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materialisme liugüístic

socIalistes i els sindicalistes que no dóne.n importància
qüestó de l'idioma, demostren tenir d'aquest un concepte
inera materialista. Per ells, el Ilenguatge no és altra
un fenómen fonetic, i el parlar o l'escriure en 'lengua
nr, e en 'lengua espanyola, es cosa indiferent. Tant-se-val,
„ea í.oma com un altre, puix que en tots els idiomes es pot
o es pot corabatre la causa del proletariat. Ve't ad els
ial.alals que invoquen els qui des del camp obrer s'oa la seMrania del Ilenguatge propi de Catalunya.
Wtees creiem que als idealistes, tant si pertanyen als
eeseuerra com als de dreta, no els escau aquesta posició.
eue ells, segueixen en aquest punt s'arribaria aviat a
zue pedera anoraenar el "panxisme", al pre;lomini del venlee ei cap, al triemi de les funcions nutritives de l'home
1:3 funcione inteliectuals. Amb la mate1xa raó que es
dels idlornes, es pot proclaara la indiferencia davant
ied'ferencia davant les idees. I si trobe:n un obrer que
e és la deis meus interessos de classe", un altre obrer poni m'es igual el catalä que el castellà, i la qüestió
.1 prou n'hi ha que he diuen): "A mi m'és igual una
pe una altra; la qüestió és que em guanyi la vida i que
;itera de la vida humana un concepte mes alt i més
que la llengua no és par a rhoma un simple fet foni tani. sois un rae.di de camunicació amb eis seus semEs una dc les més excelses expressions de la personali-

;ame na , d'un riquisaima valua en la vida moral. I estan redes estretaraent amb el Ilenguatge les més nobles funde la l'intel.lecte humà.
ii Ilenguatge es un senyal que distingeix els bornes i els
a una nació i a una civilització determinades. No As inque els hornee i els pobles usin el llenguatge propi o
s-uatge imposat. Encara que fos indiferent l'U de l'un o
Paltre lielg-uatge, no és indiferent el fet de la imposició.
Tots sabem que a Catalunya de l'idioma espanyol pels
és un efecte de la imposició histórica , i actual realitzala raza hegemónica i per l'Estat que la representa . L'imel llenguatge, per a tot acuden que no tingui de la vida dele
1 ciA pobles un concepte exclusivament materialista, és
i.o1encia pitjor que l'imposar, per exemple, una Hei política
divisió administrativa. Per aixó Vds del llenguatge estrany
eex una marca d'esclavatge. No sosa pas nosaltres els
rem inventat la fraee. La digné Täcit fa vint segles i la
fa quaranta anys el nostre Valenta Almirall.
altra banda, cal remarcar que no són sincera els qui preel cr;teri actual d'alg,unes erganitancions obreres en unaïingg istica un criteri neutral, eclectic o indiferent. No,
aquestes organitzacions, almenys en l'aspecte de la llenita, es usat únicament el Ilenguatge espanyol. Si fos
Iler indiferencia, la solució lógica seria el bilingüisme. La
t es que els motius de l'U de l'espanyol per a les organitobreres a que, al.ludim, són en el fons els mateixos que
els funcionaris del Govern civil o de la Delegació d'Hisenlis una paradoxa xoeant el fet que els més refractaris a les
iciens de l'Estat admeten la imposició estatal de l'oficiad'una Ilengu a.
Està lié que l'home es preocupi de la seva vida material.
bé rlue el treballador s'esforci a aconseguir una superior
social. Per6 aquestes tendencies serien estèrils i sovint

doses si no anessin dirigides per damunt de tot a l'ennobli-

de la vida humana. I no hi ha vida noble ni vida lliure per
Iones i per als pobles que a cada moment sofreixen la im'11) de l'idioma i que s'avenen humilment a l'espiritual tiralingüística.
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REBNCARNACIO D'UNA
D'EGIFTE
T ca ilr rjue na esteta tips de sentir
rieles errar/o:Mes de Lucsor? PotJl tzt :e,Jiencia del Regidor de di/altiva:a l'entubando. hem de conque • la senyors que dirigeixen la
Os i !e miae en arene de les destraba una traça espeeial.
limr•it/ a , tata enutjosa, del, äe's a la tomba de Tut-Antz-A11, 5oul.., tanmateix. Mrs Rocket her, d'ara ja n'ds una ectirna_
-c vera te un gran delit per lee
I .. piritistea. Creu fermament
aatearnaeions ernecessives de l'amir.r.rt no dii. ervos C45509; mentren.
/eca fa ii permet de viure tina
'larga i somrient...
I 'Ira la banquet recent, ha reta ers Orla reencarnació de Is priesPra rIc Tut-Ane-Amen, qui
' hn, a ', III tenia setze anye.
r,lus, l'alta dio, una eadfra
r-n la tomba—ha dit Mrs.
P er -ralle recordat instan tiniaInt , ?rta'hi esseJ;et sovint. E:71
o. 'ment de la mete existenene era Wasi d' rk i P4 zr,rir . fr.s sus rIespres del asen
trobats en la toma a :a meya suceerma..."
>: . Irr la meineria de 3f ro.
". la z n en senyqra nordamerireera hr 'roes han interessants
lus,r
,ta teac,Js l'aradnies.
LA

UNA CIRTOIXA A DISPO-

SICIO DEL GENI
5irf ti:,1 pensada per convertir
-a per La grites i per
d'Ulissi, en un
A Capri hi ha una
1: 41zairle de Capri l'ofenda
,115 ariístes i mas forts esitI miln" perane hi vagin a
ars merevelles.
"asula I 1 generosa. Ara notje r alcalde de Capri fuel una
per precisar e uills gra"a
tal í de talent ìtSn necessaris
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per iser admas a la Cartoixa, i encara, que nomeni un cos de revisors que
velllin pol compliment estricte del reglament.
Si no, hi haurà empentes. Es segur
tue a Fores d'ara un nombre extraordinari d'homes, absolutament convençuts
de llur genialitat, es preparen per pasear ura temporadeta en la illa delicia;
sa. Aquí mateix, a Barcelona, es segur
que mes de quatre...
BERNARD SHAW ¡EL SEU
TRADUCTOR ALEMANY
Corla es sabut, fa poc que Bernard
Shaw ha fet una traducció d'en drama
alernany, que s'està representant amb
gran d'exit a Nova York. L'autor del
drama, Siegfried Trebitsch, dintre d'Alemanya es malt poc conegut, i poc considerat com dramaturg.
El secret, pera, a que hagi estat traduit per Remata Shaw rau en qui Trebitech es justament el traductor de Shaw
al alemany.
Din que quan els literata alemanys
anaven a Anglaterra i visitaven a Shaw
ii expressaven sense excepció Ilur sorpresa, que el gran dramaturg slagués
deixat tradu j e per un llame que ni tar.
cola sabia l'angles correctament.
Pera Shaw s'estima el seu traductor
alemany i es decidí a traduir la seca
obra, ' Eta pecats de la senyora Gitta",
com dit en el próleg de la seva traducció, "per raons d'agraiment". Shaw,
pe c ó sap encara molt menys l'alemany
que el seu traductor l'ang,les, i a j a( resulta que ha canviat multes Coses i ha
introduit moltes novetats, les quals ha
CXCUSit ilient "que calia Lambe traduir
el palie".
L'èxit de Noca York decidí a un cmpresari de Viena a ressuseitar l'obra, que
(tia malta anys que no s'havia represen ha donat, en noc de l'ori1
ginal, una traducció alemany de la tra&celó anglesa que li la fet Shaw.
D'arpa-ata manera ha cregut Trebitsch
que l'èxi t esteva aesegurat. Pecó—eh sorpresal—l'obra ha estas rebuda pel püblie vienes tan fredament con] quan es
va estrenar.
I entre els literats alemanys fit III
qui fa corre, que és que lambe, com de
costum, Iba traduida malatnent.

L'OCUPACIO DE LA RUHR

Full de dictan
EL GENERAL COL VIS I LES

PERES ENSINISTRADES
Un membre del Parlament britPute, el
general Colrin, va a presentar de seguida un projeete de Rei tendint a re:3tringir, i en cesta casos prohibir, .'aparieiú de ximpanees. lleonrs, Ileopaids, bienes i altres bèsties en els escenario de
teatros i
Trartant-se d'una iniciativa 'inglesa
un hotn pot suposar que el 'núbil no As
la seguretat de les persones, sim) la emepsssid envera els animas. Eta ungieses
sun ttadlelonalment sensibles a les pones
i fatigues deis ilustres germana inrcriers.
tu llur literatura topen sovint amb goasos le boca aria que llepen a tothorn. No
sA si els anginsos han est.tt els inventora
de les Societata protectores d'animals, pe1.6 e, indllbtabie que s6n elLs i eta nordamericans elz que les brin multipileades
perfeeeionadra fins un gran inerelblo.
Pertauyer a une d'aenestes Sorietats
a Nora York, posma per ca e, no es non
cosa vaga i honorífica com pertanver
a la Cren Roja espanyola. Cal apressnrse a denunciar els earreters cruels, a obtenir la jubilnei6 dels cavalls extennais,
a arreplegar Pis Jeans que han pres mal,
etr¡derti.
L'animaInfilin anglo-saxona eS un fet
conegut. No ens estranya. dones, la prnposta del general Colcho. A. Anglaterra
Su mes fàcil que enlloc que un general
tingui cor per ordenar un afile a la
Molleta i per estalviar t mtuima molestia a una pantera de Jara.
Dubtem, tanmateix, que les fercs remedian:es agraeixin gaire la bona intlació
del general Colvin. Ens costa de eol.locarnos en llar punt de vista; perá no ens
sembla arriseat d'imaginar que un Ilee es
traba mes a pler sota el re gio' que li imposa un domador intelligent t reputat ene
no pas sota el régirn del desert o de la
selva. Creieu-bo. ES hora de band ejar prejudieis romanties. No hi ba cap motiu
per suposar que el Ileti s'estima IlleS una
"llibertat" que l'obliga a vinre brut i
mal menjat, perseguint furiosament la
presa, a les comoditats i abundàncies
d'una ~ingerid on basta un petit beball de den minuta per quedar bé.
Tinc por que el sindicot do feren anoradiantes (perquè catan sindleades ty
hern de bona tinta) presentara t1Dit violenta protesta contra el proje te de lid
del genera( Celda.

Catees Soldevila
1347141.;/4.4~1334/1231311‘112-

CARNET DE LES

LLETRES
MANUALS LITERARIS
Fa peques setmanes, en un dels seto;
"Fans de dietari", Caries Soldevila re.
tecla el famós afer dels manuals Irangraos d'histúria literaria. L'afer no 'ne
acabat. La gent de Iletres, ele estudiaste,
i àdhuc una colla selecta de parlamentaria, van respondre amb una acció enérgica a les denúncies del senyor Fernand
Vandérem Tothom s'ha adonat de la
importarte:a que tenen els manuals literaris en la cultura general del país i, sobre tot, da la injusticia que represema
roblit o la critica lieugera o tendencioya que la rnajoria de manuals escaropea.
Es Soldevila, comentant cls articles
del senyor Vanderem, es demanavi.;
"mtin esperit presidirá la mili:celó deis
nostres manuals literaris? Es una pregunta molt oportuna, a pesar de l'absència gairrlé absoluta de llibres de text
catalana. Els pocs que tenim ser: bons.
Pzró cal vigilar sempre. Artnest espectacie dels manuals francesos es ben significatiu.
PeM encara és mes significativa :a
salude:le remar que ha seguit la dentóncia. Centenars d'inteilectuals, professors, i diputats demanen al Consell suprior d • Instrucció pública de Franca
que intervingui "per tal que l'enscnya,
ment de la literatura moderna a les nostres facultats, liceus i escoles, sigui netejat des d'ara de semblants errors".
Dut l'afer a la Cambra, el ministre. a la
fi, va prometre de controlar els Ilibrea
escolars.
Fóra possible aquesta reacció a Catalunya ? De segur que costaria una mica.
Estern musa avesats a ajupir-nos sota el
groller Ilibre de text espanyol.

Dev--gades pensern, anenniosos, en la
ignominia dels textos que pulaulen a la
Universitat i als Instituts que Espanya
ha implantat a Catalunya. Una revista
de Madrid, Españ.t, recollia, ara fa ans
quanta anys, els disbarats Mé3 sobressortints d'aquella textos. Era una vergonyosa antologia.
Qui hern de fer contra aquesta incasial? Si som una mica sensibles a les
enne de la realitat, no pensarem ni un
ntoment en la possibilitat que els manual,
espany ls d'histeria tinguin, per a les nos
tres Iletres, una mica d'atenció i de justa critica. No somiem endebades, no perdtm el temps. Aix6, si: poaein tot el
nostre amor a fer excellents els ?libres
que hägin de servir a les nostres escotes i procurem que l'estcsa ele martuals
que las fet el senyor Vandérem a Eran ea no sigui mai possible entre nasal

tren.
ithlp-boy

La Política

A París, ningú en sab res
UN SOMR... UN OPTIMISME.„

Eis quals sembla que passen una

Aquesta, es una anécdota molo
sabuda, entre altres Cobee pez que és contra els pessimistes.
Pessimista fou el diputat Forgeot, i això Ii eostä pagar un sopar molt llarg, perque foren oil-

quinzena de debilitat en els estimulante do la intaginació

guns sopare, rr aeregadets da cosos que es timen a la boca, com

da coettun a Parts que siguin eis
separa dele politics.
ete Forgeut, el jo y a dipu'at
de tant d'e.stlevenidor, conegut
per la seca ceinpeteneia en ntatarta de reparadons, creta, 'o
darrers de trany passat, que
Poincare i ei seu ministeri inc
allargaria mee enllà del gener
lany que serle Forgeot jugats
qualsevol cosa que Tardieu seria president del Consell en la
data citada. Megmot, el minis'ee
tle la Guerra i el senador De
Touvanel redactor en cap del
Malis") reo011iren el guant i
decidiren que el duel fos gastronòmic. S'acoreä que la pugrosea
fos l'obligada de pagar durant

un mes segun els sopare setma-

L'ESTAT D'ANIM ES AQUEST

si no tos pela d'avis Iturnorístics de la Ruhr i del que passa a
la Ruin, ningú en sabria res. La
peal. no hi entén res i estä enormement cansada. Fa més de qua

Ire anys que es parla de reparacions i cada dia anib Inés tes-

quedat. La quantitat de tinta que
o un veo-sal mi te iii compte. Eis
projectes que slaan estudiat, les
conferencies que s'han tingut,
les notes i contranotes que s'han
escrit, en han fet néixer cabells
bienes. Tanta paperassa Ita insensibilitzat la gent. al. Polacard podria no ja manar que es
manas sobre Berlin, Siflö sobre

el planeta Març i la gent no es
muerta. A les pelees delate
franceses deu apasionar encaea
un xic la Ruhr i la seva ocupa.
ció. A Paris ningú en sap res.

No soc pas deis que creuen que
ba opinions públiques mes

Inh

CONFERENCIES A TERRASSA
La Joven/lit Nacionalista de Terrassa, d'acord amb l'Associacib Nacionalista de la dita ciutat, ha organitzat ros
curs de quatre conferencies, encarreaant-les a homes representatius de difermio matisas de la política de Coto-

moyaEis conferenciants serosa Ji,, Mareen Domingo, En Rafel Campalans, En
Eludís Duran i Ventosa i N'Antoni Rovira i
En Marceli Domingo dcscabdellarti
el tema "Posició de les Esquerres davant el nacionalisme catalä".
El nostre amic i cornpany senyor Rovira i Virgili, ha escolltt el tema "Mis
enllä del federalisme".
Aquestes conferencies seran donada
el vinent mes de tnare.
EL PACTE DE LLEYDA
. Prestigioses personalitais nacionalistes de les comarques lleydatancs han publicat un vibrant manifest dirigit
poble catald, en el qual es protesta del
nomenament d'alcalde de R. O. de la
ciutat de Lleyda i de la intervenció que
ha tingut en aquest afee la Joventut
Republicana d'aquella capital.

'Sàpiga i entengui Joventut Repufines, molt superiors les unes a
les altres. Pera a Anglaterra, blicana---diu el document—que ratificant
per exemple, una cifra revelado- una cegada mes el ja expressat pel nosra d'un crac econòmic produeix tre digne representant i distingit amic
En Daniel, en les darreres sessions d'anot, Forgeot, Colrat, Jouvenel, un alçament general d'orelles quest Ajuntament, fern pública i maniL'opinió pública italiana es
De Monzie, De Lasteyrie, etc.,
festa la mes lleial, noble i radical de
etc. Veneat el termo, no cal dir certament una cosa debilfssima les protestes, en contra, no solament
que Forgeot s'hagué de decidir i el pals, un dels més pobres d'e- d'aquest nomenament d'alcalde de Reial
a pagar, si res mes no, por no ducació pública, perú jo recordo ordre, sine de tots quants directament
comprometre el prestigi de la la impressió que causà l'istiu i indirecta haguessin contribuit a que
seca competencia en materia de passat l'anunci del dèficit de sis es portes a terme una actitud, les conreparacions. I el pitjor fou que o set, millards en el batalle dc. seqüències de la qual són la de restar
un dia Forgeot llagué de rebre l'Estat. Aquí, els Inés inicial- drets als Municipis, rebaixar la valor
un mot de Id. Poincar6, dema- gente us parlen cada dia de la moral del poble i produir un déficit denant ésser invitat a liäpat... Tot pau de . Wetsfälia 1648), de la sastrós en la consciencia espiritual, fent
repetida de l'experiencia fallis'arranjà , naturalment, a força
que Catalunya torni enrera ert el casal
de xampany i no cal dir que tot da deLlufs XIV, o del restabli- de Ilurs reivindicacions nacionals.
ment, pel que fa referencia a
fou un triomf per l'amfitrió.
No podíem romandre neutrals ni
Com que Fanecdota s'esdevin- l'Europa central de l'edifici he- indiferents davant d'un gest de tal transgue ja iniciada l'ocupada de la gemònic sota les ruines del qual cendencia, puix aix6 equivaldría a donar
Ruhr i cotn que en política no migué per sempre notes el somni una prova d'esclavatge, impropi de tott
es pot desa l aadre cap detall de Napoleá. Les raons del deler- eh; bornes libares i defensors
per utfittni 4tn, elghti, ls mae- miltisme histeria poden postular santa i nobles.
ciosos podran dir que acinesia que el segle XX no es sind una
Per fi, conseqüents eme, la nostra
sopare formen part de Poptinus- repetició del segle XVII. Sttposar, actuada, fem públic tumbe
que des
me oficial que l'ocupada de la en efecte, que hi ha hagut
d'aquest moment considerem i declaretn
Ruhr ha prodult a Franea. Con- progrés moral, es absurd. Però anul.lats tots els compromisos i pactentem-nos amb una ex-plicació qui pot negar que una de les tes abans contrets arnb els hornea que
no tant elevada: si uns diputat3 raons més contundente de la uni- un dia per son recte comportament es
sopen es perquä tenen gana i si tat alemanya és precisament ei van fer dignes de la nostra confiança."
aquests sopare coincideicen amb progres material? Qui pot imaSignen el manifest En loan Ben-gis,
la qüestió mes preocupant que ginar si no es en somni que la vocal de la Unió Catalanisla; En Mi-

nals que en un cert petit restaurant del carrer montorgueil
reunitixon un grup d'amice, entre els quals precisament Magi-

produit de 191 9 as que
la gana dels uns era tan majornable cont ajornada era la desgana deis anees.

Es inneeessari dir que el mol.
d'ordre d'agul es el d'estar del
millor humor possible. El salo
de la senyora Millerand. Es parde la sanyora leillierand. dóna el
bon exemple prolongant fins mes
din, de maja nit les recepcions
oficiads i obligant els invitats a
que el ~riere mes tranquil i
confiat floreixi sobro els seus
lluvia. I tot Franea es una mica
el sale do la senyora Millerand. Es
parla de tot menys de la Ruhr. FA
El que hi ha es que si els habitanto de l'Elisi tenen (larga tela de
converses en les joies enlluernadores de la senyora de l'ambaixador angles i en Pelegända da
Lord Crew i en l'uniforme espatarrant de l'agregat
d'Hongria — aquest semblen esser els tres fets mes importante

unitat alemana pot demà esser

substituida per petites Alemanyes amb interessos econòmics
oposats, quan es un fet innegable que a tota l'Europa central
guanya cada dia terreny el progres material com a princip'.
d'unificada contra el metete
principi de les nadonalitats
Les anilines han mort la 'Weimar de Goethe.
No vol pes dir pera que aquesta indiferencia amb que Popinid

pfiblica francesa segueix els in-

del "Lot París" — no els pasea el

cidents de l'ocupació de la Ruhr,
es pugui convertir demà en una
reacció favorable a Alemanya.
Ilo. Al contrari. Totes les mides
tic duresa que Poincaré pugui
projectar sobre Alemanya obtindran de l'opinió pública tranceea tota la Ilibertat da circulada
imaginable. I la tragedia do Eran
ea és aquf precisament: el no
poder deixar de considerar que
leh ha una cosa oculta, fosca
eterna que empeny aquests dos

risinc3 que no entren en el "tot.

Josep Pla

mateix als quatre millons de pa-

lógiques

Una altra falta denunciada per
A. Martorell: de que en lloc de que.
Aixe) ha motivat també una pregunta:
Que vol dir que, ut lloc de que, no alta
d'usar de qutl Vol dir que, davant una
proposició subordinada introdulda amb
la conjunció que no és correcte d'emprar la preposició de. De que Es solament correcte guau es la combinació de
la preposició do arnb un qué interrogatiu o rclatiu. Exeinples de de qué en
lloc de qua En el mateix número de
la ..VneishatroeIxtl
ipnr:opúsit
qué una comisointi r" e de que escoltaran la
sió". 1...7e°srpr.
nett...
de que sabrà posar-hi remei..."
.
On els antics 'muden usat que i no
gut):
pus de
o ma, (mi aportä per senyal
tui ram d'olivera en sa beca va eignificança que la lear era baxada." (R.
quri eren estat assabeatats que- en
aquell dia algú d'ells devia prendre
roort." (Creta de Pere III.)
"se gloriegen qee aquella vagen Den
arreats, branlats e encavalcats." (B. Metge.).

P. rabea

Josep M. Xammar, vire-prcsident
de la Federació Democràtica Nacionalista; En P. Arqujs, En Francesc Roca i En loan Falguera.
LA CONTRAOFENSIVA
COMBINADA

Ei grup cafaiä "La Barricada" ha
editat unes tulles de propaganda nacionalista, eis les quals és reproduit
ditorial de LA PUBLICITAT, que due
el atol "La contraofensiva combinada'.
i que posava de relleu la convergencia
de diversos sectors de la política es paa yo). en cotnbatre el mdsim ideal patribtic de Catallorya.
Es plausible la Pina que en fro de
la nostra causa ve real:Izara el grup
"La Barricada".

LES CONFERENCIES D'EN
CAMPALANS

pobles l'un contra l'aliso.
4211111101n1111.11111~"UCKLUICZIMEMBIII

Converses filo-

guel Roige; En I. Alerce; En Ramos
Fabregat, per la Joventut Catalanista
de Les Borges; En Xcrier Rúbies, per
la Joventut Catalanista de Balaguer:

La situació a Europa
A les reglons ocupadec seguoixen les expulsions, ols sabetatgoa I les detenelons, havent declarat les autoritats aliadas quo
el fet de l'expulshi d'un fundoniel significa la sera destitucia
definitiva. El trefe) ferreviarl
augmenta cada dia. Sambla quo
els grans industrials, Lama Intransigente sempre, &mellen Mur actitud I van mostrmot cortes dls.
posiolons a traetar. El Generes

reelonat leí partit sedanes,* atemany s'ha pronuneiat tambe per

entauiar negocleolone, especialmont el lidor tiete Wels. En canvi, els turclaliatee de Francfort
I reglé han deciarat en una reunió gua tot socialista alecnany
wat en el deure d'alear la roslutincla a la Ituhr.
La cIrculacli de bitiltats a Maman-ya puja a dos 1,11:ens, nou
cerda mil milions c'e manen.
A Orlent continua !a gasf.i6
la pau en setudene seeeates de
l'Aeeemblma ~Jornal d'angora,
en lernet le sixä ha embozad el
oontrapeelecto turc. Sembla que
les prepollelons eta los mateieee
de Lausana, seearnhl les gÜeßt'una financieras I econOrnlques.

La segona de les Converses social/ates que En Rafel Compilas: (Unta a l'Ateneu Encielopedie Popular Jimia lloe
el próxins diumenge, a les den del ves-

pre.
L'ORGANITZACIO D'ACCIO
CATALANA AL DISTRICTE
SISE
Per a la constitudó del Centre d'Aeció Catalana al districte sise d'aqtwsta
riatot ea veorn rimase! usad ea a • aeatóries, signades pels senyors Pere Fado.

ei. Lluís Recarens, Josep S'ond:sonenge,
Cornil Grau, Sitte Cimbra, Francese
Ordeig, Pelai V:del de Llobattra, J osep Barbee; Dolí.; afossot, Claudi Bastols, Tonat Fumara/a, Modest Tost,
losep Marea Giran* i l'erran Soldev:Ia.
.Saber: que ir hoces Ara compten
amb nembrosissisnea odhesinfts.
La Contissiti ens eurarrego de preg7.
las Patriotes antS domicili a Fesnrentat
Itjudete que, Mi Je no hatee rehut /o
convocaldria de referNtria, es don'n per
convidats A las oficines d'Aretj (7,41huta (Tratalede, els seres afecta bata:tia: d'inscripció.
L'ORGANITZICIO DEL D1STRICTE VIII
Aquetta »U, a les tea, tindri lirr at
ea!? do
(Warvoe del nana.
aúnen-. 112.
emi,) eeeete
prepara/d e/o per a ha ,n,ti55ci4 de h'.4'-Anos hiaoioaaMotte. ger ha (tantear ele
*bateare d'Arce) Cetslene dc 1,4 terrie«Lea dt Poni Anteni, f*.:tio (les e... lior,
Can i bala Fas.

eger!"'-

•

. .Â

de

27 de febrer de 1923

Dobl e s que ha //Raer l'alcista al present
mes: Nene, 030; Alacant, 025; Andalusus,
022; Coioniais 025; Platas, 032; FI P P I
crean 1 [miss,-nes,085;Carc1
010; F. C. Me:rop, 050; Gran MetroP.
070.
BONSI ataT1
Tani.
Salo
Obertura Atli

l'o.30

fiords

70'30

/decanto lo'la
leo
IttetrOP ,P1. 155 . 90
119
F. C. Metrop. 110
CORSA TANDA
Obertura Alt
70'15
78.10
Nords
Ataranta .in'to
62 .5a
Colonia/a 61.7.•25

FU:luces 5.5
11725
Alance 117
lidetropollt5,16o
F. C. leetrop.150
Pe/gueras 595 0

7015
leo
:49

155'50
14b

',anea
7915
7,310
E750
0225
!4
204
2c5
117
117
156 3l,5'50
160
147
146
150
59.00
59'oo
5:7'50
Cala
7 0'10

Cctitro..ció oficial de la
bcrsa de Barcelona
Dia 27 de febrer 1023
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76'25
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Plane ta Electea, de Catad.. 5 0/0 8813
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'delate: Productora Force/ alotritul 8200

LeauLausoa 'g eneral 'faba. imames
,;ciatPTAT
Catalana Gua ENecinctlal
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rAnal

,KaPan y a Industrial

gtat. Gral. Tetaron».
Penutsulz. Ideas
11 • Amena d'Electriettai•
019160$ ESTB0.1anEREa
Franca, STGO.
Idern suIssos, 12040.
Idea/ belgues, 3660.

12790

Lliures, 5017.
Llres, 3100.
Delars, 640.
Marca, 0035.
Coronen, 001.

PARI/1141

Correas
Superflua araperter
eorren1
•
Vagons arribats: NOrd, 6,

CCAIIIAL8
Cornatort Terma

RE. L11).
Piar de more (Plata r n 111
" oot $0'96
Clractx Ettretaldtirs.
" rara

100'85

Gilt
Pavea Plial
Vatenalit.
Pavona Marroce,

10700

▪

vara
Paralela Sarilla
Mlii
Peranaer

•
•

Barre/orla I dallen ese/ . amortltzades en un
termInt de 43 anys a partIr de/ 1 de ganar
de 1023 i acaba 111 matelce data de l'ara,
19 115 amb arrezlo al quadro d'amortnzaele rate consta al dors dels Mota. rasarvant-sell pera, l'ent l tat emisora la faculta&
d'anticipar VarnortItzacld total o parctalmano.
Fis Molo de les mentad/5 obligar/atta
SOn fallara de Ibbree talonarls, forman una
sola serie del 1 al 40.000 2.5*-an fechadas a
Barcelona a 1 de septembre de 1902. portan 43 cupons 1 venen autornzades arrib
les rtrmes de dos edentnleitradors de la
Socletat, una d'elles estampillada.

ti

Llagut espanyol "Teresa", de Gandia,
amb taronja.
Vapor espanyol "Mercedes", d'Avilh,
amb carbó. Amarrat, moll de Ponent
Nord. Consignatari, Regato i Fonthona

te

Ralo

11111
141
61

56

ao

45

Coco pe19.,
Pral 11046%,

74
71 I/O

Mallorca.

Inui.exca.
Pina V Albania
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CW.,f Das

g ane mtm. Pl.

/erre

••

▪
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MM ill•amr•ine•rr.reg

1f o

110

1L
41.
41

Palous

aseiaNMfl lZADSIlD
Interlor complot, 7095.
Amortlizable, 4 per 100, 9000.
Mara 5 per 300, 9606.
Interior, 8785.
Baile d'Esponya, surca.
Plem Mi a. la Plata, 52700 ,
Tatues, 270110.
Suereres praferents. 8400.
Idern orclInkrIce, 3600.
Cadules. 0101.
Nords, 75006.
Franca, 3960.
Lliures, 3015.

1:0
114

Se!Ir 1 rufa ge pr.ns
Renquera
frat7LLETS
Frantesoe, 10'90 per 100.
Angleaos, 3005 pesseues.
'tallaras, 1050 par 190.
BelfrUee, 5000 per OSO.
Suiseos, /ATOO per 100.
Portui • teana. u ro neo...tes.
Alemanys, 0153 per 100.
Ausnlacs, Oeit por Mio.
Holandeses, 440 nasales.
Euecia. Pila pamela-e
Noruega. 103 Pasfal**Dinamarca, 1'05 pessetes.
Rumania, $95 per 300,
Estafa Untas, 632 paneles.
Canaria, 010 Perolvisra.
Argentina, 228 pessetea.
Uru g uay a. 510 Prssates.

Prets 19'n<'4
Canvls 5. Londres, 7633.
litem neigka, 8150.
Idcm Espanya, 25475.
Mem Holanda, 642.
Diem Itälla, 7840.
Idem Nova York, 1621.
litem Subcla, 431.
Ilem Sulssa, 30475.
Idem Noruega, 300.
litem Din/marca, 31750.
litem Berlín, 0075.
Plum Vlena, 24.
litem Praga, 4820.

allana, 1064 peine:ea.
g ritas/frs. 4 0 5 pesantes.
Boliviana, 155 pesscles.
Peruana, 2000 pes,ines.
Paraguals, 010 pesetas.
Japoneses, 3'75 pessetes.

DESPRES t'ANCA

Argelina 38'00 per 100.
Egipto, 29'95 pessetes.
FlEpines, 2'73 pessetea.

Llames, 7640.
P: ¡eres, 25375.
Liras, 7840.
Dólars, 1621.
Francs sulssos, 305.
Marca, 00725.
termes, 2350.

O'R
Altosts, 18400 per 100.
Onses, 1113Ma0 per 000.
4 I 9 duros, 113'60 per 100.
1 duro, 12350 per 100.
Isabel, arrae per 100.
Franca, 13354 per 100.
Lltures, 3100 pe/saetea
DO/an, 640 paseases.
Venesuelk. 132'50 per 100.
Cuba, 41 , 30 pesaetes.
Marica, nou, 10550 ped 100.
Mares, 14400 per 100.

•rdena

Cedules argentinas, 40.
Estertor, 75.
França, 76475.
Nova York, 47143.
Espanya, 20105.
Suissa, 25075.
liolanda, 21887.
Billa, 0750.
Suacia, 17725.
POrtugal, 208.
Argentina 4331.
Montevideo, 4325.
Xlle, 3820.
Berlin, 107000.
Copenbague, 24125 ,
Yokoharna, 2075.
Beigica, 87525.
Noruega, 25405.

CA UVI : VAL333 : CUPONS
Rarcraaa del Contra, 16
•-n•n•nnn11.101.11n11.16,2ffle

Vaixells sortlts

Vapor belga "Garonne", amb cärrega
general i trànsit, cap a Tarragona.
Vapor anglès "Pizarro", amb carrega
general i tränsit, cap a Tarragona.
Vapor holandés "liebe', amb cärrega
general i tränsit, cap a Tarragona.
Vapor grec "Elisavet", amb blat, en
tränsit, cap a Nàpols.
z

Els Pomells de Joventut
&T,S POMELLS 11M JovENTuT
lot passat diumenge ele l'omel/s de Joventot "Flora ltarreloeinm", "La Llar",
"Catiu do Pätría". visitaron ele Iluseus d'Art antie i
modern del Parc de la CiutadeLla.
Clom queoe feo tard i no es gennnl- nen:
la visita, tpledaren en ironlianar - la el vi.

nent humeare. dia 11 de març. a el den
de! ina tl, reunint-se a la porta del Museo.
PROPAGANDA POMELLISTA
DiUrnenge romnat elements pemellistes
de Mollernaa taren una visir ala del
vel pobre de Belleaire.
S'imprevis¡I un acte de prorecsada,
prenent - hi part ala senyors Jauine Arené, Tonlàs Radio, Jeads Comes, Manuel Sold, i Mn. Mareen Boixader.

Caseta loca
INIZERVAT0111 asitTguatOLOGIC 011 LA
Prtrtg ErtalTaT Ok sartzeraos*
Bla 27 de febrer de

Sants d'avui: Sant Romä, abat i fundador, i Armengol, confessor.
Del Bisbat

Ha retornat a la seva diócesi d'Abarazona, l'il.lustríssim doctor Isidre Badia, acompanyat del seu secretari doctor Joan Castellä.
Ha estat nomenat president de
l'Associació Missional de la Clerecia, el
reverend Lluís Horns, prevere.
Exercicis espiriivals per a 150 e550 3
El Centre Anille i l'Ateneu Montserrat, han organitzat una tanda d'exercicis espirituals, que es faran a l'església del Sant Angel, dirigits pel reverend P. Gaietä Puig, S. J., els quals
Començaran el dia 26 de febrer, de tres
quarts de vuit a nou del vespre a la
Capella del Sm. Sagrament i continuaran rada dia a la mateixa hora, fans
el diumenge. 4 de març, a les vuit del
osad, hora que tindrä lloc La solemne
Missa de Comunió general amb llenedicció Papal i Indulgencia Plenäria.
n•n•n•••••

n•••••••••••••••••••••••n.0.19 IN..

Clame da adonis, stratus-edmultni. Cirrus-erre ras ; cirrus, etrrtmenratus,
; eirrus-al ratea Fr.-enmulua.
Ton perito/e. glItrlinc. a Peinera

La arräquina predilecta

90 caräcters mea

que en lea denlas
marques). C011bITIJO
eld sólida. Pulsació
suma Per a carduzar
tata ala aveutatgaa
de la CONTINEN,
TAL, demaueu-la a

quedara oberta
al públic la nostra Sucursal de Lleyda
Demà

Mlnima arras de torra, n'a.
Ose/Liarle termometriea. T8. * rompenatura mida, 150.

1

sa1/18~11P2ISCIUCIMAIMILCJIICIEWEZZ11018101117a."37 irgEssAc==ralZalt=rtiaa.t7,.

LA

cantonada a la Diagonal, el sereno da
band va poder detenir-lo, est1aje-1,,
a la delegació del districte.

PUBLICITAT

FUNIADORS

PREUS DE SUD8ORIPCIO
Barcelona; Dues Pasarte» cada
mes. Catalunya, Eepanya i Por-tugal, 7'50 pessetes tres mesos;
15 els A j o idem; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
meeos; 50 eta sis; 90 un any.

Col.leccioneu les fotograaa
dels jugartors de Futbol, gua
acompanyen cada llibret de popa

de fumar

SPORT
II•MM•EM,

Deti nostre subscriptor senyors
Ruft i Companyia hem rabut la
quantitat de dues rentes pessetes
amb destanació a l'Hospital de •
la Santa Creu i a l'Asil de Sant
Joan de Déu, que havem Mural
per mitat als administradora
deis establiments.

CART U.JANO
Vi blanc, 0'85 amp. lit.
Cenara weeo & MARISTA:Va'
Contevant el tekgrama que el Col leSi d'Advocats dirigi al mi t ¡tia de Gama i Justicia demanant la suspensió de
tota aova combinació de personal en
el territori craquesta Ata-Penda, ?ha
rebut al Deganat del Col.kgi d'Advocats el segr,ent telegrama d.:1 referit

ministre;
• 11.1ustre senyor Baga del Col.legi
d'Advocats.-Lf,lt celebraré que rexposició i consell que m'anuncie em .e-vetan/ per ei.certar en rimica finali,at
nersogreiro i 6s trie l'administració de justicia de Barcalma com la
tia teta Espanya, respongui a la seca
alta missió."

NOTICIES 1
Inenguració del Mate
'de conferències respe2te
dels Presupostos Burda/pa/8 per a l'any 19235924 que tindrà lloc a la
Cambra Oficial de la
Propietat Urbana (Magdalenas, 12, anal.), demà
dijous, dia 1 de mare, a
les sis de la tarda, a er -

1

reo 003 conegut advocat

N'Agustf Culilla, desearoUlant el tema emgtient:
" Considenaelons generals respecte el Preseatpost per a 1923-1024,
amb relació als contribuents."

Es de gran inerte
l'assistanata; donada l'ex
traordinäria agressivitat
deis novia pressupoSta9.

RISA
Mci7il t s para oficiriaS
RECL2taf; Llonganissa extra i
Llard de porc pur SIBERIA, a 11
i 3'50 quilo. Vicens Ferrer i Cia.
P. Catalunya, 12, T.112 A.

RESTAUDART ROYAL

Sala de Ti
cada dia te dansant ele 5 a 2/ 151e
8 i dinar a l'americana de 9
Amb el ràpid de Madrid, va Settk
allir cap a la Cort, el bisbe de Tal.
Z0111.

El dia 6 de mar; seran inaugurarles
al Liceu Dalmau (Valincia, 245), les

Arribä a Barcelona, amb l'exarb,e
diputat senyor Urnbert.

audicions linguofóniques roe cmistinzeixen el primer acte d'aquesta mena que
té lloc a Barcelona.

I Tapioques i

inwermeabies anglesos
marca "EL GALLO"

Ad-e

Paoareu, Serläit 1 Valla
Balrnes, 18, Bareelona
Ultimes crea3ions
En la darrera sessió científica celebrada per rAiadémia d'Higiene de Catalunya, el doctor En Ramon Jori i

Biscamps deienrot11à el tecla "Necessitat de modincar /a hei vigent sobre
el treball de les dones en alló que os
tetareis a la Irotecció de les obreres
gestants".
Intervingueren en la discussi6 els senyors Guerra Estap,:, Sahatés i
che. Divendres vinent 05 reareralra la
discussió.

Purés

FIGUERAS
sont els millors del mar'

/

Xacolata G2rcía-Reus
El propiciar) de l'Hotel de les Q'sl"
Ire Nacions ha presentar una deal•
cia contra dus súbdits franceses Se
han desaparegut sanee pagar 790
setes que pujava el Set] camote.
Dcizaren un ser de dra uni frod
contra el Cradit Lenes, resultant
en el dit esti.bliment no ter,,n ca,„,

bel.

Mieles

pr a presenta i

Vendes al detail
FIDU3 212 9

LogiOnia

4 - Nrialarrisa - 4
114n••n•..

MIES VILANQVA liga&

SI tonta Mal de
0011 usan
Detneiteu_lo a Ira fartlitelea
l'ere, 60. itrillWelit Arn.gel.

Si voleu manjar hó compren
LA GUBIA CATALAIVA, nova edicid auguicatada i minorada. Llibreria Puig. Plaça Nova, 5. i a lea

AVOI és elLa do ad
de Iota de vaixella a les t'atleta+
síes de Laais INglada de la Rata'
Ora de les Flora, 8, i P.onda

altres principats.

Sant Aatuni,

FARINGOL
I (uta.

agregal deis Roa:pi:ala de

Melga
J. adeConsulta
Llobet ras.
de
a
3

5.

No

ORINO, S.. /la
Balines, 12
BARCELONA
........•-n-•n ••••• •n••-e-0-0-4•-•-•-•-n7:••••••••-•-•-• n•n•••.•. ...4-• 444-0-ps•n•• ee• _ _
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Quan Inés preocupat estas% el jell
de dinou anys, Antoni Sala, ea yokr
obrir violentment la perla del rie
de diaria situat al carrer del Brxil,

Preelpitam4 agriosa, des de lee 7 horno
del dla anterior a 1m 7 bona del dia de
la data, 00 millmerree.
Reeorregut del vent
Igual trapa,
2017 quilOmetree.

prova 111

1

Vi blanc. 075 amp. lit.
Callara ARNO & MARISTart

Mtnims, LI'l.

Für!ca d'Orfetreril

.•••••••nnnn••••nnn•••nnn•n•n•-•n•••

Tarrega 1 Vicia

CORDILLERA

Máxima, 18'9.

El senyor Alarma ha estat encarregat de l'ornamentació de la
fatxada del Saló Kursmal amh
motiu de la pròxima exhibició
de la vaitana meravella del inan
EL CAST1G DEL CEL o Sodoma I
Camorra.
Nota: Aquest espectaale no
s'exhib:ra a cap mas local
Barcelona.

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agi • egació, de Falles de cupons i Revisió de llistes d'ernortitzacions.
Admeten dipòsit tota me tia de valors

415

Llegiren poesies En Francesa rad,
lera, Ernest Comengcs, Josep Mane ati,
Joaquini Castelló, Josep Sabrafeaci
Mariä &golLa part musical fou confiarla a 14
Iiuisa Alsina ( P iano), Maria Vete,
(vioLloncel), Carme Valls (sopeew
Rosa Montafia ( P iano), R osa Ciará
Montaña (piano).
Al acabar, pronuncià Un disert
gracias el president de la Secui),
Joan Montaa.a,

Catarros, Refrodate, BronquMs, ere Manes, es curen capfdement arnI3
l'Elixir Momea.* Cilmant.

•••

Plaça de Catalunya

Indo segon tenia anunciada.

mar. 7597; 75¡'1;
Ter:fió/matee e«, 12:01
; 1110.
TermAtneter humit, 10'01 1111; 110.
Humftat (centasiume de ~urania), 67;
40; 50.
Direeela del vent, NW.; NNW: 7PNW
l'elocitat del vent en metrea per
gon, 6; 3; 9.
Estat del col, quasi tapat.

CATALUNYA, 8

Noves religioses

Amb extraordinaria i selecta eme,
rencta va celebrar-se la obertura el, t,
posició de fotografies i la te tliadj. fati.
ma d Art que la secció de Prowme
i Excureions de l'Ateneu Obrar ad di.

Noma troservaole: 7, 18, II
Barernetre a aun i gal piral] de la

BA N C DE BARCELPIA

gyeursals a Balaguer, Berga, Cervera, Manresa, Solsona,

1

habeas.

Vapor espanyol "Ampurias", de Palarnós, amb cärrega general. Amarrat,
rnoll d'Espanya W. Connimatari, Enric
Freixas.
Vapor ita Lb "Moselle", de Porto
Mauricio, amb ampolles buides. Amarrat,
moll de Sant Barban. Consignatari, Ligare Transporti.
Vapor noruec "Kolsaas", de Londres
1 escalas, amb cärrega general. Amar.
rat, moll de Barcelona Sud, Consignatari, Midiere°.
Vapor espanyol "Vicente Pachol", de
Melilla, en Ilast. Amarrat, rnoll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Cabo Huertas", de
Santander i escales, amb càrrega general i tres passatgers. Amarrat, moll del
Rebaix. Consignatari, Ibarra i C.ompa-

RIG n,f. nC

TeVeiog es 2580-1201 A

BANCARNÜS

parar a W. Consignatari,

aya.

Varona artithata; Narra. 5 de Mal.
Alai:ala, 30 de litem.

llamea del Careas, número e

telefónica;

Vapor espanyol "Álnlazora", de Castalló, amb carrega erleral. Amarrat,
moll d'Espulga W. Consignatari, La Comercial Castellonense.
Vapor espanyol "Ampurdanés", de
Tarragona, en I last. Amarrar, moll d'Es-
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explotacid d'Igualada a atrtorell 1 de la
concessid administrativa del ferrocarril
(seno construir) de La Bordeta al Part de
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teraS anual del 6 per 100 Mure
tos presents 1 futura pagadera per trimestres els elles 1 de ganar. abril, »Rol I
oetubre de Cada any, atan parantItzades
amb primera hipoteca de la ola (Arria en
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das oblIgarions san al portador de 700
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Oran terça

les dSposIclons vigents, declarar negociables. almetre a la contracteeld 1 inelinr a
la Cotltracid Oficial d'aquesta Boro, les
40,0 00 oblloactons hipotecarles, emitidos
p rr la Companyla General de Ferrocarrils
Catalana, en representacld d'un emprOs/II de 20,01 006 de pessetes. Les men t a-
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LA PUBLICITAT

Solemne reaepció del professor Einstein a l'Ajuntament
Ahir, a migdia, Ungiré lloe al
Sale de Cent de l'Ajuntarnent la
solemne recepció al savi profesor alemnry Albert Einseelie.
Des de l'hora assenyalada, al Sald
hi havia els representarais d'un
d'entihats cultural 4
a n rn
g ran
de Barcelona i distingits
Entre els assistents velaren: els seeyors: Francesc Puig i
Alfonso, de l'Ecoribmin d'Amies
del País; el einastel general d'Alemanea; Josep M. Bofill, de la
Secrió de Ciències de l'Institut
d'Estudis Catalans; Lluts Nicolau d'Otsver, de la Seccie Fletegica del dit Institut; Pere Rahela. presiden: de rAteneu Barcelona Eduard Aleobe, president le
la Retal Academia de Ciewies i
representant del Rector de l'Ileiversitet; Artur Bofill, secre!eri
de l'Academia de Ciencies i Arte;
Liuís Cirera, de la Societat
dieo-Farmaceutira dele Sanls
Cosme i Damià; Madorell. resident de l'Associacid d'Arqtaleetee; Alfred l'almoneda. de letssociarad d'Enginyers Industrials;
Pompeu Fahra, de la Protectora
de l'Ensenyanes Catalana; Gui-

llen] Fortezo, alcalde de Palma
de Mallorca; Recasens, de l'Aseocanee Catalan-a d'Estudiants;
Sancha. dese t dels mestre naciereis; eaireel Luengo. Delegat
L'O de Primera Ensenyança;
;ite ;inen i Rodee. d i rector de
'VEecola d'Admi p istrarió Local;
'Jamete A l clrra, direeler del Laheratori d'Esterlfstica de la Universitat; Rafe' Cementare, del
Censen p edaaegie de la Manco-

munitat; Josep Zulunta, diputat
a Corts; Frederic Berrrides, del
Fornent del Tedian Nacional;
Fuster, prestdent de/ Círcol Artiene; Jeeep Armentera. de la
Cambra del Cemere; Guillen) Lepez. de l'Aeademia d'Higiene de
Catalunn]; Cabré. p resi d ent de la
Camara efereantil; Ttoeselle. pre•ident del Sindicas Professional
de Pe riodistes; Comas i Solà;
Ribas Pujol. de la Societat de Psiquiatra.
, t Neurologia; Alfons
Paizeres, de l'Esmla d'Ales Estudie Coma ials: Maspons, del
CoLteri d'Advoents i Academia de
Jorieerudencia; Messen Casadera'', •ireetor de l'Eseola del CoMere: Sorribes. enginyer; Ruiz
se e rh. (lit-rotor de l'Instile
d'Ora-aterió Prefessionalt
cn elneeras; Francesc Carretela Cendi, de la Retal Academia
de Bar e s Iletres. i iattres.
31 pe-rafe:v:40r EttraTnin i la aova
espose. aeompanvate del reidor
atrever .inertuim M. Nadal, presiden, de la Comísele de Cultura,
vieitaren lee institueinns
{E l e -' o la da Mar i Crup Eacolar , aa \ a res. restant en:tia-31s
UP k vsa i tributant sent des
1r,- d'ocçei do l'obra de l'Ajuntare .. .a. A des girarte d'una
erres:ve-e a tos rases COaSiS[Oriabi . ,,,ont rebufe al desmate de
ralerela- p er Palealde aceidental
eceeent. Vayne's. pela regidors
arrronre P!.: la. Blajot. Mnfons, Do
rnerieeo . Palau. Esco/ä. SantanaaTia. Tuarterets, E. Anglada. Viza i
fiare de Viver, pel secretan de
l'Auntaraent senyor Planos i
Font i pele alta empleats de la
case.

Preeedtts dels maseers„entraTen al Saló de Cent. Ele invit idee
• neu d e nf. apteudiren al profes-

eor reirstein.
F e ! el silerre

el

sonsme Mav -

és
a saludar al profesPor en rem de in ciutat.
PAR ...AME:1T DEL SEPIYOR fdAYNES

Honorable professor En el
Cura deis vostres vilatges de difuSl4 Mentifica per diferents palera, heu vingut a la ciutat de
Bereelona i l'arribada vostra ha
.estat mareada com un esdevenitaent. En la vida del nobles des
que la hurnanitat existeix , es
gairebé impossible (robar res absolut que uneixi els honres ami]
lligams (le ferma solidaritat. Eta
aveneoe de !a eivilització : que
seinbla que haurien de portar a
;una mejor perfeseció i solidaritat
s universals, han fet mes cruentee
i esgarrifes les Iluites dels po-

bles. Eis seetiments d'humani¡tea mes desperts avui que en
,temps prelèrits, no constitereixen en rinde intern de ',edites i
ide M'es que pugui evitar i eviti
lee Iluites que de tant. en tant
tresbalsen el mere. L'ideal de la
¡n'afea i el sentit del dret,
pretat. diferentment per rada
[crup hurnä, no ha pogut contra' restar la . força de diferenciada

Que té ele sean arrels a la imrataita natnralcan de cada indivi',da. Les religions, amb elur immensa l'oren espiritteel. rin han
sesenta ereara d'unió de
tots ets bornes. Sets la ciencia,
arnb ele sena principia fonarnen _
tale, 'inda les Re y es leerles i hi•eatesie, nreib ele resultats pede
,die mes frateseendentals de les se
Ven invmefigateiona, ira pogut su-P e r:ir flete ele obstinarse hopoami -se el e sentiments 1 a les
1Jesteirins i als interesaos que separen els hornee, i rejuntar-los
, en un ideal superior de partera
• ehl per &morir de reces, de p reMes, 1 de llemenes, de eivilitanciar»; f de meneen. Per aixb tihn
Porten dir que la eienria no té
aätria, que es el metete que dir

qu e pertany per igual a tots els
Manes. I vos, professor Einstein,
aete en aquest segle XX el inen

eeteljm representant d'aquesta
Hilad a. que és vostra i riostra i
Me'tothom. Per aixes totes les
fiVrtteres s'han oben davant vosIre i a tot arreu se us respecta i
se us aclama i se us admira, j
per això la ciutat de Barcelona,
orgullosa de tenir-vos en son si
per alguna dies, us ret avui
aquest homenatge e/nadie:inició i
de simpatia. La eiutat riostra ha
estat oberta se,mpre tals els
tientes i a tots els ideare, sentad
sempre les frisances i neguite
aue han semogut els pobles; i er
aquesta noble 1 franca pruija
d'integració a la vida universal.
les mes eidainadert creacions
Par! 1 de la ei?...ncia han tingut

Pedheeie i l'admirarle entusiasta
dele nostres intellectuals. Per
la riostra esnirfluatitat i per la
eompenetradó dele nostra ciutat
anth la eivilitzecid universal, ens
sentim solideritzate amb tots els
bornes. siguin d'alta on siguin,
que perseguint una iderelitat superior, posen PinteLligencia i la
voluntat al servei de la causa
imponderable de la ciencia. Vos
seu un d'aquests bornes mes preclars. Els vostres est Ale, la

votra podernea us
han situat al eim de la cuantanya queformen els eoneixements
humane., única riquesa que no
pot sser acaparada per ningú.
Et fruit dels vostres estudis, que
heu vingut exposar personalreent a Barcelona, ha estat espuela arreu del rnen, ja no e s
rostro sine de lots, pera l'estere
i el mera sois a vos pertenyent.
Por afee a l'adrniracid dala pe Mea que us comiscan hi ['junten,
h nostra, que si la vostra peina
est h orgullosa de tenir-vos.
equest orgull, per aquella l'oren
de solidaritat de la ciencia, el
comparteix U-31/mm. Per fosaltres no sóu un estrarger, mie la
deneia, con] ahens vis he di!, té
per pàtria el mera La eiutat
Barcelona ha volgut rebre-us
nveti en aquesta sala que reeorda
la sena histbria, i que ha escale
tat la veu de ente grans hornee.

Vullgueu eceeptar, professor
Einstein, aquest homenatge, que
a tole ens honora. Sigmen ben
vinant, Visquen molts m'ya per
a la eikteill 1 ner e la heeeeeeite
El senyor elaynés fou mollt

aplauait.

En eivacar-se per contestar - li

el professor Albert Einstein es

repeteeren els aplaudiments.
Maill-AfilatetT L'EL FeleFEZGOR ZiNSTElel
1:31 fer-se al sitenci dtgué,
aiereany:
"Honorable senyor ¡alcalde; S e nyors: Gräziee per la vostra coral rebelde. Salan/. he eeniii. permites dalegi pel mete treaall,
elogi que ha estat superior' las
mutis inerite. El progres del nostre eoneixement s'estiniela damunt d'un grup d'homes trabadiedurs que a cada generade conserve il el roe sagrat de l'e:salen,
treealladors amagats sovint en
inig de Iota mena de privacions i
pa.esen raoltee vegades deeapercebuts per a l'opinió pública.
Jo no puc acceptar per a mi
les vostres paraules d'elogi, sine
per a la totalitat d'aquells que
sense cap lligam extern donen
llar vida per l'assoliment ue
l'ideal de la delicia.
Dues coses m'han complagut
especialment en les vostres pareales. En primer terme, si be
es cert que als ¡lastres dies con-

ternplem orgies d'odi i d'afany
poder que esfereiran a neSites
generacions, jo espero que toles,
lambe de cert que la nostra generació ha demostral un amor a
ll'art i a la dende con) cap altea.
I abre es reflexa molt be a les
paraules vostres i a lote la manera delicada corn he estat rabut a Barcelona, allá com es reflexa en tota la hietória d'aques-

ta ciutat.
Per altra part — i això es el
que m'ira complagut mes — veig
al vostre discurs una forte enyorenea cap a urea forma mes enlairada de comunitat humana,
cap a una super-freid dels odis política i naeionals. Tant de bo que
aquest esperit s'apoderi ben *letal
dat bornes que dirigeixen la sort
(lela pobles. Per aquesta expresa) de noble espiritualitat que reflexa se gurament el sentir de tole
els ciutadans de Baree4ona, haig
de manifestar-vos d'una manera
ben especial el meu agraimant.
Desitjo amb tata Piad= que
aquesta bella elidid tan esplandidament situada, loen assoleillada, pugui participar d'una manera
ferina i eficaç en l'assoliment d'aquest alttssim ideal."
En acabar de parlar, el professor Einstein fou ovacionat no-

vament.
El senyor Maynes donà les
grädes a totes les autoritats i
representacions que havien
tit a la recepció, i donä per seahat
Fe professor Albert. Einstein,
acompanyat da la seva
muller, soeei mole. complagut
de la reeepeire i Paeoklida que
ha tribulat la niebla ciutal, de
Barcelona,

ELS TEATRES
ROMEA. — COMPANYIA
— "L'AUTORITAIRBe
DRAMA EH TRES ACTES
DeliENRI CLERC
e* l mpressions agradables q u e
Enta)i . ices e4 li l iaIrebe rapre t'Ama es tracta
laa''companyin francesa, a aquel) t°
.ii sc'Lt i intelligent en que es monea tots
els elements de la campan». En gen eral,
quilla ve a Bareeloaa una comisaba-l a ita
pel nona d'ha gran ac--lian,presd
tor, es nota un desniteil entre la primera
figura I la recta de la , cotapanyia. lli
abres que no ea tema croa amb ea gran
actor, neessiten una calla de g ra n s tva
tara i grana aetriusa i ale g hores fosaltres no Neiens tota l'obra quan es traen'
d'una companaia italiana, tan sola veiem
un o da personatges de l'obra.
Les companyies franceses traten, si mes
apuesta gracia que turben va a l'hora i tnthom esta ea el seta Uva L'actor
Cranta'at pot esser mes O menea convelecional, pot tcnir una delerreinata detectes d'escala o de conservatori, pera no
"l'en'elna mai a fer comedia arase retraer
unes quolitale i tenue posseir uns setadis, rodea errar a nenne in companyla
ene vulgueu a Paria 1 sentare us enriaren
la impresa:a que gamella 'ate no tan comedia a la babalä. Eataralment que atad
a ue s'ob ser v a a E-ranga s'obnerva encara
Inés a Aitmaaya, pera lea companyies ale-.
atanyes no stu a.seenuibles per watts modus al nostre pabric.
Aquest detecte de designarte 1 de desnivel' és propi deis paisos meri•lionals,
i especialment del nostre per, en
diguin el que valratin. en qacstie de ¡costee no s'ha 'tastar de las beceroles.
rae les rompanyies franceses que han
'in-mut a Barcelona, aquesta visita de
Gemler Ca de les que ens hon donat raja
la idea die com ha tranor l'AA represen facie i de quina manera taran de coa,Inir les segones parts d'una c•ornpanyia.
G e mir r eng ha prusentat una obra
1 -Antoeiinire", ea no es pot verme darament la v eva qualitat. Nosaltres conei„cm la labor de Brujee li hem vist altres coaes, aabein el paper que ocupa dinna' l'e r cana francesa, u caten: corlee:tanta
en e es un gran actor-Ara 5i tito saltésvlea
d'ea altra cosa que el que ens va oferir
no,

eta el debut de les seres tres fulminas.,
podrfern dir que GelWer UD cómic en...alee. pera na que es un cande ta • raordin•tri. A Pum:a ii lun molts netors
que poden interpretar el protagcesta de
""Autoritaire” 1 sartir-se'n tau bj cera
ell.
•
El papar que /estiran Be • aier en
timesta obra es d'aquella emmottla t a. Una
mica earicaturescus, enntegits amb ret esto, d'una manera nmettral, sense cap gran
passirl, 5e1ISP cap fil ni• corda interior que
"ale; d'Iras manera tira i humana.
°malee el tm tractar amb elegancia 1
jnatera, va ,lon2r al p orte r t o t el att a li
aemanava, nenne embrea er -se en'ec, cense cercar gratis efectos; sobri i diseret, co
mossa natundieta, arah armen Co atede •nie ten frances, la presen tar eis momenta dramaties del des g racie l'ierre
iete-jon, eent el que resinae una ra,in
faca i amase complicacions 1 no pratant
tti de holl tros rota le -,aa tagneis dazatint de la jaula. Espetera parlar de
tiernier en nitres obres, especial:ave ca
"Tart
L'actor Abel lergain va ter nrn que
en termes de enmediant se'n diu un gezIon
¡arz de primera. El trotan jore es de Ira
coses que torea metaes defensa damant
de l'escena, encetrn que a primer cop d'ull
wnabli el contrari. I Abel Jacquin va demostrar ves .pa , si6, distinciú i simpa:je,
ceses que costea inolt de trobar en un
actor de segarla fila, o en un actor gae
•atmença. Gens amanerat i nealt digne en
tots ele monteras.
Igu ala elo g ia mcre;xen madame Giren i
madranoiselle René Devillara.
L'obra "L'Antoritaire" no era deseone g ada pele (ale seeunisen d'aprop les novetals creen-hines. L'aviar Italia de Saneihn rhavia ja donada a conelaer al paltlic
da Barcelona. Amb la partitatleitnt que
de Sanctis la va donar en quatre artes;
el arte passava a casa deis Patatonet. Gemier l'ha reCoint en Ires actes, que
tots pasen rt t ara deis Brahma l'otser
amb la refundie16, l'obra queda mes airada i no es deevia l'interés l guanya, nataralment, en ›obrietat.
No es ano "L'Antoritaire" un drama
d'aquells que maten; riere reglada en
equesta obra la vella tradiel6 moliereseo
que, naturalment, es la veja tratlicia ab...entina. Una fanitlia teta n'alter pel
ternp e rment 1 les idees del cap de casa.
•`L'Antoritaire" r's una ronq,dia, pera,
erita entret, maneada de poesin i humoune, es per esa que l'obra no artriba
a emoricnar. Es tea admirar, per6, perqué en mimada obra el escote !ario la
gracia del ideale cercant aitaacions
tiquet.: o fortatnent tlramAtientert, d'una
manera ensinyosa 1 seque abandouar la
ironis, etui vea a cada 'mar.
"1,'Antoritairt • " Ce Tantea. obres de
les quals un din: no esta mulament, es
!lea de tantea 1 d'arad uns quanta llar,
,allrä per en:rol-oda. e roadr i etrotinada.
Josep raerla de Segar ra
PRINCIPAL l'ALACE
Ami, modo de la reposici6 del bell quedan piaatte "Len eariatidte latente" (La
iremeneia) es vel Set l'atare ronroneandtssim la 'lit del Milano pavear.
La repartirla ha estat feta amb re el
luxe i bon gast de l'eatrena. ¡II arenen
part Marattritte Caminan, Jan. Espeg,,
Fina Ruiz, Dalty, Tyrol, Beltony, Enoe.
}Pare« 1 de Laccy tete« elles pertanyents
a la nC. tino, 1 ben modelada estatnäria,
la anal ea retalla amb un penes-te
ordre estètic sobre el toas g arnatada de
l'eseenarl.
Cal felicitar novarnent a l'autor del
quadro, sir/ coas a l'empresa, q ue tanta
enea puna perqt4 el talent •rttstae sigui
el principal altcient d'agamt augiestiu
eepeetaele.
La revista Cri-eri, Zig-Zei 4, sean

dubte, l ' es p eetracle que mes honora resrètiea deis actuare escenaris bareelonina.
THA.TRE D'ART.-2ERCE NICOLAU
Da leeeertat entusiasma l'armad de la
representad* extraordinária q ue ha
de
donar- re ea Meted Craelene la nit del dia
15 de març de l'obra nuestra d'En J. Puig
1 Eerreter 94 dama enamorada". Per
les mates desnatadas que d'ella s'han fet
Os d'esperar es veurä aquest dia molt
ronco /me:1,A i segarla s'assegura fa una
ereeele de le protagonhaa la diatiagida
atarla Maree NIsetau secandada pel primer actor Alerandre Nolla i tota la comeY-SleTEATRE NOV
dia 10 de mara debutara ea auacat
copular teatre l'admirable companyia eamic o-dramática que dirkeia el no!able
actor Rafel Ramírez. Es presentara al
nostre pnblic aenb la divertida comiedia
o urea atetes original del fertil enginy
In afollen Seca "Los fresem", l'acendres.,
dia 2, estrena a Bareelona de rubra dram ätica d'ezit enorme "¡Responsables!".
aaineata obra, en la goal ala senynrs Anton de l'Olmet 1 Careta hidalgo POS
amarren tina vibrant pá gina de la Ittal6r i a d'un pais ima ginari i arab dolorr.sa
veritat fan resaltar les sotaabres i &Aventures d'un para ingovernat, arriba avui
reseenari del teatre Nou, després d'haber obtinge na ClaMerel dxii a
de reetarrer eh prhstripals teatres de Profacies en veritable tooruee triomfal, puit
que l'asaumpte de "¡Responsables l" ultra
el el'a gran intere g, es d'una erais-eran]
aela al i tat, eaa:15: d'eneoratjar eta aeperits
mes eucongits i entusiasmar tots cls
blies coco el t'ostra, tan conscients 1 tan
e namorats de la justfeia i de la veritat..
L'estrena de "; Responsables 1", dones, be
de constituir a la nostra caltat au surit able esdevenirnent teatral, al qual elm'
noaran aslstint - hi els sella afortunats
autora.
TZATRE TIVOLI
Den, dijous, en matinee ariarocratite,
preus a. .out-anima Es pecara en escena en
neuest tetare l'opereta en tres actos "La
duquesa del bal Tabarin", fent una
creada de la protagonista Espolines. Irle,
acabant el pragrauta amb un lluit le de
fn-,ta pelo bailarina Crontwella, els orlginals clowns Ferronis i Espetanga
A la nit, l'opereta "ha casta Suraaa",
de,empenyant la protegonista Fsperanga
Irlo per prinlere vegada en la nutren
ciutat.
ICh

L'assemblea de la Mancomunitat
'-

S'obre la se- asid
A tres quarts de cinc de la tarda , i sota la presidencia del vieepresident de la Mancomunitat,
senyor Jansana, e'obra la sessii
amb assistència de bastante diput ata,
Els diputats d'Arete Catalana
no assisteixen a la sessie.
Aquesta se celebra a l'Oletee:e salce d'En Valente Almirall,
decorat recentrien t per ntil itzarlo com sala definitiva de l'As
semblea. Per a la premsa i els
iny itala ha estat habilitada una
tribuna, dessota de la qual hi han
els seients destinara al peblic.
Les parets de ta sala apareixen

adornades amb tapissos grocs i
vermelts i un socol de roure taHat. Els siltons deis senyors
conselters i diputats eón entepissats de y ermen. Darrera de la
Presidència s'hi ha colocat un
lec tapis dnt la col.lecció que posFeota el Palau de la Generalitat,
hanc del Censen hi veiem
els consellers senyors Ventee i
Pujals, Mias, Lloret, Riera i el
senyor president de la Mancomunitat.
Després d'almet a la sessió pel
senyor president. el secretan
senyor Sana i Buiga.s Iterar la
convocataria de l'Assemblea i
les actes de la darrera sessió celebrada el mes d'agost, que san
aprovades per unanimitat.
•
flecrolegica
El president pranuncia breus
paraules a la merneria del diputa', seneor Camprubi, mort després de la darrera sessia, demanant es fassi avinent a la fanalha d'aquell el sentiment de la
Corporacid.

Precs I mociona
S'acorda, a petició del semen-

Noguer i Comete que /a tercera
sessió de rAssembtea es dediqui
a precs, preguntes i interpeLlai ions.
Les propcsiclons
Per tal que es puguin reunir
les comissions corresponente3,
el president prega als diputate
"que anuncian les proposicions
Ortater.STRA S1MFONICX DE que desitgin presentar. Diferente
diputats presenten algunes proBARCELONA
posicions, i s'acord a que les coEl propvinent din:nena:e, día 4 de
inissions es reuneixin avui a les

nutre. a les onze del matt, :ladra loe en
el teatre TIvoli el concert stab qué la
misrlita entitat inancavarà la 11 tau•la
de matinées itriquett el coliseo del earrer
de Casp, etraent formal el programa per
seleettssinies obres dels mestres Welter,
Ra yad, Saint-S.aens, AVagner i Peetloven,
sota la dita-cela del ;Inste! Lamota de
Grignon.

El lector diu...
LA LLEYGUA CATALANA
I ELS BOTIGUERS
Sr. Director:
El lector que signa "Un botignzr"
no toca de pella a torta. En poca moto:
no sap de quO val Els botiguers que a
llores d'ara no han retolat Ilurs establiments en cataa és difícil que ha fadu dad avant, jtuan repintaran' llar
botiga die? I cal Un exemple: Per les
diades de Nadal, Cap-d'Any i Reis un
grup de catalanistes, orientats per una
organització patriGtica, estenguarem una
estadistica dels rétols provisionals que
co iengen aquella dies per partes i apuradora anunciant els articles ocasionals.
Dance bétede 436 establiments seguits
eessaguits curosament que penjaren carteas nous de trunca, aixó és, fets pintar
expressament ara fa das mesos, per a
tenir-los exposats transitóriament, noMea 12 ho feral en catatä. Es v ergonyós, pecó és alai.
Dones si aqueas botiguers, en uns
mements de renaixença patriótica, em
pren l'espanyol en cartells provisional,
jque cosa latan en els rétols definitMs...? "Un botigtter" demana ajut.
Quin? Pecuniari, no! Perque hi ha botigucr 'catalanista" que cobraria la subvenció i repintaria els rètols en espanyot
Lluis Casajoana I Barrilla
RELACIONS INTERCOMARCALS
Sr. Director:
Manca al nacionalisme—una
latió entre los persones i entitats a les
quals calan adherits. Evidanunem,
nacionalistes posem per cas, de Balaguer no &abran gran cosa de ço que pasan dins el moviment a Figueres. Caldria intensificar les relaciona entre ela
patriotes mitjançant et periódie camaecal. Abrí, uni periódic de Balaguer, servir en intercanvi per altre de Gitana o
Figneres, produiria un grau de contixenea entre toree dura pobiacions. Clar ti:,
pecó, que per aquest efecte batirla recemanar-se una norma Hit periódica co
inarcals: no massa tocalisme i poc

editicant.
T'aneé seria eficaz una ampliació de
la secció `Cataltinya" del" diaria de
Barcelona, sometent ta trina dels corresponsals hieraus a un formulad estudiat.
Una crónica d'un poblet, turn estudiada
cuelas que el mis possiblement limitada; petites empiestes entre les persaneo del pobk; cróniques servides per
punta curts sobre historial lacal;
sien" nacionalistes que se suscita allí i
prenguin catre especial, etc.

Jotas d'Almatái

onza del reate
La !s entencia del senyor
Bofill Matas
El secretan llegeix una comunteació del Comed' permanent
donant compte de la renúncia
del seu cerrec presentada pel seeyor Bofill i Matas.
El president diu que, tenint en
eompte la impertäncia d'aquesla
proposicia, i per tal que els di.
putats puguin can-ciar impressions, se sospen la seasió per
un quart d'hora.
Represa la sessió, cl presiden t
fa avinenl que va a procedir-se
lt votada per designar al senyor
diputat que haurà d'ocupar la
vacant del senyor Bofill i Malas.
El senyor Perez de Rozas parla
en nom de la minería radical i
celda Palencia de les minories
"obre la importancia del proble ma que representa per a la religa la separada del Grup d'Aceid Catalana, ja que aquesta eseisie representa una minva. en
la majoria que teuia la Lliga.
Per aquest motiu creu indispensable que l'Assemblea ratifiqui
la seva confiarme al Consell en
ale. Acaba fent un requeriment
a les minories demanant que exposin la seva opinió.
B11 ROM de la reinoria matirista, Ii contesta el senyor Palee,
dient que la soluei6 d'aquest as eumpte pertoca setament al parte. politic, en el qual sua pro' leen reseisid i que aquest
co ha d'entrar en les tormeraeions peibliques majorment havent—els diputats d'Aceite Gata lana—renuncia'. llurs actea fins
itere unes preximes eleccions els
rtifiquin la confiarme de Itere
electors. La minoria maurista-diu—no vol constituir un destorb a les tasques del Consell i
d'eta per tant inútil la ratificada de confiança que demana el
senyor Pérez de Rozas.
El senyor e/arquee demostra
al senyor Razas que la votada
que va portar al Censen els se nyore que el formen era prou
nodrida perque puguin significar
una minva Pabeeneia dels dipu
tate d'Acere Catalana. Altrament,
si la candidatura que la majoria
presenta per eabrri el carece Vacala surt tritmatant, aixe sesee
per ai mateil una prova täeite
Je ratificació de eonfianea al
Censen.
El senyor Mime, en unen dels
reforcuistes, creo tambe que nit
hi ha Une a datar que el cense!!
¡enmiele de tata la eonfianea d
l'Assemblea. Crea, ne obstant,
que podriu for-se la Maceó de
tot el Censal!.
El senyor Quintana, en itorn ael
partit republieä catalä, diu que
trobant-ee eneara al General bale
ele senyoes eonsethers que re tir eeinten un partia és prova palees
que aquests trinen la aonfianea
del n'aislo. los un elogi de Cede

portal, a cap pela representante

d'Aeció Catalana, renunciant llurs
cierre-e i diu que solarnent la niajoma pot decidir si l'absencta
d'un conseleer implica el perdre
La confiarme de l'Aiseemblea. Fa
avinent que votarà en blanc.
El conseller senyor Eetadella
prega al senyor Pérez de Rozas li
digui elarament si segueix tenint
la confiança dels elements radie
mis; conträriament — diu — jo
dimitiria tot seguiL
El senyor Pérez de Rozas dia
que el senyor Estadella etompta
arel] la cenfianea i adhesie de tot
el partit, però no té la seguretat
de si /a resta del Consell té la con
feenea de l'Aseemblea.
Et Presielent de la Mancomunilar, senyor Puig i Cadataleh. diu
que aquestes (Metales plantegen un problema a cada conciencia. El càrrec de conseller te una
rumió de responsabilitot que no
ha d'oblidar-sc. L'abséneia deis
diputats que representen Acole
Catalana es de doldre, pone ne
ens produeix tanta impressió que
ens obligui a desertar dele Roes
cine ocupen], I,ia votacie que va a
efectuar-se decidirä. Malgrat aix6, cren que el senyor Perez de
Rezas fa unes operacions animetiques estranyes, dednint, de la
paseada situació del Coneell, que
la majoria no te la confiança ele
l'assemblea i en oanvi raen que la
té el digne representant del parbit recline senyor Estadelia, que,
fou elegit per minoria. Acaba
dient que la majoria s'atindrä al'
que decideixi la yotació .
Efectuada aquesta es elegit
senyor Jaiume de Rita, i d'Espanya per 42 vols a favor i 18 en
Dame.
El President proclama elegit
Conselter de Política Social al senyor Jaume de Riba.
Tot segun es suspèn la sessió
e e ^ a deu mimas.

Dletämerrs aprcvats
Represa la sessió sin aprovats
uns dictàmens d'Hisenda favorable a l'adquisicie de terrenys anexes a la finca "Torre dels Frares" d'Horta i a un credit extne,
ordinari per a l'extinció de la plaga de la llagosta.
.aquest darrer acord Una riel/
uno petita diseussie en ta qual

tervenen els senyors Noguer, Miaa
Palau i Llobet.
No havent-hi 1114 assumples
per a frutar s'alee-ea la seesie
tres quarts de set de la tarda.
La sessió d'avui començarà a
dos Quarts de cinc.

El Monument a En
Pep Ventura
FESTIVAL A ELDORADO

Ens din la Comissió organitzadora Jet
monument a En Pep Ventura que ja
s'han pasat a la venda les localitats del
grandiba festival, el qual ha de celebrarse al matre Eldorado el mati del vinent.
diumenge, dia 4 de mara. Aquest2s
calitata poden adquirir-se a la Secció
Permanent de Propaganda A/nono:Insta
del Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la lndústria, totes les
fila, du den a onze, i salase a:ramera de
prea
El ceräcter francament popular del
festival fa que la Comissió hagi fixat
uns preus recluir', a fi de qué nin,sú ;eagin deixar de contlibuir-hi.
Per ultra part, tots els elements que
integren e/ progrardi, aixi com l'empresa del teatre Eldorado, hi collaboren
debinteressadament, aosociant-se a l'obra
de perpetuar la memória del gran músle
nacional.
Sense perjudici de publicar nr.a endavant el programa detallar del festival, padcm anticipar que hi prendran
part l'eximi tenor N*Ensiii Vendretl, la
notable eoblejadora Pepeta Ramos (La
Goyitan , la cebla La Principal del Cama,
de Valls, projectant-se denièa la pal.licula "La Sardanista- amb iLlustracians
musicats per l'orquestra dirigida pel
nuestra Borrull.
Sahara de multes entitats nacionalistes i sardanistes que ja han eacatregat Borges a la Comissió Aquesta convidará expressament a les reatas aatoritatt, perani daurant tata prova amén
de llar identificació amb ei potala assiateixin al festival.
Es J'esperar que e/ públic sabrà cmraspondre als csforeos de la Cornissió,
emplint el teatre Eldorado i donant
hallad!, a prafit del innnument a En
Per Ventura, tot el carácter d'una salemnitat.

Actnació Nacionlista

a l'Ajuntament de B et a
celona

L'ora
Cultura

CONFERENCIA D'EN

NO
a l'Ateneu Obrer del
Districte II. Mercatiers,

31. Avui a les deu del
vespre
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AGENCIA FIAVAS
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Y

D'ANGLATERRA

lebració de la festa de Pasqua a
data fixa
Londres, 27.-Lord Dosborough es dirigirá aviat a Roma per proposar al t 2ungres de lea Cambrea internacionals de
Comerç una resaludó a favor de l'establiment d'una data t'ea per a la celebració de la Pesque
Lord Dosboroug ha declarat que l'exit
d'a questa ProPosi có depèn anea earlioneament de l'actitud que prengui la Santa

La festa que es proposará per a la celebrada de la Pesquis es el sogas (numen) ge d'abril.-Ilavas.

't

AMB LA TELEFONIA SENSE
FILS POT OIR-HI EL NIES SORD
Londres, 27. - La Premsa s'o
Pupa de impensat que ha
lIngut l'aplicació de la telefonia
' tense fils per Lir oir a persones
La sordera absoluta de les quals
glatava de molts anys.
' A Eichefold, comtat de Stad:ford, l'obrer electricista Jhones,
,Nue posseeix un Roe receptor de
!relefonia sense fila, sabent que
' Pan receptor telefònic facilita p2'llaerailment, l'audició a les persoes dures d'oides, proposä al seu
Sipson, de 77 anys
iv e í
qu., des de feia Inés de 30 no
, la avia oit veu humana ni cap so,
tritre es colloqués el case receptor. Aquell accepta i de Loble el
beu rostre i comença
.'a donar mostres de gran joia
tter hacer oit l'execucid de'una
teso d'orquestra.
La torta que sembla per ara
iras adinesa per explicar el fe/lamen a que la montura del
receptor es sosle dircetament sore e! crani, els auditius s'apli. 1auen sobre pavonó de les oid s
Contra el cap i es presura que
!es vihraefons del lloc ernisaor
Arriben per aquesta mcdiacid fina
nervi auditin. La pell no es ja
Polement un órgan del lacte sine utt:, arlar! tumbe a la traessatis transporlats
iseO
per les orles.L to.eane k.41.4 et%telaW3

Londres. 27. - A la Carnbra
ders Comerlas ha estar reliatjada
mocid, proaentaela pel diuta l laborista Nedivood, et1 qual

tina

demanava la reduce:6 del eredit supiementari, com a protesta Con . : a h a polilica que ha fot
Neoz• ssär:a la votació d'un crèdit
d'aquPsla elasse.
El coronel Nedivood &tasa la
geva mcn-sid i al final del seta diseurs va dir:
-En ell tracas complet de la
potliifea seguida a Orient per lord
eurzon el que ha portal tato
LYAUTEY CONVALESCENT
Rabat, 27.-E1 mariscal Lyautey ha entrat en període de franca convalescénda. ;coposant-se sojornar algun temps
Fez.-Havas.

JU72ADOR O'ESCACe RUS
JALEN:11N, SIMULTANEAMENT
• DE DOTZE PARTIDES A CEQUES EN GUANYA ONZE I UNA
QUEDA TAULES
París, o;. -llavant d'un públic de d_s
onts aficionats als escacs, el mestre rus
'allexandre Alelchin jugà ahir a la tarda
st Am000r dotze partides a
seques amb altres tants bons jugadora
parisencs.
Per a augmentar les dificultats que hi.via de vencer, havia deixat als seus contrincants que escollissin l'obertura de llar
preferencia.
Malgrat d'aquesta extraordinaria dificultat, Alekliin, awb una rapidesa de
concepció i d'improvisació que entusiasma a la concurrencia, obtingué en quatre
Olores i mitja els segihnits resultats:
Partides guanyades, ii; taules, una. No
va perdre, &mes, cap partida. A les dues
/mes i mitja començaren a abandonar
la parlad almis jugadors.-Radio.
UN LI.I37.E C PA. CAILLAUX
CONTRA LA POL:TICA FRANCESA
Lo: pires, 27.-.S anuncia que un edit
ingles esta irnprimint un llibre de l'exministre irances Caillaux, que es titula
On esa brança
En resinenlat ¡libre es contenen forts
atacs conca la pol!tica francesa i especialment contra cl Consell dels quatre,
que redacta el Tractat de Versalles.-

czzeta 1 AUSTZNA
Viena, 27.-Precedent de Belgrad ha
arribar el canceller d'Afers estrangers,
el qua l ha declarat que ambdós Governs
SS trnben (record r2ferent a les qüestMns poll , iques que interessen a ambdós
infcr,9 -1 facas.
ca te

ce-

LIPM:4 MARSELLAALA LLOSSA4,L44,:n
27.-Al mes de setembre se re.
lebrara tui concurs d'hidroavions en el
Mediterrani. cobriat la liuda Marsella.
Mallorca-Alger.
Es cencedeix un premi de momeo
franca i a Inés s'assegura al constructor
de l'aparell vneendor una demanda d'un
pidió i mig pel ministeri de la Guerra.

.-Radio.

114maores, 20 de *km loas

AMES,
favoreile

Augmenta entre els industrials
a entaular negociacions

Els socialistes alemanys estan dividits, els uns parlen d e conciliació i eis
altres recomanen la resistència
Londres, 27.-El Daily Telegraph escrin que, segons despatxos rebuts a darrers de setnuna, els caps industrials alemanys, que fins aquests darrers dies el
mostraven oposats a tota idea de mediació mcntre les tropes no haguessin evacual la Ruhr, estan ara mes disposats
a enlardar negociacioas.
No tbstant-diu el periódic-, encara
no es tenen informes suficients per a
afirma- que vagin a començar gestions
autoritzades per buscar un acord.-Radio.
París, 27.-Comuniquen de Berlín als
diaris d'aquesta capital que el Congrés
regional del partit socialista s'ha pronunciar a favor de l'obertura de negociaricos per a resoldre definitivament la
qüestió de les reparacions.
Tors els oradors, i principalment Otto
\Vels, pronunciaren severes acusacions
contra el Gabinet Cuno. També renovaren iltirs atacs contra la Reichswehr i
Iota classe dorganitzacions secretes, aixi
com contra la intenció manifesta que
s'obse-va en certs nacionalistes de volee
respondre amb la violencia l'ocupació 9e
la R-hr.
\Ve% acaba declarant que el desarma.
ment no podrà portar-se a cap amb exit
ti-tenue França tingui motius per a tetncr ora agreesiú p.:r part d'Alemanya.
-Hayas.
lierlin. 27.-La feneció socialista del
Reichstag ha invitar al Govern a publicar un pila detailat da les reparacions,
en el (mal figuri la reconstrucció de les
rcgions devastados.
Elo socialistes opinen que per a l'execució d'aquest pla, la Ruhr lumia
su evacuada immzdiatament i Alemanya litre de totes les despeses d'ocupació cle% exercits aliats.
Per altra part, els socialistes
Franckfort i dc la regló han celebrar
una ritn, acordant d...ciarar m:e tot
sociali.ta alemany está en el dura
dar a la reeistencia a la Rtitr contra
frare ; a favor del proletariat
ELS NOU3 Tt.itman ,:21-7:3

p4,.rs

tzu.-

27.--L'Ageric l a Reatar publica e, intoernaci ‘i seetient:
En eu que es refereix als nona territorio nu . eis francesas han ocopat entre
els cap; de passt Cubbnia-Cobhaea i Cablença-Maginitia, la Coraissió interaliada a Rianania lu decidit prendre la
zona sota la seva autoritat des del 26 de
f ebrer.
El ti-presentant britanic, lord Kilmarnook, s'abstingué de votan-Havas.
Tr‘ En LLANÇAT A TOT VAPGH SENZE crawcio ::
PterrirtiNI DF.SCARFELAMENT
CINC FEEITS
Dusseldorf, 27.-Han estat arrencats
a Kappennen ilargs trossos de la via férrea 1 &s'ores llança: a tot vapor un tren
sense direcció.
Es prc-diti un important descarrilament,
quedant destroeat tot el matedial.
Resultaren fcrits cinc empleats ferroviaris.-Radio.

DETENCIO D'AUTORS DE SABOTATGES
Dusseklorf, 27.-Han estat detinguts
dos alemanys autors de l'acre de sabotatge coméo entre Kapplen i Ceblenea.
Tambo ha estat detingut un altre alemany com a encubridor dels que descargolaren els riells.-Radio.
ES NORMALITZA LA CIRCULA010 FERROVIARIA I LA COMERCIAL

Dusseldorf, 27.-En l'actualitat circulen 123 trens. El tràfic fluvial tanda:
ha augmentat considerablement.-Rad. r.
ELS EELGUE.S DEMANEN FER-

RCVIARIS VOLUNTARIS

Bruselles, 27.-L'autoritat militar belga, per mitjà dels corresponents capa
jer.rquics, s'ha adreçat a tots els funcionaris ele ferrocarrils, correus, telegrafs
i telefons de l'Estat belga, invitant-los
prestar voluntàriament ibirs servida
Alemanya.-Havas.
HAN ESTAT DESCOBERTES
ORAN NOMBRE DE FUSELLZI
Dusseldorf, 27.-No s'usseityala res
de particular a tota la conca.
El periódie Freiheit, de Dusseldorf,
anuncia que durant uns registres praci•
cats s les °Edites de la mina "Iledwit.g•
Wunsch", han estat descoberts gran
nomb:a de fusells i dues ametralladores pasades.-Havas.
ELS MILIONS DE COLONIA
Duserldurf, 27.- De l'etiqueta practicada sobre ela dotze mil minarle de mares
captarais recentment a l'exprós iterifnColóaia, resulta que de dita qu'india'', ala
mil 'ultimo; anaven diva/neta u les asear.
Puig del Raitbshanek tiza de la zona d'acunarla de Colania.EL "GEPA.PM F 9 TACERLATT",

PROHILLIT
Coblenza, 27.-Els Alts COMInearb, ten
posnt el reto a Pordre del ralnixtre de Vimanees d'Aleneanya, relativa ale erédilir
fets nIs pertieuiars per al pagament
inmoto&
L'Alta Coudssld Iateraliada ha prold.

bit, amb carácter definitiu, la propaga- Dusooldorff, 27.-A eonaeqüencia V anció del Berliner l'ageblalt als pateos oca- 1 tes da sabotatge en el cable teleffiaie de
patir.- llaves.
Rbenhnia, les celen...Mauleas amb Rasen
I Duisburg eetan interrompudes.-Havas.
EX PULSIO DE 40 FUNCIONARIS A COBLENZA
FRANCESOS I iiELGUES MALCoblenza, 2ti.-El0 Alts Comissaris inTRACTATS
teraliats del territori rhenh han orcidiat
Dusseidorf, 27.-Davant de l'estació
Pexpulsla de 441 funcionaria, per haver-se
de Recluta [oren inaltractats per la mulnegat a acatar llurs ordres i haver adoptitud dss veneders de periódica, un trantat una actitud hasta envera lea nutridces i as altre belga, un oficial fraae-es, un
tata d'essupació.-11avas.
intereret civil i un altre individu, en
entrar en el restaren de l'estació.
150 AGITADORS DETINGUTS A
Lee autoritats franceses aplicaran lea
ESSEN
degudes
París, 27.-Cocuuniquen de Dusseldorf
als periódica que les autoritat,, d'ocupaLES EXCITACIONS A LA REció han detingut a Essen 150 agitulurs
SISTENCIA
nacionalistas, deis guata malta procederDusseldorf, 27.-Centiauen sorprenantg en de Munater.-Havas.
se gran nombre d'instruccions del lleach
aconsellant als obrera q ue P eralaiailin e°
ELS FunoloreArils ALEMANYES
llur actitud de reaistencia passiva.-liaEXPULSATS S'ENTENEN, TAITii as.
DE, DESTITUITS
Coblenza, 27.-L'Alta Crinissio int, r- 0 BRE:73 QUE VOLEN TREISAallada dels territorio rhenanit, reunida soLLAR
ta la presidencia de M. alt comisDusseldorf, 27.-A Verhalle han aulsari de Freno, araba de publicar un
licitat narres al treball dos cents obrero,
er-Ire espedficant que qualsevol funeInels quals afirmaien que n'hi ha suit
nari alemany expulvat s'enten destituit.
mil de parats a liaren, a conseqUencia de
la monea de rarliCi i meterles primes.11ai
INCAUTtC!O DE DC.;CLIMENTS
DE PROPACAND% Arari-FraN- UN DISCURS Dé LORD
CURZON
CESA
SOCreE LA SITUACIO A EUROPA
Dueseblore 27.-L'haver estat oaunitts
Londres, 27.-En un esmorzar ‚minnt
per sorpresa els capa de pont de Raub i
en honor del ministre d'Afers estrande Kcenigswinter ha fet que els franca- gers
britànic, Lord Curzon, aquest protea poguessin incautar-se ele duelan:alta
de propaganda anti-francesa, d'artritis i nuncia un important discurs en el qual
d'estadfstiques interessants, essent de- entre altres coses digue:
Jo dezlaro eue titic l'esperança que
tin7tits divereos agitadcrs. Raub,
'edel, era un centre
propaganda tia- el partit moderar (tac, al qual pertany
ismet Psx accuseguira la victária so, i..nalLta anti-francesa.--Iladio.
bre el partir extretrista.
NEMEAT5AIT
Respecte a la situació exterior que
Cl,
analitza a continuada, declara c,ue
,
peri5dic a .Vora valia dir res qua sisui surrceptible (augMimas ',Mire, de Visos. ha ' liante n'U mentar les dificuliats ala franceses i
indocta/ni& tus la P g vaorale 1.'3;i-a ?e- Maltea, teta vegada cine és nocevari
rais,. a 1'evre4air, leeó preeeriú savias te rezordar que recentment s'está OnteipiCcusol 75 faelies de xtiaairee kongart•os
tarlent d'acord a,-ab ells i que els alebou estat eamulemlos
territeri it0 la rnanys tiran encia....s.
Ralle per les ast•ritat.: frameaass.
Jo crec, afee, aire procedim ju:C:0
Atamain la medie in2ormsoi3 nur
sament asa aciaiterar les posiciemm do les
desv enturades (al:dilas u ahen d'arribar a nostres trepas a kkeitinia per tant de
Vi. na.
/tantos ave sia pesdale, en raó a la in11-itera autoritzats per desmenür ente- fluencia atoe exerceixaa i persioè
g aricament aqu,sta no• f e ia, Q ue tau - estero inaeressats Collin el unce Inés també
en la
isla en abc•Int de feneutent, país las solució prebkou, i així
~tej a peemitorituts friumairea no han expulsat
qué Li ilustra presencia al Rhin és dceap minaire estremecer, q ualsevulla que
sitiada per totes les potencies nutrestos la seva nacionalitat.
sudes.
Les antaritats alemonyes san, pel cenLa s edució del problema de les retrori, les que ibis de fa un quant rompo paracions és un problema internacional,
sl i an 'secad en nombroeus rasos a renoen el qual igualment estem imercsuts.
var els permisos de permanencia
Elogia a continuació la Societat de
per diversos treballadors estrangera. Nacions, protestant centra aquella que
volien que les trepes britàniques es reELS INFLINDIS DE PROCEDEN- tiressin per tot, i acaba el seu discurs
amb aquestes paraules
CIA ALEMANYA
-Val molt mes restar allí durant
Patfs, 27.-11a estar desmentida ia nofl oj a procedint de Berlín publicada Per Ilarg temps, que anar-se'n massa aviat,
i afirmo que no veig cap raó per la
Org an del partit comunista
qual la Gran Bretanya no pugui poa Parto, noticia menas la qual s'havien
produit marino en els reg i ments (l'armaos sar-se al cap del moviment de reorganització i pacificació.-Hasas.
pie ocupen la Ruhr.
S'afegia que atnb motin d'aquests moL'INFORME DELS DIPUTATS
tins funden estat conderunats a mort gna- LABORISTEs SOCRE LA RUHR
tre soldats.
Londres, 27.-Conntaiquen des d'Y:asen
'Tals noticies Mal' mancades en alisoal Manzester Guardian que ha produit
lut de fu nament,pitix no aolamont no
gran i ndi g nació la publicada de l'informe
?ha produit cap arte de rebel.lió ni d'indeis diputats laboriatea escoceses que sidisciplina entre eta soldara francesoa,
sitaren recentinent la Ruin ., n ul a el s ale
que, pel contrari, l'esperit de lees tra-manyseprujonisacóper
pes i la satisfacció interna eón immillopart deis 9eus visitaras.
rables.-Ila vas.
El ilantester Guardias afirma que
l'informe presenat pels diputara laborisEL DEUTE FLOTANT DEI.
res respecte de la seca reeent visita a la
REICS :: EL TOTAL DE BITRuhr, as absolutament exacta.-Ilaras.
LLETS EN CIRCULACIO
LES RIENTIDES DE LA PREI!Perita, 27.-El Deute flotant del !Ida
SA ALEFAANYA PER EXCITAR
ha augmentat, des del 10 al 20 de feELS NEUTRALS CONTRA
brer, de 511 milicias.
FRANCA
El total deis bitlles ea cireularió ?el&
Dusseldurf, 27.-Per tal d'exaltar els
va a dos l'inane noucents usil milions
neutrals en contra de Frene, els merk.marea-Irania,
dies alemanys multipliquen la seva can,LA CAMBRA DELS COMUNS I EL
panya de mentides, pretenent que ele
MANTENIVENT DE LA PAU
(maneenso prohibeizen el esa per Duroten (que de mds a més &ah situat la
Londres, 27.-El partir obrer denlazona belga) deis trena destinats a Honora al Govern asscnyali dia per dislanda.
cutir la següent mocó: "La Cambra de
3falgrat alzó, ahir mateix circularen
Constats, creient que els pobles d'Europer Doretea vuit trena de carbó atnb riupa desitgcn el mantcniment de la pau,
dieat destí.
com també la mantear:6 d'una política
Aixf matriz pretenen els periódics aleque asseguri l'esmentada pau, declara
manys que les auturitats franceses conque cal invitar les Cambres de França
fiscaren prop de Mannheim la doeumeni de Bélgica i que muertas cada una
d'un valed' holanda i que s'apodeuna Camissió que representi tots els ta<ifi
raren d'un altre vaizell de la mateign
partits polítics a fi de canviar amb una
naelonalitat en el Rbia.
altra simular nomenada per la Casara
En arete, la iecimienteeid del primer
de Comuns „formes j impressions sobre
vaixell fou Onicanalot verificada I en
l'ocupació de la Rbur en relució als
qiiant al sepia rabien oleaciée, un elite
pruhlemes de seguretat i a les reparade frunces va tenle de remolcar-lo, porcions."-Radio.
que uq.ell havi a wat abandonat ver la
sera tripulaait-Havaa.
UN CORENEL ANIILS8 DIU QUE
LA ROSNITEINCIA ALEMANYA
EL FAJIAII TUT-AlveL-AMEN DE
QUEDARA VENÇUDA

F NILMVAMMET BlITIGNIRAT

Londres, 27.-En un discuati pronunciar, al final d'una banetiet dat pel
Liceu-Club, banquet que fou orintvitzat
en honor de l'Andsainador de França,
el coronel Manofield, ex-delagat
tarde de la Corniesi6 interaliada de ferrocarrils a Alemanya, expressa la seva
convicció que la resistencia d'AlataanYa

quedaid vençu4a.-1,1atas.

Londres, 27.-Tclearafian de Layar
que la tomlaadcl. Faraó Tut-Anh-Aaraen
fou hincada ali j e a la tarda detinitivaraent als turistas,
ras adiemos ami> Ihrrs senyores a la
El ma l! alguno funeioaaris eøi fo
temba del le ara6, pera els que arribaron
mis tard van haver d'eederatar-se'n avise

14.kildd
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DE FRANÇA

LES REGIONS OCUPADES

Es proposarà la ce

CCASOIMi.;
gfurrr

Et

Els arquvalegs, aidats per uns 30
després de segellar la porta de la
Cambra mortuória, tapiaren, el passadia,
oraplint-lo amb terra i pedres i despréa
un equip de fusters col.loca una graa
porta de noguera a l'entrada de la perla principal de la tomba_
Davant d'aquesta donaran guardia d'arrí endavant sen 4 1 . 11es de l'exercit
Obren,

MUSSOLINI VOL SUPRIMIR EL
MUNICIPI DE ROMA
Roma, 27.-L'alcalde i tots els regidora
del Municipi de Roma han presentat la
dimissió, a causa de lea violentes (N'amasimia e ntaulades en la darrera sessió entre felxistes 1 masons.
Se sap que el senyor Mussolini te• la
intenció de suprimir el Municipi de Reme i substituir- lo per uait mena de prefectura senablant a la del Sena de Eranea. El prefecto de Roma formar , a rnrt
del Gabinet.-Radio.
EL VIATGE DELS REIS D'ANGLATERRA A ITALIA
Londres, 27.-EI rei i la reina d'Anglaterra sortiran de Londres el dia 5 de
maig per arribar a Roma el dia 7. [romandran a la capital italiana fins el dia
12 del mateix mes.-Radio.
EL Z EE. UU.

I NORUEGA :: UNA
DECISIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Washington, 27,-En compliment
la decisió del tribunal arbitral, el Govern deis Estat Units ha fet efectius
a Noruega dotze milions de dólars en
cencepte ele compensació pels vaixells
norne:s deis quals s'incauta la dita nació
durant la guerra.
El atnyor Hughes ha fet observar al
ministre de Noruega que, encara que
acceptava la decisió del tribunal, els Estala Units no consideraran la dita decisió com constituint un precedent.-Havas.

use elnes -mc ALMTRIXC SE
3.140,1140 LLIUSE/S ESTEALI-.
RES
Londres, 27.-Denia quedara laceada
la subscripció de 1.Soo.000 Iliures esterlines en Bons dcl Tresor austriac, al preu
de 93 per roo i a divuit mesos de termisti.
Cara es recardara, el Govern austriac,
ajustant-se a las decisions preses a Ginebra per la Societat de Naciona, emes
actualment art eatpritstit a curt termini de 3.540.010 de Mitres esterlines, garantir per França, la Gran Brctanya,
Italia, Txecoeslovaquia i Relgica.-Radio.
LES CARNS EN CONSERVA ALS
EE. UU.
Nova York, 27. - Augmenta la

disminueid de demandes europees de carn en conserva. Aixa ha
reportat ct 'es earapanyies una
pèrdua de 60 milions.- Radio.
MUSSOLINI I LA JORNADA DE
VUIT MORES
Roma, 27. - Sera presentat a
la Cambra el projecte de llei
la jornada de vuit horca. Aquest
projecte esta elaborat des de
Pany 1919 per() no ha estat encara presentat. El senyor Mussolini es decida partidari de l'establirnent de la jornada (i3 vuit hores. - Radio.
PROJECTE CONTRA EL
COMUNISME
3felburne, 27.-El ininistr,1
Justfcia de Nova Gales del Sur
ha presenhat un projecte de llei
ontra el feurizionarnent de les escotes comunistes dominieals. En
Pesmentat projecte s'estableix
que qualsevol que ensenyi doctrines comunistes ala menors de
quinze anys sera condemnat a
pecad i pagarnent de (orles multes. - Radio.
ES DESMENTEIZEN ELS RUMORS DEL CASAMENT DE LA
PRINCESA MAFALDA I EL DUO
DE BRABANT
Roma, 27.- En els etreols autoritzats es tiettlara que ertan en
absoluts desprovista de fonament
els rumors circulais respecte el
rasament de la princesa ftlatalela
i el Duc de Breibant. - llaves.
EL. NOV 0091ERNADOR
UN

e

L'ULSTER
Londres, 27.-}la fct oficialment In
seva entrada a Belfast, com a gnvernador general de l'Ulster, el duc d'Abercorn.-Havas.
LA UNIO FaIXISTA-NACICINA-

LLITA
Roma, 27.- 1a Comissió mixta dels
partits feixista i nacionalista ha an hat
a un acord en eh d-talls per a la tv:,4
d'ambdós "part its.-Havas.
EL 01141IPENN FRAMOO-E8PARVO'.
París, 27.-El ministre d'Ales Estrangres i el president del Cse‘d il .q.nywar
Poimalaté, han trsbnüs a la Masa de !a
Canalera de ~Joma al Inneiee.

a l'aprovocid del eadveui eousercial fra.•• igual el dia 3 de jetiol s.
1922.--lieas•

L'aviador Marley.
rol fa 80 quilee.
tres en línia dreta
sense motor
Claerbarg, 27.-L'exiador Maneyrs14
recilitaat a bola arma aereplh sease,,,
de

tausd vaeal

f

ure
i

u ¡al 4tlieleb
te
t res& t

*eral nuadial.-Savaa.

ISMET PAIVA EXPOSA A lag.
SENIBLEA NACIONAL com.
TRAPROJECTE AL TRA0TAT
DE LAUSANA
Constantineble, 27 -L'Assemblea
cional d'Angora s'ha reunit en k4,-¡
Secreta.
Ien Paixä ha exposat a l'Aw.a.
blea el contraprojecte del G avera tan
al Tractat de Lausana. -Ha
EL TREDALL DE L'ASSENBLEA
D'ANG • RA PER LA PM/
Constantinoble, 27.-Comtatiques
d'Angora que el Govern ha presesat
a l'Assemblea, reunida en sessié set.
ta, les proposicions relatives al miré.
ma de les clàusules per al T
utea de
Pal•
Aqueafes proposicions, segons els
rhiclics turca, són les acordades a L.
sana. a condició de separar les time
financieres i económiques, de les ea::
es redactará el reglament oportú,
termini màxim de sis mesos.-Earts
ES PREVEUEN DESSATS 711,
rilULTUOS INS A L'ASEEI18LE
NACIONAL
27.-Escriu el COrreltpund
"Le Jonrnal" a Constantinobk:
"Es d'esperar que hi hagi a
blea Nacional debato tumultuosos. Si
els nacionalistes moderats desitri
acords conciliables amb el non epet
de Turquir., la major part de Dan tel,
legues defensen un punt Je /hit
El nostre programa, repeteixea eti
contingut en el pacte nariaalL Kien
no pot lesionar-lo i no aceeplarri re
que disminueixi en el rnés Miairo rase
ta Berra, que reflexa les aspiracksi
la Nació.
A Lausana, Tuse Paixà tenia pita
poders a condici6 ene re:ponis
rnent totes les cliusrlds del satif
eional. Si llagues signat el arare
osa r elwassant agasets IlreK la Go
Assetnblea Nacional no !macla rada
els seus terapreaniess. Aixi roo o
no s'Ita slizaat res, en s seri mara é
fácil discutir certs arranjanent
ell acceptä."-Radio.
UN FILL. Del VBILIZEUMLAGE•
CAT MILITAR A PAEIS
Atenes,
entapar Stifecks
nizelos, fill de l'ex-presidest ¿al Ceed
ha estat nomenat agregat milita: k
Grecia a París-Tiaras.
AL PORT D'ESMIRNA
Constantinoble, 27.-Els alo codo'
ris francès i anglas han tornad 1
Adnan Bei que els seus respecto
veras s'adhereixen a la manea k
Turelia hliC selarnen es trobin aneo*
al ert d'Esmirna, un vaixell d a
nacenalitat -Hayas.
ouPilUNZFOLICSATPA SUPRESI 00'
NO: 4.R! DE

L'EXEROIT

París, 27. - Comuniquen dl
Roma als diaris que D'Amarrar
ha acceptat el nomenamen t ä
¡'tul't.
c%p kesumparieismta.
honorari de ¡'tul'
D'Annunzio ha rebut ainb
m
in li
siagvnaiess. de l'zsinee til
i
,itortrieue._
LA QUESTIO DE LES CLAI»
LES ECONOM•QUES

Londres, 27. - Telegrafien
Constantinoble que el diari
kit" concedeix una importarte'
especial a una crida adreçada
Alts Comissaris demanan t 401,
facilitin una explicació autone
zada de l'actitud atiada rettet
a iqqüueesst. i6 de les clausuic s el
na ölm
uA
Afirma
i eftlurdm cetlqutiad tli as ie atiuieorepe iniqsiu6e1313:111.3
de
ea sobre a
raiss
lesti
rel
aetici‘l ea sracions
a is incotennteriaodnislt:
França i de la Gran Bretar
respecte tte les esmentades
Stiles i termina dient que el de!:
glosament de les mateixe3
tratat seria rnolt ventatjös pe:›
Turquia.-Radio.
ELS ALIATS DISCIDEIXE E 4
TESAR ELS VAIXELLS pc
RA D'ESMIRNA
Londres, 27. - C,m111,j1
d smirita
declara
ef.di
uadeel a :l'el.
:Mis de guerra tramesos a
m:rna deepres de l'ultouäl
turc i daixar-ne nomas un de
as
Amis
di
toe'treaal:iaa:6
l titdts.
aeduireixb
oficiosa, at desig de rea:d2it
ene 43 cortesia envers el Go
kri
tetisre.e_
iiiritadar'dadi4.
imdiasr
cdirnen,L galt
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CONFEREWCIES
D'ESPANY A
Parla En García Prieto
—

El rumor d'abdicació del Rei
El cap del Govera, en rebre avui ele
periodistes, ha dit textualment:
Comeatant els Buceemos del dia, Ca mea
de lamentar que la fantaela l'algna pes'exerciti en tema tal
riódie
delicat com el del euposat peneament
d'una abdicada del Rei. produint-se amb
aixa una alarma en el pata i aaferint,
(enea voler, un agra y i a la sereaitat del
monarca a l'alt arriende que te deis
Seus deures envera Eapanya, ea l'amor
do La qual reo bi ha niega que el aupera
El Rei esti ben segar, pula proa provea i eloqüents rep etiariament a tetes
lea maleas que visita, que liftIleat amor
Co eorrespest per ta iramenaa 'enjarje del
poble ~una i eeastantruent afirma
que aquesta gran compenetrada del pata
amb el SPI1 monarca es el taca que mas
estima i lampeas decisiu en el seu anan
per al complitnent dele seus malliplem i
emplear. s deures constitucional..
DEL INCIDENT DEL "JAUME 1"

Als centres oficials continuaven avui cense noticies relateves al suposat atac de bogeria
de que havia estat victima el comandant del "Jaume I", ancorae
Constantinoble.
En determinat circol es contiderava que la noticia, tal cegada obeeixi a una confusió, recordant-se que fa algun ter-ene
eofrf un atac un deis oficials da
l'esmentat vapor, oficial que fou
erasnadat a Espanya amb les degudes precaucione.
LA SALUT D'EN VILLANUEVA

L'ex-president del Congrés,
senyor Villanueva, millorat de
la sera malaltia, ha pegut abandonar avui el seu dentieili, surtint per primera regada al ele-

rer.

Aquesta tarda es proposaee
Visitar el cap del Gorern.
A un quart de dotze del mati
Elia presentat al Consell d'Estat per a deepatxar els assumptes que tenla pendents amb ru.seiu de la sera malaltia.
Els cousellers i alt personal ed
ia daese l'han saludat i
at pel seu restabiiment.
El divendres En Villanueva
eeresiiirà la Comissió permanent
elet Consell d'Estat, i és quasi on_
grr que se ritara el ple pe- al dis
hable.
EimsTrs.2.1

A

chjeus arribare/ a Madrid
el célebre professor Einstein per
.01 -1 nil' a la Universitat conferencies subre ia teoria de la relatevitat.
El diumenge, a la tarda, celebrarä la iteial Academia de Cieteeles sessió extraordinària per
entregar-li el Utol de membre
corresponsal. Sera presentat pel
catedràtic Bid Cabrera. L'entia'da serà per invitació rigurose.
El Col.legi de Doctore pecipera
un acte en honor de tan insigne
MUS!C DE "LA 3ANDERITA"
S'I.a coneedit la gran crea de cavaller
d'Allane XII al mestre Francesa Alonso, autor de la partitura de "Las Carlarlos

ELS "FOROS" DE CALICIA
Multes entitats gallegues van preseata pase a la informada oberta pel ministeri de Gracia i Justicia sobre la qüestió
deis foral, figurant entre elles les de
Pontevedra, que diuen que els "foros"
kan beneficiat a Galicia, fraccionara la
propietat
Manifesten que els que els impugnen
aún lacea:seria i que els galera fina política elogiant la redempcia forçosa de les
rendes forals„ pera sense distincia, pule
no hi ha parqué diferenciar les procedente
de senyoriu de les eelesiästiques.
ELS ESTUDIANTS DE LA NORMAL

Aquest mal( ha risitat al ministre d'Instrucció pública una
comissió d'estudiants del (mine
cure de l'Escota Normal de Mes-tres, per pregar-li, en none propi
i en representació dels seus
companys de províncies, que en
la disposició que dicti convoceut
a oposicions per a l'ingrés al inagisteri nacional sels autoedzi
per presentar instencies a l'sbjecte que puguin prendre-hi part
els que acabin la seva carrera en
el pròxim curs escolar.
En Salvatella ofcri atendre el
prec, tenint en corrpte que el, no
suposa retire a cap dret ¡u perjudici per a l'ensenyanea,
tls aprevals no podran preadee
posseesió dels seus càrrecs fins
bl presint cure escolar
DIUEN QUE EN " 4MAillia3" E3
FA C/11111VIIITA
"El Debate" en la seva sisefr 3 ió de "Mentidero electoral", dó-

Pet la segent notfoia:
, Cal registrar una alta impos-

tant en el eiervisme, alta de qualitat, perquè es tracta de l'eseriptor filösor Engeni d'Ors
(Xenius).
Ja té "Anille" el seu pendanes
1 se-ayer
ayer d'Ors ha pineal ja
ae else-amper Cierva, i almea,
cene es legig, acepte, eneisat
seu •feriment, però, polltic ale
xerit, com es, comprengui a nési
eessitat de preparar l'evolució de
ter pública eonfessió de ciervieme, inicies ei seu canvi en articites en algun periedic madrileny
afecte a la ideologia del partit
en eh qual ingressà.
Aixf s'aiserdat i aviat veurem
la prestigiosa firma en un important colega.
Que per que va m'oesta notfcia al "Meatidero electoral"? Na
per alee do mentider, sine per
altle d'electoral, ja que cal afegir
que Epgeni d'Ors portarä al Congres una acta murciana.

La qüestió del Mame

cessos instaras a
Melilla

ra Ya a vetear a la resta% de lea

canses l'armaba a Melilla tab motas

lela eadevenimeats de julio' de 1921, a
fi que pugnan deelarar alguna testimeaia,
Sale per estar en eaptiseri rae bo tema
al gen degut tenme.

PELS 8OLDATS INVALID9
Pal min ieteri de la Guerra s'ha remee
al comandara de Sitaitat Militar, afecte
al ces d'Inväliele, 21,9011 pessetes, sobrante de la subeoripeiti al Boleara madrileay al Merme.
Aquesta quantiliat es destinarà a la
*cela de reeducada deis invälide per al
treball.

UN SOBRESSEINIENT
LES SALINES DE TORREVELLA

Al passat gener es don ä compte de l'informe de ea Junta que
presidí el concurs per a l'arrendament de les salines de Torrevena, que fou desfavorable per
a l'adjudicad() a concursant que presentà plecs.
El ministre da Finances considera precie l'informe del pie
del Censen d'Estat, que ha formulat el seu dictamen, que es
d'absoluta conformitat amb l'opinió sestinguda per la dita Junta.
Ni per l'Alt Cos consultiu,
per
Junta del ministeri de Finances es possible fr l'adjud:cache a una societat que no existeix, mis que en propòsit d'alguns, ço que no es prou per
crear una entitat jurfdica nora,
de drets i obligacions.
Tempere segons els dictärnens
pot atorgar-se l'arrendament
la persema lindividual ella va concorrer, prrque no te ni pot tenir la representació legal de l'anemenacla societat.

En ele eireola militara s'aesegurava
aval que l'autoritat judicial ha dictat
auto de abbremeiroent en les causes que
matra el general %ajado I el aapita
Linfa nerenguer s'havien ameran a querella del coronel d'infanteria Jeep niquelase.
Cara es recordara, peen mesa« ebrias
d'enser sabanera en el seu careta d'Alt
Coraimari st Marroc el general Damas
Berenguer, va córner pel Corvares una fleten ofensiva que es dele alameda pel irrmà del Oomissari superior, i al matear
tensas el general &injurio mambla tue
formula alguna jodida referente al OCIOcte/ Itiquelme. Aquest es va querellar
n portenament per injúria 1 eahannia, 1
era rautoritat militar ha sobreseen, rar
no resultan provats a bastament els deis.
CAUSA A PLENARI
¡la eetat ele, ada a plenari la araras
iesnlida amb m.tiu del cemvoi a Tizee

LES DECLARACIONS D'EN NAVARRO
: arriar a declarar en eI o . ii
i -Marisa, davaut del gertoral
Ayala, el general Naaarro.
lat declarada ha durar tres bares.
L'ALT CeIVIISSARI EN

LA QetfedeTIO laz connsus
"El Liberal" publica una in.
tervm amb el direoler general de
Correirs, ,e1 quite assegura que
reingresaras al Cos tots els funcionaris gimes exped'ents es reseilguin faverabiernent e se eobreseieixin i taran servei tan
aviat com per a aje& hl haeui
celdas.
Dlu que .eelta preparaat la reorganitzaeie del Ces per asolar
amb la interinite,t en que ara es
traen ele funcionarle i quedin
gis serveis a la normalitat.
Es prepase mear ami) Iota urgencia la inepeee.iú general que
estere, integrada per funcionaris
de Correus, enanifestant-se optimista respecte al perviudre d'aquest Cos.

F teletteiC ei
'fetuan. — Ra sortit En Silvela
cap a Neuen.
Tornare dernä, per a presenciar una 'tunde teatral en honor
soth

El dijous dinar arab el Jalifa
1 el ertvendres emprendrit viatge
P e la zatia, coa/encana per Larralee

Deneres anirä a Alräzar i Aroda i ternarä a Tetean. Decetef
etertieä mis a Melilin per a elitprendre 11C1 viatge a Madri d.
EL Q4.1E Dle3EN EL

nts-irz.s

El prosIdent ha ntanifestat

fina

el Cerumen de miniseres pròxim so
celebrar el tVvendres.
No tindrà I
Inc. di dijous pingue
aquest cha tia drenar el Govern a
l'estaeió per acomiadar la Reina
Victòria, la qual mareara a AlgeLA "ORCETA"
cines, on rernandrá amb la suya
La "Gaceta" publica:
Reial ordre del inutis i eri de la mare, la princesa 13eatriu, uns
Guerra, designant a don Enrie deu dies.
— La Junta permanent de
Usquiane i Leonard, comanda:a
d'Estat Major, i a don César Madrid, Cuenca i Valencia. desigSaenz de Santa Maria de los Itios, nada per l'Asemblea ecelebrada
capita trinfanteria, petgu .': for-i per a tractar de la reconstrucció
min part de la delegactó quz. Da- I del ferrozarril directo, ha visitat
me!, Espanya a Romania, amb aquesta tarda al president del
motiu de la coronació del rei de Consell, per a donar-li compte de
les conclusions aprovades en
la dita nació.
Una altra conferint una cornis- aquella Assemblea.
El cap del Govern ha manifessió del servei al comarmant. d'Estat als visitante que tractant-eß
to Mejor don Enric Usquieno i
d'un
assumpte d'interès nacional
Leonard, una regada acabada la
tan gran el Govern estä decidit a
que ha d'exercir a Rumania, prestar-li
la mejor atenció, peracompanyant a S. A. l'infant don qué urgentment
pugui ésser estue
Alfons d'Orleans, cap a Bulgä- diat -en Consell i resolt.
ria, Grecia, Turquia i diferente
— El senyor Rodríguez CarRoes de l'Asia Menor.
nacido ha visitat avui al president
Reial ordre d'Instrucció Pú- del Consell, per a donar-li les
blica als instituts generale i (Cc- gräcies pel seu nomenament de
nics els preceptes compresos en senador vitalisi.
la reial ordre de 5 de maig de
— Aquest matt han conferene
1915, gue regula la distribució ciat amb el ministre d'Estat l'ame
dels drets que cobren les secree baixador de Bélgica i els repretares de les Universitats.
sentante diplomàtics de Xile i
D'Estat. — Anunciase, que el Serbia.
"Monitor Belga" ha publicat alTambe ha visitat al senyor Alba
guna decrete prohibirle previ
una comissió de representante de
sionalment, l'exportado dele as. la indústria hullera per a preciarteclee que s'indiquen.
, li de l'aplicarió del convele que
De Governacies—Ciecular als es va concertar entre aquells i el
governadors civils pereue previa Govern :loro a conseqüència del
consulta als oficials • de tercera tractat comercial amb Angliaterra.
classe, dependents d'aquest nue
— El ministre de la Governanisten, trarnetin rebeló st aquese ; ció es trobava aquesta tarda molt
fa sots-secretaria dele que desecontrariat quan ha rebut els pegin ocupar una plaea d'oficial riodistes.
anual
eir
tercer dotada amb l'ha,
Motivara aquest disgust les node 300 pessetes de neu i 6,000 Orees desagradables rebudes de
de sobre sou, vacant al cos tec- Barcelona. puix el governador cini e administratiu de les Culee vil, senyor Raventós, hacia dorsal
nies.
compte de la delicada situadó
creada per la reproducció deis
atemptats
de caräeter social.
iitiOVIMENT BURSATIL
La repetició deequests tete —
Els fieles públics fluixegen.
ha afegit el minietre — preocupa
Baixa la partida de l'Interior laiolt el aoven. el qual es proposa
cinc cèntims i tanca a 7e'95.
mneedir als tete reelitzats la deEl Banc d'Lspanya guanya guda importància.
—Es prendrà alguna mesura
0'75 i el Rin de In PALeu baixa
un enter, era/alisa invariable exeepcioreel? -- ha preguntat
.
periodista.
Central.
i al
per
—No: no hi ha res
Els valora sisareis i metal leracusen
feemsea, sujete. lee ara — ha ronteakat, e I ministre.
• ise
F.I direot•r deseee ee pnblic, el
preferente de la Mueres* eres veters i les Feigueres e're por oeut. cruel os tu-iban al despatx del MiLee acciona ferrocarrileres en- mtre de la Gevoreació, ha enuncia( eh periedie • ela Que eguesta
calmades.
Els frenes rigen de 39'10 a mit eortirä cap a PliIhrio, amb ¡'ob3910; les 11;arera gitaneen eles hale do reeditear las oportunes
centines, ele eellers de. anee i lee diligtoopies releed...artes ama ele
tilinte atemplas encinte i precedir
litats i els trame belga«, 30.

lä solida respecta a la perseende de llurs auters.
El mayor Blanco anirà acompanysit peA eentirreari senyor Fenol i Einspeceer mayor Vega.
Ja eón allí l'impeetor eenyer
Fernandez Luna i Degent senyer p
Lagae.
— El minietre de la Governacid ha tret impereincia a la visita
que anit paseada li va fer el eenyor Marta Zamora.
Tronaren d'aseumptes electorals, i no tingue rreee transcendencia que lea ja seAebrades en altres ocasions amb el senyor Alvarez i altres pollitos.
Ha negat el ministre que esigui oeordat el nomenament de
nou governader de Biscaia. Abans
ha de parlar cimbel president.
— Aquest matt ha visitat al
ministre de Foment una comissi6 de ferroviaria, acompanyada
per En Melqufades Alvarez, fent
entrega a En Gaeet d'una instäneta demanant millores i ascendiments en les seres planteles.
Despres, comentant les conclusions de l'Assemblea pro ferrocerril directo a Valbmia, dique
Que era cosa de pensar-hi amb
calma, afegint: Per la me y a part,
si es pot fer es tara.
senten un partit, Es prova palean
— Ha estat al ministeri de Finane,es la .30MiSSió que presidí el
mfting celehrat al teatro Espanyol per a entregar al eninstre les
conclusions aprovades.
ARTICLE REPRODU/T
"La Acción" reprodoeix una
oremica d'En "Somniator', en la
qual tracta dels atacs de l'Alba
al seu periedic, precedint la
aquestes
Sota el pseudònim du "Serleniator" hi ha un illustre escriptor
lliberal, que ha ocupat importante càrrecs públies. Les seves
oreniques es publiquen a "Las
Noticias", de Barcelona, sota la
rúbrica "Murmuracions de la
Cort.—De un renomenat cronista".
IMPORTANT RORATORI
Una casa de banda establerta 3
Madrid imposà el ha 30 de maig
de 1921 a la central de Correos
qunt re certificats consignats a la
Central de la dita entitat bancaria o Nora York.
Els plecs contenten 45.100
quentitat que eslava enesgurada per una eompallyia contra riscos domiciliada n
peal. Amb la dita quanlitat n'hi
aliava un altea de 51.040 itólare
el ,' no havia esto' *asegurada.
les plecs arribaren a Nora
York :c ense el inee pet:t senyel
d'harer estat olieres, pece en el
eeu interior no hi baria la quaotitat de refereecia i la casa de
banca presentia la corresponent
domínela.
La pnlicia de Madrid comença
a realitzar gestions a les quids
contribuia un represenhant de- la
casa aeseeenradora, que han donat per resultat la cletenció de
dos individus els noms i allree
oireumstancies deis quals s'ignoren per la reserva amb que
aquest assumpte es porta e n els
centres oficials.
Sols se sap que es tracta
dos funcionaris de l'Estat que
d'algun temps ene.à vio-en amb
gran ostentaci
ó, que contrasta
amb el modest son que cobren.
Manea per detenir un tercer
individu que es resisteix a sortir
del seu domicili, mentre no li
presentin un manament
que segurament haurà esta t donat aquesta matinada pel jutge
que entén en aquest assumpte.
Aquest matt han estat portats
al jutjat els empleats de Correus
Anloni Garcia, Vallentf Gonzälez
La Moerna, Gabriel Calderon
Mancilla i Manuel Sänchez San
José.
Aquestes detencions eón degudes a la denle:te:a presentada per
En Pare Madrazo, representant
de la casa asseguradora dels
plecs robats.
Sobre els guatee emp'eats de
Correus recauen indicis do culpa.
bilitat. Un dels detinguts, En
Sänehez San José, oposà resistencia a obrir el seu dorniciti.
essent necessari el manament judicial per a detenir-lo.
DE GRACIA I sItterriCIA
Nomenant fiscal de iniedulas
jara a don Enric Hernandez.
Idem de Falimeia a din Romuald Sancho.
Idem de Cädiz a don Carlee
Adiaron.
Idem magistrat de Saragossa,
a don Antoni Ortega.
SIGNATURA DE DIZO4h173
De Finanees s'hart manta pel
Rei els segeents decrete•
Concodiat un crèdit ee 7 7.0 00
pmeetes deetinat al monunient
-Vasco 'tenaz de »albea,
lancediat un nitro ecedit de 1
reilió 960,810 pemetei doelinadea al pereenal de plaatilladcl
atinieteri de la Guerra.
Admetent la di:mismo del director genere! del Tintbor 1.41
Itogl Soler.
Nomenant per aguada eärem
den Ulpie Diez,

ASSOCIADA
PREMSA
CORRESPONSALS
DE

CATALUNYA
MATAR*

Sorteig de mema -:- Confort».
efes
Coneert
r_lUlheres urbanes
En el arde de seselotte de l'Ajuntament
Bogue lloc latiste del sorteig dala 193
aseaos de que es campea el reemplag actual.
— han cemençat a l'esgleaia de Sant
Janme 1 Santa Madaleaa de l'Homatal els
cultas de Qaaresma tan, exposaine del
Saeteaba. Ocupä la sagrada càtedra el
rererend pare Francesc Segad, de l es %coles Pies. Seguidament ton eatotrat el
famas Miaeaere, del reverend Blanca, proneata hl part nodrida mama charal i acabaatim emir el "Tantum ergo" 1 reserva.
— La rsolt simpática Agrupada Científica Excursionista ha organitzat una
serie de conferencies arab projeccions. La
primera, a (jeme dcl soci Manuel Quadrada, tiodr lloe el dia 25, a la tarda, i traetarä de la vall de Núria.
— Ahir, a la tarda, en el salel d'actes
del Foment Matarona lOi donar un concert el notable violoncealista Ea Janme
Torrente, prefemor titular de masica I
violonoel.lo. L'acompanyarà al piano el
mestre Modest Serra, del Conservatori

• del L'art.
-- La *cela de Mutualitat Materna

del Casal de l'Obrera inaugura la serie
de conferencies sobre Puericultura, a eir-

ree de la secretària de la Secció, Na Mere8 Artigas de Regás. Fon molt

— Han començat els treballs per a la
conetrucció de l'empedrat del carrer de
r edes Padras. Amb aquest motiu ha estas sanes el tränait rodat per aquesta
via.
— Aprovat per l'Ajuntament, en Consistori deis dies 14 1 19 del mes en cure
el Pressupost de l'Interior per al pealan
exercici econamie, queda exposat al pablie en la secretaria pel terme de 15 dies,
Puja el total a pessetea 817,960'21.

REUS
El Bon elot -:- El mercat
bol
L'Obra del Bon Mot va donar diumenge passat el maig anunciat, en el
(mal parlaren els senyors Cabeza, Manuel Purgreiagut, Anguera de Sojo,
Joart Tras de Bes, Bartomeu Oliver,
Francesc Maria Masferrer, Roca, Ivon
YEscop i Ramon Palieja, que presidia.
Tote prenuuciaren discursos enaltint
la llengua catalana i fustigant la blasfemia t el niel parlar.
El públic que enmlenava el teatro
Circ aplauda ala oradora
— El Mercat esta mea cancorregut
Fas fesols es fan a 43 pesseres quartera.
,..es garrotes continuen pojant i fa
fan de 3 a liSo pessetes quinta.
Oli pea:mera, de 3o a 31 pendes ele
quilos.
Va segona, de Te a 21
El ve sense variacions.
El gra d'avellana primera, a 82 pes-

setes quinta.

El da segona, a SO.
Avellana arnb clava ,negreta, a 5t
pcssetes el sac de 58400 quilos.
Avellana COMii, a 46.
Ametlla molla, a 63 pessetes, el sac
dc 50.400 quilos.
En gra Ilarguet, a 26 duros quinta.
Esperança, a 24.
Coma, a 21 i mig.
Les olives es poden donar per acabades.
— El partit de futbol entre el Reus
Deportiu i l'Ateneu Igualadi va resultar empatat a dos gols.

GIRONA
'fomente° a l'alcalde popular do
Palamós I protesta contra el nomcnament d'Alcalde de Reial
ordre
Diuruenge passat varen celebrar-se a
Palamós els ames d'homenatge a l'alcaide popular, N'Euric Marques i de protesta contra el nomenament d'alcalde da
Reial ordre a favor d'En Josep Gafas,
organitzats pel elements nacionalistas i
republicana.
Al mati i a la tarda l'orquestrà La
Principal, d'aquella vila, va tocar airoses sardanes, que viren ésser ballades

pur centenars de persones.
A dus quarts de cinc de la tarda va
tenir hoc al gran saló del Centre Federal un "vi d'honor", dedicat al senyor

Marques, el qual va ésser aclamat. L'Orftú °cenada" va cantar els Isimnes "La
alarsellesa" i "Els Segadurs", que varen
ésser ovacionats. El primer tinent d'alcalde, senyor Fàbregas, va oferir rhomenatge al senyor Marques, fairali a
mans an altium amb centenars de simulares d'heines i dones perianyents a totes
les classes socials. El Lanera central,
hipacritament anomenat 'liberal, va dir
al senyor Eabregaa: "las he arrabassat
bentalmeat la vara que un havia llamas
la voluntat del poble, donant-la a tal
traidar; jo, caen a representant d'aquest
pohle t vii desmaagc a arrnesta tata-pació, U9 ofereixo aquest alaatin, en el
qual, a cada pagara, ¡robaren ahumare
afecte d'erpvt• st !subir que us rsehud i adAgoestes paraules aseen aplaw
didíseanes. Acatara varen Ilaaar-ee tuttisiastes rdtazai ine del daputat a Ceri.
II e .1 lusa i cala de la 11.enemasnitat.
»coy« I.,hanteta i aaherintae usabe a ;alear el ti/i41. -ro . rea lis NLIOC41191241tat secy,r 91ner, ama r • aarvaris i pesar
tiere esteta*. El 1/.4•PIt 1:10, itt4N, 41111a
ciall adEeig. al ra, • - • vir laaareitair,
diem q • ,..t, cae toa ',N. el 1,4
'tedie
Saissiter ' -aspes wai-,
ia-r ose. id°
~re :adiase i jaKaria vine ,-u a n oW4
d'ffls regale indraerime . ata. ; .a ama
lana • va enorrat: la Ala
ti iba" .
dasa lid veopse ,va eioi,b-acile a

la deis ¿'actes del Centre Económic, davant nombrosa concurrencia, um importar; miting de prsta contra el nomenament d'alcalde de Erial erdre, presidan
N'Eteve Valer" president del Comité d'U. F. N. R. Viren ter as de la pa-

raula el senyor Condona, president del
Centre Federal; el sindic de l'Ajuntament, senyor Barriera, i els regidors se-

ayer. Batata, Oliver i Torrent, essent

fertament aplaudas.
També va parlar el amiyor Febregag,
dient que el Govern ha escarnit la Ilei
municipal en son article 51, pera que
no teta la culpa és d'en, puix si no hi
llagues bornes vils i apóstates, que no es
venguessin els ideals, el Govern no podria cametre aquests atemptats contra
les lleis i la sobirania popular. Recorda que tela vint anys que la Monarquia
el va templar arab la concessió d'una
gran creta que ell va refusar sense consultar-ho a ningú, solament a la seva
consciencia, i aixó que aquesta creu m'Y
per a tota la vida i no representava abdicació d'ideals ni usurpasió dels drets du
la voluntat del poble, i en canal el senyor
Gafas, per una vara que segurament die'
costa por de temps, havia renegat deis

seus ideals republicans. El senyor Fi:bregas va esser ovacionat. Va resumir
eloqüentment els discursos el senyor Roger, de la Comissió organitzadora, fent
una justa comparació entre les qualitats morils dp 1...lcalde popular, senyor
Marra:as, i te le kakle de Retal ordre,
senyar Gafas. L'orador va fustigar a :3
"gente bien" ; va acabar amb un bell
cant a II República Catalat.a.
L'ovaaió va durar
"oca.
VALENCIA

Miting pro responsabIlitats
Lectura de poesies -:- A l'Ajuetament
L'alcalde de R. 0. 1 leg
oposicions
Diumenge se celebrà al Cinema Sogueas un mitin pro respormabilitats,

en el qual prengueren part Roderic Soriano, Joan Casanovas, diputat de la
Mancomunitat i Marcelf Domingo. Al
més a més d'aquesta oradora, havien de
parlar-hi Lluís de Tapia i Companys,
pera, aquests dos oradora no es vais

presentar.

En primer Serme va parlar En Casanovas, en castella, pera' amb un cantellä de per riure, dient que calia derna-

nar responsabilitats als més alts poder,
del rigim; que aquest estament baria de
transformar-se amb la ,revolució, etc.
Quan va acabar, ens deixa força tranquils, alliberats ja de l'angoixa que feia
el seu lamentable castellä, la qual cosa hauria pogut evitar-se parlant el

ca:ali, amb el qual segurament hauria
dit el que volia.
En començar Roderic Sorianc, s'alxece, una remor. Peró fou prompta-

ment esvaida en afirmar l'orador que
no venia portat per tinalitats politiquea. Pronuncia un discurs ple dankdates i amenitats, demostrant eme ralee
del Marroc no té solució i que les responsabilitats s'han de fer recaure gairebe exclusivament sobre les persones
eivils. Les seves darreres paraults, na.
dicals, produiren forts aplaudiments.
Marcell Domingo, en aixecar-se, es-

colti una sorollesa ovació. Va dir que
aquell acte interessava mis parqué era
un bell acte de chisme que no pas perque tingués uns efectes immediats.
Es va declarar partidari de qué s'exigissin responsabilitats als bornes militars i civils culpables. Esbrini les responsabilitats, recordant les seves prea
diecions en el Cenares i jutjant severament l'até que els governants donaven a les concupiscències de l'Exercit,
al qual se li encomani una tema superior a la seva capacitat i als seus mite
jans. Quan s'ha volgut exercir el dret

de critica--diu--, sempre hi ha hagut

alean militar que, creient-se ofès, ha
portat la qüestió de les armes, sense
que el Govern fes res per impedir-ho.
Després d'exigir responsabilitats, responsabilitats als mes alts represcntants
de l'Etat, havem de plantejar /a qüestió completa del Marroc. A Espanya
li cal abandonar el Marroc. Ni econó-•
micament, ni estratègicament, ni internacionalment, Ii convé ocupar-se en la
colonització d'aquelles terres.
Recorda que fa joc tennos, el senyor
Lerroux, en un acte semblant, va combatre el nacionalisme catala en neta
nes idees espanyolistes. MI diu que no
esta conforme amb Lectora i presenta
el nacionalistne català com una forta
protesta centra nata El mateix mal-

estar que hom nota a Andalusia e a
Galicia, existeix a Catalunya, pelé, mis
vitt i d'una faisó distinta. Acabá, dient
que s'ha de destruir l'actual Estat i
crear una República federal que re,
pengui a les necessitats i a la diversitat
espiritual d'Espanya.
El nombras públic que va actaEr al
dit acM, formant una manifestada amb
senyeres, va redatrer la ciulat i pre-

senti al governador les conclusions,
— Dijous, abano d'anar-sen a Italia
amb motiu de la pensió que la Universitat li va atorgar, va alean un misil
poepies En F. Puig Espert. L'eseel,a sin auditori selecte.
— La sessiá municipal del divendree
era la primera 1411K presidas l'akalde
de reial ordre seneer Anal. Per si resultara 10n n mude i ele regidora premien
acuitaras tragiques, el pablic fortil qua
per «mear a la tameme.
El regidor reputdki indeendent
rama« Dran, preesi enérgkament
vh fregar al 'enser Anal que, com 4
VA 10:1o,i, deeie aeveUa sed:re, des do
le vand no rerwsevara Valencia.
Ne
eme/ ~eme invitac •ó, el 34.
reer Anal meced tele valleaci6 al Dtaie..,
siseara Wanda ara aluna regidora
re l eüelic te les tribumes, ami., un aldandi de vis:1de deelacr.
3enyer Allmu-s, l'anterior bettle da
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11.11 IPUBLIC1'
delegada I a <arree dels eraudastes propagaralistes sanyors Roa; i Laup i Tomás
lcinarte.
Presentó als orador, amb afectuosos
mots el senyor Sagalä.
El senyor leeig i Llep digné uns bells
pensaments sobre resdevenielor de Catahma a, el qual té d'ésser pié de realitats
alliberadores si poaern tots el m'axial es.
lora ea l'expansió rEscela nostrada,
gresol purificador de les rasares tares
individuals i cotlectives.
Acaba amb un inspirar paràgraf, elogian fa catalanització cultural que ve
realitzant la Protectora.
El seriar Iduarte enlaira ran càntic a
rescols catalana, ponderant, amb mote
justos els sean avantatges pedagógics.
7.777,137Triat'incipals activitats de la
. Proteatc,ra. da las quals sea, dedueix el
que ja hagi assolit una vida tan platórica.
Tora dos' oradors escoltaren Ilarga
, aplaudiments.

/

L'obra del bon mot a
Tarragona

l'USEMOS
CUIDA«

&NYISIPTICAll Detall

itzat per les Sometats cultu- anima que s'exterioritza en la Banana,
e Tarragaaa, se labra el dia 25 estigui a l'altura deis nostres ideals.
a catre d'Acató Popular Católic ,
SENYOR ANGUERA.
eaang Jet Son list. Presidí acre
Per a parlar de l'Obra Ron Mol,.
senywc
Salvador
Rial,
coae
atusar
Tarragana podria omplir tots els nasa
sa a a rAcció Popular Catalica, tetres discursos. Ea el te.mps roma, quan
afila° als seus costats els senyors
alnipari tarraconense, Tarragona
iara, alcalde de Tarragona; el prc(lamina el Norma Roerá per la paraula.
ad ent de l'Audiencia, senyor MontserEn la lbaria imperial, Tarragena ks /a
a t ; cam te de Rius, presiden taAccas ilustra i sobirana. Passades les invasions
pealar; senyor Ventosa, president de en la lasca de I Europa, en el plany del
aa.fea Tarragont: Dalmau, presideni
poble veneut, manita , es bastearen les pade l'Assac iació de la Premsa; actryor
rets de la Seu i de Poblat, stols de
,
oradors,
etc.,
etc.
aart
catalana es traben estrets entre el Pireneu i l'Ebre, anant cap a Mallorca per
CANONGE RIAL
EL
da la Italia_ Tarragona,
Consiliari d'Acció Poptaar obre amb la forca de les arTile-3. ressnrhei",
laar, diem que la cultura humana és
14
se
paracht..
Ami Pemprnta
_
y base iiels ubles. Par alzo Accio
aals nostres corma, la !lengua catala.
popular CataiEca„ en col.laboració amb
3 arre narrara europea. Les
aas
-retws riatu a lla de Turra- atEe
a•
r
europees poden anar-li
intenara. ce treta reunida aquí per
anulas al ella, no. I en un
ea
Culd.r..
;
e
.
La
pobie
a:ar en.t
.a. La la ngna catalana segella el
f21111.
seu bell parlament, eralacant-lo amb !esa
i.aaagona.
SENYOR IXART
[VON L'ESCOP.
Acató Popular Católica. tat just nascada, tasca el remei le molts mala que
RecalTint as últimas paraules tic l'oeas arhgeixen en la cultura que es. Par
rador, reatada que el més gran dels esa
tares
dares;
pel
sentiment,
anall
cändo!s és no escandalitzar - se per els
l'enc
Fieles nula; per a la sucintas, la docescariaseis que es donen. El reces., can]
tasa de Crasa Jesús venir a donar
aa a t a ca d'ola hacia tacat sense que ens
n'haguassim donat camine, tota la nnstra
la saluda> a eu e,s les d ..SCPIN iles; par
nao 1•13 deartie er_ de ta societat Ei ist ii. i es molt consselador als proparedi.7ree roda el qual és oposat a la gandistas del Bon Mot acure com es desearitat de Cri.,;. Vos-ltres sabes! que parten tots els pnbles i intenten foragitar de dintre ten l'estigma del renca. I
i• b hagan: de mala fe no 45 poden avesir; nosaltras propase, en la culmra i la seria an contrasentit que allí on la ma
de Dan ho ha embellit tot, amb els mel'arel
de
la
és
aria.. la blasfa-nia
ravelhams cohars de la natura, Tarragoia',..1"z im-ia. la huidor al cor. El a'ana, la bellíssima durar romana, cap eatera, mar.cat d'alees. no troba paraules.
Per alzó Accia Popular Cataaca, araa piritual a a CataInnya_ que ha, merescut
de poc cobrir-se de porpra cardenalicia;
totes lea entitats culturaN de Taraaaa_
Tarr a gra.a, que té vis fonameut
ea aras e Cuita Xiastac. Ciad.. ¡am:me ta les veces arrak. on les pregonases
nistíe. Atraccia de Farra...era Cegarede la preiliatória i de la Hidria; Terplacas alarknes, ele stasspaialaa Parapaz., seloarada 4, monuments roarEs. rOrfri Cm-ala i ntaLea eral-res.
mana tals cera el Ca-c, ei Vaarlucte, el
arta s'aiunten pea enartir el verb parcasaca de ? gin. la Tara,. data Emana"
la..
ea, ha beanra la poc ro Mitaca Arana:danta i qua ti ari agiasa vhsaat en PI
EL SENYOR OLIVER
maaanifaca CaedraL oaaa. loa ~has eki la
laraa sometan enraizar a
qual rapara cana rclapaies ele la Ibais
pesar-me an C184,0ede Z., n13 d'aIcr cor,drés del ata:, as4 rei raa Jarastaca:a c utat. La reNkirpeib de tiaal Ce3-4,4e/Xa .L.If, rRsielKiker de La Casa
forte ens •e de l es aleles arraz...a:aeau pare, si geu.N1 avala Nri eleva e5pzu
ea larae i &arao. eraqaaraa &t'el pni
riese/asa aiicarnpikva lar !rece.arcs eid
fiee . eat a l -, ine -5de Melaerelei
Ii donare
P.Iert4, 1 are la scea
baadtra de leo eepure berree am-eaae n
, 1.32; a-them enstiase. • sank
ara la ere: 1 la prianera paraula diae 44 .4 .3 de S‘aue infenia una
reaasara , era aquesta parva>, (ser-1Rän/%14.1 raPara-aa, se peda, desatar d'ale seM )0'We Man-, tI reseesze.,
so ami% set si aaw de la sena jerarttia
re
ors-0m.s @irme i ewneisma arta
acule iatayiKri de le 0e'ra beetórin esatb liares aerticrs, tea 'malea! !a gaya
i deforee
trs •-•1 e'eri 'ata
Catalwaya: ni ressec, I arda un ..atuy
es
de
la
praftaa
tararen las , itaran
rh propx1 deis ladeaos prulititc:ics per a
t'a. No io e! renne el Isacri aaera ese
ir-sres /3 Mar'éesia., desmstrant que aun,
yemas,. 6rhá de ralla Fis que as rekt sola ..sprersió ?xara eisaa paraula lira
sez,m el- r • stern erina un ferro leur
lesatus eta C e2rri per errara tata la telasmarca el nostre estigma_ I hem de referia de Catahrara. acaba rntorsant un
Rearter fe* Narre eaviona? Par raa.t
tiauie a tes llesgües Mires que. Corri h
da , aviaant-me a Na'rbona, amoratar vaageradicame_nt petita 11 zngna grega,
(es aastres terres, vaig acostar-me a rtri niestre,a de teta la cultura más, enb./191215 perrita vaig santir eme
cara la nostra patita llanera catalana pat
payen estala. Eran prevea:ab, rr6
ir.farmat en dia mapa: la cultura d'un
taaa vaar apartar, maspada la pe!: danpable gran.
•
aarqua acta sea: Ilavia eixia
Cla saué l'acre l'alcalde de Tarragona,
epar.eatrit la blasfarnia. Per prost,senyer Mullerat, dient que a Tarragona
Er a. la pa r at:la així. ni mai mre FOShi ha unes ordenances municipals que
tis mallarqui, vaig pensar.
prohibaixen la blasfamia. Jo us asseguro que cona a batIle de la ciutat les
EL SENYOR ROCA
fara afectivas.
Csetta un h:onne a la gräcia Batata,
Tora da g radare, que taren reptetidistataana i cristiana, que trazar:a en tot
simes vegades interromputs per xardoroTarara-ea:a Darme ele la gentilesa de
sos aplzudiments, varen ésser obsequiats
la ciutat. li difícil parlar de la groamh an esplautlid sopar a l'Hotel d'Eu!aria Carita ralogi de la paraula 1, com ropa. i acompanyats amb els autos del,
En afaraeall, preferiria n.o poder fer
senyora corma de Rius i Brú, represenfu d'una Ilragua en la qual el renec
tanta de Reue, i d'altres, fina a l'estació
fos consentir. Davant da la ferma acJ'aques'' ciutat, sortint cap a Barccloaa
hacia de toas tas catalana i la depu- en el ripid de Madrid.
rada i la vindkació de l'idioma, cal
tesis !largues esperances de rennobb;cera del nostre verb.
EL SENYOR TRIAS

L'Assncincii aTstmlants
la Uciver3itatlY«va i el
proiessor E asida

4Paitillas

VALIDA

las misa ellas Cuata:UN

per labatedet letra ha

VIAS RlESPIIIATortim;
.11:4 edad&
yo-teto eeeobee. asoroloacnezeto
e•te arreteepete
Grippe, .81.0.11111"1a5 aso., 050.
'ea, Dolar no Garganta,

Tened siempre a MINfd we CAJA de

S itfatnA
PASTILLADAIrE.PhitS
VER

PR3CURASSLAS SIN 11E741rAN..
re bn,ad ala O•opyropatecl•vea,
parc, cebra todo, of,
NOOM y pr
armen s

psratnurr quadatuusar «valed.. Cél.~2.1.
sur irattsetonser
Le» tal. no «on n'ad
100 PODREIS ESTAR SEGUROS at Peseta ,

Las Verdaderas Paellas VALE1

LIIE EI - 1S
PE RA PISOS

Gran assortlt

en la lapa y nunca
de otra manera.

el metre lineal, 16

IMPORTANT D'ESPANTA

Ronda St Pera. 7
Plaça Sta. Arena, 9
Tapineria, 3 3

BARCELONA

LOCKAUT NIETAL.LUPOIC A

U'ALITA

BUDAPEST
Farertr ;
flistkod 0002
0 000S
S:sur-Gro.

tradetel

DARRERA HORA

tadapest, 27.—A consemebnria d'una serie de vagues !orals
que es venien produint en diferents fäbriques des de prtncipis
d'aquest mes, la Unió Metal.lúrgica ha drecidit tancar Lo t es les
seves fäbriques.
El lockant matal.largir aleo
35.000 obrers.—Havets.-taEiuns

PER A COBERTES

PER A RECOBRIMENTI

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 x 185 cm.,
1 75 x 120 em.
Plagues "A" de 40 x 40 cm,
Xapes "B" per a recobri-

mente:

D:ritrrira MR. BALROUR EL.

MADR:D
,verreolocaiwraM.K.

BUGALLAL I EL RES
El conste de Bugallal ha comydisuentat agnest matt e: Rei.
A IR sortirla del regi aleäznr

lit als aeriodistes que no baria
....eat al Pelan abans per haver
Wat malalt.
,teueete visita As de p.:ra
peen dv cestum que ee 911Spmedna'5 lee sessions de Ccirts
ele presideets de audsdury. Cem-'afee ofereixin linee respecta al
‚ab irla.
!-.3081T01 AeatfiTI
zrieurocel a r gdatt dais St-irles

'de rete Fr ereàtwles, eepired ny a t

eel witd-tre de la eurr re, el
, peseare.1 ata r r
seets aeairea tea9 da 111es 1 al *ujier
l
estleati a
Csstut.rat, peaeral
Nuaturiur de Guano. Vuu

eilarc per conaixer les raons per

qui la policia ha tingut tan poca sort
eta ;a tte_.rieau eleti OU,OrS de4.4 fleiler.es

de caräcter social
Dema també sortirà cap a Bilbao,
uit funcionari eaperaal da Ya trapalean
de Trfbunals, tramas pel ministre da
Gracia i Justicia, amb l'objecte de conaixer les causes i raons de la lentitud
en !es stanäries i les truspensions de les
vistes de las causas seas importarla.
Eis rnirlistres data que rimel ING30sats a errier ere el desinirn s'apederi
de l'espera paleac.
Es relaciona lee, enCX-a gin ne
gui rebelé direeta, asá Tutor soeial
de Bercelena.
Creu el Ge-vern que a la polltica de
terarlenca time sea irapirar-se, no !ti
corrsfipseres M elyeabbe
ja que artrats, as perlados efesserS
carn el passaa, s'ahalisipseren de eee.aetro atesto:MIL i ara es raer skialea zretb
tuse freaaancia que preecupa al Gaven.

relret paf director de l'Esoula,i
el pan feeatrat.
viseaan-ts recorregoteren
tots els depareaments dt;
ei 1 dstapres se servi un "lunch",
pronunciant-se discursos da toete i mena amistat entre F.utt,
aya i la RepUblica Arge,etina.

FETS Dtvistesos

DE CAT AL:U.4Y A
SANT Frin; cae LLIMINGAT
L'Acoettspaió de F'E. C.
Va ti-fíe Boa diumenge passat co aquest
poble ta acte de prepaganda ie les tas.
lilas de ['Associació Pretectera de rEnsenymiaa Catalana, orgaaitzat per la

Durant la representació
Circ Americà bou detingut arit

passada per la púliela Antoni
Doctor, autor de la mort d'un
perruqueh de senyores a Mälaga.
Al detingut ii foren octipatles
algunes de les jotas que r,.1.tä .1 la
seca víctima.

lates.

al dlpdslt mds

ke.

it,

en dibuizos

m'apta, 1'83 m,

DE L'ESTRANGER

les cempräleis EN CAJAS
e lina canal
nombre yapa

sr.0

tamanys 120 X 120 orn.
120 X 190 i 120 X 250 cm,

CARREC DE REPRESEN-

Uratittä, S. A.

TAN? 12RiTZNIZ PRO? DE LA
8. DE N.?

MADRID - LhEYDA - VA-

LENCIA - SEVILLA - SA-

Londres, 27.—E1 "Daily Mail"

LeNMANCA

recull el rumor que lord Ilaltour dimitierä el seu &arrea de
impresentant britänic pral,: de la
Boetetat de les Nacions 1 serä
stetgekliult per lord S'atoad Cee.1,

CENTRAL: BARCELONA

Placa A. López, 15
Teldfcris: A 1648, A 3411

—Radio.
M'a:Fa A LA/2,7e1N23 Wa. PAPA?
LA dygeirpsz 8,927Na L VAT1CA 5 fel.Rema, 2"1.---Pm cana sacant recopeté de etere..eustis trauousos el
Pea saishta eral deelart que no
ce, refugia d'efectura tlerla peragrtaaeld a Lounase. Gire:tela el
a
rumor que ea Isesu 'Snef
iaanua.0 et:tre
en acot d
el Vahea i el tuatrival.—Itadio,

p4$ S'iqq sanuT sus
L'"HELVETAA" El ukoL ás LEUS

TRIPWLANTE

arildi
Iaut Mine 4ini

Tolon, 27.—so s'ha Ungid cap
nu5s nottela sobre la pérdna de la
goleta Italiana • Iielvetia n , de Genova i dels 14 hornee que la tripulaven.-11adio.

11011./a1C19, ROTULS, FAÇaNES 1
OBRES ért. TREBALLS rYISTIL

111•11111111.~1131.1.1.1.11141,217.111............

r,R A COBERTES I
PER A RECOBRIMENS

URALITA

p

Xapa ondulada

CANALETA
••••••=.011

EL GOVERNADORS DE BARCELONA
El ministre de la Governació ha de s
mentit aquesta netinada la noticia publicada per un diari dc la nit, dient que
havia dimitit el governador de Barcelona, senyor Raventós.

UN VIATGE D'EN BESTEMO

TAMANYS: 114 X 185 cm. l 75 X 120 cm. :-: PLAQUES de 40 )C;
XAPES "E" per a recohriments; tamanya: 1
40 om. planes
X 120 cm., 120 x 190 cm. 1 120 x250 cm. URALITA, 8.
DIPOSITS a Lote
Madrid-Valelnoia-Sevilla-Lleyda - Ealamanca
les ciutats Impo rtante d'Espanya

A. 1644 I A. 848.

CASA UNTRAL: Barcelona, Plaça A. 1pez,15 —

El catedràtic socialista Besteiro ha sountat del ministre d'Instrucció pública
W/ permís de sis meses per a absentarse d'Espanya.

LA S1TUACRY DE Ea LnAo
El plet del Bon Mot esta fallat en
Al Govern Ii preocupa la situada) de
bina instaacia. El presidant de l'Aula capital de Biscaia.
aancia, aquí prenotes, no en acixara
En García Prieto, el comte de Romamentir. Tota Tarragona caldera:a k:
L'AssoCació d'Estudiants de la Uni- nones i el duc d'Almodóvar del Valle
parada ataca i baa..fern. lien vagar.
aquí. Con./ els filia que tornen a la casa versta.: Nova ce/abrarà aval, a les tres han celebrat avui algunas conferancies.
Emets el Govern que a Bilbao hi haar
piral, par retrucar les barcas. T2r1"2- cle la tarda, una testa íntima en hanor
de rilaustre hoste que sojarna uns tres problemas perfectament definits: un
pna, ll'eS/k segur, no s'ha d'avcrgade política, que té l'ex i nus en la proeyir per restiarna dd rema. Per abrí, epaants dies a la nostra ciutat, el savi
visió de l'Alcaldia de la ciutat, pnix
l ad, entre vosaltrea,. ens sentim tots a 1 arofeeaor atan/a:ny Albert Einstein.
l'A;untament porta dos mocos sense 1 talLlarnenzage comisura en una audicata rc,,..7a. Na la molt, un san estranger cm retreta que a la lbaria hacia ció de sardanas a d,rree de la olla donar per la protesta peque estigui
caservat diles coses que li maduren fu!. 13arceL-ma i una tutexpretació de (Jeques dayaut de laalcaldia l'alcalde maurista
Arancilla; el problama social, que ala
la mtnt l'atenció: la verata a la hlaora.
pepulars per la "Penya de Demsa", d'ade dia en dia, i el pa:saleta
ea. La vereda, mal medieval, solaz:van quella Associació, dirigits per En J. Ri- aguditzat
Cunsell i el ministre de Gracia i Jusiostenten, cona uaa nafra, els darrers
caja de l'Esbart Folk-jure de Catada:Ida
han
rebut
canteuars de telegrama,
aables Esmarya i Afrka. La hlaslatroa.
Fletas ad el pu:agrama: Cancera— que cls hi han causat gran impresió,
aja, mal }nora!, anicarnant rosteuten
que del text d'aquests es despran que un
lis toeblas envilits. Dos mal-, te-te dos
"Davant ki verga". Matara; `El cak g radants; run ataca l'epidermis, l'al- vallar enamarat", Man-'n; "Les naies menys d'un any i en un perímetre d'Uas
dulce quilametres s'han comas 29 assasba ataca l'espera; l'un ataca laudan- ek Prats de Molió", Juncia Danses.—
sinats, seise que en la majuria dais casos
Valtre la societat; tots doa san evi- "Per al pirro", Pep Ventura. Ballets.
'ibas; si no ele treiera, no ens podrein —"lameta 1 tala", Pallas; "Patatuf ", hagin estat apresats cls autors, i el probloina judicial, dones resulta que en ;es
tantar ni d'ésser europeos.
C Tarragona. "Eixida", Tarrega;
poques causes que salan vist per hacer
"Potliet", Alinyä; "Ball tila", Alinyà
estat detingtits els autors, els procesos
EL SENYOR MASFERRER
"Dansa", Caatelltersal; "Juay", Gares porten aria) fcblasa i extraordinaria
Ens con'a Taus Lirios que, passant rafa.
calma, i així passa amb la causa pel as&liba( pels Alpe, havent passat ja eis
Per l'antuniastne que regna entre els sassinat del gema deis Alts Forns, susprza.ipicis sin carta, en acure d-*--s,,,s (le la Universitat Industrial,
pesa duro vegades per laurnmaaa dama
Illkay les murallas d'Italia, exclama:
vaga general.
S ana al cha deis Alps. La ciutadella cau- la testa proinet asar molt Huida.
El Govern estén que no pot segair
ta en poder costra. L'acta de Reus eraaquest estat de coses i després de les
Suest mata gaara Lavae de Tarragocanferancies celebradas cha convingut,
aa d'a.quena tarda, ancas, ens aixeca
i alai alta fet, que surtís aquesta nit
dm deis Altra r Fans escalas les mucap a Bilbao e/ director general d'OrAria dif ruiducts3 C8íiA3
tallas del Bon Mot. Comptem amis un
ex ceit nutr ia-6s; poaarn començar la
antRajcles de
buna en les gran batalles. L'essencial
eles de eenslruceid
ta l a vida dels publes, és el desvedlaFlan za
Asent de aaajraa popular. la Unió Jucedueeela
aklic a defensa els drets de Catalunya.
1'..tt. x7 5 cus.
tatalunya té dret a tetar tina llengua,
'teta. 7'30 m,2
; aró ta, a la vegada, el deure de posDeaPaLx: Tallen, 72
lele
'lengua pura i neta, ennoTelefon A. 6090
olid', que reilexi l'anima de teta cls
tat alans. L'anima dets peleles no és una
Fabrica: Carear Bczavent (pe()
t'„ n cepció metafísica; és el conjunt de
xlín a la Yeaves ser4 de Sana)
'PI numeres de pensar i de sentir; eón
• l leis i tradicions, els costuras i fets
BAR.CF: LON A
It tots els individua. Cal que aquesta

cas'ltir Y cšns

S

Ba t ei tnia

. .11.1111 ===::::

In. teresonnel
Les existències de calçat de la fàbrica

h

O V-Z

C

a

les vendrem al DETALL 1 als baixos

preus anib que han estat valorades en
icr linventari
Ni

abans de In guerra havia venigt
ma ningú a tau baixos,prens
j

(Darrera el Parc

LLULL, 21
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37EZ tO

=-:::=:-

c 211• Mello' 11. Plaq--""x"""
Pt0.1.

5 ...).3 ea,

PER A TEZ;LADES
Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de ¡'Angel, 1 ¡3 pral. :: Telèftn 334-1.A
Fibriea a Serrii

BAIS.
•

- Z.d....1...SIM.V24.6‘,..1n41,4.....,...a.,....- - . .......,-en i
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Teatre Còmic
,—._.. ii•
•
a
e,,

ESPECTACLES
re aunar

--TEATRES--;catre cate R011138
Telèfon,

3,500 A.

111

111

•
•

Aval, clanecrea, 58 [abre!, lar- •
da a les cinc. F.scollit vermut p0- 9
• pular. Entrada I butaca, una pes- al
• seta. A Pornbra de Mongulo. Nit, a ta
• les den, el gran Axil La anona MI. IN
• do novia. — Denle, dIjous, tarda, pl
113 Amaba (La noveL i n d'una eturbre- De
rA da ceta). Na 1 tules les mis, O
remiäo La anona nit de miste.
in
•

Avui, dimecres, nit, a les
den: Darrera sessió d'
francés

Exit sorollösl
del notabilIssim actor

a

O
•1
,
II
1111•1113115131111•••113111•••11111113

2. weezemeuelimameel
•
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Teatre Barcelona I;

31 ___,
N
Prtltairna lnauguració
•
el

0

e•
ast ummaurancisommat

dErnil

343&403131111•G

.1.1.11-41e....-

1

Dijous, tarda:

Divevc)d

Tertúlia Catalanista
La dicta, i El quart de la
Es

sort
i

i

despatxa a comptadu- i

ria.

GRAN TEATRE DEI. LICEU,
Avui, a dos quarts do deu, pon
ültim concert per el genial pianista-Emll Sauer, obres de Beethocen, Schumann, Brahms, Cho-.
pin, Mendeisson, Sgambati:,
Sauer i Liszt. Dissabte,
concert. Corniat del genial pianista Eran Saucr. E3 despatxa
comptaduria.

t

tak',

mimms00ssolommaamognmedarilaa.

•
•

Companyla d oomedia
GUELL - TUDELA -

ESPERANÇA IRIS

LA VIUDA

(Te)Kn 4 ..31 A)

u
Avui, dirngeres, popular,
tarda:

.L!ORE

Nit, el creixent èxit:

Et

a

Próxima Matee:avió

inreseeremnerrenrIrnurertereeetemparreemeneretite

27,

le /

AVUI

Teatre Barcelona 2

u

.22.107!,33EINIIISSISSOISISuarldi

Notables quinte; Jora 1 terral ti
u Torrents. Avtil, ddnacres, tres a
til graos exilo, tres. El eolosaal trame 31
r del Pronerama Murta: Jaque-Mate, a
ä per borotty Dalton, rorinustssanz
:I meravena. SI genl alegra, per 11
ä gentil VIV1311 ataran, 1 la dame, s
C exceptional par a teas els esportis1; lea, Ele prodigio del Ski. Camelo- lt
115015 e !, ports sobre neu, unlca en rl
a el seu genera. — DIssabtr, l'asilaventmein, da l'any: Paredui de Ets
trae ~s'acre, per Ideo Under;
ha batut Cl n'enea de l'exit multa dial.

.xarra-Ar2entica-Exzeliies
i 6. Rapax, La mano

Avii

•

del muerte, El horukre ent• ublorVater y corazón, El mar'Ido

lrascibla.
,Sem es

ni ct5nrelssisivreen

g
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El mós eran esenveulrmnt
&flan/atoar/dio. Estrena ea
la monumental producclú

!

Licattz, di.10,18, gran

t

4j 1j

Al
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La Cacharro. Gran esa de Salut /101j rigaz. Francesa ruda I restants perla de la
otopanyla. Bit, a tres quarts de deu. 1.
Per Illilma vegatla El mimar* 13. Exit personal del reputar Ferian Valle», en "El
tio del paquete", ovaelons a Salaz 004r1.
gura, Blanca. TornemIra, VIdal, Piadas,
Huertas (P.) e. San Juan de Luz. Esa de
11 ruca (3taffer, Mas. VIZP31) AcuavIva,
Prados. etc. — Dorna. alisas, en vermut
caparla), la Jota n'ostral La bruja. — niCenares, estrena 05050clo 8 11, la gran revlsta d'espectacle en un acte I set quadros,
tic 51anue1 Fernendez ;Vega enlarl Peenrat.
I mecerla tot nou. !II prestara pan luto la
companyia.

D'13
BUSSAGRAN I
Nit:

LES AVENTURES

••

n

ELDORADO

12etre V cria

Espectacle per a infanta

•

e

LA ZEGGNA NIT DE NUVIS

•,

•

El
pl Avui, dirnecres: L'epo—
pela

nit
.el grandiós &H.

Id

1,1Próxi:ra limugurrei6

• Arliteoritlquee aeasione artletlquoa ga

1'4"Prtme r,t31-P3'.'r:- '.7a:kir:

Cada

1 eatre Barcelona r

Fabre

••

sa

Gran Teetre Espanyol

77.2t41:2111LIEVLJPEtkili
11
1;1

LA RASO/fiLLEUSE

DR MODA

1.equinacil922110222122111121e21

ameurintameranatir.72.9•001
arnh la seca escollicla
troupe representará

GRAN SALO

•

es

que

Palace Cine

-' II

g

sinfbnic. Voll solista: 119 -+
nyor Munner. Wagner: Slegfried-Idyll. II part. Beethoven:
Cinquena almfonla, en do me -a
flor, op: 87. Allegro con urjo.

poema

mujer, 11 I 12.

ii

rampanyla de vodevil 1 grana
ecpectaeles de
SANTPERE I BERGES
Primera actritt,
ASSUMPCIO CASALS

•
fi
N
11,

" ran
aniAtritual, edrmt ee : :
Rocia°3M- PCnY
armiardsew—
eres, a dos puerta de deu, grandlo- •
ii Ea fundid ell honor I benencl del •
• primer actor 1 director En 141quel •
• ROJas. 1. El (amó. drama en qua- •
• tre Acres Otelo o II moro de Ven,- •
49 ola 2. La divertida comenta cata- •
• rana en dos fieles La ~Isatis de a
lif Iiitge. - DIssabte, gran reposl .
• ele1( Ro.. la 'abo g a ~die (se g ona !1,,
ea
• part de La mujer adúltera).

IntriGUrtb, 'Õ Lo l'oUrDP

m!no derecha, La epopeya de una

ezvezeaunnume ir, llan a

• Gran reatre Espanyol
•
•

..'PUBLICITAT

e,

ter

P<Int

„gir

Pea/

t

.1-• •

Wer-tt:

71.'es

-

epa, !Ata tr%.,,,a,,eila rer
ti

1-or..i ment rip'd la taa

äN,
11'.'es*

e r ir. G IN,

918.1re'i4".‘ •
ietlielle

V•J're.

Mmina•

etp.su.
3

( 3u rc el a z a)

1

rem•r: eaesheja....Z.-z
-errezzerm

‘......~.0.4111020000K

•

'errre •
'

•

.

. . 1 110?

'1,01/1

ato..11C1m I

ot.e.
. "7. 14%.*e
•

t'

