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EL TEMPS mINtreetres.
Temperatura actual: 117
Van. Hundlat relativa: 83 per cent. Velc•eltat
'letal: 4 quIlnmetres per hora, del nord-oest. Visentat borlizonial, en prOMedi, 5 (entornen:es Estas del reir
S/10 de Peal , Cunb. I Stru. En les &meres 54 heme.
Temperatura n'Arma: 157 grata. Temperatura minlmat
to'o graus. Recorregut del vent, 504 millOmetres. Precipitarle: 7 mires per metre Quadrat insolad(' es e1
cita d'atan: 2 torea raro mutua.

Aldr, a l'Audièneia
dimitit el senyor
Tres anys
Je República Vista de la causa pel robatori Alvarez Valdés La Fonda Alemanya del
La dimissió no es farit pública fine la setcarrer del Migdia
a la casa Seit
I d'Autonomia
mana entrant, i es diu que dimitiran
per J. E. BARTRINA
dels precessets reconeguts d'haver participat en el fet

La sentüncia As condemnatòria per a des

Tercer aniversari de la República.
També tercer aniversari de l'activitat
des enemics de la República. Ella
sha consolidar. Els seus enetnics han
reprès la tàctica de combatre-la. Ella
és llibertat i democràcia. Elle voten
infiltrar-hi la tirania i l'arbitrarietat.
Hi bague moments que cregueren
necessari acudir a un canvi de righn.
Ara potser creuen que, salvant la
carcassa d'una República poden donar-ti un contingut completament disnnt del que forma l'esperit de la institudó republicana.
Heu-vos ací on som. Per aliad la
data no es tan solament un bogar
de campanes tocant a glória , atinó un
ter de sometent. Avui cal que cadascú deis bons republicana pensi
especialment en la necessitat que hi
ha de salvar, ultra la forma, el contingut de la República. Perquè el
dia 14 d'abril de fa tres anys es Jiu
alguna cosa mis que un canvi de
nom: almenys ho semblava, i tots
nesaltres heno de fer per tal que les
helles il-lusions d'aleshores siguin les
realitats de demà.
Per a nosaltres, els catalans, la Re.
públic. té un sentir mes viu que per
a ningú. Nomás amb República s'ha
vist possible l'inici d'una era de
ilibertat nacional. L'esperit de Catalunya avui por estendre les ales a
governar-se segons els prgpis impulsas. I entenguem ben bé que la nosa autonomia creixeré o minvarä
segons el noste propi valor i no ens
lhan de fabricar des de fora. No
sam —ni en traurfem res—cap poble
pidolaires. Per això, quart algú es
plany dels límits encara massa justos
de la nostra autonomia, nosaltres no
ii sabríem dir sind: "fiu per tal que
sigui mes digna de les nostres ambiciona: treballeu; arrisqueu-vos. Sobretot, sigueu constant. La llibertat
to és cap regal: és la reconeixença
dun aterir, d'una categorice'.
La nostra autonomia tierä el que
velare:la mentre sapiguem volee amb
força.
Per?) no n'hi ha prou amb la força,
asá, en brut. Cal que l'orienti una
irstalligencia incessantment aplicada a
.3 maca. La grao' torea sentimental
dele primen moments de l'autonomia, si no hi haguis intervingut a
templo un pensament de Govern, ens
batuda dut a la catästrofe inevitable
de tots els patriotismes que, massa
febles i primaria, no saben extreure
seu joc el pensament que ele
orientara. Per sort, Catalunya, en
retobarse, ha trobat la seva

Jueus errants i professionals de l'exili (1)

altres ministres
S'obririt un nou període de consultes?

La vista de la causa contra els atracadora de can Sert. En primer tenue,
garata d'esquena, els procesaats

EL 8 DE MARÇ, AL VESPRE Finalment. ¿artera de tot, el públic.
Estudiants de dret. senyores fansiliars o
El robatori a la casa Sert...
conegudes dels advocats i magistrats.
D'alees, abans i després, n'hi ha ha- periodistes, desvagats i F. A. 1.
gut de Mes importants, sota tots topLECTURA OBLIGADA
reptes. Però aquest es jiu remarcar per
la forma — o, si voleu, per l'estil —
Ha començat la vista de la causa.
desser dut a la práctica. L'advocat del
El relator senyor Vallado llegeix
principal dels inculpats ens din, en un l'historial dels fets, l'opinió que li meó, reixen al fiscal i les consideracions deis
moment poner de distreta admiraci
que itiu realitzat d'una manera 'artís- advocats defensors sobre els fets i sobre
tica
l'opinió del senyor Matoses. Els artiTothom sap i recorda eis fett. Són cles del Codi i els anys de presidi harecents. Són, crin les obres clàssiques, llen, per a nosaltres, en estranya barredei domini públic.
ja.
El dia 8 de març darrer, cap allá a
Total: que el fiscal demana deu anys
les deu del vespre, sis o set indivi- de presó per als processats Siria. Gódus — el nombre no ha pogut ésser mez i Ferrer: vuit anys pel robatori i
precisat — es presentaren, fingint-se día per cinema «pta. Peral matriagente de l'autoritat, a la torre da /a moni, s'acontenta amb dos mes os i un
vídua Seil, de l'Avinguda del Tibida- dia.
tio, • 1' acta el pretext de practicar un
Els defensors repliquen. com és naescorcoil, per a descobrir unes suposa- tural, amb una rebaixa. El d'En Siria
des activitats monärquiques i feixistes, entén que amb un parell d'anys de presaquejaren la casa de dalt a baix.
si ja n'hi ha prou. ates que el robatori
dels individuo anava vestit de guar- no Es tal robatori, sinó un furt. Els
dia d'assalt. Un altre, molt atent i molt altres sostenen que llurs defensats hau correcte, i fins i tot molt ben abillat, cien de sortir a prendre el sol a la
que parlava un ilenguatge puríssim, ac- Diagonal.
ta de comissari i presidí, si aixi pot
(Ca nlin,,a a la Pa gina 11, coi. r)
dir-se, l'operad&
Els falsos policies s'endugueren un
a cuse volee pecar de cofois hem de
reconèixer que s'ha practicat un s'yen; grapat d'objectes d'argent, uns quants
considerable dins els nostres costuras milers de pesseter i un automòbil. L'aupolítica. El personalisme, potser ine- tomóbil, l'abandonaren aquella mateixa
vitable durant els moments heroics, nit, car un automóbil no és una cosa fádins els guate l'heroi, l'home, domina cil d'escamoteiar, tot i que darrerasobre el valor pensament, idea, ha ment l'illusionista Goldirr demostrà al
cedit el pas a un ordre mis perfecte Novetats el contrari. Els objectes d'ari Mes harmoniós. S'ha fet possible gent foren trobats dies ¿ciprés a un
pis del carrer de Finlandia, on vivía
una coalició de tots els catalanistes el matrimoni Celestina Palacio i Isidre
bens republicans que permet realitzar
una labor de Govern en nom de Ca- Pone i on els hi havia portat un tal
talunya i de la República i sala ob- Joan Siria Lucas. Les pessetes es varen
tingut, en aquestes hores de dubte, landre.
Aquests eón els fets.
donar prestigi i fecunditat a una poliEl tal Joan Sòria fou detingut El
tica d'esquerra. Cada dia que pasea
matrimoni
Palacín-Pone, també. De mes
consolida mis aquesta situació pria mis, es portà a terne la detenció,
vilegiada dels catalans.
'posteriorment. de dos individua qualifiI ara, que commernorem el tercer cata com a atracadors, als quals en roda
anivereari de la República i de les de presos reconegué algun del servents
activitats dels seta enemics, volem
la casa Samt ten/ a participants
proclamar que el gran obstacle per a de
en el saqueig. Sen els anomenats Aleles
turpituds
del
feixisme
és
totes
xandre Gómez Martín (a) !geno i.Joan
l'existencia de la Catalunya entinoFerrer i Fahr egat
/no. amb un sen tir albura de la reaContra els cinc es veia ahir, a l'Aulitat i de la idealitat que la fa prou diencia, davant del Tribunal d'Urgenforra i prou illustrada per a consolidar cia, la corresponent causa.
el règim en dies de temenca i per a
Entrem
Iluitar fina a l'extermini contra aquella
MISE-EN-SCENE"
sisternes dissolvents que tant arruiDE LA. VISTA
naren la política espanyola cont duien
a vendre per tot Europa el nom de
Darrera d'una gran taula envellutada
Catalunya.
s'asseu el Tribunal. El presideix el magistrat senyor Rodríguez Cárdenas. Te
a la dreta el senyor Bragado i a l'esguerra el senyor Serra.
El senyor Rodríguez Cárdenas és un
senyor d'anys, una mica calb, al qual
no passa res ¿amagar. • Per la ves, s'assembla a aquell característic de melodrama de l'Apolo que es deia Carnicero.
El senyor Bragado farä, durant tot el
curs de la vista, grana esforços per no
adormir-se. El senyor Serra... Si el se47.àdir, 13. —La Sala d'aquesta nyor Serra fos jove ¡ festegés, creu
Audti, ncia que coneix la causa r:em que pmsa en la xicota.
A la dreta — dreta de l'espectador,
contra el capita Rojas ha dictat
ante resolutort del recurs pre- com en el teatre — hi ha el fiscal. resentat pel defensor, senyor Par- nyer Matutes. Em fa l'efecte d'asser Un fiscal de cos enter. Sap allá on
db Reina, contra la denegad() va. Molt intelligent en les preguntes.
que eompareguessin com a te s - Una menina prodigiosa; s'ha après el
t imonia en l'acta del judici els suman amb punta i comes. Suau en la
senyors Azada, Menéndez, Casa- furnia ¿atacar, Es extremadament mal
res Cahan o llas j Del Pozo.
intemionat en el fons.
Els advocats defensors són a l'esquerLa Salo, per virlut de laute,
Delgado defensa
Menté la no ePrnpareeCis ncia per- ra. El senyor Sánchez
Jean Sòria: el senyor Buxareu defensonal dels dits senyors, per bé
sa el "Nano': el senver Fernández Ros
que admet Ilurs testimoni, que d o fensa En Ferrer i el matrimoni.
hauran de presentar per escrit.
Els proceasat s , amb quatre guárdies
Ta nibé s'aocedeix en la renoln- civils de custória, seuen enfront del
ei6 a qtle compareguin els altres Tribunal. En Siria esta amanillat amb
20 testimonia. caps i oficials de En Ferrer, i el "Nano" amb l'Isidre
S eg uretat i Assalt, sollieitals en Pone. Al mig, la (Infla. A un entreno,
el relator, senyor Vallado.
el seu remira per la defensa.
Aquesta resolució de l'Audiencl a ha causal general sorpresa, LLEGIU, a la pa g ina 3:
Perquè el recurs presentat
"PNOU N ANI BLEJAR, SI NO
RES NO OUAN Y EIN PE N NA"
Senyor Pardo Reina havia meper •I L LAFILA
resrnt que el fiscal I l'acusació
Privada l'acceptés ,en_ .1443 els "SOBRE L'OCUPA010 D' I M. •
EL SOLDA ALAC"
llene t1ertas2

Sr. Mauna el Sr. Gambó, el qual ha
dit:
—Potser unes explicacions del senyor
Lerroux podrien deturar les coses.
— ha contestar el Sr. Ma yra —
no estic disparar a donar - me per eatisfet amb unes explicacions del senyor
Lerroux. que ens ha atacat parqué nosaltres, els components del Comité revolucionad assumim la responsabilitat d'aquell gloriéis sacrifici dels capitans.
El senyor Gambó ha objectat si era
cert que els capitans obraren impulsats
pel Comité. i el Sr. Mansa ha contestat
—A part dels retards o presses, els
capitans estaven plenament identificats
amb els designis del Comité revolucionari. No es pot tolerar ni un moment
mes que estigui al banc blau el ministre de Justicia i si a m b ell se solidaritza el Govern no ha de continuar
el Govern ni tan sols un minut.
ES CONSIDERA INEVITABLE
LA CRISI
Els comentaristas consideraven a
última hora inevitable la crisi ministerial. Indicaven que potser no es fara pública fins a dimarts, a fi de donar lioc a la celebració de les festes
EL SENYOR ALVAREZ (MEL- de la República. Un periòdic diu que
QU1ADES) NO VOL OPINAR a última hora de la tarda el cap del
Govern ha anat a visitar el president
Els periodistes han volgut coneixcr de la República 1 li ha donat compte
l'opinió del senyor Melquiades Alvarez, que el ministre de Justicia ha dimitit.
cap politic del senyor Alvarez Valdés. CM que S. E. no era al seu domiparó l'ex-president del dure Congres cili, l'entrevista no ha pogut tenir
de la Monarquía no ha degut considerar !loc.
En terminar la sessió el senyor
substancial la declaració del seu
religionari quan ha refutar la invitació Alvarez Valdés ha enviat el seu sedels periodistes i s'ha negar a opinar. cretari a buscar el capell i l'abric, i
tense esperar mes ha abandonat la
MANIFESTACIONS
Cambra en I'autombbil oficial. El
DEL SENYOR MAURA
senyor Alvarez Valdés donava mosde visible contrarietat. Els.rutres
El Sr. Mauro (Miguel) ha estat felicitar per republicam i socialistas. Al- mors coincideixen en qui el minisguna radicals reconeixien que la situa- tre de Justicia ha abandonat el Congris considerant-se dimitit
ció era molt greu.
El Sr. Maura ha dit que això era in- LES ESQUERRES ES RETIRAtolerable. Cal que sapiguern — ha af e- RAN DEL PARLAMENT SI EL
git — si pedem parlar o no amb el CAP DEL GOVERN NO DESAUTORITZA EL MINISTRE
Govern. No es pot veure que un ministre ofengui greument la República i
DE JUSTICIA
que segui a dinar a la taula amb el Cap
A les 6 de la tarda el Sr. Recasens
de l'Estat, al qual ha ofes. Han arribat
les coses a un extrem que ja no es pot i Sitges ha dit que existia el propòsit
parrar. Estic disposat a declarar la pa- de retirar-se de la Cambra les minorías
ternitat de l'article de fons d'anit de republicanes d'oposició si no compareix
"Luz" i demanar que se'm fad un su- el Sr. Lerroux per desautoritzar el selnyor Alvarez Valdés.
plicatori.
(Continua a la O; y. 5, col. 3)
Poca estona Mis tard s'ha atansat al

Madrid, 13. — Es considera en els
circols politics molt greu la situació del
ministre de Justicia en el Govern. Es
creu que el senyor Alvarez Valdés ha
dimitit, però que aquesta dimissió no
es fan pública Cuas que hagin transcorregut les festes de la República. Es
basen ele comentaristes per fer aquesta
afirmació en el fet que tots els periódica republicans censuren l'actitud del
ministre, i algun, com "El Sol" d'ardí,
periòdic que es ve distingint pel set]
ministerialisme, ve a demanar clarament
que Cl ministre dimiteixi. Demés les
paraules del ministre un cop conegudes
en sota la seva gravetat han produit profund disgust a la minarla radical.
EL MINISTRE DE JUSTICIA
ES CONFIA AL CAP
DEL GOVERN
En acabar la intervenció del s.enyor
Haars ha sortit als passadissos de!
Congrés el ministre de Justicia. Se li
ha apropat el senyor Honorio Maura,
el qual l'ha felicitar efusivament.
El senyor Alvarez Valdés ha dit:
—Jo he expressat la mey a convicció.
com que el cap del Govern sap que
ho és, que faci el que vulgui.
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hi pot veure, alguna vegada. pantalons
de golf de color gris perla, i sentir
bescanviar els compliments enmig
d'un bit difós de roba mal rentada i
d'extracte de suor.
Allà es parla de política, finanea,
desarmament internacional i filosofía.
Horn sent parlar d'Hitler, de Dollfuss,
d'Araña i del senyor Selvas. Hom toca tots els temes. Hi ha controvèrsies de sobretaula. Hi ha de tot. Un
pintoresc Palace de (pace sousl
Quan n'arriba un de nou el parró
surt a rebre'l. Aleshores l'amo i el
nou arribar es donen quatre cops a
l'esquena. L'un parla catalá. L'altre
alemany. Ningú no s'entén perb aviat
!liguen caps... -Betten" a 6o cèntims.
Menjars a la carta cantada. Si lIoste
es porta la vianda, gran reducció de
preu. Si se la porta i se la vol coure
o fregir ell mateix, més reducció encara. Plat del dia a perpetuitat: "potaje", mena d'escudella standard anomenada aixi en tots els establirnents
de les Drassanes i d'idèntica camposida. El contingut de tot un sopar
en un plat sol. El parró i el nou
hoste s'han entes. Horn trinca i la.
normalitat recomenca.
A la cuina es baixa per quatre
esgraons. Alli es pot veure com hi
arriba un senyor amb coll planxat,
americana creuada i capell enribetat
i es treu un parell de cebes, un tumaquer i un tros de "cerveläs" de
la butxaca de l'infecta i s'endega una
amanida... Un altre espera amb el plat
a la mi que ii posin la porció, menee al seu costar. davant l'aigüera, un
gran ad ros s'afaita amb un tras de
mirall a la mi i espurneja d'escuma
al set) entorn.
A la fonda que descrivim es poden
veure alguna especimen d'aquesta mena de gent, que e:s seus compatriotes
anomenen en alemany "els cent-setanta-cines". San els fugitius de la
severitat nazi en l'aplicació de l'article 173 del Codi Penal Alemany, que
Toril Simon, d'Esserz
;tunea la pederästia.
En aquell recó, aci i ¡lli, escamvan pel globus amb un vehicle erinafulari ple de banderoles repartint tar- pan per parelles o bé junts. acosturaen
a menjar-hi el be. millor da.
get ainb el tetrat propi, lrtacix, pel
que es ven, en tot el territori del quita nova modalitat de viure de la
Reich, d'una anomenada considera- bona fe de la gent a costes de l'antible, cae' no 'arriba cap alernany a feixisme. Si el nou arribat és alemany
Barcelona de la categoria de la seva o parla llur llengua, ben aviat en fan
clientela que no vingui assabentat un de mis. Assabentat de l'ofici que
perfectament de l'adreea de la que professen, s'hi allistan encantar. Lía.
ells anomenen Fonda Alemanya de vors els antics ii taran l'aprenentatget
Com que no sap l'espanyol, Ii enBarcelona.
L'amo de la Fonda fa la seva feina senyaran un vocabulari curt peno
completament absent a tot el que es ficient pel seu contingut molt exprese
parla i s'amanyaga al seu entorn. La sin: "Yo hambre", "Yo comer - , "Yo
say a muller, catalana també, collabo- mujer, pequeños, lejos", "Yo germän
"N hi ha prou.
ra amb ell en alió que tan sols els fugado".
Aleshores ii ho ian repetir, i el nota
interessa: el farciment del calaix. Si
convé, la bona dona també sap treure arribat ho diu a la sena manera, que
el geni,•com el patró. Si alelí • va be- és quan fa mes electa, i com que
gut i arma massa xirinola,'ella crida: expliquen el significat, instintivarnenl
"—Rol, porta les xurriaques i fum - lo acompanya els mots amb el gest apeo.
a foral' 1, si ell no pot fer-ho o no piat i la cosa queda dalló mas pan
eólica i convincent.
hi és, ho fa ella bravament.
Allò ho din a casa de tal o tal
La casa té actualment una afluencia de clients considerable. És una altre personatge, la direcció del qual
bona época. A les hores de Pipar del li indicará qualsevol d'ella mareaos,
migdia i de la nit els quatre meres segons un complet arxiu mental i de
ert quadro que formen • la taverna targes de visita amb guatee muts de
s'omplen d'una gent especialissima. recomanació, que passen de l'un a
Aquest recé' , que forma la taverna, l'altre, les quals han. tingut bona cura
ve a ésser lHall", el "Dining Room" d'anar guardant sempre, malgrat utie
i el saló de festes i conferencies de litzar-les, i rexit Es descomptat.
El que fa mes tenme que resideig
la fonda. Un gran mapa, detalladissim, de la Península Ibérica, en co- a Barcelona és un veritable 17.xill vivent
a posta per a aquesta feina. Ell
lors, tapa tota la paret de la mi dreta
des de l'alçada dels caps de la gent sap que aquel] conegut doctor alieasseguda fina al sostre. Aquest mapa nista, militant fervent a les l'iteres
d'Espanya ha merescut al patri el d'esquerra, no deixa sortir ningii de
reconeixement etern de tots els cap- casa seva amb les mans buides, mentaires aris 1 no aris, nacionals i inter- ee hom s'In presentí amb una bona
nacionals que han passat per la casa. cara de víctima. Tal alee, personatAndalusia, sud de Portugal i la costa ge de secretaria d'un elevar cartee
del Marro,- mostren unes re g ions molt oficial i públic, fa dues setmanes que
enfosquides, com boiroses... Sin ti- no hi ha. anat ningu. La darrera vemes del eosmitic emprat per la clien- gada dona vint-i-cinc pessetes. _en/S
tela de l'establiment. Els cranis que h¡ anirä Hans. Densa toca el Presihan fregat i refregat per sobre dels dent d'aquella associació, que sempre
haixos del mapa hi han pintat, a for- (lana. Pera aquell altre dina mas.
ç a ¿'horas i de dies, aquesta mena de Salo reparteixen, i si hi ha raons,
cortina de film que pasta per Gihral- s'ho fan a sort, a cara i creu amb
tar 1 s'estén des de l'Atlint , c fin; a una peca de deu cinturas...
HA ARRIBAT SCHMELING1
la mar ir! editerrinia...
A la casa, que és un dels pries llocs
El dia que s'assabentaren que arribi
curiosos
i
acolorits
de
veritat
inedits,
el campie de bo ya Max Schmeliug hi
que encara resten al nostre harri xi- hagué tumult a la Fonda Alemanya
nes, no s'In estatgen nes que estran- del Barri Xinès. Tots creien ésser
gers de Centre Europa. La nostra po- els mes indicats Per anar a sacsejar
brissalla no hi va, puix que els sem- el cor del compatriota celebre. Hi
bla que no sen a Barcelona. Els té- bague raons de mita importancia.
tolo, els avisos, els preus, tot, o está Un de ben informar pena anuncia
escrits en alemany o be en bilingue. un greu obstacle que es presentava:
l'ira cegada Iti va baixar un murria Schnie!ing, segons reierencies seguree
L'home va ter els possibles per ter- va esser rebut, a la seva arribada a
se relacions .i cercar conversaria, pa- l'estació de França, per les ioventuta
ró bo i prodigant una parla confiden- del Collegi Alemany, a la qual salacial i de companyonia, on els mots lució ell contesta en la forma feixista,
-penal", "hospital'', "sin una perra . ' i en hon Intlerià. No hi haría, dona,
"cacho de pan" revenien a l'explica- res a ter amb el "trae" de refugiats
incessant ntent, no amo seguí irr- politics famélica.
se entenclre ni entendre res ell maleta.
La colla queda decebuda. L'arribada
Se n'atte. 1 fou el darrer natural del d'aquest home celebre no podía ésser
país que passa per la caca.
aprontada. Peie un annmenat L i un
Mirant al carrer loes creu veure un altre, que segons les hores del dia té
rece d'Hamburg. un cop dintre,
preten.ions de gran senyor i es fa dir
ier ritt eaforç per recordar que us
troheu a Barcelona. En aquell men. Herr D., consideraren que l'estada d'ajador de quatre metres en quadre, un quel l personatge a Barcelona s'havia
ban director de cinema hi trobaria un d'aprontar d'una manera o altra. Tal
grapat de filma. I dels bona Tothom bella «asió no es podia 1,as perdre.
conserva aquella mena de diguein-ne Leo i el seu company tingueren una
dignitat en l'abillament que caracterit- gran pensada. Leo, que parla be l'anza el vagabund i captaire ari. Aques- eles, es presentaria com un obrar nordla és rúnica taverna del barri on es aneria en parada forçosa, i Herr
veuen capells penjats en ponis de cont un pobre aleinany ansb residencia
penja-robes, posats a posta, a la paret. aci, en el mateix estar d'atur. Moit seBen entes que u/tiesta capells són rie que el campin no es recordes &la
d'una impermealtilitat de metall de seus tvuls toles ais Estats Uuil i no
tanta transpiració mal han absorbit, els commognés la visita...
(Continua o /o ('dgino 11, coi. 3)
peri sOn capells, al cap i a la fi.
Allä trobareu sexo- ben vestida
(1) Vegi's LA PUBLICITAT d'ahir
amb peces de cinquena mi. Fins hom

El gran quarter general dels falsos
i d'alguna dels veritables refugiats
politics a Barcelona -raplega i resideix en aquest carrer tan miserablement arolorit del darrera les Drassanes que porta el nom de Migdia.
Qualsevol vagabund alemany que
arreplegueu a Barcelona rus din que
viu a la Fonda Alemanya del arre
del Migdia. Aquesta dita Fonda no
és mis que una taverna i casa de
dormir un per rnitjá d'un rito: descolorir a la porta renuncia el preu
dels llits: "Camas, betten, a 6o Céntimos " . L'amo és catalä, i com a
bon catali és un home trempat i larcut. No és, doncs, alemany ni té
cap parentiu amb alemanys, pera a
causa d'haver fiat hostalatge i aliment
a més d'un "roclamón” d'aquests que

▪

a

LA

PUBLICITAT

per als que es dediquen a les arts de
la construcció.
* L'Exposició de Bolles
Arfe de Madrid. — Una sorpreaa L'han
tinguda, i ben desagradable, els mitres
artiates concurrents a l'Exposició, quan
A--.... -......„.—...,—...i
ja havien preparad l'expedicid de les
Remisa per bornes de la vilua poli- deis ¡libres manuscrito a rEdat Mitiarta obres, amb la publicació del Reglament
tica i administrativa de Burgos.
ai.ri cata la dels primera !libres intime- nou, molt després de la convocatòria

Les Lletres i les ,Arts

............_____
.
_
.

VIIITCENTISTES TIPICS
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Gaspar RemanIIII
"La Vanguardia" del dia 6 publiun article del senyor Ferran
Calls i Taverner sobre la personals.at del banquer català establert a
Sfadrid Gaspar Remisa, el protector
l'Aribau. Es Un tema interessant i
arobablement encetat tot just ara; el
;enyor Valls i Taverner parla de ia
:onveniencia d'aportar-hi tots els eslariments possibles, i nosaltres,
reient-ho arar rnateix convenient, inlicarem les dades que ens són con,
rudes sobre aquest perfonatge.
Ens cal, en primer 110c, rectificar
dgunes de les afirrnacions del senyor
Valls. arnb tot el respecte degut a un
aistoriador tan eminent. Reierint-se
II moment Que Remisa fou nomenat
lirector general del Tresor Reial, en
. 826, diu: "Reinaba a la sazón Don
7ernando VII, cuyos ministros en
aquel tiempo se aplicaban a organi: an la administración y a reparar los
labos, trastornos Y P erturbaciones
loe la guerra napole6nica primero y
nego las violencias terribles de los
aandos políticos y los excesos denlal ógicos del trienio liberal ,habían
:ausado a !a economia del país". 1 se.
. un elogi del ministre d'Hisenda
fueoc
.s.ópez Ballesteros. Es evident la milora que Ballesteros portà a les hinan:es espanyoles, i filas pot éSSée assewalat el dit ministre com un de"
uses que han marcar una or entactó
incertada en la materia i qoe l'han
lusa a la práctica amb energia i com)etencia; però ens sembla poc ajussat
Is jets dir que els altres ministres
casita alguna cosa de seriös en ma.eria administrativa. En realitat, si
xceptuem la notable tasca de López
3allesteros a Finances, res més no
:5 pot assenvalar amb elogi deis miristres de 1 8- 26. ocupats a plaure el
'ei i la seva "camarilla" i a anar
rampejant la inestable situació polica sobre la base de mantenir l'"statu
mo"; precisament aquell període, ea.acteritzat pel ministre de Gräoia a
fusticia. Calomarde, és d'un estancanent Ilastimós, que té manifestacions
an pintoresques com la de clausurar
es Universitats i crear unes "Rea 1
'
(seudo
de T auromaqu.; a" , obra
. del
eferit Calomarde.
1 això darrer ens porta a parlar
l'una altra afirmació del senyor Valla.
Din que el ministeri d'Hisenda d'ales/ores "comprendía a la vez los asunos de Hacienda y los que más tarde
nemil de la competencia del minisco de Fomento". En realitat, les maeries que foren més tard de la comesencia de Foment llavors es troba'en repartides entre els departaments
le Gracia ii Justicia, Hisenda i la
'Primera Secretaría de Estado y del
Despacho Universal".
Anem ara a les petites dades que
r odern afegir a les de l'illustre colla'orador de "La Vanguardia". Dila Ja, ier de Burgos, politic destacat de
'epoca, en els seus "Anales del Reilado de Doña Isabel", que quan en
lesembre de 18 3 3 Cl general Llauder
-un altre vuitcentista catalä inteestant i oblidat — es disposava a
lanear el seu manifest contra el cap
lot Govern Zea Bermúdez, el minisre de la Guerra, Zarco del Valle,
'conseguí de Remisa, atole de Llauter, que fes gestiona prop del general
nataroní perquè desistís del seu proafasit, i alegeix que Remisa ja no tin _
:11 E temps d'intentar res per haver
:ixit a la llum el farnós maniiest. Es
In detall que confirma l'alta consileració social del banquer català.
..,
m Burgos que q n, ...r
Din també
Pn
rener de 1934, bou reconstituiutael Gasind, aman
man de la sortida de Zea Bernúclez, proposä a la Regent Maria
:ristina, que l'havia confirmat en el
:arree de ministre de Foment i li denanava parer sobre /a provisió de
iiverses carteres, que nomenés miristre d'Hisenda Gaspar Remisa. Ma'la Cristina refusi aquest i algun altre
:andidat que en segon terrne propolava Burgos. Heus acl una altra prova del concepte en que era tingut
ata

Sobre Remisa ens crida l'atenció
turbé la gratia del seu cognom. Coneixem el nom "Ramissa" o "Remissa"; ¿no fóra probable que el nom
veritable del nostre personatge fos
també "Rernissa", i que llagues perdut una "s" per influencia espanyola?
De totes les noticies que tenim sobre Remisa se ' n desprèn que era un
home tipic del seu temps. Gran financer, a la manera de Rotschild, de
Laffitte, o d'Aguado, encara que sense arribar a assolir la categoria daquests, Es un fill de l'epoia del liberalisme econernic que donà lloc a la
forrnació de tantes fortunes i a la
mobilització de tants capitals.
Politicament, tots els ind:cis que ens
proporcionen les seves amistats ( Ballesteros, Burgos, Zarco del Valle)
ens el presenten com un afiliat al que
podriem anomenar escota doctrinäria
espanyola. En aquella anys darrers
de Ferran N'II i primers de la Regencla de la primera Cristina (1830t835) es forma a Espan t a un corrent
partidari d'harmonitzar el liberalisme
¡ la vella monarquía, a base de mí>
tues transaccions; ea el doctrinarlsme
trances adaptat a les circumstincies
pui x mentre
de lloc i de temps,
Royer-Collarol i els seus deixebles
eren partidaris d'una Carta atorgada
i ädhue d'un règim parlamentara moderat (la "Monarchie censitaire"), els
espanyols que Burgos i Miraflores dirigiera volien mantenir encara durant
un període molt llarg el vell regim
politic, assuaujat per l'esperit liberal
i posat en carp í d'evolucionar per mitjá d'una progres3iva i intensa labor
de redreçament cultural i econòmic
del país per obra de l'Administració,
i d'acord amb els principia de l'Econonata lib eral.
Aquella bornes eren —oh paradoxal—uns romàntics de l'administra.
ció, i aquest carácter una mica líric
de llurs idees ¡ de llur obra s'explica
per Ilurs mateixos antecedents litemés qualificat d'ella,
raris. Burgos. el mis
ud un
que ha dea
era u- --n- neoclissr
.
• 1,
• si•
2 1:1 111 Cóm a traductor d "loma, que,
ue es reflexiona, es ben lògic
si uns poeta havia de tenir l'adn .
nistració, fossin els ~l'ala, amb
Ilur gust per l'ordre, per la norma i
per la pondera ció, i, alhora, amb
aquel!
..regust d'entusiasme renovador
i d'inquietud lírica que ele donava sovint el contacte amb ela rominti'cs
.-•
En el moment que naixia l'Eatat modem, un fenomen com aqueas da ben
natural, i ja s'havia manifestat anteriorment en els momento culminants
de la política reformadora del Setceni t i en ¡'época napoleónica.
Si Remisa pertanyia a una escola
política cona la comentada, es fa mis
explicable encara la sera protecció a
un poeta, que, d'altra banda, iniciava
una ruta ben oposada deis del punt
de vista del problema nacional català
a la d'aqueas doctrinaris que eren la
máxima representació del centralisme antinacionalista.

sos. Una extenso biografia completa
apiolo obra, que jara venir al un': desmetilo? unes ganes enormes de formar

una -biblioteca,

C. BROSSA
—*NOTICIARI DE LA DIADA
* "Presons obcrtes", el nos Ilibre
de J. Ron; i Reventó!. que serä posar
a la venda la Diada del Llibre, ßerä.
sens dubte. una obra ni,* discutida, ja
(me evoca el rnen comnlex i dolorós del,
nroblernes que es deriven del divorci. i
les línies dels conflicts mimaba s costonen amb el dibuix patètic de remeció
humana,
* "1..1 revoltició moral". — D'aquí
a pocs dies serà rsmat a la venda un
opuscle d'Atina Muria. que presentara
i observaun conjunt de suegeriments
ricos personale sobre el , problemes in,
rals de la sexualitat. El titol de l'obra
sernbla demostrar que Anna Muriä pretío acoblar els prohlemes de la moral
sexual a l'engranare. deis moviments revolucionaris mundials
de R e 7 , olah
1 c0,,cele
;11
c t o ds distint a cada país? Així 110
plantegen J. V. Foix i Josep Carbonell
en la scesa
. , obra Repolució Catalanista.
que sortira per la p iada del Llibre.
* "Reeorde i belleses de Catolunya".
Arnh aquest Vibre nublicat ara de per
("CoRecció Popular Barcino", vol. tool.
bons prat eomrrovar que l'obra de Pan
Piferrer — ori g inárisment redsctada en
rastella i ara tradulaa ron J. deis Domenvs — tan resistir el ras del tenme
mel aras Ta transformarió ri.;.• l'estil /ite_
rae; bx sofert d urant la darren centúria. Un bon Ilibret rer a la Disida!
* Un resion de eincina eaprafia. —
I.a p r es,aració, la nroducció i l'edicié
del , en" , ,g,s mf„dHles a fm, e" e n
r erent llihre e- J. Cerner i Rihalte
con; es fa r re t film (vol. oo de la "Collecci6 Popular Esrcinon. tan a prop6del Llibre.
a la Diaria
sirePer.c,,,,ipc,
efe Fr,ncl„. _ .L„ Fdi.

clon, P roa tenen en nrem s a l'obre autoba .t i n7e7ntteer,..C,u,
h.,'""‘FI t Z . a4. d (le i ,J . , Prn' Ti
eine'
,
,
".
rem ets armes de la nostra literatura.
* ..ri fet4 urre r . _ FI ,,,nhinl 6,
de la Biblinteca A Tot Vent. que. ami)
tant d'hit publinuen les Edicions Proa.
és la novena de Xavier Benguerel FI len
.rrrret. la mili
(,ist emecialment disfingida pel Turat del Premi Creixells
d'engil , m. El volum 67 seris l 'obra d'Alhas Hinclev, Duee n tres nracies. nue
ha traduit al refala Maria Teresa Vernet. .Autor i traductor són una gerantia
* "El er+t de les banderes". —
Anue sta4 s la <farrera efm a de Jnsell
Puie r Bosels destinada a sortir per
la piada del Llibre.
* "Set calces". — La revelació del
Premi Forg„,„ T933. 4 pmia de re/te.
,i6, deeontide„ia? se, colóra. una
inventut refractant el somni de la seva
fugida sobre la nostàlgia d'ella mateixa '.
Joan de GARGANTA Vet aquí les ratlles de presentació nue
Carles Riba ha escrit per aquest !libre
de Lluís Casals, que será molt por.0
d'adquirir per la Diada del Llibre
S'ACOST A LA DIADA
* Car d el tí 2 ¡ C a+ e era ha
DEL LLIBRE
acohlat, en un relum de prop de sisrentes pagines, titulas El ejercicio del
UN MANUAL CATALA
Derecho de Propiedad aplicado a fincas
tots els elements de jurispruD , HISTORIA DEL LLIBRE urbanas.
dende 1 fiscal, que poden interessar als
Poques obres pos kose citar ta n °partid- propietaria.
namsort, apesta dies de preparació ni* L i4 Llibreria Bastinos,
brero, com el Resum d'histeria del llibre editora també de l'obra consignada mis
la
Concede)
per
publicas l'estiu passat
amunt, ha puhlicat un llibre de Robert
Popular Barcino. L'autor, Pese Do/ti- Satet traduit per Antoni Riviere, titugues, hi estudia antb antenifat i truca- lat Los Graficoss medio de dirección de
ció l'evolució de la producció llibresca las empresas, molt arte per als que es
des dels montes de rapirw de l'antigui- dediquen a estudiar els temes d'organittat fino al: tiratges a l 'engrbe de la nos- zació comercial.
tra ¿poca.
oca. El material d'escHptori i la
* Si nn us heu subs reir
manera descriure dels antics, la dificil alvació de la cultura a rEdat Mit. encara a la Revista dr Cataltoiya atajana, la intenció de la impremta. res- "veu-vos a feches: l'aPineliaf to, nihreria
clat cultural del Renoixement, ain6 la
formació de grans bibliotegurs, són 14113
quants dels temes interessant.s
, sims que
(robe, desenrotllats en el Resum d'His-

tória del Llibre.

•

•

*

C civil! í s

S.

blicar un interessant

acaba de Pu-

Manual tebricopractie Per a la determinació delements
en riettott ortnat. Porta un Pròl e g de

Copiases jp ustraeions de inonuments i l'arquitecte D. Sugranyes i forma un
de manuserits acompanyen la histaria de V QIUM de prop de 30 55 pagines, nodrit
l'art d'escriure en rantigititat, i de pla- sie documentació gráfica i de tenles loves de bella escriptura i de capllelres la garítmiques que el fan interessantissini
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de Carburs Metàlelics

MALLORCA, 232. -- BARCELONA
Oficines-Tel. 73013-Vendes Correus: Apartat 190 Telegrames: "Carburas"
OXIGEN. OXIGEN LIQUID

AGETILE DISSOLT
NITROGEN, AIRE COMPRIMIT
CARBUR DE CALCI
FERROMANGANES
FERROSILICI
SILIGOMANGANES, ETC.

FABRIQUES :

BARCELONA - VALENCIA - MADRID
CORCUBION - CORDOBA I LAS PALMAS

FABRIQUE S :

'
BROMA (Barcelona)
COROUBION (Corunya)

SUCURSAL*: MADRID: Passeig Comandante Forte*, 24. — BILBAO: Alameda Remada, 17.
VALENCIA: Carrer de Col6n, 22. — SEVILLA: Cerrar Vida, 4. — LAS PALMAS: Fernando
de Ouanirteme, 49. — SANTA CRUZ DE TENERIFE: Passeig de la Coneordia, 5

CALEFACCIO PER ACETILE: APLICACIONS INDUSTRIALS (socarrImat I *essost de fila
I peces de seda, NI, está I altres telxIts). INSTAL.LACIO DK LAIIONATORIII, CALEFACCIO DOMESTICA. eta.
SOLDADURA AUTOGENA: Inetallaolons completes per a soldar 1 tallar gel progedlment
OXI-AOETILENIC, amb aparell de gas acet114 I amb aoet114 Magan
MANOINETRIS, BUFADORS I teta men a d'aoceeeorle I materials d'aportaeig
APARELLS LLUR OXI-ACETILENIOA (Cine matbgrafos). METXERS (amb Inoandescimola
o senas). NERATOL, (purifloacI6 de l'acet114). INSTAL.LACIONS PESCA NOCTURNA PER
AOETILE (Demaneu opueole). MAOONDEAUX PREST-O-LITE I Ilur rearma

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS GRATUITS

oficial. Aquest Reglement externtxmani,
com si fos demorat expressament. per.
qué los irrecusable, carvis radicalment
la votació de la "medalla d'honor" suprirnint el ves "per delegació o correspondencia", vol que, per altra banda,
troba heu i admissible per elegir el Jurat adjudicador deis altres Premia Vol
dir que priva d'aquell vot primordial
els artistes de fora de Madrid. El Circo! Artistic ha patrocinat con, devia la
insta protesta dels nostres artistes contra una fatal exnoliació i 'ha feta pregene al senyor director general de Bella Arts.
A les Laietanes. — Aquest mati,
*
a les once, tindrà lloc a les Galeries
Laietanes la inaugu r ació de les exposicions de pintures deis artistes senvoreta Elvira Oms, setas: « Ricard Ferrer
i Turull, Vila Cinca, i una altra de
eibtixos de Sansalvador.

Diesabte, 14 4'abri.1 'de 1934

Ele republicana no eitern
disposats a dimitir
Ha afirma LA HIJ3fANITAT, lentse eco de les declaracions de l'arriar de
l'edidd de "Las" recelada per ordre del
fiscal:

"Perque, on hem arribati ¿Corn ha
anat alzó que un ministre de la Republica, des del banc blau o des d'allä
sus sigui, condemni un moviment gloriós gracia al qual ea proclama el
non régim espanyol? ¿Es que aquest
senyor Alvarez Valdés no sap, per
exemple, que el cap visible d'aquel'

moviment era no res enenys que S. E.
el senyor President de la República?
Si no ho sabia, no pot seguir essent
ministre. Si ho sabia, encara menys.
1 si la seva paraula ha pogut patinar
sobre una frase impremeditada, el nú:ristre de Justicia no Pet romandre
una hora mes al Govern. Si no dimiteix en— com deia ahir a la nit
"Luz", en l'edicib recollida per ordre
número
El
Gracia
Rambles.
—
*
del fiscal—a que haurem dimitit els
d'avui de "Gràcia Rambles", el ja republicana.
popular setmanari humorístic, per tal
I eh republicans no estem dispode commemorar el terser aniversari de nte r dimitir. Almenys, el. republila proclamació de la República, surt en cana de Catalunya. La vea deis nosun nou format: quatre Planes de gran tres diputats ha expressat rotunda.
mida, a set columnes, imprcses a dos ment, exactament, l'opinió de la decolors, i t3 vendrà al preu de vint ten- mocracia catalana en aqueas debat
tims.
lamentable de l'amnistla, que no té
ele sentiments de
* "Retrolucid Catalanista" és el re- res a veure aamb
veure amb una odiosa
cull de textos de T. V. Foix i _Tosen pietat i moltrevenja."
Carbonell. en els quals els temes mes intenció de
actuals "revolució nacional". "separaL'amnistia
listase. "intervencionisme", "federalisme", etc., són tractats des del pum de
rmoDEqwcypi oTql eLluNveYgA, sense
ta, VdEfiD
vista del catalanisme integral i inte- carLeA
grista. N'ha dibuixat a portada N'Ar- concessid d'una antnistia ha Jingla una
sur C-arbonell. Sortirä per la piada
instificació ora democratice. Per dedel Llibre.
niostrar-ho, fa el següent parallel:
"Nosaltres condemnem, i hem con.
demnat sempre, tots els ates de vio.
La "Revista de Catalunya" lnoria. Hem condemnat, especialment,
els "pronunciamientos" militara. Nosaltres creiem que els militan no han
sublevar-se mai, ni contra la MoPer la Diada del Llibre senil-a el de
ni contra la República. Per
primer número d'aquesta publicació men- allanura,
nosaltres no seria un atenuant que
sual As « e g urada des d'ara la seva con- els fets demostressin algun dia que
Catalunya comprará amb una el moviment del lo d'agost de 1932
revista d'estudi que no tema feia 111,, no fou contra el reuno, sine, contra
Els escriptors atalans de fofa les
gavera. Els militar; no poden tarntendenries hi aportaran Ilur collaboració. el
s ...blevar-se mai per a canviar un
El sumari d'aquest primer número do- poc
ministeri.
nari la el to d'absoluta responsabilitat
Pecó . qtlitia es la realitat de la vinue nvuitindra ettanre. El gran nombre
da politica espanyola? Les Corts de
de subs s rincions ore arriben cada dia la República van a concedir pensions
de tot Catalunva a l'Administració (Ts- als supervivents i als hereus dels mioineria, tol i les que es reben a les lli- litara que se sublevaren contra la Mobreries si gnifiquen cm era sincerament narquia a Badajoz, la Seu d'Urgell,
esnerada i ja indispensable a la nostra Santa Colonia de Farners, Santo Docultura anuesta publicarió.
mingo de la Calzada, Madrid, CartaLa nresentació tipoeráfica, este ha e s gena i el "Numancia". El matera se-taconfidJse°b.tnràoa nyor Prieto i la minoria socialista i
la dignitat i la noblesa que ral Que tin- les minories desquerra aclamaren en
co; per fer honor al seu nom.
la sessió de dimecres els sublevats de
Per evitar que el tiratge pegués és_ Jaca. ¿No seria hora que, entre tots,
ser insuficient. cal activar, en tot el treballéssim perque la realitat politica
possible ;3 tramesa de su b scripciA i la los una altra i perque, arnb l'amnistia
comanda d'exemplars, per part de les actual, co liquidessin els "pronunciallibreries.
mientos" militara a les terres d'Es.
pana a?"

RADIADORS
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Nou sistema patentat

Als lectors de "El Mati"

••••nnn

obtingut èxit
amb la /en expesicib a les galeries
d'art Syra. La critica li ha tributat entusiatics dogi,, i prestigiosos tened°.
nistes han adquirit totalment les teles
ha

El

plet per la 'minucia
eclesiàstica

Des de LA HUMANITAT, impugna
l'artick de ¡'editorialista del "Brusi" sobre (Huerta matéria i del gual erina
que tenia esposadas.
aci el fragment substancial. Amb agites,:
* S O fan c expon a la Syra un •'ah odvocats—diu---J"A B C" s'apunseguit de
en metan repta- tara un Orit dateint del gros

del seriar Guerra del Río, al levan.

Narbona, que havia estat des de la
Reconquesta fina aleshores, a desgrat
de molts catalans, el metropolitä de
les diócesis de la nostra terca, Les
gestions fetes a Roma contra la primacia toledana tingueren èxit, i des
d'aquell moment redoblaren els esforços per a la restauració de la Seu
tarragonesa, restauració que assoli
Sant Oleguer dins la primera meitat
del segle XII.
En realitat, els sísela de Tarragona
ten force anterior' a la Reconquesta.
Es remonten, eclesiàsticament, a lbpoca romano-cristiana. El P. Jaume
Caresmar, a darrers del segle XVIII,
els exposl brillantment.
LA B C" i el mal advocat del
Brusi no han tingut present el martiri del prelat tarragoní Fruitós i els
seus dos diaques, en el segle III, ni
eis versos en qui Prudenci asseguri
que, a conseqüencia d'aquell esdeveniment, no mancara mai a Tarragona
la protecció de les altura celestials.
encara que vingui la fi del món:

Serie a hablar "en nombre de los raducales" para exaltar la identificación
de sus correligionarios con aquel ales,
rioso acontecimiento, precursor ferian.
do del otro, ya definitivo. de la Pe.
Pero, a nuestro juicio, la oportuna
intervención del sehor Guerra del Rio
tuvo otra significación aun más importante que la referida. Un miem.
bro del Gobierno acababa de pronunciar su disconformidad con la única
gesta verdaderamente heroica de la
República. Otro miembro del mismo
Gobierno se levantaba a continuación
a proclamar su solidaridad, no con el
compatlero, sino precisamente ton el
acontecimiento que éste impugnaba.
Ninguno de los dos desde luego ha.
biaba en nombre del Gobierno. Séanos permitido suponer, sin embargo,
que mes cerca del criterio del Gobienio de la República tenia que estar el segundo orador ene el Prinlero..

Cal saber la veritat

"Olim tenipUl erit ruente mundo
Cunt ta, Tarrico, Fructuosus aeri
Solvet suplicio taren, ab igni."

Ea una nota gravida d'inquietud, L.1
Yoz, que es maiIia de l'eufòria de
la prosa oficial, dilo que co! que el pob le
"Oiga que hi Ottern a fer, a ljni; que pte
dem guanyar o perdre en l'aventura:

La fi del món, perb, no seria llunyana. si els teòlegs i canonistes de
I'''A B C" apariestin a fine gust les
coses del cel i d la terra..."
L'atzagaiada

"Cuando se nos presente el balan.
preciso, terminante, sin
ambigüedades, diremos si vale o no
la pena el sacrifici que, grande o chico, de dinero o de sangre, siempre
lo habrá. Pero antes queremos saber.
Una larga y dolorosa experiencia aguza esta apetencia normal en todos
los pueblos. No nos oponemos en
principio a nada, pero querernos saber. Y no nos explicamos cómo esta
ansia que bulle en todos los españoles no se ha expresado todavía en el
Parlamento. El Gobierno tiene la
obligación imperiosa, ineludible, de
decir la verdad, de sacar el fondo que
basa en este asunto. No se diga que
es co secreto de Estado. s Pueden jugar aún los secretos de Estado? Por
último, le interesa mucho al pueblo
ce concreto,

de/ ministre

HERALDO DE MADRID pasa de
celles k contradicció del ministre de
Justicia amb l'esperit de la República:

"El sea« Alvarez Valdés reputaba
a los sublevados de agosto fieles intérpretes de la voluntad nacional y a
continuación proclamaba su disconformidad con el alzamiento que propugnaron y alentaron de una manera
mas o menos directa los mis ilustres
edificadores da la República.
;Imprudencia, ligereza, fallo en el
necesario dominio de la palabra? Es
posible. Posibilidad que referimos no
al sentimiento intimo del orador—so-

bre lo que es muy delicado dictaminar—, sino a su concepción de lo
que un ministro de la República puede decir conto máximo y como mínimo.
Que el actor Alvarez Valdés había dicho algo indefendible desde el
punto de vista republicano lo demuestra a las claras la rápida intervención

Borsa

español saber la verdad: pero acaso

le interese más al Gobierno y al régimen decirla. A la postre, el pueblo
sabrá la verdad, y lo; engafioe, que
no pueden permanecer eternamente
ocultos, dan siempre muy agrios frutos para los pretendidos engaitadores."

Finances

Moviment borsari
MERCAT LLIURE
Un gran encalrnament fou la nota dominant en la reunió de borsa
Molt poques transaccions, poco valors
cotitzats, pecó la tendencia fou de fermesa, havent millorat el canvi la mejor part d'accions cotitzades.
Tinca lisiada pel Mercat Lliure de
Valera en la reunió de !besa:

En un editorial en negretes EL MeITI
recapta la sera independencia política, i
afirme que 110 es fa solidetri de lactuacid público del senyor Pass Romera ni
dc l'actuació de la timó Democrática de Nord
Alacant
atalunya, ,
Cno

"Per a nosaltres el senyor Romera
és n és que el periodista que ha
posat un gran amor i una gran contPetencia en ja seva tasca i una cura
extremada a no tractar trenes que ni
de prop ni de Iluny freguessin amb
la politica. No es fa solidari, "El
Mati", de la seva actuació com a heme públic ni de l'actuació d'Unió Democrática de Catalunya, a la qual
pertany el senyor Romera. Estem
totalment desIligats d'aquest partit
com de qualsevol altre, i es propòsit
fermissim nostre de mantenir aquesta independencia. Redoblarem eis
nostres esforços, no solament perque
això continui essent una realitat, sin6
per a no donar Iloc a que ningú pugui dubtar-ne. I ens plau fer aquesta
declaració perquè cap partit no pugui ter-se illusions — si és que la nosira modestia pot fer-ne concebre —
sobre la possessió d'un Migan d'opinió
Transport i turisme
que pugui afavorir la seva política
partidista. Volem treballar per porFàbrica i reparació
tar adeptes a tots els partits política
Avinguda del 14 d'Abril, 463 que coincideixen amb nosaltres en
això fonarnental: cristianitzar la so(entre Casanova 1 VIllarroel)
cietat; afiliant-se cadascú al grup poTELEFON 713020 BARCELONA litic que més exactament respongui
a la seva manera d'apreciar les coses
secundàries accidentals."
¡Significa °La-3 101 majo r acostament de
EL CORREU D'AVUI
" El Molí " a /a Lligar
*

Premsa

Reviata

Dia

13

nuca Alca o
anterior boira

5.3.00 + 020
47'15
61r,3 -h o'ro
140.50 +623
66.73 +0.23
49. 0°
4900
6'25
6'25
10485
Gas E
10525
BORSA AL COMPTAT
En els dones de l'Estat, si be no es
van desenrotllar grane negocis, la tenpaja,
dna,inc
lioiaraisan ttoottesellesseuemseiscstoor esfoiu st ies
M. Rif
Explosius
Montserrat
Colonial
Petrolets

Cer'25
140.75
67'oo

Les obligacions de la Generalitat de
Catalunya passaren de 100' 23 a roo per
loe (--0 . 25); els Dense, municipals han
experimental un retrocés d'importincia;
aixi, dones: el 19°6 seria B 1/2 p e r
roo de 6325 passa a Si per roo (-1'25);
l'emissió del 5 per too, de 67 per arao
passen a 6565 per loo; emissió Pan
al 6 per sao, de 81 . 25 per roo passcn
a 7875 per roo (-2 . 5o); Exposició, de
114'oo a 83' 50 (-050); Eixampla emissió 1927, de 8623 a 79 per roo (-1'23):
Diputacions i Provincials, sostinguts.
Les obligacions ferroviiries, amb melt
poc negoci i petites diferencies, tant favorables corra adverses, igual que les
obligacions de Tramvies.
Les obligacions d'Aigua, Gas i Elestricitat, tumbé amb poc argon i anih
accions comptat el negoci es pot dir que

Despullea: Tendeixen a afermar-se una mica més degut a
la molla demanda I la poca oferta que hi ha. Veurem la setmana
entrant si ens caldrà modificar
la cotilaació registrada.
Veces: Tal com ferem avinent
fa dies, no de possible cap negoci amb les del pafs, tota ve•
gada que al preu que prelenia
bord origen les estrangeres st
cedeixen damunt carro aef, amb
una diferencia de cinc pessetes
per cent quiloa.

Anuncis oficials
OONIPANYIA GENERAL D'ASFALTE I PORTLAND "ASLAND"
En el sorteig número 18 per
a l'antortització de 215 Obligacions Hipotecarias 6 per 100
d'aquesta Societat, emiesid tí
de maig de 1916, verificat en el
dia d'avui amb intervenció del

notari d'aquesta clutet N'Antont
Par i Tuequels, han reaullat
amortltzades les Obligacions eagüents:

fou quasi I1U1.

Mercat de llotja
Foro, animada fou la sessu(s
d'ahir en aquest mercal, perit les
vendea SellPe Imporläncia.
Blats: No poden) elegir res del
que liern expressat. Eis preua es
mantenen molt tenue, però
Aquests compradors retrets per
a comprar; Pie fa que no ens
sigui possible registrar cap
vendtt.

51 a
60
211 a 220
951
960 1151
1160
1401 " 1410 2381
2390
30.45
3048
3048
3711
3720 3821
3830
4120 4131
4111
4140
4301
4310 4411
4420
4471
4480 4671
4680
4861
4870 5171
5180
5281
5290 3591
5600
5641
5850 577(
7;760
G8l0 5811
5820
60 01
6910 73St
1390
789!
7100 18i1
7830
7991a 8000
A partir del dia 15 de maig
vinent tindrä 110c a les oficines
de la 1. A. Arnes-Garf , Passcia
de Gràcia, m'un. 9, el pagament
del capital de lee diles Obligacions q raó de 500 pessetes cada
una, dedifils eta imposlOs del

realitzacions
Tresor.
'1 En el ces que calgués resoldre
jat i íos, i una esmalts que l'acrediten
Barcelona, 13 d'abril de 1934.
el plet a base de la Marca Hispánica,
de gran habilitat.
El secretari general, E.
ja estarien ben posats els arquebishe3
I Brasis.
* Da 11. — Dimecres passat, amb de Tarragona! Aleshores no tindrien
la sala plena a vasar, Salvador Dill va ni gota de raó. ¿Que la Marca Hisdissertar. amb controrksia, sebre "Sur. pinica fou molt anterior a Toledo? 1.14441144•18.144+6.44+11+114.44.44444.444444
realitme", a l'Ateneu Eneiclopedie. Hi Mg?, deu veles dir que el territori de
va hacer debut. t, gairehi, sorpresa: la Marca feu tret molt abans que
Dalí de per que no es declara nazil De Toledo del poder dels sarrains. Aquesfet, s'ha provat tuse el comunisme no ta prioritat e ben certa. Per?) l'ad.
prova als surrealistes. El connanisme, vocat apontani del Brusi ignora, pel
ultra-racionalista, ne interessa als de- que es ven, que en temps de la Marra
BANQUERS
fensor, de l'irracionalisme? Va ésser Hispánica la Seu de Tarragona no
Rambla deis Estudia, 11 1 13, 1 Bonsuccés, 1 1 3
aplaudit i sissejat.
funcionava, perquè aquella ciutat restà
*
Inanguració d'exposirions.—Avui, deserta i en ruines. No fou restablerta
a les once del mati. tindra lloc la mau l'arxidiócesi ni fou restaurada la ciude l'exposiciA que havia estat-quracld tat fins a les darreries de l'època consanunelaella a les galeries d'art Syra per ta!. Abans d . aquest fet s'esderingué,
a aquesta tarda. Josep Amas exhibeix en l'any ie83, la reconquesta de Tu.
t er
vint-i-cine dibuixos: Jose p Maria Prim, ledo,
Recobrada Toledo, /a diplomacia
setze pintures, u Joaap °fío' Jansana,
CAMINA
castellana
aconsegui
que
l'ant
i
zsa
meCUIRASSADA
CAIXIII DE LLOGUER
amb un redult nombre de pintures i altrópoli visigótica fo3 distingida pel
guna rillmihros.
per
a
guardar
valora,
documente,
Jales j altres objectes
papa litha II ami)
. la jurisdicció
de valor
*
C1110111, invitat eficialment per tal
primada, jurisdicció que cómprenla
de concia-rer a l'Expérsició Biennal In- tendré les diócesio catalanes.
Gomparttments des de 22 pesantes anuale
ternacionel de Venècia, ira decidit preVingué, per& la protesta de Catas
Es pot vi g ilar lo/8 el s die g falliera, de O a 1 1 de 3'30 a 8
sentar-se i a amtest efeete ha lliurat sis
especialntent la del hisbe de
de les seves darreres produccions.
Vic. Protesta també l'arquebisbe de
7444.04.111ffle4

SOLER i TORRA Germans
NEGOCIEM ELS
Venclment

CUPONS
d'abril

t
i

e
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,u bELI ESPEC
L CINEMA.
LES ESTRENES
66

ce

Ze ha fuüado un preso',

Fantasio

Orphea

Film eAtnie dirigit per Benito Pero jo,
armb die:1,-gs de !ardid Panul°, fotografia de Porchet i in t erpretar ter
frian de Landa, Rosita Díaz, Ricardo
Nsncl i una colla Mi.S.
Heus aci que la cinernatografia nado- nal ens ha dona, al cap dels anys una ale. gris, no sabem si la primera, me) almenys tma de les mes sinceres (una
altra fou. no cal dir-ho, el primer film
català) amb la presentada de "Se ha
fugado un preso". No volem dir amb
ai.705 , 1 e n s afana-eni a aclarir-ho, que
amb el seu darrer film l'Orphea ens
hagi donat a solució definitiva de la
producció a casa nostra, Si aixà hagués
estat, no seria d'alegria del qbe hanriem de parlar, sine, de revolució. Pero
no són revolucions el que calen al
nostre cinema. Pus malfiariem si anib
els mateixos elements actuals un dia,
sense preparaci
ó, ens surtís una cosa
genial, perquè la dificultat es trobaria
aleshores a mantenir el nivela No; no
es tracta de res genial ni de res meravellés. El cas de "Se ha fugado un P re
s'assembla més a l'oil de Colom-so"
que no pas a cap miracle de les Vides de Sants.
Finalment diríeu que sha descobert
un cami, i com que tot canü és estira
ranea, és una alegría d'esperanea la que
hem sentit en veure el film.
¿Qui n'és el culpable, ja que en això
del cinema nacional sembla que anar pel
by/ cami sigui mes aviat un crim?
Possiblement n'hi ha més d'un; dirlem
que és obra d'una banda; pero:, en el
fons de tot shi veu la mi, nefasta d'un
escriptor. No hi ha cap mena de cluble
que "Se ha fugado un preso" ha estat
escrit per un, diriem, criminal professional, per un de rofici. I, en efecte,
veiem com els diàlegs són de Jardiel
Poncela, un escriptor, un humorista, que
Podem trobar, Per les seres obres, afeetat, verbalista, difús, el que vulgueu,
perä que és escriptor, que sap el seu
ofici i que el practica honradament eón/
un bon ferrer, un bon sastre o algun bon
metge i que, precisament en aques t film,
si no és en alguns fragments de diàleg,
ha sabut prescindir d'aquella exuberancia de fullatge que el sol caracteritzar.
Al costat d'ell trobem, encara, un
director. Benito Perojo sembla que s'hagi decidit finalment a tornar als seus
primers temps. I això es nota, més que
no pas en la direcció general d e 1e5 es
d'autoritat-cens,uamdrpe
que en els seus darrers films potser
hacia perdut davant d'actors de renam
que segurament no s'atrevia a esbroncar
quan s'ho mereixien, que era sovint. Ací,
en canvi, hi reiern com una promesa de
la possibilitat d'aquell domador d'artistes que demanàvem abans-d l ahir. A les
seres mans, excepte en comptades ex-

cepcions, hi veiem materia dúctil, i
molla. Hi trobem, per exemple, Rosita Diaz transformada, viva, ägil, nerviosa t, sobretot, plena de voluntat i
sense gens de por d'arribar a ésser una
bona actriu ni d'arrugar-se els vestits.
L'Unic que Ii falla, pela:, aixä no co
culpa sera, és el maquillatge, poc natural sempre i que de regades Ii dóna
una cara de clown enfarinat. Caldra corregir aixà. Al darrera de Rosita Díaz
trobem, pel que fa al mestratge
Perojo, una colla d'actors secundaris i
d'extres tan bons com els de qualsevol
film estranger, que Perojo fa moure
amb una gran naturalitat.
Juan de Landa és mes rebec; segucix
essent poc sobri, fa massa coses i la
sera actuació perd la força que tindria
si es contingues mes.
I Ricardo Núñez n'es massa. A l'in-

revés de Rosita Díaz, dirieu que té ‚cmPil e po r de descompondre's. Cal que es
convenci que es pot anar molt mudat
donar la impressió que no es te por
d'arrugar-se els pantalons.
Hem parlat ja dels actors. I l'obra?
El film ve a ésser un cante humoristic
en el qual un presidan i s'escapa ajudat
per la sera filla, es fa passar per xerif, s'embarquen després de robar els
papers d'un a Parella , a bord del vaixell provoquen una sublevació dels passatgers de tercera, s'apoderen dels de
primera, els cans-is de class e i els
nen els vestits i, finalment, el presidan i
és confio amb un pienipotenelari i firma un tractat amb un país en el qual
desembarca. Quan és descobert, com que
ha descobert un complot, és posat sota
la protecció del pais on es troba, i tot
acaba be, naturalment, casant la filla.
El film, dones, és molt mogol; té moments realment trepidants, perä és una
Ilastima que el rittne resulti sovint
trencat, ja perquè alenteixi racció, per:,
mes sovint perquè l'autor o el director,
mancats, o be de recursos imaginatius
o be de mitjans materials, fan pasar
moltes coses, i de les més interessants
iora de l'escena, i d'altres coses que serien molt interessants ens les deixa a
mig explicar. En canvi, hi ha grans encerts: el moviment de masses del s PaG
de tercera és molt bó al comen--satger
çament tia no bo és tant la manera
corn agafen les fustes per intimidar
de primera). També ens agrada, encaro
que n'hauria pogut treure molt nles Par
"soiree - , i sobretot el descobri--ti.la
ment de la personalitat del fals ambaixador a través d'una mena de cor fragmenta. I,.a conspiració hauria pogut
donar molt mes: perä Jardiel Poncela
és un literat que s'estén mole en cenes
coses, i de sohle semilla que se'n cansi
i les abandoni, després d'haver troblt
un acudit, corn si fos l'únic que hi cer(Inés. Aix6 podria indicar que l'argu-

mitin i el diàleg (sobretot el diàleg o
sobretot l'argument) han estat poc treballats. Cal també citar la música.
Perä u n a de le s coses que han estat
menys treballades, i aquest és defecte
universal en la producció espanyola, es
la dicció. Per qUe tots els nostres actor,: criden sempre? Es que els ho
ordena algti? Perqué suposem que en la
vida corrent acosturnen a modular la reir
segons les necessitats. No obstant, en els
films es diuen els secrets cridant con,
un energúniens.
Això podria ésser defecte, o bé de la
collocacia del micrófon, que exigís els
crits o semblés que el s e xigís, o be d,
la construcció d'aquest, perquè, malgrat
parlar tots els actors en veu massa alta,
la major part de les paraules es perden
ennlig de les ressonancies.
Caldria que l'Orphea poses especial
cura en això, perqué els directors poguessin exigir una modulació de la vea
mes justa i agradable, com tumbé no
creiern que fos demanar massa que los
completat l'equip de llum, excessivament modest e n a lgune s ocasiono.
No obstan t tot el que hem dit, esten/ contento. Perä ho hem dit per poderme estar mis, Ens creieni en robligació d'ésser insaciables.
A. FERRAN
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CINEMA AMATEUR

Goldwyn, deis Artistes Associats

VEREDICTE DEL CONCURS DE
FILMS DE L'ASSOCIACIÓ DE

CATALUNYA
Dilluns, 16 , presentació de

amb ELISA LANDI en espanyol
Es l'altiu aristócrata o el pobre escriptor? Ni les dones que l'estimen
poden respondre-ho. Producció Samuel

KURSA AL

CINEMA AMATEUR
El Jurat nomenat per l'Associació
de Cinema Amateur per caletre el
veredicte del seu Concurs de Films
Amateurs, després de laborioses sessions en que passat el gran
nombre de pellicules rebudes. ha doPeprr SCHENCK
nat la sera decsió cont segueix:
Copa Generalitat dc Catalunya, al
millor film cultural. Guanyador: "El
QL
vi". Als intèrprets d'aquesta pellicula,
d'Eusebi Ferrer i Borren, els ha estat
concedida una medalla a cadascun
d'ells, segons acord del Jurat.
Medalla de l'Atracció de Forastero.
al millor filin sobre els costunis tiples
rurals de Catalunya. Guanyador:: " La anIb Madge Evans, Frank Morgan
dansa a l'ermita de l'algas'', de RaHarry Langdon, film United
mon Puiggres i Vall, nou cineist a , del
qual hem vist en la darrera sessió de
l'A. C. A. "Acrobatisme aeri".
Premi Lluís Baltà, al millor film
de viatges. Guanyador: "Vacances-. per S. Martínez Casado i Empar
de Joan Salvans i Piera, autor de
Azozamena. Parlat en espanyi,1
"Reportatge ferm" i "Esqui", fil 115
Distribuciä: "Artistes Associats"
premiats en el concurs de l'any passat del C. E. de C.
Copa Bolex-Paillard, al millor film

Dilluns, dia 16
ESTWENA

OL S'
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vagabünd

Amas encorgradas

d'avantguarda. Guanyador: "Gestation
d'un poeme", crAntoni Sarsanedes i

Oriol, primer film que presenta en
públic: hem de recordar la sera collaboració en "La Penya dels Difícils".
Copa Cinematográfica Amateur, al
rnillor film cómic: "Prornetatge
ideal...", realització collectiva de dos
cineistes nous, Josep Maria Ponsatí
Josep Arrufat.
Copa Cuyas. al Mllor film familiar
o d'iniants. Guanvador: "Lánell de
la mämia". d'Amadeu Real i Valles.
Copa "El Be Negre", a la millor
paròdia d'un film professional. Guanyador: "Un film sensacional", de
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Josep Fontanet i Manen, conegut cineista. autor de "El Siglo" es crema",
"Diades històriques de Catalunya",
" Ilu s ión ", etc.
Copa Eurnig, al millar film rodat
arnb cambra "Enmig", Guanyador:
"Recordanea", de Joaquim Cases i

Copa Gevaert, al rnillor film impressionat amb pethicula "Gevaert".
Guanyador: "Leit rnotir", de Erancese Gibert i Riera, del qual veierem
"Rapsodia cívica", film que forma

part de la representació d'ad en el
darrer Concyrs Internacional que se
celebrà a París.
Copa Kodak, al millar film impressionat amb pellicula "Kodak". Guanyador: "Laie Barcino'', d'Eusebi
Ferrer i Borrell.
Copa Kodak, al millor film de 8
millimetres. Guanador: "La volea al
món", de Josep Grau.
Premi "La Voz de su Arno" al millar tilm d'un disc d'aquesta marca.
Guanyador: "Xiquets de Vous ",
Claudi Gómez, (lel qual hem tingut
A Madrid, sobretot, són molts els que
ocasió de veure diversos films en una no han pogut par encara els trasbalsos
sessió especial organitzada per produns per la República. No solament
l'A. C. A.
el despit dels que abans acapararen eis
Copa Nizo al millor film rodat amb carees de govern o que temen una Buicambra Cinema Nizo. Guanyador: da posizió personal, ans l'en v eja de
"El Parlament de Catalunya". inte- moles ciutadans en principi afectes a la
ressant document històric realitzat República, però que no poden veure enpel Comité de Realitzacions de l'As- cimbellar-se ningú per l'esforç o per
sociació de Cinenta Amateur.
mérits propis, no ha deixat de perseguir
Copa "Mirador" al rnillor film d'ar- els bornes que han provocat la nova sigurnent. Guarivador: "Amor sórdid", tuació. La mofa, la calúmnia, la invecde Joan Roig, realitzador de " Em- tiva, han estat emprades a tort i a dret.
my" i "Inspiració".
Les comédies de Muñoz Seca - i ben
Copa Pathe Baby al millor film especialment aquesta darrera - no són
impressionat arnh pellícua Pathe sinó una de tanteo manifestacions d'aBaby. Guanyador: "Jornada al port", quest esperit de despit o d'enveja. Mud'Antoni Sarsanedes i Joan Roig.
ñoz Seca no pot dissimular la molestia
Copa vidua E. Riba al millor film o els perjudicis personals que li ha C2ude reportatge. Guanyador: " Exposi- sal la República, i tota la sera proció Monográfica de la Taula Parada", (Meció sha adreçat a ridiculitzar les
film que pertany a la cinemateca del idees i els !tomes que l'han portada; a
Foment de les Arts Decoratives, rea- presentar aquests bornes cum la santa i
litzat per Eusebi Ferrer i Borrell.
compendi de la incultura i de la inciviCopa Unió Excursionista de Ca- litat, a aconsellar-los que tornin a agatalunya al millar film d'excursionis- fan el martell o raixada, que és llar veme. Guanyador: "Navarra pintores- ritable desti.
ca", de Ramon Biadiu, autor de
Sovint aquest estat de descontental'excellent documental "Fusta de pi". ment, de revolea, inspira a un escriptor
Copa Serrallim a. Guanyador: les seres nüllors obres. El teatre, la sá"T. S. F." , realització collectiva de tira, sin altament deutors ole ro
- perit
CinemMie Club Amateur.
de contradicció. I hom esperava que
Premi Foto-Optica al millor idrn aquesta actitud faria esdevenir la proanths discs impressionats a posta. Gua- ducció de Muñoz Seca mes aguda, mes
tirador: "Exposició Monográfica de densa, mes carregada d'intencions. Es a
Ii Taula Parada". d'Eusebi Ferrer i dir, que la sera comicitat en esdevenir
Borren, ami-) un breu comentari de satirica, mordaç, agaiaria transcendenJaume Marco i lectura de textos de
Carles Capdevila i Angel Ferran soutrt associar-se a aquest acte i s.ba
bre aquest tema, per Rauion Gil,
encarrezat d'una part immrtantissirna
Copa Associació de Cinema Ama- del festival. Srta la direcció del mestre
teur al millar film realitzat per un Millet, i amb la callaboració dels aplausoci de l'Associació. Guanvador: dits soliste s Sra. Fornells i Sr. Crespo,
"La:e Barcino", d'Eusebi Ferrer i interpretara el segiient programa: "El
Borrell, que després de donar-nos cant de la Senyera", "Caneó de l'esl'excellent reportatge "l'esta majar", tadar". "Processó a la muntanya" i
amh els films ''Laie Barcino". "Ex- "Empordi i Rosselló".
posició Monográfica de la Taula PaL'Orfeó Euzco Abeshatza interpretarada" i "El vi", imanté e; set: preo - rá "Agna Yaunak". "Jaiki-Jaiki", "Saibei i es colloca de manera indiscuti- tasan atzekahea". " Arnatxo", "Bogable com dels primers valor% de la Roza", "Biri-Biri". "l3igarem". i
nostra cinematografía amateur.
Randa Municipal interoretarà "PardoM.
mima" de "Las Golondrinas" i "Rammclic". sota la direcció del Mestre
mote de Grignon: "Preludio Bascas",
seta la direcció del seil mateix autor.
el Pare Don?,stia, i la sarchola "La Ver-

EL TEATR

LES ESTRENES

Poliorama: "El ex...", farsa
en tres actes, de P. Muñoz
Seca i P. Pérez Fernández

cia. Peró no: és tan epidérmica
abans i mis gratuita. Potser ho fa
la realitat que ens pinta és tan des.cada, tan arbitraria. Potser ha fa
no s'inspira en un veritable ideal
una causa que sent justa, ans en te,
//asno u tèrbol despit. Potser ho fa
ell és ami i que no pot superar-se
potser encara que té por d'espantar
seas derots, si esderingués una
més subtil, més agut i verament

tic.
Perä en aouest darrer cas, sobe
hi ha intrinsecament la pitjor con,
na de les idees i de la sátira de MSeca. Car horn no pot deixar de
sar que potser els homes nous, c.
que siguin tots tan 'gnars i analf
com vol fer creure Muñoz Seca,
alliberaran del gust per la poca -tu
per la frivolitat; que potser ens
becaran d'aquest esperit mufiozseg
que ha informat la societat espanyola
repoca decadent de la monarquia.
Cal dir, perä. que d'aquest espera
Catalunya ja gairebé en som alli
La gairebé absoluta soledat que ha
sidit entre nosaltres la nora prod
de Muñoz Seca prora com la seso
rnicitat matussera, la seva xavo
té molt poca atractius per als bar
nins. Consti, perä, que. per la n
banda, aquest impotent destillar de
zines i de bilis, contra coses que te
fet sin nobles, ens és una mica di

La senyora Rivas Cacho i la se
Cortes, que han animat aquesta ta.
farien, seno dubte, millar de posar
seu art a animar causes mis juste
produccions més intelligents i mis
bles.

Domé/lec CUAN,
català auguren una festa altament
patita, a la qual indubtablement 1
fegirà el nostre púbio, que
P er complet el nostre glorlós Cm/al
Ire.

Denla, diumenge. a la tarda, es c
narb la darrera representació de l''
basca del rnestre Guridi, "Amaia",
al dia 21 d'aquest mes s'anuncia el 7
mer festival per la famosa massa
De Romania, que ha despertat gran
tusiasme.

ASSOCIACIO DE MUSICA A
TIGA. - Aquesta entitat anuncia
molt aviat el seu tercer cancere ele i
a la Música Cortisana a Europa dura,
els segles XIV i XV. L'illustre mes,
cReg Mossen Higini Anglès donará.=
ro Catalana", de J. 3.f. Rozara, que eh- conferencia en la qual els exenra:rs
musicals aniran a arree de diverso
rieirà el seu propi autor. i per a final
veas i instruments.
d'aque st mazne festival. els orfeons Fuero Abesbatza i Orfeó Catala. conjuntaNOTICIARI
Trena forrnant un total de més de prem
EL FESTIVAL BASC-CATALA exectitants. interp retaran els Himnes
D' AVUI AL LICEU. - Amb la Base. F1171, .Abendaren Frogikiya, i "Els
No podem publicar les notes
máxima salemnitat, digna de lacte de Senodors", sota la direcció del mestre
canfraternit ' t entre els nobles Base- Millet.
Catalá, tindra Roe aquesta tarda, al
En anuest acte s'imposara a la senye- pregades que no vinguin ei.
nostre primer lento-e ¡inc.
i el je‘lival la , a de rOrfe6 BBOC la Ilaeada de la
feota del qual constituirá la nota més des- C;titat.
entes en català i amb un
tacada i important de les Festes de PriLa importancia artística d'aquest mazmavera.
ne festival, i rinteres ben dernastrat
El nostre gloriós Orfeó Catala ha val- palesar als bascas la simpatia del poble timbre o signatura coneguda

La Mtisrtea
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L ocupació Ifni
Tumbé ha mort l'aviador Lafarga
Encara no han podut desembarcar

les tropes
Madrid, 13, Ei ministre de
la Guerra ha rebut els periodisles despres del Consell, i els ha
manifestat que havia mort el
sots-oficial senyor ',alarga. un
altre del ferils ea l'accidell l daviacid ocorregut als voltants
d'Hin. El cadàver seia traslladat
Ha desdenla a la Península.
mentit la informaciö publicada
per "El Liberal" d'avui, en la
qual es diu que s'ha registrat
un 4,iroteig entre forces espanyoles d'Ilni 1 els moros de la
Cita regid.

bandera espanyola a HM. El coCapaz aprofitii la data aniversäria de er elecrions que von
portar la República en aquest
t'ele i tributa lambe i in Inanenatge a la primera víctima de
rocupació d'HM. Fou portada
des de Cap Juby la bandera espanyola que serví de mortalla en
els primera moments al cos del
tinent Gonzalez Botija. Aquesta
bandera ha estat la primera que
lis onejat a la posició d'Una La
rerimbnia tau senzitla i es realitza davant PIS rapa indígenes
nombrosos pobladors.
DETALLS DE L'OCUPACI0
El coronel Capaz es dedica a
estudiar la topogrefia del terDIFNI
reny
i aixecar croquis. L'Unten
Ha arribat a Madrid el capita
Hejias, pertanyent a la base contrarietat és el temporal, que
aeria de Getafe, que estigué a segueix essent violentissini.
Ifni organitzant, junt amb el caENTERRAMENT
pita Capaz, l'allotjardent de les
DE L'AVIADOR BOTIJA
¡orces d'aviació.
Madrid. l3. — Aqueo mati
El capita Mejias ha manifestat han reimt sepultura a Curabanque el dia 4 arribaren a HM el chel Bajo les despulles del discoronel Capaz i els seus acom- sortat aviador linent Botija. La
panyants. l'oren rebuts amb capella ardent eslava installada
mostres d'alegria pels indigenes. en tina sala de l'Hospital Militar.
El coronel Capaz ¡ els acdznpu- i durant tota la nit han t'atila/
nyants no portaren armes ni cap el earUver alguna mies i rannelement de previsió, ni leudes. liare del difunt. L'enterrament
Des dels primers moments van ha tingut Iloc a les once del
conviure amb els indigenes. Els mati. Hi ha assistit la clerecia
primera dies el coronel Capaz es pannquial a rub crea aleada fins
va sentir indisposat a canse- al cernenliri. .4 la presidència
qüencia de les aigües. Capaz i figuraren el tinent d'Intendencia
els seus acompanyants dormiren Latís Gonzalez Botija. germà del
final. representacions de diveren una califa .
FOs cresos ¡ nombrosos rumies.
Ahir va quedar acabat un pertecle aerbdrom. S'han portal a LES TROPES ENCARA SON A
Ifni plantes de Las Palmas. taLA MAR
rongers i d'altres que embelltran
Per noticies rebudes aquesta
el tutor campament. Els indige- tarda a la Direcció General del
nes es mostren contentissims.
Marroc i Colänies, se sap que a
.L'accident de l'aparell del 'i- causa del mal estat de la mar II.,
tera Botija fou degut a la boira han pogut desembarcar encara
trae Ii impedí veure el far, i es les ¡orces de l'exercit trameses
desorientaren. L'aparell capota i a Ifni, les quals es troben a bord
tripulants es feriren. Es com- de l'"Espafia 5" ¡ del canoner
raetament fals que l'apare!i fos "Dato", fandejats davant d'aquel'
territnri. La tranquillital aegueix
a:mojal.
Atitr s'hissà solemnement la essent absoluta a Una
ronel

El projecte d'amnistia El traspäs de serveis
no ha estat aprovat el
a la Generalitat

14 d'abril
Madrid, 13. — En la reunió
de la Cornissi6 de Justicia s'ha
tractat d'una fórmula, mitjancant la qual desapareix la data
limit i s'amplia la concessió de
lamnistia. El senyor Arrazola
ha comunicat la fórmula al ministre de Justicia, amb el qual
ha conferenciat molla estona.
El senyor Arrazola ha dit que
tui hi hauria fórmula ¡ que faalgunes gestions dintre la
Cnrnissió. DespKs el diputat radical ha donat compte de la seva
t'u. rclula al cap del Govern.
tard, parlant antb els perlAistes. el senyor Arrazola ha
1:1; que la fórmula consistia,
ra ra ja s'havia dit. en la desafiarl e :a de la dala limit. o sia que
famnistia serà mes àmnplia, seneseloure'n nní s que els dalle- de pisteleristne ¡ enarcosualicalisme que no tinguin ea carter politic ni social. Ell asastentaría la Comissió de la resp n sta del Govern a la fórmula,
pe ra posaría e(1111 a condició que
quedes aprovada aquesta maleixa
tarda. perquis ell rorn a repuhice no li ds indiferent que el
Pr ojecte s'aprovi o no en la data
del 14 d'abril, sind que desitja
ardorosament que aquells que
eurtin de la presó se'n recordin.
be no ésser així, tant es la data
Ce ! 20 d'abril com la del 21 de
znaig. Ha ateza que hi estaven
co nformes els socialistes, els
quals rohen consultar ele, selle
elements directius.
i:nrara que el cap del Govern
bit negat que elingués plantead
lt erisi parcial, aquesta es un
tel. Seintila que per haver frata stat la farinula propasada pel
teayar Arrazola, que consista( en
15 desaparició de la dala
1, 1 3 de desembre. no lia estat
l'aprovació del projecle
nIl innistia H.-atesta ni', amb el
fv. pósit que tos promulgada
terna, 41 d'abril, en Compliment
4 ° ranieersari de la instaurado
l a República.

S'estudia la valoren dels
serveis de Sanitat
Madrid, 13. — Al ministeri
Governació s'ha reunit aquesta
tarda la Comissió Mixta de Traspaseos de eerveis a Catalana:a,
presidida pel director de Sanitat
senyor Puig d'Asprer.
En sortir, el senyor Puig d'Asprer hs dit que havien tractat de
la valoració dels serveis de Sanitat, sense enllestir el seu estudi. A causa de la urgència que
es vol donar a aquest (raspas.
dernä es tornara a reunir la Comissió, a desgrat de la festivitat
del dia.
No cal dir que ela representants de Calallinya a la Ciunissió
romandran a 3Iadrid aquests dies
de festa per tal de continuar Hui.
labor.

La denúncia contra
"Luz"
Madrid, 13. — El periodic
-Luz". en donar compte de la
sena denúncia d'ahir ho fa ell
primera pagina i amb grane tilulars dient: "Ayer nos ha denunciado el fiscal de Su Majestad.
;.Por que no se ha denunciado
el vituperio del ministro de Justicia? El órgano de la :Mimarquia (es refereix a "A B C"l
el único periódico que defiende
al ministro."
Insereix clskspres un paragraf
del manfiest revolucionari del 13
de desembre de 1930, inanifest
¡ final del senyor Lerroux, que
aigna, entre altres. el senyor
Alcalá Zamora. A 6oth insereix
1 PS paraules del senyor Alvarez
latidas pronunciarles dimeeres
les Corts.
Afegeix despees que ea ratifica plenament en l'ardido! publica' 1111.1011B que el feu morfixedor de la denúncirt del fiscal.
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LES CORTS DE LA REPUBLICA
La dimissió del
ministre de Les confínales absendes del senyor
Lerroux produeixen un debut politie
Justícia
(le de In primera ',kiwi)
Ele periodistes han dit que el s e
ncer Tantas i Fiera havia pronunciat
les següents paraules en la sera a/tenencia d'asma "Nosaltres no podem
romandre aqui ni u:1 minut mes mentre ocupi el bane blau el senyor Alvarez Valdés."
Un redactor de l'Agencia Cosmos
ha parlat amb el senyor Tomes i riera, el qual ha nunifestat:
--No és aixe precisament el que he
die Nosaltres ens retiraren:, pera quan
h ocreguem oporta i en celes condidona
La noticia que les minarles republicanes d'oposició pensaren retirarse del Parlament ha donat lloc a una
gran animació als passadissos.
ES DIU QUE EL SENYOR
ALVAREZ VALDÉS NO gS
SOL A DIMITIR
La desanimadó que hi ha hagut a
primeres }lores de la tarda al Congria
no lela suposar que la jornada tina y as interés polític. No obstant agitesta tarda ha estat intereesantissima,
politicament parlant. Es induhtable
eue ha quedat plantejada la erial parcial. de moment. per dimiseia del minixtre de Justicia. Ele ministres ho
han negat en terminar el Consell
d'armeet mata pera, mentre avançava
la tarda el rumor s'anava confirmant.
EN diu que hi ha ahres ministres
descomer ti i que valen abandonar el
carrera El disgust Ella motivas la
conducta rlels senyors afarraco i Alvarez Valdis. especialment l'actitud
d'aquest últina
ES CONFIRMA LA DIMISSIO
DEL MINISTRE DE JUSTICIA
Aprovada la hei sobre concessaa
recompenses als que patiren perneació pels seis ideals republicans, ha
sortit de la Cambra el ministre de
Justicia, i sala dirigit al despatx
Ministres, Voltat de periodistes ¡ diputats, la dit:
—Mantinc lea nieves paraules de
l'altre dia. Vaig a entrevistar-me amh
el senyor Lerroux per comunicar-li
,me si la nueva presencia és un alistarle al banc blau per a la marea
normal del Govern, estic disposat a
retirar-me.
Els senyors Lerroux i Alvarez Val_
dés han conferenciat alguns mamen>.
El ministre de Justicia ha pregat a!
cap del lanceen que acceptés la seca
dimistia. El senyor Lerroux fila acceptat, ¡ li ha pregat que ajornés la
sena decisió atlante; hoces a fobjecle de seguir discutan eh projecte tramnistia.
El senyor Lerroux ha timan paraules d'afecte per al selnor Alvarez Valdés, i Im ha manifesta t que apreciava
la seva delicadesa , ja que essent el
Gavera de concentrada ropinio exposada pel senyor Alvarez Valdés des
del baute blau era una opinió personal, (eta pel ministre d'un partit, que
te una concepció distinta dels rada
cale. com aixi matee altres principis
diferents als del partit radical.
iS'OBRIRA UN NOU PERIODE
DE CONSULTES?
Acordat pels ministres que no ha
de fer-se pública la crisi iins passats
tres dies de les testes commemorat.:1-(s de la República, la cris , s'obrira
el v ineat dimarts.
No és desencarninat pensar que en
l'entrevista celebrada entre el cap del
Gaseen i el President de ti: Repablica, el senyor Lerroux hagi donat
conipte al senyor Aleala Zamora de
la dimissiä del ministre de Justicia.
El ministre de Justicia, senyor Alvarez Valdés, despees de la sena entrevista amb el cap del Coreen ha sostingut una amplia entrevista antb el
eell cap politic, senyor alelquiades
Alvarez, al qual li la semblat molt
digna l'actitud adoptada pel senyor
Alvarez Valdés.
Poc despees de les set de la tarda
el senyor Lerroux ha celebrat una
conferencia amb el senyor Melquiades Alvarez. En ella sala traetat de la
situada creada per la sartida del Ministeri del senyor .Alvarez Valdés, i
segons les nostres noticies, desitjós
el senyor Lerroux que el partir cepablica demOcrata comed' tigurant al
Gavera, ha proposat al senyor alelquiades Alvarez, i aquest ha acceptat,
q ue designi un amic seu per a cobrala vacant. Senibla que el siesignat serä
el senyor Eilihert Villalobos, diputat
per Salamanca.
En aquest punt les coses, hl ha qui
opina que potser la crisi no sigui parcial. Plantejada per les paraules del
ministre de Justicia, pera lambe provocada pel divorci existent entre els
grups republicans d'oposició de la
Can:tira i el Govern, no tindria res de
particular que el prestare de la República consideres aporta d'abrir naves consultes alisas de decidir. Potser
podria influir en alza el iracas a que
bellI ( la que estar: candemnats els Governs minoritaris. En amiest cas es
tractaria de formar un Gavera majara
tari, pena la dificulta( és gran, pula
que no pot formar-se el dit Gavera
sense comptar amb la Ceda.
De totes mantees, fina a dimarts
no pedra saber-se quin tonal) prendra
la resolu saa d'aquesta crisi del Gavera Lerroux.

aprovat un projeete de recompenses als que es clistindiren en la implantael6 de
la República, 1 ha continuat la discussi6 del projeete d'amnistia
Madrid, at. — A les 410 s'obre la
sessiä. Presideix el Sr. Alba. Desanimació als escmie. com de costum. Les
tribunes es troben bastant concorreguaes.
Al banc Mata el ministre de la Guerra.
Es dóna lectura a l'acta de la sessia anterior, que e'aprova.
UNA PROPOSICIÓ DE LA
COMISSIÖ DE GUERRA
Es darla lectura a una proposició incidental de la Comissió de Guerra, en
la mal eg demana que sigui nomenada
una subcomissió que aclaxeixi els tumeras circulais al voltant de la dita Comissia i de les seres activitats. Aquesta
subcomissió sera investigadora i paesara
seguidament el tant de culpa que se n
ami derivar, al Jutjat.
El S r. M O LE R(' (radical) defensa la
nroposicia. F.xpressa la necessitat que
es prengui en eonsideració. Eis rumors
circulats — afegeix — han estat molts,
mentre no es ami en clar la veritat.
la Comissió es troba mancada de Ilihertat per a actuar. S'ha d'aclarir rana
bient terbol en que es mouen i s'ha
Ce mostrar a l'ora/lió que ele membres de
la Camissia es masien ateriera Cm desinteressats ¡ genercaos. Acaba demanant
a la Cambra que es prengui en cansa
r,onnsiciA.
de r, cia
n PRESIDENT DE I.A CAMPEA
fa constar que immediatament que uni erré not ncies del rete es rumnreiava. va
anse r et fet a coneixement del Fi scal de
la República, percpie dedpie el tant
culpa eme exijas. Tan aviat eran vaie
rehre ahir aquesta proposicia, tan sale la
vale reservar, fins a pomar-la a canea
armen , del Gaveta/.
El MINISTRE DE LA m'ERRA
declara que parla en nein del Gavera
i demana a la Canana une es prengui en
consideració la nr000sici6.
Afegeix e! Sr. Hidalgo qae el fet el
Posa a ceneixement de l'auditor que ha
nomenat jutge especial, al oval correspon
actuar. i el Gavera es traba disposar a
aprofondir en anuest asetimpte. per tal
nur pugui fer-slii la major claretat.
aren en consideracia la proposició P2"
aclamacia.
La PRESIDENCIA anuncia mat re
comi ss ió nomenarä del se mini la suhcamissia.
PROJECTE DE RECOMPENSES
Es pasa a lebst un dictamen de la
Camiseta de Presidencia per tal (le Premiar els qui durant la monarquia e< van
distingir pels sexis babans i lhatee en
prn de l'adveniment de la Repúbli:a.
El Sr. PRIETO maniiesta que no hi
ha manera de conciliar la proposicoi (ice
s'acaba de presentar amb lea pr.rattle
que pronuncia raltre dia a la Cambra el
ministre de Justicia. per la qual cosa
no es pot sa be' ni els qui se sacrificaren per la República mereixen alada
o candemnacia. Si pogués coatestae
aixa el cap del govern, pera el senyar
Lerraux, amb la seva elegant displicencia, esta absent sempre de !a Cantara
i no hi ha manera de preenntar-li res.
El MINISTRE DE JUSTICIA: E!
fe que es condennin genericament
les violencies contra el Poder legalment constituit no té res a Neure
amb ¿izó. Es pot i s'ha de premiar
els que van lluitar per la República.
El MINISTRE DE LA GUERRA
interné. alanifesta que els primers
Governs d la República van oblidar
els herois de la República. lia hagut
de venir el malvat Lerroux (rialles)
per recollir aquesta iniciativa. Justifica lea paraules del ministre de Justicia dient que no sala referit a un
fet concret saló a una definida, generica de sublevada.
El senyor PRIETO: He d'advertir
al senyor Hidalgo, que el senyar
Lerroux va formar part durant vuit
mesas del primer Ganen de la RepüEhili \.al. INISTRE DE LA GUERRA:
l'ere no era el President.
El senyor PRIETO: No hi fa res
Sense éster president es poden portar al Consell iniciatives i propostes:
Es que la V. S. per no éster presiden del Consell no pot portar al
5i del Govern cap iniciativa? (Planes
i ramera) Jo requereixo el ministre
de la guerra perqué digui concretament la seca opinia sobre la sublevada de Jaca i dernano inc faca,
igual declarada, tots els grupa de 13
Camina (protestes, rurnors i campanetes).
El MINISTRE DE LA GUERRA
te novament algunes frases de insta
ficacia per al seu company el senyor
Alvarez Valdes.
LES ABSENCIES DEL SENYOR
LERROUX
El senyor MAUNA (Miguel): Diu
g Ut 110 pot continuar absent el cap
del Gavera. En breas, però energ:nues oaraules diu el cap del parta
republica conservador que un ministre
Veus: no, no. •
El senyor NIAURA (Miguel), que
un ministre d'un Gavera republicia.
Veas: aix6 patee ni.
El senyor MAUNA (Miguel), con:

BARCELONA — PLAÇA D'ANTONI LOPEZ, 15. — TELEFON 16556

tinui ocupant un lloc en aquest Gavera 1 que deepres de condemnar
une hoteles i una gesta que san el
nostre orgull, la nostra atarla, que
han de dictar la conducta a l'Espanya
republicana i que per aixa vani posar
els seus noma en aquesta lapida. no
pot continuar al hanc blau. Tampvc
pot esser que el cap del Gavera segueixi atasen 1 requereixo per mitja
de la Presidencia de la Catuhra el
senyor Lerroux, perquè vingui aquf
cona és el seu deure. (Aplauda-tiente
dels socialistes. esquerres 1 minarla
conservadora.)
El PRESIDENT diu que sense
perjudici de cridar el senyor Lela
roux pot continuar la ellscussiä, a
mes, recordará el senyor Maura que
les absències del cap del banc blau
es vam comentar mote dos a les Coastituents (protestes a les eelperree).
El Sr. MAURA (Miguel) insisteix en
la seca demanda peralte vingui el salvar
Lerroux, no sols ',cegué es discuteix ; la
seva demanda, sine.> la qüestió d'I fea
car tot Espanya espera saber nue es fa
allí i que pasea a HM. Es itnpossible
continuar en aquest monóleg. (Aa'audi
mente en les esquerres.) (Ent ra el ministre d'Agricultura.)
El Sr. BARCIA, per l'Expiren Republicana. interné i comenea pe e p'anyer's que el Sr. .Alba preneai part en
ele debats i es converteixi en cantendent.
El Sr. ALBA: Noma he clanat camate d'una antecedents pa r lameatie:s (luan
ein dirigia al Sr. afama
Fa Sr. BARCIA insistax, i es Marran/pm constantment.
Repeteix els argumente del Sr. Prieto
que els renublicans dencen saber quina
considerada mereixen al Gavera Gelen
Garcia Hernandez.
El Sr. ROYO VILLANOVA: Salmeran cande:atta la sublevada de Villacampa (proteste).
EI Sr. BARCOA. enmig Ce cantaea
aldartill. insisteix ein la sesee manifestada,
El Sr. TOAS I PIER, per l'Esguerra, es madre reinciden: emb el criteri exnesat pel Sr. Mamas, i lemana
nue se li reservi la paraa l a per a miar.
N :2i a la Cambra el can del govern.
El Sr. afAUR.a (Honora, en rom
de la minarla de Renovada Espanynla
manifesta que ele manaram7s s'abstenen
le diectitir el dictamen, neerree tracta
d'un prablema que tia els intet Alut
acaba el debat de totwaat ea pasea a
Sene discussió s'apanen els articles
1 al R.

El Sr. CASANUEVA densa
acteriment e l'arta- f e o.
Ei ar. VILLANUEVA l I eames'a
anta-alta per dir ne a Sr. 4e1A 1 taillbé era sovint, absent del bara Watt
(-hieda aprovat el prajecte.
Sen s e discussió s'aprova un mala extraordinari de 226.255 pessetes per a provea- 724 places de rattert.
S'enrava definitivament el ranveni
aee la plata coneertet a anadees entre
Faranya. Australia, Canada. alexia Xile. Nina i Pera.
ES REPREN PL TERAT SOBRE
L'AMNISTIA
FI Sr. BOLIVAR defensa la seva secona esmena al projecte i diu que la
hurgesia, acceptanala, amnietiara una mica els Nell, propis crime. Demana en
l'esmena que les penes euperinrs a sis
anys es rebaixin a la meitat. i les de
tres quedin amnistiades sempre que els
delictes no s'hagin carnes contra els
obrera
El senyor TABOADA, per la comisate% contesta al senyor Bolívar i
s'oposa al rat del diputat comunista.
La Camina, en votada nominal, el
rebutja.
El senyor ROA DE LA VEGA
defensa un vot particular en el sentit
que siguin Melosos els dclictes i faltes cemesos per maja de la imprenta, gravat o altre maja mechnic
pahlicitat, o per maja de la paraula,
en reuninnt, manifestacions, especiaeles o actes pablies, amh la sola excepcia dels d'irania i calúmnia o els
de publicacions inimorals o pornografiques.
El senyor MANSO, per la comísala,
ahí oposa i és rebutjat el vot.
El senyor RUlZ LECINA defensa
una altea esmena.
El senyor SERRANO JOVER, Per
la comissió, s'hi oposa.
El senyor RUIZ LECINA rectifica
breument, i en votació nominal es rebutjada la seca esmena per 139 vota
contra 23.
El senyor VIDARTE ‘lefensa ima
altea esmena, i despees de breus paraules d'un membre de la comissió el
diputat socialista la retira.
El senyor PRICT defenaa una altea
etmena. (Al baile a lau nontes hi ha
el ministre de Matina, time acaha d'arribara
El senyor PRIETO, dirigint.se 41
senyor PRAT: Pea, si no hi ha Govern!
El MINISTRE DE MARINA,
molt excitat: Com que p o hi ha Gavera! El Gavera esti present a la
Carnita.
El sentase PRIETO: El president
de Cansen ha antat a la Cambra i
ala absentat covardament. (Escindo!.
Radicals 1 socialistes s'increpen )
El PRESIDENT DE LA CAZ:
BRA talla l'eseindol. (Els encona que
estaven gairebé huits, s'omplen rápida:tiene Entren els ministers de Justicia, Einances i Obres Pabliquesa
El PRESIDENT afegeix que crida
el presiden del Cansen, mis que
aquest Ii ligue que esteva chal amb el
President de la República, i elegí que
havia d'asaistIr a un dinar diplomitie,

per la qual cosa probablement no pacida venir a la Cambra. (Interrupcions
dels socialistes.)
El PRESIDENT: Ordre, ordre.
Els SOCIALISTES: Goteen, Ganen!
El PRESIDENT: A TAS, el Govern té dret a acceptar les interpeilacions en el moment aporta.
El sena. « PRIETO agraeix al preeident de la Cambra que li concedeixi
la paraula en aquesta moments. JO
he reguera que vingués a la Camama
el senyor president del Gavera. (Interrupcions deis radicals.) Sha plantejat un debat politic, a conseqüencia de la discussió d'un dictamen.
El President de la Cambra promete
que cridaria e! del Consell i que seria e:tiesta; de minuta. El president ha
estat més d'una hora a la Cambra, i en
marxar ha fet unes maniiestacions que
suponen un profund desdeny per a les
minarles que l'han requerit. Jo guardo
bis els metas respectes envere el senyor
Rocha, per/5 el president del Cansen és
el que ha de portar la direcció de la
política del Govern i la seca responsabilitat. El president del Come!l havia
d'atendre el req ueriment que hom li ha
fea i pel contrari ha fet manifestacions
que no san correctes. Aleta és una cecandia. (Escindol que dura diversos mimas.
Les minarles s'adonaran de la importancia que aleó suposa i de la graverat
política de fuete realitzat. Jo he compler t amb el mea deute exposant el mea
criteri.
El MINISTRE DE MARINA:
—Quan jo entrava a la Cambra sentía
el senyor Prieto pronunciar paraules
grosses contra el president del Consell.
Aquestes paraules jo declaro aci i a
tot arreu que les he rebutjades amb indi g nació com a ministre, com a radical
i com a lerrouxista. El president de la
Cambra ha definit la veritable leona parlamentària. M entre un ministre és al
banc blau, hi és el Govern. Es cert que
el president dirigeix la política del Gavera; perú tumbé és cert que precisament per aquesta respensabilitat té tatohe el dret d'acceptar les interpellacions
en el moment oportú.
El senyor Prieto: —Aixsa no és una
interpellació. L'ocoeregut de que amb
acula d'un dictamen s'ha derivat un debat ponle i el president de la Cambra
ens ha aromes que andel& el cap del
Govern.
El MINISTRE DE MARINA: —El
cap del Gavera ha hagut d'absentarase
de la Cambra per deures
El senyor PEREZ MADRIGAL interta : Ho fa—diu—per Pres tar un servei a la República, perque alguns la altragen creient que aixe és un mata i
no l'expressió d'un ideal. A mi m'estranya que els socialistes se senten ara
tan fervorosos de Galia i García Hernänder. Sobre això hi hauria molt a
discutir. El senyor Prieto fou que amb
la seca inconsciencia posa un comentara aseas a la labor dels herois de
Jaca. Cal que ho recordi la V. S. (Ru.
mota i protestes dels socialistes.) AlesSeres jo, que no havia comerciat arnb
la política eran les VV. SS.... (Rialleal
El snyor GONZALEZ SUAREZ:
—Pera despees, sí. (Grane rialles.)
El senyor PEREZ MADRIGAL:
Censura als republicana desquerra, que
s'han deixat guanyar terreny pele socialistes, que no senten la República.
(Rumore i interrupcions.) Tatxa els socialistes de mercadees de cadàvers, que
s'estan aprofitant d'una frase , rabee im
-premdita,n'elr
III13 baixa política.
UNA VEU: Pena alee, na disculpa el
Sr. Lerremx.
El Sr. PEREZ MADRIGAL. entre
constants interrupcions, censura els s a
-cialsteprIudinclegia
El Sr. BOLIVAR pregunta a la Presidencia quan es discutirá la seca pro.
posició incidental sobre l'ocorregut a
FI PRESIDENT DF, 1..4 C aNIBRa
exclama t Je vale dir a la V. S. que
el vinent dimarts.
El Sr. BOLIVAR : !d'ha de rlanyer
que lates les meves interpellacions carral
Ii mateixa enea que queden oblidades
damita, la t'Aula.
Fl Sr. rrwTn es dol que el senyar
Pare? Madrizal sigui el partantreu
la minoría radical. i rereada m 'e les
l' anules que anulas dinutat va Termin.
Ciar al fronté, Faiskalduna de Billar van
module la retirada del; radicals que assienta a l'atar. Insieteix nue no es
tracta dama interpellacia. sine, d'un inrident suscitat sobre un detrae Tal negada
anuest incident ha resultat mases earonA ‘ ji el donn riet
El MINISTRE DE aLARIN a 7
Aluest incident nn te mis ¡manean, i 2 que la que les VV. Sç. vulguin
d anar-li 1 'únuc eme cm san grell
que una vett dretieta hagi da: Quina
manera de celebrar l'aniversari de la
Renahlica I
Tal demés , la contestare complerta ment des d'un taca a les interruperms
ia les interpretacinne, Ten deixi el banc
hIsa. que i3 el de la paciencia.
Ea Sr. TR.aBAI.: No es exacte el aue
aquí aria dit que el Comite reveladonan llagues desautoritzat el moviment
de Galán i García Hernánder. Meta
constituirla una injúria a la seca memaria. Planyo malt l'allueia del !Ministre
de Justleia ale marta pera el Sr. .AIvaren Valdés está. particament, mes
mort que Galan i García Hernandez.
Es repren el debas sobre el projecte
d'aninistia.
El Sr. PRATS defensa un vot particular. Censura la forma COM eStä redactat el projecte que, al seu judici, is
parcial.

Et Sr. SERRANO JOVER , en taren
de la Conneei6, rebtatja l'esmena. (Ocupa
la presidencia el Sr. Casanueva).
El Sr. PRATS rectifica i la seva
mena és rebutiada per ito vots contra 37.
La Sra. NELKEN defensa una esmena, en l a qua Idernana que quedin exclasas els responsables que van
perdre la vida en un acte de rebellia,
senee finalitat idealegica, i els soldats
de la Reanuda que van morir a Madrid la Platinada del In d'agost del 32.
(Protestes de les (tretes.)
Censura el projecte d'amnistia, que
crea que és un indult per als manirgulas. Es refereix a unes declaracions
que ten la mare de Fermi Galan en
un diari de la nit, i creu que, efectivarnent, no es pot comparar la conducta dels sublevats a Jaca en ame
amb la dels que se sublevaren a Madrid el 31, ¡ per tant no poden demanar famnistia ea que mataren Galia
i Garcia Hernändez, que se sublevaren contra la monarquia. (Rurnors i
interrupcions, i cela d'aprovacid en
els socialistes.) Entre eis membres
de la majoria governamental hi

un ministre del Govern que maná.
afusellar els herois de Jaca, i per abata
no Mestranya que la majoria se sola,
daritzi amb aquells assassinats, 1 die
assassinats. perqué Garcia Hernandes
Ion afusellat després d'haver aixecat
bandera blanca, i arribe/6s en diumenge, dia que la rehala, eatalica santifica. I com que en tot aaca hi ha una
falta absoluta de sensibilitat de les
dretes, he de protestar d'aquest projecte i de l'actuada, del senyor Rodriguez de Viguri, membre del rayera Berenguer.
El seuyor RODRIGUEZ DE VIGL;Rl: ¿Em vol permetre la presidencia que intervingui per allusions
que he de rebelar amb tota energia?
Al voltant meu es forma una falsa
llegenda, que queda aclarida. La Comissió de Responsabilitats, davant la
qual vaig compareixer, no traba en
mi cap delicte piaaic ni privat. No
vaig esser remis davant els reguera
menta de la dita Cornissid, i queda
provat clarament que vais actuar amb
rota rectitud i legalitat, Waisia a
mes, dono la nieva parattla hanor
de cavaller i de soldat. Per a.xa és
de lamentar que es torni a parar amb
franca inconsciencia da quest assumare, fallat i sancionat pel que a
mi es refereix. Finalment he (taponar
testimoni que no pot temblar parcial a les esquerres. El mateix senyor
Manuel Azafia comparteix el rneu
criteri, digué que el Govern no havia d'intervenir en aquesta mena de
judicis. (Aplaudiment§ en les drenes,)
UN D I PUT A T DRETISTAt
I que contesta ara la senyora Nelken?
UNA ALTRA VEU: Casas Viejas.
El senyor MENENDEZ (Teodomiro): El delegat del Gavera que va
intervenir en l'ocorregut a Caaas
Viaja s, e r a radical. (Rumana
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: La V. S. falta a la vera
tat. (Rumore i interrupcions.)
El senyar alENENDEZ (Tecsdomiro): Era radical.
El MaNISTRE D'OBRES PUBLIQUES: Repeteixo que és mesticia.
El senyor MENENDEZ (Teodomiro): Va callar rocorregut durant
15 dies.
La COMiASió refuta Immens de la
senyora Nelken.
la senyora NELKEN rectifica i
diu que no II estranya la conducta
d'alguna republicana, drapeas del dit
pel minietre de Justicia.
Es remada l'esniena de la senyora
Nelken per 119 vota contra 33.
El erutar Al.oNSO (Bruno): Presenta una altra esmena e n l a qual
sollicita que s'amplii l'amnistia als
earnpheats ert el moviment anareosindicalista de lany 1933, perque al no
l'Espanya proletaria salaria v i olentament contra els seta apreseors.
El senyor TABOADA: Rema 1.0.
mena.
Fa votacia naminal la refusa la
Cambra p er I06 sois contra 33.
Se !amen aquest debat i s'aproven
alguns prnjectes de 1/ei, i s'aixeca la
sessió a un quart de den de la cit.

PELS PASSADISSOS
EL SENYOR LERROUX
HA ESTAT AL PARLAMENT
A les cim i
manas de !a
tarda ha arribas al Congela. el eenyer
aerraux que .enia sehnetre a in
firma del President de la República
els decrets aptas-sus en el Cansen d'aquest mata Ei senyor Lerroux ha
passat dueetament al despatx de ministres on ha erst ierenciat amb alguns
consellers. Supesaven els periodistes
que la conferencia hauria versas sobre ele successos desenrotllats a Pri
-meraholsdin.
A les is i vint minuts ha sortit el
acorar Lerroux del siespatx de ministres. Voltat pala periodistes ha dat.
—Aug
i a despatxar amb el Presa
dent de la Repablica per ensenyar-li
la medalla que s'ha de Murar al ciurada d'honor i a consultar-li algunes
coses. Ja no tornaré a la Cimbra. Po.
deu dir que no torno penqui sirte jo
sati dirígela la politica del Gomera i no
m'estaré aqui per atendre el requeríment de qualsey ol senyor. El Replanten' m'autoritza per a contestar guau
eeuu sembli oportú. I res mes.
Senté esperar que els informadora u
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BARC-ELONA AL DIA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
ProsIdénola. Amb motiu del
Rol que travessa el president de
la Generalitat, e senyor Companys no assistir aquests dies
a les festes que se celebrin.
Assistirá, per?), al Palau Nacional per tractar-se d'un concert
popular, i, a precs de la Comisa consell del Govern de Catalunya, fans acle de preeancia
al Teatre del Liceu per tal de
testimoniar la germanor de Catalunya al noble basca

rer van parlar de les valoracions

complementarles.
La Junta de l'Oriol) Eusko
Abesbatza a la Generalltat.—La
Junta de l'Orfe6 base Eusk0
Abesbalza estigue ahir al mall
a visitar el president per tal
d'oferir-li els 80ils respectes.

Pro ferrocarril de Mollet a Caldas de Montbul. — Acompanyada

Rige! i Bettle. San( Joan de Malla, 49, O bé a les oficines Metalladee als beixos de la Delegació,
Piteen de Valentí Almirall, número 1, Clot.
El senyor Niber °Hotel de la
Leg16 d'Honor.—EI Govern frances ha ascendit a la categona
d'oficial de la Legió d'Honor el
senyor Biber, cap de Cerimonial.
Avui, Mr. Mora wiecki, ministre
encarregat del Consolat General
de França, ha lliurat les instgMes al senyor Riber i li ha trames respecial felicitació de l'amhaixador de Frenen a Espanya,
31. Herbel le.
La urbanItzacizt a Sane. — Ha

dele diputats senyors Manuel
Serra i Moret, Trias de Bes i
Grau Jassans, eatigua ahir a visitar el senyor Conipanys una
representad(' del Comite pro visitat ei senyor Estanislau DuConselleria de Governeció. — ferrocarril de Mollel a Caldee de ran-Reynals. conseller regidor
El senyor Selvea va manifestar Monthui, integrada pels alcaldes d'Urbittlitzacita i Eixonpla, una
ahir al migdia ala periodistea da Caldea de Montbui, Sant Feliu CrunIssid del Foment dels Inteque el conflicle del ram de l'Ai- de Codines, Castelltersol , Poli- resaos de Satis, interessant-li
gua havia millorat notablement. nvit, Palausoliter, Santa Perpe- 1 - obertura de) carrer de Virat i
i que tenia la impressió que el tna de la Moguda, Sant Quirze abres de l'Estació de Saite.
dilluns vinent quedaría solucio- Sa fa ja i Semita/e/tal.
El senvor Duran-Reynals ha
En
lee
nat del tot.
inanifestt i.' l a Vean/el/lada Coinissló que dintre el que li eigut
* Tambe digue que havia
COMISSARIA GENERAL
possible farà tot alIO que pugui
signat un decret convocant
per tal de donar satisfacció als
concurs per a proveir dues plaD'ORDRE PUBLIC
desigs
expressats pels estnentals
ees de ccunandant de guardiea
visitants, i que tant beneficiarle]]
Seguretat j d'Asaalt de la GeEntre les estacione de La Gar- la barriada de Sane.
neralitat.
Mea i el Figarú es produí una
El final d'un termini. — HaAvis. — Per assumptes que fan eallaviasada a conseqüenda de
referencia a la Carta d'idenlitat la quo la via va quedar obs- vent-se publiro al Butilelf Ofi
professional s'interessa la pre- truida. Per aquest motiu ele pas- riel de la Generalitat de Catalunya del dia It (lel corrent
sencia a la Borsa del Treball de
es venen oblígat s a fer l'armad concedint un termini per
la Generalitat de Catalunya, ami) satgers
transbord en arribar en aquell a reclamar contra la celebrarle;
iota urgencia, dele individua se- lloc, i els trens arriben atol) tres
de la subhasla de determinare
güents:
haces de retard a Barcelona.
arlicleS de Mas gran ronstun per
Donald D. Parker, Rambla del
Centre. 20; Wildemar Moser.
* C o mPlult les erdres que es a la Clínica de Psiquiatria, es fa
Claris, 25; Aron Mentlik, Santa reberen aliir de la Direceita Ge- públir que l'esment al termini
Madrona, 6; l'Hipo Clabresesi neral ele Segurelat, la policia arribara il les 13 hores del dia 24
Rambla del Centre, 3; .alexandre s'incaute de 1.050 números del de l'a ct u al.
Steirnbach, Anbau, 143, tercer; diari "Luz". 3.900 de "Tierra"
Notes de preu. — Fins al dia 21
Segund Rybka, Sotnorrostro, 71; i 1.090 de "El Socialista".
del mes que vom podran assen
Tots tres estaven denunciats a
Lluís Gutman, Bernat de Sarria.
núm. 13; Ricard Manovil, Ber- Madrid pel
tran, 88; Rebeca Panvels, Nou
* La policia descobrí a Iguade la Rambla, 58; Tomàs A. Gralada cinc caixes provedetita de
nes, Carme, 12; Caries Fries,
Barcelona
que contenien generes
Carme, 12; Domingo de Freitas
En esser obertes es troPereira, Alpedrete (Madrid); Jo- robats.
baren 11 apare lls de ràdio i qua- CAUSES VISTES AHIR
sep da Costa Ribeiro, ídem ídem;
màquines descriure que perRoger Pasean°, Frederic Paye, tre
A la SeecA Primera es veié una
tanyen a la S. A. Equips Bosch,
Joan Alexandreseo, Garles Mencarrer de Mallorca, robatori causa contra Joan Pérez, acusat del
del
ciasse, Jacob Majerowich, Fraudelicte de t'un, El fiscal, després de
el dia
!es provee, va retirar l'acusació.
cese Molinet, Alicia Prendes i de que foren víctimestrobà
una
corrent,
i
tambe
es
del
Elene Haask, tots els guata treX A la Secció Segona va commáquina
multicopista
que
ton
parèixer Josep Majar, que va conballaven al Teatre Apolló; Josep
Marty, Elena Belmont Rabiro- robada de l'establiment del se- formar-se amb la pena de /5o pes.
ay er, Avinguda Víctor Hugo, nú- nyor Jnsep Maria Balasen, al setes de multa iine li ion imposada,
mero 4, primer, primera; Eduard carrer de Santa Teresa, el metete per una temptativa d'estafa.
X A la Sudó Tercera es veié
Gartner, Gilbert Baldi, Ernest día 1.
Ni s'ha placticat cap delen- una causa contra Francesc Tolosa,
Zimmermann, Erina Chland, Beracusat
també d'un delicte d'estafa
cida
nardo Alfredo Fernández, Panefectuat contra un agricultor de
* La poiiata prom.!' ah:r a la prop de Barcelona, al qual va fer
grata Niederhoffer, Antonio Augusto Gohelo, Raout Hernández detenció de vul t . indlvidna cone- creare que. essem Toluca empleat de
Dheming, Francesc Granoers, guts com a professionals del ro- la Generalitat, li proporcionaria un
Nadie Nadie Van Dyck, Pece Mir batori.
permis per a poder exportar fruita.
una quantitat que aquell
Duran, Max Bischoff, Angelo
La detenció d'un d'ells que va mitjançant
va cobrar per endavant. Com que el
Bonati, Gerardo Hofmann, Mau
tenir lloc al carrer de Mata, fou permis no fou concedit, el pagas va
ric t Girard, Viladomat, 412, i rima accidentada, per la qual
presentar una denúncia contra EranWalter Severin.
cosa els agente van haver d'en- cese Tolosa. El fiscal va goiliritar de
.Marlä Foy6, pilot de vol a vela. gegar alguns trets per tal d'es- la Sala que li fos imposada la pena
Eta Serveis d'Aeronáutica de la poruguir el fubitiu.
de quatre nietos j un dia d'arrest.
Generalitat ens comuniquen que
X A la Secció Quarta no se celeamb data 10 del mes que som el
bra cap vista, car no hi havia e:5
senyor María Foyel, ervviat esAJUNTAMENT
assenyalanients de trántit.
pecial dels dits Serveis a les Escotes alemanyes de vol a vela, ha
El régim financer de l'AjuntaVARIA
obtingut el titol de pilot de vol ment. — Lailealde, senyor Carles
a vela a l'Escota de Grunau (Si- Pi i Sunyer, presidí la reunió del
El
Jutjat
número
tretze, que es el
testa), després de brillants pro- Consell del Metro Transversal i
que esta encarregat de la instrucció
vee.
asistí a la conatilueld de la nora del sumari pel suecas de la Casa ArEl senyor Foy6 seguir à en la Junta del Patronat, de la Biblio- nús, ha rebut l'exhort que liarla es'dita Escota efectuant practiques teca Anis, junt amb e ls consellers tat dernanat a Vic, en el qual es confina a obtenir el Mol de pro- Goda i Oliva. 'Pamba assisti a la firma que l'estada del director d'afessor.
reunió de la Comisió d'exaccions quella casa a Vic, el diumenge que va
Les visites al conseller d'Eco- locals de la Generalitat de Cata- ocórrer el fet, era cena.
X Pel jutjat /Minero nou es renomla. — El conseller dlieuno- lunya, que tindrà cura del regia/
mis i Agricultura posa a conei- financer de l'Ajuntament de Bar- meteren al jutge de guardia els testimonie
de tant de culpa per a procexement del púlp ito que d'ara celona. Aura mateix assistí a la
endavant les persones, Comis- reunió que celebraren el comise- dir a la incoació del sumari contra
Joan Ferrer i Fabregat i Albert Leiza
sions, Delegacions, etc., que de- Iler senyor Centós i els delegats pels delictes de robatori de l'auto arnb
aitgin sser rebudes per ell han- de la Companyia Barcelonesa el qual realitzaren l'atracament al coran de demanar anticipadament d'Aignes, senyors Eddy, enginyer brador de la Casa Andreu, tinença
dia i hora, la qual cosa podran senyor Borren u adaocat senyor d'explosius al local on estava tancat
l'auto i troballa de pistoles al domifer per escrit o personalment, o Puigdomenech.
cili d'aquests dos complicats. A mes,
bä per telèfon. Les pelicions seEl Comité d'Aselstbnola del contra Ferrer hi ha un nou delicte
ran contestades immediatament
dIstricte desè. — El conseller per les novelles i Ilibrets pornográa cada sollieitant se li assenya- delegat del distriete dese, senyor
fica que li foren trobats a casa seva.
Jara una hora exacta.
fa avineta a beis els
X Ahir passaren a disposició del
Sense la previa sollicitud d'au- Mlnyent,
cintadans que tinguin algun as- jutjat número catorce, per obrar allí
'diancia no s'atendrà cap peticiö
sumple relacional amb l'Assis- els antecedents, els detinguts pels
d'entrevista, i espera el cense- tència municipal, que ja s'ha
agente de la policia de l'Estat, súbdita
Iler que les persones interessa- eonstiluit PI 11011
Comitè de dis- italians acusats de formar una banda
Vies romprendran que aquesta
que,
per
tant,
són
Ire- d'estafarlors.
que evitar tina pi, rdlia lamentaDels detinguts ingressaren a la pregata d'adreear-se als segiients
disposició no te altre objectiu
senyors: Emili Sala i Agustí, sa alicheli Bassino i Eligie Pini, i
ble• de temps, aixi com estalvlar Aragó, 407; Ramon
queda
en llibertat, per no resultar
Bellet i Casis visitant l'haver de fer ante - bina,
carrec contra elle, Dario Sensi i
Caslanys, 31, primer, pri- cap
Adela Sarvini.
ala.
mera; 'lacen,: Martínez i Gil, SoGonferéncles teleftniques. — morrostrn , 33; Isidre Monterde
Ahir a la tarda el senyor Com- i Pina, Pere IV, 315; Estanislau ANUNCIS JUDICIALS
panys va parlar a Madrid per Pone, Martí Yilanova, PO, tercer,
teléfon amb els senyors Tomas segona; Josep Arderius, Clot,
EDICTO
j Piera i Rocha.
Mina 113; Franeemc Viladnmat
En virtud de 10 dispuesto por ei sefinr
Sembla que amb aquest dar- Morales, Joan 1, 8. quart: Joan Juez de primera instancia del Juzgado
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Lea balees resea« «tan aval eltumbe e l'Allantic,
d'Irlanda,
1 «terminen una Important zona de
mal ten« que s'est
a n des de les
MONO flne • POrtugel, • Oretanya
•1 • lee III« IbrItanlques, amb «I
ceben 1 plujim, ente del sud I mar
broa".
Des de la reg16 dela Al« Dne e
lee costee de Tesis el registren plu.
ges d'alguna Importancia debut a un
mlnImum baromètric altuat a Erigen.
A Eapanye el Lampe en conjunt ha
mIllorat t domina cal sera al eeeee nt
1 1 nuvol ge a Canela I a
medl
he Canteara«.

y

Parte de cuatro pisos, y el resto de tres ...
Una estantería de unos /o metros de legó de tres pisos, de
madera blanca
Una estantería de cinco armarios

El nou Superheterodi

"JUGI 5"

Valor total de dicho mobiliario y varios ...
... 945

Cuyos bienes obran en poder y depósi t o de don Buenaventura Nicolau, vecino de Calella.
Se previene que la subasta tendrá hlgar es la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en el ala izquierda del Palacio
de Justicia (Salón de Fermín Galán)
el día veintiocho del actual y hora de
las doce. bajo las condiciones siguientes:
de posa Importancia
Primera.—Que para tentar parte en
Temperatura venir« d'evul, 3
la subasta deberán los licitadores depcgrava sota zero a 115,15, on hl ha
un gral. de neu de 30 eentlmeres.
sitar previamente en la mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado
(Leo observarlo« dei lemps a
al efecto el diez por ciento del tipo de
barcelona, a les set, van a la «golea de la p rimera Deena.)
valoración de cada uno de los lotes, cuyas consignaciones serán devueltas arte
seguido del remate a sus respectivos
dueños, a excepción de la del mejor pos.
!l'unirles al Negocia!, Municipal tor, que quedara subsistente como g ad'Obrea Públiques d'Eixampla ralltia de la obligación o en SU caso anuo
(segon pis de les Cases Conais- parte del precio del remate.
lorials) notes de preu per tal
Segunda—Que no se admitirá postura
d'optar a l'execuebe de les obres alguna que no cubra las dos terCeraS
tic pavimentació de la cateada de partes del tipo de valoración de cada
la Gran Via de Ronda, entre l'A- una de sus respectivos lotee; y
Tercera.—Que los gastos de subasta.
vi/leuda del 14 d'abril i la TniHacienda y devessera (macadam ordineri;, se- pagos de derechos a la
más serán de cuenta del rematante.
gons les condicions i pressupost
Barcelena, a once de abril de
que es iroben exposats en la vecientris treinta v cuatro. = El secredita dependencia.
tario = Licdo. José aaa Salva.
DEI. TES1P8
CATALUNTA, LE8 VUIT
Al Penad« I al Pla de llagas do.
mina «I bolule en cenit, • la reota de Catalunya el cal eta se« o
IleugeraMent nuvolths.
24 loores es re.
aletearon plugee • les oestes de
vant I ale Pirones.. A l'interior del
pele no plegué o les precIpltaclons
A

Un any de garantia

PRIMER LOTE
64 cajas de medias negras de
algodón talla 9 de media docena de pares, cada caja ...
147 cajas de medias negras de
algodón talla 1/2 de media
docena de pares cada caja ...
lai cajas de calcetines de algodin hombre de varias tallas.
31 cajas de camisetas afelpadas
de diferentes tallas para ca-

16o.nr,

cortinet es
i fundes

FETS ViVERSOS
Anit robaren l'auto número 48.139-B

367.50 que estava aturat a la Rambla de Ca-

talum a, davant el cinema Kursaal, pro23630 pietat de la Sra. Pilar Bertran. Es dona
compte del fet a la delegan() de policia.
— .al dispen s ari rle Gracia form assis22!
tala de cruitusians a la regia escapular
33 cajas mas de camisetas afeldreta
Francesca (Sistiert i Ferrer, de
padas de varias tallas para
2 I4.50 72 anya. amb domicili a la Travessera,
an. quart, primera, causades en canre,
105 cajas de medias de seda arcastiaiment. en pasear pel carrer de Baitificial para Sra e varios
lén.
davant mateix de t a casa númecalares i tal l
as •'• ••• ••• ••• 733
ro 214
2 4 cajas de medias seda artifi— Paulina Agudo. portera de la casa
iial para Sra. en varios colonúmero 4; del Cafre(' deja/une Girald.
518
una discussia que sostinetré amb la
en
iso cajas de mediase seda arllogatera del quart tercera. Paulina Cortificial para Sra. en varios
tadella i Tangares. de 22 anys. la va
calores y tallas ...
loso
aaredir i Ii rcasionä diver ses erosions a
34 cajas de calcetines de hilo
la cara
número oo enloces blanco y
— Del despatx de Francese Baila
beige, para niño
Madriatiera. estahlert st carnee de les
3e pares de calcetines de hilo
Corts Catalanes, 410, hiera, s'emportana na o, color blanco y beige,
ren els Iladres. que entraren per an mapara niño
3.90 gatzem del costa l . Ç432 pessetes eate
77 cajas de calcetines de hilo
contenia una caixa de rahals. Van obrir,
núm. t, color blanco y beige,
encara. una altra caixa petita que c nmtenia tuna nuantitat molt inferior a la
77
68 cajas de calcetines de hilo
de la nrimen-a raixa.
núm. 2, color blanco y benge,
— Ineep Robert i Rifes. de 16 cava
68
treballant al carrer le aftentaner, mimePara niño
ei
2:6, ea m'ocluí una ferida contusa a
6
calas
de
calcetines
de
hilo
6
la ma dreta.
núm. 3, color blanco y beige,
— En un bar del carrer de Jeaquim
66
Costa, un individu que fila) va agredir
37 cajas de calcetines de hilo
nam. 4, color blanco y beige,
lanas ' Arco-. de :8 an . , al qual P rouna lo-ida contusa al cap.
para niño .
57
— Al Damensari Sant Andreu vd
73 rajas de calcetines de hilo
isser
auxiliar Ramera Pulan i Jame,
núm. 5, color blanco y beige,
de cine anys, el qual presentava ferides
73
rentases en una rama, que 5^frl a la
8 4 caja s de calcetines de hilo
nlara elch Comerc, en atrepellar-le un
nana 6, color blanco y beige,
atan.
84
— Al carrer
83 cajas de calcetines de hilo
Ttalnies, un amansaba
de la matricula d'Oviedo va atrapellar
núm. 7, color blanco y beige,
rl
noi
ae
14
anys loan Ruiz, al qual va
Para niño
83
neasienar ferides de proni/stic reseraat.
94 cajas de calcetines de hilo
—
Entre
les
estaciens de Sant Andreu
núm. 8, color blanco y beige,
i af n atcarla van rallar 20 Bleffes
para nifio
94
fil
telegrafie
de
la !filia internacinnal.
53 rajas de calcetines de hilo
— la Sncietat E.spanynla Laval de
núm. 9, color blanco y beige,
manuinkria de la placa de Giner it, los
para niño
53
Rein es va cornetre ms rol/atar; consistent en unes dues mil pessetes en giValo r total de dicho género 42/4.30 l/eres i metallic.
SEGUNDO LOTE
n•nn••
lo paquetes de hilo crudo mer>11~4+41444.14~4~44
cerizado de la casa Llaudet
25o
paquete de hilo crudo merceNo podem publicar les notes
rizado de Hilaturas Ibéricas 30
2 paquetes de hilo jumel para
pregades
que no vinguin exco s er de Hilaturas Cara ... 50
r rollo de algodón crudo rae 18
altes en català i amb un
30
4 Piezas crudas de género para
timbre
o signatura coneguda
camisetas (kilos) Do
10a
Varias piezas de algodón afel044444.**~44+.44...444,*
pado Y si n afe a para camisetas de peso en junto 167

n

camisetas de peso ea Mato 23 kilos .
•
•
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Valor total de dicho género . 935

PESSETES 550

CATALUNYA

Conferència de Joan Riba 1 Rovira
Tal eom eslava anunciat, tingué
lloc a aquesta entitat la conferencia
sobre el terna "L'alimentació humana
sota el punt de vista quimic i eco.
nómic". a arree del senyor Joan Riba i Revira, del Laboratori d'Anälisis
Agricoles de la Generalitat i proles'
sora l'Escota del Treball.
Con/enea per indicar la necessitat
de vulgaritzar els principis elementals
de l'alimentació, especialment en la
classe treballadora, on el pressupost
familiar de nutrinó ha d'ésser fet de
la manera mes racional possible. Seguidaruent va fer un complet estudi
de la II ei com a aliment totalitari,
deduint de la seva composició ele
principis alimentaris necessaris, com
són preteines, greix, hidrate de cachos
i matarles minerals.
Mitjançant adequades projeccions,
el conferenciant exposä les reaccions
quirniques que tenen lloc durant la
digestió i la desasear/nació dele principie nutritius esmentats, i posa de
relleu la seva importancia fisiológica
i la sera influencia en l'econornia humana, deduint la necessitat de reduir
el censan/ d'aliments excessivaruent
proteics, con/ la cara i el peix, gel
pernt d'intoxicacions acides produides
per un consum excessiu de proteines.
mostra partidari d'estendre el consum de cereals i Ilegurns.
Ea referir-se a la part econainica.
ei tabu relacione entre el valor intrinsec dels alimente i llur preu de cost
al mercar, i indica quina san els alimenta realment econòmics, entre els
quala es destaca l'oli d'oliva, l'estalvi
del qual en els Spats resulta irracional. Féu observar que alguno aliments
considerats corn a barato no ho 'saín,
i cita l'exeniple del bacallà, que es

paga cinc vegades mes car que el
que li correspon segons el seu valor
nutritiu, i resulta ésser un aliment
de luxe.
Final/nena reconegué la impossibilitat de dictar normes estrictes en
l'alimentació, per als efectes fisiola.
gics, puix que si hom menja a gust
aflueasen al tub digestiu els sao gärtrics en més quantitat i afavoreixen
la digestió. Cal, dones, donar un marge a) gust i a l'instint, peral és bo
educar-los d'acord amb les directrius
exposades pel conferenciant, que, per
manca de temps, no pegué fer reír.
rancia a les vitamines i a l'alcohol,
com a aliments.
El públic, que omplia del tot el local, aplaudi Ilargament la interessant
conferencia.
INSTITUTde
Pl_
Spnnii
IáCOT:CNIC DE
LA GENERALITAT
Curset sobre "Psicoloaia i educaci6
El dimarts dia 17, a dos quarts de
vuit del vespre, a l'Institut Psicotacnic, comeneara el curset de cinc conferències sobre "Psicologia i educada'
del párvul", a cartee riel senyor Jau.
me Serra i Bertran. Ultra la pedagi»
gia actual del parva; a l'escota, aquest
curset comprendra l'estudi de l'infant
en la familia i normes educatives que
se'n deriven. S'organitzara la visita a
parvularis de la cnitat. Programes a
la secretaria de l'Institut i a les
breries Bastinos i Catalänia.
A la secretaria del mateix Institut Psicotecnic ha quedat oberta la
matricula per al curset de quatre
eons. que sobre el terna "Les eecrecimas internes i la psique" professarà el catedràtic de Psicologia superior
de la Universitat, doctor J. Font S
Puig, els dies 21, 24. 28 i 30 del correal, de set a vuit del vespre,

El Censen de la U. S. A. de Cataluaya, davan t les queixes dels pagesos
que d'uns quants dies enea en entrar a
la ciutat els era cobrada per part dele
fielats una quantitat doale de la que
havien vingut pagant fins ara, visita
l'alcalde. Sr. Pi i Sunyer, que arengué
com sempre ele representante dels productora, el qual els va assabentar que
a causa d'atizan obús, darrerament s'havia donat ordre als agents municipals
d'atair-se estrictament a les Ordenanres vigents, la qual cosa havia donar
lInc a un augment, potser exagerat. El
Sr. Pi i Sunyer va aiegir que per tal
d'evitar qualsevol perjudica donara les
ordres oportimes perquè les coses tornin
al seu primitiu estar, fins i mil que les
Ordenances siguin publicades i impreses.
ter tal que tothom estigui assabentat
del oye cal paaar exactament. Els representants dels Sirrlicats .Agrio-4es van
sortir molt satisfers de les atencions del
senara- Alcalde.

forçós, i tot seguit es nomeni m'a cemissió per a l'estudi de la iaaalidesa.
—
En reunió celebrada per l'entitat Clas5e Mitjana de Catalunya van ésser
gits per a constituir la Junta Directiva
els senyors segiients r President, Eduard
Vilaseea; vice-president, Francesc
Cabe: secretara Pere Oliver; vice-secretari, Jntquuim Rezas: comptador, Toser.
Maria Baixeree: tresorer. Pere teganya: hiblintecari. Ricard Calvet: vocal
nrimer. Pere 011eta vcral segne. _Trama
it. Comes d'Argemin 3,eal terter,
quef d'Esteve: vaca! mars . Josep
nra-a : vocal
Josep Miralbell; vecal sisa, Eudald Pla.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES

VILA CINCA
PInturg
ELVIRA )10109
Dema, diumenge, a les enze del mati.
RICARD FERRER I TURULL
D.
8ANTSALVADOR
DIbuixoe
i a l'estatge de l'Esquerra de l'Eixampla
Fina al 28 del corren%
(Ataban 21 ), tindrà lloc una assemblea
d'inclustriab flequers de tust Catalunya.
cm/aneada per la Confederacié.
LA PINACOTECA
Flequers de Cantar/ya. per a exaPASSEIG DE GRACIA. 94
EXPOSICIO J. PORCAR
minar detitteudament quina és la situada
Fina al 20 del corrent
que travesea la indústria flequera de la
nnstra regia, en l'actualitat.
—
SALA BUSQUETS
Els Centres de Propietaria de VahearPAII3E10 DE (»SACIA, 36
ca-Cull i la Coinissia gestora nomenada
Menee l eblectes
MISAS TRALLERO
Pintura
P e r la defensa dels iatenemos afertats
MUNE MERCADER
per la contribució de minores del ViaFina el 27
(Mete le Vallcarca, cenvoca tras els pronietaris a tina inmertant reunió que ticdril noc dema. darmenge. a les once del
SYR A
252
Taima 18710
mati. al Cinema Manón (Riera de Vall- DIPUTACIO,
ART 1 ORNAMENTAcio
carca), a l'obiecte de donar compte del
JOSEP AMAT
Dibuizet
re sq ltat defínalo de le s gestions realitPRIM
Pintura
JCVE• 0. JANSANA
cades are n ele l'Ajuntament per tal de Fine
el 27. L• Inaugurada da el alteeabte,
trobar enlució a l'esmentat assumpte.
a les 12 del migala

a

La Cambra Oficial de la Inclastria fa
avinent are per sarna de l'ordre del
Conseller dc Treball i Obres Pe- SALA PARES
PETRITXOL, e
>llam es, s'ha publicat en e: " Buelkti
AVELI PALA
PIntUrg
• de la Generalitat ae Cataltinva"
VILA PUIG
illsta aravisional d'entitats patronats
‘ adetats mercantils, que figuren "ascrites en et Cen Flea toral Sacia! te Cata1unv5. T.es entitat s afectales per qual- SALA GASPAR
seval error o inexactinri talaran recla- CONSELL DE CENT, 323 - Tel. 12064
Pinturas. DIbuloos, Merco. Granoto,
mar Ihutr rectificada Departament esMinan. Motilueee
mentar. ner tot el dia at ael C0rTeM as pos aa a d 21 21 111 • 2I le
CASA, MINGRELL,
r ilcern.5
reo-rulo nue en l'esmalta:a; or- MEIFREN, MUNTANER, GALOFRER altres
ar e ee elsrlasa 'nie les saeiehts
titi q ue tinarda ncunats mas de sn abre',
aae aa higin dernanat la <tea inclusia
VALENCIANO
les moes .definitivament ex- GALERIES
PLAÇA MAmA,
°
de les suarlites Mistes i allana
•
dc nesmertat dia nn rwere cleixen a ranaa/tau llar documentacia.

e

S

g i

RENART
PI diumenee p assat va tenle llar. a
l'estatge de la Federad,-; de Secierat
de sa,arsos \Í, tus Cataluntie e..

g eneral de la Germandat La Flor
del Dia, i queda' constituida la Tirlfg
Directiva en la forma segiient: PTesi,{em salsaaar Giré i Bas s a: vice-presirlent. artemi Rom i Snaranyes: secretara .antani Peris i Ferrer: vier-acer.
tan. Marian Rani i TanirA: tre3arer
Ta sen re L a ttez: comprader, Fraecesr
rastel' i SnMrats msr a fe. lean a
nrnt., 111 0, Pal1aré i Onile.. 4,111he .. # .5r a rni i Ribera. Rosa atusen i Ce.he-a Pum a-roent el raaament de '.›,,,f
unió

A,

DiputaelO. 271 - Telefen 16217
A pedir del die 13 urde exposat • ia
mauela Sala Re ar' un selecta recull
dibuixam arelmate. eatalen$ del segle XIX.
duo figuren en dim te
colfegclons

paritieu tire

LLIRRESII
Autògrafs, dibulcos, «varetea
I ei mes importan/ assortiment de
gramo de Barcelona
asposteia u venda a recua inversem-

F I 1\T Ce. U' M S

400

TERCER LOTE
48 formas para planchar medias,
de aluminio
3o0
Una prensa estufa Blaktarn Attenbargh y Satis
Una estanteria de madera blanca de .20 metros de largo en

ASSOCIACIO DE PERITS I
TECNICS INDUSTRIALS DE

Pallaro;s La Vida Corporativa

CONFECCIO
de cortinatges,

para

RADIO ELECTRICITAT- Barcelona - Corta 512
(entre torren I Urgell)

número nueve de esta capital, en providencia de este dia dictada en los autos
de juicio declarativo instados por la
Sociedad José Llaudet. S. en C., contra
Vda. e Hijos de J. Nicolau; por el presente se sacan a pública subasta por primera vez termino de ocho días y por
el precio de valoración los bienes ziguientes:

3 piezas de 011ero de estambre

Mxlma seleotivitat. Escala mioromatrloa gegantlna
de gran vlsibIlitat Oran potimola. Limpares ultramoderno.. Oran
puresa de to. Altaveu electrodlnämic. Insuperable reproduccI6 de
discos gramofónies. Mula flotant que allunya Iota mena de
vibraclons perJudlcials.

TELEFON 81014

Je

Cursos i Conferéneies

Pg. de Gracia, 44

lp r

que per la seva gran qualitat I innegables avantatges tbenles,
va oonquIstant el mercat.
Es oonstrult per a la clase* 1 tensI6 de corrent existent a casa
'ostra; per tant, no neoeselta cap reductor.

,ao

con sus correspondientes puertas, de madera blanca ...
zoo
Una mesa de trabajo, también
de madera blanca de unos
ocho metros y otras dos con
caballetes de unos cinco metros cada una ...
••• ••• ••• 2e
Una caja de hierro para guardar caudales ...
200
Coa máquina de escribir marca Smi t h Bros modelo número Ocho uiúm. 289932, bastanzoo
te usada • a

Tribunals i jutjats

....a.n....nn••nn•••1.1.11.04M.11.1••••n••n••nnnnnnn•n•nn••••nn•n
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/Vanas

METROPOLITANA

LLIIIIRIERIA VILLA I NOV*
( Angel', 31, Monos de le S le %tour.

COMPRA-VENDA 1 ADMINISTRACIÓ -

J.

1
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A
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Via Laietana, 59, segon * Telefon 14459 *Despatx de 6 a 7 -- BARCELONA
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LA PIAILINIVIT:

Diats. aSte, 14 d'abril de 193i

BARCELGNA AL DIA,
Butlletí PedaVetc
UNIVERSITAT AUTONOMA
Visites al Rector accidental. — Ha
visitat el rector aceidental, doctor
Boas i Raspall. el caSedrátic de la Facultar de Filosofia i Licites doctor
Angel Balbuena, amb 1 objecte
complimentar-lo. per surtir cap a
Cambridge ( Anglaterra. a la univer
sitat de la qual població continuará
el cura de Literatura espanyola que
ve descandellant-hi, que interrompe
arno motiu de les vacances escolars.

cal acudir a !a secretaria de l'Academia, carees de la Portaferrissa. 6, segon. qualsevol dia feiner de les set
a les nou del vespre.

tisme que he mereix tenir-se en
compte, i es de preveure que aquests
acres conunemoratius assoliran un
éxit.
Les autoritats de Catalunya presidiran els actes de la commemoració
del trentenari de la fundació (raqueara escola exemplar per la seta actuaele pedagógica i patriótica.

ENSENYAMENT SECUNDAR!
A l'Institut Balmes. Celebració de
Taniversari de la República. Institució d'un premi. — A i' Institut Baitnes
tingue lloc ahir un acte solemne en
celebració de raniversari de la proclarnació de la Republica.
El professor encarregat del enes.
senyor Carrion. descabdella una conferencia alusiva a la :esta, i sanca
lacte el director del dit centre docent. senyor Garcia Fando, feos fixar
latenció dels oients en els valora
de la República i en els rnerits dels
bornes que posen al seu servei sot Pur
talent i tota Ilur voluntat. Eis nombrosos professors i alumnes que assistien a la :esta premiaren amb entusiastes apiaudiments els discursos
deis oradora.
En terminar la sessió el senyor
Garcia Feudo anuncie que del seu
Tectili instituia art premi per a l'Institut consistent en un tito: de Batscller per a ralumne o alumna del
citas centre que descabdelli millor
rapologia de les lleis que dicti la
República durant rany: elegí que e:
dis premi continuara establert encara
que ell deixi de pertànyer a rInstitut
esmentat.

ELS MESTRES
Deganat de metiste, nacionals de
Barcelona. — El lunch a honor dels
nous mestres i mestresses dels Grups

Escolars d'aquesta cintas, organitzat
pel Consell Directiu del Deganat. anda lloc avui, dia 14, a dos quarts de
sis de la tarda, a Can Llibre. Corts
Catalanes, 6o5. i no a la Casa del
alestre. com N' havia anunciat.
1.a inscripció continuará oberta fina
al migdie a la Secretaria del Deganat.

l‘rOu cure de taquigrafie. — A l'Acadetria de Taauigrafia de Barcelona
s'inaugurará el dia 17 un nem CUrS
de taquigrafie en castellá pel sistema
Mart. Escola Catalana, que patro•••
cina aquella entizas profesaional. Les
Els mestres nacionals poden reclasses tindran Inc els dituarts,
a la Inspecció la "cartilla" que
n ous i dissabtes. de les van a les nou calar
el Ministeri crInstrucei')
del vespre. Per a inscripcions i altres aa disposat
Pública.
detalls relacionats amb aquest cura

Acci6 Catalana Republicana

Un prec al conseller municipal de
Cultura. — La Comissio de Cultura
de la Delegació del districte X del
P. N. R. E. ha adreçat al conseller
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona una letra en la qual recorden
la prometença que feu ala ciutadans
del Poble Nou rantic regidor senyor
Masaot de bastir en aquella barriada
un crup escolar, prometença que no
es realitza Ara. instaurada la República. la qüestió resta en el mateix
estat d'oblit. La Comissió esmentada
¿emana que el conseller de Cultura
vulgui interessar-se pela interesaos
espirituals del Poble Non i doni aatiefacció als desigs dels ciutadans d'aquella barriada ordenant la construccha d'un grup escolar que supleixi
les deficiencies materials i hicienienea de les actuals escoles de barri.

ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA DE LA BARCELONETA
Per tal de commeniorar raniversari de la proelamaciä de la República, aquesta entitat ha organiszat diversos actes.
Avui, a la nit, hi ha anunciat un
sopar de companyonia, arnb assistencia del C. D. i d'una nodrida representació de socia segons ta preveure
la llista crinacripció, que és molt
nombrosa.
A les onze de la nit, selecte ball
de gala. amenitzat per una renomenada orquestrina.
Per a densa, conferencia a arree
de Josep Piera i Cabanyes, dedicada
al madi Femeni i Joventut, el quel
dissertarà sobre "Ei 14 d abril, diada
patriót.ca".
ACTES DA. C. R.
Per a commemorar el tercer aniversari de la República el Parsit
crAcció Catalana Republicana ha organitzat per a avui, els segUents
actea:
Acció Catalana Republicana d'Igualada ha organitzat un dinar per 3
cornmem orar el tercer aniversari de
la República al qual assistiran els
senyors Rossend Llates i Eduard
Ragasol.
A Sarral.— A les quatre de la
tarda. Gran miting. Oradora: Eduard
Costa, Enric Bisbal i Francesc Sal-

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
--

Viatge d. estudis. — Amb autocar
especial han sortit en viatge d'estudis
un grup de deixebles oficiala de l'Ensenyança d'Aparelladors de r Escola
Superior d'Arquitectura aconmanyatc
del sets professor, senyor Joaquim
Amigó i Miró.

Curs superior de catará a Palestra.

Casal d'Esquerra "Estas Catalá" preca a tots els socia que densa, dinmenge. a les onze del metí, acudin
al Cementiri Non, per a desfilar davant la tomba que guarda les gloriose s despulles de rhonorali.e Francesc
Maca.

El monument a Layret
El Comité Pro-lnstitucions Erancese La ret ha acordat darrerament
proposar al Govern de Catalunya i a
l'Ajuntammt de Barcelona, la data
de lt de maig, per considerar-la la
mes adient, donada la significado
obrerista de Layret, per a celebrar
lacte de la collocació de la primera
pedra del monument que ha de perpetuar la memòria de Francesc Layres. Aquesta • pedra. junt ami, el oremi anual a la millor obra literaria de
carácter social i el Crup Escolar
seran ela que contribuiran a mantenie
viu a Catalunya l'esperit de Layret
El Comise, (erm en el seu desig que
aqueas acte revesteixi la máxima solemnitat, ha recaptat la collaboracii,
moral del Gotera de Catalunva, aixi
com tarnbe raciliesió i assistencia de
tots els Ajuntaments de la nostra
tersa i de les entitats culturals, ao ! iMutes i obrerates del cam p i de la
cintas i de la Unió de Rabassaires
A F.Ateneu Encielopedic, Centre Autonomista de Dependents del Comen;
i de la Indústria, La Falç i Unió de
Rabassaires, es reben les adhesions i
donatius.

vat.

A Breda. — A les quatre de la tarda. Gran miting. Oradora: S. Mohns
i Salallasse ra . M Gil i Pelleja. i An osad Obiols.
Acció Catalana Republicana de Mataró ha organitzat tambe, un sopar
commernosatiu Idi assistiran en representacie dcl Partit els senyors
Rossend Llates i Eduard Ragasol.
L'HOMENATGE A MACIA
Per tal da ss:tir corporativ ame st
denle, diumenge, a la tomba del que
iou el psimer ?res:eleva de la Generalizas, el Ccusell Executiu crA
C. R. prega a toses les entitats i Delegacions adherides que l'acompanyin
amb la seva corresponent bandera en
aquesta viola. Aixi mateix ia cateasiu aquest ¡arce a teta &la afiliats
simpatitzants.
El loc de reunió será, a les nou en
punt dei cuatí, a l'estaige centra
d Acció Catalana Republicana, Cor:s
Catalanes, 589, Pral.

El dinsasts. da 17. a un quart de nou
del vespre. començaa a Palestra un
cura superior de catalá. l'incita una
durada de tres mesos. i es &mara
cada dimarts i dijous d'un quart de
nou a an quart de deu del vespre.
Aquest curs és per a totes aquelles
persones que han fet ja un curs mitià
o que tenen coneixements del catali
i volen perfeccionar-los i completar-los-.
El rnateix dia 17 comeneara
an curs practic de característiques
semblants per a tots aquella que valguin aprendre descriure amb cerreccie el catea d'una manera rápida.
Aquest cura será donas d'un quart
de vuit a un quart de n su del vespre.
Aquests cursos aniran a (arree del
professor senyor Jaume Aina. Matrieuleu-vos a la secretaria de Palestra. Corts Catalanes. 5W, principal,
de les dotze del metí a les dues de
la tarda i de les set de la tarda a
le r nou del vespre.
El trentenari de la fundació d'una
escota. — L'Escola Catalana Mossin
Cinto, fundada rany 1904 per rentoaiasrne deis patriotes del Foment
Autonomista Casal i. conmemora
aqueas mes e: trentenari de la seta
fundació, per a la qual cosa sogasiroco diversos actea, que se celebraran al local del Eoment els dies
1 4. 15, 2r, 22 j 29 del corrent.
Aquesta instituci is que mereix tota mena de consideració per la tasca
cultural i catalanitzado r a descandeIlada durant aquests trenta anys cractuació, interrompuda !mines en cl
moment de la máxima repressió del
catalanisme. és as exemple de patrio-

El Partit Nacionalista Catalä, celebrará densa. d:umenge. rAssernblea

Vest6ma c, ventre, diabetis, albuminüria, etc

LA MES IMPORTANT D'ESPANYA
Passeig Port Franc, Colórala Santiveri
BARCELONA

Telèfon 33076

Sucursal a Barcelona - Cali, au, telèfon 1 5805; Balmes, 5, telèfon 23339

i Malle-ca, 247, telèfon 70347.

CampaSucur s als a fI s pans a Madrid: Plaça Major, 24; Valencia:
neros, 26; Sevilla: Alfalfa, 3; Saragossa: Cerdan, 30, i a Badalona,
Balaguer, Blanes, Caatellb, Cervera; Guissona, Igualada, Marireza, Piad:uta Palma, Lleida, Reus, Sabadell, TARRAGONA

i Vila nova.

Sucursals a l'estranger: llevarte, Camagüey,
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Maitic, Santiago de Elle
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CREACION/ ORIGINAL/
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TREJ ENCERT/ DEFINITIUI

TABU - HALA G O - B OL ER O

Noticies
Dijous el president del Patronas de
Turisme de Catalunya, sensor Ferran
Cutre, acompanyat duna representado
de la seta Junta, tiritaren el President
de la Generalitat de Catalunya, senyor
Lluis Companys, i el camelee d'EconoTibia i Agricultura. senyor „loan Comorera, per tal de solicitar la participacid activa del • Govern de Catalunya
Printer Saló del Turisme i dels Esports
que se celebrará dintre la Fina de Barcelona el 2-17 de juny en un dels palaus del Pare de Montjuic.

Soltes

sitien de la dependenta m iss necessitada
al domicili de la Comissió, Salmeron.
6o. on es facilitaran tota mena de detalla.

Una altra víctima de
l'estafada de les
"misses"

Abre, en ei correu de Palma,
Les Secciona de "Peines" i Rismica
del Club Femeni i d'Esports aniran de- ini iba a Barcelona Francesa
nsa, diumenge, a la tarda, a la Protecció Torres. de 37 auys, el qual desa la Infancia per tal de donar-hi un fes- pres de desembarcar s'adreça
tival artistic a honor dels nena asilats la Playa d'Espanya, on va enen aquell benM'ic establiment.
taular conversaaiö amb un india

Delenció d'un
pertorbat

Els llegums cuits
i l'intestí

La Mar i l'Aire
SEMAFOR DE MONTILIIC

cercle semipruhert unas a les %lid
que ha passal ej vent al S. S. u.:
al Inigilta S.O. rusa frase, cej amb
stralus horitzons b o irosos, i a
sol ponent O. fresa. osar marejada del S. O. i el cercle queda
anth strato-cUmolua.
Baramelre, 7 53. — Termóin e l re, 1 45.

MOVIMENT

FABRICA DE PRODUCTES
ALIMENTO M OS I DE REGUI

T R Ef

vidu. Aquest h digué que un ger.
Una entitat de Chicago, denominada m'e seu havia comes un destete
"Espanya Turística'', ha construit en
en na casa de Banca on prestava
El RESTAURANT AERI és el prefe- l'Exposició d'aquella cintas de 1934
a empleat,
un "Polde Espanyol", per tal d'or- els seus serveis com
rit per a testes iamiliars i banqueta
ganitzar-hi una gran certamen d'ex- i que ara, penedit del que harta
tornar a la dita,
Atenent diversos orees que slan re- hibició i venda de productes espa- fet, desitjava
entitat les 100.000 pessetes que
but d'Agrupaments Escoltes i altres en- nyols.
Dirigí la construcció del "Poble s'havia apoderat. Després de
titats i particulars, l'Agrupament EscolLa manifestada antifeixista Es ajor- ta "Remen Llull", del G. E. joventut Espanyol" rarquitecte senyor Bar- parlar una llarga estona. el desban],
tresorer al seu torn de r entitat conegut va proposar a Torres
pral.),
ha
acornada per al dia 29
Diputació,
69,
a
Catalana
des ajornar fins al dia 22 dels corrents esmentada i autor de les edificacions que s'encarregués d'efectuar 11
ha Joventut d'Esquerra Estat CaExposieió
de Chicago. El senyor
U Exposició de I s
restitució de la dita quantitat.
tala, organitzadora de la gran manis la data de clausura de la
Secció de Burhans ha realitzat un viatge a Barfestació antifeixista, ala vist obliga- de Treballs Manuals de la
va avenir, ' el descocelona per a prendre dades al "Po- .aquest s'hi
Minyons
de
Muntanya
i
II
de
l'Estol
de
da a ajornar-la per vuit dies, degut
hie Espanyol" que figuri a l'Exposi- negut lidemana que li Iliurés
Follets.
Les
dure,
exposicions
poden
vial gran nombre d'adhesions rebudes
20.000
sitar-se cada die. de les ojeo a les al." ció denuesta ciutat en els anys de quelcom en garantia dele
de tot Catalunya i de l'enorme mulduros que anava a dipositar a
titud que vol ler-hi acte de presen- i els dies festius, des les 11'00 a les 1929-30.
Al "Poble Espanyol" de Chicago es les seves mans. Llavors Torres
cia, que acudirá de tots els indrets 13-00.
donaran constantment festivals i atrae- Ii dona 500 pessetes de qua era
de la nostra patria. Per tal de ne
El senyes Toses, A. Vandellós, direc- dons de caire tipic espanyol, que se- posseidor. i l'altre Ii lliuri en
restar res a la magnitud que obtingurament el (aran ésser mis visitas
dri lacte. aquest se celebrará en la tor de l'Institut d'Investigacions Ecocanv¡ un envelop que, segons va
durant els guatee 'ilesos que ha • de
forma prevista, el diumenge, die 20 nòmiques de la Generalitat de Cataludir-li, contenia les 100.000 pesdel mes que som. Per taus, les anuo- nya. sorti ahir cap a Londres per tal romandre obert. També posseeix en setes en ballets. Poc despees va
el seu recinte un ampli restaurant, on
rindes fogueres es faran el dia 28 a d'assistir a la XXII Reunió de l'Instenir «asió de comprovar que el
titut Internacional d'Estadística, del sols se serviran menjars i begudes
la nit.
s ' anun- paqttet nomes contenia retalls de
qual es membre, reunió que Mida loe espanyoles; en els seus Murs
Pátria Nova, Joventut d'Esquerra la setmana entrant en aquella ciutat. ciaran els productes tipics del nostre diario.
Nacionalista Radical
Ensems prendrä part, també, a una seu- pais.
sigui que totes les noticies que
,ió de la Societat d'Economia de Lon- esCom
Aquesta entitat prega a tots
rehe le N ord-America coincideiseas socia i a Ilurs familiars de no dres. i finalment es trasladará a Irlan- xen a assenyalar un ressorgirnent
mancar denla, diumenge, die 15, a les da, per tal de concórrer en una reunió
econemis ala Esteta Units. pot suponou del metí. al ama local social, per de la Societat d'Estadistica d'Investiga- sar-se que l'Exposició d'aquest any
tal (Vanar anda la seca bandera a di- ció Social de Dublin.
será mes visitada que la de l'anterior,
positar unes flors darnunt la tornba
i per tant és molt interessant per als
del malaguanyat President de Cataexportadora espanyols aprofitar aqueslunya i primer prcsidetit d'honor que
Un guardia de Seguretat obta excepcional coniuntura per a reaLau de Patria Nos-a, Francesc Macia.
litzar una propaganda a fons als Es- serva que un individu s'harta
o El grup de "L'Intransigent'
estacionat davant l'edIfici que
teta Units.
El peral dels llegums i fustes que es
també atara amb la bandera denla, a
L'eamentada entitat Cha obligat ocupa la Comissaria General
les den del mata a chpositar unes meneen crus és que poden transme- davant la Direcció Genera! de Co- d'Ordre Públic i que feia ganyoflor, clatnunt a temba del primer tre els germens de malalties infeccioses merç i Politice Aranzelària a consgestos rars. Sospitant el
Pre ,jdent d e la RepUb:ca Catalana,
greita liebre tifaireS Amb freqiiéncia tituir en un Banc espans-ol una ga- tes i
guardia que es laactava .l'algun
també pordueisen trastorna intestinals.
rantia per l'import total de les merII traetament snie come seguir tant en saderies ame se li lliurin, anal, lob- anormal, s'adreaa a l'inclividu, el
un cas cont en raltre is la cura
en esser interrogat digui
de salvaguardar els interesaos qual
ene) la Boiason Blanche de l'Abel Mag- jede
Sitie s'anomenava Jaume Ale.
dels
exportadora.
nat. N'hi ha prou ansh 'acure uns quants
Al domicili de la Delegacie a lila . many, de 35 anys. i que sofria
eras d'aquesta beguda.rnicrobicida per tadrid d'"Espanya Turística", Luis Vé- alienacions mental; a cattaa
llar
la
¡ehre
i
detenir
immediatament
teVela. — El pailehot "Estela-,
lez de Guevara, núm. q (tel. InS88), d'haver-se-li inort un fill de tres.
ta fiesta dinfecció, adlutc les més greta:
informara a qui ho solliciti de les anys.
ratT O gil general, de Palma.
cebes., disenteria, diarrea dels infanta., s '
facilitats que S ' atorguen Per a r ex
Afegf que era "maitre" de
Vaixells aortIts. —7 Distancia enteritis. El l'aseó per obtenir en,5 el
-pesicóvndaroutes:M
l'Hotel Nictória, on feia pea que
navegada dels vaixells que han ' cu contincut un litre ate Boisson Bloc- nyols.
havia calat foc a l'habitacto que
ser! it: fora d'h o rilzó es troten che de l'Abat Magnas costa 320 pesteocupava.
PLs
. en !tasa eap tes a totes les farmácies.

Donat l'entusiasme q ue regna en Moviment de vaixells a posta
tre els afiliats la testa prornet esser
de sol. — Demoren a E. un
un éx:t.
berganti
goleta i tu pailebat que
Tots els simpatitzants són pregats
van en popa, ¡ 1111 pailebot que
d'assistir-hi.
va de bolina. Pel S. una balandra
Esquerra Republicana de CataJunya que passa a Ilevatit i un pailebot
Agaest vespre, a les deu, timará lloc que passa a ponent, al :S. 0. 1111
a l'Ateneu Republicá de Gracia un
bergantf golea, dos pailetads i
//Ming crafirmació nacionaliata i d'esétscits en papa,
querrisme. En finaliszar, será lliurat una corbeta que
un banderí a !a Joventut de l'Arenen i dos pailebols que van de bolina,
Densa. al mati. a les cleu, se sortirá 1 dos pailebols a motor que Nfiliess
eollectivament per tal tic visitar la al pata; de vela tialina tres falutxos cap a diverses direccions
tomba de Madi
= o Respontnt a la invitació del i düs cap a aqueat port.
Gavera de la Generalitat de Catalunya, a q uesta ent:tat assistirá densa
diume nge , a retre el reu homenatge
DEL PORT
de devoció a la menteria del President Mecía. El Consta direetiu, prede
rentitat,
sorsidir per la senyera
VaIxells entrats. — De Palma,
Ctná del seu estatge social a lea non
del metí, per tal d'ésser a la plaça anib cori eu, niereaderies i160
de la Fe a les deu. d'acord amb les passatgera, la niotimitu postal
"Ciudad de Pahua; de Bilbao
di a noskions dictades.
= o El Consell Permanent cl,
escales, anib carrega general, el
vaixell "Río Mirto"; nle Man, ailib
.cu reu, mercaderies 1 passatgers, cl vaixell correu "Rey Jai-

T'erras" Tirrega, Vic

Assemblea general del Partit Nacionalista Catará

Observacions metecrológIques:
ACCIÓ CATALANA DE SANT A sol ixent vent al :a. U. Dais,
ANDREU

CASA SAHTIVER 1, rtn-:

Oficiar' central ,

Degut a una iniciativa de la Secció
de Propaganda del C. A. D. C. I. s'ha
colocas un pal de 12 metres d'alçara
per a fer més visible la bandera
d'Estas Catea indicadora del loe on
está situada la bamba de Francesc
Macla al Cementiri Nou d'aquesta
cintas. El Centre la constar el seu
agraiment al regidor senyor Donténec
Pla, president de la Cornissió de Cementiris, per les facilitats donades per
què aquesta iniciativa sigui un fet el
dia de rhomenatge nacional que Catalunya dedica al gran absent.
o El Consell directiu del Centre Autonomista de Dependents del
Comerç 1 de la Indústria, atenent les
indicacions del Comité organitzador
de l'homenatge nacional que Catalunya dedica a la memòria del primer
President de la Catalunya Autónoma el dia 15, prega a tots els comoanys socia que vulguin acompanyarlo a lacte de refrena d'un monumental escut de ilors que es trobin a les
deu en punt al Centre o a les onze
a l'entrada del Cementiri Nou.

Miting antifeixista

Repablica-Estatut

cur\-cc

El Cadci i l'homenatge a Macià

El Partit Comunista de Catalunya
organitza un miting de iront inste antifeixista, al saló "El Globo" .(davant
del Pare de la Ciutadella). per a
denla, dittmenge. a les deu del mati.
Hi prendran part . els oradors sealteras: Una Odena, Francesc Aleubierre, Pere Ardiaca, V:cenç Arroyo
i Hilari Arlandis. Presidirá Joaquim
Pijoan.

Avui, a les onze ea punt del mati
la novella i entusiasta entitat d'Acció
Catalana Republicana, celebrará al
seu estatge (carrer Sant Andreu, 52).
un acte comniemoratiu de la procia/nació de la República, durant el qual
el president de l'entitat, el ciutada
conseller Usha Hartado, donara una
conferencia amb el tema de -13 abr a

p-u+Arti-v3

Ele fedeals
Responent a la invitació feta per
la Generalitat, El Pacte i la Penya
de Veterana Republicana Federals,
han designat una Comissió cae dense,
diumenge, dia 15, a les den del mati.
otrenarà una brenca de lloren damunt
la tomba del President Maciä. A les
dotze del mateix dia, tindrà lloc al
Centre del carrer de la Diputació,
núm. 81, el vermut a honor dels excombatents del 74, al qual assistiran els veterana components de la
Peaya. Són cridats especialment, per
ignorar Ilur actual domicili, els veresalas Ramon Oró, Josep Roig, Josep Pujol i Pere Blanc.

L'Activitat Política

ENSENYAMENT PRIMAR!

per a sans i malalts de

mera] del Partit, per a prendre part
en les tasques de la qual calda estar
al corrent de pagament.

me ti, tots trec de la Cunipanyia

ira o stiel i I erräll ; tic Va lene i a,
Gandia I V ittaiòn, aitib 5 passatgers i carrega general, el rairoll
-Belis", de lat Mrta. Sera. .le

ti

espanyols "Ha Aviles, dels senyors Dipor, a:fr-

Les oficies del “Segell Pro Intaneira at Animiin a ; PIS corren,
d'inan"Ciudad de Palma - , amb passal- . ens cernuniquen que lacte
curació de la guarderia per a nena a
ge i carrega general , cap a Pal- Sant Andreu tindrá lloc el s r inent dima, i "Ciudad de alal g in", amb iluna, dia 16, a lea zinc de la tarda, el
paasalge i ttärrega general, cap miel arte esteva anunciar ter a avui,

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De

Catalunya. — Bisbe, 3 ('ir a 13).

Joventut Socialista de Barcelona.—

Rambla de Santa Mònica, 2 9 , segon.
din ta.
El din 3 de maig de sg34, a les nett (Oberta al públic tots els dies feiners,
.1e1 mati. seran venuts en pública
passatgera de f r isos-il, cap a Bre- subliaata al Ment de Pietat de la Me- de set a nou de la nit. Diumenges,
organisme (Ir d'onze a una del metí)
ma . Anvers i escales, de la C.,- re de Din de l'Esperanea.
la Caixa de Penaions per a la Vellesa
marcial Combaba Sagrera ;
Academia de Ciéndes i Arta. —
raments
de joempenye
d'E.5talvis. el,
"Cily of Hongkong", anab iiells
segur; abata del dia primer .le Rambla dels Estudis, a, pral.
amb
tränsit
i
de
o
pasalgers
la
fehrer de m34. L'intrsda a la sala de
Academia Catalana de Belles Arta
aarrega general de tranait, cap a suhhastes és per la plaça de jonqueres,
Plymouth i esaales , de l' Agencia 2, entresol.
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de

Nitel, t o t dos 110 la Cia. TrallSmedite'rritnia; la leillittly 'Saltona'', nib rarrega general i das

Marítima aVilly.

Vela. — Els pailebots "Centauro", amb chuela, cap a Cartagena; 'San Antonio", amb càrreg a general, cap a Ciuslatielltt, i

"Puerto Alcudia", amb carrega
general, cap a Maó.

MOVIMENT D'AVIONS

imileries ¡ 2 paasidgers.
A lea 1324 sorti l'as la cap a
P. Gavetas i Segul; de Karachi.
amb corveta mercaderies
cala
itinb
Bomba i 1, Porl-rdudan,
i 2 pussatgera.
rega general i de transit ami!,
A les 1315 sartl l'aval} cap a
2 pasalgers per a aquest
Marsella itinh correu, niercade100 de transa:, el saixell anglas ries i 4 passalgers.
"City of HOligkong", tIC l'AganA les VOG sorti l'avió cap a
eta Marítima Matty; de Varita
Ca sabia 110 a a inb (muela mercaescales, amb t'arregla general
deries 1 acuse passatgers.
de transit, el vaixell
Aeròdrom de l'AeronautIon NaJÇ.7lttti;t lanza - , de la Crill
Combaba Sagt-erst; de Genova, val. -- Proceden' d'Est ga rd.
onib escales a i Marseatith paaeatge i carrega
el vaixell carreti Haba "Era Mea lla, a les . 1715, arriba l'avió
"JUNKERS 9-1080" anib correa.
F+4138i0", del senyor Tomes Mainereaderies i 8 passalgers.
llo!
tiosch.

Ahir a la tarda es presentä si -

Jutjat. de guardia el sübdit ale- •
many Isaac, Bohor, el qual per, esaer israelita ha percha la na.
cionalitat alemanya. Explic á que,'
cota itiolls d'altres que han val-

inany a fi que lj segellessin els
aens papers i documents, cosa
que Ii fou llegada. Recordant
l'origen itels seus pares, que

Aeròdrom de l'Alr Franco. —

Pracedent de Marsella, a les
336 arriba l'aviú timb corveta
inercaderies i atuse passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
13 arriba 1 st vi Ó amb corren, mer-

Un hm alemany víctima d'una estafada

nou a una). Especial d'Art i ArqueoLa Comi s sió Organitzad n ra de la rin.
logia.
alade la Dependenta, spie tindrá Ilec
Academia de Medicina i Cirurgia.—
dia 5 de maig. a la nit, al teatre del
ga a Barcelona. uns paisana
Bese, on 5e celebrará el hall de la .lependenta, ha asordas destinar els bene- Carme,
amas l'han fet objecte d'una esAcció Social. — Amadeu Vives, 3. tafa de cent pessetes i se Ii han
ficis d'aqueas a constituir el dot .le la
dependenta per tant es ve g a a les caAcademia de Bones Lletres. — Car quedat els documenta.
' es de comerç que envint una tarja de
Digué que en arribar a Barce"a seta casa amb 11O111, cognoms i do- ser del Bisbe Caçador.
lona va anar al Consolat ate-

AHIR
Procedeut le 'rúlnisa, a les 653
ainb correa, mercaarribit
denles i senae passatgers.

Fetes les comprovarions per la
policia, es p a gue veure que el
que havia dit Alemanv era ce:4
per be que no hasta caIa. ice: a
l'habilació. sitia que baria ereinat uns papers.

01101 DE SITGES
N‘e .1/n,
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16 d'abril

Festes de Primavera
La Societat "HOTELE S UNIDOS, S. A." ha organitzat la
venda de tiquets per a les festes de la D1ADA de SITGES
i tuatge amb autocar altar i tornar:
3o.— ptes.
PREU DEL TIQUET: Sense autocar
.amb autocar
Aquests tiquets donaran dr et:
Entrada a la Piscina, festiial de natació, exhibició de models de vestit de harta' "Jantz en" i cocktail Restaurant Platja d'Or.
encina d'elegancia .CA atomehils.
Dinar a l'Hotel Terram ar o a la Pi. ina.
Visita al timan! "Cali Ferrat".
11speetacles i te amb ex hibicin de modela al Sala; de pestes
de l'Hotel Terratuar.
Lloc de venda de tiquets: CASA LLIBRE. Teléf, 11763
asa lslibre, 1 0 mati.
Sortida de Baiselona
Hotel Terramar, 8 vespre.
Sitges

m'en litros, es presenta al Con,
bola l turca posis tampoc no halen. .
guiaren i no aconsegui la lega-

lització dels seus doeuments.
En u»a societat israelita va
conaixer dos compatriotes, els
imals es van comprometre a obtelar per cent pessetes tot ella
que no havia aconseguit el!, pera
s • liatt quedat amb les pesseles
eis documents.
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quala interesal la publicació im.
mediata de les notes que ens enojen que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corta
Catalanes, 589, ser pis, abole
de les nou del vespra. Els que
ens arribin más tard d'aquel%
hora o vagin adreçats a la impremta

DissatriN,

abrfl

'dé

1934

LA PUZLIOITAT.

La vista de la causa pel
robatori de can Sert
(Ve de lo primera pagana)

"NANO" ES PROVA
UN BARRE?
Li toca el torn a Alexandre Gómez
EL

11

ärtistica. Acaba demanant que, en
tot cas, es castigui Siria amb dos anys
de predi
El senyor A. Fernandez Ros, que és
el defensor de Joan Ferrer ¡ Prat,
sidre Pone i de Caterina Palacin, diu
que els seas patrocinats no han intervingut en el fet. Que a Ferrer no l'acusa ningú. Parla de la forma violenta
com han estat arrencades per la politia les declaracions dele processats. Diu
que degut a aquestes violències la constituci6 ha estat violada, que encara han
quedat rebrote dels tenme de la manarquia i àdhuc de alartinez Anido. Se

ODA Programes d'avui
TEATRES

Tarda 1 nit: "La gloriosa".
•amelen& — Tarda I nit: "E/ pan comle
lo en la mano".
•
— Tarda I nit: "Las pepones".
Eepenyel. — Tarda 1 nit: "El rel fa ea..
halls forcais".
Cinc Ilercelonde. — Lina d'Orosta I &Urea.
Nou. — Tarda: "La rosa del azafran"
"Ei dictador"; nit: -Molinos de viento"
"Dofia Francisqulta".
Novatas. — Tarda: "El conde de luxemhurgo" I "Maruaa": nit; "El cantan
del arriero" 1 "Maruxa".
Olympla. — Eire Eqüestre.
Pollorama. — Tarda 5 Bit: "El ex..."
Reme.. — Tarda, 330: "El divino impaa
d e nle"; a les 6 I a les 10'15, nIts
-Reinar despues de mode".
Studium. — "Las pobrecitas mujeres"¡
d'a /S: "Corpus". Avlat:Flora
"
•

INTERROGATORI
Martín.
DE JOAN SORIA
Es el jamás "Nano". Es, realment,
Es interrogat, en primer terme, Joan curt d'estatura.
Va de mecanic. Angle
Sòria.
facial que no inspira gaire simpatia.
Home «un gran aplom — darrera Porta un mocador al cola a la manera n'avergonyeix i sen sent molt adolorit.
nostre, unes noies el consideren un et- dels muelas d'oquestra típica argentina. Fa protestes vehemente de republicanisnia —, no resulta, i perdonen-nos, ame a la casa Sert, es queda custodiant el me. Afegeix que el fet de pensar que
antipàtic. Alt, fornit, Si anos afaitat
El "Nano" no coneix ninga. En S55- cha vulnerat la Constitució, l'esborroamb un bon tiesta, podria pasear fi- na ? Era per a ell un pericote descone- na: que una confessia arrencada per la
ciiment per gereizt «una gran Compa- gut, En Pone?, Celestina? Dos deseo- violencia ti un vici de nuiitat i que, per
tot aixi, de l'acusada contra Ferrer no
nyia.
negare mes.
Joan Soria s'expressa amb facilitat,
Fiscal — ¡No havieu estat a dispesa en queda res.
Tainhe din que ni Pone ni Celestina
en un castellà del cor de Castella.
al carrer de Portbou, a casa la Celestino sabien absolutament res del que la
Explica, a la seva manera, que és tata- na?
he en aquest cas la del set advocat, la
processat Si; vaig estar a dispesa hacia dins el bagul. Explica el succeit
Participaci ó que tingué en l'escorcoll a al carrer de Portbou. Però no sé si amb motiu de la causa contra Barriendos, el qual fou absolt, de la qual cosa
la casa Sera Havia de trobar-se amb la dispesera es aquesta senyora.
un arnic que l'havia d'acompanyar a
El processat está acusat d'ésser el que, en dedueix que el Tribunal va procedir
veure Un contractista.
a la casa Sen es queda' custodiant el amb una imparcialitat absoluta. Acaba
demanant sentencia absolutoria per a
— Presenta't ben vestit — Ii baria porten
tots tres.
recomanat.
—No és pas veritat — diu ell.
El president pregunta als processats
El fiscal 50Ste que si, i afirma adhue,
D'acord amb la recomanacia, es presi tenien res per a allegar. S'aixeca
senta amb un vestit color de café amb que anava amb un barret negre — un Siria
i es lamenta que el fiscal 0530
llet, ratllat. L'amic el tia en un auto, barret siegte que está a la Nieta del ensanyat amb ell, i en protesta enèrgion es trobaven uns desconeguts, i Tribunal.
cament.
Fiscal — Proveu-vos-el.
aquests, sota i es n7es esiereidores ameLA SENTENCIA
El processat es posa el barret i se li
naces, l'obligaren a fer el paper de comissari. El fati, pera — din — con to- ensorra fine al nas. Riu tothom, No s'aEl Tribunal, poc despres, dicta la
da clase de respeto y consideración. guanten el riure ni els guardies civils,
eentencia. Per a Joan Siria Lucas, vuit
Els defensors l'interroguen respecte
Res de coaccione. L'oaeració es deseoanys de presa majar, pel delicte de rovolupà con perfecta natu ralidad. EH no dels maltractaments que. eegons ha fet batori, i un any de presó menor, pel
hauria tolerat violències. Com que el constar. va rebre a la Comissaria d'Or- de tinenea i qicita «arma: la mateixa
guardia d'assalt no es movia del seu che Públic. Mostren, per a recolzar pena, per a .AleXandre Gómez: per a
costar, es veié forçat a mantenir ei Ilurs argumentacions, la camisa del pro- Isidre Pone i la seva dona, Caterina
ceceat.
tipos.
Palacin, la pena de dos mesos i un dia
Deiensar senyor Buxareu — TornenAfegeix que no coneix el "Nano .. . Ni
d'arrest, i l'absolucia per a Joan Fertampoc En Ferrer. Al matrimoni, si. Vos a provar aquest harret negre.
rer i Fahregat. També els condemna a
President — Ja se l'ha provat.
Havia viscut a casa d'ea. a Santa Copa
g ar coMectivament les costes i, detorna
que
hi
Sr. Buxareu — Prego
loma. Més tard Niegue al carrer de Portmis, la quantitat efe 600 pessetes, en
es
torno
a
posar
el
bar"Nano'
l
EI
bou, rellogat a casa de l'esposa. en ocaconcepto d'indemnització.
sia d'haver marxat el marit a .aragó. ret.
Joan TOMAS
Sr. Buxareu — Veieu? No es el seu.
El fiscal — Vós airea portar aquest
Jaume PASSARELL
President — No és cap argument.
bagul. contenint ele objectes robats, a
Podia portar-lo gran per a tapar-se en
casa el matrimoni Pone?
Siria — No. Jo només el vaig pujar part el rostre i despistar.
al pis. Penh ignorava el que contenia. DESFILADA DE TESTIMONIS
El fiscal — j Com és que us varen esVénen, ara, els teetimonis.
collir per a actuar, durant el robatori,
El fill Antoni Sert diu que no es
de comissari?
Siria — Digueren que jo era el mis trobava a la casa. Explica que en el
saqueig varen desapareixer tres pistoles
serió,.
la seva propietat. Per referencies sap
El processat insisteix a manifestar de
que un dele participante en el robatori
que observa als seus companys descone- semblava "molt educat".
guts que no consentiria cap mena de
Josefa Graells, fila del xofer de la
maltractarnente.
(Ve de la primera página)
molt
—ata niiic ron — afegeix — que era casa Sert, és una xicota molt viva,
desperta.
Anaren
a Sitges, mig en tren mig a
demasiado sentimental.
Fiscal — Coneixeu, d'entre els proal ca n/laja S clime
El fiscal li pregunta si portava pis- cessats, algun dels que anaven aquella peu, i es presentaren
seas escolté uns minuts, es tragué-Eng
tola.
nit del 8 de mare a la casa Sert?
un papen de Base
i
els
doná
la cartera
—No es cierto — respon Siria ata
La testimoni pasea davant els peones- a cada un. En ele papers hi havia Fevehemencia.
el
"Nai
En
Siria
eate. i assenyalant
lip II, l'Escorial i allá de la cadira dc
El defensor del "Nano". tensor Bu- no", dais
roca tallada. Eren dos papers de loa peszarca. a ¿emana si entre els companys
—Aquest i aquest.
setes. Leo i el sea soci «empresa conside robatori hi figuras-a el seu patrociUna de les coses que diu després es deraren que la miseria alzada acaban i
rat.
Ii
tapara
els
que al "ano' el barrer
decidiren viure la vida. Pernoctaren a
ulls.
Sória — No; no hi era.
Sitges, després d'haver sopat esplèndiEl testimoni deis altres servents de dament de l'exit j ¿'hacer visitar lotes
El defensor senvor Fernändez Rus li
prerunta si sabia el que hi havia dintre la casa és desfavorable en absolut als les tavernes de la vila. .al dia següent
el bagul que puja a casa del matrimoni dos processats Sò r ia i Gómez. En can- Bogaren un taxi i es feren portar a
sa es favorable a En Ferrer. També Barcelona com a dos potentats, on reaPor.z.
san favorables a En Ferrer les decla- litzaren una arribada sensacional davant
Siria — He dicho ya que ea.
Sr. Fernanaez Ros — Per tant, ni racions del patró i diversos concurrente mataix de la Fonda Alemanya e/1 pie
Celestina ni Isidre no podien saber tam- del bar Ataca,: tots recorden que as- carrer del Migdia. A la taverna hi hasisti a la vetllada de flamenc.
pe e el que contenia...
gue una expectació desacostumada. Lee
Es passa una bona estona amb la de- i Herr D. arribaven en cotxe de Sitges
Siria — 1C 10 r 0 !
d'Artur Graells, xofer de la
clarada
com dos milionaris autentice... en temps
Defensor Sr. Sänchez Delgado: —
casa Sent. Aquest testirnoni no explica de prohibició, puix que anaven complePortäveu armes?
l'assalt. La representa. Fia- tament intoxicats de tata la Malvasia
l'escena
de
Siria — No.
ra un gran mimic.
engolida i mal paida. Aleshores expliSr. Sánchez Delgado — Traba/tea recaren la facecia del donatiu generó s de L'ACUSACIO FISCAL
sistencia a la casa Sert?
gudament augmentat per tata Ilur fanSiria — ti aa- Aquella era unn ¡obre
Després de la declarada dels testimo- tasia. L'amo, per primera regada quan
gente.
tris, el president del Tribunal suspèn la els serví la sopa no gasa a demanar l'imvista per deu minuts. En reprendre-la, port de la despees a la bestreta, cont era
EL MATRIMONI
el fiscal senyor Matases pronuncia un d'ús i costum en el servei de la casa.
DONA EXPLICACIONS
discurs dient que no te cap necessitat Fine si ells haguessin iniciat el gel
Llevat de les formes classiques
A continuada es procedeix a interro- ae rectificar les conclusions que té pre- els hauria dit, amable i atent i ss i m: "1 de "deshabillé - , quimonos i bates
sentades; que els fets estan comprovats ara, vol callar!" Dones bé : l'amo no
gar el matrimoni Ponq.
exempts gairebé de tota fantasia —
Tant ella com ell presenten un trist «una manera rotunda i que espera que pogue cobrar ni la sopa. Del donatiu formes inunutables podriem dir
!a Sala dictará sentencia d'acord amb de Schmeling no els en quedara més que
aspecte.
ha
avui gran nombre de vestits d'inami és, condena el record. Res, 1 per acabar, naturalLiare declaracions no san pas molt le., seres conclusions;
terior que segueixen de ben prop la
nant
els
processats.
hi
hagueren
cope.
mena
interessants. Iaúnic a remarcar és que
moda, que tencn moltes de les seres
PARLEN ELS DEFENSORS
la muller confessa que no coneix el "Nacaracterístiques, que s'enjoien arnh
COM ES FA
les mil fantasies que la moda ens
Després del fiscal fa ús de la paran"UN REFUGIAT POLITIC"
ofereix a cada noca temporada.
No 'atarjea tingut a dispesa? — la l'advocat senyor Buxareu, defensor
pregunta el fiscal.
San vestits molt gemas, executats
d'Alexandre Gomez. Comença el sea
Tan deis personatges Inés pintorescos
—Si. Pera no puc assegurar que sigui discute referint-se a Fatestat de la po- d'aquest milieu aletnany es un anomenat en sedes sovint de fantasia i en fina
el matear. S'hi assemblava mea; ami, licia, del qual diu que caldria que íos Toni Simon. Home d'una cabellera as- a lainages", treballats curosarnent, pesi. Es mes petit, aquest.
tornat a llega. . El defensor de Joan toradora, algú l'anomena Wagner per in ra que conserven sernpre un aire de
Mes endavant. per a correspondre, Ferrer i Prat i del matrimoni cornpost seva retirada amb l'autor dels "alestres senzillesa desimbolta i segueixen
Alexandre Gómez, el "Nano", diná. que per Isidre Pode i Caterina Palacin, Cantaires"; diu ésser natural d'Essen,
amb mas fidelitat les exigencies del
si be baria estat a dispesa a casa Celes- s'adhereix a la penda del seu company. és un cap d'estudi per a qualsevol artista confort que les tendencies de vegatina Palacio, no pot assegurar que la
El President els contesta que no cal que en vulgui treure partia Aquest des arbitraries de la moda, que si tandispesera sigui precisament la proces- i que això és de la incumbencia exclu- Ironie, abans de la pujada de Hit- tes vegades donen creacions belles,
sada.
siva de la sala.
ler al poder anava pel 'flan tirara un no resulten mal prou camodes com
El Iletrat defensor s'hi conforma, i carretó, que era, i és encara, la seva
Celestina declara que Saria, en efecte, porta un bagul a casa seca. No sa- aleshores el senyor Buxareu comença habitada i e] seu Palace. Mitjançant
bia, pera, el que hi basas, tot i hacer la defensa del seu patrocinat dient que un donatiu repartia unes targes postals
manifestat abans que un dia, mentre el si la policia posseis l'organitzac ió de- amb la seva impressinnant fotografia, al
nitrasen Siria i dos individus mes, tan- guda i si, ultra aixa, fos competent, no revers de les quals havia escrit la secate en una cambra, va acure, pel pany es donaria el cas que calgués arrencar güent explicada,:
de la porta, que contenia objectes dar- confessions als processats apellant a la
"La força d'aquest borne esta en la
violencia.
gent.
deixa talla' el cacomes a la casa seca cabellera. Si es
l'atracament
Parla
de
bell perd tota la seca foro i no padria
Defensor Sr. Fernández Ros — ViStet, del qual diu que es diferencia napa caminar ni viure. El seu cabell ha de crea
res; vetare els objectes?
ahan vingut cometent.
xer cam la natura l es/. Solatnen; aial
Processada — Entendi ruido de me- dels altres que
Demit, a dos quarls de qual te
Aquests altres els qualifica de repug- esta sa i té força de vila, de manera
tales, Pera no ni nada.
no hi hagué semlaant com el cas biblia de Sani ;n.,." de la tarda, será inaugurada als
diu
—
nante.
En
aquel!
—
ruido
era
Dr. Fernández Ros — j El
intimidada.
violencia, sima anicament,
Aixi) no te res de particular. Ni de soterranis de la Plaça de Calade dinero?
Diu que les persones que han actuat transcendent. Peri) una cegada Hitler Innya una important exposició
Processada — De dinero, no.
estat coacciona- ion al poder aquesta explicada des- ,eganitzada per l'Oficina 31unia
testimonie
han
com
Celestina Palacio tenia en bon cuneendes penqui ha fessin d'una manera par- aparegué de les targes postals que re- cipal do Turisme de Tarragona,
te En Sòria. Paga y a la dispesa amb er - cial. Referent a les armes que portaren partia.
La cabellera Denté importancia i en collaboracicl anal) la Camina
No
el
crea
capee
del
que
ça voluntat.
natural
els atracadors, diu que és molt
davant de Festupefaccia dele que el cn- de Comerç i Indústria d'aquella
l'acusen.
que n'utilitzessin.
neixien
apareeueren duren la tarja
JOAN FERRER,
Es feien pastar per palicies, no? aguaste tres mote: "Refugiado pnlitico
de
portar,
escombres?
eitiLt;t:«xposicid l'arragona, que
havien
Dones, que
alemán".
AFICIONAT AL FLAMENC
Aixéi és autentia La pensada de l'ha- fins al d'a 30 vinent podrà 4ser
(El públic riu.)
Joan Ferrer es catala Se li coneix
I amb ta declamatori, afegeix:
me de la cabellera fou un exit. En Tani visitada Iliurement pel pnbliff,
—Dunas. encara na se sap si les ar- Simon. cl'Essen, encara tira el seo car- serä integrada per una caneca al
de seguida amb iacceist. Vesteix americana de color. 'lapas despossen d'inte- mes eren de deba o he de guardarroba. reté, perra es euanva millar la vida i d'un centenar i ring de (ni...furiares. Parla ficilment, pera sense esclat. Demana una sentincia absoluto ria per al entra a la Fonda Alemanva mal) aires fies arUstiques, insufles de gran
Sega que participes al robatori de la set/ patrocinat.
de pare de la immigracict niran heu
de in niei s'inspira declara solenntement formal, dels sens monuments
casa Sert. Ho declar â obligat pele
A cantinuacia parla el defensor seu
arqueològics, paisalges, musetts,
maltractaments de que bou objecte per la
"Sic el primer exiliat nnlitic nue hi ha
senyor Sánchez Delgado. El
elogt hagut a
Alemanya!" T. naturalment, ty, escultures romanes, monestirs,
discurs no es altra cosa que un
correrte i cate al correr del Migdia, tan hi ha temples medievals, edificio nao—Si mlaguessin fet signar la meya ditirambic del seu procedir,
esmereat en res a dir. Ti ra6.
demos, vies tirhtanes. etc. Hi figusentencia de mart — diu — tumbé noble, durant el tenme
el Iletrat.
No tot san Cena nena, d'un taranna raran tainbi diferents diorames,
l'hauria sigilada, en espera que després realitzar l'atracament. Segons avinent
Fa
.
Déu
tan innfensin. 1'44 al cnnfrari. N'hi ha roproduccions de valuoses peces
Siria és un angelet de
se m'indultaria.
que el fiscal ha reconegut
Está acusat d'ha yer pres part Cii l'a- que a no ésser procedir d'aquell, her- de perillnsnt en mainri2 i fin% i tut mn- dels seus Museus, quadres de
del
guts per ti n a mA. misteriosa ¡ hishih, Le. ztotsbhes arlisles sobre temes
carrecció
la
tracament a un cobrador de la casa Anabsolt. No t m-ri a arrifitament de la ximma
pe r a tarragonins i una valuosa
nia demanat que Siria los
dreu.
coles
limita,
en
motiu,
i
f ine potajes a alguna vegada, incrinfessa
aquest
lo ha fa per
enrié de gravals imites d'incal—Aixa és cert — declara. —
a
¿emanar
que
el
¿dicte
comes
Nema.
canvi,
que es cierto, es cierto.
culable
valor
artfstic
j
documenper aquel] sigui considerat únicament
J. B. BARTRINA
tal sobre la Tarragona de segles
Pera ni coneix En Siria, ni canea( caen un furt.
(Saguira )
E xp lica atia aj e cape de les quadripa ssal s.
el "Nano - , ni va conduir l'auto deis falal
sos policies, ni cobra, com ha afirmat lles d'atracadors no solen asseure's
144444.1144444444444441.44444.
Per la seva banda, la Cunera
melodrael fiscal, set-centes pessetes d'En Só- hanc dele acusats, i amb tn ele
de Comer(' oferira al visitan'
que
se
dia
No
podem
un
publicar
les
notes
ria.
ma. alede ix que vindrà
lis arriba] a
una visi'
¿On es trobava, aquell vespre del ro- sabrá qui eón.
produeci,",
pregades que no vinguin es. esset'
També garla del doctor Albiliana,
hatori? Ho recorda perfectament : al bar
I zst's';sguuii ina.
Avión, de Sant alerta Hi hacia una nera no explica si va ésser el! qui Va crites en català i amb un
No cal pas ponderar l'estor,:
vetllada de flamenc. Molts testimonis en intervenir en el r". '-atori. Diu que aquest
donaran fe.
va ésser organitzat d'una manera timbre o signatura coneguda que realitza la primera ciutat

frs".

CINEMES
Actualitat.. — Reportatges d'actualltat.
Anua. — "Cnidos en la venganza", -Fra
onvoio" t 'Paprika".
America. — "Ha entrado un fotógrafo",
-Los erimenes 001 masco" I "Boliche",
Arena. — ordenanza". "Mujeres de
postin" I "Varrip tresaS PM".
ArInguda.—"Dime quien eres al", vIRlere,rn
n„oes,n cetfrvie .zo" I -Central Park" (tml— •• Noches de gran dudad" 1
Lrepuseulo rojo".
a:Aslot_
Bo
on daa
rctbi dunajlda d. le en Icahavmenpataarn
nza
e;
-Vuelan mis canciones".
Bohame. — "Trosperldad",
(t. : mascara de Fu-mancha".

Bohemia. — -Se

Dlaina.
ed w—
". "Ronny", "La tala del aragme•
"El marido de mi noya.". en esa*.
nyol.
Diorama. — Tarda: "Susana tiene rm secreto" I "Arrullas rivales": nit: "El
mancebo de botica" 1 "Su g ana tiene un

a crema

Intenso. —

"Papa se casa", "Menhol proa
[libido" 1 "Como 5 i1 me deseas".
"La novela de una noche" 1
"Meoldla problbida".
Excelsior. — "Anny cimer a rünicament
tardai. "0111 marcos por una noche" 1
"El hombre Invisible".
Fantasio, — "Se ha fugado un preso",
Famlna. — "Doga Francisqulta".
Fregoll. — "La vida privada de Ene'.
que VIII" i "Adiós a las armas'', en
Esplai. —

CoeysaP. a—
n"L"La mascara de Fu Manchil"
"Vuelan mis canciones".
Ideal. — a tta entrado un fotógrafo"
-Santa", en espanyo/.
Kursaal. — "La vida empieza" canicaluan tarda). "Una vicia" 1 "Hacia las
alluras".
Laietana. — "Piernas de perfil", "La,
muerte negra", "Lobos y pastores" 1
-Nochebuena".
MaJettlo — "La viuda romántica'', "Lle•
belio" 1 "La casa es seria".
Mundial. — "Peregrinos" I "La novela de
una noche", en espanyol.
marina. — "Santa", "El ['anido de Romri
i -Las dos buerranitas". en espanyol.
Metropol. — "Cariomagno".
Monumental. — "A toda hélice" 1 "La

Inopia culpa'.

"El caballero" (ilnicament larda). rey de la pista" 1 "Catalina
de Rusia".
Nou. — Tarda I nit/ "Santa"; "La can.
Mirla. —

dan del sol".
"mala", en espanyol, 1 "El rey
de la suerte".
Parle. — - Hoy o nunca" 1 "Vuelan mis
A g ria. —

canciones".
Pichi Paleo. — "El cinco de la parro.
gala', -Amor, honor y camändulas" 1
-El hombre Invisible", en espanyol.
Petdurdne. 1.7
.
necesita un rival" t "Et

VESTITS D'INTERIOR

sició turística a
Tarragona

1

necesita un rival" .111

Broadway. — "El rancho dinamita", "El
favorito g el reganiesto" 1 "Teodoro y
Catalunye. — "Amor de estudiante" 1"El
isno de Burfdan".
Capital. — -Ana la del remolcador".
Coliseum. — -Entre la espada y /a pared",
Comtal. — "A 50 brazas"1 "La vida pr1ils de Enrique V1/1".
Colom. — "Kiki", "Odio", "U cantar de
los cantares" 1 "elair lournal".
Comtal. — "Una aventura en Tilnez", "El
rey de la pista" I -Catalina de Rustir.,
Cornadla. — "E/ hacha justiciera" "La
conquista de papa" i "American
— -El barbero de Napoleón",
▪ -Haciendo de las suyas" 1 "El domo-

Jueus errants
i professionals
de l'exili

Una interessant expo-

—

a vestits d'interior. Alai, aquests, senzals o sumptuosos, fornien un grup
a part que no presenta mai extraordinäries complicacions ni detalls que
els iacin incompatibles anal) la folgada desimboltura que cal als ve stits de casa.
Al gravat, al costat de dos modele
clàssics, confortables, propis per a
les primeres hores del dia, oferim a
les 'lastres lectores uns modele bells,
plens de gracia ¡ originalitat.
A la part alta del gravat, vestit de
dinar, en seti brillant quadriculat. Dos
volante travessen el cos co diagonal;
efecte de volante al baix de la faldilla. Cinyell ami) sivella de astrassa
Al costat, vestit en crespa georgette
vermell en dos tons. El davant esta
format per duce grane solapes. Unes

petites bandee creuades ornen el dors.
A baix del gravat, d'esquerra
dreta, un "deshabillé" molt original.
Es de seda brodada al-1M grans motius florals. Presenta al haix volant
en forma remuntant el davant. Una
graciosa ''herta" orna el cos i un
gran Ilae de vellut, color de roba la

cintura.

Segueix un model confortable de
"zenana" blau clan. amb coll i punys
de seti rosa, ¡ gruixut cordó COM a
in vell.
Mes cap a la dreta, "deshabillé"
de vellut cotelée" rosa-corall, amb
coll de vellut blanc.
A la dreta, gentil model en crespa
de llana verd, ornat amb seti negre.

Publl Cinema. — Reportatges d'actual/tat.
Principal. — -Burbujas de champagne"
"Vuelan MIS canciones".
Ramblas. — -Tres amigos", "El testa.
mano del doctor Mabuse".
Recrea. — "En defensa propia" 1 "La
,Ida privada de Enrique VIII-.
Royal. — "Infierno de Verdau", "La
,d
propio
culpa" 1 "El diluvio".
Select Cinema. — "0000y" (únicament
tarda). -corsario" 1 "La feria de la
Saló Viotbria. — "La mujer pintada" 1
"Yo bit i efla".
Aman Cinema. — "Adiós a las armas".
en espanyol - I "La novela de una noehe' , . en espanyol.
Splendid Cinema. — "Yo. ta y ella',
Tl yoll. — "La chirlad de cocido".
Talla. — "Yo queria ser millonario", "La
virtud quebrantada" 1 "Adiös a las armas".
Trlanon. — "La vida privada de Enrieci,ipmana)."1" 1 -.adiós a las armas", en

Trlomf. — -Santa", "El rajado de Roma'
I -Las dos nuerfanitas", en e.spanyol.
Urquinaona. — "La reina Cristina de Sita"La 1111a del regimiento" I
- vuelan mis canciones".
n itran gala alickey". "El tantas.
lila" 1 "Una mujer como ninguna".

Roiga. —
Elle. —

MUSIC-HALLS

V. D. Apolo. — Varletals I Mercedes Furt,
as - ra - cian. — Varletatsi Rusita Valles 1
Pompeya. — Inauguracio de la temporada

arqueoligin le Cataltinya en
(drenar a Barcelona fillt) que roralment Ii ofrena, sense cala filtra
mbicha que contribuir al major
prestigi de la nostra terra, ear
l'exposiciA que demä s'inaugura
serä portada després a les més

iirunt y ,ra.. Grans atraccions
iniporlants ciutats espanyoles i Edén Concert. — Varleiat t Pilar Alcayde,
Rouge. — 50 amistes, SO. Rondea lotes aquelles de l'estranger Moulln
n I Angeilta Martha.
Stambul. — Ethel Aidersan.
qtte sán centres de turismo.
Assistiran a la inauguracid el
DIVERSOS
Presiden' de la Generalitat, els
consellers de Cultura i d'Econo- Nelson Doré& — Orquestra ezeentrica
The Ilappi Jazz.
mia i l'alcalde de Barcelona.
aalO Doré LCitanja Roya!). — 10 Crazy
1 ( 00 5.
Triana. —

Tiple cara ftamene, dIrtatt pee
Pi• oe Hurtado.
1 Cada ale, Tbe dan-

Cada 1.11bre. — Avul

sana

Hotel Rita. — Aval
Sallt.

EL SA STRE DE LA JOVENTUT

SAN1TJ.AS
BARCELONA

1

BAIX ST. PERE, 50
TELEFON 25658 : :

URINARIES

EL MES EVICAB,
COMODIE , NA.
P1D, RRRRR VAT
1 (CONCIA=

sanabas s'ame

sense avante», 'mecemos ni adret moisaties, 1 ¡ente que
innan no se wassabentl, guart reu raptdamem de a menorragia
gonorrea (gola mrilarl. els11/15, jurosiot luis. leucOrrea
blatti s ruu loe SellS ores1 t ellies maiallles de les eles minarla
ett ambilós 3,.1.1. per allIlallea I rebela que sigu i te, p renent aus.
riss diles iluiauut,s telinalles qUaire o cine Calesa Collazo per
ido dolor. ui ninnient I eviten romplicaelona I re•
Iminanen opUer lea g ratia i A. Mareta, Aleala,
Illed"tel. Pese. 17 pomo«,

1 cada d'a. rife dan-

MUSEUS
Arenen Barcelonés, Carnuda, 6 (de
deu a una i de tres a deu).

Arenen Enciclopèdic Popular, Cal,
me, 30, pral. (de nou a onze).
Escota Elemental de Treball, Ur.
gell, 187 (de sis a dos quarts de non,
els dies feiners. i de deu a dos quarta
«una, es festius).
Foment del Treball Nacional, Avins
guda de la Porta de l'Angel, a.
Facultat de Medicina, Hospital Chi.
nie (de nou a dotze i dues a quatre,
durant el cure).
De l'Estat, pis principal de la Uni.
versitat (de ..ou a una).
"Provincial": Universitat, Plaça de
la Universitat.
Centre Excursionista de Catalunya,
Pdradís, ro.
Collegi d'Advocats, Mallorca, 283.
Seminari Conciliar, Diputació, 219.
Institut d'Economia Americana,
Laietana, al.
Militar, Mera, 14.
D'Ah Decoratiu 1 Arqueolhgie.-1
Pelan Nacional, Parc de Montjur.
D'Art Decoratiu,
Palau
Pedralbes,

,—^111M •

lt
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i Comerç de Catalunya
•

Indústria
CALDES DE MALAVELLA
PROVINCIA DE GIRONA

Balneari

Soler

AlOCES TERMALS
blcarbonatades, alcalines,
clorurades, sòdiques
MOLT RADIOACTIVES

MOLT PURE8

INDICACIONS
Estámao, fetge, ronyons, intestins (»Mis),
albúmina, artritisme, gota 1 diabetis
Ascensor 1 noves I espiendldes galeries de bany

Les Festes de Primavera
L'oeupaci6 recent, per ara incoecreta, del territori d'Ifni a l'Africa
occidental posa sobre la taula una
qYestid d'importancia respecte a la
relació estehlerta o possible d'establir
entre la indústria ¡ el comerc de Catalunya i ele territoris que formen

part del protectorat o colónies 'epanyoles en aquell continent.
De tota els ports de la Peninsula
Ibérica que donen entrada o sortida
als articles d'intercanvi entre e ls P al sos de possessió o sobirana espanyola és el que ocupa el primer lloc.
Contribueix a aquesta circumstància
el fet que Barcelona sigui el comencament ¡ el terme del trajecte regular

que mensualment efectya la líela

marítima encarregada del servei d'enCONTRA EL CABEL.L.3 BLANCS
Ilac entre aquelles regions i la Peninsula.
useu l'Inseparable
La causa principal, peró, del volum
d'operacions que s'efectuen resideix
en el kt que Catalunya té una preparació industrial que Ii permet
preparat clentiflo a base de Quina
d'absorbir gran nombre de les matéFortifica el caben. elimina la caspa i evita riel primes que són producte el'aque
la calvicie. Garaptim el seu resultat i la seva Iles regions: i Per altra banda té una
organització comercial que li permet
inofensivitat
de conèixer a fons quince són les
De venda a fofa els Centres de Colonials i Perfumeries
necessitats dels indígenes i les manuDipòsit: VDA. DE 8. ROSELL - Plaga de la Sagrada Familia, 23 factures que cal exportar-hi.
Ara be: a pesar de la labor proBARCELONA
tectora i colonitzadora d'Espanya a
les terres ah-kanes, ¿treu la nostra
indústria el rendiment que caldria esperar? Els sacrificis que aci realitSoldadura per l'Arc Elèctric i Soldadura Autògena zem contribuint amb els tributs sobre el comen i la indústria al millo(oxi-acetilénica)
rament del, terrenys i els habitants
d'aquelles zones, ¿traben una campensació adequada?
Es cert que hi ha mercats cateanla intervenció en els quals deEspecialitat en soldadures a Blocs, Carters, Culates, gers
pén no solament dels governs del
nostre
país; perá en els territoris de
Cigonyals i altres peces. Maquinària en general
sobirania espanyola és el Gavera dad
qui ha de protegir exclusivament les
Marina, 148 - 150 -- BARCELONA -- Telefon 50272 nostres indústries, i que actuem amb
desavantatge és més aviat per negligencia o per compromisos rara d'aquells que ens exigeixen els nostres
tributs per a contr:buir al benestar
de les regions africanes.
Caldria que el nostre cornerç pagué, lluitar arnb avantatge en aquelles iones, quan menys per a compensar els nostres constants sacrifi
cis. No basta fer una gran bocarld
de la paraula sobirania, si aquesta
Distribuidor comarcal per a Catalunya de
més ha de consistir a fer onejar la
bandera sobre un edliici ¡ no ha de
reportar cap avantatge efectm.
CROSLEY --RADIO
Tots tenim massa present els sacrificis de sang i de vides humanes airicanes. Doncs bé, a pesar del constant
Rosselló, 241 -- BARCELONA -- Telifon 73551 sacriiic¡ pecuniari, a pesar del e persadice tributs de sang i de vides humanes, el nostre comerç esta en els
territoris protegits i colonitzats en
una tal situarl ó d'inferioritat, que fa
pena de veure l'abs:incia dele castres
productes en contrast amb l'afluencia
dels productes estrangers que els envaeixen.
Més encara. si nosaltre, som de:s
principals consumidors dels productes
FERRETERIA I FUMISTERIA
indigenes no és demanar molt que
/roben/ aquesta compein. ació que te Magatzem de Ferros nun
Parament de Cuina
merescuda.
No es pus en un sentit egoista que
Avinguda del Primer de Maig, 11 i 15 (abans Pare Font) fern aquestes manifestacions. Si alai
fos, per, el 'lastre egoistne no del.
TELEFON 1350
TERRASSA xaria d'ésser ben justificar, ja que
totes les coses del món necessiten
dins la vida del comerç la justa correspondencia entre els sacrotris i els
avantatges. Alió que una cosa es l'aTURISTES 1 ESTIUEJANTS: Visiteu el nou tnistat i laura l'interès no té en aques.
ta qüestió cap ionatnent. Si ets indigenes airicans tenen necessitat de
productes que nosaltres els podent
servir, cal que siguem nosaltres qui
els en proveim, cal que les nostres
mercaderies
tinguin entrada en agiten;
On trobareu un servei acurat, no sols en qüestió de
territoris, si no antb avantatge almenvs
cuina, sinó en habitacions amb aigua corrent, water, en condicions d'igualtat als produces
dels paisos més remota i diversos que
cambra de bany
alli competeixen.

Aquesta circumstància podría estrenyer mis encara les relacions amb
els territoris de protectorat i colocónació; realitzant un intercanvi de pro.
chatea portal a ions i una política en
aquest sentit, no solament ens com.
pensaria d'uns sacrificis que prou mereixen compensació, sind que produi.
ria també beneficis evidents i palpables als habitants de labre continent.
De no poder cercar un profit a les

goonownionlizonclimii

Cardona
Confiteria - Pastisseria
Fontanella, 13, baixos Tel. 12434

Rhum Quina Mella

PERE PEYRON

Itädio Calvera

Francesc Giben

Hotel La Creu
Magnífiques excursions als estanys de Colomés,
Port de la Bonaig-ua i Pla de Beret
Altura: 1.280 metres

SALARDO - VALL D'ARAN. -- LLEIDA

BARCELONA
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J.Benavides
CENTRE D'ESPECIFICS

Farmarta central de la Bordela
Constltuoló, 144 - Telefon 30640
B ARCELONA

•044.044.44444444444444.044
Enquadernaclb per a editorial.
I Impremtes
Llihreg ralllats - Mostraris

CASA RIBAS

ugeni Zink

Elies Obercie

FESTES DE PRIMAVERA

Parlen al barceloni sie fer festa i
no cal que insistiu, acuse esperar que
Ii diguin cines vegades, el barceloní
es Ilança al carrer amb un entusiasAragó, 130 - Telefon 32853 me incomparable.
Davant d'aquest fenomen ciutada,
B ARCELONA
sie vegades hem pensat que potser ens
trobem al mateix rovell de l'ou del
min. 1 potser, si no hem fet una
=
apreciacid justa, no l'hem feta lampo,- disbaratada. Es que cal nornés
pronunciar aquesta paraula mágica:
insta. i observen de seguida que tot
l'ambient de la ciutat en respira una
mena de perium comparable al desOlis i vins - Servei a dnmicili
vetllament de la Primavera. Calculen,
dones, si aquest magic mot d'ordre
Diputació, 161 - Telefon 33276 és pronunciat en pie mes d'abril, qué
ha de succeir: Barcelona s'anima
B ARCELONA
com per art d encantament i els carrera i places, que tenen el marc virolat de la coloraina, queden envaits
en un tres i no-res.
Per això ens sembla mentida que
no es tingui del tot en compte aquest
aspecte tan iniportant del caràcter
barceloni i no s'organitzin festes més
sovint. Per exemple, no seria cap exazeracid que se celebré, una festa triIMPRENTA
mestral dedicada a cada estació de
Podrien ésser unes festes de
Carme, 16 - Telifon 19101 culte a la Naturalesa que s'avindr:en
al taranna del nostre poble d'una
B ARCELONA
manera justa i adequada. Animades
del mateix propòsit de les presents
nnn•,11W-NMI. •n• n•nn •••••••••••n•nn ,“Mme••nnnn,•
festes de PiMnavera, es podrien ce.

Domènec Ribera

Joan Tallé

Antoni 6alve

A. Anguera

Carreteigs i Transports
Serveis especials en cotxes
I camionetes

Servoi a la carta
Preus moderats - Menjar selecte Vda. de Vicenç
repartiRonda Sent Pare, 12 - Tel. 17988 Servei d'abonaments
ment a preus convencionals
Barcelona entre la Plaça de
CORTS CATALANES, 613
Calftlunya i le d'Crquinaona

firgemi

011ARDA-POLS
1 ORANOTES

MARIO PONS
L• AM 4"
ar.•••••n•••••
yprnmen
r
em••••

eittre Glena i P. de tXrficia'
12783 -- BARCELONA

Oran enderroc
DE LA SALA DE BALL
''LA BOHEMIA"

Casanova, 3, 5 I 7
Vano molt económio oncavallades, »ceros de ferro, columnas,

bigues de ferro, taulons, baranes,

Carretera de Montcada, 299 * Telèfon 2426

TERRASSA

Josep Perellada Solé
GRANJA

parquet I altre material
67
Ronda 51 Noel 76, Anbau
n 01ATe
TIC,N15/Ce C•.....N,11.9

Enderrocs Garcia i Vida/

6ARCELONA

Clot, 1 al 9 - Telèfon 54998
I11444444444+444411441

INDUSTRIES

MOBBA - Badalona

Radiadores de formatge — Molinets de café -- Talladores de fiambre
Balances automàtiques de 8 i 16 Kg.
FABRICACIO NACIONAL
Representant: FERRER GERMANS — Telèfon 201. — MA TARO

BARCELONA

Gran Hotel St. Antoni
ADVOCAT
piputació, 221 - 223 - BARCELONA • Telèfon 12530

RESTAURANT ARRAHONA
RAMBLA, núm. 9 -- Telefon 1771 -- SABADE LL

Germans Martí
SALONS per a banquets i salonets per a famílies

SERVEI A DOMICILI

Especialitat en GELATS
de tota mena

Construcei6 i reparació de ROMPES de totes menes
LLAUNERIA I ELECTRICITAT

osep Romeu

Carrer de la Palma, 10
Telefon 124
VILAFRANCA DEL PENEDES
PROJECTES I PRESSUPOSTOS GRATIS

JAUME PI

MESTRE D'OBRES
Constructor de la Plaça Sagrat Cor, de St. Just Desvern
Carretera de Pi i Margall, 51 -- Telèfon 103
SANT JUST DESVERN

CENTRIC HOTEL
Gran confort modern. -- Pensió completa
des de 12'50 ptes. Habitacions des de 5 ptes.
Coberts a 5
Servei acurat
Rambla dels Estudis, 8 - BARCELONA - Telèfon 17441

H. ABAD AL
IMPREMTA 1 ENQUADERNACIÓ
Riera, 48, interior
Despatx: Riera, 40. -- Telèfon 240

Per a encàrrecs, a la Llibreria ILURO

'MATARO

Georges Villers
ECONOMITZADORS GREEN

444444444444444444+
Telèfon 22362 44444444.6644644444444+44.......444.........44+444.644444444,41

J. M. Pou Sabater

Baixada Cervantes, 1 - BARCELONA - Telèfon 24514

Telefon

%••

Successor d'Aquillí Elias
CONSTRUCCIO I REPARACIO DE MAQUINARIA
Especialitat en la construcció de maquinària
per a cabdells

FUSTERIA

d..

%A.>

Joan Rambla

Servei acurat a domicili
Passeig de Ferrer I Guerdle, 22 I 24
-

Sant Pol, 7
Telèfon 29
Sant Joan de les Abadesses

Relleus. etc.

BAR - RESTAURANT

FONDA "LA BONICA"

aventures a les quals tan sovint som
emmenats, valdria mis prescindir d'aquestes aventures. Eliminar allá que
MFIAT
gENTIR
representa per a nosaltres una carr ea tan inútil com difícil de suportar,g
1III11111111111111111111111111111111i11111g,
perque és depriment que siempre hagim d'arrossegar con un estigma
la nostra condicid quixotesca en benefici exclusiu de l'egoisme dels altres.
Hein ocupat suara Ulm nou territori.
encara no poders die que aquells
altres que fa anys que estan sota la
nostra dominació ens coneguin en el
que realment ens haurien de conèixer.
Per als habitants d'aquells P aseos som
una gent unitormat, i proveits d'armes ¡ material de guerra, que perió.
dicament fern incursions per les sePianos. Radio - Llargs terminis
ves contrades. Els que menea una vida paisana sense ésser moros, la maImmens assorliment en instruments musicals
joria sem jueus i estranrers de diverses altres nacionalitats, ¡ els geRambla
de Catalunya, 5 - BARCELONA - Telèfon 17645
neres que bi abunden, francesos, an.
&esos, italians, japonesos, etc. Es
ciutadans que en determinades oca- .11••n•••n~1~1111~,
sions hi ha d'enviar Espanya. que no
són pas agents comercials, més aviat
h¡ van a consumir, a fer de carn de
negoci, del qual, llevat d'algtin comerciant ben situat del sud d'Andalusia, el comerç peninsular n'esta gairebe del tot absent.
DECORADOR EN MARCS
Caldria, dones, ja que sovintegen
tant els sacrificis que s'exigeixen als
ciutadans, que una de les preocupadona més importants del, que ens París, 138 bis - BARCELONA - Telefon 77823
governen los l'obtenció d'aquesta reciprocitat dels protectorats, sobirames
i colònies, porqué no la cap gracia
una actitud brillant o una gesta que
s'acostuma a servir amb ribets d'heroisrne si darrera d'ella no s'aconseeueix un resultat pràctic. Aixd, quan
nenes, du el que fan tots els paisos
colonitzadors ben organitzats.

de DONAT COMA
Magnifiques habitacions amb aigua corrent
PREUS ECONOMICS
SERVEI EXCEL.LENT
Cotxe a tots els trens * Situació immillorable * Automòbils de lloguer

Carrer de Sant Quintí, 26 -- Telèfon 18. -- RIBES DE FRESSER

Diputació, 239 -- BARCELONA -- Telèfon 19937

J. M. Pi i Sunyer
ADVOCAT
Rambla de Catalunya, 67 -- Telefon 70623
BARCELONA"

LI PVILIOfl'AT
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labra r les d'estiu per Sant Juan, festa,,,
que ja se celebra i està sadollada
de la Mes auténtica essència pagana.
També per la Maree es podria res' ,sonar la festa major da Barcelona
en forma de festes de tardor. i és
evident que tindrien lêxit assegurat
rer endavant. Les d'hivern podrien
t enr al ti-aspas de l'any.
Cada una d'aquestes festes requeriria procedirnents de diversió ade•
qu als al temps; i si ara no es pot <In'
que manquen) de festes perquè hom
observa matematicament les que
marca el calendari, amb la injecc1O
de popularitat i d'esplendor que els
preporcionaria una organització d'actes extraordinaris apropiada a cada
estació de Vany. el radi de publicitat
an:ria molt mes enllà del recinte dc
urbs barcelonina.
Per aquest procediment les nostres
festes podrien acon3eguir un interés
general a foca de Barcelona. i adhuc
en temes estrangeres. i és evident que
cre cop establertes i avaladas amb el
secell de la tradicisi. constituirien una
mena d'invitació feta als altres
Oran durada. - 40 d'economIa. - La mes Ileugera d'enrotIlar-se
Mes 1 als altres paltos de visitar en
cportunitats solemnes les nostres beFABRICA:
Peses pennanents.
Aquestes fastas tindrien un caràcter de fastas nacionals. 1 no mancar:en de precedents CO la história.
ARQUEBISBE ALEMANY, 1 1 3. - TELEFON 181. — y I C
La primera ¿aquestes festes anotrenadas nacionals fou la de la FeRepresentant a Barcelona:
deració a França 1 14 de juliol de
r7ao . i. en que tots el; cors semblaven vibrar a l'unison. La Convencih
G.
va disposar la celebració de la Cesta
de les Victòries en ocasió de la presa
de Toló. Robespierre volgue restablir una mica la moral pública, i per
això va decretar tot una serie de j ette' consagradas a la natura:esa. al genere Mima. a la llibertat, a l'acricultra. a la joventut, a la beneiicenc:a.
a a sobirania del . poble. als oficie, a
:a igualtat. a la República, a la ve- La Funeraria disposa de 1(4. el necessari per a alendre Iota
Mat, a la justicia. al poder. Podi als
mena de demandes dintre la seva delicada missió. i compta a
tirans i traidors. a la glòria. a la imm.mtalitat. a la unió conjucal, a l'a- l'efecte amb gran varietat de eutxes fúnebres, baguls, ruines
i tots altres elements propis del ruin. aixi coto tamhé amh
mor paternal, etc.
personal compelent per a efectuar com es degut els serveis
Per altra banda, ens trobem que
d'e nterrament
en les epoques mis remotes de la
lnstenia s'esmenten les . solemnitats i
Telèfon 175
Teiegraf: FUNERARIAVIC
festes. algunes de les quals foren sanrortades per les lleis.
de
No ens queda aspa: per a aportar
ray e, referencias. Hein de consignar
que l'esplai del poble ha preocupar
els homes de totes les epoques i latituds.
Ami. dones. nosaltres, que tenim
tire marc ma g nific. cel blau, mar bella. E.specislitat en la galvanitzada per a earlines i 'le filferro
calvanitcats
carácter alegre i optimista. podriem llautó per a lampisteries. - Clavons plans i rodons,
amb moltes condicions davantatge i brillants. 'roncadores. Llebes de diles puntes. remellos. Baldons
bifurcats
amb fernella o sense t'entena. Reblons
establir aquesta tanda de festes , que
no serren altra cosa que u na manis
festaciO autentica del nostre caràcter
tan amant de la claGor i de ¡'optimisme del carrer.
:Maquinaria per a la fahricaci.5 de ealeat. Treballs especial; en
serie en filferro i rndrIl
Fäbrioa: Carrer Molinos, 99 - Talaron 7 -- E8PLUOUES
Impresos comercials de tota mena
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Existencia per a la venda en
Basars I Papereries de TALO-

SPECTACLES WITR•POIL

PERSIANA ENROTLLABLE "NOGUERA"

JACINT

Funerària Vigatana

Sant Pere, 41 - 43. ---- V I C

Carrer

Teatros

FABRICA DE SIVELLES I CADENES

GRAN TEATRE DEL LICEU

CIRC EQÜESTRE

6 larda. 1. • de pi spiel;!
abOnarnent: FESTIVAL DE DESMANDO
sinb la cmperaelta Ae
¡ASCO -CA ,
l'Orfea Catali, 0,5.6 Euzko Abasbatza 1

Telafon 34540
1,11, gran gala, 4'30 larda t 10 n1I:
ha superha companyla

ArtII. a les

la Banda Municipal. 500 cantanres. ale s .
t res fliTeelOTS. MIllei. Olalzola, lannote de
Denla, tarda.
Gri g non. Prima populars.
darrera represenlarld de Peinera AMAIA.
Es despatsa a cantad/irle. Dio 21. primer
festival per la celebre massa coral Ae
nornania Cantarela Romanlel

Farmàcia del Mercadal
Impremta Miret
(davant l'entrada principal del Merca!)

WIFRED, 2 * TELEFON 12291

COLOM, 13

TELEFON 1466

SABADELL

Primera casa d'Europa que ha

PALAU NACIONAL

les meravelloses gima vron:itIones 1 eis
saladtastitis ciowns

tallat fulloles de menys d'una
derima de milimetre
Casa Central i Fabrica:
JESUS, 85 1 87 Telèfon 12221

VALENCIA
Sucursal i Despatx:

TEATRE NOVETATS

raras. 31e. gra nins programa: EL
CONDE DE LUXEMBURGO, per Miras, Girare!. 1'alacIn3, Ruiz
Parls, etr. MARUXA, pel gran Alto
Marco. Redondo, Teresa Planes, F.
1. Slorra. Debelara la primera Bofia Verga. NI:, a les in:
EL CANTAR DEL ARRIERO, per Coi irrst. :vera, Izquierdo. Miras. Palaclot. Para.la. !Inri Parts. ele. NIARUXA, pelo tuatelans amistes del programa de la larda. Peina. 1.1,1,

rogram suprrh, LUISA FUMAR-

A 1 El. CANTAR DEL ARRIERO,
per MARCOS REDONDO: Mi: t'un

rtó le calo orean/Izada pel Casal ä
Nacionalista d'Esquerra del Carror
bou, en conunemnracid del Torcer
aniversari le II República sola el
patronatee del Cornitä Ofnlal
te , t0A de pritnavera, patrorinat per la „
Generalltai de Caleras', 1 Ptienta.
Meto de Barcelona, CANÇO D'AMOR I DE GUERRA I MARUXA, er Marx,:

netrainn

DIMATIS. 1 , 1 17. e.dAvonImene Urle;

DOÑA FRANCISQUITA

amb el .-P•bel del Illvo tenor

Tel. 34359
BARCELONA

Francesc Layret, 127 -

NIPOLIT LAZAR°

ta eran tiple

A Lloret de Mar (Giros)
Una de les magnifiques avin g udes de

reaten:S

jardi que circumda

la CLINICA MENTAL

Torre Campderä
PER A 31.11.ALTS NERVIOSOS 1 31ENTALs

Telefon 1 0
Metge director, resident: Dr. M. Bernat Carreres
P,, r a informes dirigir-se o la Clínica.
a 131111ral . .na. PIS
de quatre a set. a la Plaça de Letamendl, 3, primer, primera

TEATRE BARCELONA
Campanyia da Comddla
lesna López Heredia

Avul. diestrate. I arda, a un quid Ar
sis. I nit. a un (piare n'erizo:
extraorillnarl de la comella
de

Benavente

El pan comido
en la mano

rliumenge. (arria: VIDAS CRUZADAS. na, EL PAN COMIDO EN
LA MANO
Pena

TEATRE CATALA
Companyia catalana
•rImera •ctrlu: ASSUMPCIO CASALS
Primo, &Mor I diroetor: JOSEP CLAPERA

H. A BADAL
Novelles
Subscripcions
Objectes d'escriptori de totes classes

o pagado Directoria Universal

Malla NI Csmetis, ladiatilt,freinIstioNe,
de Lopila

y PliiIii0a111

=Precio

d•

un ejemplar complete.

(ANUNC ) E EN ESTE ANUARIO!

BALL DE GRAN GALA
del PALAU NACIONAL
Oramenge vinent, Ala 15, fit, festival cite,
final de les FeileS

de Primavera

Lumias
fariseo

Rien Reunido:, S. L

Orateada$, 81 y* • •ARC11,0101

4n11•111n111nMMMIMINIMINNIO.

VIES URINARIES

luadnal. /n'ala larda, 1. • SPBSII). de 3 a
5 . 5 3, numerada, a les ts: nit. 9'43: el
mIllor programa de Bercelnna en la maxl•
ma prrrecutn

lag
MIMO

Las pobrecitas mujeres
de Luis de Vargas

Drtnä, lltunenge, ella

5,1 larda:

SALONS CINAES

TEATRE POLIORAMA

rle rarldli". Catalina Barcena I Antonio
Xtoreno. Armarle personal de Catalina
Barcena

Gran Companyla de Comedias
LUPE RIVAS CACHO

CSmlquee

tar,1 t. 1 i
,.. 1 nit. 1,1
EL EX... FI rtr te'l a. larda I n11, Denla, a
les cnie del mal,: ,e iroll recital de 0111;

TIVOLI
II mato, enea sessiona 5 '30 1 5 larda , 1
10 nit: NntIrtarl. Documental. -I.a chiflad

CAPITOL
ti ‚SOL diles sessions 0'30 1 A tarda.

10 DI/ 1 "AMI /A de/ remolcador". Marie
Presler i WiOlace Beery. Cena-ligues
CATALUNYA
nass ras
per
Emma
,araeter I espanyols.
%%lene.
Diana Pay. Guitarrista, II mal!. dura sessions 3 : 15 1 6 tarda. 1
fallouel Borrull. Tarda. a 2/1 de 5: AQUI 9'15 tan: -Amor de estudiante". Hilan
ESTA MI MUJER, II 1, 6. e s pecial. 1 nit, Prever, "DI asno de BUridän". llene
Lefevbre
/ I d • It EL EX...
E URSS Al.
aessió Maca 1 larda i 913 ira: "La
vida empieza" (tulirameni tarda''. "311

COMIC

uns vida". -Hacia las alturas", Katherine

Nerturn
RRRRR PALACE

11 mal( I continua 3'50 lanti: El rhien
11 5 .11.
,I11 mazan le 3 1 IVIVa de la parroquia". -El hombre invisible".
LA COTORRAI I el gran e 5 11
en espitityol. Nit, -Amor, honor y ca-

LAS PEPONAS

POS11 /1

REVISTA i DIBUIXOS 8000118
EL gran eilt

TORERO A LA FUERZA
per Eddle Cantor
a Me,

S. M. EL AMOR
per Eatne 1-n Nagy

Concerts

ERIK W. KORNGOLD

intporlants obres seies 1 Un

pie di, Igira

floret de mtisira vienesa dels Strauss, en
la Interpretad/5 de les quals tia intquIrit
fama mundial. Seguelx ntert Pabonament
a tres conrerts tarda. Loralltats a/ Palau
31. C., avui, de 5 a 7 tarda

Diversos
EXCELSIOR
USIC-HALL INTERNACIONAL
(Rambla del Centre, 34)
Nova empresa. 0 I-».1. nI l . 1 In-213
VARIETATS SELECTES
20 ARTISTES INTERNACIONALS, 20
esdevenlment
GrandMs
de la rarno3a 1-5,101 0 MetIC.C3

LINA D'ACOSTA

mändulas"
prnerlent de l'EMpire de Parla 1 protagonista de la pelltettla LA DAME DE DIEZ
IXCIL81011
all, a un cm,/ d'on, e , LAS PEPONAS. in'ts mati i eOntInult 330 larda: "Anny MAXIM'S, anah els seus recital: d'art mop rarnensare 1 Adral,
!arda I 1111: LAS nhofer". -El hombre Invisible", en e:spa- dem. acompanyaila a dos planos pels
PEPO
NAS
ny,* ah: - M g mardOs por una nona" concertisaes Herbert I White, de ropera
.10 Budapet
SIRIA
Continua SOS tarda: "El rey de la pista".
"Calaitna de Rusia", "bouglas Fairbanks.

Cinemes

ORAN MITRE COSTAL

C011111e.Whi
Art, sessions, a les 330
I ir les

ALGUNAS BELLEZAS DE FRANCIA
(nocentesdal

REVISTA

PARA-

MOUNT. DIBUIXOS. PARAMOUNT
IRAFICO I ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED, per r• forles Laughtnn.
Ittlah nankhead 1 Dlry Cnoper.

SCra filma ParamOunt

PUBLI CINEMA
siatin.d. a Ira H. 1 ma. Tarda. 030 1 d.
numerada. 2'20 amb impOßt. CURIOSITATS MUNDIALS, loteros ...HM reporral•
c dl Fox Xlovlonne. NOTICIARIS FOX SONORS, noticies d'E.p.111,1 I Internacional - . PRAXATOA, la histOrta d'un volea

dia uns Ills le 5 mi.
IIrs. SUERO DORADO. Nu. de S'an a /
maneada. ›ersi6 continua, 1 pta.
que entonad en un

Fe/W/644o
Avnl, mal 1mal, a Irs 11; tarda,

/111, "El caballero" I Dibulvos

junior.

de

330 a

5'45: a los n, numerada: ;lit. a les tlen:
hit de Taranta Mal en la divertida
comedia

111115 JUan de Landa I Incauto :sanea
Es rIrspat va per a les Imslons numerldes
d'avIll 1 dema, II larda. DOMS, sessin
matinal
Doma, se g un un/Mal

L1 11Q_U lf1110fill

11 mall I tontfnua 330 tarda: -Aventura
en Tunee - . -c.dalina de
Donglas
Frarbanks, Jr. clamlea. alt: "El rey de
la pista"

EXCELSIOR Bar Dancing

(Als /p alcos d,, 1 Mulle . 00111
EL SALO DE MODA
De 7 a 5. aperitif. I d'11 a 1 de la mitinada, gran cabaret ä la pista
Selectos atracclons • 2 orquestres, 2
Suri Ilo-Jazz - 011 va tdansons 1 tangosl

MONUMENTAL
matt

1 cornintia 3'30 tarda: ".6 teta
reggy Shannon.

ah: "La propia culpa"

GRANJA ROYAL

Coda ina 3 7 an evit dels
ROYAL
10 CRA2Y BOYS
11 mal( I continua 330 tarda, "Infierno
TES u SORTIDA DE
de XN:
"NE I I d 112 L
v l",
P
a01„,ogrera
r,raran. que actuen en TEATRES
DO
10
a
12.
MI:
SEX7ET TOLDRA
OONINIA
Avut. tarda: TE EXTRAORDINARI
1045 mall 1 continua 3311 tarda: "La
gren atracción". "El tüner' I Dibuldos.
XII • c1 e necesita un rival.'

P8DRO
Continua 330 /arda: "Be necesita un rivd". -El Tünel" I EllSIrlion Alti "La
novia de E4COCIll"

RESTAURANT DEL PARC
Pies

11 i 155.3 fesstN4

primavera,

DIANA

Continua 3 : 30 larda: "110111,". Kathe
Nagy,
hl.la del dragnit": -El marido

de mi novla", en espanynt
IDEAL
Continua 11'30 tarda:
entrann un fotógrafo" 1 "santa", en eepanyoi
ALIANZA
ContInua 330 tarda: "NOchell de gran
ciudad". "CreptIseulo rojo"
SALO COSTAL
CentIrtua 3 3 0 tarda: "A 50 hemos". "t
vida privada de Enrique VIII", en espanyni
RICREU
COnlinna aln tarda: "E nderens apropia".
-La vida 'maula ne Enrique

espanyol

en

CINECentre,
RAMBLAS
SS - Telf. 18972

Rambla del

Netteleri Po, I Cómica,
TRES AMIGOS, comedia /l'as entures
per

Ilarry

EL TESTAMENTO
DEL DR. MABUSE
dei rerminamo
realluador Frita Lang
tSessIde continua)

una gran cread.)

TE SELECTE

Venus Sport Palace Ball
Rda, Sant Antonl, 62 I 64 - Tigre, 21
SO in, trassara e. ata 15. 0 . 111 de societst,
tarda 1 not

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
(sul, dissabte, testa de la Republica,

Extraordinari Te dansant
ileb Un se/role repertort do ti hables
amennzat por RABASSA ORCHESTRA 1

ELS SEUS BOYS

AERI DEL PORT
Cl 41äHre ea l'AER1 es ron.' un vol en as In,
pallOrantea capiendlds. No

,o1M11,111I

delvu

Avul, denla 1 tlemä passat, itles II.
15 I 15, matinal, a les 11, al preu

GRAN TEATRE ESPANYOL

me de 9 pies.; tarda, primera se.;.
510, a les 03 O a les sis, esperial numerarla; nit,
10. 1.1 Mes gran

erraeld

Campanada de JOSEP EASTPERE
Asad, dl -sable,

dernä, diurnerige, I tlIlluns,
tardo 1 ira:

l'ealt me. gran de l'any a Barcelona

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

d'alfOns Mame I malea del Matra Sunyer.
150 vestlis nous de la rasa Carol aun
Flary. 11 dermaclons noves de Patrio,
Lluls 1 Buye, Ballables lo Beberlo, (iirls,
Jazz, planos

Ea despalva • Vds els centres de localizäts

TEATRE NOU
Gran

Gompanyle barios

aliretelei P. MIURA

Darrers de, Tarda, 330: LA ROSA DEL
N, per Danyulm 1 limo

EL DICTADOR

per Star! n, tiulIart, Fabreltat. MI, e les
M'U: MOLINOS 01 VIENTO, per 31. T
Moreno I E. Arito. Reposirid de DOOn

Nillaltlen terrales • Detectes sexual, FRANCISQUITA, per hiartni, Mnreno,
Ilarnbie de C180le1M. 11, f.&
PellalVer, AquiltIva I t'Asea

Greta Garbo

in

LA REINA CRISTINA Ð SUECIA

ateb Jolin didberl I Len is >ton,
Prodneeld 51,100 Onlaw3n !l'ayer
Nota: Aqu,sta pollees no as propec.
tara a cap mes SMI) ile Barnelona
duran( la prosera temporada
.1nn•n•nn

CINEMA ESPLAI
CORIEDA. entre Montaner I Arlbau
LOS VALLES DEL TIROL rvIalgelli.
LAS EPOCAS DEL BAILE, curial;
mal , LA NOVELA DE UNA NOCHE,
rn n •• U
por 1.111.,0 11.11.1

MELODIA PROHIBIDA

141.•••n••n•n•n•n•••

MARICEL -- PARK
El Paro d'Atracclons mas Important
crguropa
dIssabte. lan II. i denla. dIenienge,
tarda: leste, Inaugural, de la temporada.

Funcionaran totes les atracetons I dtverslons installades a Ies seves lerrasses.
.15111. a les 5 • 30, transen de globus. Denla. larda, a los 530, dispar d'una traca
aura /molinos. 13111uns. tarda. grana test!.
Entrada. 50 t.eminl = . FUnielllar
entrada, 1 pta.

R. MARISTANY
PIANOS
ha traslladat ala se pa Magatzems de Venda 1 llover de pianos a

LLURIA, 8
(tocant plaça d'Urquinaona)
Pianos i autopianos, al comptat i a terminis. Lloguer, Rädio, Musica, Discos
Telefon 23063

MOLT AVIAT MIMO IR PARC GUINARDO cuuRND:)
OUIN
Carrers Bisbal, Marti, Vilanova, Varsävla, Telegraf, Maria Casanoves i Avinguda de Nostra
Dona de Montserrat Una meravellosa visió noCturna de la ciutat des del cor mateix de Barcelona

PISCINA

YO, TU Y ELLA
per Catalina litirCe\ra
í ni e lls A:OnS0
no

Orquestra Pau Casals

PALAU NACIONAL, diurnenge a la ras
1.3 ,/encralital /1:1
una medalla per
.1 Miss Catalunya 1934. 1 l'xJtintsment uns
:ttl'A medalla per :1 Misa Barcelona 1934

TEATRE STUDIUM Se ha fugado un preso
Companyia Gallig6
Avul, dissante, Ola Ii, 5 tarda:

Censan de Cent. 817 • Telafon 30815
avul, tarda. sessJO continua de 330 a 3,
La rolossal producen partida en espanyol

PALAU MUSICA CATALANA
Segon ennrert, Ama. raurnenze. a a 4
de sis de la larda. Presentaran a Barcelona del eA:ebre compositor 1 ntre,tor

PROCLA3IACIO DE
MISS CATALUNYA 1934

Gran

1017Uti me Poco T
SEWEICIAR4 10CIO3III0

POLICLIRICA RRRRR PLIOAN

48 -- Telèfon 263 -- MATARÓ

sera elegida enlre lotes les representants
de les poblacions da Eatallinye, que seran
les nostreä hasta. d'honor, 1 proclamada
.solernitement en el

MAS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - INDICES

(triado de portes en toda Espata)

LLIBRERIA

en enramemo.
tercer dMVPTSerl de la Reptil:inca

d'Altotas anuro

SECCIÓN EXTRANJERA

4 tarda, colossal func16 doble
/ eatraordlnOria a les 10 nit

dIstabIe. tarda I nit,

8.700

PAGINAS

YO, TU Y ELLA
en espanyol, la lilas aran creacin de CataM'orina marta
lino Sa metia. Luis .6101150
Pres.
n — Tarda: sessin tralea numerads,
2 Cometas; alt: especial. 030. i '''.O rèrlCla, f pta.

Dama, a les

Aval, larda,

APO LO

Magica

SPLENDID CINEMA

d'atitle,1 superespeotacle Internacional, re.
giran els pripulat1ssuns viras ila 3 pesaste. butaca I 1 pta. Centrada general. Es
der. palSa a compladorla i al, centres de
localUals de la Placa de Cataranya I del
correr d'Alrlaila, 12

vi,.

CORPUS

MAS DE

Vazquel. Cecean Cortes, Antunl
Palacios 1 Febo de POME•

REVISTES

(460,•1141111See -Riera)

CIEN PESETAS

Rambla,

extrarnlossals saltadora

TEATRE

MISS CATALUNYA 1934

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA

Califa

MO FFFFF

MATILDE VAZQUEZ

TOMOS

del

LA MUJER PINTADA
per apencar irdcy I Peggy Shanon, I

Germana haz

L'h i { gala cales

emitan un ejemplar comploto

Doña eranclarynita

Pla 15 d'abril 1911. nit:
HOY O NUNCA
GRANDIOS BALL DE CALA
prorlaniarld ,le
VUELAN
MIS CANCIONES
MISS CATALUNYA 1994
que
fan
penar
tres
horas
Servri especial Mutobusos tle la Pina 11 novetats dlrertideS a la
F a d es Palta 5 la taquil l a per a 1-% «MISInnt
d'Espanyä al Palau Näclonal, de tramvlea
1111Meraieß tr4VU1 I lema Dinuns: EL
PISTA DEL CINC OLYMPIA
1 metro durara loes la nit
RRRRR Y LA CILORIa t POR EL MAR
TII°1 de senynr. amb dues InvitarlonS plrectnr de PIA/3: N. Serrano. Augustos
VIENE LA ILUSION
de senyOra. O pessetes
L'empresa de l'Olympla advecleis Inh pd•
Entrarla de senyora. 1 porten
lane do l'enorme pr..,,n¡ms/

LA GLORIOSA

4

~ancla. 2118-5 31 Telafon 726311
ayui, d,:cAtaP, lacia, a /es 4'45, ...9314
tInIca numerada. 1 luto a dos quarts de lo:
EL ENCANTO DE IRLANDA

ZENGANO8

818TIONI DARVIL8

racid de/

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses
z.atalà i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, Ler
Les d'esports, a Barban, 11

SALÓ VICTORIA
Paleta, de lareesla, 28 - Yelf. 1111~
Atol. a les I so,s10 matinal. a preus
populars, a les 330 , sessió familiar,
a les e. ArssItt Femlna, 1 nIt. ä les 10:
Mintlt de la temperada

'lapona setmana 44 prologal.

Jongleaura rAptd
4 KADIX
la gannashie;/ vertletnnsa marina
5 CHRISTIANS

Avui.

CONTRAPLACATS VI LARRA8A
FUSTES FINES VILARRASA

eÄmÄeta,

tilde

e:s glmnastes arada Ilumtnotos

TeMon 19081

tienta. maraca. a les onze
Prom. — mes ferner; t primera sessid
restras: 515 pies, mes testtus, sess10
numerada, 4'40 pies.

Interpretada per Raquei Fle . togo. Ma.

A les 030. 196 repres e ntarlo de EL DIVINO IMPACIENTE, de 'losen N. Pemän.
ir'' 6 1 3 Ic s 101 n .ii icenIal erraran de
Ricardo Calvo: REINAR DESFIJES DE
MORIR. Denla. a les 330, REINAR DESPUES DE MORIR; a les r.: EL DIVINO
IMPACIENTE. a les lOW: REINAR DESPUES DE MORIR

Preparació acuradissima de fórmules magistrals

iililrrasa

PROGRAMA
hangar botador
AUSSIE
LES OLIVIERS
novela! rspornsa Mastica
AAAAA NT IIIARBER
fol inidahle !muele,

TEATRE ROMEA

CENTRE D'ESPECIFICS

BARCELONA

11 celebrItitta menee • Eapanya

BOWDEII
cIellslez entnedlanrs

AMADEU FERRÉ

, NARIS d'Inquillnat, rebuts, I llurament, comanda, factures,
botiguers, rifa, etc.

CARLOMAGNO

OLYMPIA

NOGUERA

Pratsavall - Rec, 11 - Telèfon 11366

Guillem

115 - Talaron 81225
Aval , di s sabie. tarda. a dos quarts de 4;
sea g ió nunierada a dos quarts de 7, 1 nit.
a les tea:

••nn

CENTRIC HOTEL
Gran confort modem
Penaie completa
dm de 12430 pasteles • Habltaolons
das da 5
- Cebarla a 5 ptas.
Rambla deis ¡alodio, 8
Talefon 17441
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