — ccl d'ametista 1 or — l'esguard
[encina
¿Ni' es Mis venir amb esi. que et seis
(tan indecisa,
Anees a pee a pite... Fugint dels

se n'U ano' resto( de torvas f esperance:.
—Les hores tan fassen!, les tlairbcine gs,,ziNa
i es Ion la illusió d'aquella amor
Els besos, tot just nnts als llavis, Ten
1 inercia

aman manea el flan, diside Misi l) sii.cci
Pra, d'entre l'espessor deis greuges i del

!Mor,

l'intima mis dolç viseut ce, celda ni,,,
[30 Couturie:
rara en dies rernMS. en els ere mtseler de',
mochila un rassinyal perdut en rcla,irtian
El clase drocherat ese rama la quietud
del 'sastre roe distret. ¡e r flores on 1 ,T,I les
HA tornaron fa mis. El nazi esquer/'. mrM i7j

Irvf.
mis na iobrirb per eloureisleeir eihe:

Plonyftels, tense fe, graneara sobrer;
—tu i jis —som dos b roncean: qm. la

[veranda esfullo.
Dar arbres resigriats que, en lenta Muja
Alormff so!a

el cel gris es moren firf
ltaara'

tntser nn rns
Menta

Albert PIERA."
* San t snlvadar.— Denla, a
les onze del mati. a les Galeries Laietanes, s'inauvirara l'exposició Santsalvarbr, la cual estará comno s ta de ron
,etnts al e e-bó de gent intellectual de
la p os tre ciutat. Coxis que en annesta exhatt e; g ent de t ats els sector;
del nostre ambient intellectual, neemet
asser mol , hsteressana La nostsa lardarai tinirä un; Muta renresentació.
a'exneaticia estarà oberta del as al 28
del mes que sons,
* Iferrader Manguear%
ti tarda, a l e s cinc, a can D •sattem la
saya exnasic; 6 de pintares. F s tracta
série de paisatges
Comp. de
Tarrart aaa, me tanta d'axlsa 1! 'han
aconseeuit. Pnm , anv U a feeeix
a s surnotes de! Ifones tir de Poblet i de
diverses p!atges tarragnnines.
Trauere, — A la mateixa
*
sora i també a can Busquets, Ns Mimí
Trailer() inaugurará la seva exposició
de miniatures.
aa- .4 et n exonsara dernä. a la Syra.
rs d ihnixos inoft eeeixits, que li valeate'en la netn4-, distineló en la passada Ex.
resida de Primavera.
* P r tn inaugurari Semi la seva
exnetsició de pintura, a la Syra..
* Rafols ha estar comentat fa.
vorablemert amb motiu de la sera cupo-'
sici6 a la S n.ra., que sera clausurada avui.
* " Mirador", apareen ahir,
continua mantenint-se a primer !Ice entre
le; Publicacicns periadiques escrites en

re: Pirar les timides essMelesr
— em diste: —De¡' tu — amiga
(hades és
en.ter revisare el Hm Pe de helles creer(dances.
Pel bote del ;lastre amor, eerrani
[reci,s,

ca *
tall ".4spectes".— Al I-Vcenm
Club (Fontanella. T8. 3.erl aval, a un
Stuart de vuit del vespre. Salvador Esprit/ farä una lectura del sen llibre
Pee/es. Send presentan per Atrrora Pertraen.

[nals

La porta is se vibrara mistrri de Claror!
Oí Pisarme tin titán de calles vesPerrtincs.
Cerquem la estilad... Les tardes mitranfnals
eón t'otees de dolçar i de llangors di[fines
El l'ose sacerdotal deste ta els set,s
fm
i graril ens anal iiimb mete reentifnefes.
Barlats de rara ii rel. immábils, Mira.
els lides fan sontniar Ilurs estalles roscanNades.
Seiem mí InIs Xuelodes per respoi
s'llens arta/Ti les reme i les remoce Ilunywies.
' N'o oras, mig esenndit, amb nntes de
[decenal
rnda lne ei cristal! snemr de les fou(anes?

PrA

Veig que et desplau amteixn so-

DIP

fe t o per' reeer de malles entsfi-

trlAntics...
irragirell amor
M'II;

EL BENYOR

En Josep Mansana i Terrés
ENGINYER 1NDUSTRIAI.2 1 ADVOCAT
Conseller i Director Gerent "de la "Catalana de Gas y Electricidad, S. A.", "La Energía, S. A.", "La Propagadora del

Gas, S. A.", "Eléctrica del Cinca, S. A.", "Saltos del Ter, S. A.", "Compañía Anónima Carbones Asturianos"; President de la Societat "Electroquimica de Flix", de la "Mutua General de Seguros". Conseller de la "Sociedad Espariola
de Carburos Metálicos", etc., etc.

EL DIA 4 DEL CORRENT
després d'haver rebut els Auxili s Espirituals 1 la Benedieeló Apostólica
(A. C. S.)
MORI

Els seua: vídua, filio, fill politic, germana, germana política, alas, nebots, nebots política, cosins, cosins política, familia tota i els CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ de les esmentades entitats, en recordar als seus mica i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen que el tinguin
present en Hura oracions i que se serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran avui, divendres, dia 13,
a dos quarts d'onze, a l'església parroquial de la Purissima Concepció d'aquesta ciutat, a la Catedral de Tortosa i a les esglésies parroquials de
Caldes de Montbui, Manlleu i Sant Miguel, de Manresa, pel qual pietías acte els restaran profundament agraïts.
LES MISSES DESPRES DE L'OFICI, I TOT SEGUIT LA DEL PERDÓ
EL DOL ES DÓNA PER ACOMIADAT

• -

w te%

NO ES CONVIDA

PARTICULARMENT

Els Excma. i Rvdms. senyors 'Arquebisbe de Tarragona i Bisbes de Barcelona, Solsona i Tortosa, s'han dignat concedir indulgències en la forma
acostumada.
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EL CINEMA
LES ESTRENES

«La Ciudad de Cartón»
Tívoli

FOX

Film tret d'un argument eserit expressometa per al cinema per Gregors
Martinen Sierra, adaptar a les neceo,tats eine ynatografiques per José LaPez Rubio i John Reinhardt,
per Lonis King, sota la supervisió de
l'au tor i amb el ..regü,mt repartiment:
Teresa Collins i Diana Dane, Catalina Barcena: Fred Collins. Antonio
Moreno; Clarence Williams, fose
Crespo; Joe Craig, Luis Albern;;
Mr. Nforrison, Andres Perdió de Segarata; Gibbons, José Rubio; Direc. tor, Rudolph .4mendt; El segon director, Carlos Villanas; L'ajudant del
director, Julio Peña; El doctor, Ralph
Navarro.
En el film també s'ai veuen un moment lana Gaynor, Lionel Barrymore, Eliana Landi, Adolphe Menjou, Tallulah Bankhead, Gary Cooper, Olive
Brook i Robert Young.

Al final de la projecció, Catalina Barcena, en una ampla crinolina rosa-vell
ens explica la terrible disciplina a que
són sotmesos els artistes de cinema a
Hollywood perque donin el rendírnent previst. De fet, tot consisteix cn
això: que la bellesa, que l'art, es a dir.
que l'esforç de tots els que intervenen
en la indústria donin el rendiment
que amb més o menys encert s'ha catealat, eliminant-ne, pera, curosament tota
previsió que faci referencia al patriotisme o a la simpatía a menys que es
tracti d'un film dassumpte patrio:aje o
a la simpatia real o provocada per la
publicitat en yers algun artista, perca mai
gratuita i sense base, i traient-ne sobretot de manera implacable tot alba que
faci referencia a la llàstima que puguin
provocar els autors, els directors, els artistes o be restat precari dels afers.
Tot això no ho digné Catalina Barcena, però es deduia de les seves paraules i de l'experiencia que té el públic
dels films americans i, sobretot, de la
diferencia que hi ha entre aquests i els
que es fan a casa nostra"La Ciudad de Cartón", dones, ro

cera, amb un esperit purament analitic
i sense aquella exasperado') que provoca
en l'espectador la sensació que Ii donen
gat per liebre tot explotant-li els sentiments més elevats i mes íntims.
;Vol dir això que desitgem que els
films espanyols ens els facin a América? De cap de les maneres; l'anic que
vol dir és que estera cansats no pas dels
films espanyols ni dels esforços meays
o nl é S reeixits que es facin per donarnos-en, sinó de l'es pera de coacció patriótica i sentimental amb qué ens san
oferts, quasi diriern encolomats. Vinguin els films espanyols presentats arnh
tota franquesa com un producte comercial o artístic qualse yol. Pera que no
ens els presentin coin a un sacrifici patriòtic perquè no lit ha res més odiós
que explotar el patriotisme per negad.
i tots sahem que qui fa un film si hi
posa sacrificis es percute n'espera un
guama Els fahricants de mitions,
xocolata i del; altres productes també
en fan, de sacrificis. I no ho fan pos
contsar en la propaganda i no es fan pas
cubrir la baixa qualitat dels productes.
Per tot això o, mes ben dit, perqiie
en "La Ciudad de Cartón" no hi ha
res de tnt aquest cartó, és pel que- el
film ens ha agradat.
Martinez Sierra ha escrit l'argument
directament per al cinema, i en aquesta
se ya primera provatura ens ha toolgitt
donar una mena de documental al mateix ternps que una amable stira del
alón dels estudis—ben lluny de la ferocitat de "Una vez en la vida"—.
amable pel caràcter particular de l'autor
i per la sera qualitat d'hoste del: americans ¡ que. encara sense la fantasia i
l'humor de "Holhavood", film mut i
ohlidat. perca no pas per nosaltres que
ens agradaría retire refet, és un film
agil i agradable, amb una agilitat d'esperit que no estem acostumats a reune
entre els nostres autors.
I és perquè aquests que ara anontenem els nostres autors no són, cont Martínez Sierra, escriptors.
Això no vol dir que "La Ciudad de
Cartón' sigui ja un film, si 110 perfecte, que hag i trobat la fórmula definitiva. Te encara, més que els seus dofectes, les seres manques; es encara,
com si diguéssim, un esquelet de film,
riu això si, al qual manquen la cara,
els greixos i la pell. Es excessivament
nu, i aixa creiem que és degut, o bé a
la manca de collaboracions o be a la

demana cap d'aquestes consideracions
públic ni a la crítica: no implora patrioti5Me ni benevolencia, no posa per davant penúria econòmica ni manca de
temps. I sobretot, com que la Fox l'ha
produida a Amèrica, no és un clara esgarrifós i immoral al patriotisme.
Hom veu, dones. el film amb gust,
totes aquelles critiques que s'hi Puguin
Irr seran fetes de manera franca i sin- de tenlos.
Un fi lm, com una obra musical, té la
línia melódica principal que representa
l'acció i a la qual senllacen altres li 144+04.4444+44+.44+044+0.44 nies i variacions diversas. Un cop complet, és com un teixit o en un ernpaperat
dan dibuix de fi nit pera en el qual, ultra
els elements que el formen, es distiageixen cont a fons altres dibuixos que
fan ressortir més el sentit del primer.
Es coto les accions en el nión i en la
vida, que són principals únicament perqué en elles fixem la vista i les seguim ; perla com a fons tenen un segun
d'altres a ccions , o be relacionades amb
ella, o be independents, pera totes unides per un mateix ambient, i quan ano
fixem en Facció que nosaltres considcrem principal, no ens abandona mai la
sensació que, més enría, el món continua
com una mena de contentad. E; el con
en la tragedia grega.
Això, que en el teatre s'obté en gran
part per auto-reflex del públic Contra
un decorat que no té un mes enllà, on
el cinema, escenari d'horitzons
aquesta projecció del públic no
torna enrera i es Perd. Es Per això que
el cinema necessita el alón exterior
(exterior a l'acció principal i als seas
personatges) molt mes que no pas el
teatre. D'ad una de les dificultats
teatre filmat. Però per crear aquost
m ón exterior, que no és ben be l'ambient encara que tingui molt a veure
MARIE GLCRY s
amb l'atmósfera calen, o bé la eoHaboració dun o niés ausiliars que vegin
aquest món independent, o be ten:1,s
suficient a l'autor per harem uhlidat, com
si diguéssim, les ansies de la creació
primera. Es la manera de poblar
cena i els seas voltants que, daltra manera, lora dels agents de l'acció prinBELIRES

¡Per fi la película
tan esperada!

El mes gran triomf de la
cinematografia francesa
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3 grans estels en la seva
creació màxima
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cipal queden deserta.
Martínez Sierra, evidentment, no
s'ha pogut ocupar com ell hauria volgut d'aquest poblament; no ha trobat
o no ha volgut la collaboracia que li
calia, i encara que en ocasions sembla
que es decideixi a rer aquest alón exterior, aviat ho deixa córrer i sovint el
film apareix corn si hi manquessin temes, com si en un decorat de teatre hi

manquessin bastidors.
L'acció principal—Fónica qüe ens china
l'autor—es ben dibuixada i ben composta, i amb una mica mes de decisió seria

una farsa irresistible. Catalina Barcena
no hi plany pas el seu esforç; pera surint veiem con; s'ha de contenir per no
detonar e nmig de la grisor dels alttts
actor:. Un regim estellar portat a les
seves darreres conseqüències donaria
aquest mateix resultat. Pera és que ad
no hi ha tal cosa; Catalina Barceita
no és que s'hagi trobat ai xecada al pi nadie, sin6 que s'ha sentit simplement
abandonada. Ignorem si a Hollywood
bi ha actors espanyols capaços d'enquadrar-l a . peró ho padriern assegurar. ia
que Mis ara no han aparegut. I no es
que creguem que no sigui possihle de trobar-ne; es que tal fer-los. Els rnateixos

que hi ha podrien ésser el material; perä
es necessitaria im director que els formes. que els entrenes, que no els deixés en pau fins a fer-ne una. cosa aprofitable. Els directors de Hollywood,
pero, tenen ultra feina, i aixi rejera que,
malgrat els seas esforços durant la producció d'un film, en el següent, encara
que sigui dos anys després, tots san els
mateixos; cap no ha avançat del través d'un dit. Falta, a Hollywood, an
veritable domador dels actors espanyols
com as impossible que no n'hi hagi pels
actors de paria anglesa, perquè no podem pos creure que aquests darrers siguin d'una pasta diferent, més manejable i més plästica, o que neixin ja amb
les condicions que demostren sovint ja
en el sea primer film,
aquest, diguemme amb un eufemisme
entrenador, que demanem per als nostres
actors que treballen a Hollywood, el
trobem, no ja necessari, sitié, i sense
eufemismes, domador, necessari per as
que ad treballen en la producció nacional.
A. FERRAN

LES ESTRENES D'AVUI
"ANA LA DEL REMOLCADOR"
"TUGBOAT ANNIE"
L'estrena d'aquest film M. M. al
Capitol te un marcat interés, puix que
en ell veiem un colijan de iactors
que ens permeten esperar una excellent pellicula. En primer Boa el nora
de alerryn Le Roy, el prestigió; director de "Sóc un fugitiu", mesentat en sessió "Mirador'', ha anat
mantenint el seu prestigi a través de
film; que l'acrediten de sobres entre
els que recordem l'opereta musical
"Vampiresas -1933", "'fres vidas de
mujer" i "Duro de pelar'', amb el
dinar/lit James Cagney. En el repartinient: Marie Dressier i \Vallace
Beery, una parella de gran popularitat a Anierica; la sera actuacie, en
el film d'aun ens ho confirma. De
alarie Dressler, que hem vist darrerament en "Cena a las ocho" i
"Prosperitat", només caldra recordar
el seu treball en aquests iihns. \Vallace Beery, l'interpret del film dariació "T itan es del cielo" i de
"Clamp" ("El campia>"), de King
Vidor, l'hem vist darrerament en
"Cena a las ocho". Podern aiegir, i a
hores d'ara cal remarcar-ho, parque
'es una qualitat d'importancia, que
rargument no és una adaptació teatral, sinó que ha estat escrit pensant
en aquests interprets; a més el film,
segons deduirn pel titol, pot tenir
aquella acci6 que en mans de directors com aferrin Le Roy ens ha donat films caracteristicament arnericaos, perque precisament una de les
característiques d'aquests és precisarnent l'acció.
En el repartiment trobem M. O'SuIlivan, que hem vist fa poc en "Justicia divina". i que veiérem la temporada passada en el film de Tay
Garnett "Okay America"; Rahert
Vounc, Williard Rnbertson i d'altres
completen el repartiment.
aferrill Pm e és el director artístir;
ha fet els decorats,
Edwin B.
i Gregg Toland es el fotógraf.
"CARLOMAGNO"

COLISEUM

Dilluns: Un doble programa
garantit
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maravilloso'', es titula "Yendo al cielo
en una mula" i és un dels mis e5pectaculars i originals que s'han portat al

Inquietant tema metafísic
per CAROLE LOMBARD, i
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El film més divertit de
tot el que sita fet per a
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Director :

Marion Gering

n y , de qui pot dir-se que la sena labor
ás sernpre perfecta.
I.a noticia que Wallace Beery i
Marie Dressler apareixen junts en una
pellicula és ja un fet bastant eloqiient
sobre la qualitat d'aquest film. Collahorca tainhe en aquest film els actors
Roben alontgomery, Maurern O'SuIli y an, Paul Hurst i altres.
*
També produira la Universal
Un film dirigir per Fierre Colombler segons encanala n' y es Mil-ande; "El Robinson suis", coneguda novella
daquest director recordem "El rey d'aventures.
de los frescos'', un dels primers films
* James Cagney, l'astre de la
del còmic francas Georges Mama i
Warner Bros, First National, és el
darrerament "Teodoro y Compañia",
un vodevil inspirat en les possibili- pr'auer actor que posa de moda apaIlissar len dones quan les coses no
tats camiques de Raimu. Raimv
vol. En la pellicula
finterpret principal del film que avui surten com ell
s'estrena, junt amb Mary Giorie. Rai- "El guapo", d'aquesta marca, Cagney
filmara
una
escena
ami-, Mac ClarEs
tina l'excellent intérpret de "alarius",
de Marcel Pagnol, i de "Eanny", del la intcrpret femenina, on amhdós reestar en una acalorada
mateix autor, que inexplicablement, presentaven
discussió. Cagney, que s'entusiasma
malgrat el temps que fa que esta r e a
anib
aquestes
escenes, que són molt
litzada i l'èxit que arrea ha assolit.
fruiter atub raim,
no s'In estrenat aquí, mes taré ha seres, velera un
jet diversos films: "Mamzelle Nitou- arengué totes les que pugné, i com
a
la darn:sella, l'hi
a
contestació
che", "La Chocolaterita" i "Teodoro
y Compañía". Mars' Glory, que veié- eneastà a la cara ami) tota la sera
que el direcrem en la "Taquimeca". forma part força. Quan tots creien
del repartiment, junt amb Jean Dax tor donaria l'escena com a perducla,
estupor
que
felicitara
veieren
amb
i Lueien Baroux.
Anuesta producoió Pathe Natan, Cagney per imanen tingut aque s ta idea
distribuida per "Selecciona Filma- tan espontània com original, que inifon", s'estrena anuo al cinema Me- cia una :tova modalitat en aquestes
escenes mogudes.
tropo].
* El petó cinentatic es divideix en
van classificacions. Aquesta curiosa
dada sortí a Ilum en estudiar ha inter.
pretació que fa Carole Lombard, secundada per Allen Dinehart i Randopi, S'apta del personatge principal
ada Al Cerele Artistie ile Sant de la cinta Paramount "Sobrenatuavni, divendres. dia 13, a les ral".
Ileus ad les vuit categories oscuset de la tarda. afirme! Font donara
una sessió intima de Cinema Ama- lataries; poden ésser: repellents, Ilcugens, Ileugers i afectuosos, afectuosos,
teur.
ardents, o ardents i ten ¿res, int ensos
* Tots els que se sorprengueren i apassionats.
de veme a James Cagney en la seva
En el seu versad' rol, Carole
pellícula "El guapo" esprémer 1ln de sounetre's a tots els generes de
ramm a la cara de Mae Charle, se sor- petons susdits.
prengueren niolt més en sentir-lo
Recentment sIma divorciat de Wilcantar ¡ adhuc hallar en la pellícula hiato Powelll
"Desfile de candilejas'', de la ',','an.* Nomas Greta Garbo pot, amb el
usen faros. First National. Entre els
espectaculars nanteros d'aquesta re- seu escènic, amb la sera intuivista, Cagney sofiresurt, i adquireix do i la sena gracia, resoldre amb taust
un exit com a baharí i corn a cantant d'art les escenes que poques actrius s'atre y irien a realitzar.
dotat d'una vea de baríton.
John Gilhert en el seu rol de don
* A totes les citilats deis Estats
Antonio Pimentel de Prado, ambaixador
Units foren batuts tots els récords de
de
la Cort del Rei IV d'Espanya, és
taquilla amb fexhibició de "Ana la
del remolcador". L'argument fou el tipus de sempre attii, passió i ímpetu
haronivols.
adaptat d'una serie d'historietes oriEn "La Reina Cristina", film M. G.
ginals de Norman Reilly, el qual s'ins.
M. que es projecta a l'Urquinaona, te
pira per a crear-les en la figura de
de ,eureas junts una altra-smit
atarle Dressler, després d'haver-la regada, la primera (reina del einetna
vist actuar en "Anna Christie", la pel- 50110r.
llanta de Greta Garbo. Quan aquestes
*
Durant la filmació de "El har
historietes foren portades al Ilenç es
pensó en Marie Dressier per a inter- maravilloso - als estudis de la Warner
vella
Bros,
First National, Al Jolson posa
de
protagonista:
la
pretar el rol
capitana del remolcador "Narcisus", particular entestament en qué
"Anna Breman", i en Wallacer Bre - gues en aquesta gran producció musical

D'UN FILM A L'ALTRE

ami quadre en el qual pogués apareixer
ell amb la cara pintada de negre, En
preguntar-li quines raons tenia per a
això, digué que es proposava celebrar
el vint-i-cinque aniversari de les seves
actuacions amb la cara pintada de neA HONOR DE LA GERMANDAT DE SANT PERE PESCADOR
gre. En efeete, fa vint-i-cinc anys, Al
Un
film que ens ofereix la vida heroica deis homes de ir
Jolson actuava cont a cantant al teatre
lieeney, de Brooklyn, i com sigui que
el seu èxit no passà d'ésser nütjá, algü
Ii suggeri la idea que aparegués amb
la cara pintada. El sea triomf des de
Ilavors fou esclatant. El quadre
qiiestió, que podreni veure en "El bar

* Adrienne Antes és partidaria del
matrimoni. Aixi, almenys, chis ho fa pensar la sena actitud, tota regada que ja
sala casat tres cops i encara no ha
anys.
complerts
Del seu primer espós no li agrada parlar-11e, Tingue una iilla amb ell, per,
hagueren de divorciar-se per incompatibilitat de caràcters—aixi almenys ho
diu ella quan es refereix al sea primer
i el jutge determina que ella
tenia dret sobrer per quedar-se amb
la custódia de la filfa d'ambdós, la
¡mal Adrienne posó al rnillor collegi de
Nora York quan es casa algun temps
després amb el multimilionari Stephea
Ames, del qual es divorcia no fa molt
per haver-se enamorat bojament de l'ac
tea- Bruce Cabot, el qual va conèixer
als estudis Pararnount atnb motiu d'haver d'actuar tots dos en una pellícula, i
cl qual carrespongué arnb no menys
vehemencia a la passió de la bella
Adrienne, La tercera boda d'Adrienne
tingue lloc el dia següent d'haver obtingut el decret final del seu divorci
d'Ames, i ella confessa que Mai no ha
comal tan enamorada com ara de Bruce
Cabot, el seu espós número tres, que
per a ella—segons pensa ara—sera el
darrer.
* "El hijo improvistado", f i I ni
d'ambient parisenc que aviat presentara el Coliseuni, té per principal nuera
pret masculi Fernand Gravey. Són múltiples les habilitats duquesa minyó que
domina tots els esports corrents: auto,
natació, tenis, rem, etc., pera amb tut
no n'avíen: vist mai en una sala de
cultura física i en actitud de disputar
a un contrincant amenaçador un mats
de bosa.
.a això, no obstant, havia de Prestar
dHenri Falk, en-senlaocmdi
la qual Gravey interpreta el papen de
Robert Brassart, "El hijo improvisado". A penes començat l'estudi de l'obra
que estava cridat a realitzar, el director
del film, René Guissart, es pregunta amb
ansietat si Gravey estaria fet de la
Gusta dels carnpions. Per últirn no pugné
resistir i ho pregunta al propi Grauet.
ab-destament, "El fill improvisat" contesta que algun cop sharia posat el,
guants i que protestaría ier-ho al millar
possible.
A penes el sea principal intérpret aparegué al ring René Guissart se sentí
tranquillitzat. Jus t en teas els seas moviments, Fernand Gravey basara corn
un veritable professional, parant de manera admirable els cops que li dirigia el
seu contoincant, un negre.

Fulletons al llenç
Dues ca s es productores franceses
preparen altres tants films de fulletó
basats en tipus d'autèntic
interes: les gestes del fainós bandoler
Cartouche i la terrible aventura deis
quatre sergents de La Rochela.
La figura de Louis Cartouche, el
bandoler que mantingué en activitat
la policia francesa en els primers any s
del segle XVIII, i la vida del qual.
des de la llar burgesa dels seus pares fins a pagar els seas crinis
la pròpia existencia, es una successió
ininterrompuda d'episodis estupends.
passarà al llene, segons argument escrit per Eric Roman. Jack Daroy dirigirá la producció, els treballs de la
qual es disposen activament als esta(lis Neuillv; d'operador actuara
al. Hayer; construeix els decorats
NI. Douarinou, i ha compost la partitura musical I.ionel Darty.
Confirmant l'afició del públic per
les histaries fulletinesques, ha de consignar-se el trionif aconseguit a París
pel darrer melodrama portat al cinema: la famosa obra "La panadera",
de Xavier de alontepin i Jales Dornay, convertida en imatges per René

Urquinaona
Avui comença la 2.a setmana
No hi ha reestrena
aquesta temporada
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ANIALDILAM OLCÁDO R
Sti, anmls diäleg de Georges Berr i
música de Jacques Dalin. Interpreten
aquesta cinta Germaine Dermoz,
François Rozet, Mona Goya i Janques Gretillat, en eis principals papers.

Fritz Lang i "Liliom"
El drama fantàstic de Ferencz Moln u r, que Frank Bonzage porta al llenç
mut, ient amb ell una de les seres
millors produccions, interpretada meravellosament en el paper principal
per Caries Farrell , té ara la sera versió sonora, realitzada a Alemanya, i
el muntatge de la qual acaba fa pocs
dies. Per a tots els que coneixen l'obra
original, el sol fet de dir que el director d'aquesta nora traducció al
cinema ha estat Fritz Lang els jara.
suposar tota la magia formidable que
hi limará en les imatges d'aquest
film, que interpreten en la versió
francesa Charles Boyer, Modeleine
Ozeray, Robert Arnoux, Florelle, Roland Toutain i Alexandre Rignault,

La U. F. A. roda un film
a les Illes Canàries

Miss de Mine, futura
estrella
La Paramount es disposa a llanearaca
tots els honor, una nova estel — la a
tenció és que en sigui — amb la taz
acaba de signar contracte. Aquesta
goda no es tracta de cap canmer,
russa ni de cap mecanagrafa o da.del gran món descoberta pels prod..*
tors grades a la sena intuició i a ra
feliç casualitat; la futura estel no is
forastera al món del llenç, almenys se
sen cognom prestigiós: saanornen
"miss" Katherine de Mihle, i és Ei
de Cécil B. de afilie, el director de
signo de la cruz".

E Teatr
ESCENARIS

Aquesta setmana é 5 la darrera de El
divino impaciente al Romea. Asui a a
nit celebra el primer actor d'aquel:a a-

sa, Ricardo Calvo, el sea bendita Interpretara l'obra clàssica Reinar d-sh,a
de morir.

A bord del "General Oserij
han arribat a Canàries, procedents de Hamburg, 35 artistes
einenralografies alemanys de la
.ataa UN, que es proposen filmar
una pellicula a Tenerife. Aquesta
sern diriaida pel conegut animaBru Duday, i serà el primer
actor Paul Wegener i l'actriu
Brigitt Horney. Allí es rodaran
algunes escolles aprofitant les
cundicions de Iluminositat de
Fina.
El Consnlat alemany té instruccions de facilitar tots els
elements econämics que calguin
per a la filmaeió de la pellícula,
que mistara prop d'un iniliö i Inig
paaaat 00.

Ken Maynard a Madrid

* Harms' Wills, el famós dansr:
debutará denla a l'Eden Concert. Per:
Inés endavant preparen a l'Eden la rea
parida, a la nostra ciutat, del papeat
artista francas Mayal.

4. La comedia de Lluis Elies "ala
dame", estrenada recentment a Bada:a
na, amb molt créala per la compartyil
Pujol-Fornagmera, sera representada
diumenge que ve, a la tarda, a l'estatit
de l'Orfeó de Santa Figuren al cap tit
la companyia les actrius Emília Barói
Maria Font i el primer actor i directe
Miguel Estere. Durant un dels intenze
dis Ambrosi Carrion dissertarà
el "Futur del teatre català.
Denla, dissabte, a la Mt, 5 5a0
la direccia d'Enric Jiménez, es repito
sentará a l'estatge de l'Orfea Grad
pel "Grup de Festes" de l'esmentada
titat. la famosa obra de Georges a
"Felip Derhlay", traducció catalana
Josep Montseny.

4. Jaume Borras, el prestigiós
S.'m a Madrid, en visita turística. Ken mer actor, ha estat contractat per a te
Maynard, el famós "cavaller de l'Oest". presentar per Catalunya l'obra par:;
protagonista de tants film; d'aventures, ta de J. Gorkin La guerra estalla
delicia dels infants.
doriaEnfosquit un sic el prestigi de Tom
Al Non 'tarjen anunciat yen
Mix, ha ocupat el seta lloc Ken alayaria El dictador per Eduard Britc.
nard, el qual ve a enser ara l'únic prodarrera hora ei nom d'aquest cata
tagonista hollywoodenc d'aquest génere rä a estat substituit pel de Litoss Er
tant ha
tau pintoresc i que tan en yoga estigué breuat.
Els altres interprets principal,
cts altres temps.
eran la tiple Matilde Martin i el tenor
Encara ara, en ple teionif de l'opereta Gaietà Penyalver.
cinentatogrätica, s'experimenta cert deist presenciant aquestes pelficules de
La joveníssima ballarina Fea
cow- bou ", que Maynard protagonitza. Maleras donara el rrePer diumellgt,
El simplisme i la ingenuitat del; argu- mata unu altre recital de danses al trant
nients d'aquestes pellicules temen un Poliorarna. Ultra el programa de la pa5.
eert atractiu, ecl qual no es pot evadir nada sessia. interpretara "Orgia",
l'espectador. Denles, presenciar en Turina. laacompanyaran la pianista Dia
aquests inoments que la cambra, regu- na Per i el guitarrista Miguel Borrd.
larment, s'oiega entre guatee vareta
/id-líenles rescenari de les gu.is ca la
Naturalesa, l'aire lliure, no es cosa aes.iii 1 11 1 111 1 111111 n 111111 11 111111 1111111111 1111 1 111111111 11 111n 1 1111 1 11111s
rgradable per als afieiolats al cinema.
Un exemple d'això ca:arreaué reccatinent a Madrid ami) la ?el-lamia "TariiM potro salvale -, e , pro!aa.mista de
la qual era el propi taras-d, per he
mie la wes gran aten • ',, del públic anava a Tuzan, esplituii I exemala . pi 0pietat del eavallista
Jaca alaytard va a ompanyat de la
sena eapo, a, i estaca a Madrid molt
pocs shii, pvix que desitja coneixer al:res indrets de la Peninsula, i les vacanees que li dona la Universal s'esgotaran ariat. La darrera pellica% que ha
QUE SURT ELS
filmat ha estat "Doomed to die", sense
títol encara en espanyol.
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Lá situar16
"Luz" ha estat
L9 ocupació a uni del ministre Ha
denunciat i
de Justicia
Ha mort el tinent aviador senyor Botija El senyor Alvarez Valdés
recollit
no ha dimitit. ¿S'ha

Madrid, 12. — Aquesta nit ha
estar denunciat i varonil el pe;;Odic -Luz" pels tilols publicats
I la primera pàgina, qtle diuen:
loS tres ators el ministro de
a!icia condena el m ovim i en lo
i Velueionario contra la turnaraia del que se hizo responsable
n Niceto Alcalä Zarnora".
A continuació, els retrats del
tfm . Aleare Zamora . i del pmente, ets
dent del Cansen,
llegenda:
:et:ats la segiient
-E. E. el Presidente de la tiepOIffica condenado por el Ministro
de Justicia con el presidente del
rnrsejo. Si este ministro no ha
dimitido hemos dimitido todos
los republicanos, desde el mäs
tito hasta el mäs bajo".

Les trepes encara no han pogut desembarcar

Madrid. re. — S'ha confirmar que
Cl tinent Botija, que resulte ferit en
l'accident d'aviaci e de Cap Jebe . ha
mort a conseqüencia de les ferides
rehudes.
Sevilla. 12. — A les tres dr la tarda
ha aterrar a l'Aeredrorn de Tablada
un aparell trimotor procedent de Cap
Juby. L'aparell portava com a tripulants Cl capita ;enyor Angulo i el
mecànic sergent Ramírez. A bord de
l'avió venia el cadàver del tinent Botija, que mori en un accident d'aviacid ocorregut ahir prop d'Une L'avió
Ira sortit de Cap Juby a dos quarts
de vuit del metí.
Interrogats els aviadors, han islamfestat que Faccident ocorregut al tinent Botija fou degut a una acacia
al motor quan l'aparell volava sobre
el desea Resultaren ferits el tinent
Botija ¡ el sets-oficial Lafarga, j mori
hores despees el primer a coneeqüenc;a de les ferides rebudes. Foren assestizs pels indigenes, que els arengue.
ren amb teta cura. També ha vingut
en l'aparen urt gernià del tinent Botija. El trimotor, a dos quarts de quatre. ha emprés Cl vol en direcció a
Madrid, després de proveir-se de combustible. S'U assegurat que el capiti
Angulo és portador d'un missatge especial del coronel Capaz per al cap
del Govern.
Madrid, 12. — A les primeres horca
de la tarda ha aterrar a l'aerärlrom
de Jetaie un avió procedent de Cap
Juby, a bord del qual venien les despulles mortals del tinent Francesc
González Botija, mort ahir als voltants d'Uni a conseqiiencia d'un veo.
lent aterratge.
El cadáver ha estar conduit a l'hospital militar de Carabancliee on ala
installat la capella ardent. L'enteresn:ent s'efectuará dense al mate
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FOU TIROTEJAT L'AVIO?
Madrid. 12. — Al Congrés e5 deia
que l'accident ocorregut a Cap Jubs
a un aparee. i a consequencia del qual
resulte mort l'oficial que el tripulava
i ferit el sois-oficial, era degut haver
estat tirotejat Pació en la ruta d'Uni
pels moros. En airees ocasions han
estar tirotejats avions francesos ¡ espanyols.
El sots-oficial senyor Lafarga continua millorant.

daritzat el Govern amb les
seves manifestacions?

LES CORTS DE LA REPUBLICA

continuat la discussió dels
projectes d'amnistia i
ment de les tarifes ferroviàries

damnistia, perquè aquesta era l'aspi- segura que ,'arribà a un acord en la
nació unànimement sentida pel peble Comissid, i els socialistes comeidiren
en la necessitat d'excloure'n els terespanyol.
Terminada la discussib de totalitat roristes i pistolers.
El senyor JIMENEZ DE ASUA
s'entra a l'articular.
El senyor :MARTINEZ MOYA, interromp. i diu que cal saber clarament
qué s'entén per pistolera. Pisper la CatniSlia, proposa un ordre
de diseussice del projecte. Diu que per toler fa tot aquell que no actua per
tal d a b reul ar la discussid han de die. un mehil politie, que mata cobrant
cutir-se conjuntament els vots i les un jornal. NI contrari. tot ei qui emEL PROJECTE D'AMNISTIA
esrnenes que siguin identiquee o aem- pra una arma al serrei d'un ideal
carnet un delicte politie, perä no és
La presidencia posa a discussió el blants.
El senyer PRIETO fa una obser- pistoler. (Aun/ora diprovaci6 en ele
dictamen de la CuraiSSió de Justicia sosocialistes.)
vacie.
LES TROPES ENCARA NO HAN
Irre el projecte de Ilei d'amnistia.
El senyor :MARTINEZ MOYA
El PRESIDENT: Hi ha cinquanta
POGUT DESEMBARCAR
El senyor TOMAS I FIERA, de
reconeix la superioritat del senyor
proprecedents
del
que
la
Comissiä
l'Esquerra, combat el dictamen. Abans posa.
El Govern espera que denle, si para
Jiménez de A5tia en la definicid jud'entrar en la qüestice protesta de la
el temporal, puguin desembarcar a
El senyor PRIETO: Dones vaig a rídica dels delictes. pece està condesigualta t de tracte que al seu judici
Ifni les tropes que van a bord de
forme anule aquesta definid",.
donar
el
cinquanta-u.
No
em
sembla
doni alar a les millones la presiden( ia
l'Espanya e" i del "Dato", vaixells
El senyer BARCIA, cap de la mibona la proposta, car seria absurd
de la Cambra.
que es troben davant el desembarcaEl sensor ALBA china explicaciuns. que si es rebutja un vot particular noria d'Esquerra republicana, pasas
dor cUlfni.
a
defensar
el ver particular de la dfta
automiticament
restin
rebutjades
les
El senyor TOMAS I FIERA es
plany de les manifestacions lees en la esmenes inspirarles en el mateix o minada.
TRAMESA DE MATERIAL
E! PRESIDENT s'hi opone per
sessie {Valer pel ministre de Justi- semblant sentit.
El PRESIDENT: No Es aquesta entendre que ja ha parlan en nom de
Comuniquen de Tenerife que es fan
cia encara no dimissionari. (Rialles i
la
dita minoria el senyor Gonzilez
la
interpretacie.
No
hi
ha
tal
auto.
preparatius per tal d'embarcar. en dirumors.) No compren com des del banc
rnatistne, ja que els autors de vots L6per.
recree a Une material de guerra i besblau es pugui sortit en defensa de la o esmenes podran defensar-los si
El
senyor GONZALEZ LOPEZ
tiar. Tumbé es preparen ¡orces d'arsublevaci,', monárquica del ro dagost
tilleria i enginyers. encara que la
contra la República i l'evasió de capi- voten encara que hagin estar rebutja- aclareix que la seva intervenció no
ha estat en nom de la minoria. sind
creença dornMant es que no s'embartals. Protesta igualment que s'hagi vol- des altres proposicions iguals.
El senyor PRIETO surtí a l'ordre completament personal. per tal de
caran.
gut fer' un parangó Caere el lo d'agost proposat.
fer un cree al ministre de Justicia.
Madrid, 12.—"Heraldo de Mai els que heroicament se sublevaren a
La PRESIDENCIA accede a la
El senyor MANSO, socialista, deUN COMENTARI
Jaca. Ahir es profanà co aquella Cam- fensa
drid • publica un interviu amb el
un vot particular en el qual pretensib del senvor Barcia.
El periòdic "I.a Vez", ocupant-se
'era la memeria gloriosa de Galta i dentara que desaparegui
senyor Marcelli Domingo sobre
la
data
límit
El
senyor BARCIA explica el ved
de l'assunipte d'Une diu que el poble
Garcia Hernändez, les lapides dels quals del dictamen. Ami., aquest vot s'ha de la minoria. el qual eoincideee ande
activitat de les esquerres.
espanyol necessita saber la veritat.
en
aeuests
moments
haurien
d'estar
coL'ex-ministre d'Agricultura din
s A que aneen a Ifni. i per que
berres de crespons negres. (Aplaudi- de veure 5i la Cambra en ocupar- el del senyor Manso. Cree que amb
no s'apaivaguen
ce van a realitzar una ofensiva
anem? ¡Que anem a guanrar i que
ments en les esquerres.) Recorda que cn se de l'amnistia té un minim pro- l'actuaci6 del Govern
fotos contra les dretes. pel que
podem perdre en l'aventura? Quan
certa sessió un diputar de l'extrema pesit de justicia o sí, al contrari. els esperits, ans al contrari. encara
171é5.
tracta
de
publicar
una
llei
al
sers'exacerben
ti ha en elles d'apenad° a la
es presenn el balanç complet, dirern
dreta es cregue efes perquè des del vei d'una classe. Acceptar el vot
En votació nominal dernanada pels
risiencia. de regust del carlisme
si valen o no la pena els sacrificis
harte blau sortiren frases contraries a no prejutja res sobre l'amnistia, i en secialistes és rebutjat el ver particular
ni
la
República
a
menys.
Pot
dir-se
que
que
de
diners
o
de
sang
sempre
hi
d'imitad°
grotesca
del
feixisla politice funesta , que seguí el scu canvi, rebutjar-lo si. perque ja queda duques'; per !ce vos! contra 27.
haure. El Govern té l'obligació in- Alvarez Valdés xxxxxxx l'esperes (le pare al davant dun aoven dictatorial,
-e. Molt av¡at comeneara una
perfectament clar el que es pretén.
La Cemissió accepta el vor particuelud:hle de dir la ventee de traure la República.
i la valona de la. Cambra doná la raó
:tensa campanya. Se celebraran
El senyor Teodomiro Menéndez: L'es- al jove diputar. Ara els ofesos scen (Entra el cap del Govern. El minis- lar del senyor Arrazola que suprimeix
el fons que hi hagi d'aquest assumpte.
eles a Madrid, Andalusia. Lletre
de
Finances,
des
de
la
tribuna
de
la
data limit del dia 3 de desembre,
peztacle d'ahir és increible, i demostra nosaltres, els republicans d'esquerra, ele
".-41.1-11E-•
ant i Nord. Diu que de tol
que cal tirar de la manta i descubrir Unir; i veritables republicans, cii ofen- secretaris. llegeix un projecte de del.) per la de comencament d'aplicaeld
La nostra minoria, cem ha decla- de la Llet d'Ordre
srseu reben exhortacione per a
tetes les lacres que es trauen d'amagar. clre's des del banc blau la =rueda de
El Sr. VIDARTE, per la minoria sonntinuar en Ilur empresa, que
Cal descobrir tets els que estan assa- (Sitian i García Hernändez. (Aplaudi- rar repetides vegades, no té prophsits
obstruccionistes.
Sets desitja que la cialista. defensa tma esmera
bentats del 'nos:mete del ro d'agost.
tstan disposats a portar a cap
ments en les esquerres.)
Ilei
comprengui
tots
els
sestees,
es
Nosaltres tvs ens epesern a l'acrtEl
senyor
Fernando
de
los
Ríos:
SenAtaca a fons el dictamen de la Co!zis a la fi.
zillament increible que s'hagi poeut pro- missie de Justicia sobre el projecte a dir, que es concedeixi l'amnistia nistia. sine a aquesta amnisna injusta.
Parlant de la situació política.
arnh
un
esperit
de
justicia.
-A
més
Recelzarern
una amnistia de nen'é pene
nunciar aquest discurs des del banc d'atunistia i diu que l'amnistia que vol
el senyor Domingo ha manifestat
hi ha una alma esmena d'un fiambre no ras aquesta que siornifice odi. Reblau.
concedir-se
está
condicionada
a
la
vor,ne no ha d'ésser ministre qui
Madrid, 12. — Declarat festiu
El senyor Bravo Ferrer: Vaig sortir luntat de les dretes, que solament volen de la Comissi6 que coincideix en Len cerda les amnisties Ärteplies que van dopugui dir, com va dir Danton:
el dia d • avui per lee.juntainent alar de la Cambra creient que les pa- aprovar-la a favor dels militars que se ami) la que Cine presentada, i aquesta nar e.s antics ge verns republicans. M',lo no sdc ministre ele' Justicia,
es del senyor Arrazola, de la majada. ente el Gevern Provisional. er el Onel
Madrid. 12. — El ministre de Tres t re Madrid, no hi ha hagut sessio raules no havien respest al pensament sublevaren contra la República, El delicEl Sr. ARRAZOLA, per la Comis- erraren representats diverses partits reitití ministre de la revoluciO".
d'iAlvarez Valdés, pene en Ilegir aquest te que cometeren aquells militars podrá
ball. interrogar als passadissos del a la Bora.
sie, diu que en bona táctica parlamen- reblicans. entre ellv el ralisal. Qualis
A rapa( de gala del Palau Na- metí el Diari de Sessions, he quedar esborrar-se atub el projecte per a taria
Congres sobre el conilicte metallúrel seu vot s'ha d'examinar en con- lira d'injusta l'amnistia si selarnent argic. ha die que no hi havie res de cional que se celebra, amb el sorpres en comprovar les seves parau- aqueils humo, que podran temar al junt, tenme disgregar en esmenes el seu riba als monerquics del to d'age st i exnou. La vaga continua. El (joyeles quid obsequia el president de le les. Nu sé cont es pot fer aquesta afir- carrer, pero aquest ¿elide mai no es contingut quedada capar i la Sena in- clou els extremistes del moeiment del
mace's i continuar al banc blau. Cal no
no pot rornand r e impassible. i caldee República el Govern i autoritats oblidar que el senyor Lerroux contribuí podrá esborrar de la consciencia na- tencie mutilada (Rialles.)
La
preopa s eat desembre.
esquer solucionar-la dictant un laude.
El Sr. TABOADA. repuliste, defensa
per a cominemorar el tercer ani_ forila al moviment de desembre que cienals. (Aplaudiments de les
El senyor MANSO: Rectifica i diu
ersari de la ltepública, asäialoi- condenará allir el ministre de Justicia. tres.) que té explicació que les dretes que el seu vot no coincideix exacta- el dictamen breument.
Diu
VAGA D'OBRERS
L'esmena és votada norninalrnent i rexett el president del (joven], be- No hi ha peritar entre els rnoviments demanin aquesta arnnistia, ja que en men t amb el del senyor Arrazola. Arree
IsR ves comer_ ez.
DE LA PLAÇA DE BRAUS
nyur Lerroux; els ministres unib dagost i de de,ernbre. Nosaltres •Ilui- elles no ha existir !Dei el sentiment el meti s'ha de determinar si hi ha una burlada per
prepara a Valencia una Aquesta tarda raen declarar en llurs esposes, alcalde. general en rem contra el poder arbitrare pule que repuenca, i que per tant el regim els possibilitat d'intelligencia entre el Go- El Sr. VIDARTE defensa una altea
veril i nosaltres en aquesta matiria. En estrena.
ees de la proclamació de la dictadura no
vaga els obrera que treballen en els cap de la primera Divisió, gover- hi hacia legalitat a Espanya. En canal importa molt poc. A tal efecte, re- el vot ,
La Cambra esti molt disteete,
eenyor Arrazola es treu la
Issemblea
accessos de la nova plaça de braut. nador del Banc d'Espanya. pre- els monàrquics d'agost tractaven d'en- cerda aquella frase de: Monarquia? data l it,
m pere sisó queda desvirtuar rebé no se sent l'orinen
La vaga compren sis-cents obrera. sident del Tribunal de Garanties, derrocar el Govern leeilment consti- República? Catalunya, i diu que sha cerque s'exceptuen els delictes comesos
El Sr. TABOADA. ter la Coolissei&
una tira gastronómica per Aqueets han provocat el conflicte da- senyor Martínez Barrio , presid'afirmar que Catalunya si, pecó reels estar de presenció i d'alarma. relettja l'esmena.
publicana; que Espanya si, perä re- amb
vant danunci dels contractistes d'a- dent del 'Tribunal de Cumples.
En reducid nominal es rebutjada per
Es
tracia
de
saber
si
hi
ha
o
no
un
proEntre els diputats radicals, en co- publicana, (Gran; aplaudirnents de les
a
comiadar dos-cents obren el dia te. governador civil, cap d'Estat :uit.
als dies
päsit de justicia en el govene Sembla reft vets contra le.
mentar-se el discurs del senyor AlvaDe continuar el conilicte i no resol- Mejor Central, rector de la Uni- rez Valdés. es note divisee en dos grups, csquerres.) Insisteix en la necessitat Otte no. Ens (lene la impressió que seFI Sr. AIDAETE defensa una altea
con eehurla el sed'un referéndum per a ramnistia.
dres aquesta mateixa nit ocasionará'
MES
lament es vol alliberar els enemics del remen, elle un altre
versitat, introductor crainbeixa- un; que el censuraven francament, i
El senyor ROIG, per la Comissió. Regitn, i aixe no significa justicia. El mor Tahnada, en norn de la Comissie.
d'abril,
sia, 12. — A la Federació greus trastorns a les festes
dors, president de les Corts, pre- altres que li llevaven importeneia.
contesta
al
senyor
Tomás
i
Piera,
i
en
votació
nominal. per 167
Cambra
i la
Als passadissos ha arribar la noti- defensa amb entusiasme el dictamen. Govern ha augrnentat en meso bornes vets contra ese
. d'A gric ult or s Arrossers ja que aquests obrera es dedicasen a sident del Consell d'Estat. direcla
guárdia
civil
i
haurà
d'augmentar-ia
senit elements destacats de la treballs per a facilitar lacré; a la tor de Seguretrit, cap d'Esta! cia que tot el Govern havia jet cauEl Sr. VIDARTE retira una altra esUit DIPUTAT SOCIALISTA:
ser conèixer els treballs que plaça de braus, on han de tenir lloc Mejor de l'Armada, president del sa camuna i s'havia solidaritzat amb Aviat estar i aci Sanjurjo. Això no en mirare mil o vuit mil si continua mena en la mal se soltiritasa cme se
el ministre de Justicia per les parau- es un Parlament republicie S'inicia un amb aquesta táctica.
r 5 ercanisme realitza preearatoris alguns festivals. El Sindicar de l'Edifisuprimís
l'obstacle de la data del 3 Se
El senyor ARRAZOLA rebutja que
'e primera :ira gastrondmica que cacle ha publicar una nota protestant Consell de Treball , cap de la les que aquest pronunciä allir al ves- xic d'escendol. que la PRESIDEN.
elesernbre, ner haver-se edenes un vot
l'a 'e, celebrar-se a Espanya. la qual contra l'acomiadattent d'aquests Cumbre Mililar i erpilis de la pre al saló de sessions condemnant el CIA talla tocant campanes i dient: el dictamen un cap aprovada la seva nartienta , del Sr. Arrarola amb ideeesmena sigui unilateral, ja que abasta
en aquesta ocas:e estere destinada obrera precisament en la memorable guerdia exterior de Pelau. Ame- moviment revolucionad de desembre "No empiecen". (Rialles.)
tir a neticiA
els extremistes de 1-gola.
rrefesentment al Ctrut , uul i propagan- data de: 1 4 d'abril. Demana al niinie- naza l'acre la Batida Republi- de 19,1 1. Interrogar sobre aquesta soROIG manifesta que no
F.1 Sr. I,L .N.A (Benet) defensa una al.
El
sensor
lidaritat. el ministre d'Agricultura ha es put combatre el Projecte per parEl senyor MANSO: —En canvi no ira esmena.
ia de l'arrOs.
tre de Governació que eviti aquests cana.
abasta
els
detinguts
per
tinencia
illíLa fira se celebrari des dies 2 n al acomiadaments i que prengui les meEl 1 4 d'abril els diputats de la manifestar:
FI Sr. ARRAZOLA. per la Comissid,
g ut els cial ni lampee pereue es pot consi- cita d'armes a regions on no s'ha re- ea rebutja. Indica que ni el /alarde de—En el dinar que hent tin
el de maig vinent, i coincidirà anee la sures convenientS al cas.
mittúria conservadora obsequiaderar com un acte d'agressió de les
ministres
no
sha
parlat
per
res
de
gistrar
el
mes
petit
sueca.
oiseració d'un Cosieres arrosser al
remen la roneire i que si entaulessin dedretes a la República. En el projecte
ran amb herirme( els conapolitice, ni hem acordar solidaritzarUN SOCIALISTA: —Slauria dc bas sobre la susdita esmena seria ceen
ess: han estar invitats els cernerLA VAGA A VALENCIA
panys que an:tren a les Corle nos ands el discurs del senyor Alva- d'ainnistia sein Melosos no solament
posar
la
data
mixima
del
9
d'agost.
més importants d'Espanya. En
di
• earar sobre lantasmes. (Riallese
els
de
l'aixecament
del
lo
d'agost,
sind
SEGUEIX IGUAL
Constittients i que en l'actuante( rez Valdés. Pot dir-se que gairebé no
euest Congrés es discutiran alguns
Immens és rehutlaela per 170 vota
El senyor GONZALEZ LOPEZ exaltres condemnats ele ¡Meció esquerno
tenen
parlarepresentació
he
nitingut
temps
de
ranciar
impreserres relacionats amb el comerç de
Valércia. 52. Continua el conplica el rae de la minoria «carmena centra 44.
rana.
sions.
en eeneral. Ultra anuests con. flicto daisma, gas i electricitat, sesee In el lària.
Fl Sr. BOLIVAR. comunieta. defensa
republicana.
Pregunta
al
Govern
per
El senyor BOLIVAR interve.
vtes assistiran a la jira castro- que per ara es vegi la aoluci ,',. En
declara contrari al dictamen, puix que que si té propesits de perdí per alt tina esmena en la qual dentaria elle Sir.7r nombrosos cuiners de diver- moles llar: sha tornet a :ami(
mentre es vol traure de la preee uns que intervingueren ere el moviment da- cutio inclosos en l'amnistia aquella deses 7egions d'Espanya. Per a la :ira quinuué.
(maitu militars, els treballadors °m- gast n o le a d'abastar aquest perdó e:3 1;ctes comesos a impulsos de la tare i de
eearan cinc minutes d'esmorzar i
trefe. aisi cens tos, attuells ele
iden les presons i let masmorres de extremistes de desernbre.
Des de: d ía ro exisreix la vaga de
sets einars, formarles per un plat raleen, la qual cosa lea obligat a
D'aquesta forma el Govern e mOgra carácter ponle. S'estén en ',largues ecola República. Constantment s'este
sideracions.
i la Presidencia ti orees
diferent cada día i per altres paralitzar el treball en algunes obres.
dicnt que l'ainnietia és un anhel de intransigent en la qüestió de l'amnisi postres caracteritzadament
l'opinió metalice. Això no es veritat. na, per la qual cosa nombres llena de trae modele el llenguatge. L'orader
i
El
governador
ha
manifestar
que
Es precurare ege tots els
nue amb nn Dro j ecte d'emnistia
Les dretes ho ditten ad, pene al car- Mimase aquest vot particular.
i restaurants de la capital ar- anit havien esclatat tres petards, que
El MINISTRE DE JUSTICIA p mfi• Kt ne, tu tic mdc remei que enerae
rer, on és la veritgUle opini6, no
Ileneuatee virulent Voealtres. ala "V,
rsre'e el menú as s envalat per a cada e s taven collocats als pala conduesors
Nega que el Govern sigui intransiernt
s'atrevirien a dir-ho.
er la lira. Cada un sotrnetrà els de les enies que proporcionen fluid
Diu que si les dretes tinguessin en la Oeste', de l'amnistia, que mira niunuics, si estiguéssiu una quincena a la
a
la
dita
ciutat,
la
qual
quedi
a
les
` t " , plats a l'examen d'un jurat. que
aquesta opinió favorable no utilitza- al passat. El motiment de desernbre, pre. ,l ;4 r,ria ,- teri d'una altea manera.
:fa bo cree
J . e.%.71-¡ premis als que p reparin mi- feeques.
Fe Sr. MALT
rien la (mea rcpressiva ni t'enserien ,posat al resultat de Ice eleecidus
plat' e s sellits. Aquests contGratis runtore) no esti liqusitat, rar tre s hi Irem ,tat'
a augmentar auno guárdies i
A
SARAGOSSA
Fi Sr. MENENDEZ feecelornirl:
`' ees s tindran Iler cada dia a la oart
despendre (marmita milions dc eesses molts dels seus protnotors i autors esPub ell quines eanCliCianst
d . la fira mostrar: q ue ha quedat
Saragossa, 12. — La vaga general
tes en armament. Acaba client que tan en rebeili".
El
Sr. BOLIVAR: Jo he estat a la
rrs ereada per a la disnosicie de l'ar- segueix sense incidents. Només elan
els ohms organitzats continuaran
El sell Yor (4ONZALEZ LOPEZ:
pres6 en distintes oeasions, i copec el
rde. dia de la fira gastre- registrat algunee coaccione. Ea diu
enarhorant la bandera de l'amnistia el s e nYee Calvo botebs no ho estäl'
tracte ritte se'ns d6na i el que se 115 (Veta
ePnrnica estarà re s ervar e u e e aperen- que dilluns es reprendra el treball, i
auténtica, fins a arrencar de la eres6 (Pneestes dels monárquica)
tC trimmfel ele le eeelle E . gr.' «tio El MINISTRE DE JUSTICIA: a vesaltres Acaba dient siete s'ha dc vetots els sena germans, viciarles de
altres assegnren que, al contrari. dillas eue en ele distiets Sanes de la llepi els extremistes adoptaran acti—El Govern está conforme amb el v.st tse tina xmnistia pereue els treballadoes
toll res
ISetmanari de Literatura, Art i Política
al careen.
ri ^ 41! a '• s n!areg p,iìjflfltc es ferie tuda Irá , violentes.
El Sr. CIMAS L.EAL, de la Ceda, particular del anyor Arrasola que su. surtin
La Comissie rebutja nestnena, i desPaelles
en les qt:als tambe
el que primeix la data
defensa
el
dictamen,
Defineix
pees la Cambas asee ted verte centra 3s.
Han celebrar una conferencia el
r s eertirae ereinis.
ha d'entendre's per delictes panes.
El sel l) 01 GONZA LEZ LOPEZ
(Presideix el Sr C.eSANOVF.S.'t
goyeroador civil i el general de la
r en els ministres de Finances i —Aquest Vot dt un "tripla".
(Ent
Se suspèn aquest debat i continua la
i
an
d'intendencia.
n -••nnnn••
div isitS c
u —Cons
El
senyor
ARRAZOLA
Agricultura.)
discussió del dictamen d'Obre, Puhli.
A le, estacions ferroviaris, hj ha I
L'orader cita textos de l'ex-presi- "trágala"! Si eeelou solament quatre que; sobre l'augnent de les tedies leeuna gran aglomeració de mercarle- I
111
delictes que s'ainnistien!
dent francee senyor Herriot i d'altres del,
reviaries.
nes. E1, molla estan abarrotat s . Al; I
personalitats per traure la conelusiú
Cl criben' MANSO: —1 aquests qua- EL PROJECTR TVAIJOMENT )E
l'ara I cafés comerlo, a earas'efar
que en politice ningú no P o r u fanar tre delictes afecten e nosaltres, a les
SURT
ELS
DIJOUS
QUE
TARIFES FERRCIVIARIES
cerveaa, així com altres manes chil
la veritat, puix que tot.-setpoir enlate eres.
Fi Sr. JIMENEZ 1 CANGARnUftLOPÄZ;
El
senyor
GONZALEZ
hom es cree que la pos,ecix.
begudes. Aquest matí ha estat alta.
T,T.gs defensa una esmena a l'arríele
rat un a‘nirant a guirdia d'ase.* per
Torna a referir-se al defiere polltic, Senyor ministre, en aquesta qüestió p rimer. reue diu: El parierst segel diri:
Preu:30cintims
d e s pistolera. que II han robat aetan.
i diu que en aixe s'observen dos im- d'ainnistia cal parlar clar. Es veu ;me "En igual quantia pechan elevar-se les
ta-circ pessetes i despres lien
pulsos' 1 isst cap al jume i l'eltre, ,ols es tracta de l'aninistia d'un par- tarifes amh nosterioritat a la data del
1
cap a l'esdevenidor; perla l'exit del tir al servei dun abre El pirdó
derret 'Intentar. eempre que 150 s'hagin
Madrid. 12. — S e gons re feren A PUERTOLLANO
pensament potitic esti a situar-se al de vompreadre tals ela Itoinss dc be- elevas le, base, de perçepcié per enttat
is que hern pogut obtenir. el
na fe. Solainent n'han d'ésser sedo- vigents anth anterioritat al A de deeems
ue
és
el
que
ofenda
mis
p
q
res
ent
,
Puertellano, 12. Continua en el
p rojecte damiiiI ia sera aprovat
possibllitats. Et deliCte pe!ftiC is va- sos els pistolera.
be de l'anv totß."
malea estat la vaga, Les auteritate
En la sessid del dijous vinent.
El MINISTRE DE JUSTICIA,
dable i innert, pnix que alai com pel
El Sr l'HANOI, en norn de N Co.
es 'reposen anunciar l'admissi6 de
La
posició
del
Govern
és
ben
clara.
desernbre
de
l'any
leen
era
un
defiere
Una personalitat de la CEDA.. nou personal.
missió. acetre& resinosa, oempril qua
ES VEN TERRENY
lti
han
d'ésser
no
ref erint-se a les información@
Aquest
entén
que
vietorejar la República, avui ho is
Nra.-1A de tarifes no sigui superior al
victorejar la monarquia. Els crits sub- indosos certs dende posteriors al per leo.
P l blicades per a Igrins periOrnc.e.
OFICIS DI VAGA
versinS dahin avui sen acres nitrito- 3 de desembre. (Rutitors.)
L55 les guate les dretes e st un
TrI Sr. TIAtF.Y.F.7. 1 cm\rc;Arc,rzExteneI6 17.000 parna, prop Plaça d'Espanya.
Ciudad Real. 12. — Les FeleraEn anar-se a votar el vot del se- 1.1gs es mostra cenferme.
ris, 1 vireversa. En les eleccions pes' m Penvent el Govern, ha atit que clon!, eJn-eree afames a la U. e.
demana
la
pa.
55
5
0v
sudes
les
dretes
interpretaren
el
sentir
MANSO
aquest
11.1 Sr. Atrese (gen') defensa una
'el ni e l:111re pule precianment el
del poble i les ensies nacionals, coin raula, i recorda la qiiesti6 dc la data Ora esmena i aconsella al Gotera gut
han pre s entat ele Ofici e de vsga gePrtu:aptes. pam. Facilitats de pagarnant
Gil Robles ha ordena' In neral de camperols a troa la provinho clemestra el resultad que obtingue- limit del dictamen. La Comissió a g en- atener; bruno Intamessos particular% de
re tirada de tres vals particulars
ren, D'acord ande arme« resultat, un da que desapareixeria, i la majoria drteerninades ergios. ton, It indirerilr
cia per al dia 2n, clal a protesta per
Dela 4.
Raó: Bailén, 200, primer, segona.
dels seus membres s'In conformaren. 'tetera de Santaader.
Tie fln s'ajustaven a l'esperit de una disposició relativa ti pagarntat
govern democràtic no té altre
la itei.
que portar a les Corta un projecte
El my« MARTINEZ MONA ga.
El Sr. PUENTES PITÁrilrjedblis
d'augment de salario.
•

Es prepara una ofensiva a tons del partit
republicà d'esquerra

Madrid, 12. Als passadissos han
contin ua t els comentaris i discussions
sobre les paraules pronunciades ahir pel
scnyor Alvarez Valdés, condemnant ei
moviment revolucionare de desembre
1930. Les paraules textuals del ministre foren: "Per a mi va merèixer tot
vituperi el moviment insurreccional del
la de desetnbre de re3o, i la preve de
la falta de necessitat esta en el que
ocorregué en els comicis el 12 d'abril
de 1931". I més cndavant afegeix:
bagues vingut la República en virtut del
movinient del 15 de descubre de tejo,
podria discutir-se la le g itimitat de) sea
origen; pene la República ha sortit de
les untes amb els sufragis emesos el
rs d'abril de mes". Aeuests paregrais
consten aixi en el Diari de Sessions
Els periódica esquerrans, en reproduir els anteriors parierais del senyor
:Alvarez Valdés dilen que la dimissió
d'aquest, que ha pogut ésser ministre
medies a la revolució que en desembre
de 1930 acabdille el senyor Alcalá Zamora. ha d'esser fulminant.
Heus ací com enjudicien les patalees
del senyer Alvarez Nialdés al g uns Parlainentaris
El senyor Besteiro: "Es indulstable
que el senyor Alvarez Valdés va cometre una veritable ingenuitat. Es clan que
tse el que digne és perque ho sent. El
discurs, francainent lamentable-.
El senyor Prieto: "Deplorable per
tots conceptes".
El senyor Bolivar: - Si j o sdc allir
republicà, en ple sale de sessions ene
u podien
". pe rqatie
pfauitqatsel de"hdar aellairi
rribnari eats ndiei;

Madrid, ta. — A les e'es obre la
sessió el senyor Alba. Gran desanimacié als escons. Les tribunes, concorregudíssimes. Al baile blau, els ministres
de Justicia i Agricultura. Es. llegeix
rada de la sessie anterior, que <presta
aprovada, j a continuacie es Ilegeie el
despatx ordinari, i seguidament s'entra a Verdee del dia.

del
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DE BARCELONA

Licst;
Estrena de l'òpera basca
"Amaia", de Unís ArroitaJauregui i R. P. Josep de
Arrue, música de Jesús de
Guridi
Anit passada obri altra vegada el
Leen les seves portes per tal deferir-nos amb tota solemnitat l'estrena
de l'Opera basca "Arnaia". L • expectació desvetllada per aquest esdeveniment era molt gran, i la sala apareosé brillant i plena d'un públic entusiasta que acolli la representació amb
expressives demostracions de cunaplaen ea.
L'acció craquesta obra és situada al
segle VIII, en temps de l'imperi god,
i Fargument, desenrotllat amb mita
traca i ple d'episodis que manteses
viu l'interès de l'espectador, ofereix
al compositor un ample canso on ell
desenrotlla admirablement l'acció musical. El primer encert del músic
l'haver sabut mantenir la unitat crasis
bient de cap a cap de robra i a traves
de les variades situacions del drama.
Tota la música té un particular to
de noblesa que tot seguit s'imposa i
suggestiona l'oient, i la concepció és
tan equilibrada i perfecta, que l'interés de Facció musical creix seinpre
gradualment i s'intensifica fin; a la
darrera escena de l'obra. Els personatges resten admirablernent caracteritzats, i cada episodi és tractat atub
el to just que escau al mornent. Així
és difícil assenyalar escenes culminants, ja que tot apareix tan ben
ordenat i regulat; no obstant, podriem fer remarcar les del començament, plenes de misteri i daHucinants
ressonàncies: la segona escena del
segon acte, amb la magnífica relació
d — Amaia - , el dramàtic diàleg de
"Teodosi" i "Asier" al començament
del tercer acte, l'intermedi sinifernic
que segueix i en el qual es condensa
el moment culrninant de la tragedia,
i l'escena final de l'obra, trastada amb
una gran elevació i amb una emoció
pura i vibrant. També cal remarcar
les saborosissimes danses del senos
aste que fosen niolt ben executades
pels "espatadantzaris" i que calgué
repetir entre grans aplaudiments.
La interpretació, dirigida pel ?sesee Joan Lamote de Grignon amb
perfecte domini de la partitura, fou
molt acurada. Tots els artistes trehallaren amb fe i entusiasme i es teres mereixedors d'aplaudiments. Hern
d'esmentar especialment les senyoretes Zabalbeascoa ("Amaia") i Zabalbalesco ("Amagoia") i els senvors
Altube ("Teodosi"), Olaizola ("Miguel") i Kortajanera ("Asier"), encaixats tothora en els respectius papus: Prengué part també en la representació l'O rice "Abesbatzade
Donóstia", que ami) la interpretad()
deis dificils cors de robra ens deixà
les rnillors impressions de les seres
qualitats.
La presentació és atesa arnh sota
cura, i el decoras d'Eles Garai molt
entonas i de bell efecte.
L'enit de la representació fou
completo A racahament de cada acte
bou cridat al prosceni l'autor, el mestre Guridi, amb els seus intèrprets.
i les ovacions repetides i afectuosíssimes ressonaren len ¡rasques i expressis-er- tota la simpatia
que el pb
lie barceloni sent pels artistes que són aquests dies els nostres
hostes.
B. S.

ora

ATRACAMENT A n UN RECUDÓN
STA. COLONIA DE ORARIENET
En una logre de Santa Colma
de Gramenet, propietat del congut regidor d'aquell Ajuntament
Joan Volta i BatIle, situada al
carrer de Sant Silvestre, ahir
/a nit, en ocasió que es trobaven
al seu domicili pare i fill, entrn
un individu jove que, pistola en
obligó tots dos habitants
a que Iliiiressin '125 pessetes que
portava el pare ¡15 el
L'atracador fugi i protegiren
la seva retirada dos desconeguts
Inés que, lambe pistola en mil,
estaven esperanl-lo a la porta.
L'atracador, amb les prenses,
no robó una altra cartera que
portara el nenyor que
e . ontenia 1.000 pessetes en bitllets.

DE L'ESTRANGER
MESURES DE RIGOR
A L'URUGUAI
adoptat mesures de seguretat anda mo_
siu del pla subversió que ha estas descobert. Dos caos nacionalistes independents. Domingo Baque i Saturno
Goyena, han estas detinguts i ha estas rellevat de les seves funden; d'intendent de Paysandu el senyor Martin Villanova.
Les autoritats brasileres slan incautas a la frontera d'un important
contraban d'armes que es pretenia introduir a Uruguai. Amb tot, regna
tranquillitat al pais.

LES CONFERENCIES DE
SCHACT A BASILEA SON
PERSONALS
träriament a les noticies publicades
per la premsa francesa, les conferencies fins ara celebrades pel president
de la Reichsbank, doctor Schacht, a
Basilea, sobre el problema de transferencics revesteixen un carácter purament persona li no han donas lloc
encara a negociacions oficials. Per
consegüent aquestes entrevistes no
Iran pogut tenir un resultas positiu com
tanteos permeten donar una opinió
sobre el curs ulterior de les negociacions amb els creditors estrangers
d'Alemanya.

CONSTITUCIÓ DEL PARTIT
LEGITIMISTA HONGARES
Budapest, 12. — S'ha celebras l'assemblea constituent del nou partit hongares nacional legitimista. creas pel dimitas Griger, el qual, junt amb Margrave Pallavicini, ran declaras que l'actual estat de ratinosfera política interior
i exterior era molt favorable a una res.
tauraciós de la monarquia.
Els Estats vencedors ran reconegut
Per fi que es comete un greu error amb
el repartinent dels territoris de la tironarquia austro-hringaresa i els seit restabliment és l'Unís misiá per a impedir
l'" ansehluss".
..-•••••n•,

LA U. R. S. S. INVITA
3.500 PERSONALITATS

PER ESTUDIAR LA SITUACIÓ POLITICO-ECONOMICA

Moscú, 12. — Oficialment es declara que el Govern dels Soviets ha invital, per mediació de la Cambra de
En un denpalic del carrer
Comerç dels Estats Units, 3 . 500 perles Corts Catalanes, núm. 419, sonalitats de la indristria del dit país
propietat de Franeesc Madrigue- per tal que estudini Factual situació
ra, entraren lladres per una bo- política i económica de Rússia. Aquestiga contigua , i s'apoderare n . ta visita tindria lloc el 21 de juny.
Aquesta gran delegació d'industrials
després de torear una caixa
seria oficialment rebuda per nalinin,
cabals, de 5.432 pessetes.
Molotov i Litvinov.

ROBATORI

vot. Diu que encara que la seva minoria no votará l'esmena, ell ho fa pes- U111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
que defensa interessos santanderins.
Per T16 vots contra 4! es rebutja les
mena del Sr. Bru Alonso.
El senyor VAZQUEZ (socialista) defensa una altra esmena en la qual demana que s'exceptuïn de l'augment de
tarifes els bitllets de tercera ciaste, Es
ve dient que amb l'augment de tarifes
disminuirá el tràfic de viatgers, i jo cree
que amb no augmentar els bitllets de
tercera s'evitarla aquest perill. Dernés,
els obrers que no tcnen trehall en una
localitat es podran desplaçar amb mes
faci litats per trobar treball en Una altra. Junt amb aquesta esmena en defensa una altra en la qual demana que
Eaugment no sigui superior al 5 per 100
.exclogni els viatjans, les necessitats
teelly • Balillero — Riera)
dels quals són de tothom conegudcs.
Acaba demanant que es votin aquestes
esmeres per evitar l'encariment de molts
MÁS dE 2,e 0a PAGINAS
articles de primera necessitat.
El Sr. BLANC, per la Comissin, MIS CE 400,000 GATOS Y SERAY
rebutja les eSITICIlt5 del diputas socialista.
del Comercio, Industria, Agricultura
El PRESIDENT DE LA CAMBRA
pregunta si les esmeues es votaran en Minería, Ganadería, Profesiones, eto.
conjunt.
existentes en la extensa y rica
El senyor MATESANZ demana que
región catalana
votin per parts, puix que pensa vo'mammedn
tar a favor de la que es refereix als
viatjants, i en contra de les altres.
Les esmenes són rebutjades amb el CUATRO PRECIOSOS MAPAS EN
vot en pro dels socialistes i essmerres, COLORES DE LAS PROVINCIAS DE
fent constar el seu vot favorable a la
part referent als viatjants el senyor Ma- IARCONA, GERONA, LIBA !TARUGOS'
tesanz.
S'aprova el dictamen de la Comissió
Precie de 11)7 ejemplar,
de Justicia sobre el projecte de bei
aprovant racord contestas a Londres
fuertemente encuadernado t
pels delegats d'Espanya, Australia, CaVEINTICINCO PESETAS
nada, Xina, Mèxic i Perú relatiu a

GUÍA
GENERAL

CATALUÑA

l'argent.

Acte sefiuit s'aixeca la sentid, Són les
non del vesPre.

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin eserites en catea i amb un
timbre o signatura coneguda

terma do portee er toda Copia,"
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heariet Bailll-Bailliere y Riera Reanihs,
myee-mactum

JNEUS ERRANTS I PROFESSIONALS DE L'EXILI
(Ve de la primera Pagina)
Sovintegen les visites de gent que porta abundosa quantitat de certificats d'ajut de partit a socialistes de petites poblacions de Franca. Els directius
partits socialistes d'aquelle; petlies poblacions. en sentir parlar d'un refugiat
d'Alemanya, fugitiu del rSgitn allá imperant, senten de bona fe l'i 'puls d'ajut
i la satisfacció de poder fer quelcom
i pràctic per la causa, i és aleshores que estenen doeurnents on es certif ica que tal o tal altre subieete és
un refugias alemany i que c..m a tal
l'han ernparat. hasant-se sempre. ben estés, en el que bonament el suP0At e xi
ha voluta explicar-los. o en-liarpotc
documents del mateix erigen que arinc"Is
que ells Ilittraran, malgrat que l'home
queespresentafacideuamsque resideixi fosa d'Alemanya. Aixi me es
comprova. Els batlles d'aquestes poblacions (an , particularment. oro y a ' in
ample "deixar asar" en aquest aten. Ve!cm dir que reparteixen els cert' ficats
sor/1 prospectes al dret i al t ss ves. 1)e
Nitres en vénen tatnts. documentats
(t uesta forma. que aquesta cintas des
haver adquirit fama entre els vividors
d'aquesta mena pel seu senzill psocedir.
I be. soroven aquests documents alguna
cosa? Els sentiments humanitaris dels
hatIles del .figclia de Franca steren res
a veure ami., ha legitimitat d'im (-gorjas
polític? Són aquestes unes bases sedosos
"er a creure aquells subjectes vicsimss
del regís/ hitleria? En la eral tras
joria de casos. el mes senzill techan
d'informació i recerca d'anteced rtnts provenqueno.
Agiten home. que com aquell
diu es cruspi un parell de nazis per
esmorzar. té el noranta-cine per cent
de prohahilitats d'ésser tin falsari.
Per asar d'Alemanya a Marsella ha
hagut de pa s sar per altres llocs on
existeixen Comités, pesó no te can
certificat mes al set] poder. El seu
cas quedará en estudi i sota . labormanió.
Aquest estudi i aquesta informacié • donaran com a resultat , en la
gran rnajoria dels casos. descobrir
un vagabund mes, professional de
l'exili. el (mal ha trobat en la perserució alemanya dels antifeixistes un
bon filó per a explotar per tal de p o
-derimat,squ(e.Il
que es mes curiós: Dintre aquesta
classificació bi ha abundancia de
jueus. els quals fan l'innoble echan
(resoles al Serrei d'una causa que
els ha venal i que els foragita deis
SPIIS drumittis com a deixalla incle s itjable.
LA "FLUCHTLINGSTOUR"
Colónia Alemanya de Barcelona no
tenia vagabunds. En alar') es distingia de
les altres. Ara, penó ja nn podent dir
risa tan honrosa cosa. Per arreu del ritón
'savia corre= aquesta faena que té la
ciutat de Barcelona rresser um xic olla
en el nute fa reieréticia a Fadmiss4i
desitjahles i al sen control. Ara, seme
haver perdut aquella reputació. n'hi hem
adjuntas, pel que sembla, una altra al
damunt. La de protegir sense deseinar
massa explicacions a tota Pe rson a Tm
s'anomeni víctima del hitlerbme i del
feix internacional. Aixis ha arribat a e s ser fama — sonamentarla en fets, segons
veuremenelcursd'anue streparlatoesobre tos el territori sie l ' F.tirnpa centra:.
I diem aixO nerqué tn allau de vaizahun
alemanys, jueus, hongaresns, austriacs
d'altres, ose ro sein ni tan sois d'aque s ts paisos , han vingst a parar a la'
nostra cintas a fer de victimes del feix.
T el cas is gres, puix q ue les veritables
victimes del fein que sisan refu g ias ad.
enearaquesiguinromes.handevisre
barrejades amb ells en una lamentable
csnfusiós rar la condirió digna de tot
resrecte de l'entibias ort/itic queda malm es a dintre d'aquest ambient falsejat.
Ens.consta que arriba gent d'aquesta.
expre ss ament. /ser tal d'essolotar annesta
tnodalitat del "truc urb ref n eiat", arme s
f ruita territts, que en-racosn,
Ilurmelise'ndinhEff/491inottnar.De
la matéis,/ manera rae Iii podria haver
truc de la familia , 1115p 11nr &seré;
d'un ro n de mar a les harraques del
barri ile Pe riu i n. o el trur del rostre pi.
gallatdesprésd'Imanassadeverola.
El mem de la nirktlinnsrnue. dones, a
Parcelona. neix , s'hrstatja i organitza
ranomenarla Fonda Alemania del carrer
del Mi gdia. Falsos. tambe aleuns
veritables. refu rsiats
harregen 1 confosen en tina bigarrada concurrincia.
Perh, és q ue existeix veritablemn-t
runa fonda alemanya al carrer del Mig
-dia?
1.1 gran maioria de la gent sur. sói
sb ;scte rfameesta enque ssa li dritt ens com
a Mur ds micili, Ares -hl. F i el próxim
article bi farem estada.
J. E. BARTRINA

i

GARCIA LORCA MANUEL
FONTANALS...
(Je de la primera página)
—Eh?
—Magnific
—; Esa es teatro., — torna a dir Garcia Lorca. — Aqueixa gracia, aqueix
ti/ovil/1cm, aqueix dinannsme, aqueixa
alegria... parlant dels tres plans
escènics, es desfà en teories. Tres plans?
Nosaltres els en dcinärem quatre, cent
aquell que no china res! El terrible, es
que aquestes coses no es poden fer ari.
Quan se m'ocorri ler algun disbarat,
liarme d'embarcar-me una altea vegada
cap a l'Argentina. .Millor dit: haurem
d'embarcar-nos, veritat, Eontanals? Perque sense aquest home, res no 'lamia
fet.
—De mornent, anirem a Madrid.
Taue ganes de veure la familia.
Quan sóc a Barcelona cm sembla que
sóc a casa. A tot estirar, amb un cop
de teleion estic !test. Pecó Buenos Aires és 1110It Iluiry, molt.
—Mig metre de mapa — fa En l'ostanals.
—Ja ho velen, si és Hui/y!
Garcia Lorca recorda novament les
animades representacions sie La uhia
boba a Buenos Aires, i les oposa al tea.
Ire trist, eixut, moninos, parat, sense
nervi, tense anima, que encara impera
a aquestes ternes,
—Sempre rn'Ita fet horror, aquest
teatre! De petit, quan solatnent tenia
vuit anys, em posava ¡a a plorar quan,
al teatre, vela que els personatges es
disposaven a seure per a dialogar.
—;Madre! — exclamara — ;Que se
.fienian! ;Que se sientan, madre! ¡Vd/nonos:
Joan TOMAS
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LES COMARQUES CATALANES
TARRAGONA
Pestes per a Commemorar el tercer
aniversari de' la proclamació de la
República :: me, de vaga :: Visita
Tarragona, 12. — El vinent dissabte
a les deu del vespre, la Joventut Federal celebrara un ball al Teatre
Principal, per tal de cornmemorar 1.3
proclamació de la República.
— El dia 14, a les onze del matí, i
anda igual motiu, se celebrará al Teatre Tarragona un míting organitzat
p er totes les entitats republicanes de
la cintas. Parlaran les senyores Hilda
Agustini, Maria Dolors Bargalló, i
els senyors Salvador, Nogués, Galis
Serra-Hunter i Duran-Reynals. L'acte
será presidit per l'alcalde de Tarragona, senyor Llores.
— El mateix dia, a les deu del matí, se celebrará una parada militar a
la Rambla.
— Els obrero pintors hn presentat
l'crfici de vaga per no haver arribat
a un acord amb els patrons en la
discussió de les noves bases.
— Aval ha visitas Tarragona el director d'Assistència Social de la Generalitat, senyor Josep Irla, el qual
acompanyat del comissari delegas senyor Caballee i de l'alcalde senyor
Llores, ha visitas la ca'sa d'Assistència
— A la partida Mas Costada s'han
cremas sis hectáries de bosc. Segons
sembla, el inc ha estat intencionat
Les oérdues sofertes pugen unes
3.000 pessetes.
— Ha complimentat el comissari
d'Ordre Públic senyor Pujol i
el nou cap de la zona de carrabiners
coronel Ibáñez.
— El dit comissari ha promès que
assistiria a les festes que se celebraran amb inotiu de la commemoradó
de la proclamació de la República s
Catllar.— C.

MANRESA
Sessió de l'Ajuntament :: Les festes
del 14 d'abril
Islanresa, t 2. — Ahir, l'Ajuntament
va celebrar sessió plenaria, la fiad!
Va resultar una mena de sessió llamees. Nones es van tracto- quatre assurnptes i encara aquests de traiM1
— Arnb motiu de les festes del 14
d'abril, el cos de bombers efectuara
un simulacre d'incendi i proves d'extintors. a la placa de Francesc Macià.
— Taliste celebraran un banquet els
partits que integren la coalició republ i cana i un altre al Club adherit al
Partit Federal.
— Per la 17nió Mercantil han estat
tramesos telegrames al president (lel
Consell de Ministres protestant sic
l'augment de les tarifes ferroviäries.
— L'Ajuntament anuncia la segona
subhasta de les obres de cobertura
del Torrent de Sant Ignasi, tros C.MPréS de la placa del mateix nom, fins
l'indret conegut pel Salt dels Rossats
— Avui Osa reintegras a les tasq ues de l'Alcaldia el senyor Marcet
ia restahlert del tot de la malaltia
que patia.
— Próximament sera pos at a la
venda IV/ Ilibre de verso s titulat "Casco, i versos", del poeta mames:,
Ramon Torrent.—

GRANOLLERS
Festes de la República :: Hcmenatge

irania
a un escriptor
Amb mosis del tercer aniversari
de la proclamad., de la República, el
vinent dissabte, dia 14 d'abril. es donaran audicions (le sardanes a carne
d'una solda de la localitat, contracta(la per l'Ajuntament, al mati, d'onze
a una. a la Placa de Guinterá; a !a
tarda, de cinc a set, a la Plaça de Verdaguer, i a la nit, a les des, a la Placa de Maluquer.
—1'er al matcix dia , a la nit, és
anunciada una vetllada teatral a la
Unió Liberal, a cauce del quadre escènic d'aquella Associació.
—El Conscll Directiu del Centre
Catalanista Repuhlicó ha cursat unes
circulars entre els seus associats, en
la qual seis convida a un xampany
d'honor que, per conmemorar també
el tercer aniversari de la proclamaciO
rfe la República, ofereix el Consell
1)irectis de la dita entitat politica, i
el qual tindrà lloc a l'esmentat centre
el mateix dissabte, a les tres de la
tarda.
—Per les Societats "La Unió Liberal" i "Coral Amics de la Unió" han
estat elegides les senyoretes que hauran de representar aquelles entitats
en el concurs per a l'elecció de Miss
Catalunya i Miss Espanya. Per la primera emitas ha estat elegida Paulina
Garns, i Margarida Pares per la segona.
—En el festival que dissabte a la
tarda tindrà lloc al Teatre del Liccu,
de Barcelona, será executada per la
Banda Municipal la sardana "La verge catalana", original del compositor
local Josep Maria Ruera, que fon premiada en el darrer concurs musical
que se celebra' en la passada Exposició de Barcelona. Dirigirá la banda en
aquesta cornposició el propi autor.
Incendi
Granollers, 12. — Cap a un quart
d'una de la nit d'ahir, el sereno Ramon Mas, que presta servei al districte quart d'aquest ciutat, es dona
comete que al darrera de la casa
núm. 2 .37 del carrer de Corría, en la
qual la familia de Pene Lleonard
sortia tina t'uniera espesa produida per
un incendi, que sense poder precisar
les causes slavia iniciat en una quadra situada en aquel' !loc.
Tot seguit va donar el toc d'alarma.
que va esser contestas pels altrcs
serenos i per la noticia que presta
servei de nit a diversos indrets de la
ciutat, els quals van acudir immediatatnent. Va acudir el cos de bonibers
i gran nombre de veins. l'ande van
fer acte de presencia l'alcalde de :a
ciutat, els conseners senyors Sirvent i
Iglesies i el sosts-obcial de la guardia
civil.
Entre els sein; i els primers bombers q ue van arribar aconseguiren localitzar el foc i evitar que es propa•
gules a cap construcció immediata
i va quedar apagat definitivament
les du es de la matinada.
Els danys causal; són d'unes 1,5oo
pessetes, puix que ultra els desnerieetes del local va morir d'asfíxia
an matas, que hi havia.

GIRONA

SABADELL

Un home mort pel tren

El Centre Excursionista Sabadell
canuto di domicili
Baralla :: Del
Colònies Esmonument a Claven
Francesc Tortajada, metge
colar,
de l'Hospital :: Vària
Sabadell, 12. — El Centre Excursionista del Valles, la veterana entitat
excursionista que des de la seva fundadó ocupara un local de la RambSa
a aixopluc del Centre Català, ha començat ja a installar-se al nou local
del carnee de Francesc LaSret, al darcera del Centre Industrial.
La tasca meritissima que ases ha
venia descabdellant el C. E. del Valles ha aplegat al szu voltant gran
nombre de socis, de manera que cada
dia resultaven mes esquifides les pare:, que van vcure la seca constilttció.
El nou local, anda les stves stcreSanies al voltant de la sala de conferencies i de gust modem, pecó sobri
donara més selles i eficacia a les nombroses tasques de les diverses seocions del Centre.
L'acte inaugural del non local t:a(Irá lloc dad a pocs dies, i se celebraran diversos actes els quals anunciarem oportunament.
— Al Dis p ensad municipal va esser assistir Joan Bardina, el qual presentava ferides de pronästic Ileu que
va produir Antoni Peral, en una
disputa q ue van tenir tots dos per
qüestions personals.
— Un dels primers treballs de la
Comissió pro-monument a Clavel-, va
ésser la d'encarregar uns projectes
una ma q ueta a l'escultor sabadellenc
senyor Cantil Eabregurs. Sembla que
(Entre breus die; será n'airada a la
dita Contissiö la maqueta de la font
monumental que hom projecta eregir
— I.a Lliga d'Higiene Escolar, cotas
cada anv, organitza les Colònies Escolars. Fa saber que tothom que desitgi fer anar algun fill a les dites
Colónies en organització, se serveixi
fer-los inseriste a les Cases Consisiorials qualsevol dia feiner, dissabtes
exclosos, dels compresos entre el 16
del mes que sons i el dia 11 de maig
des de les set a les vuit del vespre.
Per a ésser-hi inscrit s'han de reunir les condicions següents: Primera.— Esser fill de Sabadell o portar
COM a turi,riinurnut cinc anys de residencia 4 la nostra cintas.
Segona. — Tenir non anys complets
o 'lotee no complerts.
Tercera.— Pertànyer a familia de
mentes:a posició.
Seran admeses també inscripcions
del, que no reunir les anteriors C,71d:cions vulguin assistir-hi satisfent les
despeses que ocasionin.

Girona. 12.— Al pas d'un tren especial que conduia pelegrins que tornaren de Roma per l'estació de Figueres, un borne que es trobava passejant per l'andana, es va Ilaneae a la
i ha estat agafat pel tren, que
deixat completament trossejats.
No ha y oguis ésser identificas per
no 1-rodar damunt cap docutnent
Anarentavauns5Saes.Porlavaveslit
de pana completament nou i en Un?
tná portara una cistella amb menjar
— Al casino de Girona van jugar
anit el partit final per al campi,snat local dc billar de primera catenaria, els senyors Josep Segarra
Ramos Adrocr. Ha estas proclamar
campió el senyor Segarra.
— Per haver maltractat de paraula
i obra la seva esposa, ha estas detingut i denunciat al Jutjat, el vei
d'aquesta cintas Josep Vidal.
— Aquesta tarda ha sortit cap a
Barcelona la senyoreta Carne Alberti
"Miss Girona'', amb objecte d'assistir
a les Festes de Primavera, per a les
(mal; ha estat invitada, i al concurs
per a l'elecció de "Miss Catalunya"
— Aquest migdia la guardia civil
ha practicat un escorcoll en una casa
del carrer de Vilallonga, de Eigueres
en la qual s'estatgen uo gra:1 nombre
de captaires. L'escorcoll no ha donat
cap resultat. — C.

BADALONA
Notes de la darrera reunió del Consell de Govern
Moviment
demogràfic

Badalona, 12.—En la darrera reunió del Consell ile Govern de la nostra ciutat, entre altres coses, s'acordä: Adreçar -se al Govern de. la República demanant la rápida implantació de Fasseguratica de malaltia per
als treballadors industrials i comercials i servents domèstics, de coniornutat amb les bases del conveni
estipulas en la Conferencia Internacional del Treball celebrada a Gines
Isra rally 1927. També s'acordá proposar al Ple clz l'Ajuntament que
acordi donar el norn de Raid Camp aIans a un carrer céntric o ¡Ana de
la urbanització de la Torre Vella.
— Durant el mes passat, a la nostra cimas In ha hagut 68 defuncions
i 85 naixements: 40 homes i 45 dones.

MOLLERUSSA
Mort sentida :: El mercas :: Varia

MATARO

Va constituir una imponent manifestació de dol, l'orines vegades igualada i mai superada, la cerimónist
d'ami/manyar les despulles a rúltitna morada del qui fou dignissim secretari mussipal En Celestí .Morlans
i Triquell (e. p. (1.1. el qual va traspassar a l'eternitat el diumenge dia 8
del mes corrent, després de rebuts
el; Sants Sagraments.
Reld tosa la seva familia, i especialment el seu fill Celestí, dilecte
atine nostre, el testimoniatge de la
//ostra mes sentida condolença.
— I.a Junta de l'A g rupaci ó Cultural de L'Amistat e s tá ocupant-se
de la celebració de :a Diada del Llibre, que celebrará el diumenge dia 2=
de l'actual.
— La minoria del C. R. C. va
prendre racoed de no assistir a les
sessions mun.cipals.
— Ila infantas un nen la senyora
A s surupció Raieques. esposa de Fem.
olear del Canal d'Urgell Guillen]
tan a,
— rlom,r din que el prOssim dia 14
sera collocarla una placa amb el nom
de Frasees,: \lacia al carrer que uns
fa poc estava dedicas a Wilson.

Acord de la Comissió de Govern
Per les festes del la d'abril :: L'obra
de l'Associació de Cinema Amateur

Esportives
.Mataró, 12. — La Comissie de Govern del Municipi, en la seva darrera
reunió va acordar que les sessions
seunanals comencin a les neu del vespre e:1 lloc de les set com es venia
fent.
— Amb motiu de les festes del t.4
d'abril, s'está muntant una espléndida
illuminació a la Rambla de Castela-.
— Patrocinada per l'Associacier de
Cinema Amateur s'estrenará demä, al
teatre Claven, el film "El testament
(lel doctor Mabuse".
— Han quedas olieres les 'listes per
a l'excursió a Núria que organitza el
Club Esquí Mataró. La surtida serj
el dia 14 a la matinada i la tornada
el diunenge al vespre.
— L'Esport Ciclista Mataroní organitza una nova cursa reservada a
corredor; neidits per al <Ea 2 4 del
mes que som. El circuit será: Carretera de Mata, Sant Vicenç ile Llanoturne ' , Arenvs de alunt, Sant Iscle
Villalta, Canes de Mar, Matares, Arcentona. Vilassar i arribada a Mataró , amb un total d'uns 6o quitómetres.—C.

EL

SULFOPILOL
Remei cientific
contra la calvicie
11111111.114111111111111111 'z>
AIREBÉ tots els calbs ho sébri per la seborrea, aquesta hipersecreció del cap,
G
que es tnanifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se.
borrea que el sofre. 1 no es coneix mis que
un medicament aue permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no ts, donci, un prodale emplric, casolà, o de perhimeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
está fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'iluic reme' que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procis de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demés, sempre
1 perfectament d cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 malmeti la cabellera i li faci Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Ii entres d'especiflcs,a1 pm de 7'50 ;I

BALAGUER
El programa de festes del tercer
aniversari de la proclamació de la
Repilblica
Balaguer, 12. — A les dotze de: Tni;.
rria gran repic de campases anunciast
les testes. Els gegants i nans dona.
ran un cercavila acompanyats de ;a
lsanda "La Principal de Balaguess.
De tornarla a la placa seran rebuts ant
usa sorollosa traca. A les 2 2, al lorai
rrespectacles d'Unió Republicana ¡s.
teressant matx de boza amateur.
— Dia 14. A les deu: Maniiestac:ri
cívica que sortiri de la casa la Cillte
precedida per l'Ajuntament en csrpa
carió i altres autoritats, la qual es di.
r:girá, acompanyada dels mausert,
trames, gegants i nans i la banda
esmentada( a les Escoles del poESe
on será rebuda pels mestres i mestres.
i Junta local de Primera Eme.
nyanca. Acte seguit se celebrara a!
PM: de les Escoles. sta magnii1c les,
tival gimnástic. Tornades les autori.
tats a l'Ajuntarnent tindrà lloc usa
recepció oficial. L'Ajuntarnent en sor.
N:Jade rebrä les autoritats, represen.
tacions d'organismes, d'entitats i de
tots els ciutadans que desitgis fer
acte d'adhesió a la RepübEca. A le,
dotze, audició de sardanes a la plaça
Pe r la Cobla "La Principal de Bala.
raer .. . .k dos quarts de cines, äpat
Pular als local, d'Unió Republicana
i 1-liga Catalana. A les 15, focs jaa a
sesos i aviada d'un monumental globei
de papen, Al canto de l'Atlètic Club
de Pialassuer, extraordinari partit de
futbol entre el primer equip A. C. Si.
laguer i Penya dels 13. Funció teatral
a la Unió Repub:icana, per la contp anyia de sarsuela Hernández, de
Barcelona. Sessions de cinema al Tea.
're Municipi i cinema Balaguer. Llait
halls de societat a les entitats Peno
balaguerina, Unió Republicana i
ea Catalana. Castell de ion arti
ficials.
— Dia ts, a les onze. l'Orfe6 Bs.
lagueri donará un recital de caneen
a la tribuna del Mercadal a base de
les segnents composicions: "Cant a
la Senyera", "Sota de l'om•',
Morera.

MALLORCA
Constitmió del Partir d'Esquerra
Balear :: Billar :: ExposiciC
Palma, 10.—E1 proppassat diumen.
ge úsese lloc la constitucic) del nott

Partit d'Esquerra Republicana Balear.
A les des del mati es reuní l'Assemhlea constituent al local del que tot
Parta Republici Radical Socialista
Independent. Hi assistiren delega
non; dels Consells municipal; de.
Partit R. R. S. I., d'Acció Republi.
cana, d'Unió Repu
blicana Federal
d'Inca i de Joventuts d'Esquerra :e
Felanitx.
Foren aprovades les Bases de
l'Ideari i Estatuts generals del Parte
d'Esquerra Nacional. El Partit a Balear; s'acull a Earticle 20 dels cUts
Estatuts ami> una organitzacici autonómica, els Estatuts de la qual i Reglatnent presentara, el Consell Regios
mal, a l'aprovació de l'Assemblea es
el termini més breu possible.
A les dues de la tarda, els delegan,
en nombre de nes d'un centenar, es
reuniren en un dinar familiar a l'Hotel Terminus, i a les quatre es reprengué la sessió, quedant elegir el
següent Consell regional:
Comité executiu: President. Vicens
Tejada; vice-president, Jaume Co.
nies; secretani general. Eduard Ga
mez; vice-secretari, Joan Triar; trr
sorer, Emili Dannen, i comptador, An.
toni Ques.
Vocals per zones: Joan Palma (zona Sóller), Lamben Joncosa (zoss
Joan Sanxo (zona Llevant),
Gaspar Sabater (Palma), Bernat ja
Ire (Ponent), Bernat Sastre (Sud),
Pece Hiver (Felanitx), Francesc de
S. Aguiló (Inca), Ferran Pou (Mana.
cor). Quedaren pendents de votacid
els vocals de les zones de Maó,
tadella, Eivissa i Formentera.
Fou també nomenat president ho.
norari del Partís el senyor Manuel
r1
Cireii
Falment,
els senyors Jofre, Gómez, Trian, Darder, Pou u Aguiló usa.
ren de la paraula en vibrants
ments, donant normes d'actuació per
a l'esdevenidor, i s'acordá, a proposti
del sensor Aguiló , enviar- telegrarnes
de salutació als senyors
Do.
mingo i Casares, ex-cap; dels partits
sonjuncionats. Altres de protesta al
cap del Govern i ministre de Gover.
nació pel desviament de la Reptib1ca.
I un altre de salutació i condolensa
al President de la Generalitat
traspàs del seu germa,
Tots els actes transcorregueren ea
el majos entusiasme.
— Ha estat inauguras el nou local
social del Billar Club Mallorca , si'
trust a la placa de la Constitucie. Per
a la inauguració dels binan se ce:h•
braren tres partides. En la primera.
Subirat venisé Muntaner per 75 Cl•
rambo'es. En la segona, Escoda, ca•
tala del Club crHostairancs, vence
a.empanys, del Club Mallorca En la
tercera, el catala Calvet vence el casapió de Balears, L'abres, malgrat que
aquest d'una sola entrada marca iSt
saramboles.
— Organitzada per l'Associacio
per la Cultura i per la Societat Ar
. el dia de la Din--queológicaLn
da del Llibre tindrä noc una Enlace.
sició del Llibre Mallorqui de la Ren a ixec Ca des de la data 1833 fins avui.
Aquesta Exposició estarà installada
al Saló Groc del Palas de la npru
spaoc_
siaót.s
A les Galeries Costa hi ha enpintures ¡ dibujaos dels artis.
tes que han regalat el seu produste
per unta tOmbola, ami] els ingreso
de la qual será pagar el hast de broa.
re de Santiago Rossinvol, que ha
d'ésser collocat al segon reía de les
escales del carrer de la Sea, • Els bit.
Ilets es venen a 25 pessetes. — C.
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Pels Centres Oficials
GENERALITAT

tics de l'Ebre. — Expropiacions:
Anunci.
Administració Municipal. —
Mides, subhastes • 1 concursos
d'Ajuntatnents de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Sentencies
edictes.

Presiddincla. — Ahir al migdia
el senyor Companys per mitjä
del senyor Alavedra, va pregar
els periodistes que en la impossibilitat de fer-ho particularment fessin constar el seil agratInent envers totes aquelles perAJUNTAMENT •
sones que I¡ van fer present el
testimoniatge del seu condol amb
motiu del traspàs del seu gema, ACORDS PRESOS PER LA COMISSIO DE GOVERN EN LA
senyor Ramon M. Companys.
SEVA DARRERA SESSIO
Reunió del Oonaeil. — Per a
La Cornissi6 de Govern de l'Ajun.hvui a les cinc de la tarda ha tament de Barcelona prengué abansestat convocada reunió del Coli - d'ahir els següents acords:
seil executiu de la Generalitat.
Que en virtut de la invitada feta
L'anlversari del 12 d'abril. — pel Govern de la Generalitat de CaAmb motiu d'eecaure's el tercer talunya, l'Ajuntament assisteixi en
corporacia i ami) la senyera de la
aniversari del 12 d'abril de 1931, ciutat a la visita que se celebrará a
ahir onejaren les banderas en la tomba de Francesa Maca, el diuOle els Centres oficials.
•
neme. cha 15, al mata i que hi presti
El Butlleti Oficial de la Ge- el concurs de la Banda Municipal per
donar
major solemnitat a l'acte.
neralitat. — En el sen número
Que es nomeni el mestre Pau Cad'ahir publica el següent au- sete fill adoptiu de la ciutat de Barmala:
celona, i se ii concedeixi la Medalla
Presidencia. — Llei de con- de la Ciutat, d'acord amb la petició
traele de conreu.
formulada per les entitats artiastiques
Justicia Dret. — Decret dis- i culturals de Barcelona, a la qual
s'ha adherit el Govern de la Geneposänt que a les poblacions
mes de 20.000 habitante que no ralitat de Catalunya.
Donar eis noms de Sabí d'Arana,
siguin cap de partit judicial no
serà indispensable el posseir el Josep Llimona, Pau Casals, Mestre
Nicolau, Francesc Vinyes, Bori
titol de Llicenciat en Dret per a Fontesti i Valentí Cama a diferents
exercir el càrrec de jutge
carrers de la ciutat, i celebrar l'acte
de descobriment de la placa del carEconomia j Agricultura.—De- rer Sal); d'Arana el divendres. dia 13
eret adjudicant el concurs de les del corrent, a les datze del mati.
Encarregar a una ponencia, formaobres de correcciO del vessant
i els consellers regisud-est de la Serra del Gasten. da per l'alcalde
dors senvors Duran i Reynals, Vilalde Lleida, al senyor Antoni Relluí ta Ventós, restudi de les qüestions
i
i Pesque!.
que afecten als palaus de Montjuic.
Decret prorrogant fine al dia
Expedients de jubilacions, trasllats
21 d'aquest mes, a les 13 hoces, i excedències de funcionaris i penel termini de presentació d'ins- sione a vidues.
Dictàmens proposant la imposició
täncies per a optar al carree de
cap dele Serveis tecMcs d'Agri- de penyores en relació a rarbitri d'inbaixes en el Padró del mecultura.
teix arbitri i retorne de quotes pagaSanitat i Assistència
des indegudament.
Decret declarant vigents les norAprovació de minutes d'honoraria
mes bàsiques per al funciona- d'advochts i procuradora que han acment dels Hospitals del districte tual en representado de l'Ajuntade la circumscripció de Barce- tnent davant dele Tribunals.
Baixes en el Padró de l'arbitri solona.
Departament de Treball I Obres bre solars acuse edificar, i baixes
rectificacions en rarbitri sobre el vaPaliques. —Edictes de Jurats lor dele solare., estiguin o no edifiMixtos de CAatunya.
cate.
Comissaria Delegada a GiroDictämens referente a la imposició
na. — Concurs per a l'adquisició de la contribució especial de millores
d'un entornad destina/. als Ser- a propietaria beneficiats per la consvete de Sanitat Institut d'Higie- trucció de clavegueres a diversos carrers d'aquesta ciutat.
ne de les comarques gironines.
Designació del conseller nmnicipal
Cornissaria Delegada d•Ohres
Paliques a Tarragona. — Ne- Cristià Cortes i del doctor Pere Domingo perque, en virtut de rinteresgoriat de Caça: Anunci.
sat per la Conselleria de Sanitat i
Recaptarid de Contribucions ale Assistencia Social . de la Generalitat
Lleida. — Edicte del recaptador de Catalunya procedeixin, d'acord
executiu de la zona de la C a pi- amb ella, a restudi del projecte de
tal.
carta sanitaria.
Altea i bailes en el Padró d'HabiDirecció d'Estadistica de Barcelona. — Cens de poblad& Pa- taTit
Informació referent als cementiris
dró d'habitada: Circular.
privats emplagats en el Serme muna.
_Institut Elemental de Segon cipal de Barcelona, per a donar comEnsenyament d'Olot.
Anunci. pliment a les disposicions de la Hei
Secci6 d'Agricultura de Barce- de secularització deis cementiris i al
lona. .— Circular relativa als reglament que en regula raplicació.
Dictan/mi referente a l'ascens de
preus de les farines i del pa dumatancers en els llocs ictualment varant el mes que EOM.
cante
dele aprenents de primera més
Secció d'Agricultura de Tarragona. — Circular relativa als entice en llur categoria, amortitzantpreus de les tarines i del pa du- se les vacante produidee. fora de tres.
cobertes, pele aprenents de segona
rant el mes que som.
lambe més antics en llar categoria.
Direcció d'Obres Públiques
Autoritzacions per a matar bestiar
Tarragona. — Carretera.: Anun- a l'Escorxador general i per al trasci, als efectes de reclamad& del pas de llocs de mercats en la forma
retorn de la nativa constituida reglamentäria.
Dictämens referente a l'adaptada
pel contrartista de les obres de
conservació del ferm dele quitó- provisional de set places de sergent
de
la policia urbana i de les set de
metres 7900 al 8846 i 8 . 816 al
caporal que es produiran per la pri10 de la carretera d'Alcover a mera adaptada, nornenament del
i
Santa Creu de Cateen.
tribunal que ha de procedir a la deDelegada dels Serveis Hidrau- signara&
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I¡Senyores!
Aprofiteu els poca dies de rebaixea excepcional& en ?M'eres i confecciona novetat de

El Barato
ROTALINA
tatupada, última novetat,
que val 1 . 75 Mes. el matra; a
FANTASIA colora moda, per a vestits,
article de gran prebenda; a
SEDES estampades, dibuixos de moda,
per a vestits; ara a ...
dibulxos novetat, colors,. per
a vestile; a ra a ••• ••• •••
::"••

110 ptes. metre
110

Mes. metre

2'85 pteß. metre
110

ptas. metro

VESTITS de senyora, de crespo`, estarapat, en
totes lee mides; a ...
VESTITS de senyora. de fantasía, color{ de
novetat; en toles les mides; a ••• .••
VIESTIT• de eenyer, d'estam imperios'. mides
.........
cortante; a .........

3110 ptes.

1

Nomenament del tribunal per a les
oposicions a la plaça de director general de Circulada. i Policia Urbana.
Dictan/ene retemos ' a ascensos reglamentaris automities i per opoaició,
segons els casos. emb motiu de juba.
lacions i defuncions de rnetges
l'Institut d'Assistincia Medico-Municipal.
Ascens automitie de professors de
la Banda Municipal amh motiu de la
jubilada d'un professor del primer
grup de resmentada Banda.
Expediente del Negociat d'Obres
Públiques d'Eixampla, per a declarar
sobrants de via pública i adquisició
de petites parceHes de terrenys expropiats i CeS5ió i canvi d'altres afeetades per l'obertura de carrers.
Installació d'una font pública al
carrer d'AH-Bel, cantonada al del
Dos de Maig.
Execució d'obres de reparació de
ferms i ates de recepció de clave-

A la Secció Primera va compareiser Josep Frederic Feigem, el qual
eslava acusat de robatori frustrat.
Després de les provee, el fiscal va retirar racusadó.
* A la mateixa Secció se celebra
la vista de la causa contra Francesa
Ribes Alcaraz, acusat deis delictes segiients: d'haver robat un autonaabil
a un ancle seta a alarde, j d'haver
vingut a Barcelona ami) el cotxe. En
passar per Valencia, va anar a una
casa suspecta a celebrar una "juerga".
a'a convidar unes dones de la casa
si volien anar amb ell a Barcelona,
i aquelles hi accediren.
En arribar aci, els demani. diners,
¡ a snée, els obligä a etnpenyorar les
joies que portaven, i es quedaren
aleshores sense joies ni d'itere, ja que
rl producte de rempenyorament sei
quedó aquell , i es trobaren, per tant,
que no podien tornar a Valencia.
El fiscal, en les seres conclusions,
va demanar que a Francesc Ribes
fossin imposades les penes d'un any
de presó, pel robatori de l'auto, i
sis tnesos, per l'estafa comesa contra
les dones.
* A la Secció Tercera es veié
una causa contra Gonçal Patifica el
qual entra en un establiment del carrer d'Urgell i s'apodera de 15o pesactea que un client de la casa tenia
a la ma. Fou detingut pocs mamelas
despees d'haver realitzat el furt. El
fiscal sollicitä de la Sala que ii los
aplicada la pena de quatre mesos d'arrest.
* També, en aquesta rnateixa
Secció se ' n celebra una ultra contra
Joan Corral, Francesa Torralba i Josep Bono, acusase d'haver intentat
robar en un quitase de diaria. El fiscal demanä que ele los imposada una
multa de 50 pessetes per als dos primers i una altra de mil . contra el
darrer peocessat.
* A la Secció Quarta va compareixer Vicenç Gil i kihes, acusas d'haver robat ami pessete, que hi havia
al calaix d'una calaixera, en una casa
de Santa Colonia de Cervelló. El fiscal tollicitn la pena d'un any de mese,

VARIA
El Jutjat número catorze ha dictat
Sute eleelarant aloe el sumari que se grúa pel procediment d'urgencia contra els aA individua que foren detjnjota per celebrar una reunia clandestuna a Santa Colonia de Gramenet.

1110 pies.

ptas.

PRECIOSOS CRESPONS de cotó estarnpata, mulera de dibuixos, per a vestits de
temporada, a 85 cèntims el metre

El mlnimum barometrie ein ala
rrrrrr diee as trobleva a les con«
da Gaifa. e ie deepleat eap el nert
I actualment ti al neu centra e Anpialar&
Bota la influencia d'aquat mlnimum I la d'un eseundarl formal • lee
Calare os registren plum • la regle plrenenea, al m'odia do Franca I
a les Illes OrItäniques.
La zona de misas amas la PenInsula ibérica, la Illediterrinla occidental, Franca I Palea Balsa fine
a Isabela.
Entre Escandinavia I Anglaterra
Mustelas el free degut a un eerrent
del primer quadrant atablas des de
Finlandia fine a le mar del nord.

ASSENYALAPAENTS
PER A AVUI
--AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Separació (divorFinilla Sala ¡ Amat contra Severi
de izeguirre Gispert i ininisteri Fiscal, Incident: Maria Cases contra Pece Grau i fiscal,

Sala Segona. Alimenta; Paulina
López Queralt contra Joan Puig i
Ponç. Incident: Joan Rovira i Moune

[dora:
ENRIC SEGARRA
FRANCESC SALVAT
JOSEP M. IMBERT
EDUARD RAGASOL
AMADEU HURTADO
1111/1111111121111

aut.

Enderrocament d'una casa del
carrer d'Aníbal, expropiada per
a l'abertura del carrer ele La

Pahua.
Confecció i suhministrament
de roba d'uniforme per al personal subalterti d'Eixarapla.

Jutats
j

contra Joan Bosch i Esturi. Menor
quantia: Joan Expósit contra Joan
al iralpeix.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera. — In oral per testó contra Salvador Martínez.
Dos orals per furt contra Joan Pérez i Angel Fustuoso i Amat.
Secciú Segona. — Dos orate P er es
-tafirobcnJsepMaj
Francesc Collell, respectivament.
Secció Tercera. — Dos orate per
estafa contra Francesc Tolosa i Frau.
ceseSoler. Dos orals mes per desatatarnent i robatori cbntra Miguel Alberti
i Joan Simon, respectivarnent. Un divorci: Joan Cantarell contra Maria
Riba.
Secció Quarta. — Un oral per lesia en huella contra Guillen/ Boada
i un abre, In jurat per escindol piablic contra Josep Martinez.
hin divorci: Josep Sabater i Miró
contra Francesca Elizalde Banquero.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO

Ell e irtud de lo dispuesto par el seSor Juez de primera Instancia del Juzgado número Dos de los de esta ciudad, en méritos del juicio de mayor
cuantía promovido por María del Remedio Terres y Prat contra José Bc11veld Llagostera y otros, por el presente
se emplaza por segunda vez a los demandados D. José Llagostera,
conocido que era también por Bellvehi Y
Casadevall; D. Isidro Muchacha Font,
D. Juan Vallhonrat y Soler; D. Ramón
Si,. Riber de Sagarra; D. José aloliné
y Fusta; los herederos de confianza que
fueron de D. José Bellvela y Casadevall
o Llagostera; D. Reman Bellveld y Fibregas; D. )uan, D. José, Da Gertrudis,
D.' Ernilia, D. Etilalia, D. Francisco
13ellvehi y Negre; D. Francisco Bellvehi, señores albaceas que fueran de
D. Pedro Borras y Fama; Da Teresa
Tagell viuda Borrá's ; D. José, D. Dolores, D.' Manuela, D. Teresa y dan
Antonio Borras Gili; los sucesores y
derecho habientes de los mismos, e interesadas en las inscripciones de los dominios y derechos denominados "inciertos" y en las Cardas y gravan/enes que
constan en el Registro de la Propiedad
en relacian a las fincas expresadas en
la demanda de autos, todos de ignorado
paradero; para que dentro del termine
de cinco días imprarrogables comparezcan CO los autos personandose en (Oírla, baja afe rciliindento de pararles el
perjuicio a que hithiere lugar en derecho ei en lo verifican.
Barcelona, nueve de ;atril de mil no.
aecientas treinta y euatra. — El Seredada — Por D. José af. Guardiola.
Adolfo Burjales,

A,cleHteflu

CLAVAGUERA
Floral
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mestre i corlead Mariä Reixac. Rodea inscriure's tots els socis i els seus
farniliars. Les lliçons comenzaran a
donar-se el dia 17 del unes que adtil
i seguiran tots els dimarts i dijous
Plaça Font i Saguer. 3, pral. i de nou a deu del acepte. La matrícula
= e gratuita.
(Plaça del Clot)
Amb motiu del III Anivereari
Vetllada a honor de Macla
de la proolamacI6 de la
, República, avui, divendres. a
El Consell directiu del Centre Autonomista de Dependents del Comerç
a les den de la vetlIa. visitaran
i de la Indústria convida tots els
i el nostre estatge els e,•,nse_
-2 Itere de l'Ajuntanient de Bar- O seus assoaiats i entitats patribtiques
culturals a la vetllada necrológica
1.-3
celona
I (me a la mentóiia del primer Presa1
dent
la Catalunya Autónoma, EranI Ferran Boter i Mauri 1 cescdeMacla.
tindra lloc avui, dig i Tomàs Fumarola 1 vendres, dia 13, a les deu de la vetlla
l'ara
el
discurs
necrològic el cOn5e1 el Coneeller de Finanees de I I1er de Cultura senyor Ventura i Gasla Generalitat de Cataltinya i sei. i assistiran tumbé al dit acte tules autoritats de Catalunya, preMARTI ESTEVE I les
sident del Parlament Catete 1 conseHi queden invitats tots els 1 Iler en cap de la ciutat de Barceluna.
mart nenes
a._- o El diumenge, dia 15, a les
onze del mata el Consell directiu del
Centre
Autonomista de Dependen:e
LA COMMEMORACIO DE L'ANIVERSARI DE LA REPÜBLICA del Comerç i de la Indústria, acompanyat de tots els com p an ys del Ca aPer a can/memorar el tercer aniver- ci, dipositari un rnonument escut de
sari de la República, .acció Catalana flora a la tomba de Francesc Mada.
Republicana ha organitzat els se- Aquest acte, que s'havia anunciat per
güents actea:
a dissabte, dia 14, ha estat traslladat
Per a avui: A l'Ateneu Catete Re- al diutnenge. en ateneió a la crida
publica de Sant Martí (Plaça Font i teta pel Govern de. la Generalitat de
Sagucr, 3, primer), visita a l'entitat Catalunya de celebrar el di; dia un
pels senyors Ferran Boter i Mauri hotnenatge nacional davant la tomba
'romàs Pumarola i Martí Esteve,
del primer President de la Catalunya
Centre Catalanista Republica de Autònoma.
Terrassa. Sopar per a commemorar
Inhibició
el tercer aniversari de la República.
al qual assistira el conseller de l'ALa Unió Catalanista expresas gaza
juntament senyor Odó Hurtado.
viu sentiment, es veu obligada
A restatge de la Joventut d'Acció aamb
inhibir-se de prendre part en l'acte
Catalana del Districte IX (Valencia. oficial de retolació del carrer de
5 69), bans cinema Hollywood. Gran Sein d'Arana, ratificant, perb, la atea
nating. Oradora: Enric Segarra, Fra.- sinipat:a amb la idea i el I.C11 afecte
cese Salvat, Josep ala D'Ibera Eduard envere el poble base.
Ragasol i Amadeu Hurtado.
Per a denla, dissabte: Acció Cata- Esquerra Republicana de Catalunya
lana Republicana d'Igualada ha orEl Centre Catete d'Esquerra ha oranitzat
un dinar per a commeniorar ganazat ele seguents actea per a cotog
el tercer an1versari de la República memorar fan:versad de la proclamaal qual assistiran els senyors Rossend ció de la República: Avui, a les deu
Lates i Eduard Ragasol.
A Sarral.— A les quatre de la del vespre, conferencia a carrec del
tarda. Gran miting. Oradora: Enric diputat a Corte, Amadeu Aragay, el
qual dissertara sobre el tema "Com
Bisbal. Eduard Casacoberta, Rafael vam proclamar la Repablica a l'AjunTesis, J. Boronat i Recasens i Eran- tament de Barcelona". Dame, a la
cese Salvat.
A Breda.— A les quatre de la tar- mateixa hora, sopar d'homenatge
da. Gran miting. Oradors: S. Molins amb aaaisténcia de les V ini eres au to
-ritasdeCluny,qha
i Salallassera, al. Gil i Pelleja i Arestat invitades expressament.
mand Obiols.
Acció Catalana Republicana de Mao El Consell Permanent del
taró ha organitzat també per aquest Casal d'Eaquerra "Estat Catala", predia un sopar commernoratits. Hi as- ga a tots els socia, que el proper chaeistiran en representada/ del Partit inenge, a les onze del mata acudin
els senvors Rossend Listes i Eduard al Cementa, Nou per destilar davant
Ragasol.
la tomba que guarda les glorioses
despunte de l'honorable Francesc MaL'HOMENATGE A MACIA
cia. primer President de la GeneraPer tal d'assistir corporatavament litat retrobada.
el diumenge vinent a la tornba del
-= o La gran Tómbola benéfica
que fou el primer President de la
la Sucia Fenienind
Generalitat. el Consell Executiu d'A. organitzaua per
,aquerra Republicana de;
C. R. prega a totes les entitats i De- del Casal d (A
-m layo, 29, pral.), comDistricte
I
legacions adherides que recompanyin memorant
la proclamada de la Rcamb la seva corresponent bandera en
de
aquesta visita. Ahd mateix fa Caten- publica Catalana i elsabeneficis
qual
seran
destinats l'auxili de les
siu aqueas prec a tots els afiliats
es
necessitades,
sera
inauguraj
tatua
simpatitzants.
El !loe de reunió sera, a les nou en da timb tota solenmitat aquesta nit.
pum del 'nata a l'estatge central a les deu. L'ecce sera presidia pel
de Sanitat i Assistència Sod'Acció Catalana Republicana, Corta conseller
cial de la Generalitat de Catalunya
Catalanes, 389. pral.
doctor Josep Deudo. Han pm-arnés
ACCIO CATALANA REPUBLI- seva aasistencia els senyors Lluís
CANA DE LA BARCZLONETA Companys, Carlea Pi i Sunyer, Ventura i Gaasol. Granier Barrera, Jaume
Per tal de conmemorar l'aniver- Aiguader i malta altres parlamentaris
sari de la proclamada, de la Repúblipersonalitats del l'artit.
ca, aquesta entitat ha organitzat di.
versos actea que tindran lloc denle
O Per tal de festejar degudai denla passat.
ment el tercer aniversari de la RePer a denla, a la nit, hi ha anunciat pública, rAteneu Republica Catalä
un sopar de companyonia, amb assis- del carrer Baix de Sant lene, aa,
tencia del C. D. i d'una nadrida re. organitzat els bes/acate actes al sea
presentada, de socia seguns fa pre- saló de dates: Da 14. a les deu del
veure la Ilista d'inscripció, que ia rolan: Repartiment de queviures i un
niolt nombrosa.
pa als pobres, previa la presentaEl mateix die, a les onze de la nit. da del corresponent tiquet. A la una
selecte ball de gala, amenitzat per de la tarda: V erntut reunió, ofert pel
una anomenada orqueetrina.
Comen directiu als socis. Dia 15, a
I per a l'endetnä, dia 15, comieren. les non del mati: El Consell directiu
cia a arree de Josep Pirra i Ceba- i les vicies de la Secció ternillal de
oyes, dedicada al nueli Femeni i Jo- l'Ateneu taran ofrena d'en; corone
ventut, el qual dissertara sobre "El com a testimoni de Ileialtat al que
14 d'abril. diada patriótica".
fau el sea p resident honctrari Erancese ha
ATENEU CATALÀ REPUBLICA
o Han desportat rernarcable inDEL DISTRICTE VI.a
terés ele aClea que amb niotiu
eS, baizes
tercer aniverstri de la proclamació de
"¡gurisa nit, a les deu, al Teatre la Reptiblica, ha Organitzat l'Ateneu
Parthenon, tindrà lloc la I Feota de Republici Federal d'Esquerra, carPrimavera, organIteada per aquest rer Planeta, 15 i t7 (C -m tela), per ale
Ateneu. La companyia de Maria Ca- el l es 1.3. 14 i 15 d'abril. Programa:
llejas posará en escena la comedia Dia ta, a les deu de la nit: Confede Carles Soldevila. "Escota de se. rencia a carree del diputat al Parlanyores", la vetllada finalitzara atlas ment Catete Amadeu Colldeforns
un ball. Iii ase:miran. ultra l'autor Tema. "Revoluciona de Cataluaya•
rellevants personalitats del Parta.
exnerlancia alliconadara devela l'esdevenidor de la patria rediviva". Dia
CASINO DE SANTS
14. . lea deu del metí. bfiting d'ah>
Es recorda l'orgartitaaci6 d'un cur- meció espartana. Parlaran: L' Torset de 'lengua catalana a cärrec del res, Marc, Aureli Vila, Jaume Dolia-

Ateneu Catalanistal
Repub/ieä de St. Martí I

dreu).

u

emm
p abel irc
n C
a raät a11:n aP rdeecmlar, adciie6s a d
btee,
lee deu del mata ami./ el Iliurament de
la formase bandera adquirida per
subscripció. El diumenge, a les nou
del metí, assistirä al gran arte d'honienatge a la tomba de Francesa Maca. A les quatre de la tarda gran
elidida de sardanes per la Cobla "La
Principal de Barcelona", a la Placa
de Francesa Magrinyä.

Republicana del districte novè
(València, 569 -- abans Hollywood)

Notes de preu.—Fitis al dia 21
del carrent potiran esser Iliurades al Negoeiat Municipal d'Obres Públiques d'Eixampla (segon pis de les Cases Cansistorials ., natas de preu, per separa!.
per 111 iraplar a l'execueita de les
segiients obres, segons les condieions i pressupostos que es
troben exposats a la dita &pandancia:
Inelutilació d'enllumenat a la
barriada d'Estadella (Sant An-

10121iLl

míting

a l'estatge de la Joventut d'Acció Catalana

subjecció als pressupostos j detalls que fins a aquella data esteran expoeals a l'esinentat Nesocial de Cementiris.

•

Gran

beitia, Ricard Esmandia, doctor Benet Mora doctor Josep Dences. La
Carnaisió d'Assistència Social de l'Aels socis i fama
tien u,nerce epsasrittairdaentre
e4
hei
uns bons de pa, Ilet
i carn. Dia 14, a les deu de la nit:
Fundó teatral. Es posara en escena
l'obra patriótica de Guimera "Joan
Da=lit".
o L'Ateneu Pi i Margall de la
Barceloneta (Sant Telm, y8 al 60).

AVUI, divendres, a les deu del veapre

1

&WAT DEL Tallan
A CATALUNYA. A LES VIUT
El tomos ò. be I el cal esta ara
o ring mueles a l'Urgell I conde
que. de Tarragona; en cansi, des de
U. costa da Llevant fine a Frena la
nebuloaltat ae general. I plou • Vlo,
a la Selva I • Mamada, fina a Satt
Pireneu, I riera ale alma de la Vall
d'Aran.
La méximu quantltata de plu,le
recalca en las
24 boros
han eetat de 27 litros per metro quadrat • Adral!, 22 • Vetanfiente I IS
a Capdella.
%len uheervaelons del temps a
Barcelona, a lea set. ven a la capCalera de la primera patata.)

Tribunals
CAUSES VISTES AHIR

Aeeió Catalana Reia' uhlieanig.

SITUACIO INUIERAL ATIEOSFERICA
D'EUROPA A LIS 7 NONES Oft, DM
18 D'ABRIL DE 1 534

sucres.'

Acord referent a les obres que han
hagut d'executar-se en quantitat superior a la prevista en el grup escolar Collas° i Gil en cure d'acabamena de conformitat amb l'informe i
proposta i relacia de cubicacions i
valoracions de rarquitecte escolar.
Expediente del Negocias d'Obres
Públiques de Foment, d'ampliada
d'enllumenat públic, proveiment i canvis de conducció d'aigites de Montcada i regatge de la placa de Francesa Magrinyi a la Barceloneta.
Dictamen referent a la urbanitza
da de la plaça de Berenguer el Gran.
Aprovacia de comptes justificare de
diferente seccione.
Picos de proposlo16. — Al Negocia!. de Ceinentiris de l'Ajunlanient de Barcelona, baixos
la Casa de la Cintat, s'admeiran
fill al dia 21 del corrent, de deu
a dolze del metí dels dies feiners,
proposicions per al C011allfs
subminietrament de 200 metres
de tuberia de }dora, de 38 min. da
diàmetre interior i 51 min. de
diainetre exterior, per a obres
d'installaeiú d'aigua al Cementiri de Sant Gervaai, i de 50 me
de tuberia de plum, de-tros
51 mm, ele diämetre interior
89 ruin. de diametre exterior. per
a reparacjons al Cementiri
Sud-Oest, i un altre per a la
prestació da personal i subministratnent de materials neceesaris per a les obres de repararió del grup de nínxols del Departa inent primer, illa segona,
faeana interior tS. E. meitat dreta), del Ceinentiri de rEst, antb

L'Activitat Política

Servei Meteorològic
utle Catalunya

Aprovats ja els estatuts pele guate
el Partit Sindicalista ha de regir-se
atad com el programa que ha de servir d'orientada, el passat dissabte,
dia 7, va celebrar-se assemblea per a
la seva difinitiva constitució.
En el successiu, donas, a totes les
persones o coHectivitats pugui interessar l'orientada, que es proposa seguir el Partits Sindicalista, com
doctrina a que subjectarà les seves
activitats i orientacions, poden dirigir-se al domicili provisional, carrer
Dagueria, 8 i so, entresol, tercera, on
seran atesos degudament.
Completant aquesta nota de coastitució del Partit Sindicalista, el seu
Secretariat, d¡u que no vénen pas a
dividir la desee treballadora, sine) a
marcar una orientació mis amplia en
les actuacions que el sindicalisme ha
tingut.
El Comitè Nacional del Partit, ha
estat designat aixit President, Angel
Pestaña Núñez; secretara Eduard Medreno Rivas; tresorer, Josep Gil BaIltater; vocals: Josep Andrés Oliva,
G. Lopez i Lopez, Cinc Bellver i Rodríguez. Antoni Martínez Novelda,
Josep Asunción Botella, Antoni Viladoma i Padró.
Unió Democràtica de Catalunya
Preparada per la Joventct de l'entitat //letrita denla, dissabte, a les
onze del mata tindre lloc una festa
commemorativa de la proclamaci6 de
la República Catalana, al seu estatge
del carrer de Rivadeneira, 4, principal. En aquest acte, que començarà
a dos quarts de dotze del mata hi
p rendran part p ro p agandistes de les
ja rentuts de Barcelona de totes les
dele a acions; també parlará el membre
del C. de G. sen y or Joan B. Roca i
Cavall, p residirá lacte el diputat nacionalista senyor Pau Romera. Hom
convida tots els amics i simpatitzants
e la U. D. de C.
o La Secció Femenina ele ¡'entitat matriu d'aquest Partit celebrara
avui, divendres, la seva Junta general
anual per a p roceda a la refloreció
del Consell directiu. Començarà a dos
puerta de vuit de Ivespre, al seu estatge.
aa o E! propvinent dilluns sarao
p rojectades a la U. D. de C. (Rivadeneira, 4, pral.), les fotografies de la
conferencia del senyor a:arde af aaa
i Valenta titulada "Escoltisme i
Nacionalisme Ho seran a dos quarte
de vuit del vespre ,

nou éxit de la
casa Horfensa
Anib una concurrencia nonabroca j v eratnent altstingitia va
celebrar-se abir a la tarda a Can
Llibre el te de gala que aastaa
organazalit-ae des de ja fa uns
quanta dies per donar otatai6 que
la Casa Hortensia, del Passeig
Gräcia, número 18, accePtea la
idea de fer un exhibido dels
etd.lh modele foca dala ealons de
casa sera, o cOul vi diguassila
lastimas leus fronteras do la •eva
regia easa per a donar una n.,va
oeitsiú que les clames heredo/mies poguessin gaushr una vegada uuaCs d'aquella desfilmla de
maniquins vivents que tants
xits li ha porta l a pesar del pue
temps que està establert et entl
taller d'alta costura a la nostra
ciutat.
En la sessió d'ahir fou pre acidada una preciosa collecció
vestits de curven, gran vestir,
eoiree, etc., etc. En l'esmentada
exhibició veierem vestits de les
mes acreditadas cases de Paris,
aixi com models de celebres i
acreditades firmes, c o la són
Claude, 1,1111‘ill, Roclia
j Le1 oug-Pia 1 on, de París; al matela
temps desfilaren ras modela
ereeek, de la Casa lisittensia, els
guate l'oren admirat.s amb cuoplaeltea per la umnbroea etrncurrhleia distingida.
Cal remarcar tainba la bonica
coNecció de espolie, qua feren el
complement als models mesenI ata.
dolo poques vetados pgité1 em•prec lar una ina ,.
I
leociii de madels sei,aa cansament per part del públia, i fo,i
degut a l'esplenditi ceo i bona
presentació de tots ella.
Caen Hortensia, en presentar
el te de gala ele models esmentate, ha demostrat una vegada
mee les seves possibilitats, el
bon gust i la cura a no deixar
escapar ni ele mes patas detalle
en Iras els modele exhittite, 1 d'ntm manera luiduii eepeetal en lotes
nquellee ereacione de Caeos Wirtensia, que avuj ja eón comen-

tules per les datnes der nostre
nado elegant.

1"911"M",""911 W7
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BARC ELONA AL DIA
Butlletí Pedaüòüie

i Dissabte obert
durant tot el mati i tancat a la tarda.
Diurnenge (15 abril) tancat tot el dia.
Dilluns dia' 16 ¡l'abril únicament será
considerat festiu per als efectes oficials
i judicials. Per tant, els comerços estacan oberts durant tot el dia.

president, Ferran Garcia Garcia; secretari, Joan Ripoll i Ots; vice-secretari,
Joan Coll u March; tresorer, Angel Valdepeilas L'o yeres; comptador, ¡-luís
Díaz de la Fuente; vocals: Manuel Civera Lafuente, Cantil Ruiz Gutiérrez,
Manuel Díaz de la Fuente, Josep Vienesa Llansola i Joaquim Teixidor i Roig.

Carnet d e l' excursion i sta

NOTICIES SOLTES

Les oficines de la Caixa d'Estalvis 1
ría. Sortida a les cinc per l'estació del
Mont de Pietat de Barcelona estacan
Nord. Dies 14 i 15.— Excursió
camping al Puigsacalm. Sortida per tancades els propers dies 14, 15 i 16, en
l'estació del Nord (Placa de Catalu- virtud de l'ordre de la Presidencia del
El C. E. Ratel Casanova anuncia nya), a les 6'20 del mati. Dies 14 i 15. Consell de Ministres, publicada a la
FACULTAT DE MEDICINA. —
Els Gremis de Detallistes de Carbó
les
següents
sortides:
Curs d'ampliació d'Higiene. — El
Excursió a Les Guilleries. Sortida per "Gaceta" del 8 del corrent, habilitant.
Escola d'Engirtyers Induatrials de avisen els seas associats i el püblic en
Per a tractar de la situació que traSecció Esports de Neu.—Sortides l'estació del Nord (Placa de Cata- se la tarda d'avui per a teta mena d'o( - 0:1e2i Oficia: de Practicants en Me- Barcelona. — Es fa avinent als aspi- general que per coincidir en dissabte la vessa la indústria (reguera i deliberar
15, Excursió a Mí als
dies
14
i
per
peracions.
Cirurgia de Catalunya
lunya), a les 6'20 del mati. Dies
icina
rants a professor de practiques d'Ele- fasta del 14 d'abril, les carboneries res- respecte a les conseqüències que reporta
a res- i
Assistència a la cursa intercomplau a assabentar els seus colle- ments de maquines i rnecanismes" i taran abertes al públic fins a la una de a la classe, i conveniincia d'adoptar els na, präctiques d'esqui. Reunió
tació del Nord a tres quarts de cinc nacional d'esquis que tindrä Iloc a les
iz:ats que dimecres. dia 11. a les set "Hidráulica i maquines hidràuliques" la tarda de l'esmentat dia.
acords pertinents, la Confederació d'In- del dia 14. Una altra excursió a Ande la tarda, començà el curs d'arn- de l'Escola , que el 24 d'aquest mes, a
dustrials Flequers de Catalunya ha con- dorra, Port d'En Valira, al Pic Ne- pistes d'Embalira (Andorra). Dies 14
i Excursió de camping a Sant
pliació d'Higiene, que per a profes- les onze del mati. es constituirá a la
En Junta general celebrada darrera- vocat una assemblea magna de tots els gra i els Passons. Per a mes dades Sadurni de Gallifa. Sortida a tres
I RESTAURANT
Fasional; sanitaris ha organitzat la
Direcció de l'Escota el Tribunal que ment per l'Associació de Propietaris de industrials del ram de la regid, que tin- a l'estatge, Travessera 151, de vuit
quarts de cinc del =ti pels Ferro- Coberts a ihrso ptes. 1 a la carta
ultat de Medicina, sota la direcció del ha de jutjar els exercicis, per tal de la Colónia Montserrat de Valldoreig, drà lloc el proper diumenge, a les onze
a
nou
de
la
vetlla.
carrils de Catalunya (Estació
;.eu catedràtic doctor Salvat i Navar- comenear-los.
Plata reglonals. Excetlent cuba
fou elegit el nou Consell directiu, el del mati, al local "Esquerra de l'EixamSecció de Muntanya.— Dies 14
Gracia). Dia 15.— Tancament de lea70, anib la cooperació de distingits
cual ha quedat constituit com segueix: pla", situat al carrer d'Aribau, número 15, excursió al Mont Caro i Port de posició monográfica del Penedés. I Sera& perfecta - Salons per a
rofessors de la nostra Facultat.
Banqueta, Bodas 1 Fastas
Beceit. Per a dades a la Secció,
President, Joan Casals i Oliver; rice- 21 , baixos, interior.
inaugurada el 24 tle mare i a carta:
ENSENYAMENT PRIMAR!
La matricula, que per a practicants
Preus moderate
vuit a nou de la vetlla.
del Centre Excursionista Vitaframlui Orquestra
C5 gratuita, pot fer-se a la secretaria
deSecció d'Arxiu.—Dies 14 i 15,
— L'Agrupació Excursionista MunConcurs per a nena pobres. —
del Collegi, Unió, 8, pral., de set a
L'Agrupament Cecilia Gabent te orlegad() d'Història i Arqueologia. Ex- tanga anuncia les seguents sortides:
L'Agrupació d'Alumnes i Ex-aliunnes
vuit de la tarda.
cursió d'acampada al Turó de les
Dies 14 i 15 d'abril.— Excursió a ganitzada una visita al Parlament Cataalaleses, per a efectuar excavacions Les Guilleries, Tabérnoles, Sant la denla, dissabte, sortint del sen estatEl cura sobre Fisiologia. — Avui, d'Escola Normal obre concurs per
rmcobrir
quatre
places
vacants
a
al
poblat
Ibèric.
Reunió
a
l'estatge,
a les set de la tarda, a la sala de
Pere de Caserres, Sant Romä de Sau. ge. Comtal, 9, pral., a les once del
lla, amb correu, mercaderies i a les set del mati.
conferencies de la Facultat de Me- berg dels nens pobres al camp", sota
Tavertet, Serra i Con de Santa Ce- mati.
MONTJUIC
DE
SEMAFOR
les
condicions
següents:
5 passatgers.
— El G. E. Joventut Catalana ha cilia, Can Collformic, La Teuleria.
dicina, començarà el curs sobre "BioPodran prendre part en el concurs
química de la contracció muscular
A les 930 sorti "FOK- organitzat per als dies 14 i 15 el se- Roda i Manlleu.
Observaclons meteorolOgiques:
debils o depaugüent
programa:
de la fermentació alcohólica". orga- tots els nens i nenesanys,
Sortida a les 620 del mati per l'esresidents a A sol ixent vean a l'E, fresc, cer- KER 11 EC-PPA" cap a Madrid
perats de 6 a 12
Dia 14.— Visita i acampada a Tar- tació del Nord. Dies 14 i 15 d'abril.—
r.itzat per r Institut de Fisiologia. La
amb corren, mercaderies j 1 pasele
seinicobert
amb
alguna
lleuBarcelona.
ragona.
primera lliçó ha estat encarregada al
Camping
al Pla de Llohins (AiguaEls pares o encarregats dels nens sera pluja; al migdia S. E. fres- satger.
Rambla de les Flor; r6
Dia 15.— Visita a Reus, Tamarit i freda). Sortida a tres quarts de cinc
doctor J. M, Bellido, professor de
instancia dirigida a la quel, cel cobert. amb nimbus i
Aeròdrom de l'Alr Franca. — Salou.
Telèfon e8726
Fisiologia general de la Facultat de presentaran
Per l'estació del Nord.
Presidenta de l'Agrupació, Dra. Leo- horitzons boirosos, i a sol pu- Procedent de Tolosa, a les 653
— El Grup Esplai i Muntanya clec
Medicina. i versará sobre "La bioquí- nor Canalejas, instancia que será adLa
Delegació
d'Hisenda ha assenyalat
tuari
els
següents
antes
duran
els
mica de la funciii muscular en el se- mesa al dornicili social: carrer deis isesst S. S. E. fresc, mar marejada arribä l'avió amb corren, mercaper a asan els segiients pagamems: Joan
dies 14 i 15 del mes que soca
gle XIX".
Angels, 14, primer, primera. El ter- del S. E. i el cercle queda cobert deries i cense passatgers.
Serret 161'o9 pessetes; Manuel FranciDies 14 i 15.— Excursió a les GuiProcedent de Marsella, a les
La insignia de la Facultat de Dret. mini per a l'admissió d'instàncies aca- amb pluja i espessa boira.
lleries, sota el següent itinerari: Vic,
torra, 12.974; Jaume Ribes, pos»; PeBaròmetre, 755, — Tersnäme- 636 arribà l'avió amb corren, Vilanova i Sant Roma de Sau, TaverFall del jurat. — El lall del jurat en bara el dia 31 de maig de l'any actual.
re :aíran, 401'49; Rarnon Sanmartin.
mercaderies 1 sense passatgers. tet, Rupit (nit), El Fu, Amer i GiA la instancia hattrá d'ajuntar-se 1111 tre, 14.
e; conctirs celebrat per elegir la inya; Félix Vanrell, 99; F. C. AlcantaELS JURATS MIXTOS
Procedent de Casablanca, a les rona. Lloc de reunió i sortida, per
signia de la Facultat de Dret és el certifica; de pobresa expedit pe, l'alrilla a Lorca, 9'8o; Caries Mas, 4cu'o8g
MovIment de vaixells a posta 1309 arribä l'avió sunb corren,
calde de barri i un altea d'assistencia
següent:
La testa de demà 1 els trans- Antoni Navarra, 16289.
l'estació del Nord, a les sis del mati
porta. — El Jurat Mixt del 'Tic A la ciutat de Barcelona, a les onza a l'escola signat pel mestre o mes- de sol.—Demoren a FE. dos ber- mercaderies ¡ 2 passatgers.
del dia 14.
gantins goleta que van de bolilla
horas del cha 12 d'abril de 1934, re- tressa respectiu.
A les 1324 sorti l'avió cap a
L'Estol de Follets i Daines "Terra ball dels Transports Terrestres
L'Agrupació es reserva el dret .1 dos pailebots a motor que ve- Tolosa amb corren, mercaderies Lliure", efectuará el dia 15 a la tar- de la Provincia de Barcelona fa
unit el jurat designat per fallar el
da, una visita al Grup Exczrsionista avinent a tots els patrons que
concurs obert per l'Associació Pro- d'inspeccionar i comprovar la pobresa nen al port. Pel 8. una polac - a i 2 passatgers.
altres circumstancies de les (ami- goleta que passa a llevant, i un
fessional de Dret i Ciencias EconiaA les 1315 sorti l'avió cap a Univers d'Hospitalet. Reunió a res- pertanyen a la sena jurisdicció,
migues i Socials. per a l'adopció d'una lies soHicitants.
pailebot a motor de dos pals que Marsella amb corren, mercade- tatge.
— La Secció excursionista del que havent-se declarat per la
insignia, ha procedit. per unanimitat ,
pasan a ponent, i al S. O. dos
ries i 4 passatgers.
Crup Esportiu Aramprunyä realitza- Ilei com a diumenge el dia 14
a margar el premi al dibuix que te
hergantins goleta, una corbeta i
A
les
705
sorti
l'avió
cap
a
ELS MESTRES
eh els dies 14 i 15 una sortida a les del mes que som, els obrers que
Per lema:
dos pailebots que van en popa i Casablanca amb corren, merca- Guilteries, amb el següent itinerant: guarden el descans dominical
Manlleu, Sant Roma de Sau, Rupit, 'miran de fer festa l'expressal
"X2
X2
Associació del Magisteri Particular un pailebot a motor que ve al deries i tense passatgers.
MERCAT LLIURE
de Catalunya i Balears. — Tal corrí pon i tres que van cap a la
=1"
Base Aeronaval. — A les 7 El Far i Vic. Lloc de reunió, estació dia.
mateixa
direcció;
de
vela
tialina
a2
bz
va indicar-se, e: Consell central ceEn la sessió d'ahir la nota dominad
sortí l'hidroavió italià "I-RCDO" del Nord, Placa de Catalunya, a les
Jurat
Mixt
de
Barbeta
de
Bara a diverses di- cap a Marsella, Génova i Roma sis del mati del dia 14.
lebra una llarga i interessant entre- dos falutxos Cl
en els rotlles de fi de mes fou l'encal— Per als dies 14 i 15, el Grup celona I ex-provincia. — Aquest mament; degut al poc negoci existent,
Oberta la plica corresponent ha re- vista amb un diputat a Corts de Ma- reccions ¡ un cap a aquest port. amb corren, mercaderies 10
Excursionista Germanor d'Espluges Jurat Mixt, posa a coneixement les acciona ferroviaria; perderen alguna
sultat ésser el seu autor el senyor drid. i es convingué que prenguin espa ssal gers.
efectuará una excursió a Torelló, de l'ofici en general que, deguda- cèntims.
Jaume de Ferreter i Llorach.
tat parlamentari les aspiracions del
Santuari de Bellniunt, Vidra i Pla ment autoritzat per la Delegacio
El sector d'accions industrials tramaEl jurat fa manejó honorífica per Magisteri Particular cont mes aviat
MOVIMENT DEL PORT
Traver (nit). Puigsacalm, Sant Pri- del Treball, el dia de demä haurà das a ii de mes van donar quelcom de
ia realitzaciO técnica que sopasen els millor. En acabar-se l'entrevista, es
vat
d'En
Bas,
Olot
i
Girona.
Sortida
treballs dels lames: "Platica". "Cultu- reuniren els consellers , i s'ocuparen.
Vaixells entrats. — De Bilbao
d'ésser considerat per a tots els negoci les accions del Banc Hispanoa les cinc del luan del da 14.
ra", - Barcino" i "Justica", dels quals entre altres assumptes, del de P ul i escales, amb càrrega general,
efectes legisle com a un <Numen- Colonial, les quals es van veure »Inci— El Foment Excursionista de
es autor el senyor Eduard Badia i \'i als associats i d'un pla d'ex--sionper el motor "Ayala Mendi", de la
ge, perä per tal d'evitar que hi tadas. Els Tramvies (ordinarias), Hudies
Barcelona realitzarà, durant els
lleras i Explosius van millorar quelcom
ató.
cursions i de propaganda.
Cia. Navilera Sota i Aznar; d'AlEn un tranivia de la Rambla. que ana- 1 4 i 15 d'abril, una excursió conectiva hagi a l'ofici dos dies seguits
e, és ti' general amb molta escasaedat de
geeiras u escales, amb 32 pas- va al moll. a Francesc Ciudi h robaren i amb autocars a Andorra, setuirtt festa completa s'autoritza per al negoci.
satgers i cärrega general, el vai- la cartera. Hi portava 1.500 lliures es- l'itinerari següent: Barcelona, Ripoll dit dia el treball fine al máxiTanca binada pel Mercat Lliu:e de
xell "Roberto R." , del senyor Fill terlinas.
(visita al Monestir i l'Arxiu), Puig- mum de quatre hores que per— A la Placa del Teatre es Produi cerda i Andorra. La tornada sera per met la Ilei de Descans dominical, Valors en la reunió de Borsa;
de Ramon A. Ramos; d'Avilés.
l'atoes
Dio 12 Tosca
una disputa entre uns xofers per qües- Organya. Martorell i Barcelona. Lloc
amb carbó mineral, el vaixell
cunee, ir bolso
l'ofici. Val d'ells, que s'anomena de sortida: De l'estatge social (Ron- pecó caldrä que eta establiLa Unió Médico-Farmacéutica de "José Tartiere", del senyor Do- tionslfde
ments
tanquin
a
les
dotze
en
Aranda,
agredí
arnh
la
maneta
de
PER A AVUI
Nord
533
53'00
—615
da de Sant Pau, 77), a les quatre del
Catalunya, societat de socorsos mutus mènec Mumbrú; de Pensacola. Aa a
punt
del
migdia.
Quant
a
aquesdonar
marxa
al
cotxe
Tanas
Llorca
Alacant
4 7 '.3 .1
47'15
—0.15
entre Metges, Farmacéutics, Odontólegs,
matí.
i
el
guardia
de
seguretat
'Miguel
JiméGenova,
i
Liorna,
en
hast,
el
tes
quatre
hores
que
els
obrera
M,
Rif
61'15
61'25
—610
que
efectuará
la
— Excursions
Circol Artístic. — A les 19, eonie- Veterinaris, Llicenciats en Ciencias fisifein detingut Unió
14050 14025
+025
Excursionista de Catalunya-Bar- treballaran, hauran de compen- Explosius
r,ncia per Francesc Pujols. Tema: co-quimiques i biológiques, ha celebrat vaixell italiä "Marina O.", del nez, i els ten L'agressor
del
jutjat.
i
tancat
als
calabossos
171'50 17150
15 i 16. ser-sels per unes altres m'aire Aigues
"Les activitats culturals de Catalu- Junta general reglamentaria amb assis- senyor Tomàs Mallol i Bosch; de
una gi- celona, els ptopers dies 14,
,
Al
carnee
de
Muntaner
—
Montserrat
66'75
67'35
--0'40
a Pedrafor- horca de festa que hauran d'ésser
tència de bon nombre de socis. Aprova- Palma, amb corren, mercaderies
la "buenaventura" a J o Dies 14 i 15.— Excursió
6'25
eto
ca i Serres de Cadí. Excursió a Vi- concedidas en un dia de la set- Petrolets
da la Memoria de Secretaria i l'estat i 138 passatgers, la motonati tana volgué dir
21 anys. La gitana-sefaIprgui,d
Institut Francia. — A les 19, Mon- de comptes, es procedí a l'elecció de postal "Ciudad de Barcelona";
Colonial
49.00
48 33
+0'65
drá.
Puigsacalm
i
Olot.
mana entrant.
hitlitt
va
convencer
la
jove
que
es
poses
sieur Carol Berard parara de "Les ejerces vacants, i resulta constituida la
+050
Ford
153'— 154'30
Dies 14, 15 i 16.— Sortida d'esquís
—
musicien de theätre" (gran opera; Junta de la següent manera: President, de Valancia, arnb corren, merca- llet de ton pesetas a la ma, que ti diria als Rasos de Peguera. Sortida: el disFelgueres
43'30
43.50
drama lyrique; opéra-comique; opé- doctor Josep Trenchs; vice-presidents deries j 195 passatgers, la molo- quan i amb qui es casaría. Hi accedí Jo- sabte a les sis del mati, per l'estació
Trarnvies
+roo
33.00
a
34'00
ELS PATRONS
g'tana
ii
arroh
1..
sefa,
i
quan
nbri
la
nas'
postal
"Ciudad
de
Valéncia";
rette; comedia musica:e; ballets).
Hulleres
+075
53.00
522 3
primer i segon, doctor Xavier Aragó i
de la Placa de Catalunya.
de Ceuta i escales, hnsb passatge rabassi el bitllet i fuel.
—
;6'eo
5650
— Unió Excursionista de CataluEl conflicto del ram de l'Algua. Trarnvies P.
—Al maeatzem d'una agemia de transCentre Excursionista de Catalunya. doctor Josep Calvet; tresorer, doctor
carrega general, el vaixell
Dies
14
i
15.—
Excursió
nya-Sants.
Agustí
Rius;
comptador,
doctor
Josep
BORSA DE COMPTAT
Les Associacious Patronals del
Club Alpí Català (Secció d'Arqueolo"V. la Roda", tots tres de la ports del carrer del Red), deis seavars
esquís a Ninia. Acampada al Rant de l'Aigua adherides a la
Els deutes de l'Estat s'han mantingut
gia i Història). — A les ip, confe- Maria Ramon; secretari, doctor Xa- Cia. Transmediterränia; de Fiu- Arderius i Payerols. penrtroren els !la- arnb
Molí
de
l'Avene&
vier
Oms;
vice-secretari,
doctor
EranSense variació de la cotització
ferms.
coscasa
del
dres nfirint un foral en una
Federaciö de Fabricants de Filats
rEncia il-lustrada arnb projeccions pel
— Per als dies 14 i 15 l'Agrupació
senyor Antoni Gallardo, sobre el tema cese Vives; vocals primer i segon, doc- me ¡ escales, arnb 3 passalgers tar. Van espanyar la caixa de cabals i Excursionista
Teixits de Catalunya fan avi- anterior l'Interior i l'Exterior 4 per
Tagamanent
efectuara
tor
Josep
Busquet
i
doctor
Pera
Roza,
per a aquest port. i 6 de trisnsit, se n'endugueren 15ono pessetes en meroo. Les emissions d'Amartitzables,
"alonuments de Lleida". Aquesta
les segiients excursions: A Andorra nent als obrers del rato que fine sense excepció, han guanyat terreny.
El President dona compte d'haver esconferencia sera preparatòria de l'ex- tat aprovada per la Superioritat la mo- amb càrrega general i de tränsit, tâllic i afectes que, de moment, no es en autocar, arnb el següent itinerari: al dia 15 podran sollicitar
Les obligacions de Tresoreria de la
poden
valorar.
cursió que la Secció esmeutada farà dificació de/ Reglament, i que d'ara en- la molonas' italiana "Catalani",
— Al carrer de Mallorca, un auto va Barcelona. Ripoll, Puigcerdä, Seu reingrés al treball, amb subjecció Generalitat, :wat iermes, guanyen tera aquella ciutat els dies 14 i 15 del davant el cobrament per a auxili de de- del senyor E. Carandini.
Julia
de
Leida,
Andord'Urgell,
Sant
31
al
pacte
collectiu
signat
el
dia
reny. Sembla que l'estalvi hi veu una
atropellar Angel García, de seixanta-sis
corrent.
t'unció contentará al primer any de soci
Vela. — D'Alcúdia, amb cär- anvs, 1.i causa ferides contusas al genoll, ra la Vella (nit), Escaldes, Encamo.
març davant el conseller de bona collocaciii: Diputacions j Provinrega general, el pailebot "Virgen ma i tórax esquerres. Fi pacient fon au- Santuari de Meritxel, Canillo, i si la Treball i Obres Públiques. Pas- dais minoren, particularment les darreSocietat d'Estudis Económica. — A en lloc del sisé.
neu ho permet, fins a Solden. Torna. conferencia per l'ex-secreles 1930,
Dolorosa"; de Felanitx, el palle- xiliat al dispensari de la Universitat.
sada l'expressada data les va- res. Les obligacions municipals han seLa Cambra Mercantil, en relació amb bol, "Carmelita", amb cärrega
guit la tendencia de puja, encara que a
tari de la Presidencia del Consell de
— En un magataem que nosseeix la da: Andorra, Seu d'Urgell, Organyä. cants seran cobertes
Pone, Torra, Igualada i Barcelona.
darrera hora de borsa declinaven
Ministres i actual sots-director de Tre- les próximas fastas, i amb l'objecte d'a- general "Inés", amb càrrega sea vora Francesca Giner, al carrer
Borra 138, entraren lladres. els quals Reunió a la Placa de la Universitat,
CM1, pe ri':i la tanca fou mis alta que la
ball, senyor Praxedez Zancada. Te- clarir els dates que han sorgit, ha general, de Tarragona.
per
als
esquíadel
dia
13,
2345
d'acord
amb
les
disposi4.non
a
les
que.
s'etnportaren generes per valor de
anterior.
ma: "Larbitratge obligatori l'Eco- d'advertir
MAQUINES DE COSIR sessió
a
les
cinc
del
dors
i
per
als
altres,
cions
legals
vigents
i
degudament
auto.
S'ignora
qui
poden
haver
estat
Les obligacions ferroviaries, mes sospessete
s
Vaixells
sortits.
—
Distància
nomía nacional".
dia 14.
ritzats pel senyor conseller de Treball navegada dels vaixells que han els autors del fet.
I BRODAR
tingudes, encara que les diferencies han
Club Femeni i d'Esports. — A les de la Generalitat, el comerç s'haurà d'a- sortit: fora d'horno() es troben
— Ahir al mati, al carrer del Migdia, le Camping a les Guilleries: Balenyi,
estat de patita importancia.
Viladrau, Sant Sadurní d'Osorrnort.
:930, tindrá lloc la segona de les tenir al següent:
Obligacions d'Aigua, Gas i Electriainb cär- número 17, qüestionaren acaloradament Moll de Boixons, Riera Major, Pont
els
espanyols
"Dat-ro",
converses a carrec del senyor Josep
Cornee( a l'engròs i a la menuda. —
1
Ismael
Sude
29
anys.
¡corp
Bellalull,
citat, amb molt poques operacions
.•
a
cap
rega
general
i
de
tränsit,
Sau
de
Malafogassa,
Vilanova
de
Maria Francas, sobre "Histeíria anec- Haura de tenir tancat tot el dia, i es
liman. de 41. de nacionalitat turca. els
sense negad, igual que el grup crindúsLA MARCA DE QUALITAT
dótica del món", i desenrotIlara el consideraran festius el dissabte (14 da- Casablanca i Las Palmas, de la (wats (tasares de donar uns crits capa- (nit), Riu Ter, Riera de la Gorja, La
tries diverses.
Gral. Combalia Sagrera; "Cabo tot de commoure alahoma, e s van esco- Teuleria, Sant Martí Seseorts, Mantenia "Antiguitat". Exclusiu per a les brill i ei diumeng e (15).
En accions comptat l'Espanyola de
Solidesa
Carbtirs Metállics van guanyar tres enassociades.
Esia a /fmc a ta de quevinrez, ulfrarnarins Quintres", amb càrrega general, matra a cops de puny. Ismael va resul• Ilets. Reunió a la Placa de Catalunya.
a
les
sis,
davant
l'Hotel
Colom.
tap a Bilbao i escales, del senyor tar-ne amb erosions i contusions a la
ters i mig, i cense cap tues variació imElegancia
Sortida a Núria ando esquís.— Reuportant en accions comptat.
Fill de Ramon A. Ramos; "Rita cara.
niö a dos quarts de cinc, a l'estació
ja
46
migué
D'un
tramvia
de
la
fin
—
Sister", amb cardad, cap a TarraDarrer
a
del
Nord.
gona, de la 'Arta. Sera. de P. Gar- el noi Domenec Banyoles i Blanco, de
Dia 13 i 14, a Les Guilleries.—
14 anys. Es causa ferides contases al
cre a cI6
cías i Seguí; "Motomar", cap a cap i commoció cerebral.
Roda, La Creu de Codines, Mas de
Marsella i Génova, amb càrrega
Roda,
Sot
de
l'Infern,
Sant
Pere
— Als banys de Sant Sebastiä es va
Infinitat
general, del senyor Fill de Ramon l'anear a mar Pilar Kent, que viu al can- Casserres. Sant Roma de Sau, Coll
Molt poc concorreguda va ésde modela
A. Ramos; el noruec “Bill", en rer deValls. qq (Terrassa), amb el pro- de Santa Cilla, Sant Vicenç, Sant
ser la sessi ód'ahir en aquest
Pera
Pescador
i
Roda.
hast, cap a Valencia, dels se- pósit de suicidar-se. Diversas persones
mercal, 1 les transaccions gama.
Moble obert
Reunió: Placa de Catalunya, dia 13,
nyors Talavera i Fills; el corren cine acudiren en el seu auxili van trasnutles.
a les 2030, davant l'Hotel Colom.
nadar
la
dona
al
disnensari
de
la
Baritaliä "Catalani", amb 6 passatWats: Cal repetir que els preua
— Per als dies 14 i 15 l'Agnmsció
celoneta,
on
qualificaren
el
sea
estat
gers de transit i càrrega general
segueixen igualment ternas i amb
pronóstic greu. Després pase a Excursionista Catalunya anuncia les
de trànsit, cap a Valencia 1 Gé- l'Hosnital de Sant
poc oferiment; aquesta fabricasegüents sortides: Camping a ValidePata
nova, del senyor Emili Carandini:
eió, paró, oe mostra molt retreta
— En el moment que intentava robar neu: sortida de l'estació del Nord
el correu espanyol "Ciudad de una peca de tela d'un carro, al carrer (Plac a de Catalunya), a les 6. 2u. A
lt fer compres, degut a la lenBarcelona", amb passatge i eär- de Bailan. tocant a Diputació, Joan Fer- Les Guilleries, sota el següent itinelitud quo es fan les sortides de
rega general, cap a Palma; "Isla nández Rodr 1 suez. fou observat per di- rari: Balenyà, Sant Sadurní d'Osorfarina i per aquesta dificultat,
Roma
de
Sau,
mort,
Vilanova
i
Sant
de Gran Canaria", m'ab càrrega versos transefints, els quals el perseguí dones, no fou possible registrag
Sant Pare Pescador i Marinen. Sorgeneral, cap a Las Palmas, tots ren. Amb els transeünts procediren a la tida a les 720 de l'estació del Nord
ni nna sola operació.
guaruns
Persecució
del
susdit
individu
dos de la Cia. TransmediterräFarines: No ofereixen cap candias. i tot plegat (lana lloc a alguna alar- (Plaça de Catalunya). També efecnia.
vi, i els preus es mantenen sosma. La persecució fou accidentada. El tuará les acoäturnades sort.de.; a Näesquiar.
tinguts, tal cona anotem a T'ad,
Vela. — El pailebot "Ilerliän Fernandaz Rodriguez ion detingut per ria i a La Molina perC.
E. de Gràcia
— Excursions del
Les vendes es practiquen de mica
Erijo", a nils ciinent, cap a Tor- haver relliscat i caigut.
als
dies
14
i
t5:
Dia
14.—
Excurper
— Ahir al mil, a' la plaga d'Antoni
en mica j sense irme assoleixin
revieja, del senyor F. ArguitnLópez, el camió 19 •-41.431 va atropellar sió a Sant Salvador de les Esposes.
gaire importäncia.
Si cerqueu uno
ba u.
el vallar de 7o anys Andreu París. Li va Sortida per l'estació del Nord (nao
Ordl I °loada: No hl ha gaire
Aigua de Colònia
nroditir una ferida contusa al cap, de de Catalunya), a les 5'55 del atad.
interés, por ara, per a aquests
Dies 14 i 15.— Excursió amb autocar
diferent per la soya
pronóstic reservat.
dos
generes, 1 si be dies enrama
MOVIMENT D'AVIONS
puresaiconcentració,
— Al Dispensad de la Universitat va al Montsant i al Castell d'Escornalencara es comerla quelcom en
ésser auxiliat Ricard Bofill 1 Soler, de bou. Sortida del nostre estatge a tres
Molde bancal.
empreu l'«Aeleja».
AHIR
unu d Castella al preu de 31
14 anys, ferida tallant al costal dret. auart • d esis del watt del dia 14. Dies
Alcohol neutro, espessetes origen, avan, malgrat
Aeròdrom de l'Aeronàutica Na- fractura de l'esquena i lesions a les 14 i 15.— Excursió al Santuari dc
sències naturals, olor
Cabrera i Collsacabra. Sortida per
d'oferir-se amb més abundància,
val. — Procedent d'Estutgard, mans. causarles en un magatzem ulc la
Pessetes
a
les
6'2o
del
mati.
intensa i sano. No
l'estació
del
Nord
ja no es possible obtenir cona,
amb escales a Ginebra ¡ Marse- Ronda de Sant Antoni.
trobareu una Colindo
Al carrer de Florida van tarar Dies 14 i 15.— Excursió-travessa amb
—
Màquina Bobina Central
prador en aquest preu, n1 tarn-,
lla, a les 1720 arribä l'avió un camió i un taxi. Resultá ama ferides esqui§ de Núria a Ull de Ter. Sortida
millor per a friccions
pon cap proposició favorable peal
"ROHRBACH D-1892" amb cor- el cap Viren Saeta Pérez, de 17 M il. per l'estació del Nord, a les cinc del
WERTHEIM, amb
¡peral bany. Merma
poder trametre.
reo, mercaderies i 4 passatgers.
— A Pustulosa un autombhil que fugí triad. Dies 14 i 15.— Excursió a les
"Secreter"
els nirvis, dona • er1.a cavada segueix igualmen t
Procedent de Madrid, a les o trnaella Editara Salvador. al <m al cattsá Serres de Mussara i Prades. Sortida
gio i ben estar al cos.
del
mati
pel
Baisis
Cus
endavant
i
enrera
reservat
Fi
e.en
a
dos
quarts
de
As
tir
amb
poca acceptació, i sois ano1210 arriba l'avi "FOKKElt 8 ferl ,les le nrri n
e...e.t pan
xadar del Passeig de Gräcia. Dies 14
a t•tr.,,,;.-1
tent una venda en classe vella
EC-AKK" arnb correo, mercado- ya
AVINYO,
9
Central:
— A n e;rnera boro d' 4 4r a la tarda i 15. — Excursió de camping. del Mumva d'Extremadura, a 50 pesse-is
rica i 5 passatgers.
Telèfon 13077
Ra j e iie Snnt Pere, un cantó uaré> a Sant Feliu de Codines. Sortes origen, peal en tarifa curta,
A les 810 sorti l'avió "1101111- va carmen
atronellar Meed Ramell, ile sis anvt tida a les 6'ao del mati per l'estació
Els altres generes sanee noo
i Sucursals
BACH D-1 7 47" cap a Estutgard, ta (mal reaultä afrib ernsions a la etnia del Nord (Placa de Catalunya). pies
amb escales a Ginebra i ?darse- 1
14 1 13. — Excursió a la Vall de
&atea, de prenktie taberna.
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.31-111: Noticiar Fas 1 Cómica,
TRES AMO«. romedla n'aventures
per Harry Piet

EL TESTAMENTO
DEL DR. MABUSE

TEATRE POLIORAMA

TEATRE C AAAAA
Gran COMPanyla de Comedia. Cdmique.
una gran erearld del formIdable
Pasaste olo &bola, ti - Toll. 18392
LUPE RIVAS GACHO
Compenyla catalana
reallliador Frita Lang
(sese.,) eonl InUa
Primera *otro.: AS8UMPC110 CASAL,
A yul, 11• 91116 ,onlinue, de 4 a g . 17111,
tarda. 1 I de fi: AQUI RITA MI
+••n••n••nn•nnnn•••n•••••
a les 10 . 17 1 11 nle• gran do la
TEATRE DEL LICEU Primer actor I director: .1011E•
MUJER a fi de fe q a. :111, 1/4 d 11. EL
IeMpOrtiala
EX... I fi de fesia. Denla. larda / n11:
Astil. .11vendres. Alen 5 de la tarda:
• arda. a cs 8, FESTIVAL DE GEN- Butaques • 1 momia; general, 40 «intime EL EX... Diumengr . I 1111811. ,eiron
PlIS.I.'S. i le ranciar I egranyOle
;ag. BASCO-CATALA Ter l'Orlad [exDoña Fraaciaquita
TOREROS D' HIV ER N
.; sbesbasta, 1'014.6 Cstate 1 ha Banda
per loma Matera.. Pianista: Diana Rol,
SPLENDID CINEMA
NA, a le,. den. 1 eoi deis Calla
Enric Borruti.
" 0 icapal, (ormino un ennjum de 500 ralaEs ¡troje -la a lea 433, a les 810
,,,j 3 Obres thisques 1 catalanes. Mestres
Consell Es Gol. 217 - Telèfon 11019111
1 flor. a les 10'38
'•;erters: MIllet. Ola/iota. Lamote de i•Viir•
AIRE rolossal programa:
Treus populars. Diumenge. tarda.
L'ealt dala halita
Nata. - Les Inútiles eslaran oher.
27ra represeniacIA de l'Aper a RTAA1N.
I 1 bonlra enmerlIt
iesparta a rrmrtadorla. D.ssabte, rII'
lee rada dl;. d'onle a una del mau,
TEATRE COMIC Per a despalsar loralltata mote cine
7r.nler trab val per 11 celebra
S. M. EL AMOR
Coral de Romanla
REVISTES
per IC Il the von NARY
elles d'anticipad& acose cap roncee,.
MISS CATALUNYA 1931 Tarde. a les 0 LA CAMISA
DE LA ROML'elneell . la
PADOUR. Ait, a les 70'15:
sera elegaia PP17,, zafes les represemanis
TORERO A LA FUERZA
de les pobiaoions da Catalunya, nue seran
per Fablie 1 Vd,
les neo; ins bostas d'honor, o prOdamada
le 1 doina e nge. larda
Soroilos Sao.
sol,nineruni en el
,EATRE ROMEA
REVISTA
1 111: LAS PEPON.IS
Tararon 19091
La gran produc e / 8, I II1 molada rn espanyol
BALL DE GRAN GALA
mciattivarnont, darre, seimana de Cl
YO, TU Y ELLA
del PALAU NACIONAL
¡NO IMIPACIENTE. POW1131. bUtatritr•
;
\ le , t15, 105 n P',.re
per Catalina 117 p: ella, Mil, SInn3n, 110 5 111
Penvi e n g e sitien. dia 15.1111. lesliv,1 ema
o de EL DIVINO IMPACIENTA,
31orrno 1 Mona Slari3
rmal de les restes ale Primavera
Tal da, 400, 1 ni!. V la. lialiscurital• rnent,
p CO. da Parnin. \ ;•,
el mIllot programa de Barcelona, anua la
• 1 - L os acl. , Ricardo Cal/o . REINAR
maxlma prrfeeeld)
PUES DE MORIR. b riba, a :es 3,10:
onlir4o IMPACIENTE. a les o 1 a les
3 REINAR CESP'JES EA MORIR Pi, GRAN TEATRE ESPANYOL
REanin9 DE8PUEe DE
i Cl
per Jan Klepura
li
EL M g !» trA paceENTE:
Companyia de JOSEP 6ANTPERE
OIR 3 /es
L'exil de 'ant'
DESP1.740 DE 1 1311, dl yendres, ellseabTe. dlumense I
OSIR.
mes dl-ah le FaliY
dLluns. 13113 1 nit:
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a Barcelona
per Marta Eggerth
••••n•••••••••••••
1,1. larda, a lee 4: ialt. a IPS 10:
Ea deepatza a la taquilla P er e lea se``Ielis EXCELSIOR
ALGUNAS BELLEZAS DE FRANCIA
EL REI FA TREBALLS
numerarles de dIssable I ditimenge, Larda
decumen1a1'
REVISTA
PARAMUSIC-HALL INTERNACIONAL
4 LAU NACIONAL
MOUNT. DIBUIXOS. PARAMOUNT
FORÇATS
(Rambla de! Centre, 34)
INAPICO I ENTRE LA ESPADA Y LA
11a 15 d'atuol 1921,
d'Altor.' RAM! ' I música del mestre .eunyer.
PARED, per Charles Laughton. TalNasa empresa. Tarda.
i I o '10 n11
GRANDIOS BALL CE GALA
13ü
00115 de la rasa i:arol
101,10 Bankhead 1 Gary Cooper.
VARIETATS SELECTES
Solemne proclaniacio
Nl ar Y. 11 decoracloni lleves le Balde. •
5611 filme Pararnount
20 ARTISTES INTERNACIONALS, 20
1111311 CATALUNYA 1934
I mire. Boll:bled de Roberto. ()iris.
33/
es , h,enoncol
ZIS
lararoliOs
especial d'autobusoi de la plaza
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de la fanlOas vedette mexicana
707P s al rahm sCacional. d e 'ramales Es desral X1 a tots els centreS de localCais
int !Ola 12 na
ntetrd
•111111•11
MEMO
LINA D'ACOSTA
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Carrar de les Corte Catalanes, conegut tambf per Gran
Vis. Preferim la primera denomlnac16 per mes noatra.
Cerrar de les Corta Catalanes, via es pot dir quo no te
començament ni fl. Es la via ciutadana de l'esdevenidor,
la que ha de concretar aquel l somni magniflo del nostre
mes gran poeta Jacint Verdaguer, d'unir el Llobregat I el
Beses. Pensar en la grandesa I la força expansiva de Barcelona és pensar en aquella obra mestra del gloriós autor
del "Canigó" I els "Iditlis I Canta mística". Contemplar
dllrlament la creIxenoa de la nostra ciutat equival a veure
com la inspIrac16 patrIbtica del poeta de l'Oda a Barcelona" es fa vida real, com un somnl d'ambIc16 noble
I Justa troba una realitat magnifica sota el sol alar de la
mar MedlterranIa.

o

o
o
o
o

CARRER DE LES
CORTS CATALANES

AUTOMOBILS
HISPANO-TARGARINA

Administracions:
BARCELONA: Muntaner, núm. 21
(xamfrä Corts) - Telefon 35822
LLEIDA: Plaça de Francesc

, la
Servel dlarl des de Barcelona, Y
Impar 1 viceversa, I Barcelona, Tierna, Bor••s Manquee, Torregrosa I viceversa.
.Administraclons: Barcelona, Montaner, 21,
:mire Corta Catalanes - Telefon 581122
L41~ Placa de Francesa Macla

1>

o

AUTOMOBILS
HISPANO-TARGARINA
• Tiaras)...
Servel dlarl per a Igualada, Ca
Administracions:
Barcelona: Montaner, 21, samfri Corta
Catalanes - Telefon 26822
Liudo: Plaga de Frene.« %Sacie

ÅllTMtìßIIå IIMPANO A mes aquesta empresa ~ola els seguents
serveis:
Tärrega a Barcelona (tres sarvels
a tarla ): de Ta rreg a a Banys de Valltogona:
de Tarrega a Montblanc; de Torreg, a San!
51artt I Rocallaura: de Rocallsura a Mollarusa:
de FullIola a Linda (per 510ll e ru s s,: de Raros
de Valitogona per Arbeca I Borges a Llelds.
tdmInistraclons: Barcelona, Mantener, 21,
admire Corta Catalanes, tehtfon 35522. Lteida:
Plaga de Francsse Meció

EI

Adrifinlatracions:
BARCELONA: Muntaner, núm. 21
xamfra Corts) - Telefon 35822

o

Orxateria Valenciana

ROCHLEM

FITXES FITXERS

B. SIRVEN, S. A.

Corta Catalanes, 834 (xamfrà Passeig de Grecia) - Telefon 13554
Unica casa especialitzada en gelats
1 orxates per la seva qualitat, puresa
i bon gust - Preparari6 de gelats
portatils de trenta hores te duract,',

Aigües subterrànies

AGUSTI BO

Corts Catalanes, 570 - T. 32676

Corts Catalanes, 596 - T. 10266

BARCELONA

BARCELONA

E. TRIAS

Sabe. "Neu dels Pireneus"

Compra-venda de Finques
Hipoteques
Corts Catalanes, 456 - T. 30990
BARCELONA

Creació núm. 1: Pastilla, a 1'25 ptas.
Creacin núm. 2: Barreta, a 1'50 pies.
Creacid núm. 3: Estolg 3 pastillas, a rso ptas.
Creació núm. 1: Pastilla-Flotan, a 350 ptas.

•- os , • cl-enes, 7E4 - Telf. 50883

ESCALFADOR BANY "GEYSER"
Per a gas, llenya
des de 100 pies.
i petroli

Manufactures de Metalls
— Sanitaria, S. A. -

Corts Catalanes, 472 - Tal?. 35756
BARCELONA

Institut de bellesa - Perruqueria per
Productes de gran
a senyores
bellesa

J. TEJERO
cnrts Catalanes, 613 - Telf. 10495
BARCELONA

CASA CORAL
Manufactura de farra cuita - Articles per a jardineria - Models nous
Articles sevillans

J.

APARELLS DE RADIO
Corts Catalanes, 630
(davant de Can Llibre)

VISITEU LA CASA
Corta Catalanes, 549 - Tolt. 35815

BOLET i Cia.

Telèfon 21636 - BARCELONA

Creació núm. 5: Estoig 3 pastillas, a 1 pta.

o

Crene!ens nacional, millo,. que les eatrangeres

•

ALFRED ISASI

SASTRERIA ABAD

.Restaurant MONT-D'OR

TINTORERIA

Odontòleg

Rebudes les darreres novetats
Rambla de Catalunya, 13
Telèfon 18517
BARCELONA

Coberts a 3'50, 5, 7'50 10 pessetes

TORRE EIFFEL

Consulta de 3 a 5
i hores convingudes
3 53
Corta, 548, pral. - Telefon 38
BARCELONA

Servei arnradissim

Corts Catalanes, 465 - T. 30036

Corta Catalanes, 569 - Tel?. 31042

BARCELONA

BARCELONA

40 O
Dolcerles de Sant Pau - PAU RIS
Servei per a noces i bateigs - Servei
de vaixella gratuit
Casa central: Corts Catalanes, 465
( xamfrà Calabria) - Telefon 35168
Sucursal: Sant Pau, 96- Telf. 15116
BARCELONA

0 0 0

S. GUBERN
ADVOCAT
Corts Catalanes, 593 - T 10409
BARCELONA

HORTA, S. A.

•
Hans T. Moler, S. A.

JOSEP MESALLES

Motors Burmeister & Wain - Motors
Bolinder - Maquinaria frigorífica
Sabroc

POMPE1A

Corta Catalanes, 436
BARCELONA

ROCA, S. A.
OPTICA
Corts Catalanes, 536
Telèfon 13613
BARCELONA

JOSEP CABRE

Sabó "Neu dels Pireneus"

SASTRER1A ABAD

Corta Catalanes,

619-

Telefon 50501

Creació núm. 1 PaStlia, a 1'25 ptas.
Cread() num, 2: Barreta, a 150 ptas.
Creado num. 3: Estola. 3 pastillas, a 7'50 Mes.
.-.reacl(5 núm. 4: rasilla-Flotan, a 350 pies.
Creacit5 núm. 5: Estolg 3 pastillas, a I pta.
nacionale enfilara que las empulgares

Artirles propio per a modisteria
Preus econbmirs
Mitges seda. natural a 5 pessetes
30281
Corte Catalanes, 533 -

BARCELONA

341 - BOQUERIA - 33

CAMPI I JOVE

SABÓ BANY FLOTANT

DROGUES
Corts Catalanes, número 673
Telèfons: 54506 i 51096
BARCELONA

La creacid mis perfecta per a sabe
de bany, Fet. a base de sals i aigües
de Caldas de Bohl
DEMANEU-LO A TM' ARREU

O

GARATGE
TOURING CLUB
Corts Catalanes, 689
Telèfon 51893
BARCELONA

Rebudes les darreres novetats
Rambla de Catalunya, 13
Telèfon 18517
B ARCELONA

ALLARGUEU LA VOSTRA VIDA
BEVENT, RUMA DE LA

B. MAYOR MIR

FONT DEL BOU
de Caldea de Bohl

METGE

SIM Ilars n'altres proredeneles pels seus esmalts 1 el bon acaba: del seu colorit

Dipbsit central: Pg. de Orbola, 84
Telèfon 75285

TINTORERIA PRISMA

FELIX ESPLUGAS

ALLARGUEU LA VOSTRA VIDA

Vestit d'home rectal, 475. 't'astil d'home te.
ovil, 750. GaVally rente, 450. Gavany tenyit, 650. Alarte senyora rentat, 400. Abric
senyora tenylt, 500. Vesllt seno-oro ren.
lot, 400. Vestit seny ora tenyll. 500 - Servels
rapldissims - Dols en vives; hores
Basurea': Torrant Vldalet, 2 - 'relatan 50850

MATALASSERIA

FONT DEL BOU

BARCELONA

Corts Catalanes, 524 - T. 35987
B ARCELONA

M. PERRAMON MALLAT

ADVOCAT

ENGINYER INDUSTRIAL

Teles Impermeables

Manufactures de Camises

Corts Catalanes, 536 - T.10776

Corts Catalanes, 553 - T. 30788

Corts Catalanes, 549 - T. 31714

Corts Catalanes, 552 - T. 34139

BARCELONA

B ARCELONA

BARCELONA

B ARCELONA

4=2=1

0

Hotel Restaurant Europa
I
1

DOCTOR VINTALS
Purfssima, rica en exigen. La preferida en Cliniques i a toles les
Ilars. Producció dels Laboratoris
del Dr. VINTALS, de Barcelona
Despatx: DIputac16, 239. T. 21935

Director propietari: PLACIDOLLER
Aigua corrent, calenta i freda
i calefacció a totes les cambres
Pensió a 9 pessetes
BOQUILMA, 12 - Telèfon 19882
BARCELONA

FERRER BATLLES
38 - BOQUER1A - 311
Novatada en corbatas, cinturons,

mItJons gran fantasla I marca
"FERRO" - Cambies a mida

c===>

lo o

CASA CORAL

Corts Catalanes, 549 - Barcelona - Tel?. 351115
NOTA: Aquesm casa no te sucursals entine

BEVENT AIGUA DE LA

Pare Ilechl, 49- Sant Andreu - Talaron sosas

CARABASSA GERMANS

AIGUA OXIGENADA

AryuItectes - Proplatarls - CentrastIstes
al tres proressionals de l'Art de la Coustruc.
rió, La CAOS. CORAL otereit una nova producció en les sedes robles d'alta quanta: que

permeten substituir amb avamatge es seas

PERE VALLCORBA

40

"NEU DELS PIRENEUS"

Corts Catalanes, 688 - T. 50405
BARCELONA

0

Z"›

ofereix especialitats en Camiseria
Esquiado - "ADAM" - "RAGLAN"
(Patentada)

Corts Catalanes, 619 - T. 22030

M. FOIX

Informes - Reclamacions
de ferrocarrils
Corts Catalanes, 521 - T. 32601
BARCELONA

1111 5ER IA

FERRER BATLLES

Corredor de Canvi i Borsa

^

RAMON QUERALT

CA

F. COLINDRES

O.

BARCELONA

PublIcitat - Projectes

Mercarla I perfumarla

0

COLMADO
Gran assortiment en queviures
licors de totes menas i marques
Servei a domicili
Corta Catalanes, 748 - Telefon 55148
BARCELONA

RellIgats

Impremta - Litografla
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LLEIDA: Plaça de Francesc !Mole

MANUFACTURES GRAFIQUES

Litooratla - Impremta - Artlales per • reatara
ESpeelaIltat en calendario, pan eeeeee , pay-psye
cornee I reproducclons
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AUTOMOBILS
HISPANO-TARGARINA
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Capital: 600.000 pessetes
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AUTOMOBILS
HISPANO-TARGARINA
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La gran via del carrer de les Corta Catalanes es l'estrofa
mes reeixida de l'execució en pedra viva d'aquesta "Oda"
aue tant el vers com l'obra deis barcelonins han de fer ataraament gloriosa. Barcelona crelx constantment en tots
3entits 1 les manifestacions mea eloqüents de la sa y a eralxenca han d'ésser les vles que, com el carrer de les Corte
Catalanes, oferelxen aquella sensac16 d'obra vasta que mira
ce cara a la conflguracI6 futura de la nostra ciutat.
La Oran Via avul 6s habitada per clutadans de totes les
classes socials. 141 tenen representació el treball, el comen,
l'art. I totes les manifestacions de la vida clutadana. De la
Plaga d'Espanya a la de Tatuan la configuracI6 es mostra
compacta, com de cosa enilestIda. En els dos extrema que
s'allunyen de les referidas places sembla que la Oran Vla
maldi constantment per a envair els campa que intenten
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dENTORA: Si esteu cansada de
provar mItges, proveu la marca
"FERRO", de garantla

FERRER BATLLES
38 - BOQUERIA - 38
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de Caldas de Bolú
DipOsit central:

o

de Grecia, 84
75285

Pg.

Telefon

R. C. de N.
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SASTRERIA ABAD

Ricard Bou Consolat

Rebudes les darreres novetats
Rambla de Catalunya, 13
Telèfon 18517
B ARCELONA

Càpsules estany de totes menes i
per a xampany - Fundes palla per
a l'exportació - Articles de reciten
Cirts Catalanes, 889 bis - Tel. 51370
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eLLARGUEU LA VOSTRA VIDA
BEVENT AIGUA DE LA

FONT DEL BOU
de Caldea de Bohi
Dipòsit central: Pg. de Grecia, 84

Telifon 78285

EUDALD

PLA

Gestor Administratiu
Collegiat
Corts Catalanes, 616 - T. 18595
B ARCELONA

JENRIC PENEDES
Corte Catalanes, 861 - Tel?. 604213
Maquinaria per a la indústria textil
i complementarles - Maquinaria de
precisió - Torna, treses, etc. - Recanvis - Utillatge - Colorants i
productes quimics
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