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postes hi ha assignat aquest in-

En Pasqual fa un remat d'anys que
del Centre AuLa Conferencia deis Ambaixai que es mott dificil que la
La Secta() permarient d'Educada i diastruccie
Semblant del que en l'ordre gres
de Barca- pinta be; fins potser no seria exagerar
Comerç,
el
lettistria
i
de
la
Depiendents
majoriu dels mostreu —vull die dors, reunida a París, las pres
de
e
nast
que
Id
ha
pintat
des
del
començadir
Itàlia—nació
que
moral
passa
a
acaba de realialer un acta afteiment lloable i mareixedor ment i semprc. De Mal principi mostra uneix les imperfeccions de l'a- dels seus—tinents d'alcalde es recentment una decieid estranya,
Posan d'acord per una obra d'em- que pel seu abast en dret intermecanisme tan assenyat, tan segur
presentat cona: a exemple. Degut a les cireumstancies que
dolescencia als vicio de la se- belliment
no valldria la pena que nacional i sobretot des del punt
a l d—
a eBnasrpetiesidaneue.nHrol
a nacionalitziu5i6 eneara incompleta de la Vida catalana:les dels efectes, que picsóricament gairebe ttieenci tu
les suctetats artfsttques i ala de mira dels problema nacionaa
servir-se
en
no
ha
tingut
adolescencia:
setnpre
ha
obligades
rdhrae
listes, mereix d5dsser comentada.
as mereantils dita Centré es velen
semblat un llame fet. En Perla manera,
en llenpan de la cantal, que estä fent- grups de gent que s'interessen
Han decid it els arnbaimders
foses assignatudes llur enserearnent, de textos
per aquestes coses feSSI/1
de
precocitat.
oatat
un
cas
dones,
lia
diS
e,
o
refent-se;
ha
calgut
de
Passenyalanlent de la -Lamiera •de
forastera. No en -tenien la cala els patriotes del Centre.
llur ven?
Si-Al
el
pintor
apremia
.
gerir
enormes
extensions
inurQuan
l'aprenent
rave cada
Denles, jo cree que no es trae- Polònia amb Rússia i amb Li' comprenite que és nrofundamerii . desitjabltal'esten
art convivint amb el mostee en la intibanitzades, pobles de caire
la sets d'una obra d'estètica, si- tuania. I han adjudicat a Pelómas la nacienalització de la nostra cultura, i'per aixa ja fa mitat de l'obrador, no tenia res d'estrany •
arenar executant el pla
nia la regid de Vilna, que Lituas que cereaven Ize manera prketice d'editar ea llengua cata - iroibar un tècnic formidable en un . fadrí vies noves i d'ea/alar:5,, de fe. nona n() també d'una obra de justicia: nia reclainava lambe.
novell. Avui, en els tenms de les casepares, de preparar l'Exposioid, El botiguer—ciutadä solvent,
eis 'libres que els mancaven. •
No està l'estranyesa en agitesuna tasa oberta—sofreix la
ta adjudicació. La qüestió de VilCatalunya, cona- tants nitres pobles que Maten o han Ilui- avances oficials, solament els mirades Cobrar el Metropolitä — . Seria in amb
ruinosa
rompetencia
inmoral
i
de la iettliciú poden fer aquests prodijust de queixar-se de les molesna, ädhue examinada des de
ensems per la llibertat política i pel recobrament espiritual. gis, que constitueixen la prococitat.
ties i de la manca d'estetim ciu- d'un rúnico massavolant. L'un restride punt de mira de les naels
seves
contribucions
i
troba en un periode de transida en el que' es barregennova.
paga
lea
que tul, això -ocasiona: es
Pera lean Parlen de precocitat artls- taaana
es extraordinària„.
seus arbitris, lloguer, il.lumina- cionalitats,
ailes de la situada valla i els aveneos de la situada
Unä, cris! de creixença, i benvintics, no fan ultra cosa sind reconèixer
complicada. Hl ha fortes
ció, dependencia; ha de complir ment
catalana anem dre.b.mentea la coinpleta nacionalitzacla lin- a un individu una perforen) ioimal pre
guda sigui en pro de la tes) lituana
unzi serie de Beis i regla- raerla
malura. Ovan el novell artista ens sor-.
•tica. Pera no ea ., semnre posible,. en un moment donat
i en pro de la tesi polonesa.
La mutat, però, té grano. zones amb
descans
ments
que
l'obliguen
al
que
Així
s'explica
de
l'ideal.
s
inddpendent,
totalitat
la
pren
amb
alees
qualitat
uak
g
L'estranyesa la trobem en les
que ni es fan ni es refan: estan
lucia, reconse
lomiusical i a una jornada fixa- I
raons invocades per fer , aquesta
i la incúria déla uns i dels miau
Escoles mercantils del Centre da Dependents hagin de ser- de la forma, no se'ns P-Clid titilar-lo di
ell ha de tenir tancat, veu atribueid. En efecte: els.- ambai.precoç,
a
més
presioe.
En
canvi
quan
el
:tares
sembin
quo
ies
vulgui
dese nombrosos textos no caaulans.
que l'altre a tothora del diumen- xadors fonamenten Bur determide la perfeeeiö formal manifesta alees
Qui conegui els movireents nacionalistas estran g ers, sea) qualitats espirittlak. COM en els rasos ter. .als mes nobles barris de ge i de nit sola els llums ele
ni sobre la frontera polonesaUarcelona
estan
-barbaritzats,
los concessions que han de far-se a les especials &camelan- Rafael o Mozart, la reiraula pu r
Abljlca, negocieja lituana "en la situad() de fet
—car el barbar no es pas agite l
Velen-1
que
la
Premia
nacionalista
basca
mai,
períodesi
amb
Inés
intensitat
que
aneo
l'equests
resulta insuficient,
existent". Es a dir, dönen la reque amb picots i magalls aterra
eix ami) la gran majoria de les seves columnas redactades
A En Pasqual la possessió abso:ut_ els monumonts, sind el que per un ()limpie menyspreu per l'Al- gid) de Vitae als poloneses perescrit
Mixta
este
Comissió
cubilla
i
per
la
que aquests la tenen avui, de fet,
d'una fórmula expressi.sia adquirida gai
Iceallyoi; que Varean deis nacionalistes bratons
manea de sensibilitat els fa malrebé sense Iluisa, li ha apagat el desig
be, sense adonar - se'n . Hl ha co- del Treball . I tot això ho paga a Ilur poder.
ebé tot en francas; que en 'lengua anglesa s'han publicat
irrisòria,
Per
una
quantitat
amb
no
la
curicsitat
Recordaral els nostres lectora
atrevides:
sa mes noblement ciutadana que
peraídics nacionalistea i irialideaore La reconquesta de les po- dehaprovatures
exigit perilla:tes exploracions i
el Pla del Palau? dones no hi ha exemple, un lloe de venda al car- que els poloneses s'apoderaren
ons nacionals, perduda en els temps Itere:as de la- submis- lis'ha
rer de Charts abans d'Arad, pa- de Vilna gràcies a un cop de mä
conformat amb la saneja.da
una sola banda des d'un pogueu
es gradual. Conva estimular-la i anressaraa . Pera no cal meami, qu é e l dotä la Nat,«rslosa ha pro- mirar .rls seas- inonuments SCD88 garla al mes 38 pessetes. Una bo- militar per l'estil del que realitfer.
pof
temps
el
nornas
uer menuda que fos, zä D'Annunzio sobre Trieste. Aldre tot d'una eis mirades que
curat conservar - la i enrobustir-la, sens..
veure ensernS l'obra dtJts bàr- ligueta.
no pagaria allä mateix, en- ai tenim que el fet material de
A ningú no se li haura acudit el fer una campanya contra nlets interiors ni cacen amb eIs vetas.
la Llotja ., que quant
mirareu
bars.
No
de
la
Indastre llogner, 'contribució, arbitris l'ocupaciú, producto d'un acte de
Per això, cap altre pintor oloti, comaCentre Autonomista de Deeendente del Comerç i
un veleu tamal" un mingitori se,
possible competir-hi? forea-executat mentre es tramiperquè les seves Escoles mercantils ea sesean de textos en tant-hi En Joaquim Vayreda i tot, dema rni soterrani amb rajoles estri- iFaEsestrany
com les entitats que tava el plet, serveix per fonadificultats
(Le sensació tan completa d'identificada
les
trobaven
amb
d'un
patriotas
del
Centre
es
recreiniala
fustaJetas, !ä
nyol. Els
representen el petit sornerç no mentar una decisió favorable als
amb l'escala eom ell. Sal, tata eta canon. ctniose de diariaa, els dos aoaforta
Ileagna
nostrada.
textos
en
c
iómiques que implica Pedida
s'hi altercasen d'una manera ac- qui, fent mancament a la legade l'ataire i els complaix i els praaiea
data eira-botes i, se- tiva.
m que no els ncava la voluntat, ni la convicció, ni el farvid joiosa sotinissita Es posaible que d'altres bles sillons
litat internacional, s'apoderaren
unnombre
tematteada,
gens
la
textos
dels
tusiasme, han • pcnrut assegurar per fi la publicada
vagin al cel per camina oposats O dlieParallelament ealdria tan/be d'un territori en litigi.
tormelonairee.
prudencial
dé
.
Ens sembla una gran 'Impruaians que no tenien. Ga4les aun contracte signat entre l'As- renta ; pera ell ja te triat el seu i poe se'n ronaines a i cas•Pmayeres .; a la para suprimir totes les barraques
ació Protectora de l'Eriseayentais, Catalana i el Centre de De- rimará' per rep del tdm. I ahí, si téeni- del mig,' al volt- de la font mo- d'escombres i de burots, que no dencia, no record pres, sind la
d'aquest acord.a Ni tandents, ha estat resolta l'ediciaadels següents Ilibres de text eatnent la pintura d'En Parqual ös de les numental, que- raja esaaducera, serveixin, i embellir (sobre tot motivad()
pot inwicar-se l'atesólidcs i perfectes de Catalunya,
una sardana d'ex - l'urns', simplificant-les) les que calgui solament
veureu
catale: Gramàtica catalana-freacesa, Gramàtica catalana -an- Inés
espiritualment potser és la més tranconservar; fer que les fonts ra- nuant de la sinceritat. La veri(matee pals anunciadors, un ve- gin; subierranitzar i inodoritzar tat es que l'adjudicació de la rea. Teneduria de 'libres, CalcuU comercial, Economia comer- quilla.
nedor de fruta« seca, quiosc de els mingitoris i similars; no per- gid de Vitae a Polònia ve a der
Geografia comercial. Aquestes obres honran d'ésser publiEn tota la ceca abundosa producció un
begudes, un alt!ra cira-botes i una ladre anuncia en les pamela mo- un contrapes a l'adjudicad() de
es abans del primer d'octubre , . de l'any 1927.
hom no hi sabria pas descubrir una omAmb aquest contecte tindrau t els dits 'libres en catala, no bra d'inquietud un instala de vacil.lacid, basraea d'aquelles que en altre ia,unzile.n„ita.l. s p(a2unNel.lnap
a. f joelti die eSsatura_- Memel a Lituania. Costa de com
ato/mata J'asearla aseamaree ; mes
una launoniniEl tundç:
prende perquè els ambaixadors
ales Escoles mercaritils del Centre de Dl1pandenta de Bareeun grua diar,
podreu
veure-hi
mala
La ~id quo jaresunosa tota ereeein
han invocat extemporäniament
sima també lea tots els Canees similars, i en general
.
• per posar-Phi un t.:1MS artequiose
de
necessitat
i,
entre
la
en ell queda oculta sota una
(mal de (anal.—
la “situació de fet", arab la qua!
Nifré,
es les escales catalaties de la riostra terra. testem segurs que artística,
Lloija
i
els
pertics
d'En
no...
-kt cosa
Iban
mena de somriure beat que res no altera.
una barraea delS tramvies, un al- LA CIUTAT DE SEMPRE
al.ludides edicions, per llar continatit i per llar prestació, ho.
vida a la teoria vella i desacreEn
el
Concurs
Plandiura,
la
ime;,.irtre cira-botes 1n6s, la lamida d'un
ditada dels fets consurnats.
aran la cianea: i lea arts grefeques de- Gatalanya.
tanda del qual el fa actual malgrat el
Per damunt dels fets censoA Barcelona ens pasea bola xic
Noble feltiee la- alla- Centre Autonomista. de Dependents del temps, la inalterable coneeMiencia arito- veneilor de no sé qué i un be de
mere i de le Indaatlitil-He estat' i és el fdaar catalanesc de tot tica d'En Pasqual es feia Inés evilmt Deu de diaria damunt terra. A edil als que mollete guerra per la mats, cal posar-hi els drets que
la place d'Antoni López, davant
pau futura, sacrificant la gene- no caduquen. Si no hi hagués alestament beacelanii.Ifa sabut- coordinar dienarnent l'ideal pa- amb el contacte deis °lo gias, En
la nova Casa de Correos, tenen rad() present a les venideros, tres raons que la situado) de. fet
i En Vayroda, sobretot cotejant
la amb la- cultdernereentil. laels hornea que fundaren i han
posicions presea un (piloso de cona a aquello u filäntroPs * , que creada pel cop de torea, t'atrisena paisatges amb els d'aqucst últim.
estoc i amb Ilur perseverança
tingut el Centre
diaris, un de burots, una taula es dallen d'amor' a la Hurnanitat., buir a Polònia el territori de- Vamolt tnés interessant que la figura que
en-arits de la-patiafri Ací on tet abunda l'afany patolagic de exposava.
de trulla seaia i, enCal•al, eres
tot bastonejant la dona. Anean ria seria una grnu injusticia. Aiab equivaldria a encoratjar tots
critica mossegosseane g ative, faig da veure la dèria creadora
obrés d'aquests tres pintora tenien dos cima - betes. A In plaça de Sant fent la eiutat nova i desfent
Les'
empestifant la vista de la ciutat vella• Aquesta és, ben se- els ambiciosos i a empènyer lohomes del Centre de Dependcnts. La ere:menea d'aguaste una arrell etinuna, certament, un aire
gur, una eonseqUncia—una de tes les aventures. Es compren
at s'ha fet parialelameet a la creixença del nacionalisme de familia innegable, iteró (mina diversi- faeana lateral del Pi, i ha un
maese de necessitat, un tantes—de la manea de continui- perfectament que "L'Action Fran-ala. El Centre ha engrandit el •casal, ha eixamplat el seu radi tat de consiente, de cant ta iiat e-asible magias
de mes modestet de diaris, la caciutadana. La generad() dels çaise", amb el seu realisme imcié, ha multiplicad prodigiosament el nombre dels sena socia, entee unes i altres!
dira d'un can-11111c ("para avisos nostres avis, barcelonina de soca moral, posi a la noticia que coEl paisatge d'En Vayrsaia,
contribuit a fer Meta pura i més alta la ilaa catalanista. I- en prödi:
a la taberna"), i, segons l'anyada a arrel a en part lambe la dels mentem el segiient epigraf: "Una
i5sie torna a la llar pairal de la
de l'agitada delaa mitin g s, da les manifestacions i cia les pro- pintura desprea de be-ore amb el vas porta els fruits, un melonaire ex- nostres pares menyspreava la Mea de coses". Si el criteri de
i
d'aSsisde
cultura
as, ha establert Maconjunt d'institucionsciutat nova, que per a ells era un la Conferencia dels Ambaixadors
del faueisme, mita y a de tan fi. A la pansiu o una castanyera•
,ana menja ensote/ni Id lis tint un pols
entremig entre el "raval" i els arevalguds, tots el qui tinguescm social, qtte , aterguen a aqueet gran- estol d'homes d'estaDESEMBARCANT
neblesaele la sal i del pebre di les passades , frune bielant eaecta- •;ek
"defores"; la generad() d'avui no sin- torea per ocupar de fet un
tt
sanee;, Ele paisatges d'En Mallol eren
cura de . 1a ciutat vella, amb la territori disputat venden desMolles
20ses
cal
for
per
tal
de
. sas...^-rairizaara,
vincle no la ores confirmada la usurpad() per
tan ten-tires que materialment es fonien
valoritzar nostra perspectiva qual sembla que capmes
enrede- la diplomacia internacional. Es
barris
als ulls. Tenien una dehcadesa tota fei
eis
cidtadana; amb una de sola, pemenina i solament un prodigi d'agilita/
definitivament ciu- aquesta una passima Iliea.
radias,
Inés
que
réssina
ja
tindrtem
molt
rla,
A. Revira I VirgIll
els permetia de 4 ronxar-se refiats 1 mmAR N ET
de guanyat: suprimir, si més no tadans, mds histeri3s de Barceriente al claman' mateix de l'abim tobe

LES y ARIA

LLET RES
..• n )M13R.4 DEL PETRAIX.4
¡Ubre "Flors de Roella".
Dura., del qual virem dir-ne alra.ts ea aqueas mateix Carnet, hi
sonets a l'esrysa murta que res, certamen], l'aje del Pesrarca.
attment vivissirn ea reduit als liLe-Ctee del sonet. La prova es
i Miguel Duran no sen surt del
A
112S, pecó, passa free a free
ser., aquella passió immortal que
3:- e els rims a Madouna Lana la i.eva mort.
bla el poeta? Mes que en l i aren la beutat de les paraules, es en
irsaii.,:ment de la pura lírica i en tin
victória de l'anècdota dalla on "Flora de Ruella"
t

En 1

.etdr:a de l'anécdota és en..l.soluta en u:i llibre elegiac
"Semprevives", d'Apeles Mes Ei senerable poeta, sacerdot del
del record amorós. ha escrit tot
11 :lire en lloança de la seva esposa
. sea nom—Laura—obre les Ad. "SempreCivea" i a cada tilo,
arel, batees humana dilorosos,
tila seva figura i Cl seu amor.
/f s duna de les c.int set pocsies del
e, dictades per la noble passió de
la-, té la gràcia de l'obra d'art. La
loria, no. La majoria cauen sota el
, mort de l'anècdota doméstica.
"Id el Petrarca és lluny, Iluny. El
de la dona a etii va endreçat el
i el dolorós trailals del poeta,
us recordaran el gran hala. Pe5611 aquella contenei6, aquella
de la mesura damunt l'änirna des? El sentiment no ha !abur rl,shle.k a una bella forma i s'esbetti,u,
itt cutre andedat.a.
Ship-boy

l'OLUST.1 PELS .18E'S
1.51 valuatat dels ases aPa imposat a,
aVeynt outb. (No partem, eld adverini-bo
de bell autuvi, de cap mala jugada «lel
safragi.)
D'ene t del regnat de Jordi 111, la oultxalla londineuea que pass l'estiu a M'umota. tenia el costura de pasaejar-se a
eavall d'uns ruquets de llarg en llarg
la platjti. lia darrera setmann. a provista
.le la Comissia d ji l'arcs i atraecions
la chita, el mainel/A acordä que el contipassatge de, aats. sobre la sorra, por
lié que molt popular entre e ls infanta, so
daisava de moteetar consideraUeinent els
banyistes que s'anillen ¡st prendre el sol,
l'er ajad resolgua de enrielar Pitillerari seguit tela aeglea pelo arca, o
extu taineut, per llora avantpitalutts.
Os vendimiara, tot just. a vianta, eleglren una de les avingurlea del pare de
aVeymoutlil Iii menaren els noca. P,rö
l'In asen no aCceplaren it canni; no eoneixitin mina, la platja i a la platja varen tornar al galop.
al COnsell municipal, un fama el:Indiada la
pieologia de len besties en geueral i la
«lelo ruca en particular. Cedas:al Id va alar
la seva. Uta senyara va propa g ar dama im
fir els ases oferint-los paatanaguem. La
proposta eatava a punt de ¡rimaran padi ( . 1 are/Miela va manifestar In sera
diseanfortnititt, exclamant, asid, un hanulazlequout
pastanagues oferte. 1144 . tOIN 1.14
conaellers municipal,. de la chutar no ven.,eren mal l'instila bereditari d'una vIntrina d'aldea, avesat«« a vorejar la war
d'eneäde llar naixença
1, potser per primera regada, la digna
a"mbp,a , lea ardua de la qual e6a eso:n.01..5m~ obIiervarlea per teta ele
Itabitanu$ de la mutar, bague de renifirse davant la vuhattat d'una altuplcs ruqueta.,

de la trivilitat.
Els d'En Pasqual i re.
presenten—perqué igual es pot dir dele
Cara f[1.12 de tots aquella -el sena. , i
aquella mesurada abundar que naix de
l 'absència d'ambicions. 1 és que En Pasqua' pintant no ha estat mai d'aquella
que mengen més amb eis ulls que amb
la boca. El sea credo estaic ha estat
invariable. Tant si pinta el paisa4ge
mit d'Olot com el farrcny i sanguini del
Priorat, cota s'In a la die' d'un gore
agrupa una nas
transpiirent i
femenino Mil antitnan nula O InSays dasskistes, o simplerscnt hi planta bous
vaques somnolents, el concepte realista,
base de teta la SCVZI pintura, resta incommobible.
Si la alegra conformitat amb les regles de l'ordre °latina Ii estalvia conflictes d'espera i pensament, en, canvi
aumenta la fe en els seas principia i
cada dia els pratilica andt majar devoció. El resultat d'aquest rentniciament ha
es-tat una mena de. refinada estilització
de la seva técnica tan plana de ciencia,
i els fruits d'aquesta superarid formal
són els quadros pintats aqu-st hiverti,
deis quals dintre l'obra general del pintor podrfein 4Ir 10%1` PlO n t i tleni,:l repara
seea."
"Rivero (Corominotes)", "PaVurant",
"Dia (red" i particularment ele estudis
t6 i 19 i "Sol de tarda" i "Canii de la
riera", ' p ie lenes .)I to i la filat.‘1%a dolor
de la pausa, i "Wat/olores" (apiaia Manida), d'uns bien- &Hales/mere ranveaelo.
naba , .nu ten Obren Inen (artes do les fni,
act ual ment es:noma a "I n;1 'a rfn",

els barras eompletatnent urbanitzats, els permisos de venda
a la via públie. Aquests permisos
sOn donnts anib informe de les
Tinencies d'Alraldia; és, pena,
inútil que algun tinent d'alcalde
isolat preteng.a vetllar que l'es-

PP

eiutactana: tindrà molts
disgustos sense cap resultat; què
eu trajera que a un aant6 de carro, no sigui permés el que bo ds
si l'altra ro yera? En el bienni passal, lift prendre possessia de les
Tinencies d'alealdia, ens comprometérem, si nds no, de conservar el "statu quo", prorrogar els
permisos existents, perb no concedie-ne cap de nou. Alguns
cornpanys mantinguérem enérgicatnent la nos ira edil Ud inicial, d'altres t'oren mes benignes
encara que de poe nombre, els
permisos d'ocupad() augmentaren. Els . hem viet. augrnentar
cerls districtes, (Entambó,
tre aquest bienni, 1 encara hem

via t d'atines atemptals contra el
bou gust ar el sentit &mine, per
exemple el quiosc de diaris al
costal—atiesa a dir dannint—Iii
fo»t de la plaça de Santa Atina,
bellament decorada Pany 1917
555nn les certuniques de N'Aragay.
La manera d'evitar en uhsollit
als permisos de venda a la via
pública seria treure del pressupost Ilurs tarifes, o limitar-los,
(titilee el pressupoat mateix, u
Cl' rlee barrindes- El vigant, calC. C.
cilla els ingrosses per agua con-.
eepte en 60,000 pessetes. Ningú
El pintor rilasoui 11“ 5 - -1 Hale ha
abert V.O exposield a les Cc:feries Duden• dirä que, suprimint-los, s'agreugi el deute municipal- Seixanta
tina, de Nava York.
mil nessetes per salvar PostätiPalnurr,
— .1 J].
ea de Itareehatal
llene Iterases isaaust 504 maa tarmi..al
jp, vord,, puti Pll eig ,&t'aleanlobees ici,cd.

lona, són preterits per aquells
nitres de la quadrienla, que sena

bien transportar-nos a una eiutat atlänl:ea del nou mén.
Timirn non( uns Andev de les
.lrls, uss Atajes de la Música, uns
Andes de la Poesia, uns Amida
dels Bello Llibres. i in Saç quants
d'Amics nido. No hi hauria manera que uns almea, de la bella
fossin sontir llar ven?
L. Ntcolau D'Olwer
caowarmaacwaraialterrwearmaxama

situaci6 a Europa
Continuen els antes de sabotatge a la Ruhr. Paralelament a

Serdin seguoixen les discussions
sobro el nou ola que el Govern
pensn presentar a Frenen. "L'tcho de Parla" publica alguna «acalla (ni ° creu certs, sobre el nou
projeoto do reparadoras. Es dlu,
per altea banda, quo Lord Montaigu, director del mano d'An//lateen!, ha anat a Berlín per
Intentar una intervencló no oficial per tal d'acabar de convencer al Reich, que cal negociar.
Lord Robert Cooil preconItza l'establiment d'un0 zona neutral entra Alemanya 1 França, perlanyent a Aletrianya, pare desmilitaritzada.
A °aleta millora també la situad(); de tal manera que els
:milis de l'esquadra anglesa,
fondejats a aquella porta, han

rebut ordre d'abandonar-loe 1
pertdr pop a la aletra

171`i
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EL CAPELL

qué no Co posen capen aqueo'
tos noies?—em deia un estranger veient
desfilar a migdia tat seattit de modistes,
dependontes d'escniptori i de magatzem.
—Vesteixen calcen bé»; totes &len
mitges de seda; porta-monedis. Maltea
can correctament enguantades; 1per que
no es posen capell?—seguia argununtant
el meu ande estranger.
—¿No us planeta aixi1—li he di-t.
—Certament.
—Aleshorea, ¡per qué els Molen lampo.
sar el capen?
—Per a acostar tes classes soMals, per
a millorar l'aspecte de Barcelona, que
per a l'home avesat a altres pansniunses
urbans te uu caces de ds mocracia. Si
aquestes noies„ senae tarjar geits tu i mica
llur indumentäria actual, es fesaven capen, és possible que Ilure pares o germana es resolguessin a reentplaçar la
muira pel barret bou o pel barret fort.
Aquest simple fet, que beta ruirat no
cemportaria cap des,uttiliki grcu als
pressarpostos farniliars. dtvnari,i a la mu 1 .
final un aire més senyor i, tal vegada,
un esperit menys feréstec.
—4Voku dir?
—N'estic segur. Madre que una dona
discutint amb una altra pegan dir: "P,.)qué porta barret es crc-is qui sap qué",
la frontera de los classes soeials ti was
aspror repulsiva.
—¡Seriosament? ¡No son pas n.yesentant d'una gran indústria de cawils
por a senyora?
—No. Paraula d'honor. He dit neiat10,ç233 l pte iramc paren
Oa • lop Zioldovike
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FINANCES I

Tonos

Mercat

7110
5790
antlalusos 37 , 5 87.85
5715
3875
Sucres O. 38'75
Autmbus.121.75 122'oo 12115 122' 00
5875
Felgueras 58/5

Mancad superior
• ho
• empedrat
rala
•

Madure Alt

Nora

del 17 de març de 1923
Comentari.-La sessid d'abir tarda no
ens va dir res de non respecte als Nords
I Alscants; els Andalusos amable que te
-mengasdrut.pe6ncalor un tant voluble i en certs momento
queden immdbils, passant malta dies sense fere'hi res.
En el rotllo de calen industrials i hanearls, han seguit les acciono "Duro Per
a y eres" la tendencia de boira iniciada
abano (rabie, aixt com .fas acciono de la
' Companyia general d'Autemnibu3 ha coImençat una altra cegada a remuntar-sc.
Ifent-se a última hora a 122 enters; creiem
m/s fermem en el rinent dimarts, pum!
co comentara molt favorablement al 'foral que atmest paper na han de menear-li
faellitats per reportar a fi de mes les posicions alcistert.
Els deutes de l'Estat estan Cercas 1 mi"
Doren quelcom; les obligacions segnelxen amb la fermesa de sempre.
"
Lee divises estrangeres estan (peleen>
m/s termes , la q ue fa uns dies en la cesaló d'abans d'ahir els franca, desprM
d'harer-se fet operacions al matt al canvi
de la vora 4130. a la tarda Tan tornar
a atore, i les lliures van sofrir una balsa d'importäncia, deent al rumor sensacional que parlàvem en el comentar]
dahin.
En la forma que vàrem retire que es
venia desenrotllant el negoci d . divises
en la ses-id dahir, 'murena de recordar el
que fa dies deiem en aquests mateixos co
mentari, que les notteies falses Os un
arao de dos talls. essent molt fácil taIlar-s'hi els dits.
Com que sopesen, que els que vsn
fer córrer l'esmentada noticia no ens pot
cobre ni el mes petit dubte que lenco Ilurs
posicions a la balsa: si es que hi tcneu
frenes creiem que ele honran de tapar
cap alli el canvi de 42 enters, o si no el
temps ens be dirà.

VALORS Qur NO VISTAN 1NCLO5OS
BUTLLETI OFICIAL AL PRESENT I El
OOTITZEN A BOROS.
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CORSA DE MADRID
interior comprar, 7195.
Amortitzable 4 per 100, 9110.
Idern 6 per 100, 9050.
Exterior, SO.
Banc d'aspanya, 580'50.
Idem Espanyol de Credit, 140.
¡dem iRu de la Plata, =9.
'den, Dispano.Aineric8., 195'50.
Suereres prrferents, 81150.
Idern ordin¡rion,
Qaules, 91.
Ah:cuita, 2.40.

87'50
9.Y:A
3150
•

La sonyora
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74
64
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61 I 65
80 I 51
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• sol 30/5 81
Invada Extremadura
35
39
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88
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Franca, 40 1 5.
1.1inres, 3040.
ParllS 1:1:eza
Cenlis sobro Londres, 7505.
Idem Belgica, 8,190.
Idem Esp.:tuya. 24775.
Idem llolanda, 63125.
Ideen Itälia, 7090.
ldem Nova York, 1599.
Idem Portngal. 6709.
Lieia Suecia, 42.375.
Usa Sois-sa, 297.
Sarro Argentina, inc.
Ideen Brasil. inc.
Idem Crecla, inc.
Idem Noruega, 29175.
Ideo, Dinamarca, 308.
Ideat Berlín, 00750.
Ideas Viena, 2.1.'00.
Idea, Praga, 4750.
if. n-7:loainnEtt
França, 74975.
Nova York. 40912..
Espanya. 1040.
Suisa, 2525.
Ilolanda, 11387.
It:dia, 9750.
Sn'ecia, 37 "
Portugal, 72
A rgen tina, 4:Montevideo, 4327:
Xile, Di150.
Berlfn, 97250..
Copenhagnen, 34 325.
Yokobama.. 2075.
Belgira, 87375.
Norueg a, 25875.
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BANCA CARVI lIALORS
Rambla dol Co*, número 6
To;.',r000 .49e0.-029n

S919E i Torra Remos

OR

Alfons, 13400 per too.
Onses, 12350 per 100.
4 0 3 duros, 12350 per 100.
1 duro, 123'50 per 100.
1Subel, 13750 per 100.
Franco, 12150 per 100.
Mimes, 3100 pessetes.
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CLNTZIAL: Rambla dela 17stutliz, 4 !.l.
AGENCIES': rie-r.r.zro 1, Crou Coberta. 1
110ffirro 2 Sant Andreu, 140. i
Istimero 3, SallnerOn, 1II.
s

.

-I

Niercat de Mollerusa
Muta blanco. a 40.
lderu ro j os:. a 47.
Ordi, a 3ti.
Moresc, a 25.
1/aV0113, a 53.
Preus per pessetes cls 100 litres.
Vine del pato, de 18 a 20.
Alcohols, de ISO a 200.
..Misteles ,de 70 a 110.
Anissats, de 125 a 230.
Proas per pessetes e:8 101 lares.
011s, a 750 pessetes guartä.
Ous, a 1'90 lot dotzena.

vai_one, CUPONE, Cirio, CANVI I

!

OCMPANY1P4 l37:r''U07i DE
retirievi ES
Uno ord amb ço que estublei:veo les eser,ip; ares d'emissiö
bligaciens al 4 per
(Vaquesl a Companyia, e! dia 3,1 dei current tindran i lloc els sorteigs
41111Pr1lS 17 i 14 dels títals
remissió cl, 1f) de juli de 1909
que eurrespon amorLitzar aquesi
ar;y. El sucleig es t'ara al doraieili 'bella dt Sanl Pero,
43, a les onzc del watt, de l'expressat dia 31.
L'acte sera públic a tenor del
que. expressen les cilades escripturcs d'emissid.
Barcelona, 16 de març. de 1923.
-Companyia Oaneral de Trarnvies. - Ei Director, 31. de Furonda.

BANCA
.i.
Apartat Ce Corros- a, 1.151

Direces06 Te7.e,-.51.195ea
CATAL.0111 1.4 13 ANii. i

..........-.._,.,..z..............,-....z.....--..----,.,,,,

Cambra de Comerç
Navegació de Barce•
loty
La Cumbre Comerç i Navegacid
d'aquesta clutat hin estat invitada per
la OireeeiG general de 'Mutua a informar sobre el pro/rete Repertori
per a l'apli eució del non arancel i amb
tal- motin la conmute:6 la obert tutorroueld pública, a la quid peden Hendir,
verbalment o per estrit, tots els comerciuuts 1 industrials. El projecte de ltepeetori tsturä a disposield dels que vidguiu con/roer-lo en les °Mines de la Cuto.
bou, de dos murta de deq n trua i da
dos quarts de quatro a set /las el din
34 del Proent 112c2, tu qua la informaCi6 i¿itedarl defini tlin,Ei eut 1414"

e
La Junta directiva de l'Agru-

T' S

.do ilLarsa en valoro al
comptat i monedes estran.
geres. Intervenciö de contrUctes comerciats i préslees sobre merenderies o
subscripcions a
iunprastils, cte., efe.
er!rercló tel e grilica

•

Gas - Cae - Gas

SINDICAT ENISSSOR DE CATALUNYA
El Consell d'Adrainistráció d'aquesta Companyia convida a
Junta general ordinaria per al
dia 27 rIel corrent, a setze
res, al seu domicili social, Princesa, 14, principal, de conforruitat amb eis seus Estatuts, atenent-se en tot al que en ello es
disposa per a la sera constitucid.
Barcelona, 17 de març de 1923.
-El President, Joan Riera . Brunet.

pació Mutua del Ccmerg 1 de la
Indüstela, en complimerrt de l'arbole 101 del Reglament vigent,
convoca a tots els associat'
la Junta ge,peral extraordinar'iä,
que Iinitrtt libe el dia 25 del ce- '
rent, a nou ,hores del mati, 'al
'local de la Sala Mozart, Canued,
31, per tractar;de la segelt;drH,
dre del dia;-- Reglamentad(' dci
sosis 410 Ménit u Junt CoresulW•t
va. Cases d'insolväribie.
montnoin cc przssupostes. ,,Esta-;
blbmnt ele porystz., ns vtLaiicA.
menzuals per p sols qua OlivaIldin. Acfarirritnt d3 redirsclate\l'
---------croaein d'una Cooperal.iva de da!!'
COOPEIUTIVA CONSTRUCTO- a -as Carate-a-Barcelona, 17'111
mere do 1 e2 3 . El Searetdi'i
RA DE CAE S DARATES
Es convoca a Junta general general, Juan 13. So ller i
ordinärni per al dia 24 del ror- Vistat: El PtesPlent, Josep zuV.'
rent, a • les deu diOl inati, al demicili sOcial, de conformitat amb
els •Estatuts, atiment-se .on tot
carsigEnzA
al que en ells disposa per ,a la
tova constitució.
Barrelona, 17 de mare de 1923.
F Av v°
-El President, Manuel Barrio.
2, Portal de l'Angel, 2
4. '

CHAVES I PHIGTAT, S. C.

ilg 5 S

'

aBl.alea•VIZBILIZSVISIZal

La Junta directiva de EAGRUPACIO MUTUA DEL COMERÇ 1
DE LA INDUSTRIA, en compliment de l'article 60 del Reglament vigent, convoca' a tols els
associats a la Junta general ordinaria, que tindrit lloc el dia 25
del 'corrent, imrnediatament d'acabada la Junta genaral extraordinaria, al local de la Sala
Mozart, Canuda, 31. - Barcelo, no., - 17 ute marc ole 1923. - El
Secretári general, Joan B.. Salar i Era. - Nistat:::E1 President, Josep Zulueta.

rnommermaratnnasawmanocal+vaes......emajmaffmams
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OFICIALS

ANUNCIS

LA CAPEONIFERA DE L'EGRE
Societat Ananlma
Es convoca a Junta general
ordinaria per -al dia 9 -d'abril
vinent, a des Quatre de la tarda,
al domicili social, carrer del Viere, 6, principal.
Ets senyors aecionistes que
desitgin assistir-hi hauran de
elpositar llurc accions a la caixa
d*aquesta Societat, fins al dia 31
de març corrent, d'onze a una.
Barcelona, 10 de març de 1923.
-ENRIC 11rXE1IE4. - Vocal se-
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Idern Idons Nord, 1 d'ordi.
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CiTLLEya
Fran. n ,,. 4050 p-r 100.
Anglesos. l02T, paaretcs.
Italiana, 3120 per 100.
Belgues, 3175 per 100.
Suissos, 120140 per 100.
Portuguesos. 020 pe,setes.
Alemanys, 0154 tier 100.
Austrlacs, 0015 Per 100.
Holandesas. 215 c!..0estes.
Selein, 1 8 0 pessoles.
Noruega, 107 pessmes..
Dinamarca, 113 pes..ees.
Romania. 230 per-10j.
Estats nits. 0'40 pes,7etes.
Cenada, 025 pesact,s.
Argentina, 2712 pe.setes.
Uruguals, 515 pesselee.
Xilens, 070 pesset.s.
sratienys, 055 pesseleS.
1 ,39 pessetes.
Peruans, 2150 pessetes.
Parognak 0'03 pessetes.
Japonesos. 275 Peo-ele!.
Argelins. 39 . 50 per 100.
Egipte, 3025 pessetes.
FIllpfnes, 275 pesSetes.

n'en

Llurs aflig,:ts germà (absent), germana politiea (ab.Sent), cosinsi
parents tots en participar a Burs atnistats tan sensible ilrcitio, els
preguen un pietós record.
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PAIREU QUE ES

n
TR.E,leiVIA DE BARCELOWA ElY.AIVE.. LA 1 GrlitC/A
liucord autb ço que estabielx
Veseriptura d'emissió de les 0131igations ai 4 per 100 d'aquesia
S'inicial, el dia 31 del corre:2,
liadra libe el sorteig número 10
de les 53 Obligacions de remissiú de 1.2 d'abril de 1923 que
correspua amortitzar uquest any.
El sorteig co tara al domicili
social, Honda da Sala Pau. 43,
a les dotze dcl 'naif, l'expressat
ella 31.
Lacte sera ptiblic a tenor del
que expressa- l'escriptura d'einissid.--Barcelyna, 16 de mar,:
de' 19,23. - TR VIA 11A R CIZONA. L'LXAMPLA I ultAu.A.
A. de la J. D.---EL
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LA PUKLICITAT

La He de Manon eLescaut James Ensor Una vocació frustrada
—n•••••1111n—.

Manon Leseanra cona tots els
asuieS que han apassionat a dues
las generacions, ha estat vic• tim a do tata mena de paeadies,
• tota mena d'aplicacions banalS. La geni conserva de alano!'
una idea industrialitzada i
• la música carrinclona s'ha
“ ierat de la perruea empolvei del nierinyap de seda viole-

ta; ele poetas estúpida hau par-lai Mil valles de la seva daiert
perfidia, i is fabricants Ce capass de luxe, ha envait les maramries de rota mena do bombora res allusives. T'allana ha sentit
a,: :a y de Manon Lescauta toa;s an te una idea mes o rneuys
La/asara &L'aquella senyora. La
fida Manan ha pagat ben car

. ei seu encisl
Siolts amen

de Manan un ron' ce;:te de cosa galant i amable, i
ans de cosa ternblement im-

mena de baixeses i follies, i
ntaigrat la ...va joventut, i la seva passió salvatge, pat. reaccionar i pot encara ,sotmetre's i (robar gust a la vida. Aquesta vente tan profundament. humana
de Manon Lescaut, tan sensible
tan poca cosa, tan vulgar si
veleta posada com a epileg del
dr ama passional raes desgaveliat, ens atine la !tiró més agramuta escatima ens mostea la veritat nua i pelada de les coses,
cense gens de literatura. amb
una sinceritat que esgarrifa.
Comparen aquest te humil de
l'Abb6 Prevost, amb la fi de "Le
Rouge et le Noir", de Stendal, o
amb el "Tristan i Isolda", de
Wagner, aquestes dues grans
estacione del segle XIX. Compareu la manera com es comentada
la traged:a sexual en les tres
ibera citades.

,m..ral.

So aquí en aquestes retales
'marn releriré a les falsificamons
es art:hmcions it Manon Les1. b:na a la "Ilistoire de Ma•rm Lescaut et du Grievalier Desgrenix", e s crita pe: . SAbbe Pre• st, que amaga tot el contrari
42 la idea sulgar que la gent te,
el s Matiou i que al meu enten. dre es la tragedia sexual Ines
es-memela i mAs cafre que hagi
asneebal mar el c e rvell de Plio-

. Veuren en Stendal i en Wagner un afeay znonstruers de falaejaa la vida, veureu com tat
aquest afany monstruós es la
«mica qu e presideix lotos les
mencione artistiques de Rousseau ene. Guaiteu en canvi Manen Leecaut, i UF adenaren que
ea dolor hi es contingut coM en
una estela funerària greg-a, com
en les obres elässiques .de deba,
que perque sén clàssiques de de-

Al r•-slai de Manon Lescaul",
empalliamxen obres tan fuetes
c e la "Resurreccia", de Toestoi, i
tols ele labres de rebullida senescrits emir una moral

literaria.
Manan Loseaut, malgrat el seu
crescendo de finissiin sensualisme, maagrat aquel! blau i aquell
rosa de Boueher que la decoren,
de una obra ascatica, amb la brutafia( i la sinceritat de la confeseta d'un horno priman que
no es pot riure dels manaments
de la Ilci de Deu i els manaments
.de l'Església a Manan Lescaut no
te res que acure amb "Adolphe",
no porta a dins la formidable i
ploranera hipocresia de Rousseau.

La història de l'Abbé Prevost,
ens diu d'una manera meravelloea, amb una paraula tèbia i suggestive la manera com una passió. pot convertir un borne digne
en un boig, un canalla i un criminal. Pera tot això ho diu cense rebeldia, sense "arriere penada"; ho diu lamentant un fet i
posan! sempre al costat d'aquest
fet, ans principis i una moral
que accepta amb
Aquest llibre excellentissim
entre els Ilibres excellents ha
estat sempre una de les meves
testares. De molt jovenet em va
caure a les mane i me'l vaig empasear d'un sol glop ansb les gal de febre. Tothom
les
cap perfeetament aquell encis de
les primeres leetures, la irnpressiú que fan els conceptes en un
celare' encara tendre. Que es dificil trabar un llibre que aguanti
el mateix entusiasme a la segona i a la tercera lectura! La
bistaria de "Manan Lescaut" ha
estat per a mi un d'aquests 'libres que no perden. Ni un pasSatge ni una paraula m'ha fallat
Mai, entloc bi he trobat cap etapa descolorida, res que no tos
viu de debe, res que no tos ter-

riblement emocionant.
• I es pot dir que en quinze anys
ao he passat dotze mesas sense
rellegir-lo. 1 en les meves últiases lectures he vist clara, una
cesa que la flama sensual i el
rog ar de les primeres no malaaien deixat veure del tot. He vist
atara la llied de Manan Leseaut,
el valor per a mi, etern d'aquest
petit "chef d'oeuvre".
I la lliçó de Manan Lescaut es
.precisitr»ent el tú humil en que
estä escrita, la conformitat amb
els fets. i aquella reaccit5
ü le a desases d'un gran cataelisme, aquell instint de conservaela que corona la tragedia. Aria,
pot semblar egoisme i mesquinesa a primer cap d'ull, però si

S'examina una mira es compren
que això és la verdadera humilita t , la veritable "sagesse", es
aquella sal que conserva la carn
i la fa incorruptible. Les relacione de Desgrieux i de Manan
Lescaut arriben a un punt de
tragedia insuportablea la mort
de Marion en mig deis sorrals
deserts de l'Am è rica, aqueilla
fossa que obre Desgrieux amb
les seves ungles, aquell enterramentesmarrifes, sembla que s'ha
gin d'acabar amb l'enfonsament
de tea amb eta esgarips Enes violenta. Pera no 6/3 alai despida
del dolor vivissirn, l'änima reacciona lentament. Hi ha unes paraules de Desgrieux al arribar a

aqueet punt de la confessió que
impressionen mes que tole seis

seas manees: "La tras/la/Hita
imane carnmence ä renaitre un
peu dans mon ame, ce obangement fut suevi de wats de ma
guerison. Je me livrai enttiketnent aux inspirstions de latenneur, el. je conlinuai de remplia
+sien petit, sen-piel, en attendant
les

vekswaux da qui von!

una Reas cheque »ni" <fans cal-

de i'lmedrique.
ilesgrieur ass pist morid alise rebalsaren aguda dona per la
41:Mt oil baudio llenad ellot MOs
k vida, i per I
lial 1 flg

te parle

Cap a les seves velleses Ilen- I abre sera degut a que la caea uil nou ¡libre, nou painfeet i 1 r icatura es un art de caracter
reculí ele vells pamflets en pro 1 iterara cursi l'art del dibuixant
ilustrador, pera encara mes lide Para modern. En aquest
taulat "Les Escrita de Ja- teram que aquest; l'art de
traidor es satelitari de la literames Ensor" (Editions
ea, nun des Colonies, Brussetles, tura, mentres que la caricatura
Mbuixa originalment verdadera
i in-4.'', en paper de fil i amb
nombrosos gravaN3), el pintor li- temes literaris, es un art persabelista ataca cona de orAtum 61s nalissim, tota literapintors i critica retrògrades i es ria, al qual escau l'estil Iniantidefensa a si mateix tot ilefeneant lista per la roe, que tetes les arte
l'art d'avaneada; sobretot se de- plästiques, en /lar perfode infanfensa a si mateix en un al-legal til o primittu, san d'ordre tarn ltd
sän arts discursiPargument de; qual mes impontant ces el de la seva primacia en Ves.
Quan en el gran art plastie
el moviment modern, en el Simbolisme, en el Fauvisme i en s'hi barrejen tes valore antiplässobretrat quan s'hi danl'Infantilisme. Quan vosaltres In
amisten a cavall, diu a9.3 adietes rejera aquests valora de caräcter hiperestesiacior i parexista,
d'avançada d'avui, jo ja en tornava a peu. I en airó Id tota la es pot afirmar que l'art co qüestió
de fals perqub la gran pinturae. Cal ‚mire els seus olis de
Ja prodigiosa collecció Krabller ra i la gran escultura no neciosde La /M i li, per convencer-se del siten valurs atienes per expresmalt /menea( que eslava sobre san una profunda vista del forMetiese, posem per ces, aquest mal, 1 menys enoara necessiten
bodegeniate i figurista [lamerse paroxismes de erra mena, perene
dels roses i vennella. Col recor- la naturalesa de l'actitud parodar la seva copiosa obra de di- ale ta cus l'art es essencialment
boixont i de gravador per do- discursiva, ha simpleinent sonnar-4i la rae de gran ard i4. mulaciti d'hipèrboles i de persuacions exasperades, i tot en
airribelista, ja des datians
Party vuitanta, que és quan el discursiu, tot mi verbal, per eleSimbolismo trances fa rl seu ple. qüent elle siga, esta situat als
Aleshores el seu programa ja antfpodes de ço plàstic. Quan el
era aquest: "La aisló es modi- pintor recorre a aquests ertifica i Jet observant, La primera s'Iris de carticter literari en ¡eivisia, la del vulgus, es la Ifnia pressió plàstica ess que vol ¿acer
semple, seca, cense recerca de profond cense poder: no te, del
color. El segon perfeale es quan fentamen, la visió numenica que
luft mes exercitat, discerneix les ell vota:In-a; esta desviat del tot
valore i delicadeses dels toma; del Realismo plante, que es la
perfade ja mensa compres pe! gran valor de la pintura i de
vulgus. El darrer perfoche es quan l'escuiptura, la mes sublim acl'artista veu les subtilitats i els tivitat de l'home, la virtut divijocs múltiples de la llena ele na deis mostela, per la qual es-

be són incorruptibles.
Si velero fer una mioa d'examen de consciencia, si volem observar en nosaltres -mateixos i
en lea coses que ens volteo, venrem que la nostra vida és així;
Id aquesta manera de raccionar
del Desgrieux; a nosalltres ens
emociona el Wagner i ens emociona &enea), perquè en mig du
les deformacions hi trobern concordances exactes amb cena seus plans i gravitacions. Aquestes recerques progressives momoments vius, pera en Mano::
Lescaut no hi ha un sol momeilt difiquen la visir) primitiva i la
que no concordi amb la veritat linia ,sofreix i esdeve secondäi la vida. La reacria, la contar- ria. Aquesta viera sera poe compresa perque exigeix l l a r ga obmitat, la humilitat, Pinstint
conservada san les conseqüèn- servació i estudi atent. El vulgus
cies fatals de totes les tragèdies, no hi discernirà altea cosa que
el rebellar-se, di-guin ea que vul- caos, incorrecció i desordre..."
Es la doctrina del deformisme
guin, es una bogeria, i aquesta
particularment, del deforrrisIlie6 una mica amarga, una mica
pobre si volea, perb profunda- me per la Duna i en benefici de
ment humana, és la que es des- la majar subtilesa artística. En
prèn de la història del cavaller J. Ensor tendeix al predomini
subjectiviste deis Simbolistes i
Desgrieux i de Manan Leseaut.
aasimila ädtnic el verbalisme muJosep Marta de Sagarra
sical i onomatopeic del Simbolismo literari; sine que l'Ensor
l'aplica mes aviat a la prosa, la
prosa d'esbroucament que is la
que cal al seu taran-nà terriblement no conformista i agressiu.
..."Et vous, retrogrades pana-

APEL LACIO

Heu's art la crida que adreça a
Topinió la Ponència encarregada

dels treballs preliminars a la fin latió de l'Aleguen Nacionalista del
districte VIII. Es d'ano densitat
que referma el prestigi dels que

l'han redactada. Palesa, per si
sola, qwe la nata cntitat seid estructurada amb la ala severa
del mis pur nacionalisme. Es un
toc de clarí prontetedor que atia
la riostra gent a la cremada que,
ro per,' t les tirancles d'oprobi,
alliberord la Pdtria.

Diu aisí:
Ciutadans de Gràcia i Sant Gervasi:
Temps ha que la nostra terra té plantejat el problema essencial de la seva
existéncia. Temps ha que diverses po-

litigues són assajades aci i allà, amb
tent de donar-li una solució o fer-lo
desapareixer. I temps ha, massa temps
ha, que actuacions egoistes i unilaterals

devenen nous Prometeas desencadenats,
En James Ensor ha contribuït
al desenrotllament de l'art modera amb els seus atreviments
i fineses collorístiques, no sempre, pera atreviments reatas, sovint únicament demagógica; lambe ha ajudat amb les seves idees
deformistes. Pera, ni en el colorisme ni en el deformisme ha
estat un artista de cordura; ha
estat golafre i sala enfitat. En
el terreny estètic, de seguida ha
divagat, ha extraorbitat i no ha
pogut per tant explotar la part
de sensibilitat plästica que Déu
li dona: la xerrameca simbolista
l'entrebaneä i el fati cause en
falsas transcendentalismes, molit
inferiors i menys Ilegitims que
la simplicissima i subconsciente
transeedencia dels grans pintora;
ches, ohanteurs_de Nicomedie, la xerrameca simbolista féu d'En
Jumes Ensur un Prometen enea-,
gobeurs de vieille monnaie rouiesbufega
llée, decrotteurs de vieux balais, denat. I es per alar) que
un esperitat consuinteurs de chasteté, pondeurs i bruela com
les seves procacide cirons apoplectiques, vieilles tres els deus
tate tan pintoresques.
chiques, momies rniteuses, auPera aqui lambe l'han desatas
gustes celenbougistes de Foul'Ensor
taise, lubina de grandes mai- eat. L'agressivitat de
sons, singes de Brésil, gagas- queda mansdia al costat de la
gagos de gogogaga, Robins, Roa que ens gastava el eritic fran-i
Arthur Gravau, quan fustibines et Sansonnetss, incliner- ciar
gava eis artistas independents
vous devant la fait accompli. des
de la seva reviniste "Main
Rendez les armes! La rude batenant: "Marie Laurencin: (je
taille est gagnie!"
n'ai pas vu son envoi). En voila
No hi fa res que els mote no une qui aurait besoin qu'on lui
espressin literalinent cap idea si releve les jupes et qu'on lui..."
en canvi ne suggereixen d'ine- etc., etc. A y er= quan escriurà
narrables. Aixa cerca Mallarm6 l'Ensor quele,om de semblant a
i aquí hi ha el Illevat de l'actual
aquesta critica que no podem
—ja desmodada — literatura eucontinuar de copiar? No li ferä
bista; de la mateixa manera que denteta a l'extraordinari Ensor
en les composicions propiament aquest paroxisme criticista?
musicals de l'Ensor, (perquä tam
Joan Saos
116 conresä la música) hi ha un
idèntic ferment, el que desprea
esplotaren Strawinsky,
tia i el grup dels, per durara, una
selmana, celebres vea joves
compositors—tan prometedora_

deis catalans, mantenen la nostra vida
de conjunt en estat d'interinitat, fent
impossible que les energies de la nostra
rana, sublimados per mi ideal nacional,
aconsegueixin aquell grau de divina expansió que deixa petja inesborrable a
del cubismo musical pelasen°.
z
través de totes les edats.
El mes important pera d'aEl desig, pera, de /a nació, vibra •en
questa mefistofelica personaliel fons de l'ättima catalana i aclareix
les consciéncies, excita al sacrifici i fa tat artistica, despees del seu
estimar-nos a nosaltres mateixos, pre- precursorisme, es la caricatura,
mes que la seva pintura, encara
parant-nos per al dia suprem dels grane
que la seva pintura oscil•li soheroismes Si, com s'ha constatat innombrables vegades, el aran evoluciona vers vint entre caricaturesca i
nadora, mistan i satanista; la
tota mena de cantes llibertats, no poden
ésser una excepció ni la nostra torra, seva caricatura, d'estil pueril, on
ni els hornee que hi sojornen. Als mo- hi ha suggestions dele anglasos
viments racials, no de grup, que s'han Gatea), i Rowlandson, dels fransuscitat arrea del man, correspon el cesas Cahilot i Redon, de Goya,
deixondiment integral del nostre poble. de Felicia, Raps, de Geroni Bosch
Per aix6 a les ingenuitats de colla, de i dels dos grane Breughels,
secta o de partit, que ternes enrera pul- Breughel el vell i son fill, Breuglulaven en la riostra política, succeeixen hel dels pagesos; caricatura soles afirmacions categóriques. Som una vint escatológica, eacrilega I
nació que avança resolta i animosa pels obscena, quasi sempre pes0Mcamins que tenen fressats tots els graos brasa. La caricatura de l'Ensor
nobles. Sons un espera col.lectiu de es emocionant fina a l'esfereïment, paroxistica i endimoniada
grans rendiments, avalats per la nostra
com visió d'embruixament d'opi
voluntat i per la nostra história. La
rala s'ha retrobat a si mateixa i un crit o altre eatimulant, i es quelconi
snalaltis que convenia a certs
uninime de Ilibertat proclama els seus
drets inalienables. Per alzó, si no vol cenacles, intellectuals de la fi de
eegle,
pera que avui potser no
lamesser endogalada ni intervinguda,
pee permetrà que se la vengui com a interessa g-aire perqud la gent
jesuerist per uns nous Judes. Si, per va comprenent que les cosea
ara, és provincia de l'Estat cpressor, malsanas no san sanea. La gent
no sen i ja mai mis colimia de cap líder. es generalsnent alai, un xic lenRes no hi Ja rl min sale pugui aturar ta d'enteniment. Quan la gent
el sol esplendent de les tunees Iliber- Blanca eonvenant d'ad( uno

quants anys que les ()Oses mal..
tato.
A aquesta aspiració, a aquesta esput- saneo, particularinent en • l tova
tualitat que serveix d'unió als patriotes reno espirituall, eón efflINS faicos,
l'ad rnocionant d'aqueo aza
d'Acció Catalana, responda tumbé l'Atema Nacionalista que vonim de eions- Urdes parealoks aparetzerlt tale
i
asenyepreable. Atad li paseara
tRuir en aatiesta barriada. Tots ele que
la sentia, tets eis que *ferie a runiaon lambe a la mentirla del gran art
ave enea al embeba
ami, la aceda ideologia 1 amb el madre
patriotismo, tenen el desee (rejuntar-se gua«. ano nes e.11 Oreoulimoke
deis atrevidas ala mapa filaa des
a les nostroa tasques.
pstá l latea til, bolina re»,
A tal eiecte. As que llena ormlwort de
mermen he primera lates, ja aoaalsre-

ves, de rAllmeti, len sea celda ah que
Indulte. ea ei dietriete V111, per tal
oitily
ger, ame diil6 de aMae

!set

Pisaeleteix».e,

wat i pitgefte~ ~te,
De taba mansas, rulo Alba
elaahe amioabarsuo Iba
doa 4411Plan* al me !A beasaa.t
dem(Piworelsisham

El lector diu...

PER LA COMPLETA CA7'ALANITZACIO DE MONTSERRAT
Sabut es per tothein que hagi visitat
la mur:m.087a de Montserrat, la gran catalanitat dels Pares Benedictina que vous
sagrat tres« curen d'olla, pera el seu
exemple no és prou pm-que les dues companyies explotadores dels serveis de traeció (Cremallera i funicular de Sant «loan)
els itaitin. Tot alió que pertany al servei
Os en easteltlr No SS vergonyés que quitra
un Unza del tren del Nord anean; eregui que no és a casa? A Montatrol-ciutat
hi ha el retal en castella.
També eta propietaria deis hotels participen del mateix antieatalaniame. Els Solista de propaganda i els anuncie tots dels
serie respectius establitnents, retan redaG.
mis en aquella Ilentrua que no es la lid,-

A la primeria del mes d'agost
de l'any 1918,. un metí, a les vuit,
quan ja dios el sol vibraven ( 'estridor de les cigales ¡les cançons
de les eres, plenes d'or cereal;
passis cnaquesta present vida a

pedrea montide g , "qül! Te eta ea
ara de la gesta d'Annual . Ell ere)
parlava de llops, autentice, arnba
el pel erissat i amb ola ulls ene,
cosos com fanals, que foragitavall
la fam dels Iturs reialmes, sea,
pultats en neu. Em parlava daß

l'altra, cristianament, corn havia
viscut, a l'edat de seixanta guatee anys, el meu pare, que sigui

Ixtritulinezt n
P et
f dodrenledse lbsa los) sdoes ,13 lcoo2
bestiales alados, amb un venta

al col.

Jo era, ei las! ben lluny 'd'en
quan mori. Ens eeparaven unes
guantes Ilegües de terra i unes
quantes mines de mar. Hi havia,
entrernig de nosaltres, el que en
dale)) el "bassiot" al mesa pais.
Entro zerta gent, que no s'embarcaria per res del man, es instin( iva i fonda la por del bassiot,

atenuada de la primitiva por
oceänica, que den ässen d'origen
divi, com ara tumbé la por pänica.
Feia uns poca dies que havia deixat el meta pare, amb la idea de
tornara m'bi a ajuntar quan
guessim paseat uns quants mis.
Un paperet blau—l'etern ocollet
de mala mora—quo partí al nieu
encale, gairels6 darrera del seu
últim sospir, va venir a trobarMP a la plana de Vich. La tarda
mateixa que ell, onllit de la mar.
era de roe present, endolant ma
pebre llar trasbalsada, jo ben pon
cures d e la gran i irreparable dras
san a em trobava d'excursió a la
macla Saladeuress de Sant Julia do Vilatorta; i havia visitat en
la seva capella boscana el sepulore d'aquella santa Amäncia, qui
dliuris a Drin l'ànima läctea als
den anys i vint dies, segons hom
pot veure en el sarcòfag humil.
Totes les males noves arriben; r
aquesta m'arribes Va1g partir a
retre els delires suprems a la cara despulla. amb el cor trensat i
amb els ulls eixuts de l'estupor.
Vaig traspassar serralades i congustos i sots feréstecs i cimals ,
quan amaina ma casa, tata consternada i negra, plena de l'Absent,
mon pare ja era enterrat el dia
abans. Per sempre mes, en la
vida, dure el dol de no lamer asaistit el traspàs i no haver copsat les seves darreres paraules,
que ara guardaria en mon cor,
amb tenacitat i amb avaricia. Als
SrUS darrers moments no li mancaren llägrimes ni li mansä pietat . Pera mes encara 'l'hl callen'
I, no es ver, o mon pare òptim,
que abans que s'acluquessin en la
nit eterna, etorn del Hit mortuori, quelcom cercaren tole ulls?
Deu sap que jo Ii havia donet
tota quanta satisfaccia un fill pot
donar a un pare. Tan lleugers tro
basa els sacrificis i emmelats de
tanta dolçor, que em sembla aire
es temeritat esperar-ne un altre
premi del tel. Nomes frustrat
d'una petita esperarme, que no
esteva, certament al meu abast,
satisfer-la-hi, se'n va anar a l'al
tre man. Mon pare morí amb la
secreta recança de no haver arrihat a coronel; com creia ell que
Ii hauria estat cosa ben feedora.
Per quins camine un pazifie
terrenal podia encimbellar-se a
la jerarquia tremebunda? Es que
gerarquia tremebunda? Es que
un pobre pagès sap el camí de
les estrelles? Ara us ho dirts;
i veureu com no suav a del tot
descaminat.
Mon pare (i no és

broma) era
de la quinta de Castelar. Fins a
un rústic poblet, on la terra as
del color de la terrola, terra prima i clapejada de rocam, on, entremig del rostoll en venir el
juny, esclata viofentement la
verdor de les tapareres, van arribar, pels volts de l'any setenta,
taus predicadors de novetats,
evangelistes d'una edat daunada.
En aquesta edat tot seria do tothom—el Sets. naturalment, i el
que a •zadascú toques dele altres
—i no hi hauria contribucions

tot suau. Ell em pintava La flaa

merada súbita d'un trabuc, eixint
de tras-cantó, escopint soroll
mort per la boza ampla. I evoca-a,
va unes boscúries rosques, rolla.
redes o suredes; i uns cele baba:
xos esfilagarsats en pugles;
uns campe herbosos, amables al;
peu. I em deia com les breves'
dones navarreses ponderaven leg
barbes frondoses, d'una foresta'
frondositat, de Carlee i tea
raen geste i mots despectius per
Alfons XII, a les barbes mateas
xes dels sena soldats—
D'aquesta manera, jo, escota
tant, i ell recomptant, enganylta
vem la nit— que tamalera ella
vencia. Un aole emperesiment
m'encadenava7 els ,braeos 1 Tea
zames; 1 una calitja suarissima
m'escampava cendra per damunt
els ulls. I romania adormit entremig d'aquelles recitacions he4

rotura.

J. Fonollar
(Seguirà.)

La Política
LES FULLES VOL4NTS
El Come!! d'Acció Catalanu ha acerdat la próxima publicació de la segare
falla volant.
D'ací alguns dies padrean donar-ne de-

talls.

"PATRIA I LLIBERTAT»
Ha sortit a Granollers el primer mí/itero del periódic Pärria i Llibertat porjoven en aquella cinta' del nacionalisme
radical casal&
Corresponem a la seva salutaeici, desit¡cite-U forres anys de

vida.

APLEC JAUMI
Arvi tindrd llar a Manresa la celebració de l'aplec organitzat pels jazonina,
amb el nota de I'Apier dels tres mit-

res.

Entre les diversos artes que l'integren,

hi ha un míting d'afirmació tradicionalista, en el qual par'aran els senyars Josep Cirera, Josep lloró, loan B. Visa,
Liudo Argerni, el diputat per 13areclona
En Raras Baile i En Miguel Junyent.
cap del partit o Casalwayti.

PER A LA MANCOMUNITAT ARAGONESA
La Junta directiva de la Juventud ara,
gonesista, de Barcelona, acordó elevar S.
les prcsidMcies de les Diputacions de
Saragossa, Osca i Terol ins pro tecle

d'Estatut per a la constitució de la Maiscomunitat d'euptelles tres prcrrincies.
Propasen que porti el nom de Diputacid d'Aragó.
EL MANIFEST DE "LA
F. fLÇ"
Del manifest—que

dia repro-

dufrent—cle la lovenlut Nacionalista "La
Falç", amb motín d'adheeir-se u Aedit
Catalana, se ella fet un tiratgr de de

mil exemplars, a fi de divurgar-la erttrg
els patriotes de tot Catalunya.
CONFERENCIA D'E.‘ .\IASSO,
I

LLORENS A BANYOLES

El dia 25 del corrent, el clipntat
3Ianuel Massó i Llorens, d'Accia Cata,
lana, donara tit4d conferència a Ranyeles,
tariant de La tasca de la Mancomuna&
de Catalunya.

ni consume, ni lleves, ni quintes,
ni foscor de capellans, ni tirania
.1,TENEU NACIONALISTA
de Governs Iladres. Aquestes
predicacions feren alear el cap
DEL DISTRICTE VUITR
dele pobres pagesos, i se les esDissabte, dio ro, a l'interior de
coltaren, anda l'esquena dreta.
Per acarear, el tren fou enden- Granja Roya! Yolandu.s'efecitni (ocie da
etnutitució definitira d'aquesta nena nonuant i tau proclamada la República. La República era una titat, que re o espandir !a semenca dei
ressorgiment de la ¡ 'itrio en ei CIOS
senyora amb el cap ple de torres
d'aquella barriada que, 1411 jorn mei un brot d'olivera a la rufa as s emorable, acollí /a Conferéncia Nacional,
guda amb un peu darnunt l'a l
Assistiren a la reunió atta centenar
tr e — en els duros . Aquells pagedels patriota inscrits i dem.'s els sesos no en sablea gaire cosa mis.
i Vidal de Llobatera. Ea
Castelar arriba a presidir el Go- nyors Cervera
tra.
reberen tumba bon nombre d'adhesions_
Sigui, dones, dirigit a tota ele llogatere
vern i lilti bona la promesa: no
tins mots de salutació del senyor
de la muntanyael pro que ea eatalanitain, n'hi hagué do quintes; tothorn president
de la Pon,.'ntia encuere goda
pula no faran tués que els que tenon el
hagu6 d'anar ,a servir, A mon patre t'alLe preliminars, doncrres coveritable deure de ter per ella!
re li toca la glòria d'inaugurar dels
merte
a
les
tasques de la reunió. Segui..
Josep Sane SoldevIla aquell segle d'or-- anant a cono- dament es earat a la discussió deis Ene.
batre
els
carlins,
en
les
foresteL'ART FREI/OL
tufs. Re posta a les objeccions seil »14
gues mutilarme.
Sr. Director:
encert i tina comprentió admirables,
niss
d'hivern
cru,
quan
Les
el senyor Maestre , l'oren aprovats bei
Amb motiu del festival pro-monument
vent
ronaava
dins
la
eminencia;
i
Ventura, s'ha parket ando desconsideraL'Ateneu Nacionalista no sercl paa
cid d'un art que a Catalunya nun ha ar- sobro el trocla reines o olida salun casinet mía. L'al* sentit dels sella
leva
la
flama
alegre,
mon
pare
ribat encara a la aova plenitud', per no
fraseado, concretat en aqueixos Estst
bressolava la meva imagina:3a;
haver-se donat al parlic obres veritables,
tuts, ho privan La carta, el biliar, tei
amb el redil (tasares hiverns mes
que caratoteritzin el nueve arnbient popudamos, eI,u escacs i tota la fui:arara ei.
lar, secprement-rie teta la seva pezsia i trena encara. Car heu de saber torpidara d'aquesta mena s'haurd de lee,
no tot l'ainbrutiment (sin os la ara, mes que el muno do les aoves proeses dar a la porta; no tindr,1 entrada. Ale.
o mane misteriosament. Cal, pera, edu- belicosos foil el inateix de Rol
senyaidrem u» fet significatiu: Y.sstatipit
car el públic, mitjanont la caneoneta dan i dels Dotze Pata do Frau
que elelerfnina aquesta prohibicio J'u ele•
L'art frével té, a Frane,a, (oreas ça Ell va fer la campanya de N a •
cePtat amb unananitat absalula. Tarimanarra 1 de les raen...ayes mita- tris els thicitswiirtes de Gracia .t,itt bes
i ben miles asInsitick,re, °o la
briencs. La pietat filial no eta oc•
i la Ninta Jo fan ies dalicies del
conecients.
re fina al punt de «euro que els
palie enlb llar ~wat reponen.
La Junta thíreetito queda integrad'
ed fi d. ener cuple» tpir tacar- van s fets ¿'arrase eolipeeesie els
peto sentyars :etarras: losep Venia R*
dala famorlide vemputs do !lin- proaident; Cerk.r ilaesteo, luid M,
nia eh euett-es °metate neelosede, amorate de eattsienitet 1 'me*, «pa» h ealmente,. fleme faidiliars a cesa lere Lleierat garfa Coonfralan.r,
idea th fer un muere por e pesar l'art ~ira mea ol de Idoatempalm a F•t no, A. Serch, 1 9.» Nao i
IDe l'atan dime- Mema,
falwal
Ca141,0 5A 111•‹: que ea "'N
da 1 fli‘l salv o do l' amatoria, a rerals
"Ida dolar cm," 00 !es gilit
1
•
.11•01 . dat 1 rt mima llP iabt
l
1404). AAarrotemlito
I I d ar

e le»

Diumenge 20

a

Mere de fe23 -""
vommumm.serame.,...

Les

sardanes

tome 310RERA

Meres leed na autor que permetria
01311ERVICTORI 111E780/10L041118
amplie latieren, rnets; alga Pollee e'ee11 . 1111VICIRSiTAY [4 «menos,'
tranytere lee no n'hegim perita abasia i
Dia 17 de març de 10 23.
(l• fee per parlar del ¡sestee Morera
rtal au peltruod eetudi de la sera obra, en
dores de/minad.: 7, ti!, 18
anar a :patear d'en tot seguit te un
Baremetre a zero I al nivel de la mar,
dupte: neteitiaert9de començar. Parlarem
W09 ; 7631); 7n13'L
primer del e'ejiatteínt la eerge" que de "Le
Termómetro tih 13,0; Iza
menees"
o
de
"La
feeta
sardana 4e4est
Termemetre buena, Te; 10'6 e 10'0.
sefulles
que
de
"Lee
*co
YUSO?" M
Ilumitat (ceutesimes de saturació), 74;
ques" (?). Aquest interrogant es pose. 67; 74.
«mis ite taterit enfront del comentatista.
Direcció del yent, NNE.; SE.; SE.
Ui hit vna eoluei6, pere, i es parler de
Velocitat- del vent en aletee. per setot alabee.
gon, 5; 6; 1.
arete Iderrera fe fill eepiritual d'En
Estat del cel, quasi sere; quasi tapat;
• libtetüra aembla que amb tot l'amor quasi Mime
l'obra
reetleete neeeesaris hagi armfat
Classe de necole, riente; eirrus-stratue,
el Pare de les Sardanes, per continuaretImulus; Fe:camales.
*, pea polr.la, potser per acabar-la, no Teraerzturee tot;. 'tos A 1,01101•
JeteleuellInentir snob el feter de lee ene"
M'exima, 1r2,
Per6 881e .,rembla que deepres d'En MoreMínima, 713.
ra jeno es pot entn- mes ainunt.
Minima taran de terra. (VI
El marche ea di ente de les simfonies de
Oscile:ido% termoulatrica, 6'3. Tempo'
eethovea i tira per ara la dita perdura.
mitja, 11'0.
El mestre Morera eri dequelle artistee rotura
Recorregat el ven: en lene) tmrn,,
dels cestita dieersore Un estil, podriern anoquilametres.
emenar, reflesiu i pausat, "La sardana de
Iea zr.onges", al davant, un estil nat de
:t'abalea interna. d'aquella alegria que
.tetlione ea dau un ale a dios i que s'en- LA PUT.L./CITAT
eemana de la natura, que es timba e dm
PREUS DZ SUBSCRIPCIO
-d'una rattatausa, al brollarlor d'uva fonearoeiona: Mies pessetes cada
tana, en la enea d'un infant, en unn mes. Catalunya, Espanya i Por—
Jeme del poble, ve't acf un bell exemple, tugal, 750 pessetes tres meses;
"Le festa mejor".
15 eis sis ideal; 30 un any.
• I encara un altre estil, l'humorista,
Unió Postal: 25 possetem tree
œl neme! hacer sentit "El senyer Esmesos; 50 ela sis; 90 un any.
eleve" per endeeiaar-ho.
A l'home dele estils diversos tembe
Demà, dumm, festivitat de Sant Jogeseauen els precediments diversos; En sep, a les unze del mate tindrä lloc al
Morera, de l'Avi Pep ho ha beredat tot, loc.11 de "Setkoka. Cantoa-um de Sant
deepres de 1.'"Avi Moreu", del primer Just" la inauguració de la segona ExpoAlter de !ordenes, ha singst la tanda cho- sició de Goigs..organitzada per l'Asso'rejada d'En Morera, que es eilt on potser ciaci6 "Els Amtes dels Goigs".
tia art bat mea amunt l'autor de "La SanFiguraran en l'Exposició molts exem* Espina".
plars de goigs de Santa venerats en par"La Sardana de les monjes", "lees fu- requies, esgiesies i convente de Barceloler secretes", " -No-sha Canee", "IeEmpor- na, as-ui desapereguts.
ele", "Nostra eccema" gen abres ene esAl local"Schein Cantorum de Sant
)(ladran immortals; de la serie de les Just" facilitaran iirvitacions per a visitaadeeoe ehereendes "L'F.enpertle i Roetar l'esaltada
m
Exposició.
Prele", plena de Ilatu 1 de color, que fa
alor de "tarih de ginest", nosaltres la TIVOLI. - LZ3 7 DiLIAMINNIL':
reverlarem seirepre com a nna de les rae«
llenas impressions de neutra vide. [fern
MUMPISMIIIIMIPICIMM7
bobee' Ist
ember redel dele ruMtree
koetione en areaella impresel6 musical de
, C ,43 fi 1.7
-, ,,,,..
Spass -a la falda de la mere er.lte el eejg a *Ir ee äl j e
tit-eeeim impreseionierne inenperalee es
tesar : Motee el heme la tramontana sena.
bis le robla eenr.nr.
lihre ha sentbiat sentir cantar tot Cal:alinee& co tes serse eardanes per a ehor
1 colea, ele aestree «frotis i le nostre '5
tablee testen na agennansment tan gran
1 teta raueinalitat tan corpreni:dora que
(tia a;1'...,;r:it en Canalei
hora compela: perqu'e "La nostra caneó
*ere In mill•re.
-ausomomicascram...a.vaieseammorpasaallelM•
Arierteetleeem raga amunt "La testa mejor", una de le 9 T'Alcas entre les e:in:enr.ro 'Tel . 1472 A. r
neo per a tobte, ella i "la nit de Sant
UtVgi
-doen" sen ¿Wat! de lea sarrlanes qtre mi
PO metica el significat-Vontradueix
Atnb el neurwro 229 tpie acaba de
del ecu time Igual pasee amb la ales
de seriases tlecti e edrei a la finita, pubiicar la "'Revista Musical Catalana"
Catará),
eu. "La prima", "La eirera", "L'auber- (Butfleti mensual de l'Orieó
eee", que teneot la dokor o sabor eeela comença el XX any de publicació. Ja
.ipse els (sean; eón com u pa mesa de es sabut que a la dita revista hi han
jeguinn. "La cirera", sebretot, que tot vingut col.laborant reputats músics, no
len trestader ja slan aeabat, talment selament de Catalunya, sinó també estrangers, essent constantment sol.licitatoril lee trotten que descree
Areb la sardana "Davant la Verge" ha da la col.lecció dels dinou volums pu«era una in les millore obres de con- blicats on sed reflecteix per complet la
fiere :anee no 'Labre die punt per punt vida activa del nostre renaixement muco (lee de-crin aquesta eardana, per6 tec- sical i el mes assenyalat de fora Cahare se vent transportar davaat d'una talunya.
Mere de Deu que a la força ha deferser
Ei sumar! del darrer número apareveles la de Nitrit o de Montserrat, pene gut és corn segueix: •
'faene. vestiduras
El Centenari de Char Frank, enTaenent coin una imatge de talla de cene M. de Gibert.—Un Congrés de
fasta. l'obra d'En Morera es Illure d'en- Can; gregorid i nuísica religiosa a Patareeee, cantellada pero anib tot el seguit rís, J. Riba i Mori —Des de Ginebra,
Miel de les uostres coses.
Lluisa Bosch i Pagès.—Des de Madrid,
J. M. G.
Josep Subirä.—Orfeó Cataler: Concerts
en dies fhtins a la tarda. La Missa del
teEseart Folk-lore de Catalunya esta Roscr, de Mamen Routen. La Passió de
Ordenen els preparatius per a celebrar la Nostre Senyor Jesucrist, Jeans l'Eran"Neta de la Densa, la qual ea divieire en geli de Sant Mates, de J. S. Bach.—
bes e r.' dona. els diumenges 23 d'abril i
Catalunya: Barcelona, Igualada, Sant
/3 de nudg; ea aquestes eeseione hi Vicens de Castellet —Vida musical dels
Wrendrant part elemento de l'Esbare els Orfeons de Catalwiya.— Bibliografía:
quals donaran unes sinquanta incoes. La
Llibres i mi-si-ca rebuda.—Noves.---Newart musical miel cerree d e duce cobles crologia.
dada eesai6. que deanes tocarau tardones.
Tot eix6 es fera al local de/ Fronten
Coneai, del carrer de Reselló.
• ••
"
Bota el non de "Dancen be" s'ha conoeieuit una agropeei6 de sardanistee que
sellarau >I bou estil de hallar sardanes
CHI q ue tothom ele kaki; ele desitgem
tata mena d'eneerts.

Art

:s9 1 ...9
huir-112

SO

Rda. Universitat, 37, cantonada a
Ja Rambla de Catalunya
Ahir al molí va arribar amb l'exprés
de Madrid, En Rarnon de Castro, Sois-

•

La Piada

Sant Jordi

a •"'. arrià
Aer

bella resta, una de les indo
ue$ eu les que se celebren a Catalunya,
liendre :loe el 29 de l'abril vinent. Per
• oreenitrar4n sa
et censtituil una co11114 ,16 integrada por representante i'Aeti* Cetelarea (delegarle). Centre Regio:milete; 0.kb SaxriAMPAC i Aesociacid Proitectora de eieneeuyaneu Catalana.
Beettint el :festero tradeloual. el matt
It/ndrä lloc Faldee patrietic de Pedralbee,
eoleame al Erial lienedir de Santa
„Varia, emes per l'Orle& /cardanes migdin. tarda 1 oft, de. Ale dite attar sera»
i ptevennent oanvidate la Maueomunitat
('ataluttya I el Censen municipal de
.011•PireblIA.

Oportunanteat ampliarem ele detalle
ersumeata ijada.
11111ME
L'ESCOLA 1 LA PREMSA NAClONALS SON LA BASE MES
PERMA DE LA LUBERTAT
17117DRÄi

secretar; del Treball.
L'esperaven al baixador del Passeig
de Gràcia, el secretad del Govern civil. el Cornee de la Pira de Mostees,
el delegat regi del Treball i alees per-

Wetien:
a preuG

PEL

sones.

teVITAIL di

sA

oro s'estatja i d'allí anä a la inauguració
de la Fira de Mostres.

JOSEP

PRESENTS
Peus 1 gäbies de llave, das do 67
possctes jac. Gran asecirtit en
articina da metan
PREUS SENSE CDFJPETENCia
V. GOCIATG. P. dala Estudia,
LES 7 DALIAIKIIMES, TIVOLI
A l'establiment del senyor Tarre, de la
carretera de la Bereletate colon expoades uues artfstiques tubo& i treballa que
les nema i seas de Emenler Catalanes
del Casino Berloaalista de la Bordeta
dediquen al regidor 'mayor Tomes amb
motel de l'hornenetge infantil que celebraran el dillune, dia 19, testa del seu
Sant Parró.

La casa Guitart
assabenta t la seva disUngida clientela i amics,
que ha rebut les novetats
per a la present temporada.
Portal de l'Angel, núm. 3
Aam.

Hostal "La Maritette"
Restaurant, teIófon 3440
Per a turistes i farolitos
Especialitat en els enelirt-eo
Moliet del VaUes

cAre"LAGARZ17
EXQUISITO Y PURO

Assabenten a Hui'
disjingida clientela
que, amb el fi de
atendredegudarnent
els eneit y rees efeetuats fins a la -nit
del dia 18, vigilia
de Sant Josep, el
dia 19 s'obrirà el
seu establiment a les
nou del i matí, cornen(:ant la venda
desde l'hora esmentada.
—

Organitzada pel Cansen directiu de
l'Atienen de Saut Unís Omega, tIs
Sant Mart!, d'acote ale) la °mime
de hatees id arad; ababa lloe, .41

Velera Et1 COLMADOS

BON-TENIPS. Quintana, 7

MOBLES OCHOA

HON ELS r•-•n
,
• ,-....
SIELLcos r— elai, ‘..)

Galeres Layelaue0n

1

Xacolata Garcia-Reus

!•nnn•n•nn•••••nn•n••717,Algrfflrn

CUIll' CATALANES, 613
MOBLES, JOIE S, TAPISSOS
LANn-AftES decoraoló, proJectea por eminente artistas

1

Purés

FICA.IERAS
sont ola millors del

min

emee•n•nnamamose.waws--x...-

Ultim mes de liquidació. Retal
HISTALIAAil;T FiGYAL
de 5.000 parells de. sabotea de
Saló do Te
senyora. A teta epersona que cada die te daletant de 5 a 2/i de
emopri per salo: de 25 pessetes
l'americana en 9 a 11:
i
dinar
a
se li sionarä d frano un parell
tic sabates de Afee pesseteseEs fa avinent ala :Chors de
Caleats Novelty. Plaça Santa Careo/lenes que . vulignit'prendre
Anna,
part al cuneurs cito caramelles
que ha organitzat l'Ajuntament
Per a Comerç I idlomos, Ya- per la vetlla del dissabte de GISqui-meea, oto., esindlets, senyor o ria, que el termini d'inscripció
menyoeeta, a FACADEP51,1 COTS, s'acaba el dia 27 del mes que
carear Ares, la. Telele B041 A. som, a les set de la tarda.
La mas important d'Espanya.
Mai el cabdill d'un exercit vencedor ha propusat unes condicione de rendieiß ten monstruoses cona les que Vitellezo ViteIli impos.ä al seu enemic Guido
D'aqui nasqué la sublimat da la dona Mea gentil de
la histbria Me)NNA VANNA.

Gran assortit en vaixelles de
porcellana, jocs de eafú i te, cristalleries tallados i gravades, orfebreria, coberts d'alpaca de telilla f propia per a presenta i postres.
CRISTALLERIA M. ESTEVA
RAMBLA DE CATALUNYA, 9b
El Consistori en sessid del dia
7 del mes que som, prengue els
següents acords:
1.--Concedir un termini de tres
meses porque els venetiors de
Mercats puguin canviar d'article de venda, els que Mi BullidUn.
— Solament serà permés el
canvi • ampliacid d'articles,
els casos que no s'irlteri l'extruttura del Roe.
III. — Aquella als quals els
sia otorgat el nou permis amb
subjeceld a les antariors reglea
deuran satisfer en pagament del
mateix els drets consignats
pressupost per a la classe d'artiele que hagi d'expendir mr,s el
50 per 100 del fixat eu les tarifes respectivos, aixi con) el lloguer mensual corresponent a
l'article a quä es !testan, dac ura amb les nitres de la M'a
ciaste.
IV. — Acabat el termini asad-,
nyalat, no es cunsentirä, alegui's
el que s'alegui, que en els lloes
dels Mercats es vengui articles
distinto d'aquell a que astan au-

81 tenle mal de V

kgrama:
"Associació de la Premsa Darla de;
Barcelona:, Cantada, i3. — Actib Badi
Catalana Paria protesta energkament as:

easeinat lidera obreristes- Sepa! Cemeg,Aai,

Conaell."
L'ATEMPTAT DEL CAEREek
BONAVISTA

La etureeria sobre aquest fet ha cure;
reepost al Jutjat de la Coacepció, se.
°retarla dii senyor León. Ha queda(
aclarat que els treta anaven diriges cene'
ha Francesc Delicado.

El fet ha een qualificat d'aseas:leas,
en la persona de N'Antoni Rojo i de
teriptativa desales:nao ¿'En Franeese'
Delicada, a qui se li ha , deixat vetre.
la causa per si vol pmeire-hi part
UN ALTRE DETINGUT
Ultra de les detencions
Vicess
tolla, Gregori Guerra i F. Vifias, de I.
guata donivem compte en. nostra edk
ció d'ahir, la policia ya. detenir a
Pula, de Sindical de le Distribtente
Ahir al mil, el ocnyor Feriaren
Cese-J.1u, jutge de Drassanmi, prengué
declaracid al Botella i després al Pena,
deixant-los en 111bertat.
A la tarda van declarar els e:tres cld81
i es creu que :arribé secan posats en
berree
LES COOPERATIVES MOTES.
TEN DEIS ATEMPTATS La Federaci6 de Cooperatives de la ,

provincia ec Barecicra, daerant el retargiment deis atenemos, ha acordat
avinent als Poders Initdiesla sera mes
ferina protesta per la indricasió en qué
es &iza als ciutactars, considerant que,
sense les elemental,' garanties que l'EaJet den als seus súlxiizs, es fa ir:momee
ble tota la tasca d'evreekle i pervereeesocial raonables i s'empeny a ics musca
obreree envero precede:riente deseseerate,
i caótica,

ENTERRAMENT DEN JOAN
SANDALIAS
Ahir a la tarda teeree ;loe Vel.terrar
ment de Jamo Sandalis Calpe, 2$14 ,7 del
bar del carrer de la Riereta, caatonadas
al de l'Aun:la, que merí a como:Lúes- ,
cia del tiroteig del dimarts.
1
La comitiva va organitzar-se a Hita.
pita! Gene, des
. illant pel cauce do Vi.
Ilarroele, Ronda de San< -Antoni i Mar.
emes del Duero,
El cateceenortuori pmeeva una corona de flete eattrols deis amias 1 Peina
de l'infestunat Sardelias. El dol era pre"kilt per un fill del diftnyt, riel de .11
anys, i bltre< psi-etilo i molts -seins
ambas de-la familia.
El eaelver ele Juan Semi:dial, fets
terral al Cementiri Neto,

CONFLICTE RESOLT
Al Sindica! Unic ded Ram de Cana,
trueeic5 celebrerete divernereeepasaat Juan,
reunió eis c4a/ers de la casa 1:estoma/.
Oliva, eircerregat de la errostruere6 d'un'
teatre-circ a la Ronda de-Sans Pan, havena estat „solurionat satissfactóriameat
el conflicte.

OBRERS ACOMTADATS
EI getent de l'Hotel Rtite ha g-m.
dit del errerrei d'n.ne 25 reiredeats d'aquell eetebliment per haver .bacaionat
el treball per tal d'assietir a la mareestació de tprotesta que tingree lloc.el

claret el boicot a la fina que el sanee,
Sebastià Canudes té al carrer
tv,
Llibertat, número 60.

Crónica Judiciária

icielpeLni

ten eseu
Deraatien_le a les farenteles 1 Me Stas
Pere, 20, farmeria erige. .

Prou cabells blanes. — Incomparable Aigua Aster. Venda a
Fengrers i al detall. Satine i
Soler. Jaume I, 18.

AUDIENCIA PROVINO/AL 4
A la Secci6 primera ha cordel
paregut Antoni Rosell Valarrasas
acusat dem delicte de furt de set
tones de fusta de roure i eine
d'altra classe, tassats en 25 pest
setes. El fiscal va demanar-hi la
pena de dos mesos i un dia d'ares
reet major per a el furt.
Davant de la Seceió segona
Davant de la Secció segona
s'ha presentat Manuel Lbpes
Diese, acusat d'Un deliete de die-4
par d'arma de foo, per el que
loa sollicitat el fiscal la pana
d'un any, vuit 'rieses 1 21 dies de
presó correccional.

LA MUSICA
AL PALAU DE LA MUSICA
Avui, diumen,qe, a la tarda, es donaal Palau de la Música CataLtia, eúltizna audicall de la grandiosa cbra de
J. S. Bach, "Passió de Nootre Senyor
jenscrior, negocio fErangsii de Saut

GAL E NTADoR
EN oe0l3gt

Malea".
A l'igual que per a ee paseada audicid, vénen a Barcelona, ultra importante comingents de les poberciens properes a la capital, gran nombre de bona
adicionats a bes grano manitestaeices ar-

PULIDO

pLACOM

tis tiettes, de Valrnria, linda, Tarragona, ()trena i atallorca, desitjosos d'apretaos l'audició de tn magna obra de

?--

1n•n•n•

A l'assaig do conjunt qiee tingue Ilse el
diveulres paseat o l'o s-feit L'Eco de Catalunya ton obsequlat per tote ele socia
charlotee i proteetors amb diferente objectea el gen mestre fundador, En Josep
Maula Comeila amb motiti del sea firme
Com els nitres saya, les eenyoretes orbenieto, han creen lee organitsadores de la
col.lecta perderle ele presenta al sea besvolgut meetre, el qual obsequie mott
agrait a tota ele etnte debreblett amb tan
modest reteneri de dele» 1 tuabart
1* y etIta trab la majar alerta 1 traternl-

l'Aesociacie de la Pretina ,flealie
le Barcelona ella rebut el aracet.ipie;

marts passat.
BOICOT A ITN-PLECUER.
Els obrero forners de Gräcia haa

Pis principal o prime.r.
fins a un mtixim de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, si.
tuat entre es ca:rers d'
Aragó, Rambla de Catalunya,Fontanella i
ria, se sol-licla.
Enviar ofertes a l'administració de La rub1;citat, Sr. U. J.

SANT JOSEP

La vostra elegäneia sera envejada si us poseu un vestit rechina
ianqui, do la SASTRERIA NEWYORK, Ferran, 42, que us costara 'm'As 100 pessetes.

SERRA

tat a Corta senyor Angel Osorlo.
Tamb dels visitaren els presidents de, les entitats Casino de
Sane, Casino Regionalista de la
Bordeta, Lliga Regionalista de
la Oren Coberta, Juvenhit de Les
Corts i Ateneu- Democrätia, per
invitar-lo a les festes d'homenatge al regidor selayor Josep
Tornas Boix, que es ellei.rarä
denlil, dilluns.

El senyor Castro es dirigí al Ritz,

le
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Ha complimentat a iraMcalde,
senyor marques d'Alella, ei dipn-

ENRIO RASA

32

amas

ben
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Crónica social

dia de Sant joma a la tarda, a la sala de solfeig, teoria 1 vocelltrach5 els ruda I toritzaks, i tetes les Infractions
d'ames de l'esmentat Atenen, un esde- Senyoretes com ho ve fent des de la fun- recauran damunt dels directora
ven/alee literari a carrec deis nostres I dad& de Thire secciona, i per donar mes ale quals Se'ls exigeisi la sanventea portes N'Octavi Saltor i N'Ar- iunpllaeló a lea diles clames, la Junta de. dia.
tur J. Palau Ni/nenes, donant el pri- reetiva, d'acord arob el‘dit mestre, ha no- • V. — Perqué no es pugui finmenat per a la dita seca de genyoretee gir ngnoräneia respecte al que
mer una lectura de poemas de recent
la intel.ligent professor* Na Montserrat
es diseposa anteriorment, es farä
producció, i liegist ql scnyor lealau una
,RotIladePue'4, '...
•
enit 'eettopulosa revtei6.
eitiec63edie 1eelsoesice- que ,htergetlieen
pic ()tortilla els nous
seu llibre en preparació "Clavellines del'
NUICERO SENSACIONAL
permis, tots els concessionaris
mas hakó".
Lea 7 DALWHINNIE3
de Roes de Mercat esteran obsiiA jutjar per la mostea d'algun dels
gata a collocar a cada un d'ells
treballs que betel pogut apreciar, és fáTh millor present
un cartell ben visible, designant
cil augurar un éxit esclatant per als dos
nombre del lloc que ocupen
llorejats poetes.
de
menjar el
els articies quo vénen.
Llibre catalä de cuina
VII. — Les Mutes dites reguMIES VILANOVA Uti10, 6
ladores, el dia que cessin com a
Com
tals, es destinaran a la venda
Elena de Trola.
T
del mateix /abete que tenien
rd.
tt t Cemb
aii ¡ fziaqtuareilos'esR' Cnreants.rellpmutnareen
Cleopatra
abans,
conservant la seva cate‘g, ¡Clor Canana' Climent.
i altres famoses heroinea de la garla.
'història del mán,
VIII. — No podran sollicitar
INSTITUT DE CULTURA I BIcanvi ni ampliáció d'article els
BLIOTECA POPULAR DE LA
THEODORA que hagin obtingut el Roe mit'DONA
.
jançant traspai "interior", amb
'Classe de cuino popular. Dies feetters, iliitebrabd ela honres a fullera,
fou l'esclava do l'amor d'un sol posterioritat al primer d'abra! de
de vuit a nou del cutí.
1922.
horno
Llista de la selmana:
IX. — Seran välides les insDimarts. — Tony ina a la Matsellesa,
Coktail Criolla. .
Detnä el Circo! Barcelenf d'Obrers täncies que sien presentados sollicitant can-vi d'article de venda
Dimecres.—Tripds a la catalana.
de Sant Josep farä la seca feota pateoi arn$liació, mentrea els inteDijous.—Fons de carxofa a la Pria- nal.
cesa. Japonesa Coktail.
Al metí, a les deu, a l'església de ressats es ratifiquin e n . la seva
demanda
i compleixin • estrictaDivendrea—Gelatina de taronja.
Santa Amts, hi hauch un Ofici Solemment totes les condicione que
Dissabte.—Turbant a la Chantilly. Ro- nemaní Coktail.
Per la tarda, a l'estatge social, la s'exigeixin als extrems anteDilluns.—Arrós a la Milanesa.
secció musical Orfeó Pirenenc danach tenora, — L'alcalde; P. Fabra.
—El secretari, G. Planas.
DifflattS. — C,assoletes de marisc a la
un concert.
Regencia.
La cobla "Antiga Principal dc La
PARAIGUES
CAROUS
Nota.—Poden aseistir a aquestes lli- Bisbal executarà una audiciú de sardaPortaforrlsa 10
eons totes les que els interesse tant si nes i acabara' la festa amb la preseigasón com . no sócles de l'Institut,
ció de l'Esbart de Dansaires "Pirefent 0 . 22 pessetes per un tiquet que seis
PARAIGDES
nene".
Ferran, 14, casa CLAN:a
remeträ a l'entrada.

. ., . .e„., - 1-,-?, I ,.41 i,

El Fouunt Serennistie Anclecumic gelebrerä una audició de sardanes el dia
.18 del correal. a les onze del mati, a la
wiaea d'En Xendri, a eärrec de Ja enfila
Cathe'eria

C AL

GASET

agrega! deis Hospitals de Pa
feas Orvalle*. Consulta
Llobet rls. Gola,
J.3 ade
5. Consulta económica do 12 a 2. Mea, de les Flora, 4, primer

Bach, donada d'una *panera tan acureda pel nostre benemerit Orfee Catete.

Me ge

1

de

Tos-Pronquilis-Asma
Seno matallies que es guerrea

"HOLOPHANE" (aparas 1 reflector
inbutc116). S'ecenomitza un 59 per 100 de c9st

de ffuld elèctric. Gran varietat de Upas. C.oncessionarts excitesitis per a la venda a Espanya
tat.
NETRON, Plieilça de Cattellunya, 17
A II d'aj138118 al mestre grey« Co‘441 14 - 'ilIAMINIA4 - tuca d'e:ufane reariereamirmllgv

xen dipidarnent amb rúa dei
XAROP
compost amb extracte de divera

ses plantes medicinals que tonia
fiquen els bronquis, guareixen
la irritabilitat i preserven de la
tuberculosi.
Dipòsit: Fernuicia
Siglo"
Saat Pau, 23, prineapals
t Centres d'EspecIfiel,

piumeree 20 da mar* de 1923
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Als subscriptors de

ffl

i de l'Edició setmanal d'Esports
El diumenge passat anunciarern la concessió que LA PUBLICITAT havia acordat de fer a tots aquella que estesain conjun tament subscrita al
diari i a la "Edici3 setmanal d'Esports".
Avui, concretant més, fern Obligues les condiciona de l'assegurament anunciat i preguem als nostres !adore que hi fixin llur atenció, perquè
d'acord amb elles es regirà la concessió esmentada.
Aquestes condicions, degudament articulades eón les següentcs:
Art. primen—L'Administració del diari LA PUBLICITAT atorga als
subscriptors que ho siguin alhora del diari i de l'Edició Setmanal
d'Esports, l'assegurament contra els accidente assenyalats en l'article segon i sota les condiciona que s'eapecificaran mis endavant,
d'acord amb l'articulat de la pallasa signada amb la companyia
Zürich.
•
Art. segon.—La companyia Zürich cobreix l'assegurat contra els accidenta corporals deis quals Pugui ésser víctima, trobant-se de passatger en qualsevol linia pública de ferrocarril o tramvia, de
qualsevol classe i sistema i en quldsevol punt del raen o en 1,m
vaixel mogut Tp -^ o 'Inietimertt, efectuant servei palie en bes o rus
d'Europa.
Tan sola es consideraran com accidente de viatge i, per tant,
compresos dintre d'aquest Segur, els accidenta deguts a un einistre que afecti el mitjà mateix de locomoció, és a dir: el tren, e/
cotxe de ferrocarril, el tram. via o el vaixell. Per excmpic:
xoc, descarrilamcnt, enfonsament de terres, enfonsament de túnels, viaductes, ponte, explosió de calderes, incendie, llamps, tenpestat, abordatge, varada, naufragi, cte., que ocasioni alguna lesió
corporal objectivament comprova ble.
Les conseqüències purament psíquiques d'un sinistre, no donen
dret a cap indemnització.
L'assegurament no cobreix els accidente ucorreguts en territori on hi hagi guerrea o pert orbacions civils, així com els que
sobrevinguin fora d'aquests terri torda peró que en siguin canseqüancia.
Art. terce4.—Les indemnitzac ions gar arantides per la Companyia eu
virtut d'aquest conti4ete seran 1 es següents:
A.—Si un assegurat mor a conseqiiéncia d'un accident deis compresos
dintre d'aquest contracte, tant si és immediatament com dintre el
termini d'un any a partir de la data de l'ac cident, la Companyia
pagarà la quant itat de 5,000 PESSETES, que serà abonada a la
persona que hi tingui dret. Per assenyalar aquest dret es tindrà
en compte l'ordre de preferencia següent:
Primen—El marit o la muller de la persona assegurada.
Segon.—Els fills d'aquesta.
Tercer.—E1 pares.
Quart.—Els germans.
Cinquè.—Els nevots, fills de germans morts anteriorment.
En l'ordre indicat es dóna absoluta preferencia als beneficiaris que es trobin en un grup anterior sobre tots els posteriors i el
rebut lliurat pels beneficiaria de l'ordre preferent, anul.la tota altra obligació tant en la Zürich com en LA PUBLICITAT.
B.—Si a conseqüència de l'accident, i dintre el termini mín im d'un any
a partir de la data de la mateixa, l'assegurat quedés invälit totalment, la Ceintianyia abonarà la quantitat de 5,000 pessetes. Es
considerarà invalidesa total: la pèrdua de les dues cantes o dels
dos peus; dels dos braços o de les dues mana; d'un braç i d'una
cama, d'una mä i d'un peu; la ceguera absoluta; /a paràlisi com.
pleta; l'enagenaciä mental incurable, que impedeia i toia mena de
treball.
En els casos d'invalidesa parcial, la Companyla abonarà la
part proporcional de 5,000 pessetes corresponents al grau d'invalidesa d'acord amb la següent escala de tants per cenia:
IDrota

Pèrdua d'un braç o d una ma,
d'una cama Per sobre el genoll,
d'una cama des del genoll o des de
"
més avall
" d'un ull
91

esquerra

Pèrdua del dit gros de la mà
22 %
18 %
,,del dit índex de la mä
15 70
12 %
de qualsevol dels altres dita de la mä
5 70
Pèrdua del dit gros del peu
8%
de qualsevol dels nitres dits del peu
3 70
En cas de pèrdua parcial d'algun dels membres abans indicat,
el grau d'invalidesa s'estimarà reduit proporcionalment. En cas
• que l'assegurat perdés simultäniament diversos membres, el grau
d'invalidesa es fixarà sumant 12 5 respectives taxacions, perä en
cap cas podrà ésser superior a la invalidesa completa.
La inutilització absoluta d'un membre, equivaldrà a la seva
Pèrdua completa.
En tots els casos d'incapacitat temporal per al treball, la Campanada no abonarà cap indemnització.
Art.. gart.—Quan im accident dong-,ui lloc al pagament d'una indemnització per invalidesa total, l'assegurament resta definitivament
acabat des del moment en qué s'hagi fet efectiu el seu import.
Art. cineM. —Solament cs consideraran assegurades aquelles persones
que figurin en les listes que l'Administració de LA PUBLICITAT
tingui exteses amb els noms de tots els que s iguin subscriptora del
diari LA PUBLICITAT i de l'Edició setmanal d'Esports.
L'Administrada de LA PUB LICITAT no es fa solidària de
cap perjudici que pugui ocasionar-se Per omissió d'algun nom de
subscriptor o per equ ivocada involuntària en algún nom o cognom
de l'assegurat. Tot subscriptor que tingui dret a l'assegurament
podrà comprovar, sempre que ho cregui oportú, les listes de LA
PUBLICITAT per comprovar si el seu nom esta indas sense equivocació que pugui anul-lar els drets de l'assegurat.
Art. sisé.—L'assegurament no tindrà efecte per a aquells subscriPtors
que siguin persones juríd iques, és a dir: Assoc iacions, Centres, Casinos, etc. No obstant, quan en les llistes figuri una persona determinada expressament amb el seu norn com a representant del verader abonant, es considerara aq uesta persona corn assegurada.
Els abonats que formin part del personal ambulant de ferrocarrils i de les CornpanYies de vagons-llits i vagons-restaurants,
tindran dret al cobranient de la indemnització si en ocórrer el sinistre viatgés en el tren com passatger, sense prestar cap mena
de servei en el inateix. Els abon ata que formin part del personal
de lea ambulàncies de Correus, quden compresos sense cap limitació dintre de l'assegurament, encara que vagin prestant el seu
servei en el tren sinistrat.
9

Art. setè.—Els drets d'aquest assegurament cessaran per tot subscriptor en el moment en qué sigui donat de baixa i no tindran cap efecte si en el moment d'ochrrer el sinistre el subscriptor té algún re
but pendent de pagament.
'Art. vuitè.—En cas d'accident ha d'avisar-se personalment o per carta
certificada a l'Administració de LA PUBLICITAT, dintre el termini mäxirn de 48 hores, indicant lioc, dia i hora en què l'accident
va ocórrer, senyalant les circumstàncies i causes que el produiren.
L'omissió o retard en aquest avis que no estigui justificat per una
absoluta impossibilitat, autoritza a la Companyia per a negar-se a
tota indemnització. Si es tractés d'un cas de mort, ha d'avisar-se
a l'administració de LA PUBL1CITAT encara que sigui tele.gräficament dintre de les Primeras 24 hores.
Una declaració falsa per part de l'interessat o dels seus beneficiaria respecte a alguna circumstancia o . ponseqiiència de l'amiklent, anul.la tot dret a indeumització.

Esque3rres

CO

D rot.

79,
50 70
l•
40 %

e%

Notes importants
1.ra Les condiciona assenyalades en els paràgrafs precedente eón un extracte de Partieulat que figura en la Olissa contractada entre la Companyia Zürich i l'Administració de LA PUBLICITAT. Els subscriptora que desitgin conèixer amb detall i exactament t otes les condiciona d'aquest

assegurament, podran passar per l'Administració de LA PUBLICITAT a partir del dia primer d'abril a recollir la cópia exacta d'aquell arti culat. LA
PUBLICITAT no assumira cap resp onsabilitat per ignorància dels subscriptora respecte a qualsevulga dels extreme cons i gnats a la pólissa.
2.na. Ateses aqueste s avantatjoses condiciona concedides als subscriptora que ho siguin conjuntament de LA PUBLICITAT i LA PUBLICITAT Edició setmanal d'Esports, i a precs de moltissims subscriptora, CONSIDERAREM subscrita a l'Edició setmanal d'Esports tota els que actualment ho
eón de LA PUBLICITAT si no avisen en sentit contrari.
3.ra. Hayan dbservar als ?lustres aliñes que els aubscriptors del diari NO CAL que facin subscripció especial aLA PUBLICITAT Edició del din-
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AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

DItonande

TELEGIZAMES
•LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT

DE RUSSIA

Senyal de bonança
L'esquadra anglesa

El gge seran„segons "L'Echo de Paris" les noves

torna a la Metrópoli

proposicions alemanyéA

Malta, 17.—Les vuit Imitase que formen la primera flotilla de datroiers de
l'esquadra de rAtlantic abandonaran
Ifoudres el dalkurs per a tornar a Ana:aterra.
Quatre destroiers de l'estació mediterrània sortiren ja el dijous de Tx-anak
cap a Malta; per últim el cuiranat "Malaya" i els creuers lleugers "Curaçao"
i "Cambrian" salparan Lambe demà cap
a Anglaterra.
Aquests moviments de varada seta interpretats can a senyals que millora la
situaci5 en el Próxim Orient.—Radio.
LA CONFERENCIA PRELIMINAR

DE LONDRES
Paris, 17.—E1 Govern francés probablement acceptarà la proposició britänica de celebrar dimecres vinent mm conferencia anglo-franco-italiana a Londres
'per a definir els termes en el qual es
contestara a les contraproposicions turques.
, En la dita confeeäncia França escara
representada pel senyor Bornpard, acom.panyat de dos perits.—Hava.s.

EL MONUMENT DE LA VICTORIA KEMALISTA
Angora, 17.—La quantia reco g ida per
subscripeó destinada al monument a la
vktória puja a 3.933.000 de piastres.
Fata en aquena xifra les subscripcions de les ciutats de Constantinoble,
Esmirna, Kiroson i altres.—Havas.

TERRATREMOLS A DALMACIA
* Belgrat, 27. — S'ha produit
.un fort terratrèmol que ha cau'sal graos perjudicis materlalls,
sobretot a la costa de Dalmäcia,
i Inés especialment a Ragusa,
Cattaro, Serajevo i Moster.—Ha'yas.
*MUSSOLINI I LA REFORMA
ELECTORAL

Roma, 17. — El senyor Musi ',olini ha encarregat a set mernbres del Gran Consell Feixista
nue redactin un projecte de reforma electoral.—Havas.
ESTADISTICA DEL COMERÇ
ITALIA
}torna, 17.—S'ha publicat l'estadística oficial corresponent als
primera onze mesas de l'any
• 922 i referent al comerç exterior.
D'aquesta estadística resulta
que el moviment comercial italià
amb l'estranger en aquest perfode, fixa cada vegada mes el
millorament ferm del Balanç comercial italià.
Alxf mateix revela que les importacions han sofert una diszninució de mil cinc cents seitanta milions, melare que les
exportacions han aconseguit un
augment de vuit cents xeixanta dos, respecte d'igual período
ele l'any 1921.
Per tant, la millora oblinguda en el Balanç comercial és de
dos milions i mig aproximadainent, quedant, dones, reduit l'esmentat Balanç a cinc mil cinc
cents vint-i-nou milions de li
.—Havas
-res
LA POLICIA NORDAMERICANA
DESCOBREIX UN VAST PLA

D'INTRODUCCIO DE BEGUDES
ALCOHOLIQUES. — PERSONALITATS, DIPUTATS I MILITARS,
COMPLICATS
Nova York, 17.—La policia nordamericana ha descobert un vast pla d'introducció de begudes alcohóliques. En el
local de l'esmentada associació de con, trabandistes ha estat trobada una llista
de 500 clients asidas.
: A l'esmentada llista que publiquen cls
periódics figuren nombroses personalitats, diversos membres del Congrés,
militare d'alta graduaci
ó. Les begudes,
principalment whisky, eren distribuides
i per una dona luxosament vestida.—Radio.
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Lord Robert Cecl preconitza l'establiment d'una zona alemanya desmilitaritzada a la frontera
Londres, 17.—Els perits alernanys han
terminas la redacció del non pas alemana, de reparacions, ampliat.
La major part deis corresponsals de
periódica londinencs a Berlín assenyalen
que fóra de Yetetnent nacionalista, I opinió púbtica acull amb satisfacció cle
nombrosos rumors que arias s'entaulacan negociacions serioses entre Akmanya i França respecte de les reparaclon&
No obstant, et corresponsal del "Times" a Berlín creta saber que els indostrials alemanys no donaran Ilur garaatia a un pla de reparaci
ó, sinó a condictó que la Ruhr sigui esas-nade.
Ea matera corresponsal diu que el senycr Curto, que hacia de prendre !a
paraula abans d'ahir sobre la qüestió de
tes reparacions, se dha abstingut i que
minis lee d'Asfers Es:numera, Von
Rosenberg no pealara en el Raichstag
fins el dinearts el més aviat.
Els porindies rcprodurixen tan comunicat que desment novament tina intenció mitjancera del Govern anglas i recomana a Alemanya no preseas; un pla
a la Comissió de Reparacions, sinó a
tots els aliats a rensems.—Radio.
París, 17. — L — Echo de Pa-

rís" china encara que amb reserves els detalls següents sobre el pla aleman y de reparacions: Consta de dijes etapes: En
primer lloc França i Belgique serien autoritzades per mantenir
algunes forces militars a la Ruhr
per?) haurien de retirar tots els
llurs enginyers i funcionaria. A
la ribera esquerra seria establert
el regim que deixa les /nana Hit'.
res a l'administració alemany-a.
Després s'organitzarien les reparacions en especies. S'oferirien participacions ala alisas en
les indüstries wereanyes i allí
s'arribaria poi; a soc a reprendre els pagaments en diner i a
la collocació d'ernprestits internacionals Do que comences la
segona etapa se Piuhr limarla de
quedar lliure de teta guarnició
Ca trangera,

Aquests informes, din el periädie, no poden sinó confirmarnos en la política de l'onze de
gener. Ens neguem a tot colloqui oficiós i no pensem mes que
en tornar a enear en marxa tot
ei que ha estat peralitzat a la
Ruhr, no peneant abandonar el
territori fins que siauern pagare.
—Rad:
EL GOVERN CUNO DISPOSAT A

ACCEPTAR LES F.XIGENCIES
DELS ALIATS
Roma, 17. — En els circule
polifties s'opina cut el problema
de la Ruhr s'acosta a una solucid. Malgrat de les protestes oficials es f4 constar que l'actitud
d'Alemanya ha canviat comple,
tament, que el Govern de Cuno
està disposat a signar un pacte
i que aceeptaria en breu les exigències dels aliste. En els eincols diplumätics de Roma es judica lambe que Alemenya estä
aprop ab cedir.—aadio.
PROPAGANDA ALEMANYA EN
FAVCOR D'UNA SOLUCIO DE
LES REPARACIONS
Lon elr , . e 17. — El "Daily Expresa" ct eu saber que els alemanys f
actualint et en d'ivee, sea capitals propaganda en fa-1
vor d'una solució de des reparaciuns favorables a 9lemanya,
preconi t.zant entre alires coses
una reunió de la COMiS3'6 inter •
naeional nue examines les obligacions finarmeres d"Alemanya
i envere eis a l .als. — Ral a.

Classicisme i romanticisme
Dijous passat, el professor Coles Pi des de diferente punts de vista, rantic
Sunyer va donar als ahunnes inscrits i el modern; la serenitat i l'exaltació;
a l'Associació dEstudiants de la Uni- el sentiment digne i contingut i la senyersitat Nova una conferencia sobre el siblería ploranera; la f redor académi¡tema que encapçala aquesta Mima:sació. ca i la llibertat enrunadora; la inciderència i la sensibilitat. També s'intenta
¡Fou escoltada devotament.
una interpretació histórica, contrapo• Comença justificant relecció del tema,
sant — segons determinats corrents
,ben apartas de les activitats científiques
!en que treballen els esnal:ants de la politice — el clàssic esperit del segle XVIII, clar, racionalista, de selecUniversitat Nova i escollit apesta per
reposar l'esperit de la tenme:, eliscipli- cione escollides, a la ventada revolucionaria i la tèrbola ideologia de la demotna de la técnica. Remarca la gran imcracia. Per altres ha acceptat una sig•portincia dels dos conceptes de classi'cisme i romanticisme, no sols en l'esfera nificació racial: la clan« !latina, mepurament artística, sinó també en el • diterrania, • pesada a la boira nórdica,
gerrnanica. Interpretacions totes elles
conjura de la vida deis /remes i dels posubject i ve s i, guau nais, parcialment
tilo, en la civilització sota. Sría tants
veritables.
seis pcilsaders que han teoritzat entren
Es pot a fegir a aquesta riquesa de
• d'arinests conceptes, que avui, enriquits
de caires innombrables, no tatuaren un mansos una nova manera de veure, un
contingut definit; cada un els il.lumina altre assaig de classificació, segons el
procés de creació de l'obra: podríem
.amb el prepi pansament i es presenten
dir-ne cliosica la creada amb un es.amb perspectives i apariencies diverses.
•'.Aixó no és detecte; és prova de feeun- • ferç distribuís, dosat, estructuras, ell que
alnat.
• el tribal! grionipal ,sa en l'ordenaaió
Alar, classicisme
romanticisme po- dna conjunt harinónic, molt intens en
ca representar. coatradictóriament 1 un puat, mis diluís ea altres. Obra no-

Londres, 17. — El corresponsal del "Times" a Berlín anuncia la próxima reunió d'una conferencia entre els representants
del Govern i els principals industrials a fi de discutir la situació actual respecte de les reparacions.—RadiO.
LORD ROBERT CM!. PRECONIT ZA L'ESTABLIMENT D'UNA
ZONA NEUTRAL ENTRE FRAN-

ÇA I ALEMANYA
Londres, 17. — En el discurs
pronunoiat abir en la reunió de
la Unió de la Societat de les Naciones, lord Robert Cenit preconitzà l'eslabliment d'una zona
neutral entre França i Alemanya

pesó seria desmilitaritzada. Arete( lord Robert Cecil: "No pue
coneebre mejor desastre que una
ruptura entre Freno i Anglaterra."—Radlo.
NO HI HA TAL GESTIO
Berlín, 17.—En els centres oficials,
al Barre de l'Imperi i a l'Ambaixada
anglesa desmenten la noticia que ha circulas sobre la próxima arribada a aques
ta capital del governador del Banc
deanglaterra.—Havas.
BENES NO VOL INTERVENIR

TAMPOC

Dusseldorf, 17.—L'equip militar trames a la Central de Telègrafs del territori de Dussetdorf amb rebjecte de
reparar les Insiera va sorprendre a tres
alemanys que es dedicaren a realitzar
antes de sabotatge, els quals bavien taja seixanta circuits. eer ,la qual
cosa foren detinguts.
Un registre operas a l'oficina de osostrucció i tatier de reparankas de pals telegrafies perneeté comprovar que els actes de sabotatge efectuaras a les 'Mies telegratiques i telefóniques de la regió
eren derigits per aquezat establiment—
Hayas.
UNA BOMBA

Dusseldorf, 17.—Ea fet explo 5 i6 una bomba al pont de la
lftsia fèrria de Kalkum, havent
sofert desperfeetes la Ifnia i quedant destruida la mina telefónica . El conjunt del pont no ha
sofert cap dany.—Havas.
L'ATUR FORÇOS S'AGREUJA
Dubseldorf, 17.—Augmenta de
dia en dia l'atur forçós, adquirint caràcters de mejor gravetat.
Es sompten per rallen el nombre d'obrer a parats.
Nombrosos establiments de
Dusseldorf han tancat llurs portes.

Londres, 17.—El "Daily Telegraph"
confirma que el scnyor llenes, que havia estas tantejat pel Govern del Reich
amb el fi que intervingués prop del Govern de París a favor d'una negociació
relacionada amb la qüestió de leg reparacions. s'ha negat a fer-ho en absolut.
—11avas.

A Duisburg gran nombre de
flibriques i tallers han acomiadat a una important proporció
de llur personal.
Els efectes de la'tur es fan
sentir cada vegada ni& a tota la
regid.—Havas.

FRANÇA NO 'EXAMINARA CAP

DETENCIONS
Dusseldorf, 17.—Amb motín da
les averiguacions respecte de
Patemptat comes abans d'abir a
la via prop de Kalkutn, han estat
detinguts el burgmeetre i dues,
personalitats d'aquella looaritata
—Hayas.

ALTRA MENA DE PROPOSICIONS
QUE LES QUE LI TRAMETI DIRECTAIPZNT EL REICH
París, 17.—El Gavera trances ignora
per complet les presingudes converses
actuals a próxinies d'Alemanya amb els
Governs estrangers, encaminades a la
reglamentació del problema de les re-

paracions.
França persistirà en aquests moments
en considerar com no amistose3 qualsevol mediació que s'intenti, no some
tent -se a examinar altres propoic ni
que exclusivament les que se li facn
d'una manera directa pel Reich—ha vas.

NOUS ACTES DE SABOTATGE
Ousseldurf, 17.—En l'incident caclevingut a l'estació de Recklinghausen va
morir únicament un alemany i no tres
com s'havia dit.
Durant la nit última s'han comes test
actes de sabotatge a la líala del ferrocarril entre les estaciuns de Kalhum i
Umterrith, i corn a conseqüència d'aquests actes vandàlics, un tren que conduia tropes fou agafat per un tren de
mercaderies que allá a topar amb el
militar.
De l'accident han resultas un soldat
francés mort i altres tres soldat ferits.
Demés, catan ferits tres carrilaires frass-

UN SENTINELLA AGREDIT
Dus seldorf, 17—A Essen un
dels sentinelles situat al piadmetro fou objecte d'una agressió
par part d'un intliviclu qua, des
del baleó d'una easa próxima, féu‘
sobre el sentinella dos dispars de
revòlver.
El sentinella, que sortf des per
miracle, repelí l'agressió disparant el seu fusell, però senee
aconseguir tocar a l'agressor.
Aquest va poder fugir, sense
que s'acon s egufs detenir -lo. —
Hayas.

ceses.

UN SENTINELLA MATA UN
PAISA
Dusseldorf, 17—Un dels sen-.
tilles encarregat de vigilar el dipòsit do màquines de l'estació de
Recklinghausen, despreb dlintfmar a un desconegut que havia
entrat en el dipòsit, feu foc contra d'ell, matant-lo.—Havas.

Els danys materials han estat d'importencia.—Havas.
Dusseldorf, 17. — Stuart
' tomes dos
nous atemptats mitjançant bombee ex-

ELS IMPOSTOS SOBRE EL CARRO ALEMANY
Berlitt, 17.—El Reichstag ha apro-

plosives, havent sofert únicament destroces materials un tren de viatgers.
També s'han registrat nous actes de
sabotatge a les links telegräfiques de
Coblença a Dusseldorf.
Davant d'aixó, Yalta comissió interaliada ha publicas un ban pci qual es
castiga arnb treballs forçats a perpetuiset els que realitzin ames de sabotatge.
Per terme rnig surten de Westerholt
de (lustre a cinc mil tones de cok diàries cap a França.—Havas.

vat, en tercera lectura, ami) el vot en
contra de comtmistes i socialistes, un
projecte de llei concodint al ministre de
Finances el dret claugmentar o disminuir els impostos sobre el carbó, amb
fassentiment del Cnnsell de l'Imperi i
det Comité interparkitnentari.
Un diputas comunista ha dcebarat que
els industrials alemanys havien reata.
roa dos mil nülions de marca d'economia arnb ~ski de rajornarnent acordat
per al pag-ament dels knpostos sobre el
carbó.—Ilavas.

tnantka sera aquella en que tots ele
seus elements, amb integritat, semblen
traduir un màxim esforç, en cada instant l'autor aspira a la intensificació
màxima, com en una continua vibració
exasperada.
Molts són els exemples que es poden
posar com a dcmostratim d'aquesta interpretaci
ó. L'ofereire convincent un
analisi de les clàssiques tragèdies gregues i en particular de l'Orestiada. Orestes hauria pogut ésser un pur personatge romantic, peró del que no ja un
modem, sinó el mateix creador d'Ilamkt en (aria "una tempestat dins un
crani", ve en la tragedia grega estructural entre recitals i comentaris del
cine i arnb la personificaci6 de les (úrica del
del penediment en forma d'Eunienides, quedant clo3 el procés per a
l'alta justicia i benvolença serena de Palas Atenta. Un romantic del segle XIX
hauria ben diferentment interpretat
figura d'Orestes; potser amb menys
grandiositat, pecó aun) més continua vibració.
El romanticisme considerat (les so
punt de yista de resterç intens, ve de
lhary. En trobariest inicia en les literatures mes antigues, floreix en l'edat
mitjana, informa la tristesa desolada
de Jerdi bfaurPsue i de Eilleu—"on lag

les neus d'antany?"—davant de la petitesa fugidora de la vida, triomfa amb
la generació pessimista del XIX i porta a la literatura, junt amb la passió,
aquella indefinible emoció del misteri
inassolit que cerca amb angoixa en la
Unna indiferent el pastor de les estepes asiàtiques, de Leopardi.
Altres exemples poden analitzar-se:
Goethe i Schiller, conjuntament; els
ilusos amb Dostoyewski al davant; l'escultura i la pintura més essencialment
classiques, amb excepcions degudes a
l'intent d'intensificació eqpressiunista;
els prerafaelites i uses particulannent
l'Angèlic; els impressionistes frenemos;
una comparança entre la "Passió", de
Bach, i el "Tristany"; Mozart; el falaejament de la intensitat d'alguna instrumentistes moderns; el rotnantioisme
de Debussy en quant representa un estere.
Ha de remarcar-se que aquest esforç
donat a l'obra, porta al desgast espiritual i lisie. La vida dele grans remantics—Musset, Byrun, Schumann, Chopin—coretrada sovint per la neurosis,
la malaltia • la tragedia, és una preve
demostrativa de com l'obra romAntiea
és fruit d'un esforç dolorosament sostingut.
deucela manera de mitré no pot in-

Washington, 17.—En el ministeri
fers Estrangers confirmen que el consetter de l'Amhaixada alemanya cstigue
en fesrnentat Departament per a Mural
unia nota dcl Govern de Berlín i afegelxen atol carter oficial so . que , se-

gada:
"Ea aquesta 110ea kernanyl no es dep
mana cap intervencgió dels F eseta Units
ni tampoc cap contesta.
Per tant tot i contestant d Gaveras
a aquesta nota o dones oomunicació de
tu mateixa a l'Ambaixada de França
en anuesta capital, aixó on constituida
ni pon ni molt, ni podria interpretar-se
com a knervenció eeva en la cpiestiii, de
les reparacions i de la Ruhr."—Havas.
LAMENTABLE INCIDENT A MAGUNCIA

Magüncia, 17.—Aquest matf
•
produit un lamentable incident a la cooperativa militar
d'alimentació.
Un soldat anemenat Cambrosy, ordenança d'un ajudant fran-,
ces, que havia anat a l'esmentat
eatabliment a buscar provisions,
eslava jugant amb un revólver
que ell erei de gran seguretat,
quan se li disparà, ferint mortalment a una noia alemanya,
serventa d'un altre ajudant trances, que tambe havia anat a la
cooperativa a buscra provisions.
La noia morf quasi instantània ment i el soldat es constituí
pres irnmecliatament.—Ilavas.
INCAUTACIO DE GOR :: VAGA
Dusselderf, 17.—A la mina
fiscal de Westerhüldt, on els
francesos s'incautaren de les
exietencies de cok, es reuniren
els consellers obrers per tal d'examinar la situació. El director
de la mina va dir-los que els
obrera que abandonessin el trecontinuarien essen pegata.
En aquostes condiciono els obrera
eleeidiren abandonar el treball.
S'ignora si la vaga särä nomes
de 24 hores. Els forns de cok han
natal relsaixaLs, pern no apagats
per tal que pugui reprendre's el
treball quan es presentin els
tibrers.—Radio.
ELS FRANCESOS ES POSSESSIONEN A TREVERIS DE VINYES FIEGALS I VI
Metz, 17.—Segons un despatx
rebut pel "Messin", l'administracid francesa Ola passessionat de
les vinyes comunals de la regló
de Treveris, auf com lambe dels
cellers, que contenen enormes
quantitats de vi. Aquestes vinyes
seran explotades per l'administració forestal i el vi serä venut
en subhasta.
L'Estat Prussià es propietari
de 105 hectäries de vinya a les
valls del Mossela i del Sarre. La
varolització d'aquests terrenys,
abans estèrils, ha requerit formidables treballs efectuats pela
forçats. La producció del conjunt d'aquestes vinyes en un any
mitjà es dains 6,000 hectälitres.
—Radio.
UNA INTERVENCIO OFIGIOSA
ANGLESA?
Berlín, 17. — S'anuncia que
el director del Banc d'Anglaterra, senyor Montaigu Normann,
el qual es trobava a París, ha
sortit amb direcció a aquesta ciu
tat, amb l'objecte de complir una
missió no oficial relacionada
amb da qüestió de les reparacions.
Segons aquests informes, An-

cloure totes les manifestacions artistiques ; cal confessar-ho lleialment. Entre altres, en queda fora tot l'art que
podríem dir-ne sensual, la característica del qual es l'ésser creat sense esforn naturalment, fluidament, caen broIla l'aigua de la font. Es l'art de la
inspiració intuitiva i el que potser teatlueix amb mes fidelitat—arrencant del
subconscient—la deu racial. L'art de les
obres anönimes, del cançoner i de les
liegendes, que es troba igual en la fantasia d'un mosaic policromas, en restilització colorida d'una miniatura o en
el treball acurat d'un anzic capitell en
Iniblidada església de poble. A Cataluaya raja abundes i amb una gran :liquen, com en són exernples: Maragall,
el de la paraula viva; Mir i Nonell,
voluptuosos de la pinzellada ; Clarit, que
dóna a l'escultura "aquella tendror I10va", i el tresor inexhaurible del semimied de la c,...çó popular. Diem la nostra simpatia per aquest art vitr i espontani que fa eovint que esa corma.guin, més que els marbres perfectes,
lee humils Tanagres de terca cuita.
Cona a conclusió de la conversa, es
pot fixar la posieill a prendre en la
vida davant del classicisme i romanticisure. Pateix avui el darrer un despreatigi imtnerescut. Els dónde seguí-

La intervenció del V
ticà en els processo
contra eclesiästics
Roma, 17.—Amb tnotiu nave es
portada davant del Tribunal de
kr causar incoada a instancia dti
vena Sovietista contra monsenyor
plak, arquebisbe católic de Petrond
setze eclzsiastics d'elevada eategoria,
haver-se cerosas a la confiscada d
necees del culte, decretada pel
es declara al Centre vaticanista que
apesta circumstáncia, ei mateix ela
anees anteriors,. ala procura pa
Sanea Seu realitzar tots els estor -ç5
?tan pogut per a impoilir que &ira
o es portes a efecte la instruccio
quells processaments.
La Santa Seu acnnsegui diverses
garles que fos ajornala la vista
l'ese:sentid fet, perquè les autoritats
vietistes voten que Yesrnentada musa
vegi simukäniament amb la inca
tra el patriarca Dikhon.
No obstana la Santa Sea c onfía e
aquesta vista se celebri en un ambient
calma i de serenitat—Havas

LENIN MILLORA
Pati4 17.--Carartiqtien de as
que /a sahn de Lenin ha millorat
seblement —Hayas.
BUKHARLN AGREDIT A Cal

TIANIA
Cristiania, 17.—En una reunió

partit comurrista, el delegat sovitie 13
kharin, pronuncia tal energic dir n
favor de la Tercera Internacional
Durant el discurs es preduiren sed
ses coUisions.
I3ukharin toa ferit a un /Al i ha
de fugir precipitadament.—Han
1A FRONTERA ORIENTAL D
POLONIA
Varsóvia, 17.—La decisió del Cm
d'Ambaixadors reconeixent la frota
oriental de Polónia ha estat aeolkdaie
joia pels parlamentaris, ta pretina i f
piniä pública.—Havas,

glaterra deeitja suggerir al G
vern alemany la necessitat d
(cc una declaració suseeptibl
d'ésser considerada a París co
una temptativa seriosa de resol
dre aquella qüestid.—Havas,
LA COMISSIO INTERALIADX
ANUL.LA UNA NICAUTACIO D
LES AUTORITATS ALEMANIa
Coblença, 17. — A coneee
cia d'haver aonfiseat les be
tats alemanys una icalana sael
dirigia a Itälia, l'Alta Cueree
interadiada deis territuris Ara
nans ha pres les mesures netesi
säries per tal d'anullar la ditt
incautacid.—Havas.
LA COMISSIO INTER.ALIADADK
CONTROL MILITAR
Berlín, I7.—En una nota del
(ley era aremany n'anuncia 04
la Comissió interaliada de cote
trol militar ha tornat a recule
rar tota la seva activitat normal
a partir del dia 15 dels corretee
Aixf, dones, el Govern del Reich
ha abandonat les seves pretenc
s ions d'impedir als oficials frena
so -belgues que prenguin pele, el
l'esmentat control—Havae.
J.A CM/115Si° INTERAL1ADA
DEL RHIN
Coblença, I7—La Cornissid inc
teraliada ha dictat una disposi.,
ció en virtut de la qual es conste
deix temporalment determinaded
facilitats a les demandes estralt
gemes fetes amb anterioritat g
primer de febrer.—Havas.
LA COMISSIO DE REPARACIOSS
Pari, 17—La Comissió de R e.
paracions ha remes al Coas*
jurfdic de la dita Comissió, per St
seu estudi, la qüestió de Dret del
Reich, presentada per la Delegas
cid francesa.
El ,Govern alemany 501at2ita
la facultat demetre empréstitl
en divises estrangeres.-11aValil

dors de Maurras blasmen a chor
túpid segle XIX". Per a ells la clara
raó humana fina amb la Revolució
enyoren encara els temps de Versallsn
Peró rnalgrat el seu talent, 'aburra
no té, en el tons la red. Paraules d'he,
mes significats corn Vauban, Argelia
iLa Bruyeze, paksen.,rombrivela
seri
a, la fans nacional -que atnagava
brillant apariencia cortisana. El mutan.
ticismc revoludouri ens ha din una d.
quesa espiritual de la qual mai renee:
renn: la sensibilitat, la prompta reacn2
davant de totcs les injustícies.
Un poble corn el nostre que imita rer
la llibertat, no pot avergon)inse del
.
romanticisme. No jenim dret a esPeilt
beatament inactiue, per a la nostra vida
cotlectiva, una classica arquitectura, Per'
fecte i enjuânime. Esquil no hauria ese
crit serenament "Els Perses" abans 8e
Marathon i Salamina. Moltes batalle/
hem de guanyar encara abans de reto'
a l'ombra de l'olt vz-

lar plascevolament

fa•
• TamPoc adormir-nos en la vida
cil i sensual a que la dolcesa
riostra terra ens convida propicia S i i/
una caracteristica del romanerne 1.1
intensitat de l'esforç, harem de gata'
profundament el deure romanti e. tegit
.
remete el maxim esforç en tota obd
i en tots cia moments de la mista@ P--4
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CO FE
D'ESPANYA
El control obrer

Manifestacions

del mt-

g

corn els catòlics, i que a mes a
mas havia d'afavorir en gran
manera a les indústries, com ha
passat amb la seva implantació
ettaltres paisos.
Marin Läzaro i Rodriguez Vi.

nistre del Treball
S'estranyava agreste tarda el ministre del Treball, senyor Chapaprieta, que
alguns periódica dirigissin ataca a l Goveril, per suposar que no es preocupa
del problema de/ control obrer, suscitar
a rInstitut de Reformes Socials amb
ocasió de discutir-se el projecte del contracte del trebalL
—Aix6 no es exacte—deia el ministre—; el que passa és que rInstitut de
Reformes Socials es un cos censal/tia
i el Govern no pot intervenir oficialment
en aquest asgan/ate, ¡fina trae aquell
organierne Ii doni di sets informe.
No obstant, el Govern sha preccupat
de Vassumpte. Ho demostra el kt que
el ministre del Treball assisti a la primera sessió dedicada al problema i recomana als vocals patrona i obrera que
delffieressin dintre de la major harmonia,
i arribessin a termes de concórdia obligada en elements que havien d'actuar
conjureament
Després de la ruptura entre patrons
i ebrers el ministre torna a posar-se
en contacte amb els elements de l'Institut. especiahrtent anda el seu president,
•i confia que les seres gestiona tindran
'un resultas positiu.
• UNA NOTA DE LA CAMBRA DE
COMERÇ
La Cambra de Genere de Madrid ha
publicas la següent nota oficloaa:
Ea aciaració a la referencia donada
de rocarnegut a finge/tse de Reformes
Socials imth motiu de la retirada de
les representacions dels vocals patrons
per haver-se adanes a deliberació roa:nena dels vecals obrera, que oreé irr_or>zar al projecte del centracte del tre
ball ranernenat control obrer, la Cambra
de Comen ha de fer constar que ets
seus representants. d'acord amb els
patrona, tenien presa la decisió de
no discutir aquesta esmera, inadnaisiitale, fins en principi, per significar una
, tendència que acabaria amb l'organitzacih industrial del país.
No s'han negat les classes mercantils
a discutir normes per al contracte del
trotan i precisarnent en interés de la
produoció que afecta tant ata patrons
corn als obrera, ha d'apariar-se tata innovació, ja assajada i fracasada en al-

gurrcoincidmen amb En Largo
Caballero en que els representante patronal' no havien de negar- 3 e a dis pute el fons del nontrol, perquè- podien expressar les
raons que tenien per a no acceptar-lo.
EL JOC I EL GOVERNADOR CIVIL
DE MADRID
El governador ha rebut avui els periodistes i els ha dit que per a comprovar algunes denúncies en les quals s'assegurava que akunes cases de joc de
les clausurades seguien funcionare clandestinament, nornena alguna inspectora
especials perque fessin les esbrinacions
pertinents.
' Dols irtioiines tttk " fi han tramés
aquests es despren que de les in cases clausurades no en funciona cap.
En Yinforme s'arriba assenyalar que
l'amo d'un deis estabhments que C3 j ugava está fent obres al local per a destinar-lo a casa de dispeacs, im altre ha
rescinde el contracte arnb el propietari
de la finca i un altre es proposa establir
una pastisserie en el local.

tres paises.
La Camina de Corriere, que per me-

dias% tiel setz representant va explicar
a les classes inercantils rebasa del projecte i de fesmena en qüestió, tenia pm-es
Pactan comprant amb rassereiment dels
comeetients de retirar-se idc no deliberar sihre l'asstmvete. seise cedir a pressions de cap entitat determinada sin() de
completa conf ormitat amb totes les patrenals.
EL CUE DIU UN VOCAL OBRER
El vocal obrer de l'Ins-titut de Reformet Socials i leader de ta Unió General ,k Treballadors, En Francesc Largo Caballero, ha fet unes declaracions
manii hiere que l'amena sobre el control
prestanada pels obrera al projecte del
coterkte ddl trebal% du tunseqüencia
d'un Scout que ya penden el Congrés de
la Unió General de Treballadors.
Na s'explica que hagi espantat tant
al, t'anexes, puix el control es cesa que
la lotes fin.: els obrers católica i esta
le en marra a restranger.
Rsconeix que el control és el comeneament de fa socialització de la producci6; és un conducte legal per arribar a
aquesta socialització amb un pla de con-

córdia.

Assegura que amb el control la Mas-

' tria no s'arruinara, sinó al oorstrari,
•prosperara perquè robrer serä el primer
.interessat en aquesta prooperitat.
• Afirma que el control ha de venir
cciés acial o més tard, encara que els
patrons s'hi oposin.
• Creu que els patrona s'han retirar de
•rInstitut, no per convicció, sir.6 abeint
a pressitais del Foruent del Treball Nacional de Barcelona, i pregunta si el Go'veril es va a fer solidari d'aquestcs presclon,
• Afegeix que els obrers necessiten garanties de que en el cas no sha de repetir, i acaba amb aquestes paran/es:
"Assenyalo el ice de qua els patrons
catalana preconitzen facció directa com
a únic misib de qué vis treballadors obtinguin conquestes socials, que es com,
en termes mes extrans, sisan naturalezas en altres paises, i ens rieguen el dret
a la legalitat, al mateix temps que cls
carrera de Barcelona es tornen ensagnar-se.
Afirmo demostro que el control
obrer és el perfeccienament i prosperitat de la indistria, i die que el control
raconseg-uiram legalment, si cus deixen,
violentament si no; per6 en aquest cas,
quan ens convingui, no quan els patrona
bo desitgin..."
REUNID DE L'INSTITUT
Aque s ta tarda s'ha reunit el

ple ile l'Institut de Reformes Social s perquè la representació deis
obrera donguas compte de les
incidancies esdevingudes en la
darrera sessió, de la qual resulta
la retirada de la representada
patronal.
En Largo Caballero, represen tant els obrer s , fa un extens discurs expre ss ant sla seva opinió
que Flatilitut havia de continuar
In seva tasca i considerar dimitits els representants patronals,
ja que abanderwiran ti seu
negant-se a discutir un pual tant
dneres s an cono el del conrel.
:asan veure que aquest el de-altgen Jarit el' obr.er s socialistas

LA JORNADA MUNICIPAL
El cap del Govern ha parlat
avui extensament amb els periodistesHa aomeneat dient que avui
havia despatxat amb el Rei, dodont-li comiste del s assumptes
tractats i resultats en el Consell
d'anit paseada.
Sobre aquests assitmptes el
president no ha volgut fer cap
ampliació.
El que no sembla exacta és
la noticia cir:sulada sobre la designació del magistrat del Suprem que ha de depurar les responsabilitats administratives.
El Consell d'ahir pegué parlar d'aquest assumpte, però no
delibera s obre la designació, perquä el Suprem no ha feta encara.
En donar compte de les deliberacions del ()censen el presta
dent ha e s sabenfat ele periodistes de auprovaetó del proje_t/te
sobre voluptariat a 1- Arrice, del
qual espera el Govern oblenir
profitosos resultats.
El presiden ha manife s tar. que
en despatxar amb el Rei ha ¡sosia a la signatura dearets de diversos departament.
Dos d'aquests concedint l'indult a dos penats pels tribunals
cedinaris i altres 36n dotareis que
indulten de la pena que els manca per complir a dos condemnats
pele tribunals de MarinaTambé ha posat a la signatura

E

Nsa

CI

ferencies que celebri amb el marques d'Alhucemas i els ministres d'Estat r Guerrat, pot s er assisteixi el senyor Silvela a algun
Con s ell dedicat, com de natural,
a la implantació del protectorat
civil al Marroc.
Novameat han visitat el
ministre de Foment representacions dels farinaircs del litoral,
per demostrar-II la neaessitat
que es con eenti, encara que si-

gui condicionada, la importació
del blat.
Es refereixen en general a la
puja que els blats tenen, però de
manera especial els anomenats
de força, que han assolit presas
verament extraordinaris.
El diputat per Daroea senyor
Lozano, ha formulat identie prec,
aduint /a dada d'haver arribat
les cotitzacions en algtons pobles
d'Amad a 60 pes s etes el 100
quilos del blat de força.
Afirmen tons i altre s farinalres que ara les existenlies, tant
a Aragó com a Castella, no estan
ja a poder dele cultivadors, sinó
dele agavelladors, que realitzen
negoci excessiu.
Hl mini s tre els ha contestat
que ell afavoreix, tant com creu
nece ssari, el conreu eerealista, I
aspira que tingui un preu remunerador, perquè d'altra manera
vindria a decretar-se la ruina de
l'agriaultura; pera que no esta
disposat a consentir l'agaVellament, que, sense beneficaar els
que coureuen la terra, Imposaria
injustificada carestia.

La qüestió del Marroc

Dos procesos davant del
Suprem de G. i M.
Dijous, a les onze del mati, es
veas-a al Suprem de Guerra i Ma-

rina la causa instruida contra el
tinent coronel senyor Res i et
comandan González, els des del
regiment de Cerinyula, acusats
de negligencia.
En el consell de guerra celebrat al Marroc contra els dos
senyors, foren conderanata, el
tinent coronel Res a dos anys i
un dia de presó, i ed eolnandant
Gonzalez a sis mesos i un dia.
Acueats del maleix doliste, se
celebrara el prbonin divendres al
Consell Suprein de Guerra i Marina, la vista de La causa contra
el capita, avui comandant, senyor lastruch, el capita Gonzalez i el tinent. MoHnedo, els tres
de la brigada disokeltuaria.
En veure's la causa davant el
consell de guerra a I'Mrica, el
fiscal reti r e. l'acusació contra els

processats.

dos deorets de Marina, que foren
aprovats en el Consell, autor it -

UNA FESTA DE LA BANDERA

zant l'adquisició, per gestió directa, d'alguns hidroavions, torpediner s i material de torpediners destinats als vaixells en
con'strueliiót
—Tarnhé—ha dit el marques
d'Alhucemas—he P o sat a la sig
-naturdelRi cretlaiu
a les primes sobre els carbone,
que per afectar els ministeri s de
Marina i Foment es de competencia del presiden!.
En el decret, com deuen saber, s'unifiquen les primes de cabotalge i de consum, produint
aixb un benefici a l'E s tat, de sis
milions de pessetes, ja que abans
co s taven aquests primers 21 milions, i en virtut de la reforma,
aquesta suma eral, reeida a
quinze.
El president ha anunciat despras que el Rei prepara un nou

El primer d'abril es celebrara
a Melilla amb tota solemnitat
lliurament d'e la bandera ator,
gada a la comandancia d'Intendencia d'aquella plaea. 1 que fa
ofrena a Melilla la dita unitat. La
bandera, que anirb en una vitrina, servirà per al jurament
dels nous reclutes.
DE L'ACTE DE NADOR

"La Acción" reprodueix uns
versos que va ilegir el capita
d'aviació Bayo en l'äpat celebrat
en l'Aeradrom efe Nador, en hoa
nor de l'Alt comissari el dia
en els quals entre bromee aludeix l'improvisat poeta al desig de Lote els militars i
palment els aviadors, do castigar als rifenys, per evitar, segens propis mots, "que els idiotes siguen que d'esperit militar
va de baixa".
En la seva contesta l'Alt comissari va dir aquestes paranles, que foren molt comentades:
"Al sentir vostre esperit i reveure per tot arreu la castra
abnegada, 1 vostres desigs do
treballar, reconec que dels errors
aqui comesos, són únicament
responsables tots els politics
d'Espanya".

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

ES

actitud, regna la natural satisfacei6 entre les melle s persones

DE CATALUNYA
VEN

D R ELL
,

La

conferencia d'En Manuel Serea I Moret

que s'havien adherit a la iniciativa del Centre malgrat le s amenaces i cono:done de tota menaI
Ara sf que podem dir: "Rorna,leit
mita, causa finita". Ha causat,-"-

al mateix termas la noticia una '
sensació de goig entre les persones, no 'ola amante de l'art, sind de la religió, el veure com la
Santa Sen ha mantingut un criteri s a i recte, a desgrat dels qui
pretenien enterbolfr la qüestió
(Efamant el Centre i atribuint la
seva a,ampanya a móbils incerts.

Davant d'una nombrosIssima maces
rúncia que omplenava el local del Centro
Republicà Nacionalista de nostra vila,
dijous paasat, a la nit, donó la sera asenciada conferencia el distingit orador ea
llenan Serra i M'oree
Comença el conferenrient eludint les
qualitate que li ha atribuit En Francese
Rossetti en fer la sena prenentació.
VALLS
Nosaltres, diu, anem pel mena predieant
la veritat una, sigui aquesta q uina sigui.
Els joves pornellistes de "Cel i Terperqu è guau la veritat es manifesta en
nosaltres, (era tea els esforços per re- ra" han format un equip de futbol amb
el
nom de " Cel i Terra Departiu".
bis-la tal can es, i un tal corn els egnisDiumenge el " Ràpid" del Valls Demes dele bornes puguin Sesee eacoltada
ena mantindrem serenament dintre el mes portiu asará a Picamoixens a jugar contra la Penya Aspit, de Sana. Aquest
absolut silenci.
Entrarle en el punt central del tema partit s'ha organitzat amb motiu de la
festa mejor de l'esmentat poble,
de la conferbeia, explica Quin despr5a de
— En l'Ultima sessió de l'Ajuntala trägica epopeia de la gran guerra.
:iban despertat totes lea ambiciona hu- ment s'acorde felicitar a la Mancomumanes, que han vist mes prompte asee- nitat de Catalunya amb monta de la
quibles moltes aspiracions espirituals, eco- cenferència teórico-practica sobre respurga d'oliveres, que done l'enginyer
nómiques i de benestar, que abans
produir-se aquest cataelisme mundial, Joan Salora Tothorn ho trabe just;
únicament
el senyor Vives, 'liberal, va
miraren molt Ilunyanee i remates. 1 que
amb aquesta sotragada destructora, s'ha* dir que abans de donar un vot favoraproduit dos problemes formidables, que ble valla saber si l'Ajuntament rebe
arrea van resolent-se, per eenaiderarAe tificació oficial de la Conferencia.
A la mateixa sessió es va rernoure
d'una innegable justleia, l'un, problema
de les reiviedieacions prolet(lries, falten la qiiestió de la paret de la muralla
el problema de les reivinecacions de les de les Crees, tocant la Rectoria, cal-goda ja fa una pila d'anys. S'acorda
llibertat, nacionals
Dedica un bellfssim rase a l'amor pafer gestions per tal d'arribar a la retri que cada borne guarda encara q ue ha construcció.
ignori pel sea poble natural i fa batear
— Al CoLlegi de /es Religioses Carsentidament les pregonee aensseiens que melites de la Cardal (Caputxins) s'ha
tots gaudim davant ‚tomes de respectaele instal.lat una aula per a rensenyament
d'aquest noble de cada u, i diu que mal dels infanta, basat en el sistema Monens resistim i no volguern ‚eiern sempre tessori. Les lleons es donaran en caeatalans.
tala.
Rates després la mirada sobre la reap— Ha infantat un xamós nen fesIst triste i sagnant de la muera Cataluposa del distingit procurador, En Jonya i diu que anä on tan dolorosament sep M. Iglesias.
es desenrotIla un drama com ra atual al— S'Itan une en matrimoni, el jog uau cosa hi ha per a resoldre.
ve Anteni Figuerola i la gentil senyoPs lamenta de la incompenetraeid hu- reta Na Tecla Rodon.
mana
E
a que ha tingut el regionaliarne
'En— Ha estat molt sentida la mort de
tre de Catalunya i de la ineompenorradó la virtuosa senyoreta i compatricia Na
espiritual del sindicalisme, que nométm
. Maria Vailespinosa i Balsells, de vintesfurçut per una emancipació itometlistma i-cinc anys treclat.
económica, oblidant que un plet te classe
— La vaga de barbers que ja porno da sols un plet de atase, sutil 1)1114 1 tava tres sennartes de durada resta soque ele ',lees human, tots cerquen un llaç lucionada dilluns passat.
de gennanor que sigui benificiador a to— N'Antoni TemIs, propietari de
tes les classes socials q ue en el son fonn
l'Hastal de rAntonet, melare donava
no delta d'esser única.
un tixnb per la quadra va tenir la maFa una expostei6 del que es el soeiala sort de rebre una causa d'un cavall,
llame I partint diu que no es allImenr-se fraettirant-E la cama.
de la vida politice coas pot portar-re la
— Dilluns, a la !lit, foren arrencarreenersen3 d'una eta-se'
eina intervenint en ella, parifiesnr.la, renovant- des i trossejades les plantacions fetes
la i fent-la aova si es precie; t ene ta- darrerament al camp d'esperes del Pasraer que la 3Pl'a rornmpeió eerrampi els seig de l'Estació.
Aqueas fet que no diu gens en fasena borneo representatiumr, ex fer una
ofensa en aquella homes i 59 fer descon- vor del ben nom de la nostra ciutat,
fiar de la ennsistencia dels ideals que pee' ha estas vivament condemnat per tothom.
teneain sustentar-se.
Diu que a traces d'aquesta anguniosa
TARREGA
boca de violències que ha portat In pertarbaci6 a tete els esperita, dl prevea un
Acta °altural
mee en11,1 saturat d'una gran serenor 1
un gran recolliment i que per ell augura
Ile tingut lloc en aquesta simpleica
un avenir propici perquè el nostre noble
ressorgeixi Mitre d'eadavituta i entanci- ciutat, fa ben poca dies, la sessió inaugural d'una serie d'actea culturals, orgapat de tota injustfeia, de tota mal/rumanitzats pel benemerit Orfe6 Nora Tärça 1 de tota intemperancia humana.
El senyor Serrar i Moret, el quals en el rega. Fou una conferencia sobre la múcura de la sera peroració fou devotarnent sica de l'excels noruec Eduard Grieg,
¡Ilustrada ambk l'execuqió de manees
eseoltat, rebé, a raCilbar, una entusiasta
composicions de resmentat autor.
°vació, que dur una Ilarga estona.
El conferenciant, N'Enric Roig, posseeix, ultra una cultura vastisrima, que
PALMA DE MALLORCA
Ii permet ilustrar les seves paraules amb
multitud de citacions d'obres i artistes,
Una demanda :: Els conservaurna dicció forea notable que arreu per
dore : : Banquot ; Batutas
la seva senzillesa i per la sera natura-

El milionari mallorqui Joan
March ha presentat una ciernanda als tribunals zatara el dierl
"La Almudaina", per aupoeadea
injúries contingudes en uns artices publicats per "La Acción",
de Madrid, i que aquel] reproduf
vial ge.
Demana una fabulosa quantitat,
Es probable que la próxima
com indemnització i altres cestics cono s enyala el Codi penal.
s etmana faci una räpida excurEI March te presentades a Masió a Cartagena.
drid ontra "La Acción"- Aquest
L'objecte del viatge sera el de
veure el nou material d'hidroaassumpte és el tema palpitant
vions adquirits per a la marina
de toles les converses.
de guerra.
Demà celebrara una asa
semblea el partit conservador,
EI Rei presenciarà les practiques que han de fer ele noto
per tractar de la seva s ituació i
aparells, essent possible que efec
de la conducta que ha do seguirs e en les próximes eleceione.
tuin alguna exercicis en combinació anib vaixells lleuger s de
— Els carters han donat
l'esquadra.
EN BASALLO, OONVIDAT
banquet por festejar la jubdaaió
En aquest viatge acompanyarä
del carter major VIcens Company
el Rei el ministre de Marina.
El sergent Basalto ron ahir Pesque!, que ha fet servel en
El Rei estera a Cartagena dos convidat per En Sane/tez Guerra aquesta ciutat durant dimitente
a dinar a casa d'aquest, volguent anys.
diee.
Tamba ha parlat el president sial testimoniar el cap del partit
—Ha sortit cap a Alacant PeIn l'excursió que me/tiza per conservador, a Mol ele paisä,
cunia Alions XIII, que Iluitarä
s zones del Marroc l'Alt Col'afecte a l'ex- captiu.
amb el club de intuid d'aquella
ciutat.
inissari, senyor Silvela•
Ha confirmat el marques d'Al- LES DECLARACIONS DEL GEhucemas que aixI que termini les
NER al, NAVARRO
InCH
seves visites d'inspecció a lotes
les posicions del territori, el
non(
ha
continuat
La ooronaoló do la Imatge de la
Aquest
senyor Silvela vindria a Ma- seva electlaració davant el CenMare de Déu do I a Glova
drid.
sen Suprema de Guerra i Marina,
Ja ta el Govern impressions
el general Navarro.
Per conduele ofieids, pera fi3aräeter general, reflectades pel
S'assegurava que amb la de-. dedigno,
as cinegut ja un Dure!.
senyor Silvela, carn a resultat de clararia d'avut ,havien acabat
les visites efectuados.
aquestes, per ara, però no sala del Capital Vatica de Rema eonla Corona/rió Caitäniee a
No obstant, espera amb in / e- pogut ~prever, donada la gran cedint
prec s dels Comité s de Vich, però
res la tornada de l'Alt Cornissa- reserva amb que es porta aqueoalhora una instanoia
ri, perque aquest doni compte al La qüestii, envara que no eem-. resolent
que y envir - hi el Cenre ExcurtrioCon s ell de ministres de lee dades bla luan fidedi g na ha noticia.
lli s ta i ordenan que immediatai antecedente recolldle 1 poder
mentes treguin de la imalge els
formar un judiei exaete sobre la
EL COMUNICA'T
pediese quo la desfiguren i
veritable s ituació de la nostra
Zona oriental. --Seas °mitre., etellant una restaurad() cumplezona.
Setentava el presiden per al tal, en les pealeittaa del territert. La de la imatge.
Amb liguera motril i devela la
Per causa del rial lampe la23 o el 24 de l'actual arribara a
campanya injusta que s'havia fet
vistió no tau cap volea.
Madrid el senyer Sarda.
Zona 0e0111014a11-- Has de amo, coalt1a »1 dB! Paktre Per la eeva
Atestare a . part, de les

itria de lo, ostentant dan-eint del pit et
'lee de ks quatre barres.

Hi havia ben bé a la carretera un miher de persones, hcenes i dones. En olbirar al senyor Pla, fou saludas arnb cisques a 4,,Ilihe4't5t de Catalunya i a

t'alcalde; '—
..Arribats al "Centre Nacionalista", es-

sent insuficient l'estatge, calgué que els
oradora parlessin del baleó estant, onaplint el públic de gom a gern l'espaiosa
plaça del Joc de la Pilota.
Feren ús de la paraula el president
de les Jove.ntuts d'Esquerra Catalana,
senyor Pou i Sabater, qui en mía de
grans ovaciona, digné que la violencia
portada a cap pel governador de Girona servirla favorablement per a produje
un sentiment de sana reacció en ferian
de tots els electors de Viladeoruls. Fea
•
llargament aplaudit.
En Caries Jordà i Fages, president del
a,
‘
l'Alt
Empord.a
Nacionalista
de
"Centre
manifestä el sea convenciment de qt14.„:
el dia que tots ele paldes de la nostree
pätria prenguin exemple de asee/16, Ce..
tahmya assolira de fet de la seva indos
pedancia. (Grans aplansliments.)
El senyor Riera i Pau, president del
'Centre Nacionalista" de Girarla, pronuncia paraules d'alt elegí a rAjuntament, a l'alcalde i a robra cultural res.¡lazada pei mateix. Fou molt aplaude.
Finalment, en me; de grane aplaudímetes, el candidat electe En Narcis Pla
i Carreras comenea saludant a l'honrat
poble de Castelló, tantea voltea mes bourat com vegades se'l calúmnia i
ranitra. Res:ciliar paredes dei senyor
Bordas, diu que verdaderament en el
Parlament espanyol serà sempre defensor dels interessos de Castelló i que per
tant manifestara en ell que pedales d'hores com el de Castas:, no poden ser manats per governadors coas
l'actual de Gama, el qual creu que els
pobles estan a les ordres d'ell quan da
di que deuda estar a lea ordres citas pobles.
atta el fet intolerable de qué en
aquests moments els elen=sts de la Unió
Monàrquica Nacional i certes esteres ofidala llamen una caló/nana vil contra el
popular Ajuntament de Castelló i c-oncretarnent contra el halle, fent apareixer unes fulles anónimas on seis presenta caen a defraucladors cabals púMies i en les quals donen la vergonyasa inhabilitar de reproduir te_xtuahnent
un expedient que el mis elemental deire
gevernatiu havia de garamir el set/ secret, sobretot quan encara no ha mitjançat el temas material de poder respontire la part ofesa.
Encoratjà als castelloctins a perseverar en la valenta i patriótica actitud as
qué resten aquests chíes, que
qui retaja els abusos de la força, defensant eLs seas drets, no es té d'amagar de res, sind que realeza una obra
eminentment meralitradora i cimadana.
Els hi recorda que en aquests roomcnts té posats els ulls a Castelló tot
Catalunya.
I dirigint-se als nena de les escoles els
digué que els Ilassets cataLar.s que portaren vora el cor sigui aempre dins la
seva anima. (Visques a Catalunya i a En
Pla.) mig d'un esclat d'entussiasme indescriptible, En Pla i els seus distasgits acompanyants retomaren a Fugueres,
MANI~M•••n•••

LA NACO, EN TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLUNITUD DE LA SEVA
PERSONALITAT

Jitar.
El mateix podem dir de les obres per
exocutades al violi, les quals plagueren forea.
El pianista, acompanyarrt, En Juli Esteban, corlabora a la tasca de Pesmentat artista d'una manera lloable,
públic, congregat a la sala d'assaigs de l'Orfeó, aplaudí sincerament la
tasca deis artistes.

CASTELLO D'EMPUR1ES
Efervescencia patriótica :: Presontació d'En Nacela Pla 1 Carraros
La vila connal de Castelló d'Empnrins
constitueix avui un dels nuclis mis consciente 41,1 nacionalisM: a lfEmportle,
luy era asolit all staatiment abSauttinuit
p
enerves a ractuació de/ "Centre
Nacionaliste", inI qual porta al hituneipi els bucles que tan eutertadament el
regagen.
las6 el perill que representa el cens
de 'Destelló per al futur i rateara incógnit Gandida mes o nicuys espanyolitzant
que gosi presentar-ee per aquoll districte, ha estut calculat per andlavant per
l'exemplarissim reprosentant d'Espanya
a la "provineia", senyor Lueje, el qual
ha volgut molestar rAjuntament de la
N-da, originant els incidentes que ressenyavem en pasaades edkinns, amb la irispuoició d'un secretad destimit per reamental Ajuntaiuent.
El poble, que considera 'l'actual Ajtut..
eunent cual a genui representant deis
seus sentinents i interesses, ha palesat
la seva ingignae g per l'atropa' calumnió" esmentat en diverses manifestaciens
pedeliques de civeta protesta.
En aquestes siccumstäneies. al tlijous
passat, dia ze, arribà a la vila de CasteIla el senyor Pla i Carreras, acompanyat de prahtigieses persenalitats
que,. Acudí a operar-li ini pmble ea pes,
en imponent inaniteetació, auaid davant
la mentada de Mi:mula Cafalane, que el
secretari del "Catare Nasienaasta", se-

nyor Farreró dirigeix esa notabais de

Darrera hora
DE L'ESTRANGER
El cap del separatisme
rhenä víctima d'un
atemptat
EL DOCTOR t.SMEETS RESULTA
GREUMENT FERIT 1 FL SEU SECRETAR!, MORT
Paria 17.—Comuniquen de Colonia a ,
l'Agencia Wolff, el que segueix:

Acabem d'assabentar-nos, per informes fidedignes, que el senyor Srneets:n •
ha estat objecte aquesta nit dun atemptat, resultant ferit greument al cap per
una bala, i mort el seu secretan
Per ara no hi ha Inés detalla, penó
segons dades oficials recollides al lloc
del succés, el fet seinbla que ocorreguiVe
de la faisó segiient:
El doctor Stneets es trobava junt
ainb el seu secretari, parlant al seu
pata ami) un desconegut. De repent„
aquest es va treure im revólver i
fer alguno dispara, un dels quals f
al senyor Smeets, essent mort per
altre dispar el seo secretar:.
L'agresior fug i, mese que finas
hagi pogut ésser trabarla la seva pis
El senyor Smeets fou portas a l'H
pita! Augusta, oil Ii fou practicada una,
operació.
La policia ha adoptas inmortats me-.
sures per tal d'aconseguir la captura ck
rassassl.
FA doctor Smeess, com se sap, in
cap del moviment separatiez le Rhe- ;
moviment que teueleix a separai;',,
apuesta comarca rle la resta d'Aletna.:4
aya, constituint-sa ea ritaaleace Ultima

dent.—Havaa,

•
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LA PUBLICITAT

nauguració oiiciál de la
Fira de Mostres
--••••• • • • ImAnn—

AL SALO DE CENT
Ahir, a lea onze dl mati, tingua lloc al
Saló de Can de les Cas m Consistorials
la folenne sama!, inaugural de la IV
Fira de Mostres.
fi:alnada pels
I a presidancia
següents senyors:
El snts-seeratari del ministesa del Traban, En Ramon de Cauro, qua tenia als
seus costeas l'alcaide, smyur marqués
d'Alella; el representa•at del capita general, senyor Madmd, comandara general d'enginyarsa rl reprasentwat del are&idead de la Maneotuutitat de C.:talar/ya; clipuW senyor Pfircz de Rozas;
el governador civil; el president Citad'
de rAudiencia, senyo . Martínez: el senyor bisbe, doctor Guillanet; el delegat
d'Hiserxla En Lluís Casta:atea; el delegart del ministeri del Treballa En Janor Attraraa. i el fiscal.
L'Ajontament estamt representat pels
regidora aenyors Mayrtas, Tasca', Ma'taus, Nacela Escolia Tuaquets, ("A ba r
-ró,DomenahTius.Pl cretari En (bah Planas.
don Ananni Martínez Donana i El Carlee Calza/ea Rothwus,
Magas eficial del Coasell de la l'ira
a Madrid.
Del Cansan directa, hi havia En loaquina Coiaot, amoldan de la Camhra de
Comerç; En Salsa -Ibarra, dal Farand
del Trchall; En Ferran Merca de la
Lliga de Defensa Comercial; En Jean
Parrtaleoni. de l'Atraccia de Forasaers;
En Latir,. Iaarnat, danitat de la 1%.1:1000.
Enmarar; En Parran Agulló, de ¡'Económica d'Al-ajas åil País; ela senyors
Viada, Oi,is, lagleda, Vilaró, Fabregat,
Solar, etc.
El directer de la Fin, En Frederie
Barcada; e'. secretari delegat, En Erederic Pajtaa, i Vadmitistrador, En Jeep Duran.
Hi havia gairebé tots ela senyors casa:As acreditats a Baredena, que sie aa.
a Una notearaaa reresentació de la
tanta directiva de la Caarbra. d'Adherías
a hl Fira de Mostres; delegats de le
airea de Valincla i Sant Sebastia, i rearesentants de gran nomine d'entaats
earcinnie,aas, literarias i artiaticinea- de la
Mulat que ompliat gran part de la sala
del Carnadl dc Cana
El director de la Fira de Mos.aes,
nyor Barca:eta, va Urgir un eloe,ient dieCura.
Canana-a fan his'.5eia de ao que han
estat les Fires de Mostres a flan:dona
des de l'any lazo. La Fira és ur,a can
aquest any
t-tullan;
a
na *podara dir que
n'inaugurem una abra, sine que hect de
-dir que la Fira te tat anys mas.
Des del pum ele vista taank d'organització, els dies de marifestacia de la Fira
• cn qua es reuncixen els industrial; en
el Palatal en les metes que el reniegan,
sen tus dis de descarta de les nostres
.oficines, dala írrgana de treball que durant tot fatty porten l'actuada de /organistne a tots els nuca del ratón, suscaptIlets de 5.1eir la pressia. La l'ira
do se anspan mate.
Delata l'haver destratratar energies
per a en:orar-les en Fatraccia deis costras mateixes industrials insuSiciantmant
coneixfdars de Purs intereses i dels moderna organistas claxpansió mercantil.
Malgrat aixó, randera Faxit de la Fira
actual, que s'assaayala erab una gran
concariancia de a iirairtas" nacianals í
estrangers.
Acauasta Fira es recia-clara per tres
fets notables: el Cnngras de Camera
d'Ulirarnaa' (oficialment orgimItzat pe'
Governa que d'a<mi pocs dies es remira
a Barcelona per a estudiar principalinein l'el:cada de la D'ira relacionarla
ami) el Comeaa de les nacions de l'Amarica 'latina; Congrés que tancada el període de Velara-landa arnericanista i obriel el de les practimes activitata,
data t'atea-AA de les Repabliques americanas envera els resarce mercats. El sagrat fas as la constitució, a Espanya,
atta, residencia a Barcelona, de Firal res, aplegats en organisme per a la defensa de llurs asteressos i demostrar la
contireitat de la Lira. I cl tarcer fet
el convenciment qua a les esferas pacernamentals es preocupen que ¡'energía de
la Fira no es dasamestigii ni s'inutilitzi
amb vanas paradies de Fina creadas,
-más que per la necessitat, per rivalitats
Indias que r-a res afavoreixen cls interesaos general s.
Es felicita, que el Covern estudiés la
educir.) de posar a / vallo a/ma g as inioiatives individuals, ras demant adjutor; sanó als gr.Ins uncEs, impalint rajadXeS manifestadoras mercantils.
Iaalcalle, calmar marquès
va donas- la !envine/Ida al sots-secretari del miraste/a del Traball. agraint
rómots i a les emitida F,conemique la seca presencia en l'acta; la re,liaberaci6 que han prcstal a la IV Fira
cle Mostees.
Ei sots-secretari del sr,nni,teri del Treball va agrair pus-aulas de l'alealéde, fans avinent la seva satisfacció per
/rayar catar designat pel Govern per a
inaugurar la IV Pira
Mostres.
. En elt seo &cura y a alludir a les que
't se celebre) a Alemanya, que sial tradilcianala el país, iniciant-se aKillí la mateif xa ruta per a asgaler la riquesa i prosperitat, concedint a les Liras tota la imaerancia que han de tenir aqtestes malöifesaacions de (apresa.
Acabó caclarant oficialment inaugura
lit la IV l'ira de Mostres.
AL PALAU DE LA PIRA
I, Tot &agalla la comitiva oficial, ami,
!lea representocione, ca trasladaren en
kandis I cotices al Parc, per-cedits d'una
sectiixle batedors de la guardia urbana,
:de gala.
La Banda Municasal, situarla davant
idea Palau de h l'ira de Mostres,
donar un cromert mentre les astaritats
.visitaven La Fira. La gran nau catara
ornamentada amh prakale da plantas i
urans Launierea, en/Ismas daat; i oti-

1

.ri va paaaar pelp davant d

els standa de la planta baba de.
Palau-gaieria del vestibul i pela carrer
casales
que hi ha escampadas des de,
de
Palau fins aL azasaig de la [Mana.
A la gran sala i en las caetes qu,
Inl ha al clavan: elet Palau i cua al Pea>
seig de Circurn5alazi6 hi ha mea de 611.0
stands, en ela quals manasen mésele
900 productea. Es una molt important
manifestació, superasr a la de l'any passet, peró que no Es encara el que }lauda d'ésser si la costra fiara ha déaser
concreció unaninue de nota la producció
catalana.
La visita ha duran fins a. les atoes de
la tarda, essent oberta la Fira al públic
ten seguit.
BANQUET AL RITZ
Ahir, a les nou del vespre, va tenir
lloc a /1-10 ,x1 Rita el banauet oficial
de la Fira de Mostees.
A l'acta h i concorregueren una YA
comensals, ocupant la presidan/da l'alcaldr, senyor marqués da:talla, a la dreta del qual s'hi assegueren el sons-secretari del Treball, senyor de Castro;
el representant del capi,i general, el
d'enginyera Jugep Madrtd; el senyor
Cabo:, president de la Cambia de Comera, els diputats provincials senyors
Canapmany i Isamat; el doctori-Eabregues i el senyor Alter, ael Comité de
la Eta-a; a l'esquerra, el governador civil; el representant del camandant de
Marina, el delegat ragi de Primera Ensenyança, el seayor ¡borra i altres senyors del Comitè de la l'ira.
Fa sentar-se a la nauta, l'alcalde va
oferir l'acta en nora del Comité.
Parla després ei senyor de Castro,
declarant que estava admiran de rorganitaació i da la importancia de la Lira, dient que lacia trames aquestes impreasions al Rei i al Govern. Acaba
demanant que cama, atrita el l sempre
que es tracti d'organitaar malafestacions
de cultura i de magras cona la ¡Cara
de Barcelona.
A Hora del, brir.dis va parle cl
sänsol de Me, senycr Ansehn de la
Cruz, fent avinent la s'mpatia de tota
l'Arnarica per a la nostra Lira.
El Director de la . Fira de Brussel.les,
al. FA/noma Ludig, va exposar la conveniancia de crear un Comita Internacional de Fas-es de Mastres, per tal d'organitzar la celebrada d'aquests concursos i faxar les dadas amb lasbjecte de
qué no coincideix:n mai dues Farm en
tata mateixa ¿poca.
Finalment, el senyor Gaintakz Rothn'os va parlar corn a vice-president del
Comita Central de la Fira i agraint
Fajan que li prtstat cis (Omitas
regionals.
Durant lipat-gue fou servir esplandelament-regna la mis gran cordialitat,
trent aplaudits els que parlaren.
L'acta va acabar a da& quarts de dotZu de la MI.
tots
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ELS TEATRES
TIVOLI-Inauaiiracid

Circ

Americil de Made:d
Digual e! que vulguin, itizió del circ
a rescenari perd la meitat de la gracia. No se oua passa, parró calas mes va
pitjor anem en mataria de circ eqüestre. El circ no es mor, ni morira mai,
pare passa una tr,,-ala temporada. A Barcekna ha vingut ara fa pise el Palisse
gua tenia un grait to, encara que no era
cemplet en les seres atraccions. Aquest
circ del Tívoli i el que hi ha hagut a
Novetats, ja no tenen to ni cosa que
sIn assembli. Quant a las atracciuns,
s'lla de confessar que no sin re de
labre mano.
Hl ha un m'amero de cavalls italià
La famMa Cardinale que esta molt ben
orientan; hi ha els elemento excantrics
i acrobàtics, Fccuyare i (matra cavalls
preciosos; pera l'exercici és pobre, no
acaba de convancer.
El famós atleta ¡'aun i fa aquell caerc:ci darrossegar un carro agafant el
fusell amb eis dos omoplats que és
gran afecte i Iluiment; pecó aix6 deis
atletas as una cosa que etrlata si no
presenten novetats suculentes de delia.
El, Galenos ja cls sabem de mamaria; són atrevits, bous acróbatas, pese
pee precises.
El andauern bo, rdnic podriem dir de
veritable importitpcia, Sinn les 7 leal.
whinnies, unes escoceses molt trampades, que fan miradas atnb la bicicleta.
Potaer mas cndavant aquest aire Coraana-Perezof dura números mis notables.
Els excentrie Porrrpof 1 Thedy, a
més a mes de ser-nos conegudissims,
apenes ens fan riure. FI clown andalús,
dient eolmos 1 parlant . espanyol correcta no !liga amb la pista de circo
Herd vist clon-as anglesos i italiana
marta bons perra aquests excéntrica
d'ara rus emocionin.
Nomines som uns enamorats del circ,
del circ ad) cavalls, elefanta, maillots,
trapezis i canes empolvadas, i lamenten/
gire el circ del Tívoli només ens doni
una raqueta d'alió que els nostres ulls
mai en tenen proa.
S.
KURSAAL
L'estrena en maneta sala del film
amada "Cleo la Francescta", interpretada per Mac Murray, pot considerarse com un gran esdeveniment cinematogràfic. L'èxit ha estat gran i merescut, puix tant rassumpte, (le gran intensitat dramàtica, com la irdarpretacia,
catan a una gran altura. Mac Murray
dit d'aquesta praducció que es la
millor obra que la filmat.
L'empresa del Kurs-aal, sempre ateota a complatue el prIblic anal) obres d a
positiva valar artistaa, prepara per a
readt aviat l'estrena de la gran produacaa alemattya 'Maula Ama:acta", per
Diana Karcaue.

Conferència d'En Raiel Campalans a l'Ateneu Enciclopèdic Popular
PARAULES D'UN SOCIALISTA ALS ESTUDIAN1S
DE CATALUNYA
Anit pausada, a les den En Ra-fel

Campalans doné a l' Arenen Enciclopedir Popular la segona de tes "Converses socialistas", tractant el tema "Paraules d'un socialista als estudiants de
Catalunya".
La sala estava plena de grasa a gom.
Ocupaven la presidencia, els senyors
Aguade i Gorja, de l'Ateneo Enciclopadic; Octavi Saltor, de rAssociació
Ca;alana d'Estudiaras, Joma Russinyol,
de l'Associació d'Estudiants d'Esquerra
Catalana i un represcntant de l'Escola
del Treball.
El senyor Campalans començà planyent-se del silenci de la joventut catalana durant aquests darrers anys. A
Catalunya no hi havia jo y as. Alla on
els joves estiguin d'acord amb cls vells,
cl progre s'ha acabas; cal cercar estats no existents encara.
La rae,: d'aquest silenci, d'aquest endarreriment i insinceritat de la joventut lliberal, s'ha de cercar en certs aspadas del nacionalisme. Aleshores hi
hada un afany de triomfar i clamp°.
sar-se i alhora l'Esquerra Catalana es
desfeia vergonyosament i triomfaven
les (orces conservadores del nacionalisme : la Lliga Regionalista. I a la Lliga. la qual els prometia una regidoria
i exit al bufet, hi anaren els joven, deixara els ideals generosos per la yergonyosa fórmula de "tranquiLlitat i bons
aliments". Aquella brames prudents que
no seguien el consell d'lloraci: "Mesala al tea seny un gra de follia", poden tenir poca anys, paró no eran joyas.
Avui no ha canviat res; passa el tilateix que aleshores. Paró sembla que la
joventut va desvetllant-se.
afireu si no, aquests minyons que treFallen tot el dia i a la nit s'afanyen
rae assistir a una estola que manta
tria corporació popular. 1 també hem
santa els tabals i clarins de la joventut universitaria i nosaltres els velen/
rebre posant al balcó banderas roges i
banderas catalanes.
Pecorda al conferenciant les loores
¿angoixa viscudes en abandonar la Univarsitat i encarar-se amb la vida, dav'ent de la talador de la política lliberal.
Els estudiants, com a cimadans del
man, senten els ideals alliberadors dernancipació espiritual i económica; com
a ciutadans d'un fiable oprima sellen
els ideals d'aa Tació coileetiva. Nac:onalisme i 1:a tersalisme san, per als
estudiants, dos aspectes d'una mateixos
ideals alliberadors i progressius. Suprimint a un borne el temperament de
la raça, el carfeter de la nació i l'esperit de l'idioma, qué li resta? Per demostrar qtte nacionalisme i universalamic no sin dues coses opasades, sala
Seit el contrari, cita paraules de Renclec Jaures i Engels.
Afirmo-continua-que per sentir el
nacionalismo no n'hi ha prou amb una
simple consciència de classe ni amb les
inquietuds primàries; cal una vasta
cansciència. Els bornes catalans, per tenir una gran valer un l versal han désser
bons catalana; els honres nascuts a Catalunya que no sin catalanas, no seta res,
no poden ésser res.
A aquella que avui preguntin: "On
sin els nacionalistas avançats i
mans?", seis diré: Mireu-los, san aquí;
sou vosaltres, estudiarais de Catalunya.
Jo crec que les forces socialistas i nacionalistas de la nova Catalunya es congriaran entorn vostra actual generacie
universitäria.
S'estén l'orador en cansideracions sobre l'acciö retardatäria del confussionisme en els nobles on /mili/ció política
na Ila assolit encara una plena estructurada. Per aquesta rae., és justament
als homes Iliberals i progressius als qui
mas interessa la rapida solució del problema de Catalunya I'cl contrari, troba
explicable que la part mas endarrerida
de la burgesia es posa enfront del nacionalisme.
Solament quan Catalunya hagi assolit
la seva llibertat politica, es podré plantejar aqui d'una manera franca la Iluita
entre les (orces progressives i els elements reaccionaria. Mentre Catalunya
sia sotmesa, necessitarem un puny pela
anemias del nacionalistne i l'altre inris
enantics de la nostra 'libertan individual;
el dia que Catalunya sia padrem
enaprar teas dos pullys per Iluitar contra els reaccionaria de dins.
Diu als estudiants que és a ella qui
escaurä la tasca mas bella i mes feconda. Sin les novas generacions a les qui
esté reservada prepiament la creació
de la ciència catalana. Itavent de donar
a l'apoca, un sentit d'universalitat i fermi
que el nacionalisme arriba al neu grau
darrer, convertint-se en un pura emularió ges-qué la nostra terra pugui contribuir, a la davantera dels pobles, al
progrés de la humanitat.
En la darrera part de la seva conferancia, En Campalans encoratja els esttuliants parqué prosegueixin llur tasca,
restant fidels a les nobles virtuts de la
javanesa. Penseu en la costra responsabilitat. No hi ha cap ciancia pels qui
tro són capaens de sacrifici, roan no
ha cap llibertat pels que no en sin dignes. La ver:tabla superioritat humana
no és altra cosa que el dret de sofrir
amb mas latea; en els Evangelis friu
dit: "Que el primer d'entre vosaltres
sigui el servidor de tots ele abrace."
L'aria el seny a l'inventa I per damttnt
de la grissor del ilustre viure, visqueu
espiritualment una vida links i heroica,
una vida 'd'Epopeia. Solament alai sereu joyas i dignes de vosaltres.
tBenaventurats els inquieta d'esperit,
perqua ell araran uu minnt
El setryor Rafel Campalana Iaaj nealt
aplaudit I fclieLatz,

Dlunmonge 20 arj març de lea

Crónica de Cultura

Els

INSTITUT DE CULTURA POPU-- ces que tindré lloc enguany en aquella

JOCS FLORALS
en honor de la nostra am
la i en dignifica:id deada
la par,
my.
testa, procurant fer-la amb te*
solemnitat i esperit de !miela
i
d'acord ambe
c
el
AyrT

LAR DE LA DONA

Permanent d'Educació i
Avui diumenge, dia 18, a dos
aua-rts de cinc de la tarda, Higa de daina
casoiana.
A les sis, el doctor don fose Farriols Centena donara una conferencia
sobre "Assistincia de malalts".
Continua obert el terrnini per a la
inscripció al quart curs de Dactilografia,
Sto-cid Permanent de Rrligisi i Cidte:
Denla, dia de Sant Josep, a les vuit del
mata se celebrará missa de cotnunió ganara!, podent-ta assistir tamba les familias de les associades.
Secció

Sceciá Permanent d'Organicacid i
Propaganda: El dirnarts, dia an, a les
vuit del vespre, quedara tancada la inscripció per al Romiatge a Montserrat,
que tindrà lloc els dies 7, 8 1g del vinent
abril.

Seca-id Fermata-ni de Cerimanial tí Pes¡es: El diumenge, dia as, per raó d'Iraeximents, no es perrnetra visitar el
Casal
EXCURSIO A MONTSERRAT
La Junta de Govern, ert la imposibiEral ale fer arriban individualment a
tetes les associades de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona
alguna detalla del Romiatge exclusivament femeni, organitzat al monestir de
Nostra Senyora de Montserrat per als
dies 7, P i 9 del vinent abril, ha cregut
que el maja més ademar era aullad:arito de la banvoltnea defs senyors directors dels diaria de la localitat.
A aquest fi els fa present:
Primer. Que al termita; d'instrucció
quedara irremissialmnent tantat el dimarta, dia zo, a les vuit del vespre.
Segon. Que de l'a al 4 d'abril hauran
ate passar per la Secretaria de la Seccid Permanan c/Organització i Propaganda a recala:r des contrassanyes i medallas commemoratives del Romiatge.
Tercer-. Que aquellas romea-es que per
raó de Ilurs octmacions no puguin.romandre a la Santa Muntanya els tres
dies que durara el Rorniatge, podran
retornar el diurnanga, essent-los valedora
eis ballets i contrassenyes corresponent
Quart. Que durant els dies del Romiatge les ron-laves que els inierassi trobaran a la fonda de Monterrat facilitata per a podar subvenir al manjar en
condicions económiques.

Universitat des del la de juny fins el
primer de setembre.
- Tarnbi ha tetan un programa del
contases de premis de /Adulé/ala de
Ciencias Momia i Politiquea.
ASSOCIACIO PROTECTORA DE

L'ENSENYANÇA CATALANA
El dimarts, <tia 20, a les sis de la tarda, i al local del Centre Excursionista
de Catalunya, Paradis, co, pral., comencara el curset preparatori del X Concurs
Nacional d'Ilistória de Cata/unya, el
qual va a arree del stalyor Pau Romeva.
El dit tunca havia de començar el
passat dimatis, stispenant-se la primera
lliçó a conseqüència de les circannatancies.
En ei darrer Consell directiu de l'Associació Protactcrra de rEnseryanaa Catalana, celebrat
cha la del corrent,
varen ésser accaptats els socia següents:
Collectitts, 3 Individuals: Paxcelona, 54;
Ilorta, 2; Poble Nota m ; Sant Andreu,
3; Samt Manta 2; Sarril, I; ConStanti,
I; Figneres, a; Gaodesa, a; Hospitalet
de Llobregat, 2 ; Igualada, 4; Malgrat,
4; Manresa, 2; Pest de Lllobregat, 2;
Sant Carles de la Rapiaa, 25; Sant Celoni, 2; Santa Barbara, 7; Sarrtes Cretas,
I; Seu d'Urgen, 'a; Tarragona, 8; Valls,
5; Vergas, ; Vilafranca, 2; Vilavert,
1; aladrid, i'; Concepció, ; Rosari de
Santa Fe, 5; Buenas Aires, 16. Total,
i7t socis.
• • •

Denla, diada de Sara Josep, En Nureis Massó i vakriti donarä una costereacia a Castelltersol, a carrec de la
Cornissiö d'Educació Genera/ de la Man.
comunitat, sota el tema de "Catalunya,
la seca Ilengua i la seva personalitat".
CONFERENCIA DEN BOSCH GIMPERA A L'INSTITUT PEMINAL

EZMN12ZGZIW122CC=:tiMSNITMtEtt'ke
a a E ..u.r.z

Sanas davui, Diumenge de Passió:
Sant Salvador dliorta i Saata Eausti
na, Verga. Doma; Sant Josep, espías de
Maria i pare putatiu de Jesús.
- Quaranta Horas: Esg'ésia parroquial de Nostra Dona dels Angela. 11(ares d'exposició: de dos amada ile nou
mati a dos quarts de set da la tarda.
- Adroació Nocturna: Ton, de 1:1 Sagrada Familia.
- Vedles en sufragi de les animas del
Purgatori. Torn de Santa Gertrodis i
Santa Brigada (Escorial, 155, Gracia).
- Missa d'avuir Dominica de l'assiú, color manat.
- Gurt de Maria: Nostra Datas de
l'Esperanea, a la seva
Del Bisbat
lía mort a l'Assil municipal dal l'ara,
orn exercia, des de molts anys una bondadosa 1 caritativa assistancia vera els
pobres que hi són asslats, sor Balbina
Mestres Carulla (t1. C. S.).
- Mitjançant aquest Bisbat, ala remas al Sant Pare la quantitat de larca
585.41 0 per als nasas russos.
- Amb el mateix dista sisan rebut a
la Secretaria de Cambra i Govern daquest Palau Episcopal, zoo pessetes i
2.000 marca de les religiosas i alumnas
dril Col.legi de Religiosas Franciscanas
de la 1mila-culada Concepció, de Barcelona.
Parröquia de la Puríssima Conceprió
diumenge.-Misses des de dos
quarts de sis fina a la una. A dos quarts
de ;Mil, cennentari de l'Evangeli pa reverend ecímom. A les vuit, comunal general dels exercicis ele senyores. A les
nou, mes de Sant Josep. A les data ofici.
A les onze, saptenani de N. O. dels Dolora. A dos quarts de danza, visita a
N. O. de Montserrat A les dota; salutació Mariana. Ados quarts d'una, platica doctrinal pel revea-dad doctor Aragó, prevere.
- Dema, di/luna, dia 19, fstivitat de
Saut Josep: A les vuit, conenió general anib platica preparatória. A les deis
ofici, amb exposició de S. D. M.; re%acució de la música sacra es a carece
del mesare de capella senyor Gcberna i
el panegíric, al M. 1. sanyor doctor Josep
Porttile, canana magistral A la tarda, expasici6 de S. D. U. Trinagi cantat 1 serma a arree del canonge doctor
joaquim Cendra. La funda d'armest dia
Cen"fruA 4 ale crwt.
, 4
lar

dlea.

eä

1.—Flor
quan ti.,
m
taüt liesnom
rgeat!il ilziacd, oorsfertaa lpaelnslpos
t
poesia que canti l'amor.
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Mir, a les cinc de la tarda. el savi
profassor historiada: Catala En Pare
Boselt Ginapera doné usa confercia al
Col.legi de senyorens "Institut
on dona una explicació de la leehistiria de la /matra Patria.
Omapaven la presielencia el conferenciant, el riostra arnic Baldiri Rahala, seco- Inri del Patronat de 1Institut, i En
UNIVERSITAT DE BARCELONA Joan Quer, president del Patronat. A la
El rector ha remas a l'akalde de Ma- s-rela lii havia totes les deixebles i molnes els plans i la Mamaria aprovadrs las de les sa y as famaies.
El sanyor Basa Ginmera, amb la
ja per la Junta d'Arquitectes Escolar;
refcrents al lima ctliiici escolar d'aquell seca claredat característica, dona l'expnvació d'una manera planera i escaient,
poble.
- El marques de Canalla ha citat per accunparryada <l'un gran nombre de proal proper di/muta, a les dotar, al doc- j acciona
tor Angel Berenguer i el dartor Matan - Dona una ideia de levolució i cultuper a fer-los en t rega de l'instrumental ra prehistórica, de deis cometices de
de rObservatori Patamt.
nadan de pedra fina al final de la del
- Ha estat nomenat vocal de la Junferro, passant per la del brome. Per les
ta administrativa de l'Hospital CHnic el projecciuns ensenyl els saus isrencilis de
doctor Joaquim Tries Pujol, catedràtic defensa i don/amena els seus mitjans de
de Medicina.
vida i sobretot ea seu art. Després donó
- El rector ha delegan el doctor Aluna idaa de la vida dele asen, demoscaber permita ci representi a l'homenatge trant recolaciú grua havia fet la humanique es fa al savi físic francas Ideó Foutat. Acaba oferint a les deixebles de fer
coult
una visita al aluseu da! Parc, la qual
- El rector de la Universitat de Ci- es realitaara el praxitn dijous.
neara ha remas al rector d'aqueata UniFi senyor Bosch Gimpera, en haver
versitat un programa del curo de vacan- acaban, fou molt aplaudir..

Noves ieligioses

Pomells d
Joventut

Secció Marítima
MO V/ MENT MAR M

Vaixells entrats
Vapor francés "Sous", d.c /stazagin,
ama) carrega general. Amarran, Ilion de
Barcclana Sud. Cousignatari, Villavecchía.
espanyol "María del Pilar",
de Mahó, amb cärrega genera/.
Goleta espanyola "Comercio", (le Sant
Felita anta earraga guiarais
Vapor espanyod "Mallorca", de Palma, anal) cärrega general i Si passatgers. Amarrat, moll de les Drassanes.
Gansignatari, Conmanyia Tranamaditarränia.
Berganti goleta italiä "Addaurä", de

Bastiä, amb carbó.

Vapor alemany "Dusseldorf", de Makasar, amb crrega genera/ Amarrat,
moll de Sant Bertran Consignatari, Ricard Torrabadella.
Vapor dalia "Palluca", d'Akrcandria,
amb carrega ganara!. Amarran. mil de
Sant Bartran. Consignatari, Marian
La Torre
Vapor espanyel "Cabo San a'ice
nte",
de Sevilla i escales, anda carrega genesal i ad passatgers. Amarran, moll del
Rebaba Conaignatari, Ibarra i Conganyia.
Balandra espanyola "Miguel Ortega",
de Saltar, anda garrofes.
Pailc-bot espanyol "Aswsción", da Santapola, aznh sal.
Balandra espanynla "Gatea-a ya'', de
Torren-11a, amb sal.
Vapor espanyol "Inocencio Figaredo",
de Gijón, amb caché. Amarrat, moll de
Ponent Nord. Consignatari, Rantir Delgado Alvarez.

Valzells sortits
Vapor eapanyol "Cabo Santa Pola",
amb carrega general, cap a Bilbao i escales.
Vager noruce "Bajuna", en llast, cap
a Eivista.
Vapor espanyol "Francisca Uravain".
amb carrera genera!, cap a San Esteban de Prävia.
Vapor espanyol "Cacha", anda cärrega
general, cap a Macana i escales.
Vapor espanyol "Tito", amb cl scu
equip, cap a la mar.
Vapor francés "Sotos", aran cärrcga
general i transit cap a Marsella.
Vapor belga "Danubier", asid carrega general, cap a Anvers i escala.
Vapor almnany "lluwaPorf 1, anda

aäraera gateral traaait cap
datO.

.4114, 14n-

IV.—Del
I7Pomella
de Joventut, a un treball de
te.
MaV—
tipl'exceLlentíssima
Iliree"
lornunitat de Catalunya, aMane
u*
po‘e,sria D
dee iteexmcaell. lr
ientnte.is sirn senyor
alcalde de Barcelona. Object4
d'art. Poesia de tema 'Hure.
VIL—Del reverend pare abat
del Monestir de Nostra Dona de
Montserrae, c o nsistent en una
imatge de la Moreneta, al tenia:
Con) s'oeix millor la Santa Missa
i amb més eficacia es participa
del seu fruit.
VIII. — Del Centre Catblic de
Sane. Objecte d'art . Poesia de te,
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croe/
paper
Di

es
la

ame

tra
maIXI .LiurDPe. 1 reverend doetor -Marc
ti
di:
Sanfeliu, p revere, conseller del
P. de J. "Fe, Es p ararx:a i Canerea
tar. Objecte d'art d'argent,
millor treball que glossi l'esperii dele Pornelts en eta seus ideals
de Dini i Pàtria X.—De la Joventut Nacionalisalt
,arZ
ta rearia, del Feble Nou. °hinLe d'art a una poesia de tema
!hure.
er
XL—Dal P. de J. "Catalónie,
al tema: Provinanaa histórica de
la denominarla Catalbnia.
— De/ P. de J. "Renaixea
mont", al tema: Influència
Pomells
Joventut en el Renda
xernant de Catatunya.
mvii
XIII.—Del P. de J . "Cors d'or".
Objecie d'art. A una composicid
<PF
en vers, al tema: Enaltiment del
setmanari "En Patufet lora e
125
argan fonamental dels Pomells
de Joventut.
XIV.—Del P. da J. "Fe, Patria
i Amor", a la mil/0r poesia quo
glossi el tftol del Pomell.
XV.—Premi deis Pomells
Joventut "Bona. Voluntät" 1
Objecte d'art, al tenia coa
sistent en una poesia religiosa
sobre un fet històric o tradicional
de Catalunya.
XVI. — Dala Pomells de Les
Corta "Floretes ftemeieres" 1
"Rafel de Casanova". Quatre volum d'histor:rtes exemplars d'En
Josep Maria Foieh i Torres, relligata amb tela i planxa datirada i
avalats per l'autor, millor cons
la per a infanta de sabor ponle.
11 jai a.
XVIL—DPIS Pom p lls d'Hosta(ntnes. Objecte d'art, al tema ea
vera o prosa: "Cataltinya 1 la Ella
inoculada Concepció".
nur.—Del P. de J. "Renalxenaa Catalana", a l'estudi: La
Platal de la dona base del bestesLar i pau soeials.
XIX.—Del P. de J. "Roselles
d'Eterna Florida". Object.e d'art.
A una poesia de tema lliure.
XX.--Del P. de J. 'Record? de
Primavera". Objecte d'art. A una
porsia de Irma Iliure.
XXI.—Dl P. de J. "Don Pas,
loe", a una poesia tractant del
bon Jesús sota l'advocaeiti del
nom del Pomell.
XXII . — Del P. de J. "Brames
Florida". Objecte d'ara a la mi-,
llar poesia ante poni per tema:
La nutre de Dru de Montserrat.
XXIII.—Del P. de J. "Sant Jordi Triornf ata" Obres roa( iqua3
d'En Joan Maragall, al millor e studi sobre aquest poata eminent.
BASES
al Totes les composicions es,
unes en eatala. amb lletra clara,
imilites, sanee firma iecompanya?
des d'un sobre dos contenint
nom i adreça del concursant
hauran d'ésser tramcses a la secretaria dal Jurat Qualificador,
Massini, 40, botiga, Sans-Barcea
lona, per tot el dia 30 d'abril d'ea
guany.
11) S'adjudicaran aceessits
per als premia ordinaris a les
composicions mereixedores na jul
del jurat.
e) El (tia, 116e, hora i altros
detalla per n ta celebrada de la
gala fasta seran publirats oral"'
tunament a continuació del verea
dicte.
durat quatlficador
En Josep Maria Foleh i Tore
t'ea, president honorari; doctor
En Jacint Laporta Mercader, president mantenedor; doctor Ea
Cabria Montsarrat, En Jaurne No,
vallas de Molina i En aeloior
Font, voests, i En Sebastià San-,
chez Joan, seeretari.
Par la Comissió orgaaltzadara
Doctor Mara: Sanfellu, prevere.
•
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semifinal de ?individual handieap ses
L'Estat
veinatge d'aeuesta mena ue el vagó del
a provincia contri- missid de la qual sigui la de for- moretes, una mena de revenja del pat.
tren, he cauviat de 110c, avergonyit de bueixen a les despeses d'aguce- mutar un programa que unifiqui tit senyoreta 1. Fontrodona contra se.
esportiva de la
que hom migues considerar-me del ma- 1 tes instalJa3ions, variint la par- i orienti
nyoreta L Marre«, en el qual aclimata
nix nivel) deduce:che que aquells que ' ticipacid de l'Eetat, segons els nostra ciutat i eutudii l'establi- última va isser eliminada de la presa
nornis causen molestia i repugaäncia. casos. La participació de la pro- ment dé camps de joc en pugui de Campionat per la primera. No cal
j...1 primera guatitas de l'e.scursionis; .e yinc,ig po ,44,nap4 inferior ,ad..epta Je ,nostra joventut exereitar-se
dir 'enteres que posea la senyoreta
en. ' M r estere, aloa cono nbalailis
.
ta ha d'esser la bona educació; per da- ' pergent del Post
. Partem breument de 'Éranea. tecle de 'sales de gimniostica i la Marnet per a restablir en son Une e/
a Trillen d'accionistes, a causa deis =u- munt de l'alegria i de les passions de
uENCIES NEGATIVES
jugadora, le
eientrzt ha d saber posar la deguda
De tothorn és prou conegaitia construcció de !pisoines i 8013- seu prestigi coto a gran
e :enes nuitern pel frenen fragis i les enormes despenes que aiub
L'escàs avantatge
la tassa realitzada pele Governs ritmos per a tots dos sexes 1 on les millor de Catalunya.
IneS/112..
"-atice catalana, ens trobem ella porta."
que
la
senyoreta
Marnet
Una a la se*
.altre
espectacle
Malgrat reaix6, els ferrocarrils
Ilastimes
i la
tainhe francesos en pro de la cultura classes menestrals i treballado- nyoreta Fontrodona, donará. majar re;
deis
raen:ice : la incredulitat
puguin
higienitzar
i
enrobusres
física:
el
seien
donar
quan
fan
nit
en
qualsehan
fet
grans
N'hi
navegació
ha
amb
motor
,
prou
amb
consig
ea dels altres, i la miela fe
lleu al partit, el qual no dubtem que ame,
pregressos i han denat serveis d'incal- vol hostal, santuari, ermita o masia, rar els vint-i-quatre miliens de tir llur cos.
el precedent esmentat, seri presencie
passen
on,
enlloc
de
dormir,
el
temps
francs
darrerament
votats
culable
utilitat;
aixe
mateix
será
eaeroper
a
massa és ineredula perm..4
LAWAI-TENfilla per totes les nostres jugadores, ja epte.
escandalitzant,
manla
pròxima
armara
un
rient
i
nintica.
Olimpiada
rel
projeer ame del seis eervell el
molt podran aprendre-hi.
bat de coixins, sabates i abres projec- te d'educaehe física obligatòria
- EL CONCURS" SOCIAL DEL
iear pels aires acose que ELS RENDIMENTS ECONOMICS
La final Campionat individual de se,:
tilo de categoria, arnb el consegüent per- vntat en 8 0 de juliol de 1920 i pol
eaeixi uta acrobecia temetoyoretea tindrì lloc a dos <marta de
BARCELONA
FI rendiment económic dels trans- Pedid per als iminobles.
qual s'hi troben afectats pel micinc entre les senyoretes R. Torraa
ports aeris deixa, per ara, raolt que
La marx.a. del Coricurs ha sofert una
Aixt
van pel meo desacreditant l'ex- nisteri de l'Interior, el cpul bi
Fontrodona, final que pel fet etra•
e,vesta massa. hi ha ele, teccursiouistne, ece que fa que segons on, te la Sezció . destinada a distri- necessäria dilatació ea algunes provee, I.
euineneies influents deis de desitjar.
darreres a la seguanyat aquesta darrer
Segons els cäkuls d'un dels mames siguem mirats aneto recel i desciefianga bnir les subvencione; el minis- deguda a l'agombolament de partits que ver
',mis oficial, que malarat el
nyoreta
Marnet en la semifinal, sere
ist Bretécnica
fraecesos,
l'engiuyer
es
carregava
sobre
d'alguna
jugadors.
i
la
noble
manera
d'ésser
de
la
gent
de
teri
de Marina té cura de reduclara iratetligencia, un -slan
mes igualada del que hauria estar en el.
Sense tenir les grifiques a la vista,
han tingut tenme per estu- gue, que da tpitot i constructor, el cest niuntattea sens mostri encongida per nació física deis marine; el mtcas d'haver estat altre el resultat da
pedem
fer
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cap
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el
d'Insre del farnerrt ceaqueste naAixi, cona 1 conclusió, ens cal dir eíree
trucci6 públiza es cuida de l'or - diaris poguéssim desposar de les grä- malgrat }laven estat ajornat l'acabament
a, cose s'oposaven CR altre carrega que sea capaces de dur. En al- mis, no en parlen'.
aha treballat, durant eany
fiques que dèiem abano. Ens fern cirrec total del Concurs per al diumenge de
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deplorable
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adgalutzactee
eteas
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de
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de
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i
altres
felectriecació
què aneó té lee seves renca/tata per
i fine 5o trance per mirar un claustre, una por talada 0 una les Escotes, tant oficials roen
deIs quals ame eón ferms de- len, al preu ileqoComprendreu
Rams, demà es deixaran acabes el,
que aix6 creu de terme, tota plena de nones, ini- partieulars.
quilomètrica.
als organitzactors i pie aix6 TIOTRéS
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inernic del desearonlament que molts acosen de ruinoses per a l'Es- r:a passador si no ajudessin, precipitaramedra la forra de l'ainbient es- pnrament de relació entre nosaltres i el
ie aérea és aguce que,
Aquesia tarda tindran lloc les fiarais
públic.
la,
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devastadora
del
temps,
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perfil.
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del Tercer Contras Internacional de
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de EEsport", els quals ree; preocupa d'altea cose que
costum aetigament establerta, una Ping-Pang un esp acabats els partes
fortes subvencions nant-les, sense escretpal ni respecte a les partiren
p
unes tulles en les eleetennis i d'acord amb lardee de ¡oc
la salude de les seves con- rebut i ceben encara
mportäncia perqué la mejor de
veritable
així tamhé les Companyies (leises de la grandesa de Catalunet.
i
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que mes avall publiquene tenle lloc
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No es prengui ammeta exposició me- dislate la defensa etete segfients part dels seas so
de transports marítimo i fluvials.
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sentat pel senyor

ain

WESTERHOLD

o Els famosos ciclistes ausgil tralians
al

de salnets, sarsueles,
oyereis 1 revistes. Director eres- is
cena, 1.1015 T. Maurente: mestrea
directora 1 concertadors, losen Espella, Antonl Calala Joan Aull

81

u

•
a

DAUNTON SHAWS
•a LaTHE
genial Pilar Alonso, en
II

•

les

seves creacions

a

al

dilluns, fasta de Sant
Josep, tarda i nit, colossals •
programes

L »acuna ROJA

2
ikeisaesuaezautaaminiateasie
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por

a

MARIA CONESA

ula

Demi, tarda, a des quarts de gaso
N, , 11111 , a lea deu:
ox
/ La eaße,c.yra roja, 1 eangons Per
Ultra Consta
IR

1

ariaaaafeaallitaroaaaesiera

3
a
•3 Teatre Barcelona
61
U

ig
N
fa
N

1

.2

Gran reatre Espanyol a

ri

Compaliyia de vodevil

grial
espectacles de
SAPITTBRE I BERGE8
Primera actriu,
AeSUMPCIO CA8ALS
Aval, Mantengo,
18 de niarg.
Tarda, a las (matar I nit, a les
La primera, La mear pecadora (2
eles) i El noble es tusare del MIL
tierna.ili/luns, (liada de i-ant 10sep. T al da: Amaba I El echa el
rasera del rel. NO: Els Jambas, La
mara pecadora El noble ea diestea tal rei.

a

Gran zompanyia cómica del
PERE ZORRILLA

de la

•

qual formen part la
primera actriu de caràcter
Maria Mayor i el primer ac- III
0
to t'erran Aguirre
r
Aval. dNimenga, Parda, o les H
quatre: L'entremés Sanare gorda. z
Uran tse de la tragteontedta en tren
81
artes
El
b. L. BURLADOR

DE MEDINA pi

In

61 Ire; Laa lea des: PrOgriana Mena- 8
farsa carneen en dos actea •
III
• La ranganza de la Petra, i la Pat il - •
na edIllleal
en dos artes

b

LARREA I LAMATA

a

a

a
•
Derni, Minina, l'esta de Sant Jo- 12
III ßep. 't'arda: La venganza de la Pe- '"
..
U tea I Larrea i Lamata. INIt. El barNI /ador de Medina.
N

•healegoaselianallaraalfwalinea
a—
I)

▪

llaaaparea•aasaalearanalia

;

Putxinel.lis "MIMA"
.....--..

fIo , selld, 208. Davant del Pronta
Ave, dlumenge, tarda, a les clne:
N
La remuela en O actea
O
UN FALS AZIC
1 el ame UN CELOS
U
U surteig de ti Joguines entre ela In•
tants eoneurrents
B
Ball - Dimonl - Tururnt
4 Denla, datan:, alada de Sant Josep
'.d
la cedo:Pa ea Y actea
•
EL CAPITA ROILAND
si
I el maulee
e
xasop DE CASTO
E'
Final de feota sub
I
Bar - ILmoni 1 Tururut
RE

es

Teatre

•

primer actor

tic la companyia
a -Criomf
N11,
Id

al

1•

:cinria

ferecc10: Frrrie
francese
st res /1Is/ t Gente.
Aval, Mur-tanga, 18 de març 1922
Tarda, a dos Que is de cPLn tr,'
Primer, la grandona na, suele ese 3 doled
llorejat merare Caballero
actas
LAS 151° ;Yace
ltepartnnent colmara]. JOSEPINA
SALUT RODP Leaff, ROJA.
AzuavIva, (Memela, Pareara. SOnclies lapez, Arag en . ete.
Begun,
resalta
VAYA Crle.OR!
Triomf de teta la Companyta. Grau litaatilda
Els números de Salut RedrIviez. Valleto,
Lepes I Arnaviva rhait rot poptilarit.
NO, a leo. asarla de des.
Primer, LOLA MONTOS.
0211 de la primera típar JOSIVIN11
flußigme, mar letra dos elegaralssiots
vistas de V1tol
iea; riere asub Voltee,
Prades, Rejo, etc.
liado:,, Palrluga ea
actea
MAME A
per Concep , I6 Husma, TaloAtote,
Hose, Cornad a, ht••••••ih, macones A•
psrts 1 ciar dalcial.
Verte/, la revista

Ag

Leib,

a
a

n

PENULTIMA SETMANA
cRi-CRI ZIG-ZIG, a Barcelona, per kaver estat contrae-

tat

per al test re

•
a

a
pi

MI
•
Ild
Ni

lit

a
IN

111
a

'luz UBBIIIIIMIIIIMIE maman;

—--

Teatre Nau
Coinpanyia Esperança Iris

•
Memenge, tarda, a deaa
eimarla do duntre. 1, 1-a verbosa
da la Peana. 2, La duquesa dll
bei Tabarin. 114 de tedia de La pe
J'orl a tic, ball 01-anegan t Eaperan-

qa iris. beis,

ka

LA MISA ALEICEME
•
de , tbatt esa Orosawsli i *ap.rança edea---9 elatt di I usa, Yes

If
tä

Reina Victbria, de Madrid.

Cinema Princesa
_

—CINEMES
Saló Catalunya
3

•
•
•

1

Notables quintet Jordi Itrio TOPrenta. Aval, (Itunienge, gran matinal: tarda, dues sessMas, rexit
mee gran del Programa Ajarla: El
premi grao, última creacid del malabrat artista Wallace Raid; Baby
eatrella 1 la do broma continua
S, M. Tomuet eilt, estrena:
Matrimonl Interf, per la gentil Billie Burke. Denla, dilluns, dada de
Sant Josep, grane/lar matinal; tarda, 3 estrenes, 3. NIt, una Mira estrena Sensacional: El »DNI de Carde (Artistas Associats). Dimecres,
Programa &gula: En camisa donze varee, per Douglaa Patentas.

Avui, diumenge, sessió matinal dones a una. Tarda i nit.
5 de La filla de l'ajusticiada, No
em crldeu nena, Edo hl ha enemic petit, Piratas de gel. Nit, La
primera xloota, 6 de La fina de
l'ajusticiada.

Teatres Trinad i Marina
1 CINEMA NOU

Avui, L'excentrio, Micolin dòmino, La granja de Pompelagen,
La histeria d'un formatge, La filia de l'ajusticiada, 5. Nit, 6 de
de l'ajusticiada.

E KURSAAL.
▪

Milatfttuelt

SALO

111
lv

1

tial•an•11111511111111111inniiftis
• 1111101•311•1311111111111113.111111/E1

• Gran l'eatre Comtal
•• Gran Cinema Bohemia

Canuda, 31. Dies 21 i 23, nit
Dos concerts pel violonceLlista
ANTONI SALA
i el pianista Pero Vallribera

FUTBOL
cliz p ionaT

•

Avul, dlumenge, g emid matinal
• danzo a una. Tarda 1 nit. Graneo▪ so progTaines. tirana' Eses. Lo pea» Ilcula Matuteara El collar d'epals;
leo de geno biu:ns No hl h• anemia
a
pold; Vendaste«. Mayoral;
Na
em oral vate neta 1 exilas de la
sbrle La nao de Napoleón (quint U
ton A la sesea ele la nIt estrena
do La primera alcista, 1 sise tom
La Cilla de Napoleón. Demä, diIbins, testa de Sailt Josep. Sesga
•
matinal d'once a una ,

•
•

I

usasaaanamaa•aaamaann

3

e

M'II, ClInnaenlr , semana d'onre a una del I cali, de tres quarts

a

• reaurnental.Padra-Walkyrii
▪
Atad,
Sffald Inat,nat •
re/ d. Parlt /
▪ linar'
▪ eme I sise rapilleP: La ternpeeta:
• S'el/Ilustra eenyers!...; Patualitata
; Beuniont. Tarde, Ola Jora de Can pido. NI:, alfteerti: El rol de Parle,
sele i y ute; L'usurpador. Dende, •
dada de Sud I
Pesa Isatis IE
SM (Vivir a Boa. Jiareaa. Viena de
Es mutis de letesitraqta,
La ca;,, de •
• le foca. Tarda: L'hom. riel..teriddi
NO, ii ramell.

SALA EMPORDANESA
Garrar del Pi,

número 11
Telefon 3499 A.
Espectacles per a infane
Pan', (Ilumenge, a les cine de la cr)
1. La cOnledla en 2 mies
PERE BLANC
IT. EL CASAMENT D'UNA VID13A
117, LA MURGA DELS BES FEB.
el tipa BALL DEL TURURUT.
Defra, dilluns, a dos quarts de Chic y
la tarda
Dlada de St. Josepii! rronsym
espatarrant!!
1. La magnifica revista de gran
lacar
BARCELONA ATIIACC/0
II. Escollits trucs ele gran brenh
diverilts pallamos PUM" std ZEPT
111. La bonlca comedia en 1 acta m,
Illelles
PEPE HIELA!
T.A MURGA DELS BEN PETI 1 el
BALL DEL TURU.RIJT
SILLO amb entrada, 5 payen
Entrada amb seient, t pesaste.
IMPORTANT_Tant a la sesals ase].
menge cota la del (Mana en r011atrale
número a tots els nens I nenes per a
sorteig Que es rara d'un borne Objete
que es Mark cada dia.

TUR6-PARK

Campionat de Catalunya
Dernä, tiilluns, 19, a dos quarts
de quatre:
Marttnenc-Terrassa, camp
Barcelona
Per entrades i localitats per
a aquest partit al carrer d'En
Pintor Fortuny, i, amb el ben entes que per a dit partit els socis del Barcelona hauran d'abonar per presenciar-lo mitja entrarla.
Horas de venda, de deu a una
matí i de quatre a nou tarda.
Els senyors socis del Barcelona hauran d'exhibir el carnet
de soci per adquirir l'entrada.

PROXIMAMENT INAUGURACIO
de la temporada de primavera
Importante reformes, nora/Jimia
stracclone
Reaparlció del earissun 1 Inexplicable
fenomen

ENANO PAQUITO
meravella d'inteLlIgenta I era
fans per la seva clara
pel recete ns•
ca 1 adinlrant a tetina
per /a seva simpattea 1 a.
esgotable gracia.

PASSIO
Noetre Senyor Jesucrist, sumos l'Evangell de Sant Maten, do
J. S. BACH
Selistes vocals. Sollotes InstrIsmentals.
Eran musa orquestal, ellos d'Infanta. Orgue. Orlad Gatita,
Direcoi6, Manea Leed. rdIllet
Localitats a taquilla.

P a lau Musica Catalana
Diumenge, 25 de mare, al vespre,
CONCERT EMIL SAUER
Programa ertraordinari
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.

Diniarts, 20 de marc, presentació a 'Barcelona del
,ARTET DE BUDAPEST

Amb un programa interessantissim. "Quartet de
la caca", Mozart; "Trio
de cerda", Ha y dn; "VII
Quartet op. 52, número 1
(fa), Beethoven, i primera audieló de "tres obretes" per a quartet de cor da, una de les darreres
produccions

!ffi gij

general

Qinlli 1 11Sifit
Rambla de Catalunya, 45-Tei g. 1657-A

a bolas M a B sim
els millorsperausos
Rodaments industrials i auto•
m o bi sol e
benzina
marca Exhati
són garantits per
teinps indefinit

de

Elevadors

Esclusivament per als socis.
AMMWIIMMIMINIIMVOIMIMMPIM

Majestic Hotel Anglaterra
Quint concert de Quaresma
deis sis organitzats per la
la

CASA WERNER
a carral: del guitarrista

com de costum, a la Casa

la

•

do

01
o

aizionakiiiiianuaalartaa33
waseaeraiminiariaiisiareaseal

Elda. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre , e
Avui, diumenge, tarda i
gran ball amenitzat per
la tease
rival Banda Sport, la q ual
exe_
cularä els següents ballables
Fos-trot de Mon tarla, mazuca
apatxe "Java", One-Step
ciml", dirigits pel p opular ales_
tres Domènec Ponsä. -_
festivitat de Sant Josep, Kra,
hall de societat, tarda i nit.

Anal, diumenge, te mare, a les quatre
de la tarda:
ULTIMA AUDICIO I,E LA

Invitacions i programes,

a,

Venus Sport - Palace 83

Palau Musica Catalana

•

a de quatre a als 1 de sis a volt
▪ tarda I a les deu de la olt. Gran(liosos programes. La rinissuna comena A la Ilum del da; la re- •
Mea No hl ha enema ostIa. Exi- •
• tba ele la fOrialara peLlicula EJ •
▪
pelarte, pel famas gran artista III
• .1.,1Sie Coogan , empana. do •
Charlot. Demä, allana festa de •
Saal Josep. Sesalons d'Onza a una
del molí, de Sres guata de qualre
; a sis 1 de als sosia de la Mida
tI les den do la eit. Cano' de pea• erama Ilslrema /lo 1 . 11011/11 que es
C /tata a:tob la ieca 09114.4,

DIVERSOS

FUTBOL

ALFRED ROMEA

Palace (sine

DE CATALUNYA,

Avui, diumeege, dia 18, a dos
quarts de qüatre.
Espanyol, Barcelona, camp Barcelona
Derriä, dilluns, a dos quarts de
quatre,
Martinenc-Terrassa, camp Barcelona
Per entradas i localitats per a
aquests partits al carrer (121 Pintor Fortuny, i, amb el líen entes que per al partit MartinencTerrassa els socio del Barcelo-,
na hauran d'abonar, per presenciar-lo, maja entrada.

IGOR STRAVINSKI

1111

Principal Palace

Avui, diumenge, tarda a un
quart de cinc. Tres extraordinaria partits de pilota a cistella.
Nit, a un quart d'onze. Extraordinari partit de pilota a pala.
trauregul i Araquistain contra
adieta i Quintana II. Despres
es jugarà un partit a cistella. Detalls per cartells. — Demä, diIluns, tarda, a un quart de cinc.
Extraordinari ptIrtit a pala, ladio/a i Araquistaln contra Germana Quintana.

ssociacié Musica Camera

PALAU DE LA CINIMATOORAFIA

•
1111 Avui, diumenge, d'onze a
i una, es despatxaran huta• ques numeradas per a la
sessió de les sis i de dem,
dilluns

: : CONCERTS : :
SALA MOZART

Diana•Argentina-Excelsior

al

Demà, dilluns, estrenes de
gran èxit

•
a

1

Avui, diumengc, tarde i nit.
Grandids programa. La millor pel.lieula del Rajad Pregrama Ajuria
L'ADMIRABLE CRICHTON
1- • Tomäs Mehigan i Glúria Swenson
FATTY DOCTOR
pel popular Fatty.
CAP A LA CiAl
per la formosa Mildred llarris i d'altres

bal Tabarin.

•
▪

O

-- ESPORTS ---

•

•Earearacriaarninala31112351191alriaaaarigniE01111131043141040.2
tivitat de Sant Josep. Tarda, a
dos quarts de quatre, La verbena
de la Paloma i La viuda alegro.
Ni!. a I,' S deu, La duquesa da!

E specialitat en limeta 1 banqueta 1

—
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Decorat dels senyors Suena
Glrlb
/tal. Sastreria ca c a Paquita
AOVES CANCONS

71 eral) les sa yos originals DANS£S DE LP. ILLA DE JAVA

La filia

•

U
U

YOGA—TARO

U

a

•
NI
E

•
de »Metate
ar Avui,Consola
o
diurnenge, tarda, a les III
le
quatre. Nit, a les deu.
II
I3 Projecció
a
de notables pel- II
• 'reales. Tarda i nit, la di- a
U vertida El paUtet, per Jan- U
El kie Googan, company de III
0

N

Companyia

u

El

TAKNA—TAKKA

a

E
iai

a

E

aa
U
prenent-hi part els dansarins
a

a

ELDORADO

•

Teatre Novetats

U

u

ILION ali•Ulg •ezzionmena

zoff

C IffeCR I
ZIGK7ZA

a

1

DIreeeld: CARRO (FILL1

Front ö

el grandiós espeztacle

a

Nit , a les deu

•

A PREUS POPULARS

la

u

A:

AJLIESTA SETMANA, tot: les nits, a les deu,

lbs

la IIIINEMMINIIIN IIMMIIIIIIIIIINUAI

Direcc.id: Gorzana 1 Pera-

u
1

el

4

•
Oompanyia de carnädla 0
GidELL - TUDELA - Atig. 12
QUERINO - OCHITE3
(Teléfon 4134 A)

e

•

▪

: A les sis, sessió especial: g
.Ei EL SANTO DE LA TIPLE II
•
•
i EN FAMILIA

istailfOrra asuma fillfflillt1HIR9
11

I NilLig ej

PESTA1133iT del PARC 1

reatre 2 i 4 I

Nao del

taz Telifons, 5125 i 4736

eiNNONELJUIGUE1112111211Netrae

1n12:7•111Milln

•

'

p 91 2 r ii

4121

Avui, diumenge, tarda, a g•
dosquarts de quatre, prifilera sessió:
•
•
•
EL CZNTENARIO

'Temporada da primavera.
Continua obert l'abonament.

e

n

Pe ,

peinase /llano. A /es 913 I a les
den: L'oisaru bleu. Programa note.
Cada dia Ele remera del Volar, reteravellosa creaba de la etalleanYla
d'Art Rus.
Dimano, tarda: Companyia d'Art
Rus. Maquine programa. A la nit:
t"oiree francesa.

GRAN GIRC AMERMA

a

FA
Oran companyla dratnätica Casan- 11
llana ROJAS-CAPAFIO
e
ki
A,
Avul, cluimenge, grano funcione. III
:. Tarda a les qualre, I nit, a dos 61
3 cuarta de don El farreas drama en 3
•
sud actea de ressonant ene. El regia IT't
si tro de ta policial. DIlluns, fasta de
• , t ant Jo s ep, grano funciona; t ar- 7:
. N da. a les centre, I ne, a dos cuarto r"
a de den: Estrana • Espanya de hin- 1s
e teressant drama en 7 artes I un N
. r, epileg La laureada de San Fer- E
A- riendo. Menees estarme de Bubas •'''
N
: r de fuego.

1 denqua -1

3

9

Teatre—Cirnic—

p,

el

. a

n y a u u n u w DI u 7

u----

A les sis: La famosa comedia de
1 l'Esceer Eh: último Revoleara, per
i 1 1;l u C. Ottlj n ll as C ha 2 17 a . Nil, a elcens

oi

117 riyilif

1W:A CALC-1
Ex:! crearent, tecs ele rulmerom rep:': u.
s o il,, a/111111S, la, l'esta del Patriarca Sale
J osep: Grandio s os cartells a dos marta
de gustar. NIARUXA, LOLA MONTES 1
VAYA CALOR!
•
a tres quarts de do y : LAS DOS
Pl:iNCESAS, VAYA CA1.011:
Dimana, tarda, vermut popular.

fr: P el U di u gul

i
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Diumenge 20 de mere de

PUBLICITAT

Werner, aquest mati, d'on-

Motors

BM LOT per a automòbils de totes potències

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

etc.; de l'acreditada
marca BINET
Cases a París, Madrid i B lbao.'

ze a una, Rambla Catalu• nya, 72, telHon 932 G.
111 U
•
0111111•111112
ole
cut z tima r
IVIUSIC••HALL3
EDEN CONCERT
Asalto, 12. Delectar antele, Francese. Perecer, Teldion, 3339 A. — Tarda, a un
atoa rl de lastre; nit, a les deis. Presentarla de as rosa belliselmea a: usas t mllars remares de arneses. Caes Ola,
"anclad a l'elegant "Fe ye l'", 1 d'1 a 4
dr, la matizada Gran Talarid Ameeloa, lztgane Tyedail.

RESTAURANTS
MIZA

Ta g
TEA'Ale. a Un CONTEMPS. Restaurant renca!.

pa, ' ,vi. latealioaleuaoa.

BAH n E BARCELONA
Acinest Baue a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Ven-la de Valore,
Renovacions, Conversions, Agroguié el e Falles de cupons i Revisió de 'listes cl,tmortitzacions.
Admeten ¿i-pòsits i tota mena de valors

plum 9ngn

10:1

e

11

LA PUBLICITAT
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marca FORO, Box-cali, tedi
angles, dobl e sola de cok() rj
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Mediña

en realitzar l'esforç que Suposa ig venda 41 detall de DEU MIL parells del dit calçat,sahoosfasoúmeament per afavorir el PULLO DE BARCELONA a l'ensem s donar a conäiser les
les "Ford% detallant també els aventatges que suposa el dit calçat.
1. • La durada ésjoblo, coro a minimum, que els de Bolla de cuiro gastant-se gradualinest tota la sola.
pluja queden sem2. • No hi penetra mai la humitat, per la qual cosa hdhue en dies de
repre eixents els mitjons, conservant el seu escalf natural el peu i evitant oaixf molts
fredats, derivacions d'altres mlalties.
que el pes del cos en topar con3." El caminar es molt mes lleuger i menys cansat, ja
i resultant que ädhue
tra terrs Cd la mateixa semblança que els neemäties d'un automábil,
ola que pateixen continuammt.dels peno, usant calçat ainb sola de goma, han arr,ibat. a
'out-se-se deftnitivarnent.
.1. • El nostre calçat no rell,sca i és completament higienic, ja que entre la sola de
goma i el pm] hi ha:
DIJES plantilles da cuiro 1 UNA plantilla de tetx1t, quedant aixf isolat, àdhuc per sis que te11Q11 la MANIA que la goma no t".,s saludable.

2 e 11 fa W1
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Pies. pinr-i13

La Fábrica
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Senyors

1

Senyores i 71ens

(P.Icorn rcgietrat)

DE PRIMAVERA 1 ISTRI
TEMPORADIX
AMIMB11..
tztes les clas2..es
Iraweenstls asaortits
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