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CRONIQUES DE L'ARGENTINA

'ncia
Les virtuts de la convive
la formació de

Eis darrer 4

Procediments i täctiques

Han estat atributs inconveniente greas a '
gres nacionals on es barregen es patriotes de totes lea idees i
de iota els estaments. Els adversario d'aquestes amplea unions,
són esquerristesa troben que la convivencia, en una mateiea
erganitzilció política, d'hornea de dreta i d'esquerra, de patrons i
d'obrera, porta a Un confusionisme que gasta • els catres vius
tendències més avançades. I si són dretistes, temen que en
les
el contacte pateixin eis principia que olla consideren com a rülumnes de la secietat humana.
Mai no havem cregut justes aplastes apreciacions. Mai no
lu y era considerat com una qüestió tancada la del sistema estructural dels partits i de les forees d'opinió d'un poble. Comprenern
17 constitució de erups que ajuntin a la idea nacional les idees
socials i politiquea que es manifesten en un país. Comprenem aixi
mateix que es constitueixin grupa de base exclusivarnent nacionalista en aquella pobles que haa de conquistar encara la Ilibertat col.lectiva o que la tenen en imminent perill. Tan injusta timba/ la tesi dels que combaten el suposat confusionisme deis grupa
nacional& com la dels que comba t en la diversificació de tendanejes i d'idees eta la Iluita per l'alliberament de la Patria.
En veritat, són las circurastánciea de tenme i de Iloc, les exgércies de cada epoca i de cada país les que porten a l'establiinent d'un o altre d'aquests sistemes o a la combinació de tete
dos. Cap sistema estructural no pot ésser rebutjat "a priori" sena caure en un docrinarisme una mica ert.
Per aixó la realitat del Tnón ens mostra ensems partits re.eionals i partits de tendenries diferenciades, especifiques. A Irlanda, per exemple, els partits patriótica han.estat generalment
ia
' de base exclusivárient patriótica, mentre que a Finlandia
Bohemia el moviment nacionalista, des de.bon comenaamen t , s'eamea o Menys coordinats
tructura en partits d'idees i de classes,
en l'ideal cornil.
Contra elsapil aomés vuelen Terina, certs o imaginaria, en la
convivencia patriética d'homes pertanyents a diver g es tendeneiea.
nosaltres volem lloar les virtuts que aquesta convivencia eneloa.
Els homes que, tenint opinions divergents en matèries
socials, politiquea i d'altra mena, conviuen en un mateix agrupament patriótic aprenen practicament la noble virtut de la tolerancia, que és la condició essencial- de la vida en la soGietat moderna. I precisament travessem ara un periode de relaxació dels
Egos de la solidaritat soil, d'eclipsi deis -grana interessos de
conjunt, que fa mes desitjabk la influencia solidaritzadora dels
agrupaments nacionals.
No és pas el confusionisme el rnilaim perill de l'hora actual,
destriament excessiu,
ni e Catalun y a ni a foraaAl contrari: és el
particulars—a.
la preponderanc ia alela sentiments i els inteeessos
sentiments i els inde partit, de tendència-o-de ciasse--sob re els
teresaos de conjunt, nacionals o humans.
Els qui tinguin ben arrelades Hura conviccions própies,
han de temer la convivencia i la col.laboració amb els patriotes
criares sectors. Mes aviat succeeix pie el respecte mutual fa
palesa la llibertat essencial dels hornea. Si el contacte entre nocionalistes de diverses tendeneies dins una unió de patriotes esmu3sés les conviccions diferenciades de cadascú, la mateixa cosa
podria dir-se de les organitzacions professionals, culturals, arpotistiques o cientifiquee, on hi ha una•.eonvivencia anàloga. I
?e
aquest
principi
poruc
a
les
relaciona
de
i
driem aplicar tani
i d'amistat.
En l'hora present de Catalunya ha estat possible la creaci-;
d'una noVa forca poderosa de caracter nacional: Acció Catalana.
L'èxit d'aquest agrupament i la sera, eficacia patriótiea són les
raillors provea de la raó de la sera existencia. Desitgem que altres
tingoin per camina diferents un èxit sernblant, i tot .serä en profit i en glória cte Catalunya.
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Full de dietari
SU2E 1 nUI7'AT.S DE MA! .1
111E2V.1
(Jai posa! li condemnar les superfinatat«: Al cap d'avall, Fessencia de la civilització está feta de sup,rfluitats.
Es superflua aquesta corbata que porto, que 111; s,i:JIä cap necessitat metafísica; és superflu el cigar que fuma
cl !neo anlic X; es superflu el capell
que porten les dames i cl tacó de cinc
o set mitin/enes que eleva llar cos i
li comunica litt posat aeri; és superflu
l'art i superflua la literatura...
Aleshores, qui gosarà cande/Miar ea
bloc les coses supérflues? Qui gissarit
escatir on comeucen les superfluirats indispensables fil progres latina i les que
ho sún?
La frontera, la ratIla, efectivament,
tue pot ésser establerta
Déu me'n
guard de provar Di ha, no
elstant, certes coses que sense cap incita de vaci/laciú podem col.locar a l'index.
I'cr exernple, aquesta Huila pel
pionat de la dama que consisteix en
hallar fox-trots, tangos i schimmys durant bares i liares, és evident que no te
cap influencia en el benestar social ni
en el progrés de la cultura.
D'una carrera d'autom6bils o d'una
competició d'acraplans en pot sortir, ultra un rengle tic desgràcies, algun
perfeccionament per als motors, alguna
experiencia per als cirurgians, alguna
emoci6 intensa per als badocs...
Del fet que AL Cesar Leon hagi ballat a, Luna Park durant vMt-i-quatre
bores, quaranta tninuts, no sabem ben
be quin praUt COK en pot perven:r.

Caries Soldevila
rrevienermeretevreasitermweamememe
NO ASP1REU A TENIR PROSPERA CATALUNYA MENTRE
LA MIEL! SOTMESA

romàntics

El gremi de vial jants
Can.Auton mista uels Dep'endents.
pul emitiere 1 ce la Indfiatlia es u
París. El "Centre", effirt que és
Ella de les coses n42s vives jeque
LO de L'arce( JIPI, •:ls
Ja Hiela negra tic la polieta es-

panyula. Sembla que en pascar el
Iren deis viataants per les prin-

cipal.: estacions del trajecte Barealons-Port-Bou, eis matalassers
esperaven cl crit subversiu o la
caneó palriätica refilant-se oi
donant mirades de reúll i
,w,ariciant els gar?ots. Aquests
sön Pls tres moviments m'olían_
:tan: de l'estratiTia dels polteies, però aquesta cegada bagueren oe biliar O desar el garrot
leS mirades i deixar-se en pau la
floreció labial, la treballaran pur
les eloierions "Iliberals"t
Els viatjants han arribat a Pa.rís i naluralment, la primera cosa
que fan es portar una garba.de
flor; arnb la bandera de Catalunya .a la tomba del soldat deseotiegut que- reposa sola l'are dr
Trionia s'organitza una comitiva. A davant ttl voluntari catete
porta la bandera desplegada. Tét
el grerni la volta. amb el Dr. Solé
i Pla, de peça 'larga, tot folgat
anib Ii Legió tillonor, i l'ex-re
gidor Puig i Esteve. Tothom porta la bandereta catalana al trau..
La comitiva camina Camps Elisas amunt. Correcció perfecta.
Dos • sergents de cita veuen passar el grill), de sota els arbres
del? jardins. Un erells es treu la

guía del sergent de vila. En
aquest llibret hi ha els carrera
places, les adreces de les ainbaisacies, de les esglésies i de les
halagues i les banderes dels Esteta. Compulsen la bandera cata.lana amb els terig,inals de la guia
e tiveuetv que no III Os.
Es miren amta una—Calaren-ce
mirados de sergent de vila de París. arronsen les espatlies i un
d'ells du:
—C'est dróle...
—J'connais lato, mol, le rayor n
des drapeaux...—diu l'altre.
Tanquen ji guia i continuen

passejant.
'En un mornent, determinat
compareix la noticia francesa.
Amb una amabilitat evident .1a
n t iVtla els ratalans a plegar la bandera i a treure's els
liactits intelonals.
El voluntari català diu a la po-

licia:
alemanys no els la pogueren fer plegar a Verdun i ara

voten que la pleguem?

El pulida s'excusa i treu totes
!es ruano de l'home manat. Les
raons enteraenrn i tothom es fa
ehrtet- de les ( . oses. Per?) tothorn

guardant In banderetar

—Quina llästimal Es lamentable!
1 ele baix en bala es fa algun
comentari picant.
Dos dies després es -!'enterrament cte Sarah Bernhardt, i el
"Centre" envia rin ram de flora
amb una gran llevarla catalana.
rendemä ela diaris diuen amb
una unanimitat curiosa:

—11i lluvia moltes flars. Era pava per la seva gentilesa una

gran garba amb els " colors espanyols".
J. P.
Paris, març 1923.

Converses filo-

lógiques
La segona part de la conversa dcl
dia 29 1, 'liare sorna amb errades que
la feien inintcl.ligible. Muja de dir

així:
Recentment havem trobat, en un escrit, muinim masculi al costal de unánime femení. Si l'autor volia, en aquest
adjectiu, diferenciar cl femení del mascan, baria d'escriure undnima en l'emepuix que en tots els adjectius de
ducs terminacions el fcmeni acaba en a
i no en e. En realitat, pecó, l'adjectiu
en qüestió es d'una terminació, com doble, ináigne i tants d'altres: si el masculi és ferrar:hit, el femení ha d'ésser
unenim; si agiten és unánime, aquest
ha d'éeser unánime. Ara, d'aquestes dues
formes 'manir» i unánime, ¿quina és la
preferible? La prefcréncia ha estat donada a la segona, venial unánime a
arrenglar-se en la categoria de uniforme, inerme, exsangüe, etc. Tenim Ilavors: masculí unánime; femení 11.13111.me; adverbi tinánimenient.

P.

Pebre

Es cosa resalta per un grup
iI nacionalistes catalans la impreasió en tulles volants, a guisa de les que imprimen Accid
Catalana; del suggestiu article
inserit darnunt les pagines cE"A

1$ C", arel) la signatura d'En
itatael satiehez Mazos, i

profusament entre eta

elements argentina que es capte-

nen de le g e0S11/3 de l'esperit i
deis- ofers politics, fent-lo arribar denles a totes les institurions . politiques i cultura-1s d'a-

quests banda d'Amehea per tal
que s'assabentin deis hirames
pels espanyols contra
nacionalitats basca i caleta-

o mprats

Gonfest em !que aquestes envestides de l'enemic, que esgola
els recursos davant la lmaeriosa voluntat dels catalana de
valer la pätria-thure, no ens indignen pas góta, leen al contrari:
tes beneim de tot cor pesqué tener' la virfut de produir efectos
lotalment contraris al fi per als
laus

quals forera coneebuts. Creiena
que erra fan mes favor actituris
;iferrissadament agressives com

la que comentem que no pan la
llana solució que preconitzen homes tals (unos Leopold Romeo,
°asocio,
etc....
Els..procediments que recoma• ,a el corresponsal d'"A B C" a
la capital sön el.s earactsrfsties emprals sempre per
l'Estat espanyol erren on les seves cobejancee de doreinació
rhan . portal a actuar durant el
decurs de la seva vergonyosa
història política. La violencia i
-1 : oprobi agermaats amb refinades crueltats han estat norma de
lots cl,s gnvernants espanyats
que no han fet talla que obeir els
sentiments atävies de Ilur poble.

precisament taqueqtsies

liortca rememore ien . fet lile té

una; semblança cssencial amb lea
exposades pel Sänchez
Mazos, aVui, i abans pel diari
"Ejercito y Armada", de Madrid,
i ¡ter un general en plena Carnbra del Senat, lo es: l'extermini
de la raea catalana . a sang i a
(oc, la qual cosa-ve a demostrar
una vegada mes que aquests procediments primitius i bàrbars
per exce1-1¿mcia, han estat sempre la característica de l'Espanya aventurera. Iteu's ac: la
gesta esmentada.
Assegurada la sobirania do la
nació 'Argentina Satt Martín, l'a-

Iliberador, passà a Xile i al Perú per tal de combatre els espa-

nyols i proclamar la independencia d'aqueixes dues nacionalitata.
Una pelita població peruana
d'uns lees mil habitants, Camallo, es donä per complot a la causa santa de la independéncia patria, i a les ordres del general
Lavalle combaté i foragiti los
l'orees reia/istes que acampaven
per aquells volts, inlereeptant.
Ilur retirada a la muntanya.
Aquest fot valgué al puble
Cangallo wies repressiú terrible,
brutal, de part dels espanyols.
Efeclivament, dos anys despres. 11 I dnr gener del 1822, quan
encara Espanya mantenía la seca hegemonía en la part del territori peruä, poc més tard neupat per les trames alliberadores
del general San Martín, ' el virrei
Laserna tiusgule esment que les
forces espanyoles havien entrat
a Cangallo, incendiara el nuble
i malant despietadament els seus
habitants, sense respectar edats
ni sexes, i, per tal de poder oferir un exemple mes cruel de la
sota que els esperara a altres
nobles rebels, disposà el virrei
que fossin enderrocades les parets de les cases que encara
s'aguanlessin, arrasant tot allò
que floris sobre les runes i prosorivint per a sempre el nom de la
poblaciú heroica.
La disposició birlara del decret aleapremä, l'América entera en justa indignació. Pel que
toca a l'Argentina, el (lu y erau eslava aleshores a mano del gran
Rivadavia, per haver-se abocotat de la capital el presiden', de
la República — presidencia que
mes tard, l'any 1825, assumi el

propi Ilivadaa4t, a l'acluarió del
qual tata deu aquest pata sudamerieä — i l'agua de fer esfar_

vos de tacto polftic por contenir
el poble que clamava turnultunsament contra Espanya i el virrol Duerna contra l'una i Eialtre
.•
venjança i represälia.
Davant dels consuallats i
assabentat oficialment Rivallavia
el dia 27 de mitre, redada un deer-et enèrgic', rontundent, que' era
de leo do bo una justa represalia, moral contra renetnio.comú.

Veiru el deerct, que transerivim
Oil la Ilengua original pesque val
la pena d'esser conegut tal com
fou escrit de inä de Fitlustre e stadista argenli. Dcia alai:
"El . virrei agresor del Perú,
don dose Las,erna, en 11 de Enero último, ha expedido un decreto en el Cuzco, .aprobando el bar.;
baro ineendio

efectuado por or-:

den ere Carratalä en el beneme-!
rito pueblo de Cangatlo y ordenando igualmente que para bo-,
rrar basta de la Memoria de los
horubres el nm»bre de aquel pueblo infeliz, nadie pueda reedificar en el lugar ea que existió y
se mude el nombre del partido a
que pertenecía.
El Gouierna de Buenos Aires, en
oposición a estas barbaras ideas
i deseando eternizar la memoria
de Ituln un pueblo, víctima ilustre de la libertad i sacrificado
a las llamas que encendió el furor del despotismo agonizante,
ha acordado y decreta los artículos siguientes:
I.' Una de las calles de esta capital se denominara eaile de
.Cangallo.
2. • La ralle que lleve este

nombre serà una de las asignadas para llevar los nombres que
inuatrtalizan las viétorias del
país.
El ministro secretario de
Gobierno queda encargado de la
ejecución de este decreto, que se
comunicara al ingeniero en jefe
y se insertara ert el Registro
Oficial. (Firmado): Bernardino
Itivadavia."
Això quant al Govern. Velen
ara 11 imprecació que en nom de
la intellectualitat de l'època proferí un dels sens nido graos poetes: Joan Cruz Varela:
-ven g anza eterna! Sta piedad, venganza:

1111os del sei, que hace/s? Ahora. ahora
renazca,» 014 y el rencor Inmeirso,

a que Provoca la feroz matanza
13 r.st
sangre que sin fin de'vori
los tigres de Iberia, el humo dC1180
nitrad cual Toma Impenetrable nube,
1 el eme en ilerredor se Inflama;
md miran que la enemiga /lama
Mafia los astros Sube
y entre ardientes esethnbros y ceniza
un pueblo de patriotas agoniza.
Na es verilat que un poble que

encara no s'lla curat d'aquests
mals és pille destinat a esser
reciba al Unid purament estricte que geogräficament, 1 étnicament hom li pot assenyalar? Els
vents que ara bufen er r en del
mön indiquen la possibilitat de
la inminencia d'aquest nostre
valicini. Per això, catalana, podem somriure davant d'actituds
Ilittalgues, riet desatendre l'educació /101 nostre poble en el sentit
nacional del mol.
H. Nadal I Mallo!
.B n IPIIOS Aires, 1 de loma:, 1923.

VARIA
CACA QUE SEMBLA PESCA
caçador de ermills eslava a l'aguait.
Feia lo tona que hi era. L'emoció tanmateix el ~tenia desvetllat. De cop
i volta va seriar una gran fressa... peró
no ar r an de terra, eiriú pels aires. En
conscqúçncia, el caçador va alcar els
ulls. Era un ocell de presa, un xoriguer.
L'home li encara l'escopeta i engega...
Alguna cosa cau giravoltant pels aires.
El caçador hi corre- amb el cor bategant... Cull una carpa espléndida de dos
lliures.

tu
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Resum informatiu
—
A conseqüència de Vertido 11 de
la Constitució espanyola, ha di-

mitit el ministre de Flnances senyor Pedregal, originant alxó la
Grial total- Pecó el rei d'Espanya
ha ratificat la confiança al se-

nyor Garoia Prieto, quodant recl uida la crisi a la substltució del

ministre de Finances.
A Coblença, havent estat robada
Lela (morenita, han cstat detin-

guts el cap de policia, un Jutge,
un noticia i un estudian' comp l lcats en l'assumpte.
El Coceen tuco accep t a tornar a
Lausana per dlsoutir novament
ol Tractat de Pau d'Jriont.

Amb tot 1 los protestes de tot el
mön, el dia 11 de maro fou afusellat a lYloscou el bisbe cató)lo
monsenyor Ei glit iowlcz„

es..111=211~1P3aMiii

La Política
D'ELECCIONS
Oriant a Lleyda, tristament firmó:
,
e pacte entre el, elements, tan cartitafrescos fina ara, de !m'entra Republicana els addictes al Gavera. Con(
'
a canseqüencia, tau i aires lindran un candidat
oficial: el reformista setiyor Dualde. A'.
s'ha fet ptihlic encara puf seré cl candidat d*oPosició.
A les Borges sembla que En Triscese Meció, de la Eederació Demornitira Nacionalista, 110 tindrá contrincant
i continuará ostentant, com de Solidaritat ença, la representacid del districte.
A Balaguer, l'ex-ministre En Peale
Redes, ex-nacianalista, e.r quasi de /a.
Lliga, i finalment -rodesista", trzfils
seguir representara e( districte. Eins ara
s'irania da que, en rombinació arnb
pacte de Lleyda, el Gavera el consagrava ministerial, perú darreroment sembla
que llttitara amb aquest carácter CI Inmune. senyor Roldan, de la colla * rmhucentas.

A Cervera hi ha anal a caure el 31leer loscp Alonso dc Martínez, remananista del seu ande i fill del set pare.
Té per earirrirreand En lose ..Slateir, romanonista de la . Lliga.
• A la Seu d'Urgen hi torna l'actual
diptaat, En loan Serradell, de la U. M.,
omb roposició de N7sidre Pers.
senador, de la Federació )1(21tdrqttic3
eltltonemista.
S.7150Ittl, 11:109 entre regionalistes:
l'actual diputar senyor Ararás i Trxramlidat settyor Gabarra..
A Sor( i a TrefIlt, eacirats del: 3ermans Riu: ttn des asirá pel primer i
es dio que al sto p s lluitaran Es
senador, i En Joaquitri ;Var i a de
Nada( de la Federació 11am:erice;
Autonomista, finesa d'alcalde de Barcelona i ex-candidat pel neateix districte.
A Tarragona, circumscripció,
duard Retasen:, de la Lliga, ajudat per
tols els gruPs ,racionalistes; el otargith
d'.4rgüeso, conservador; En Julia Yesones, republica, i En Iose.p Nicolau, gassetista. Els ¿arrees, aeluals diputar'.
Al Vendrell torna a presentar-se el
dental Eu LifiLS Figueroa: del Elke repu/4k,', autonontista. Es diu que s'ate>,
dra a disputar-1i l'acta En Lluis Plandiura. so ;a la protecciti
A Tortosa Provaincia limitará En Marceli Domingo, del Bloc republica autdnornista; l'actual diputa', senyor Martítrcz del Villar, ajudat per conservadora
i tradicionalistes, i el senyar Volenti
Goorzhlea de la Párenla, garcia-prictista..
A Roquete:, segurix
senyor Ríndelas,
fins al
luid de confiar amb mi 29.
A Valls is Proclama: En Tomds Hallo!, de la Diga. i lo probable que el
senyor Miró i Esplugues fri
del Blo c republied autonomista. Elo ¡tiErais busquen candidato
I, Amisten!, a Gandesa, hi u, l'e.
diputar
Valls, Eni Cadef Maristany,
de la Lliga, i l'actual diputar pel (tia, senyor Caballé i Goyen2.he.
KOV.1 ADIIESIO A .42-C10
CATALAN.1
L'.1tesert Nacionalista del Jis, f e
d'aquesta cinta', ha pres, rom a
primer aran', el de fer constar la .b-un
adhesiti a ¡idean i i les nonius ir:ti-ció
Catalana,
1.-.1vEy DE.1. A'AC/O.VALISME. REPUBLIC.I" DE
SAKT ANDREU
Seguint la nora orientació, yerren desata-se les anunciades confer:stei• •s a
rentitat 41veric del Yucionalisure N:publicó de la barriada de Sant Andrea.
Una d'aquenes cauf,Timsies la dona
el senyor l'ere Sola, dissertant sobre
"El Decret de Nava Planta"; taltra,
la dona el senyor leseP Clavel!, detenroillant el tema "Els otaciemististet i
sufragi usiversal". Teles dues °trasguee., roa
compler.
nissable ;Mima, el scrryor l'ere 3 farra hi donara la tercero, parlen« de "Ei
Nacionalisme Cl la política".
1.a 'liareis .° riada' ha fet imprimir
repartir profusament tetes jbllre, 4.o
lj)IitS colar,' en m g reno dr t'ideara
d'Acció Catalana, deniturant EadhesiJ
dels santandreureirs per rortar-lo a la
practica dins aquella barriada,
1.1 JOVENTUT CAT.ILANISTA DE LLETD.1
I.a trova directiva de la !ensilla Catalatrisra de Lleyda ha quedat constituida de la seqüent manera: Teodor
president; Enric Arderiu, ricepretident; Josep Ribe, secretari; rumí
vireseeretari; Ramos Reixachs. (res o r e r ; Cades Corrijo, comptador, i Josep Moran, Ramitos Arbmai.s i Juhflf Gese, ¡erais.
LES I. ULLES VOLANTS
D'ACCIO CATALAN.9
F.slan a tunt d'entrar es trenip.m.
duro Pilles volaras d'Arrió Catalana.
Una d'eltes. será, (011 1 saben rls ‚retires lleg;ders, la transeripeit; de l'Ediferial de I,A PUBLICITAT
ea les aiiTtnes", rostejadu en t art per
un patriota que sud restar en Taminia,,
el grial tramele per nr agyst fi anafre
rentes L'ehre Pa referiré' ed
problema que p.-. a Catalutlya ftanfe4
la guerra del Marroc.

0.1

a

LA PUBLICITAT

1 COMERC,

FINANCES
'SESSIO DE BORSA
cici 3 de abril de 1923
BORGI MATt
Obertrea alt,

Prora 727j 726e
•alaca:u.s. 72to 7.ea
Orenaes tod o
au

Bale
72 ao
72'4o

lance
72.7o
7240
412•432

111'31

misal t24.5o

11
156
F. C. alefrop.156 157
keiropeuta 15 3153
58.20
andaluz 1820
41CR3A TARDA

Bata
Obertura Alt
71'45
dores
72'e5 7273
72'25
/Gamas 72-3a 72.8o
Acdalueos 5a 30 50(40 59 1 30
Oreases )(roo
o1.11 541%0
Craerests bus*
AulmbUs. 125.0a
Felguerasao(50
150
G. Metro I 50
150 25
IP. C. 0)etroa.157-5o 358 1a115a

Valen
71.11.5
7243
554)
{Mol
64 73
125

CESPULLaIll
Fariseo relraeto 4
aegonci
Quartes
('rail per tate de 42 cp111041.

•

I !.?
103

cdm. IC.

in

•
" le.
!barraca O,
selerte,
Wat:set.
Vaemis arribats: iSord.
17.
"
Alacena 23.

52

ciaricaa
asar nata, 31,
terca
t,
▪

tal)
tets
)15
138
481

8.

•

•

P.

Palous

(053

112ONGZTEI

Ila'26
153

Ralo

Ser-onda'
48 lf d
la
Segó
\ m'asna arribats: Almena 1 de eirada.
Bomba Floree,

Coro

is

prea,

5 501 COCOS.

71
SI

Kla1lOrca.
Wailorca,

PIDA Valbacti

urvie ge laiRANAIR.23

Franca, 4315.
Ideal suaraoS, 12070.
Mera belenes, 3710.
Malara, 0'52 1-2.
Atares, 0'04.
Corones, (rül.
BOie I ten
Obertura 9.11

'Foorla
74.65
,Felgueresalaia
5103
% Colonia:e t4ao 1341 5
.F. C. Netrap19 161

'Sanea
6o`55
14.5o
1 .3.3

to•83
e4a5

130F7SA DE r.zAtezizu

Interior comprar, 71 20.
Iden fi de mes, 0900.
Arnorletzable 4 per 100, 90.00.
Idem.5 per 103, 1h2a50.
Exterior, 8570.
llene dEspeny'a, 581700.
Idem Fleranyol de Cradit, 01300.
0.
Elem Ifie de la I'lata, 230.0
Id e m 1 1 ',pcno-Azuerlea,, 000120.
Tabaes, 254'75.
'Sea rerea eferente. 37'50.
ordinaris, ate2..a.
Caeuaa, Saaaa.
Nord,, afeeved.
Alacante„ 21(1.50.
n'anea, 42::3.
la' lune', 531).
eanea anega
Canelo' sobre Londrea, 7031.
Idem Ealgien, 8520.
Ideei EsInnya. 111275.
blem Holanda, 59750.
Jdeia !Ladra. 7541.
Lerrt Nce-a York, 1 ,7 175.
1,1( . 21 Porte-el, 74.
Liom aleada. -10125.
J,lem Suba., 2e455.
Id- in Ara- atina. Inc.
Eleta Brasil, i ne.
dem Grada, 157 5.
Ido:a-Noruega, 271.
Idem Dinamar ea, 28550.
Meza Eerlin, 03759.
Ialent Viena, (022.
Ideal Praga, 4550.
oaaVlea8 TAMO
naces, 7115 dem.
l'essete.a, 2113 dem.
Eires, 7550 dem.
Delars, 1522 dem.
Franca Sn7s,09, 2S050 dcan.
Manta 01721 dem.
Coroaea, 2151 dem.

Civada, a 17 peasetes.
Pa y es, a 27.
Faenas, a 27.
Panfs, a 20.
Preus per m'artera de SO quilos.
Garrotes, a 10 pessetes quinta.
Blat rada, a 27'50 els 55-quilos.
Idera Llene, a 2350n-la 55 guaya.
Ferina, a 6430 el8 100 quilos.
Idea balsa. a 4 3 Ídem.
Quarta, a 20 ele GO quilos.
3Ienudet, a 10 20 ele 35 quilos.
Regarme a S efs 2.5.
l'alelara, a 5'50 ela 20.
l'apresaba-S i lla notar un anament en
el aren de les (ame, degut a l'eseassedat.
Malgrat que les pluges no L'han estar
ab:mienta, San fet estables els prees.
Mereat rInizzat.
nn•••n••••••aMedaefflne

rä!licl de
cies

fi n ezb.
%;',n.L:-..) •
12. !77 :i.0

Fährica: Carrsr Bcztavcat (pr.5
Xim a la Travcc s Era da Can)

BA F. CELO N.A

lona
La Cotorra de Coraere i
d'aquesta durar en la sessia darrerament
celebrada arria la aresidéacia dEn 00 0 01,
assabenteda, anib
Arnvateras, queda
Cerera per
vlaer, (thaVer-se

4

Paraise, aeompany,t d'u«

Basj i

Mairit grup (le prealdeata ele t'embrea (le
Comcre, el doeument en qua e'expreeaen
raenen l e s aspiraciona de lea arme:arad, eervorreeialut Tal que reapzeta al eaeaa trlhetari i a ia reduceia de les des1 . es petEnces i la majar eacriemlesitat
la la iiiversió alela aiiiers del Tusar.
ualent rednetat en srtnt dele n o orils de/
Cemerç.
Censal/ Superior de Can:brea
Lalastria i Naveraeia que el seny
ra:so preealeix. Ast mataix as vn nos:',bunt.-..r la Candira de l'ea-reacia ,1,1
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es projectsn els dos prliners
capitols titulats "til Fantasma de Richelieu"
i "El Torreon de Vinccimes". Aquests das
capitols nomZ:s es projectlran uns el
diuriungz
011 achalimat

u

E!s qul cl piteen, esposa Manuela Meya Bragulat, filia Josope, fill politic Pero Magermcna Reme', Josepa, Maria Horm(nia, Elena, Rafel (abscnts), germana polí-.VOS (ChStAltS), prcsents Ccmlniea 1 els doctors Franc e s c I 'loan Santiää Bragulat, Maria AntCnia Soler do EanZift, Jcan Armangue, Pilar Busgetts de Santif,a, nebots, cosIns
farnOla teta, cas assabcntar tan trista nova als amics 1 ecnoguts els preguen Penco-.
manin a Oda 1 se serveixin aissIstir a la casa mortueria, Fonda de Sant Pcro, 32, avul,
4 d'abril, a les dau del metí per acompanyar el cadävcr a resglesla de Sant Franco:3c a ' -aua, 1 d'allí a sa darrera estada.
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PER A COn.r:RTES
PER A FIECOE.P.IftiErilT3
Xapa Ondulada Canaleta
1 tamanys 114 x 185 cal.,
i 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 Cm,
Xapes "B" per a recobri-.

Jnents:
tamanys 123 X 120 em.

n

Sol-licitadzs a tifo l irredactible leS 20.000 liki
II
El
obrgacions ofertes, es declara tancada la pre- giu
fi
O
Iia
FI sent subcripci fi pública.
u
ti
lb
d'abril de 1923.

120 X 100 1120 X 250 cra,

CV

mi

u

Barcelona, 3

S. A.
Uralità,
VAMADRID LLEYDA -

LENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTTIAL: BARCELONA
Placa A. López, 15
Telèfons: A 184G, A S-13

sa
a
u
LLUIS MARSANS PEIX rau

El presidan del Co p een Directin
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GRSERVATC.M FETCOROLOCZE

•••ç

DE

LA

1 . 11:2EitS1 rAT DE GAPC.2.2.01e4

Din 3 d'abril de 1923.

llores d'osservació: 7, 13, 13

Barúmetre a zero i al nivel ale la mar,
74E7; 7037; 762'5.
"Tertnametre see, /2'1; 1032; 137.
Teruramerre Immit, 9'5; 1T2; 120.
Ilandtat frentasimes de saturaei6), C70;
71; &J.
Direceia del vent, NNE.; SSE.; E.
Velocitat del vent en metres per le.
0011, 3; 5; 4,
Estat Gel eta quasi sera; quasi sera;
puedas.
tlasse de ndvols, earealus-niaabus; era
mutua-nimbes.

Tzmperaturcs entramas a Ponihra:

LJ
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PII7. •.12 De 8tl722C15IPC:0
Ears-2,e.sana; p ues peseeeets cada

mes. Catalunya, Espanya i

dra, sense perdonar-ne cap, totes lea ruega
tes que ituposi.
Cal que s'acabi d'una venda aquest
abae-digua-que amb tant ex.
Dieren alguno establiments.

MIES VILANO V A UNIO,
Avui, di/meres, de den a onze de la
nit, continuara a l'Ateneu Enciclopedie
Popular el curses d'Estudis superiors
de Ilengtia francesa a través de les
principals Egures de França, que ve
donant el director de l'Institut Frau-.
çais de Barceler.a, 2.1. A. Bertrand.
x.ettato, er-2'PR Cnte4tárrsoa,ells eferoe,dents,ramizr
Goatenot Chi-asea.

l'Elixir

alexima, 173.
Mrairna, 130.
311nitita ornan de terra, 7 5.
Oseialacia fermomatrica, 73. Temperatura mida, 1124.
Precipitada aquose, des de 1.-s 7 hores
del dia anterihr a lea 7 hoces 'del dia
de la data, 00 milfmetree.
Ilocorreant del vea en igual tempa,
252 quilametres.
Obrers acione.a-erticulara, boira.

Por-

750 pessetes tres Meaa3;
els Eis idem; 3 ,1 un any.

A l'estatee del E. Rafel de Casa.
flora (Verdi, 55, Grada), co donara el
Tinent dijaus, dia 5, a les deu de la set.,
lla, la primera sesela del curset "Plebetutees atila pes excursionistes i prectica
de cures d'uf-garle:a", la qual va a eärree del soci de l'entizar senyor En Fidel
Ximenes.
Per diumenge vinent el C. E. Pasfel de
Casanova ha organitzat una extrae-35i fotografiare sota el segaent itinerari: Vallvidrera, Santa Crea d'Olorde, Mollas de
n'ea Cervelló (ei,itant-se el castell), es.
glasia vella, Roca Plana i fonts deis enconterng.

Reunia a A (lea qa2 rta de ai3 del mata
a l'estada:" del 1'. E. de Cataluna...

tugal,

L'nni Postal; 25 pesseles tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
L'Associació d'Ancles de la Ploma cekbra, diiluns passat, a l'A:enea Obrer
de Barcelona, l'homenatge al seu sexi
En Manuel Valldeperas, amb mota de
la imminent publicad ó del sea llibre de
poesies "Granets d'or". A més a més
de Diamenatjat, van prcndre part a la
fasta cl director de l'Assoacia, Caries Sanalmja, i En Caries Medriaye i
Ea Da:doma Xr feaS

FUMADORS
Colleenioneu les telegrafies deis
jugadars de Futbol que s'aeempaityou en cada Ilibrel da paper
tia tatuar.
- - - - SPORT _ - - Es el miiier.

E/ doctor Jean Charles Reme, csa r eiahiela en malalties do l'aparca nligestill, dodaious, di.t 5 del Cerera t, ft das
guaira dc sis de la tarda, al sal5 de pro(cesura Ellospital de la Saata Creu,
una centerancia seare "Estaei de cele
dret ; el seu tracto-raent madno-quirer.
efe",
1,11:1 el

F::ti.:Z2A3
sant eta rii:licrs del r-..3ii

3

• ""'

.---ImeenaariamMeem~-

1

nn-. asbneatie,..,..ama/10.A1»»

i La bora tori
1 - - - 13 :ela .
Medemes de Cataranya tea-arara seaela
taeat:riea aria, diineerea, din 4, a les
aeu al, la Me en la qual ( . 1 doctor Gula
Hibas fela deee eonmefradona, uaa seare "t'as clinie d'epitelioma
derleaa (le g el any3 del sea trae:mema
i una ultra "La (Catar/Me ea Eim-eniagite inda mamas i (mitra iudirat ama".
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Primeres C9munions
Recordatorio, pie4
sents. Llibreria Subirana, Porta-§

Devocionario,

ferrissn,
Fou un veritable axit la clausura del

Concurs-Expoaciú de Canaricultura celebrar al Tibidabo el Ola 2 del corrent
per la Societat "Foment de la cria del
canari", assistint a t'arte nombras ptablie.
A les sis de la tarda es (Co el reparo
timent de premia.
Durant eas dos diral diFexposicia
sao-tejaren dos canaria amb les aoves gabies i sortiren premiats els 'Ameras
aegüents:
Primer serteige namero 255, color verd.
Segon sorteig, flamero 771, color cera
mcll.

No é3 una sorpresa.
nxit complert, 3000l2 per la pro-)
;echa de

Monnä Vanna

perqué si las-o
n'hi
ha pues, la presenla.'ió i la
al Sald Catalunya

sumple

03

interessant com

terprelació es el Inés gran quo

s'ha vist fins

avui.

1 Tapioques i Purési

n It Eambla dz1 Car.trc, ru.'n .r.tro 011,`
11.).
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tl Sindicat
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Id

secaurav.a.ra.taaeraeelatair~ie SRS

senyor Armenteraa caen vocal auplent del
grup vuita de l'Eastitut de ateforrnea
einla amb molja , de la discusia de l'anteprojecte de 11(i de centran te de treball
i ele l'esmena relativa al central obrer,
baxent apreent l'actuada (le rerancatat
S•12Yee 1 fet constar ene tumbé censal,ra y a encertada rectitud ja coneguda
la fepresenteciú patronal davant d'aquella diseueeia.
Queda elegit per si earrec de membre
de la Cambia pel grup chulee, eategeria
primern. ea
vacant proluida per la
mort d'En Raimel i Absilaa, En
Joan 1.1ash i Duran i per ocupar la presIde:ria en la Seceia de Comera i de la
Condssla d'Ea-pana:5 Eeenamica. Easenyament 31ereantll i Camuulcacians
Fit joan Perpiüa i Pujal.
lienre .1noires alud' gestiono de (1113
dona corepte I. presidaucia, aprova la
Cambra relacionaelta n'ab la (-alearacia ael primer Cenares Naeional de
a,e' r e E itant-el a Lltramzr als letais
(le la earrorneia i el II:urea-nene fet a dieerSea (-asea d'aea e sta velea (he dipha
IreS traltS 3 per
ina (2/eformaela
Cantee- j ai i Prapagantia rapanyeles de
Maxie com oatinguta en l'Expaniela celearada a Solti!lo mira reatat del Cenare( aTelie que darrerament trague- late
a la aata po2bel5.
Toreo tamaa aprovati eliver'os dictamear de la Coreissia Aranee'aria reblin
un (Ecila a Ea:eram, ter de
exreJj n lona
de (mena i enfar prc,edents paisaa
cenvineuts i emirareate en el port de Colonia ra voidanasa Calvat al'oastaebs
set, rar !a 1 ) :rüec:o general *tel reate d•a
manar ene savelareixi tat «En-asida (11e lema de iaara--- I rana Yelel-ete que anart
iea mereederier erlaluarica (le paleas 0r:1%in:rete 1 embareeelea en pera: (le raciona
uns, nd !lo san a rvilda a Ertintera runt)
eaneieement g ama-are diente 4.1 part
d'origen sl pert rie desti Imei (le Laeafe
per apiaar la 5 :',::r1 tarifa que el enusireal.at viait p 1 .-4n..s31 d'Espanya en el pan: d'erigen. Ea altre dietasen' apaisar es referia ab Oreja d'entrada Ale bes maquines per a rellotges, i
un altre a la difieultat (le (en:prever en
mimas habil si les nanaaderies el dea.
pato de Deanes de les 40078 sla
fer en magatzem Las %arel danya dartent
el transport. assumpte resvele del qual
aeorda la Cambea die-a:ir-se al ministre
d'II:senda Matera qua eunn per l'isla:aria:urea deis a:apaleen" de la Duena
pnettin rat tar-ae inuradiatament olespres
dcsearreamb s Is mereadsries el desasta de ha refala ha e, fer-or en ell, es
eerin e ti Lb receptora de can-amover sobre
naill si la mereaderia ha sofert (lana' darant el tran(port.
S i nerava i,l mateix un dieta:nen
la Contoissld d'Assuntnit O dcl 5 '0:nerc
terior en rlr;nt.m'el co reiannana a
la Cuullo.t Mixta del Treball a. : n el Comere (Yeem sa eletet una eo1a15 57-Tan:Ida a la Ceralea per la tala de tantrilarmts alc tea 1 aealren d e Pea:raer
red:alee:ala n'ab (as avena( da 1 ailt
eaaisme relaties a liara --d'obertura i
tanenment (2,1aaliaica7a.
Finuant a iaamrarea
bon remare
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Ila sortit el butlicrt d'aquesta Crenlra
-corresponen al mes de febrer, contra:al
cl aegetent "Se arar "
fiecció r blfrial. - >lata de Reformes
Rodela. -a, La contribuela d'u/911AM i ela
comerciante indivIduals. - L'estampat
dels teixits en colora - D'interas (en :terciad - Lea Celebres de Compensada. LI sec erenat. - Remeta de directora
d'aeoudidunaments laxtils d'Europa. Als fabricante i productora esvanyola Ofertes i demandes. - Exposicious i
reo. - Informad toral i general. Doce del (remi de Fabricants. - Arendivionament pablic municipal. - Tatadista/tea. - Sodetata meecantila i industrials.
EA JUNTA LOCAL DF. REFORMES
SOCIALS
Tra Cimbra de Comerç de Sabadell ha
dssignat vorab a efectista i suplents per
o la Junta local de Reformes Sudaba i
per a la Juna Provincial els arena-oro:
Voeala efeetius: laranat AliellS Viver,
Joaqnizu Garriga Casals, l'ello (telera
Crespa Runaventura L'evitan Manent,
Joan oCdina Farol, Amadeu Vilaaeoa
Barnet.
Varale .auplents: Gabriel Alguersuari
Farra:, Aoteni Gregori Closa, desee Puig
Romeo, Agavito Farras Ballet, Gabriel
Cirera Pons, Ramon 3lisentells Manea,
Per a la Junta Provineial de Reformes
•
Josep Seldcella Grata Amaren
Oliva Josep Mota Llanabes, Ramou Grau.
pera Carriga.

1..?-1BEME7131431117.1r1aufEumBEIU:LiiiiZEUE1.7.B.T;41.1LEIZISIBElii1S1

Extcrier, 75.
En-alee. 71175.
Neva Vera, 4a1S7.
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Alar a la Mala ea releo el gevernador els ela (lastra que bavia
onferendat aura el eap superior de polida, per tul (l'adaptar mesan -a per (matra amb 12 hummalitaa-ebsernitat. di-la
nosaltres--quc s'ifa ft 1111`8111,51, 4 de eal'o-reto i Inusles-Lalls sobrero( als del
l'andan
Comenaara-va afegir-ts Impasar multes sis ea:red:veles am sadenesi a la moral
i faig aranera per (ndeteaut que matitia-

J.

Pis principal o primer.
;iris a un rraxm de 500
rcssetes wensuals, per
enttat nacionalista, si.
Wat entre es ca:rers
Aragó, Ibmbli de Catainnya, Fontanella i
fb, se sol-licla.

d'Oreerii
Aticles rtI apresnts 1 tan
Vendes al detall
rie ljS g nu cmpelänzja

4 - Puteenissa -

hielge agregat dels Nespitals de Pa:
_ _ ris. Gola, Pilas Drenes. Consulta de
LioL et
les Flors, 4, primer,
1

a a 5. Consulta econt'alniea do E 2 a 2. Rbla, de

de l'hosp3al de la Santa Creu. GOLA, NAS ORELLES.
r., ,•
1 , Vi)! I 1111G1 Passeig ele Gracia, 83, pral. Telefon 327 4 A.

Guarimeat radical de la fortor de l'ait (OZENA).
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Din:acres, 4 d'abril do 1923
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Un exemple que cal esmentar El lector diu... Les sardanes
•

'

La malició del nacionalisme és tan
mentía allunyada d'egoismes, que sota
aquesta bandera hi entren els bornes de
tares les classss socials, tendencies i
. seis/Metas. El titilar-lo de rerrógrad
ka u cc ii arcaisme enterrar sala el munt
de desferres lerrouxistes i similars
que a un dia tingueren cara i 1111s per
almijar traidorament els obrers del catalan'sme, as a M han mostrar a la Ilum
del sal la mena d'ideals que els fan de
gota.
Con) malta säviament ens (ligué En
djatìau d'Olwer, el nacionalisme tic
redcnipció no te res que veme amb els
altre' nacionaFsmes que viuen en alguns
poblca com a partits patriótico-capitalistes (sobretot el segon). en estat de
luna contra l'obrerisme. El nacionalistne catala és un esforç patriötic per
un:r ca una soja ideen totes les tendenC!eJ politiques soclals de Catalunya
anal el fi d'aconseguir la libertar primera catre ro:es, i retornar després a
'les veles Hules sala els princ i p ies i ban' <Pera de cada partir; cada grup, cada
tendercia, dones, han de col.laborar en
aquesta obra, que és de teta s i esta per
sabre Cie nosaltres.
Perú 1:ern dc reconei g er que aquell
gran de salve:trió patriótica que voldriern ala es:alucino, no da pas encara
tul fet iadiscutible: cada die. •s'acanea,
•
hi ha molla feina a fer: cada dia
e ,di 1111 nou pan i darreramont begambades. pecó en manquen uns
quants eacara. En la classe rola no hi
afribat
La gare feiaa a fe a:. ; ja
on es rdia arribar. els que
segiaa:sen els vals errors provinciana
m'ah incurables i poca cosa ca pot intentar. Les nastreo graes energies han de
dirgii--se a les c:asses miaja i baixa,
tan 11: ha un camp per córrer i tina
la ca a fr.--; Ei costose—foudament
druzlikra per a la nostra terra.
S:miguen tor , aquells gee ,a än lasns
catalana que els exemples de nacionaLste: sineer, aval 5:1-ín rnolls 1 o he escr: ,_ apear article per relee homenatge
a un d'ells. El bon exermle ha estar
ea mt, i cada un dels ideals. en to n es
i cm cada una de les doctrines, la déti
mrs iranartant d'adlotes i segaidors; per
•
els procedas mer:toris mereixen
is
conegtus i lloats.
A Caldetes. la xamosa vila de la cus-

Dada de 12 Llengua
Catalana a Prerniä de
Mar
( 1 -7,a:1:Azada per la Dstsgació de
"Ne ira Paria" i Catalar:saa". de Premia de Mar, se celebrà
el pa;sat diunerage pel mati l'anunciada
i enfe • !.1 amb una gran concurrencia
tusiasme patrlútic.
Alinr de començar el míting es bailaren davant del casal de l'Asbr.,C.•(:',. A un quart de dotze, s'omplí de
c aagaielcia l'espainsa sala d'aquesta i
j s 1 près els oradors i representacions
•la ps-denzia i es dona coc.
l'acre d'honorament de la lengua
• .a • el i dafirmaciú dels ideals
• s!:stes.
:di En Peer Martir Petit. tinent
a .Ma de Pramia de Mar i de ¡'"Asacompanyat de les
in
Josepa Brug,uera i Josepa
presideata i secretaria deis PoJorentut de Premia de Mar:
Novira, del Circol Católic,
al•a- 1:osasen i En Miguel Mote-e-id:su i secretari de la Deleta •, de "Nre. tra Perla
la ¡'ERE .1ARTIR PETIT parla en
'Trae l'"Associació Catalanista" i es
fa - et de la grandiositat de lacte, que
t. a (1,7 relea la fonda catalanitat de
e a• a de Mar i l'arrelament de les sev • conviccions patriótiques. Censura la
,aea*, rl
a.easal ::••• • n CrdeS
Al con,iderar
na: ;re:, relacions
are'. ITa-tat a: len arreu iris exterior; a ,a-lor: de la seca caluntat a mantenirr ' opre s os; per atan cal opc•ar cada
amb mejor iermcsa el costee peor:, (rd,••• nn ;:; la Iliherlat rara cus perEn RIERA I PUNTI. de l'A,socfaciä
T'a .. e ctora de l'En o nyança Catalana. No
Ira prou amb les paraules per reae'a no,tres propósits; calen fets, i
carrespnnen a la própia voluntat
a,ra.
fet • & que al costee Ajunsitj alea majestuosa la bandera
asierasal : s ran voldria. C a 111 a fruit
(IUO Ca 11,rein. 117s aconseguissin
..si e:Lbs-te:
Pro: de EE.. C. El
ma de l'Espreocupa,
p..ir aso na i r ltolo-

• •...is lo nosov.,-:in). :ea; 1 de progrés;
jaral:, una ombra enutjosa pre a pul ra , 1-1 de fr.nljul,r1-:; empor orlerna:os pel que ea miró Er er/ el demó
e.
Cautianya !Hure, i al cini d'aquella
' ,aya endias la mar, he hi estaca el
tina la nostra !liberta!.
JOSEPA BERTOMF.U. pel Di3
Poraells de J ove ntut: de Ma
d'e que la dona catalana sent com-t
mehala, una amor gran per la
ir i lea coses nostrcs; interpretaut
-!; satino lila, jo as parlo des d'aquesta tribuna i tan iaig ressú de la seva
v oluntat en e xterioritzar-lo públicament,
'ir ella tal també sin loe cacaient en
la ¡bita contra rcpressora
Leo diaaEss organitzades per "Nostra
P arla" no srín politiques, resuenen a un
als sen timent patriótic; 'per aix6 en ella
hi 'ejem agrupats u-tu els estas/tenis i
-

eanrd ca talanistes i les nostres noies hi
yearn.
En RAFEL CARDONA, stet-teeretul de "Esotra Parla", din que el cat.abnime Preocupa avui a un respoctable

ta catalana, lii ha un Centre Català,
entitat que ha sabut agermanar uns
quants bans patriotes marmers, obrers
i senyors, cantar que crea fa cosa d'un
any unes escales catalanes on hi concorren les criatures del poble per apeodre les coses de la terra i també a les
verlies 'tomes graos, dalerosos d'instruir-se. L'anima d'aquestes encoles es
un xicor gironí, En Nards Comes, de
dinou anys, que ha ha fet tot i amb
una cura i perfecc16 perfecta. La mainada el venera i els pares l'aprecien
infinitament i ell, amb poc temps,
fet uns miracles que ben clarament demosteen que si a cada vila existís una
escora i un mestre com aquest creixeria una generació dc patriotes temible.
Peró ço que mes cris commegue, fou
un home admirable, un nacionalista radicalissim i al mateix temps sindicalista fins el ruoll dels ossos. Es din Amadeu Serrare, i és el director i organitzador del sindicalisme d'Arenes; ¡torne
de mol prestigi entre eis treballadors
de la costa de Llevant i que es de la
Junta del Canal Català, al costal d'altres horneo dels quals esta separat en
absolut en el camp social. Perú el enten que poden agermanar-se en un tot
les dues idees, con, també creu que el
plet de Catalunya és la base per resoldre
eis altres problemes plantejats en diferentas ordres. Jo, que vaig parlar amb
dl, llargament, en vaig quedar admirar. Quina fermesa de conviccions, quina noblesa d'idees! Prou sabia .ell que
el catalanisme patine militara, en certa
ocasió, es Eu solidari duna institurid
nascuda a Barcelona atnb caires burgesos, perú ell encara coneixia que una
cosa són els ideals i l'altre els partits
i qtte la puresa deis primers, moles
vegades. no vol dir pas les dels segons.
Einalmcnt coneixia també Eampla virada cap a una noca tendencia del nostre nacionalisme i dlii adheria de ple.
I ara prou; nonres voldria que Mis
en prenguessin exemple daquetes coses;
els uns per a donar el seil esforç per
a la patria: cl s altres per a sostreure's
a egoismes i mesquineses, i tots plegats
per avantposar el patriotisme i la condició de catalans a lotes les altres, politigues i socials.

UNA rERGOAr YA NACIONAL
Lema: Scm catalana.
Es un clas verament vergonvds
i que fere.ix molt Intimament la
nostra dignitat nacional que
Ititgitsa d'emprar a els mots "catatenista" "nacionalista" quan
alludim el fill de Catalunya que
desitja la Ilibertat de la seva patria. Es indubtable que ¡liará posa
de manifest d'una manera clara
i precisa que l'ideal patri no ha
assolit l'extensió que li es neressäria. l'As ciar: significa que
no tots els catalans el senten,
aquest ideal.
En dir "som zalalanistes",
" som nacionalistes ", establim
una distinció la qual esas recorda
que hi lea germana nostres que
es mostren marcadament indiferents davant el nostre problema
nacional, o, mes encara, que s enlen animadversió per tot allò que
vagi encaminat a la solució
d'aquest problema.
I malauradament es aixi;
ha catalans que sols en tenen
la condició per haver nascut a
Catalunya. Però són catalans,
tanmateix, No els ho poden) ¡segar.
La vera realitat, dones, és que
per assolir que tots els catalana,
completament tots, se sentin eatalanistes nacionalistes, cal procisament una gran propagaras') de
l'ideal de pätria.
Treballem, dones, en aquest
sentit. No ens requi el treballar.
Ni, escatimem els sacriücis,
g nom present que quan el sol fet
d'Asser t'atta impliqui tina afir?
!nació de catalanisme, As a dir,
quan hitgim dignificat el mol
"eatalä", Catalunya s'harä ret'obrat ella mateixa.
......... .........
Ben vingut el dia que podrern expresar el nostre mes pregón amor a Catabinyit dient
simplement: Som catalana!
Joaquim Bret
CAL UN DON DICC10.V.-1111

Joaquim Llimpna
contingent de la nostra terna. La joventut intelligent enlaira amb fermesa /a
nostra batidera, i amb la seca ardor patriótica intervé en totes les seves coses,
donant-li un caient de catalanitat, supleix
amb el set: esforç les deficiencies de
l'ensenyament que ha rebut a l'escota
castellana i es tnanifesta arreu con, una
segura esperanee pels dies de neguit 1
de gliíria que esperen a la riostra Patria.
Es mantenien allunyades del movunent
nacionalista les dones, totes elles sentiment i idealitat; ha bastat l'organització deis Pornells de Joventut perquè responguessin al sentiment de catalanitat
essencial a tot Liii d'aquesta terna. Cal
esperar deis nostres obrers un despertar sembrarla, el dia que s'alci una ven
interpretadora de Ilurs teivindicacions
societäries i amarada d'amor a Catalunya.
En MASSO I LLORENS, diputar de
ha Mancomunitat i del Consell Directiu
de "Noatra Parla".
Escolteu—diu—els diferents sectors
del catalanisme i reunen com tots tertim una, mateixa finalitat i sostenim
igual ideologia. A que cal atribuir,
dones, les diferencies que cris mantenen separats? Els uns consideren que no
es proa intensa encara la catalanització
del nostre noble; d'altres creuen amb la
sera plenitud, merare n'hi han de mes
escèptics que fins ¿ubico de la seca possibilitat; i darrerament hi ha qui crcu
en la necessitat de produir un fet,
força abastament per commoure als mes
indiferents, en un sentiment d'intens nacionalisme. D'aquí les diferents tonaltats en els oradors de míting, per be
que la coincidencia absoluta en el dret
a la libertar que té Catalunya.
No és el pitjor mal ésser esclaus en
una terra cam la nostra, sido el sentirse eselaus, catar convencuts de la própia
inferioritat. lInin de tenle ami> el seansciint la gentilesa d'enraonar-li amb la
seca lengua, per() no amb aquel que
es nacionalitza aquí. Entre nosaltres Li
ha una humillar inacceptable des del
punt de vista patriótica cal retornar al
li stare, aquel orgull de mea carrete-.
ritzador deis pohles graos i que avui sols
troharietn cmre ha nostra pagesia.
A la M'Id/751/1a iberica hi han careettrilndes divisions entre !Itirs pobles,
in:lamentarles en raons etnografiques,
las:Miro/es, a les (madi cal a fegir-hi una
coluntat manifestada en aquell sentit repetirles volte‘s, per aquests agrupaments
Ai si és m l'actitud dels catalans no
fa mes que respondre a rota' aquests fets
i eireinnstancies reals, a les quals nineU Ita substreure's. La Societat de Naci..ns declaró darrerament lo impossibilitat del benestar de! món i de la pau
e a els Estats que el compsnen, mitro
en aquests s'exigeixi als súbdito el sacrifici de llars drets religiosos o lingaistics. La nostra política respon a un
estar general, que no comprenen els sitie
.vinen alluncats d'Europa. malgrat trobar-se dintre materialment.
Acabó oi sea parlament rrub un parñ g raf inspiradissim, amb motiu del dia
de la Pasqua de Resurrecció, el qual evoca aquella gran festa a celebrase, desprès
de les jornades de la resurrecció de la
Patria.
Eis oradors l'oren oracionats amh moltu frcqüencia, 1 al finir cal respectin parlament. En acabar, la senyorcta [Surto-

mea, posada al piano, dona les prinures notes del nostre hinme nacional i

el pfiblic, a pett dret, apaludi i entona les
See -na vibrants estrofas, n'entre folian!
era corpres norament d'intensa fervor

patriótica.

Stnyor Director:
Entre els que per afició o ie'r
deurc Itavent de consultar e1a

diccionaris de !lengua ?atelana
que el curtiere editorial té en circulació, es deixa sentir, anda una
torea aelaparadora, la inaneama
tEtuta obra d'aquella natura:esa
que ros completa, autoritzada,
actualitzada.
Cap dels dieriouards que s•tutri
publicat de molla anys eni:11 no
reuneix,, conjuntan-letal, aquestrs
tres qualitats, ni gairebA separa:.
flament. una qualsevol d'elles, en
l'extensió i decbrum que l'estat
de la nostra cultura d'avui exigeix.
L'estigma de la actual inferinritat idiomàtica nostrada, ens
omple de vergonya. Cal qii P mis
apressem a reivindicar la nostra
dignitat intelleetual de loado retrobat ; cal que cuitar') a retro tot
el tribut d'amor i dita-oció que la
nostra Ilengua mereix, Pis uns,
estudiant-la fervorosament i generalitsant-la per tot aml) pie
orgull i a flamat entusiasme, els
anres, enjoiant-la,
exalcant-!:: amb els atributs
grandesa
corresponen cona
a regirla !matra que its.

Un dels elements indispensables per arribar a la posessid general i aciençada sie l'idinma pro_
pi, el constituirla un diecionari
defiziidor de les elimologies. va lorilzador del mots, de
tot el prestigi i extrema autoritat
que a Catalunya únieamonl pot
donar-li el nostre banomitrit Institttl d'Estudis Catalans.
Ja coi-nona d'Asser hora que
bandegem els petits diccionaris
oportunistes, en absolut despeoveits de serioaa .5010/1,ia científica, que no satisfan les necessilals mentals dr preaent.
Ila arribat ja el moment de maldar anib tirdidesa per tal que la
fixació depuradora esd p vingui ei
fet trionigal dels eostres dies.
Si bé no desconec que la publicació del diecionari de la Nongua catalana ha d'Asser reta en
un "Corpus", complet i araba!, i
naturalment, (.1;1»1»,ri a lentitud 1 eiretinispeci• id, estimo quo
podria donar-so a aqueal a obra
tot l'impuls vigords i decisiu que
la peremptoritat de los circunstancies sembla que ¿emana
Per (luir Eluslittit no cura de
restablir integralinent els furs
de la llengua, emprenent la imblicacid, en un breu termini, del
que t en fol./tituló?
Els Mutad:1ns de Catalunya ,
avui per avui. tenim ja el dret
d'ésser exigents en aquesles
licades materies, que atenten tan
sensiblement la ¡matra per , aaalitat nacional i humana.
Rolg 1 Llaurador

Pomells de Juventut
LA L'ESTA DELS PO)lELLS
"CATALUNYA"
“FLOIIS DE PRIMAVERA"
Aquests poniells taran la seva
t'esta
vinent diumenge amb la
següent fajad:
Pel tnatf, a l'esglAsia de
juda hi hauril una missa de comunid. La fe.sta de la tarda, es
celebrarä al Centre Moral de Gracia, baix uta programa força escaient. -

¡'EL TRESOR

DE CATA-

LUNVA

A precs d'algun amic nostre que no
pagué Ilegir el carnet, en el qual parharem de la manca de cables, el tornarem a exposar, resumint-lo.
Primer. Es un fet evident que entre
les generacions joves no hi ha aiició als
instrumenta ripies cantians; com a conseqüència d'aixó se'n dedueix cl perill
que qualque cada hagi de plegar el
ram.

Segon. Creiem que les principals causes d'aquest fet són:
a) La poca retener-racial dels inúsics
de cobla, que prefereixen altres Micis
mes ben pagats, pels quals no són necessaris gaires estudis.
In L'esforç cxcessiu que els sardanistes exigeixen al; músics fent-los tocar sis sardanes cada cegada, tocantne entre un dissabte al vespre i el diumenge 24 sardanes.
c) La manca descoles on s'ensenyi
acuradament els instruments ripies catalano.
Cinque. Demanem la cohlaboració
a tots cls músics compositors, música de
cobla, entitats sardanistes, etc., pregantlos ens enviin comunicacions on hi expcsin les solucions, que al neu enteadre
siguin de mes cilacia.
Hem rabut una comunicació del senyor Pere Anbert, d'aloa on ens diu
que l'Escola Municipal, de Música ¿O.
lot té establerta una academia per a instruments tlpies, de la qual ja n ' harl sortit diversos alunases que avui figuren en
ha Cobla Municipal Olotina, Din que
per a rmls eficórda de l'Escola fóra necessari l'ajut de la Mancomunitat dr. Carabino-a. Aques.ta Escota es organitzada
i pagada per l'Ajuntarnent d'Olor. Den'a
aquí 1M brIl exemple. que pedrien seguir molts Ajuntaments de Catalunya.
El senvor Jordi hlarquet ens diu que
els E, meint Sarclanistes Iraurien de procurar la formació edites a l'estil deis
Orfeons; és a dita amb estimal per al
raillorarnent i veritable amor a la densa
nacional.
Diu que gairebé a cada vila iii ha
una orquestra , la geal por enviar
melles sena subvencionars per FAjuntamant de la tila . a <1:vilque acode/vio. citant l'Academia Albert, de Barcelona.
També els ¡c omento Sardanistes podrien
crear begues per a arneses radudis.
Ccl tlsser sincer; no tot el que C113
<finen fa de km sentir; reberetn una
comunicació d'un senyor a qui no voleen
molestar repraduint-li cl nono, que deia
que vil crea tot el comeari de nosaltres;
ect es. que de cables en sobren (oegnns
per on es enit-;, anth aix6 te un xic
ra‘31, que de sardanes a Barcelona na
se'n deurien tocar mai i solameut a EErspor& que des que la sardana campa
per Barcelona n'han smtit ele dolentes
(por a poc i pens's-hi bé) i tunt clavassail d'elogis
barcelcnins, que de tot
cor Ii agraim.
Lo sacdenes a Ripolf.—Irem rabit
noves de Ripoll ben falagueres: el dia
22 de marc se celebraren gra:ts festivals
a propósit del monument a En Pep Ventura. Ili prengurren part rl valuós Orafea de itipnIt i la cobla S:Aliar:ea tle nipoll. En Candi Closa, prcsident de l'Orfeó, pronuncia un vihrant parlament.
dia 25 de mare comeneä d'actuar el Fornent Sardanistic, prenent part co la festa L'Alianea, que e,trenzli diverses raedatwa
mestre Serrat.
A San, Celoni.—L'orquestra d'armesta polal acia. anomenada Art Melaical,
s'Ira transformar en calda, (legad a l'entrada de calinosos elemento empantanesos professors de tenora i tiple.
Penvinguts siguin a la palestra i fonça coced.
Fcstes de la dansa.—L'Esbart

'ore Catalunya està prcparant w;uestes festes, en les quals hi pendran part
seixanta ballaires, dirigits pel mestre
Ih prendran part les Cohles Barrelana, Perdada, La Selvatana i La Principal de Cassil de la Selva.
Ebs mestres Francesc Plijol, Antoni
Catala i Ilernandez instrumentaran les
danses.
•
Tot fa esperar que aquestes festes,
cale se celebraron al Fronto Comtal el;
¿res 29 d'abril i 13 i 27 de atun ira 1330Eran
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un gran èxit.

Societat d'Atracció de
Forasters
En rj darrera sessió erdtbrattla
per la Junta directiva de la Sovida! ¿'Al raer. id de I'orasters,

sola la presidf...2i15 del Sr. Per',
ClapAs, Lis prengueren, altr e :. ‘, els arords següents: consignar en arta el sentiment
Its
Soc. :Mal per la mort del Sr.
Bruniquel, deleg,a1 dP 1:1 nialeixa a. Pa p is i nomen a r per a
/mocete la varant el senyoa Joea
31. Gaya, en l'actualitat director
l'Aótacia de la Sor fetal en dita
eapit al; contairrer al Primer Congre. Nacional del Compre E...pa_
nyol a Ultramar i prosentar-hi
una comuni.atrid encaminada a
promoure l'intensificad() del
turisme atnerieä en vors Espanya; interessar t1. 1 les Finpresos que exploten el servei
d'automúbils, initjaticant atitorització de l'Ajuntarnent, la illS
taLlació d'aparells telefónica en
les paredes respetives .per tal de
facilitar la (terneraje de earruatges dea de domicili; noinenar
N'Emili A. Saltas Tubau, delegat
de la Societat a Tetnim; facilitar
a Mr. P. Levalle, de Lieja, una
colecció de fotografíes amb vistes de Barcelona per alustrar
una serie de conferimeies que re
ferents a Espanya te Eenrärrec
de donar en a q uella capital;
defensar prop de l'A l unternent les
gestions que venen realitzant els
industrials de Y.e/Ividrera j de

Les Planos por assolir Vado)) del

Juana"
condueix al Urna de Les Planes;
regraciar al senyor marqu6s de
Comillas .e.n la seca qualitat din
dividtt del Consell d'Administració de la Companyia deis Carrils
del Nord ¿'Espanya, per reflejada de la seva intervenzid en l'afer de l'obertura del carrer de
Näpols, enfront a l'estaeió ¿'aquesta capital, la qual reforma
facilitarla la comunicació trarnviäria del centre de la capital
amb aquell Roe; concedir al doctor Lluus 'Figueras, metge
l'Escota d'Aeronäutica Naval el
Diploma d'Honor de la Societat
per la seva cooperaciú eficaç als
fins de la mateixa; expressar a
la Corporaeió municipal el sentiment de la Societat per la ealästrole ocorreguda fa poe en
l'encreuament de la carretera de
Ribes amb la via del Nord, i
teressar d'aquella l'estudi d'ancord amh les Companyies in-.
dieades, d'un pla de reforma
que permeti la desaparició deis
passos a nivoll dintre d'aquest
termo municipal.
Per la secretaria general va
donar-se compte: d'un projecte
i pressupost per al reclam de la
ciutat en la Premsa de provincíes i del Migdia de Emana; de
1-es noves liontestacions rebudes de diferents delegats, corresponent a la circular que la
Societat els va dirigir densanant-los-hi que es serveixin promoure - entre els industrials
les seres localitats respectivos,
la eoneurreneia a l'Exposició del
Moble i Decore.ei6 d'Interiors; de
la visita oficial del Sr. Santos
Arriada, indiviso de la Junta directiva del Sindicat d'Iniciativa
de San Sebastiä; d'haver-se adherit darrerarnent a la 'Conferencia Nacional do Turisme convocada per la Societat, el Sindical
d'Iniciativa de Les Palmes i la
liederació Hotelera Espanyola;
de les gestions realitzades a favor del grup de comerciants de
Sant Sebastiä concorrents a la
Fira tue alustres per facilitarlos-hi la Visita a diferents establiments industrials d'aquesta
població i de les efectuades a peticid de la aSeceió Excursionista
~I que des de "Villa

del Circo( Federal de Sabadell

per fer viable les seres projectades visites a diferents centres
dallarais de la nostra capital.
Entre altres comunicacions va
donar-se compte de les següents:
d'una del senyor cOnsol de Portugal en aquesta cintat expre-,
sant ei seta agraiment per
la euoperaciú de la Societut donada a l'O p te() Academie de Coimbra per l'organització d'una exm'ajó artística a aquesta cittlat;
¿"nitres dels senyors cònsols de
Nils', Colòmbia, Estats Units
i Estala 'nits de Venezuola, comunicant haver interessat dels respeetins representants
diplonialies a Madrid tal COrn els
havia demanant la Societat, la
reatilzadd de gestions per lograr
supresaid dels drets de desecobaec exigits ala passalgers que
desembarquen al ilustre port provinents de paisos transoceänics
i d'altra del delegat de ta Soctetat a Alger, exposant la convenii. licia

do gestionar prop de la
Companyia marítima corresponent determinades modificacions
eti Eitinerari i horari de comuaticadons amb aquell port per
1;11 t le facilitar el turismo entre
Barcelona i

Crónica Social
EN LLIBERTAT
Ila e s tar decretada la libertar provisional, e/Urjan/emir fiança de dues mil pessetes, del processar Lluis Calcentus Murcia, que estaca pris i proccssat azul) mots, dat tiroteig que hi bague al carrer
do Sant Pau la nit del 12 de merc.
Els metges toreases senyors Ramon
Trías i Ferran Bravo practicaren allir
l'autOpsia als cadavers dais dos subjectes (me resultaren morts al carece de la
Constittició Divendres Sant, a la tarda.
El cadáver d'En Rafe! Cuirao presentava unn ¡tanda ami) orifici d'entrada a
la fossa iliaca tinta i de sortitla a l'esmierra, liavent coral trobada la bala a
flor de pell.
El cariaeer de afoisa'ss Gane: mante
presentara cine ferides per trets d'arma
de foc, tres a la part posterirr del pi; i
sortida per l'anterior; urat altea arab
orifici d'entrada a la part superior del
n£st i sort iala per unaleis costat,
ami) fractura cominniuta.del han, i una
altea a la part superi. r de brae,
anth solida pel suarda loe, també amb
fractura de l'os.
Les causes

de les morts taren dcgu-

des a hemorragia interna. •

LA VAGA DELS VIDRIERS
Els obrers vidriero celebraren dilltins
masar un mitin- al Cisterna Ituniseme, acordant-se concedir al Comité de vaga un
ample vot de contianea pertudr resolgui
el que consideri oportú.
RETORN AL TAU:BALL
Segons informes oficials, han tornar
al treball 54 obrera dels 20.5 qua fan
vaga a la fabrica "Rubí Industrial".

Et. CONFLICTE DEL METROPOLITA
Despees de l'acord adoptat per la persistencia dels ohrers en seguir la vaga,
la Companyia del Gran Metropolità dr
Barcelona ha fet ranear les tanques i retirar de les galeries els cavalls que ajadaven a les operacions de transport de

niateriaL

L,a música
CONCERT BEETHOVEN A
IGUALADA

El quart concert de la tanda de dett
celebrat a la Sala d'Audicions del Conservatori de l'Atenea, d'Igualada, dedicat a Beethoven, va constituir un veritable èxit pels seus director, proles.
sons 1 senyoreta Josepeta Serra, antiga
deixeble del rnestre Borguny6 i actualment del mestre Marshall. Aquesta love i ja notable pianista, tant en la Sonata en "do diosi menor" cota en les
obres executades fora de programa, de-

mostea posseir una tècnica correcte i
u»a sincera expressivitat que li valgué
entusiastes aplaudiments.
Eis Trios en "mi bemol" i "do

menor", obtingucren una acuitada interpretació, satisfent els mes exigents. El
públite, molt nombrcís, resta molt satisfet de la vetllada.

L'homenatge a Mossèn Rexach
El Comité organitzador de l'hoe
menatge a l'il . lustre pedagog del
segle XVIII, Mossèn Baldiri Re.
zeda (Placa de Sta. Anna, 4, Barcelona), ha rebut les següenta.
noves adhesions:
Ajuntaments. — Barceldna:
Arenys de Mar, Sant Boi del Llobregat, Canyelles, Castellgalí, Vi,
liadecans; Vallbonca Castellet,
Sant. Esteve de Castellar.
".
Tarragona: Aseó, Barbarä.
Llleyda: Pont de Suert, Lla flora.
Girona: V ilademuls, Sant Joan
de les Abadesses, Hostalric.
Escotes. — Escotes nacionals:
de nens i nenes de Viloví d'Onyar, Caralps. Pobla de GranadeIla, Bagur, Cerril,, Vilassat de
Mar, Linyola, Catllar; Es2ola Nacional Catalana de Bellcaire; Ese
coles Pies de Sant Estere de Case
toar; Col.legi del Camine de Ba-,
gur.
Tambd l'Associació de Mestres del Partit de La Bisbal . i

l'"Associa2ió de Ilustres partien-,
lars vallenca".
Representants populars.— Die
pulats de la Mancomunitat: Remota Pican, Manuel Potala. la
Minoves, Josep Irle.
Diputats a Corts: llamó de
Güell, Narria Pla i Denle!.
La premsa.—Revistes: "Cata-1
lana"; "Emporium", de Torroella,
Montgrl"; "Slaller", de ShIler
(Mallorca); "Nostre Ideal", da
ltloilcl del Valles.
D'Anu, rica. — Rosari e Sane
te Fe: "Centre Catalä"; gontevi-s
¿ea: "Casal Calalä".

CRONICA DE
CULTURA
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
Desistes de la rcuovació de careces
de les Comissions delegarles de Badalona, Vich i lquique (Xile), han quedat
constituides de la forma que segueix:
Badalona: prasidtnt, Pompeu Fabra;
tresorer. Marian Cuxart i Cuxart; vocals, Joan Capes i Joan Ferrer; secretari, Carmel Casanoves.
Vich: president. Josep naves i
tresorer, Miguel S. Genis; sccrctari,
Joan Anglada.
Iquique: president, Estanislau Obach;
tresorer, Emili Oriol; secretar; primer, E. Baile Suqués ; segon, Lluís
Clausells; vocals, Francesc Roca i Cristúfor Rubió,
L'ENPOSICIO DEL LLII3RE

CIENTIFIC FEANCES
Amb mol l a da l'Exposició del Llilme
Cientific Francès, que tindrà loe en
aquesta durar des del - 15 d'abril al 6
de maig, es prepara una serie de conferencies a carece de
Mr. Dresch, rector de la Universitat
da Tm/temor, director de l'Oficina de
les Universitats.
Mr. Petit-Dutaillis, sobre la Ilistória
cal rESat Ilitjana.
hfr. Moret/ donara a l'Escola Industrial tres co»ferencies sobre Química

Organca.
Mr, G. Pertrand, guatee conferencies sobre els ittfindantem p,atits.
pu r. 5, it, Dield parlara de la influt'ata
cia de l'art bizantí a Catalunya.
Mr. Ibrache deseerotllaró en quatre
conterencles, idees novissatnes sobre l'Nvinció.
hir, reuniere, ma lle musical, danarä
Sres conferencies a lInstitat Francés i
una al Palais de la hfinsica Catalana.
Mr, Valery Larhaucl dissertarà sobre
la "Jeutte Ecole Franeaise".
Les darles d'aquestes conferencies no
estan encara assenyalades, peró es publicaran ami) Eanticipació deguda.
CURSOS EXTRAORDINARIS
A L'INSTITUT DE QUIMICA
L'Institut dc Quin/lea Aplicada esa
preparant la serie de Cursos extraerdinaris, per als quals i accedint al convit que cl director del dit Institut

ha fet vindran els famosos professors
Dr. Charles Moureu, del College de
Franco; el doctor Gabriel Bertrand, de
la Sorbonne i de l'Institut Pasteur;
professor Paul Sabatier, degà de la
Facultar de Ciencies de Toulouse, premi
Nobel, que ja honorà l'any passat l'Institut amb un curs especial, el qual tata
bon record deba, i el savi aragonès
doctor Gregori Roeasolano, director del
Laboratori d'Investigacions Bioquíaniques de Saragossa.

LA PUR

El Govern turc d'An- L'aviador Barbot vola
gora accepta tornar a .quinze minuts amb un
Lausana a discutir el motor de set cavalls
3. - Segons els diaris
nou Tractat de Pau teParis,
Tolosa, l'aviador Barbut, tri-

Turquia tenia mota confianca que
z s'arribara a una soluiciú satisfactUria en la propera conferenvia
do Lausana. però que de no esser aixf la nada turca astil disposada a empelidre nocarnent la
guerra-Hayas.
Pari: , 3. - Sogons noticiea
d'Angora, de font británica, ISn/Pt Paixà, sortirä a iaanenca-

,

ment de la semana entratit
direcció a Lausana.
Afegeix el comunicat que l'Asseinblea Nacional ha eonwileat la
disoussió de la modificació de la

pulant un aparell amb un motor
do set cavalls, amb cent nul,
aconsegui edlairar-se per si sol
a uns cinquanta metres d'altura,
estant a l'aire quince minuts.Hayas.
LORD CURZON A VRANÇA
Londres, 3.-/la surtit cap a .
França el ministre d'Afers estrangers lord Catrzon, el qual
passarà uns quince dios a Tours
per continuar el tractament que
comeneä Fany passal. Des d'allí
continuara dirigint la polilla
exterior del seu
NOU SERVEI AERI
Budapest, 3.-Ha estat inaugural el
scrvei acri amb Polónia.-Radio.
DE 1:ACCII/EN'r D'AU'1')3101311.
ESTAT
PItINCE1' NETA
DELS

rEit yes

Parle, 3.-Avui soma traslladats a Parls els eadávers. del prIneep Erta Chira'
rara, ennyat del Mikado, i del xofer Vfetor Deliat, vletimes de l'aceident d'automabil ocorregut a Ferriersda-Charupagtie, a la carretera de París Cherlitirg.
La princesa Kita, el intimen elisaka
I
ra Sau V, q ue t u mbe ocupaven
l'anua:a:di, resultaren amb gravlssimes
ferides. Es traben ir PerEers oil acinlii-en amb urgimeia, diversos eirurgians
París i el personal (le l'Ambaixada japonesa. No cstan encara en maza de sofrir upa apirneiO, pera anit havien miilorat quelcom i no es deseoufia de sal-

senya n ,
i

Jet electoral.
Constantinehte, 3.-13 Coreen d'Angora. en la sera contesta a la nota dels
Iternay, 2.---La princesa tina
:Wats, declara que ner-epla la avitacia
de .ori(arrer a una Confer¿ aicia a Lalpi en gren esta t. Continua millorant la
sana. la aal pugui començar del 15 al senyoreta Sauvy.-Havas,
arriba(
cadäver
aPrfs,
20 del carrat.
La delegae;a ter-a presidida rel senyor prtncep Ella, rssent, trasiladat des de
Ismer-paixLi, dispesada pro salir reslariA a la eapella ardent instaLlaila a
en aireada a Lamana a alcilas d'av.uesta. Frunliaixada japonesa.
Ele: dotan, d,ls funeral, I de l'alterßt imana.-Ilavas.
rament semi' fisiits to r la familia de
1.A PRE1IS.1 LoNr)íNENC. 1 T..1 l'emperador (b I JapO.-Ilavas.
CONEFFIF.NCI.% DE LAUSANA
Er, cADAvEtt D2r, PIZINCEP RIFEA
LondrPs. 2.-Lo premsa
ORIGINAL CAPI•ll.l..% .AltDENT
sallsfadeP1 l'acaun •
GONS II, RITUS, 3AroNi:s
r•d dasid
lores de ritítreiniut
.ciaquesta tarda
I fila 15 d'a\ ril a dlseiisid de
viro tid
r.rril a u Faubrixada j:Iptotesa
(11D, 1:11.11l;cistt:t
p aps.p lçna
s: sap, morí a
w.it 1:apa.x parli
d'autonaldcl,
ramo] (i on
la paixiton.
El endver mtl ainyal del Mikado foil
Fan ressallar nnP in-lt cels
tras/ladat L es de 1,nui-, drls servidor:
1.-T:1'Hr: S les (1:721111.,i's que resal ,aló 1111,` S ha V in '.12'.1i!i!::t ( h. colifora I lid la
L'o p e r s lvenli .'.
ndtat al r'wp.,
Tota
atiodsfdra (711 rocidia la
eia 'ro ' -'-' ‚lt csd.,
d.• r.nt Wat,.
il'' la taaifetér.cia.
- ;:t ,,,1.10,nts
' Dad': Te1e4r.iph posa de. 1 .•111,”
fs n •, Ido].
tit o rei ins 21 1ornal ,
eiltet Ids IllEctil'als de la n ' ofi•
i ••rnt-ns.
'ti
ha •scia interi o r fil e l sí del CrLvern
1atrunt
1nt n ,1.1,,,p1.1 una t ala ta
d'Angora i es pf cuenta si es poi,
la
quid
ints (•stiit
corlf¡ar oncara que es n:a.ntingiti
fali
E:nr . nato:. franes
en el poder un elelnel.1 croe tan
por vnonalild os mostea. Croa
fo: ••
oren
Edsrridnlat peridolid mis f .-, d'esperar el re11: n d e Kel Ildls
ints part.daris extreinistps.310N:41:N1'01Z
A VIENA
IIA MORT El. PRF;: St alPTE AS Itc:na, 3. -- 1 2 enneeller d'Aostria.
S.1SSI
DALIA:MI:1U
•
direeehl
i Ydr Seipul, ha . sorra
Constanlinoblo, :1. -El coro/1P' a Viuna.--11avas.
Osman-paixä, pressuniple a3sttsUN LLOC (;E.CANTI DE TELEAli-Clinkri, ha
sí dril diputat
GIZAFIA SENSE FII.S
mort durant una col.lisiú atril'
T.ondr:s, 3. - Es pra.ji.cta
Ja policia.-Ilacas.
prr,babkoncgt al c,ret de ‘Vi'.
LA LLEI SECA A CONSTAN't 1- /171 Use ar-gmiti de tcli atrafia fils,
ecamost daril ce/talar de palo de Soo
NoBLE
pcus d'aitura, per t7I1 d'assc•gurar rs co' Conslantinobte,
entra! en vigor la 11,i SN'a, que- mimicacions ;tul les clac, Arririquer,
i el jap(3.-Itail.o.
dant des d'aquest a data prollibil
el con.-atin i 41.• l'agu- NO S': LAN CONE1122.1.1T ELS RU.MORS DE REVOLla '10 A ILUCAdas alcolMiiques.
que es trobi ser ala mar i
REST
a
els seus p.si-eelers
Pcigrad. 3.--No s'Ea rebut cap inas.
/lit‘
diferents pones.formacii; dels runtors lt revelucid a
LES ELEci:ios
Bucarest (rale e:re:narra ahir. El Cavan
Conslittilltaible. 3.-E1 mink- domina la inti.cli"). Enrära que tunisitit
tre de l'Interior ha tal Vaina en és difícil, no sembla agrenjar-re, gräel V 11 n 11M de Constan' Unible unii
ities a 1/, in,ur,cli ero pl / pel
circular dierd lino (le e,inforie:ministeri. El perla rse a Ponircet protal mol) la &vise.;
cedeix ol,re lot del; elements russos
nacional, lis IloVes
qu e hi ha a la franera original i qi://
(Iii
taran segons la Ilei
dr:,/1 aprofitar
per crear se1908, Iliitigertuniint
ii eips dista bis a ril "al :117t.
(pool.te
Les elflerit,".1
Xö, 1/13 ; :zra no i lian rcalPzat
terminadas en an
lemars euer' rk E Ir rtr.r.fa':; Irde dnc;nIm-in,-- Pnr i sr,
CAP D'ANY DF. LA 7.un-r rw.
Al, ci
luir'A NOTA
VERN tiltEC
rEmi ERAr)(); ! (-,A.1;[,Es
Viena, 3 --Amb ni ein (VA Irin
-El 1;e4,.1 n ha 1 irr.
anlverrari
la ini- •rt il Fan s•-.11.oli.. A ala representa:Os (I-Is
Csider. ;han ef, aten rara : l..1::dents
V ts Unils, AtiglaleaaL Erança i
nediife,:. clon; um
Itälia, tina nota t'emanara la
IiiiivrinelO (lel o governs r 'ilir'i' irr
prop d'A.ternis per posar I(
lES l'IZONTEPTS MIONfllilA I
a les persecurinns (le que 541311
TxEr()-1::;1.0VAL11.1A
.iecte els hitlgars per par t deis
Parir, 3.-El va( ot d a 12
gris a la Tritcia Occidental.-I ritrt co ;,,rinu .a
111/1
/!//1

,,

:

.

.

i

•

.

o l 0

.

. .

g

ees
• c:

:

z-

•

mallsc l

d

.

,

-

r

,

d•.

.

.

,

r•

r li

Batas.

-

CI1E1 ROJA AME1:IE.\ A A
tlItECIA
\l'ashinglon, 3.-7t1r.
aPril ai Greha ir/forte/id e1
cia que la Creu Roja Americana
cessara
funcionar a ti!.iqaa
des

del ilia 30 (I r/ juny.--Ilaviu.

,EANVI DE PRESONER3
'I'LIRC.fi I lillECS 1 n 10.\11t
COMBO! BELLENIO ARRILA A
ATENES
Atenas, 3.--Han arribat eh,
primera combois de presonera
guerra heLlenics. Eta presonera
han fet als periodistes impre,.
sionants narracions sobro
privacions que han sofert, en el
eapl iveri.-Itadio,

rl,

,o

l

,

S C:t1:it /le N2c/ /115 a/111)
l'objecte (l'estudiar cl projecte redactat
Ini

per la Deligacl.', brasilera per 'a !a de.
rmidació th: l,u fronkra curro I /ring rhi
i Txeco-Eslovaqula, a la cunea miro ei,
de Saltaarjan.
AsAstiran a l'estrentsida rrtm:e lel deis pai s imere al, i la comissií, anglo-italiana cl rimare:lea': de
!a dita Dina.--)laras.

so e s,

gacionS

e

FOC A BORD
Marsella, 3.-Ibtraia la passada mar
tituida iba recollit tut rial:ograria del
vaixeil canadenc "City oi Victoria", el
qual rlenrinava auxili per tu,ir 1M gran
incendi a ¡ion!.
El vaixell es trolratia al3 po'irn grast
de latitni Nord i r'sa traus de Lngi-

tud

DInmeres, 4 d'oto-II dm

l

Coblenca, 3.-A conseqüència d'haver

ELS SUCESSOS DESSEN
MOREN 1:0S DELS F_RITS
Latines, 3.-Comuniquen de Dusseldor t al Daily Mail" que han mort das
dels obrers que resultaren fcrits duran , els adeveniments d'Essen.
lli In calma absoluta en aquesta ciutat

•

LA VERSIO FRANCESA DELS INCIDENTS DESSEN ES CONFIRMADA PELS COMUNISTES ALE-

MANYS
Dusseldorf, 3.-La versió donada per
la premsa francesa deis incidcnts ocorregias a la fabrica Klup, a Essen, ha
esta: enterammn confirmarla per la
Prernsa comunista local ala-maya, que
reconeix exacta el fa que els soldats del
destacament francés havien varal agredits amb raigs de vapor.-Havas.
EI. PARTIT SOCIALISTA INDE-

PENDENT
Francfort, 3.-Tot just organitzat cl
partit deis socialistes independents, ha
sorgit divergències en el seu sí en co
que Co refereix a l'ocupació de la Robe.
En la reunió d'aval ha estat aprovada
una moció conträria als principis sustentats per Ledebour.-Radio.
COMF.N T A RI DEL "MORNINCi

POST" A L'ACORD DE L'ASSEMBLEA DEL PARTIT OBRER INDEPENDENT
Lcndres. 3.-E1 "11forn:/g Post", co'
rmritant l'acord de l'Assctrildca del partit rd)rers nicle: pendan de pra.estar C011Ira
d..- la Ruhr, reprova
partir obrer britanic el servir la causa
d'Alemanya.
C•• u-u e cspecialment
perijsdic
Ratn-i.y Macdonald i deri stra n Ille
manya rut sustrettre's nr l (Ugatiors
enforzi.dx el Set/ sistema industrial i pot
dalar les re yes mercader/es a prülls inferiors nlr iI lo productcs britaaics, ras:sant aixi un gran perjuilici a Anglaterra.
A fereix el "Morning Pat . ' inne e:1 ',aten : unir cl, franceros a la Rulir,
salvat la sititaci.-Rarlin.

,

POLONIA I LES PFT.1RACIONS
Varsclvia, 3.-E1 Congr...is d'antics canbatents de la cran guerra ha relinijat
per i80.cato vots contra 25 non en pro,
una mocia dernanatit que cl (1/r/.7:1
s'epasi s a la intervenci(i di: la S cl•ctal e. Nations. amh el fi de solucionar
repancions, si acuesta
intervencO la sollicitava un Estat que
Inigués ititervinget en la gut',lira.-

:

,

Navas.

SOCIALISTA A
BF.I.CIC A

EL CONGRES

Itrusel.ler, 3.-En la sesrid (Erbir cic•I
Cpnardr socialista, VandrIveld: Va pro.
minclar tu, discur afirmant la netos,
sitat que Alemanya pagui his sumes que
deu Irr conceptc d: reparacions, perd va
cond.mnar en;. rgicament l'ocupaci5 de la
Ruin.
Va ter con s tar que els social-dera5entes ionmetien alo delegats aliats
¡da de ruparacions. que s'acostava malt al
projectat a Francfort.
Un dc cradors que seguiren a Vand, - r o -lde va exporar la raccessiat que
els sociali les alananys abandonessia rae
tual Gevern del senyor Ca/10.-Ifacas.

•

r

r

DIJES BOMBES A CORK
Cork,.3.-Ilan e elatat dues Ir dubes
als lio!laills de Ecslacid el.: ctdeit. A
conseqüencia do l'explosió hi ha dues
persones f ides.--1 lavas,

:

El. CASAMEN'r DE LA PRINCESA IOLANDA
1.ondre5, 3.-5egons el correspon
rIel "Daily Mail" a Rana, la ladale
la princesa lohaula Ita qvalat fixada
per 1 dla 9.
Oficiarä est :apesta eeriman:a t110:15c11:.aa l uccarla, capellà de la Cort.
Aquesta di: la primera ara:dula Inne
se celebrara a la C.:llalla Paulina dil
Quitra:al, des de la ruptura ami) el VaVany 1870.-Ilavas,

-t

UN TREN ATROPELLA UN
A U Ti i 10 1 1 11 s

s i. . 1( .1 1 .r.

'Nrattaa, un pas a nivell de
prop d'aquesta eltitat, un tren exprés
ha acafat ritt automail, ocupa', per vuit
persrmes
L'aunam;,bil len arrossegat un bon
troc, quedanl completament destnnat i
morint loto els ocitpants. tnettys un que
fint llançat en el mament (Ir la topada.
-1 'ayas.
DETENCIO DEI. CAP DE C011BEES DE NEUSTAII;
Coldenza, 3.-EI cap de Cor-

retis de Nenstal ha estat datingut
per haver- se' nogal a cursar ;I/ •
legrames oficials.-Havas.
IlI COMITE 1 :nuNomw, DE LA
S 1)E NALIDNS
inebr a . 3.-El Comité econn nra. de Ini Societat Nacions ha
dedilat acui la seva darrera sois-

.

DE RUSSIA

L'EXILI

Complicats en un robatori són detinguts a Coblença el cap de policia
un jutge
estat robada durant la nit la impremia
Gutemberg, d'aquesta ciutat, Ial cornissari del territori rhená, M. Tirard, ha
Iliurat a la justicia militar el cap de policía, un jutge, un policia i un estudiant
cornpromesos en el robatori,
L'Associació Ruderverein ha estat disolta. Diverses perirics hui estat expulsada. Es pr:par
altres sancions.-

1

AMES

LES flEG1ONS OCUPADES

DE FRANÇA

D'ORIENT

t e r que bine( Paixä ha deelaral
davant de la gran Assemblea que

TCITA

TELEGR

AGENCIA NAVAS
AGENCIA RADIO

Constantinohle, 3. - Es creu
que la resposta del Oovern turs
a la nota del aliats arribarà avui,
dia 3, a Constantinoble. En la
tlita nota Pis turcs accepten acudir novament per a seguir les con
verses a Lausana.
Proposen eis times que la data de la noca reunil sigui d dia
15 de Factual.
Al mateix temps esposen en la
nota algunas reserves referents
a les qüesitions judicials i econliniques.-Hacas.
LOPTIMISME l'URC
ES PlIUDENT
Londres, 3.- Comuniquen de
Constantinolde a l'Ag(linria ¡bu-

I

ski a la preparad() técnica de la
conferencia que ha de celebrarse el dia 15 d'octubre V nenI, Per
tal de tractar dota requisits dua-

i

ners.

El Comité ha encarregat a diferents perita que redactin cadascú d'ells, però amb caränter
personal, un informo sobre les
millores que puguin aportar-se
al regim actual, sobre requiaits
duaners.-Ilacas.
EL PRINCEP ASAKA MILLORA
Bernay, 3.--E1 prince.p Asareis
continua millorant.-Havas.
COLLISIO ENTRE SOCIALISTES
I a;ACIONALISTES A VIENA
Viena, 3.-Els directors del
partit socialista tingueren coneixement dies passats que els
nacionalistes estaven imposant a
llurs associats la instruccia militar i que havien d'efectuar exercicis en un pare dels defores de
la ciutat un grup de doscents bornes.
Els socialistes destacaren un
grup de cinc cerda companya
proveits de revòlvers, els quals
es dirigiren per diversos llocs
camp_d'instrucció. Entro un i
altre bàndol es creuaren diversos
dispars, abandonant per fi el
camp els nacionalistes i no (morreguent per mirado cap thisgritcia entre el públic que passejava
pel pare. La pulida, que acudi
en automòbil, dispersà els a y alotadors i practicä algunes detencions.-Ilavas.
L'ANTISEMITISME A RUMANIA
Bucarest, 3.-Els estudiants han celebrat una reunió, decidint oposar-se a
ga g la. Companyia nordamericana traetors jueus continni actuant.
La polida. informäda d'aquesta
intentä iinpedir cl par als estudiants,
pecó aquests acorar:ataren entrar al ¡catre, i•blig,ant. al pülilic a deallotiar la

El geni de l'ex-Kaiser Les protestes de tot
fa que renyeixi amb el món no han acon.
tota la seva familia seguit salvar la vida
Londres, 3.-Referint-se a les del bisbe Butkiewicz
divergencias de criteri que regnen entre I'exkaiser Guillem i la
París, 3. - A les 19 i s'ha
seca ,segona esposa, el corres- rehut el següent telegrama di,
ponsal holandés del "Yorkshire positat a Varsòvia a les 17 i 20,
Evening News" diu que en tots
"Avui restablert la comui
els membres de la familia impe- mcacio amb Moscou, que quede/
rial es nota una manifesta hos- interrompuda el divendres de la
tilitat envers l'ex-Iraiser, l'a- setmana passada.
gror de caràcter del qual l'ha
Diuon de la capital moseoviti
anat aillant de tots els seus.
Totes les seves nores, diu el . que el bisbe catòlic monsenyor
peri?xlie, han desista de tenir Rutkiewicz fou afusellat el dia
cap tracte amb ell i la major de mare.-Havas.
'Varsòvia, 3, a les 45'20. - Co,,
part deis seus fills lampee estan en bones relacions amb Ilur muniquen de Moscou que el his4
be catòlic Mons Budkiewica va
pare.
Por la seva part l'ex-Kaiser no esser afusellar pels boIxevistes
sembla tenir desig de tractar-se ei dia 31 de marc.-IIavas.
amb ningú. Fa a Doorn una vida solitäria i sobretot molt mo- LA SITUACID A RUSSIA I L'ES.
(testa, puix si be els seus recur- TAT DE LENIN DETENCII)N3
sos segueixen essent considera- EN MASSA AFUSELLAMENTS
ASSASSINATS :: LA FAM .
bles no té cap fiscalitzaciú so-1
tire delle i ha d'acceptar les xi.Reval. 3. - El greu estat
f res que se /i presenten. - Ha- Lenin ha produit un augment
vas.
el terror rus, que sembla tornar
Londres, 3. - Els periòdics
seus antics metods. El ¡senil
anglesos s'ocupen de nou de la als
que amenaça la vida del dictador
recent partida de la princesa ha fet naixer esperances en .certy
Ilerminia, segona muller de l'exkaiser, que s'ha traslladat amb la elements anti-boIxecistes i ha
seca filia al seu casta!' de Sile- procorat el pànic entre ele ea.
muniste/.
sia.
Auu-rnenta l'efervescència ea
El corresponsal de P"Evening,
News" a Doorn serbia hacer en- les unitats de l'exercit rulg Jel
certat en assenyalar fa ml dos Sudest, degió on els belxiiv:-it‘il
meses que regnaca un profund exporten Wat cap a Eristran2,r,
malgrat de la fam. Diversos
desacord en el matrimoni
Avui 110 afirma de nou, are- otats
negat a disparar con-i
gins que les relacions entre l'ox- Ira els pagesos que parav tit
Emperador i /a seca mullen han trens earreg,als de Ida, prr a Yrf
arribat a asser molt, ticants i que portació. Els nous reclutes,
arnb el pretexte d'anar-se a terigen campero!, SöTI f/k agrias
nir compte de les secos prrrpie- dors mi s itetius con ra ül (124
bal a Silesia, la princesa Per- vern.
minia ha abandonat definitivaTIreels governs ile
ment el domicili conyugal per
1
1)on, de liaban i d e
anar a viure amh una persona augrnent a la ilistirrdcHO
de la seca familia.-Radio.
cammirols. el Govern ha

•

,

.

sala.

BAZIK I RENK110 ASSASSINATS

Han rerultat en les collisions amb la
pedida alguns ferits.--Radio.

()Ludri!, 3.-Un despatx Lon
ares diu pite els eoringuls fl,lers
boIxeviks Bazik i Renkho han 'titat assossinats per uns campe-

DETENCIONS PER ROBATORE
13rusellris, 3.-1_a policia ha detingut
a dos obrers de la impremla d.: ministeri de Finalic e s.
•
• rei
2o0,noo r:u:r

.

rols.-Havas.

E T.Taint N.u. sovrETIc DIC.7.1 10

tat i'estal de protecciO
da que 1 i pruno!. ordenar
rl rau el" tes tr,:),S
En i-1
rerincl•is (Ellzrätiiah ha e-ler•at
dosfadantedls .i':3
als eaps
Operen Fonddl'it 1 01 , n .;;; • 750
t.-, ni
(Ti/diem els poldat a on
don!
relnik i afusellar a qui
aeollitta.
Nicolaiev els T:12'.esca
Pral,
hatt as:- - -Ha!
Dazilt i
comun:s'

,,

INDEM N ES A 11)
Varsiria. 3.-Conmuiquen do Masita/
que el tribunal sovi.'aic ha coadernuat a
ELS FEIXISTE S ITAI.IANS ALS ' nora a 10 leits professors que intervine:lacen en la qiiestiO de la repatriaESTATS UNITS
da poloncsa.-Iladio.
na
N'ova York, 3 -Els italiano residan;
ls Esats L'uits han formal una organitracid taxista que es dedica a neme mir cl harris italians deis individus
desitja'ales.-Radio.
ix. n 12 1,f 'ARNAlIVON EN ESTAT
tr
DESESITRAT
9
1:1 Cairo,
l'amarra! s'l,
;FA
agrenjar.
rnahilt in hl tero,,a Fahro
pialinO.-/taras.
U]
1-8 Cafre, 3.-Lord Carnarvon, que Irapassat la nit relativamont tranquilla, empitjorä extrorilin;triament
matt, A les tres d'aquesta tanta els me:ges Fleeliter, Barnet 1 Dey eridaren 3
Rambla de Catalunva,
consulta el doetor Lew. En terminar
amiestri els magas han dfclarat que restal de lord Carnarvon as desesperat.Radio.
liES Arroarr rs ITOCUPACIO

s
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a bolas
a B sán
? o d ame ws els millorsperausos
industrials i auto.
mobilisme

S'INCAUTEN DE SET MILIONS I
.311(l DE MARES
Coblenza,
(rocupari6 slian incauta( amo,.
set muiil i,iius i mig de mat,-.
destmats abs ferroctaris vaguistes.-Ilavas.
....ffl.m1Mn11n••nn

Secció Marítima

Elevadors

Moviment maríti m
VaIxells entrats
Vapor espanyol "Teresa Pannes", de
Amarrat
Swausea, arnb
Co,Tta, Consignatari, Fäbregues i Garcias.
Vapor espanyol "3.1ercedes", de !a
mar, amb peix. Amarrat moll de Lle~t. Csaisignatari, S. A. de Navegaciú
i Pesca.
Vapor espanyol "Sagunio", ele Cartagena i escales, amb dirrega general i
33 passatgers. Amarrat toril1 dT.spanya NE. Consignatari, Conmanyia Trans
mediterrZulia.
Vapor espanyol "Mallorca", de Palma, amb carrega general i 151 passatgers. Amarrat ¡ir. mil de les Drassanes.
Consignalari, Gompanyia Transmeditec•
Vapor espanyol "Arinuro", de Cardiii, amb carbú. Amarrat nmll ele Saut
Hedían Consignatari, Argimon.
Pailebot espanyol "Jaime", de Cartageria, amb carrega general.
Vapor espanyol "Cierto", de la mar,
amb peix. Amarrat moll Llevant.

Consignatari, S. A. de Navegació i

Motors

LOT per a autotreils de totes puthcies

BM

1:%tons, välvulcs, segments, engrassaciors
etc., de l'acreditada
marca 131 ET
I

Cases a París, Madrid i Ritmo.

Pes-

ca.

p

beiahla (dides)
marca Exhaustor,,
són garantits per
temps indefinit

de

VaIxells dospatxats
Vapor espanyol "Infanta Is hil de
Borlón". amb arrean general, per a
Buenos Altos i escales.
Vapor espanyea %Madrid", en llast,
per a Philipeville.
Vapor noruec "Bretagne", de tränsit, per a Tarragona

Material per a Caíciacciö F. A.

R. E. (Nt i(th

planxes, estufes, rogons, terraófl..-rs 0,raduab!es, termoräpits, assecacabells tm:calfitdors d'aigua, esca 1 faIlit3, torrapaus, etc.
MIATON
PiaÇa de Catalunya, Núm. LT
Pots,

4.•-+

Meill""MIRIMWII"1"1"W
f. erti 27.1* IL faß
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LA SiTUACIO Pft.:TiCA

La protesta per la reforma del al-lidie
11 porta la dimissió d'En Pedregal
L'extrem relatiu a la reforma de l'ar¿irle zi de la Conatitució, contingut ea
cl programa dc la concentració lliberal,
ha ha sorgir, com se se, el primer obstacle seriós en la vida dei Govern, tal
COM Cali constituit.
Coneguda des dahir l'actitud del senvor Pedregal, resolt a plantejar en el
primer Consell que se celehri el tema,
reaolt a què el Govern Im porti
ni,diatament a la realitzaciú i feta pública l'oposició de l'episcopat espanyol,
i fi-as del Vana, a la dita reforma, alai com el criteri de la majoria dels ministres, els quals no creuen el momear
tportú per a escometre aquest extrem
del programa de la concentració, Iexpectarin enorme del dia polític era al voltant del desenreallament que pedria penda. aquest conflicte.
Per aixei els periodistes slan posat
tra viment des de les primeres hores del
dia.
A dos quarts d'onze del mati ha an.at
al Palau el president per a despatxar
amb el rei.
Poca estuca després entraven al Pala:: sls ministres d'Estar i Governació,
VAS quals c e rresp.nia. cm a dimarts,
despatvar amb el rei.
El cap elt1 Govern ha sortit a tres
guara
d.e.'ze.
En saludar els periodirtcs, aquests
paeguniat:
—In ha erial?
hi ha crisi pot havermlii
ara--ha contestat el president—. El sonasal motiu de crisi, pel qual hacia de
dimitir el senyor Alcalä Zamora. resrcsolt rl raimer dilas/enea. fent-li veure qua comptava ata') l'assistencia de toti
els cempaitys de Govern.
Ela . tarie a la supa: ada actitud del sena•-a PcfIrcZal, 21111, moliu da la projis-ah 7,.: n :ana da Eartirle
Cai s timaió aqutaa asumpte es de molla Hnnrl:,r1c;:1, runi no anta iliscittit
ci
cl Conaell. i, per tant, res n bot
!I.
07 •

a•

it9 ya"."'.lal. la cama ileaci.3
EEpi•cepat camaityal.
a.a. 1217,12 la p o 7lare
Con,;e1.1 ea
r
n:-•:nerd no hi
res;
7' M" :"
aguc,,la
7 ""
j•r,""" 51.
rn'.,"i-,lf-es
E:narces i

s•
r.

aeacia'a
ca reaant—han dit al , psri•la.'a•-. al atrayar Perlaegal.
-2 , - a mi?
al-a: ja s an reir circulan ru•
• -•••
""11 Cayera.
al I'dan r, n a: ve a
cl

t!';,Tacs:a tarda parla---"Za-alires ha dit
•
71/
". • ""- e
vo.";,
nn/.."
fitall es sima:nimia:e ea
1,---.'
—I•ia:t dar m'e sí---ha r eplica/ • el senana P. , dr(aut—. H0 despatxat i tambe
anatesta tarda al Censa de nutiisi•eaa
!. 1
e
Mamitas no ha dit
r,'

El. O T,T, DIE
G.s.R.CI.1
PRIETO
Daran el mati, abani i cho. nraIs de desrata, aso" , cl rri.
rnarou ...:s d'Alhucc',",at algunas conferencies rc1.,,
anai
qiisisti• ., del dia.
n' I
veril ha parla: durant
'
sanyors Alvarez. I'e, c .rna•
Renrulf.n."s.
tl10: . • bit traatitt
Cees.en d'a15 . 1 tira?, i
la ti i, cmsia ell e ha de
voltant de la 1-,407nla
2 la /1"11 de la tarda els pe" `re; a 1 arc;ideat
••• (aa.ltx afkial. armella
• el, infarmes sobar la

E! eap d• Ga y a:agita parla. en els se-

an e e, termas:

c0rti din aleam es rete :.• a a ri,a mava rls mini:itrea d'Estar
i i .111 s tir i a. pa r a nadar d21 p1.1
electoral, el quid extrein es resolguí: sad'aco..rH rd.
lat reaniO titirite con, a base, el que.
eras, dilluns, araren a despatxar arnh al
rai r•ls s i a te,r; Al ba i mata de Roma.
reate , . i aili canvinaurrem qtv:
f' . dul Pidan rs traslladessin els dos
in:Manes a rara tnel-a, per a !matar dels
• aanp:0, allane e5rinntat.t.
- 1` eis nimors da cr is i?—ha pregunta* 'aipac'ant un periodista.
r amagar-los—ha cnnle=lat el
fan f 1 n 'I Vet11—que en la drlibaead,5
t!,1 Consell cablirat el diumenga hi
•
mement que el recaer Álcalis
a:. taaaa va creme que no comptava aml)
h
d'alean dels seas companya,
p
aelarides lea coses i desfer l'equis . ... aaali5 el Consell amb absaluta norscnse que, per ennscailent, hagi
(1- r.ar5r ara de la climissió del ministre
al la Carera.
Oatant a les dificultata que pog,ui ofetir rl tiara fle
revisió constitucional,
va p, t O e-prendre
ningti ene. traetatit-ac den problema 'tan interessant
t an cemplav. pagain rorgir difer,n•
d'apreciaciA sobre l'apa rtunitat del
nvanant de plaelejar-lo que seria l'Anica
ce." en la qual Id burra discrepäneics;
pa ra fine ara la gfiestió nr, ha estat traerada ce Cansen de miaistres. a; be batirá f resser-ho immediatam ent, i si és pessible en el que se celehri arptesta tarh, puix que el aro exatrien es indispensable per a la drclaraciii minicter ; d1 que
ahora de publicar-se el Ina . ein que
sia sol lidiada da S. M. /a sis:natura
'41 decret de dissolució de les Corto.

LA PROBABLE DIMISSIO D'EN
PEDREGAL
Las ¡marta:mis recollidas ahir efcrents al pla'atejament de la CriSi, han
Ungir, cam es veu, una plena ced.irntraiú.
Dacididament, el senyor Pedregal dei•
xasi callara de Finai.eea, pe ro el Gz.vern, presidir pel marqués d'Alltucemas,
seguirá comptant amb l'ajut deis releamistes.
El; arnics del marqués d'Alhueemas.
per a justificar llar actitud, disten que
si be és cert que en cl scu diacurs del
Senat parla de la reforma de Partirle II
de la Constitució, ho fea arnb totes laa
salvetats que li dietaven el seu catulkiame i no com a cosa própia. sinó cdin
part del proarama, per esser un dala
giaps concentrats, que ell ha d'exposar
perque ron) a cap era el criddt a pan-caí-lo.
COM ESDEVINDRA LA CRISI
Deseomplant que en el Consell
de ministres d'aquesta tarda el
sen y or Pedregal presentará la
se y a
n'iteres pelaje es
concentra en discórrer si la crisi
E: redueix a la cartera de Finalices u yen rnajors nroporaions.
Els senyors Garcia Prieto, Alvarez i Alba tracten Taeonseguir — i creuen tenir-ho aconsog.nit — que la caisi es redueixl a la separad() del senyor Pedr e gal del Goyern.
No ho creta aixi el cortar sle
Itornanones, el qual considera
que Eeliminacid deis reformisles altera Iiin fundamentalment
les bases de la concentracid, (j'a,
maraix la pena sie donar roaji.r abast a la crisi, por presentar
a la Corona el prohlenia polilla
en fota la seca extenaid.
Si es redueix a !a substituriA
dr! s p nynr Pedregal pa! senyor
Villanue y a aque-t s'ha diried el sertaror Gareia Pr:elo,
Midan la cartera de Einanc,o).
d-) rlar que el plet
l'oadra
l'Itaur:-It •
I s /Inri) e, -//1 que lamba era alguna rosa Inés TU" es meten:a, es per aisil tllle el Consell
d'agnealit tarda eneloa un inter_
rouant (pie. segnmi a l a ansias di.ds
aenyora (Iiita-ia Prieto i monte de
11 , ,n1;in-nr, /oil tenia Un alms:
doei-iu pe: • a la Coneentracie.
Aan a atif (a; la aituada,
Itaia co s tal, i21
¡lomanütte,,
qual considera que.
oid y milar ia crisi
la sidistifuriii del senyor
D'allre costal. e: ea ') da',
(lovarn i ala senyors AH-al
Alvarez, Pi-, quals
-‘id,ron
la
Cideentració pet rontinnar
serp, r. el senyrr Pedregal.
diserepánria osni motivará
1:1
dril senyor Pedregal
l'aetilinl del bisbnt.
El niin:slre dineissionari de
Finanocs n • ren qm.incompatible anth
ilegut respecte al
poder pública a que es;ii
g at el bisbat. la sa y a actitud, que
es una amenaaa al G.. y ern i una
(madi() als oleclors.
Altres minislres
diarrepen
en el 1'0n:intenta' ara!) judici
d.;.1 aenyn t i Pedregal. pela') no (roben el Carni p ir rertaaiiinar raatia, la canipaaya dels nisbes,
El programa arnii
qual i . s va
a lit erisi. an-d) tnt ja preparat.
és agites( sortida
seuyor pe_
dergal, i després, al final de
setmatta, (arasen de ininkIrcs,
por proparar la declaradd, ministerial, que ja. sonsa la intervencid, (1 , 1 ministre reformisla, podrá fer-se en termes mes arorundat s a les dreurnslancies.
Ea inda. donea, ydnarr una
difieuitat per arribar al dearat
d.. siis.aflueiA.
Despza , s, Dínt dirb.
L'OPIMO DEIS IIIII,ORM/STF
"El Sal" posa en Havis Input
elevada personalitat de gran signifiracid dintre la Concentraziri
'liberal, les següents manifeala-

eions:

—Es innegable que tieS de que

es . vit constituir la C-mcrintraciO.
una de les bases es )encials

la
san programa la f
reforma constituebani. e r peeialm e ta ell el sett artlele 11; per)
re,‘entment ha sora'it ur 1 aj..itaara delerminats degrada 1 . 5 ligiosos, en forma tal. q .eri :ia
s'iut oxterinritzat rifid amuit. 1
aquesta campanya religiosa croará a la EtincentraciO una difieullat gravfssima per anar a les
cleccions, sobretot si es té en
comide que aquestes eleceions
es van a Ter desprds d'una etapa
conservadora tan Harga, coas la
que acaba recentment.

Aquesta campanya

estat

empresa en data tantt pröxima
les eleccions que a la Concentrarió
li ha quedat ni el recurs
de ter una contra-campanya i)er
mitjä mffings o per qualsevol
altre prncerliment que agités i

conveneds l'opinió.
Per ajad ha arrihat el cas
pensar en la conveniencia, si no
ja de la renúncia de la reforma
constitucional, Iota cegada que
aquesta fornip pan del nostre

;m'agrama, sind de deixar-la par
a mes atala y ara; tç a a dir, agilitar
a cha quan ens serubli oportú,
elegint es moment,aeont les dretes han elegit l'actual per fer
amp a ny a.
Ell vista de tot abre), don lelquiades Alvarez ercu que no es
pot mostrar d'acord amb aquest
allunyament de la reforma constitucional, sobretot tenint en el
Gtwern un ministre que el representa, i per aixi), en una . watrenda que ha tingut amb e
. l plaTgus d'Alimeernas, han Convingut en que don Malquiades separara el set: representant del
Go y ern; pece. el mateix don 31elquiades ha reconegut que no es
pot prescindir del marques d'Al'lucernas a la presidencia del
Gurisa', i taut ell cona els seas
amics prestaran al Go y ern iota
mena de concursos i facilitats.
Está. clac que el Govern marrespondra com mercix tambj,
considcrant els amics del senyor
Alvarez com a diputats predilectes de la Concentració.
Afegeix aquest personatge que
tot aixd es plantejara en el Consell d'aquesta tarda, i que la cartera de Inri:anees s'adjudicara
a una elevada personalitat.
El mateix periüdic atribueix a
un caracteritzat reformista el

quanta decrets es considerin pel
Govern encaminats a desenrotllar la política que constitueta,
en to1s els ordres, el programa
de la Concentraniú.
COMENTARIS A UN

TELEGIthliji
"El Debate", comentara un tilegrama que ahir es rebd Ruma i publiquen alguns periódica.
parlant de la ruptura pröxinra de
relacions amb el Vatica, cópia
l'adiar 11 del Concordat per
afirmar que no es pot modificar
arbitrariament per una de les

parts, i afegeix:
Fora d'aixe, s'adverteix clarament l'infundi que suposa el telegrama esmentat.
Es completament extemporani
parlar ara de periode agut de relacions eonseqüncin d'un fet
que esta encara molt Iluny de
convertir-se en realitat.
Quant a la suposada nota que
es din Iliurada el president dal
Consed minjstres, podem afirmar que no existeix.
Per últim, persona ben informada ens assegura que l'actual
Govern no ha fet cap declarad()
diplornatica, comprometent-se al
manteniment del "statu quo" en
la qüestid religiosa.
EL QUE DIU EN ROMANONES
Aquest matí visitaren els pe riodistes el conde Romanones
al ministeri de Gracia i Justicia,
i preguntant-li per la surtida
d'En Pedregal, manifesta no saber res en coneret.
—Jo que soc—digué—tin dels
hornes públics que potser . han
formal part de més governs, pire
dir que mal he topat amb un cota
pany ni més Ileal, ni nuls simpltfie. ni rnds form en les sa y as conviccions, i si aquests rumors que
sexi:1)10n tener' earicter de versen/Han...a es confirmen, seria jo

següent:
—Consti que el que vaig a dir
s1s nieva opinid personal: és
dir, que no sé Si don l'agujades Alvarez pensa com jo, encara quo sospilo que aixf pensen
la major part deis reformistris.
Si el Govern desisteix de la
reforma constitucional sota la
pressió de les ¿retes, perque
eeneix que la batalla seria molt
t'arta, i ho
aixf a mes per no
perdre les eleceions, aquestes

eleecions podran guanya-

des materialment; moralment estacan perdudes.
Un dels principals continguts
programa de la Coneentraei,J
era el de la reforma constiturional, i fou propi marqu,s d'Alhtmemas qui s'ene:Irreg.:a de farlo pUblia, solidaritzant -sd en absolut amb ell. Amb aq:...st programa Urern oridals
aaasernar
pel rai i ami) aquest ))r,grama
relirosentem
11.1-eral espanyida. Per eonsegfient, si
aquead tlovern nn va a a 'presentar els Iliberala, sinat lea dretea,
Qn
poder &tenia& una
r,pre,, enlaeiC,
en real;!ah
i n rn aquestes CrInfIcions (.1.4
reformistes nr, poden prestar-se
siquiera a se g uir dintre la Gol-

centaada, snbratnt
an saaa!a
en ella ho fessin pro' tora
.• ,
nnralfre
qil e ti)l
L'OPINIO DELS Al:2ANS
"La Libertad - , fIlle direca)meza 1 . ,11
_
ill"IffMacJr!js ftn,1
IlEstat. .list tue
política davan ,i.ti
/1:CfS!Mit i lo..:•qul! aprecia els maiieig- &mistes contra el paogaama ver:ti:Mamen llibeaal de la Concentració, i afogoix:
lambe seria negar l'evidencia ornetre que els discrels, atents a la realitat de les
coses, encara que same cap esdallad de earacter minfessional,
proclaman la conveniencia que
els hilero de. l'esquerra no es &daba seduir per un fals paute de
susceptibiditat qde sense aventalgo per a ells rd per a la magna
obra empresa podria donar t'el
el loe als traviesos i intrigants.
El problema de les responsabilitals, pe.aadilla Manan..
lapaorosa situadd de la Ilisenda, saín expreasiú suprema dela
mes profunds anhela perque puguin ara ajnrnar-se una vrgada
mes en el diverlit joe de les saasis a I espanyola.
Els honies de la CormentraciO
han control respecte a ello obligwneas
es.trele. que no que
saldattes pcls proceilimenls eneara que haguessin d'inspirar-se en nobles

i delicades aetituds.
Per a Huitar anib gen, tan astuta i tan enredan. ... coto els que
avui pretenen (lea:odiar l'acola
atiene,: tle les eaquerres, el ¡trino a
que es neeessda es no eaure
candidesa flft deivar-se arrastrar per les seves mes menys

encobertes suggestions.
llorneS de neta 1»sl.;)ria i
l'autcritat de don Melquiades Alvarez i del senyor Pedregal,
precisen d'actituds
lieruiquos,
yergue les ganta els facitt juslf i
confien
en
Illur
eta
recta hilenció.
En canvi, si caiguessin err el
parany que s'arma a la vista dol
públic causarien un dany irreparabie a l'intent de la renovada

politica espanyola.
Penetrat també el rnar
ques d'Alhucemas, naden) que
s'ha de moure en tal sentit
les seves converses amb els reformistes i amb el seu Mustie
cap.

Pet demés, totes les -versions
coincideixen, i amó es un factor
decisiu per a la deguda apreciad() del .moment politic, en que,
en es forja el Harn que ha rnatat
tantes situacions, ara' no hi
cap electrieilat contraria a la da
Govern, sind una Ileial i correodisposició per auturazar tole

PleNISÀ ASSOCIADA
CORRESPONSALS

el primer en lamentar-tan
—Boas funerals, senyor ministre—afegi un periodista.
El Conde feu un somris i no
digné ras.
A eontinuadd de li preguntä
sobre els rumna; que corren respede a la tivantor de relaeiona
amb ' 1:1 Surila-sau, manifestant
qua itixa era atol' flel ministro
(1 . Estat, qua (a; l'enearregat de
les relacions i que
rer luid a di!. departament
rcspomn les relaeions ami) el
Nunca que es el primer ambai-

xador.
Afeai despres que feia baolants dies que no vela a eap
dignatatai de ITsalt l sia, son:- dulln,s1linilles
I,t
•
int• tutilti-aem
c I aa5'
directa:osad la isitervenc..1 del
set) departantena

•

"1 a V,,z." en Ilavis tl'utt
cavacterilaat aaformiata , goa s2
SUposa maleta Melottiades Alvitt • az, la següent explica cid sobre la posiaid que actual •
raen( I.: el reformismo.
Confirma que en tds diea atateriors el preaident
Consell
i el cap deis refarmistes venera
celebrant enlrevistes relacionades ami) l'aetitud lb) l'alta elevada, amb
ansh la reforma
constitucional, i que en la reunió
(fallir es resolgue de f init ivaaeordant-se la surtida d'Ea
Pedregal del ministeri.
L'explicad.") d'aquest fet
21

segilent:
Per al parlit reformisla, la
modernitzaeM de la Cmisiiiip,
exigia que se suprimís el paragraf tercer de l'artiele 11, que
din aixi:
"No es perrneteran, per;), nitres cerimemies »llIniteStacions püldiques que les de la religid de l'Estat."
L'abaat d'aquesta reforma no
pma tlfla cosa ossenciai, ni en els
propüsits del partid governant.
els d'una per SeeliCl ifl a
ordres religinse, ni a l'Eaghlsta
o al culte calidic, ni res, en aesurn, que migues excitar els

espanyols. Tant

DE CATALUNYA
TGIRFTAGGEA
Futtol
—Diumetige passat
lloe la re..nertura d.) la tratiga
L'Ajuntament

D'I•IN

!Elles

Pedregal no significas-a 1111 diSentitrint
de carácter politic, essirnava l'istIvarez
com un dure del marqués d'Alhucemas
amb l'opinió cl seguir al davant del Govern, al qual raAficava
nou, amb la mes absolutp stncefdat
amb la major amplitud d'expressió, les
ascgurances de la seca colaboració.
No es politic—dria—abzindonar cl principi de la renovació d'Espanya, qua eatà
encomanada a la Concentració, per aguasta relativa pctitcsa, <luan In han problemes tan pregons i trascendentals com
el restant de la reforma constitucional,
molt més essencials i practiques que
aqt:esta, com el de les responsabilitats i
del Marroc, que deturen i paralitzen
vida nacional i com el dc
terna i de
la política social.
El cap d'altra Manca de la Concentració, també imporant, s'Isa cregut cn
cl cas d'intentar seguir la sort del representara del reformisme, peró l'Alvarez crett hacer aconseguit amb els marciana arguments exposats marques
rE,Alisucemas convencen de l'impolitic
fraquesta actitud.
Queda, dones, clar i tearniaant que,
cxceptuant cl que csdcvingui en el Consell de ministres, potser alie a la yoluntat dels refortnistes, tot aixei queda
convertit en un cpisodi de relativa i esCasa importAncia, que es liquida amh la
aortida d'En Pedregal, sense can alteració deis components del conglomerat
ancrncnat Cancentraciä Iliberol.
COMENTARI DELS CONSERVADOI0S
Din "La F.prica" que era d'esperar la
situació en que es trobava col.locat el
Gavera, per enteasudir-se cn crear problemas distints d'aquella que la realitat
plantcja, quan precisamant la ciencia del
governant deu nutrir-se de realitats.
En el momear quo el país petisa anlh
el Marroc, les financcs, en la reconstituciti económica, en el Eincl".caE,ne, en
l'orientació de la pr il t i ca exteciar, en
Tènger, en tantes i imites qiiea.lons, la
Concentració governant ha valga,: avantparar a tot una revisió constitucional
que va . contra la conciencia reliatiosa
pnhle en unes foses. ctr, anda injusticia les facultats de la Corona en altres i tot aisfl precedit d'una escandalosa orgia en materia clectoral.
Aix6 no rodia seguir.
Acaba dient que, ni-ami la qiie3ties política la solticiA que vulgui, el Govcrn
ha dernostrat la senas incapacitat per a
acoplar-se a la reali t at i maare's
tac d'aquerta. ITa 1nnnt cerill,aenent i
no en nn ceecll gua hagi saatit al
pa , . sinó en un 'tea ell mateix ha rosal.
Per haver-hi major Isarroeria? I els
temas no estan p • •r arafaates

itial--

din—que per al Nunci no hl ha
hagut en acinesia qiiestisí ni un
moviment de refredament de relacions, ni molt menys de ruptura, ni de "castis belli", don bis
ha estat, pel t",re es veti, p • r .5
l'episeopat espanynl.
Ara he; essent propagador d'a.
qtyy sla reforma i el set) amparaflor president del Consell de.
ministres, que corn a cap da la
Concentrada', lin expressa aiai
„at
en els amas discursos d.•1
i de Saragossa, una gran pitd. de
l'opinió pública venia el'oionl, ni
que fas equivocada, que la ins piració i la defensa essencial
d'aquesta reforma era obra del
reformisme. I com en politica es
vin molt de realitats, perö
be una mica d'apariencies, con.
tant a més a més amb que l'ale titud de l'episcopat era de retnel<Ea a l'autorilat. i als prestigis
del poder ptililie, la representneid
reformista del Govern se separa
d'aquest en actitud de protesta
contra la citada rebeldia.
El presiclent del Consell prelenglli,
eoneixer la determinació d'En Pedregal,
abandonar tamhé el Govern, pecó el cap
reformista li féu advertir que la reforma objecte de la querella era nua
part nornes dintre de la totalimt de l'obra a lar i que com l'apartuaant d'Ea

pi:1.ra de BL. a.;:3 amb una funaiö
da e i're.
La no y etal del eas porta a la
plaça una cinc mil espeetadurs,
a: cien-se a la sortida molt
mudes les ilustres ramblea.
,
—1.'Ajuntaritent
einarat tres
sessions en Inprovació pressupostos per al coreen!. any 02321, en els que es fa un augment
aproximat de 50 . 000 pessetes
1,:i darrera sessió acaba a tres
quarts de tres de la matinada del

cliumenge.

Aquesta settnana no sisan jugat partits de campionat proviirial de futbol.
Els dos partits amistosos jogats contra el "Catalunya”, de
I.es Corts, i el nostre "Gininas-:
tic", reforçat al regón dia antb

F.Irniet i carials sla I"Espanyar,
donaren el t'esnifa( de 2 a i de
2 a 4 pels equius en la forma
noine.nada.
"Calaltinya" t'aminora_
l'AS
ren que juguen
i MCIICgth f ll mi-En la ¿arena sessió de l'Ajunfament filrett nontenats de finifivament tinents. d'alcalde
en la forma setaiient:
Primera titit'maia: En Colestf,

sranseryader.
Segona
N'Enrie Ló-

pez, 'liberal.
Tercera tinAncia: N'Agastí Llitaras, republiah nacionalista.
Cuarto: lan Vieens Alonso; na_
o ion al1st a.
Quinqué: En Josep Tapies,111-

baral.
Sise: En Pan Tutusaus, llibe-

ral.
Per pasmar dijous eslA amine;a1 el debut PI) al 'real re Pi: incitad de la Coretaanyia de eminedia
d r l'aetritt Mar‘a Fortun y i l'actor i director Ramo!' (Mentreny.
arull la comedia en tres artes
(1 . .n reiehes, "La 'hi p a dei n'ato".
P(1'5 F1.0
12, SEXY()
: AV1O A3I13
a les 20111—.1oll )aanac Cap.
htl, ectant a l'out lo! ".1r.ame I" pulir.amh un grup d'aitties que tusaran a ni,
digut; UU . ' !Mutad G o vern n.•
falta lea el-camina
— A( malea la-Matad s'ltan fe'ef,,..
f!
els JOee floral-) ertan't , ,,:s ter
mea fle In Cren
Pre441
rellene Partes:1 Pida. ohte:unt la ilcr natara,. la pu2sia "T: [lar .% da la paettea
Islara Antonia gal
earat pree:1: , .1, e:an/ d o 'a 1.-'e
I .selet/te:a COl y -rj,c14 . Barra na. El nra.

sident del jurat el poeta Juan Aleore
ha pronilueiat
brillan/1gs.= discura
assiatl el poeta anesin Llorene
ber.
— La Pialan d'aquesta tarda pub»,
ea un telegrama de BareelOtia dient qtt,
HUdroavi6 trjpulat pel pilot Ortd hagiie
d'aterrar a la platja de radartit, a roa"
e' s f =n f:f f , ia d'aaarle p . Feia A viatge
I a Mallorea.

CANET DE MAR
Clausura de cura
Dimars passat llagué Roe IX
clausura de.I curo d'Ensenyament
Domestic que, organitzat pel Pa-:
trunat de Cultura de riostra vilx
ha donat la Secció de la Manco,
munitat, curnposta per les
rotes Farra') (directora), Sastre

i Rodom
Aquesta sessió de fi de cure
fou celebrada en la gran sala de
l'Escota de Teixit de malla, sota,
la presidenda del conseller
trucció Pública de /a Manzomunl
tat 'Catalunya senyur Itornä

Sol.
t'a obrar l'acte el president del
Patronal, senyor Gors, explicanl
com va organitzar-sé aquest, jg
segon cura d'Economia Domes-)
Usa', fent remarcar Falta valoe
que representen les seves Ense4
nyanees en la vida de la dona, 1
acaba manifestant que
i
.collint els t'Imita de les ohre:i
aquest Patronal, sa, nt Yerno.
ci,r) d'e oferir-los a Catalunya pe
a que pugui assolir una denla da
grandesa i esplendor.
Parla rh, s priis Ealcalda, se4

nyor Dotras. •
e'aixeca a parlar En Ttom4
Sol, qui es saludat amb una fortl
ovació pel ptiblic; digas ; que ei
sentid satisfet de poder saludan
vila de Ganet i
d'aprop, ja que des de IMny
coneixia sobrerament per see
obres culturals.
Feo histör:a de 20M !a Maricot
niunitat seaaeix el phi de eons...'
laudó cultural de eta:tralla:1, qui
tant e:u y a e
ble mestre Pral de la il2fa. per a
desvelllar la atrasciencia nacional
del riostra pabk).
011ea i > 47 i

del eura a t. sanyn-i
rala Farran, fa vor.ataa que esl.
sa1i,, r,la de les alam p as per
'eres des-austral, i ite),..a ofarinta
se a las alumnas i eaperant poai
der avial contenear el tercejt
cUrs.
Acaliat que foil
1es mes..,
treses i alumnos usesmizaren
..otwor. rata amb un dallen lunch:,
compost de fiambrea. ito!ros, alA.
varopa, ide a tionfeccionat
l014
ells
tiaaars tlies
curs„,

ESPI-U ,_',A DE FRÄNCOLI
millera -:- El temns
procersú del Dijous
Lea'
proacres eleccions
Excur..
.sions
Una

1/..t.ya

(1.011:111S

( 1 .•
Vila,
Pf
110 Vf2r.
que el fein pUblie,
(:stat, eon-r
cedida l'Estafeta de C.,,,mpeus. Ne n
cal dublita que
losará. estat:
una minora per a nostra vila.
xi
caldrit anee a buscar elej
giro a la voi ,.-.)rt vila rit•i(
blanc, com fusa ara. llo celes:
brota.
típica processó quei,
—

aeostuma s,,t, 1,1 mj,,,A, saaja
resulta Iluidissima.
-dia de Pasqua, a le5'.
quatre de la tarda, arriba el sea;
nynr per parlar de lee,
properes eleecinns, el qual digte.S1
que es pcesenlava per diptitat de;
Catalunya, on eaperava das seus
companys ratelonalistes obteniti,

el notith7e raes ..e,ran de voto, eott.a
lestant ela patriotes que tarjad.
els treballs perque a la nostra:
l'Ha migues nblenir la majoma:
— Durant iiiluesis dos dios de:
Paaqua han estat molts el); ex,:
eursionistos que han passal por.
nostra vila per anar a visiiaa .el
tZ:lebe n/ attmestir de Poblar.
OIDT
liAlt.CHI.ONA. ti; CII.OT,
FUTItOl. CLUB, 5
l'asga:1 san
Dmiaenge fliituna
futhol euti, utei
lebrat-re das kartas
selet, id5 de l'A enç de Barcelona i
Inerequip de I•Olot
eueotures 'malea despertat arau
intecés, vrieut se el tatuip completan...al
pl.: tata das dies.
El primer partit tiugue cela a canteteftstlen un jec uoble, envara qu.• est
e;s dos equ n ps, :mar un lle14;er
dala barteloulns (hirma la primera part,
.\

pie encara s'atcelltnä nuat 111f:s a la se.
;ama, la/cela-la MOInents En qué la par.
ta cstigue eomplelumeut Id.e¡ue.
jada, sakuut les situadstas dIftt•iia el

_meter, senyer 31arfany, que canasta scaainameut insuperable durant una la tarta.
Ells forastera empraren avalore un bel'
•it. eap, de hol:queß pi,satle•Y i veles.
inacious, que de 11..0 ala serví datlint
, 1 .flexeurtivit..t ste IMia dasanar olotina. del alig . eflate i del 01ellsa,
, , nyor Comide.
Els Ilustres, malt etwertats scmpre.
, oro (Me indiv:flInil : el es . a, eanfeaef.so
tants bella
' joe emnbinat aceevecari I
resultnt ton de (matee g2. 4 do 4
favor fiels blotiite, ene mercaren Bit l'ara
bolles, Domenech i ‘og l, tret a la primera wat (111 al sea, e.v•- ,.ent de Ir se,
ro en. que lo. trena l'Avenc mareä
dos tan:os.

marrnerigurrar.

ne•tet'teer"

-91~11nee-Welfflr -/TWWWF.

LA PUBLICITAT

e
8ANT EliTEVE DE SE3ROVIRES
Homenatge a En Guimerà
L'eminent poeta i dremzeurg N'Angel
Germen'. va passae com de costura, la
fe: a de Pasqua a Sant Estere Serrove
res. estatjant-se a la casa Canals i letn.
brota.
loa obsequiat per les eones de caramales aula p eniques cançons cata-

lanes.
El chor Apolo va fer-li drena, per
maja d'unes iormoses nenes. d'una sureata toia de flors raturals amb una
linmenla ale les quatre barres.
El jove jorep ',tobar li kit le dalia,varia en nom del che-, , , o Veada poesia.
OLOT
thia desesperada.— roo.— Cznoert.—Vaga. aioreat
/avendres pasea!, ea:Pelona el
ama domicili, del ,inrre • del Par
da!, Josepa Juanota, eeeent trobaila despres /norte e! die:s.:1 bte .
en el vei noble de Cestellfullit.
haveffl - se lirat de dall a l 'nix del
pou per posee fi a sa visa. Fenu
por que s'havia eme:me:del.
•I'aea•ae
de,
foe a una cesa, es.sent
rnoj;:;
ocaeetnadee.
--- Les fitst e s de Pesqua han
estat m 'eh ataa enire t es sardaave, saralie (temes espec;aeles.
eeneorritaels.
s'Inn vist
Cal recamarear el een'errt del
diseabie rl eloria lea, la
Ba unia municipal i FOrfee Popular Oloti, que fou un voiatable
axe.
— El Sinaloa', d e petes i
manohres ha publica! una fulja
explieant lee causes i Pur actuaCid te: la s tea que soslenen fa
mes do tres eeernanes.

— Durar! la paseada set/nana el moviment dernografie bou
de quatre morts. tres eaixements
un inaneinnone
— la fira del primer d'alune
de IliFS estg,u4 forea Cans'arregoda ani i eeee trralsatielullS.
Lee eetilancions feren a preus
regulare. per i amb foata tendencla a la baixa.
— El roser:"Iriav" s'ha
vist malt animal. ei,e're'.-eie-hi
el 1,-. aulas esplendid .rfe.uSeat.

PA La :a OS
La U. r.

i l'Homeratee a la
bellesa
Le deaa per cer; siee ei.eates a e barquee de pesa, eae salavien de celebrar el dfa 2 d'Arria
arnti motiu del hamena'ge a la
Vellesa. se tindran de eespendre
a causa del innombrables incoaverients gneis ajudants de Marina sie Saal Feliu le Guixols ide
Palarnós posen a aquesta fèsa.
Obligan! als que hl vulguin conleorrer a anar equipats amb
valide s , a esser tots enrolats,
portan t a sobre lote elass:e de
doeuments comproeatins. a portar aun a distin! in un
eepecial, etc., ele.
Te, aidignacia que això ha prokluit iee re ele marMers 1 a gent
del peles . , que ja e:, premetia el
tfruirn e nt d'aquest bale espiadaele, e,. ben manifesta, ja que es
icomprer clarament que no es la
pie-Tatue.; ni la prudeneia les que
ba r fía dictar aquestes mesures,
fina la coincidencia que'els dos
alludits ajminnts ele quels
neo; eellen. estiguin rrad!
¡cates amb la I'. M. N. i que
ot -els rnanifeetee presaaeee
'craqueeta testa haein (axil reen la nestra. Ilengua, u!ara que algun sagniacat element
naeismaliete intervingui en la organitzac:3 d'armes: harnenatge
que trit ea re e:: noblesa
-a¶ a' ial u!
Ci Fteasaa

Accidenta -:- Les decoloras reformistes
Ei <La de Peequa van p eaje Irar-ee sensibles eeeeriteies
aquesta ciutat.
Al carrer del Caerme un all,r1
Ole l'Agencia Sarrä. shriga pel xiefer :11,irtiria Dilat an Ce _ lennell,
atropellar el non Anton i Itarce de
guatee anys, produint-li una fr .
rida contusa al cap i -

irietit general. L'auto va prt,.•:,egtur la sera marxa per la carretera de Sant Feliu tle tatkela
eseent delingut el rindo -Ir en
(re Cm-sä. de la Selva i letee .tera per una parella sle la emie
'die civil. que el va pe lee ! a
'aqueeta (azalea
Podre!, un carro
Al carrer
propietat Oliverae, de
' Sarria a Ter. va atropellar el
',jo y o Ji': st Vil:, Pinseln, de Solea
que annva en hieieleta, ea/e-seta_
lt feridia ele arenes/ j e re- , -- .
Pedeet, Jeeep Ortvaltia
roelle. de 16 anys, ved de Iteee.
Sirvene
lona, i Pere
anes , heltitant en amm e ta (aula!,
que harquiejaven. foren arrosene
gala per la corrent prop la fa.
brien L'Aurora. En Caaiilda, era •
.cieS a iinver conservat la serena
Bit es va salvar, desapareixent.
entre le s . aigiies, el deeveaturat
Jou.
• — Prop de Castra) d'Aro un
tren va matar a Josep Natal, platal, ele 74 anys, casat, veí de dit

•oble.
— Prepanant les

eleecions
"reformistes", cl governador
vil Iza suenes PIS regidors necionalietee de L'Armentera, el bat •
* He de Retal ordre d'amiesta einaat. tnayor Bassols, ha separa!, n
pasmes alcaldes de barri, i ha ds-

t at procesan t i sitspas deis rae
rece d'alcalde i regidor de CastadEinpúries el feria naeiurntieta senyor Bordas de la Cuesta.
— La segona quincena d'aqUeSt mes s'inaugurar à a l'Atenon de Girona una exposició de
pene:iteras del notable pintor eralettelattes eenyor J. llonalerra.
-- A l'estadi d'aquesta chata!
-'han eviebrat dos partits de fut.bol (mire el 'rerraesa F. II. tala
Unja Esportiva Girona, empalan.,
a liii gol en el primer i gitaqyent
per tres gols—un delle de "pea.
nally"- e-a zero, en el segon
el Terrassa l e . C.
A Porthou, el Portbou F. C. va
guanyar per vuil, gols a tres
Sportive Gordearienne.
Durant el mes de [ehre:'
paseal van registrar-se en tupes tit "provintia" 607 naixements,
:;22 defuncions i 166 matrimonie,
deis mutis corresponen a la capital 26, 56 i 12 respeclivarnent.

Corresponsal.
SABADELL (Per telèfon)
L'aesociació Musical fi Les ca-

ramones
Avui, a tree guiarte de deu del
vespre i al teatro Principal l'Associaeid Musical celebrara una
sessió de divulgació musical confiada al mestre Joan Llongueras
amb la collaboracid del pianistaBaltasar amper. el qual explicara amb illustracions nansicals
arlaratäries els inicies de les formes musicale. Aquesta sessi&:s.er ii exelusivament reservada als
soris,
— En el emanare' de caramelles celebrat dissabte de Glória,
guanyà el primer premi el prop
de l'Orfeó de Sabadell, i el segun premi el Pomell de Joven! st!
Arrehona.
BORCE3 SLANQUE.S

—El "Centre d'Esports" de
Borges esta en franca dissolucia.
Ele elements de bona fe esportira se, tallan distaneiat e estän
en vies de constituir una penya
esport ira amb Instala de tornar
a intentar la fusia de tole els
eeportistes verital sola la denominaciú de "Latió eeportiva" de
Borges, arrein‘aut eezmp
del desapareaut "Centre d'Ese
imite". No be sap encara quina
sera la nova resposta del afiliats
de "Joventut la C.", pera sembla
que saeria un motiu d'aproximacae primerament que no es dola cap nasse de revea:enlació
fura comptades excepeions, als
que provocaran l'oeciesió de jugadors dcl 'Juventud F. C." i
despees que tingues representa2i(3 maerritäria en el si del Consell Directiu, els qui avui dirigeixen en "Joventut le. C.".
En be de l'esport enlata, veurieln amb gust que per fi s'arribes a un aeord entre tots
aqueas que no voten fer servir
l'esport per a la satisfacen', de
una politica .eixorett i "provine
cierna".
— El reeader Vilafran7a —ha
vetaran ele retots que tenia en
e e panyol atnb altres redactats en
la nostra llengua.
— Dintre el mes que som, s'eefectuara el casa/neta del conegil! sastre N'Emili 1,1ussä.
—Complint acorde de la (farrera reuma', del Palronat de la
Bibliol p ea, la senyorela Sadurní,
Directora interina, ha fel repar-

tir la primera Pista d'obres dagri 7ultura i zooteenia: en seguira un altea sobre obres de literatura.
—La Companyia d'en J. B. Molins donà dualles repressatineions
t 1 Tetare Fornent Borgense dur a ust les passades festes, posant
en escena les ron-tedies -Flors i
violes" i "Gent d'ara" i el sainet "Els mate eSperilS".
La secció dramatice de, "Jovent ut Narionalista continua els ase
satjos del "Ferrer de 'Fall", d'en,
Pi I erra.
--Els (llore "La Pinya", del
rantre D , 11. i "La flor de, lli", del
Centre Jame sortiren a cantar
lis earamelles la Vigilia i s. l primer dia Pesque. interpretant
"1,a sardana de l'amor", "La l'esta mejor" i "Les flore de maig,
primer, i "El loe d'ave -maria"
-orfeonistee", el segam.
-.111 pintor Alfons Iglesias ha
n •aneorregut anth les ergilents teles a la einquena exposició del sala "Non Altanera" a les Gateries
Delman daqueixa capital: "El
p ie", "Arbres", "Les cases", "Noia
asseguda", "Noia Ilegint" i
a Borges". Li desitgem for-.

ea feria
CASTELLO D'EMPUBIES
L'iljuntanlent esquir01.—E1 poble
tributa un homenatge espontani a
l'Ajuntament destituit
Dilluns passat l'Aja/llamea;
esquirol que tot y esser ineompiel preté funcionar a la nostra
;ala, va voler celebrar sessió (te
segona convocataria, ja que la

de primera no va poder celebrarse per manea de regidors.
Una hora abans de l'assenyalada aparegueren pels (-arrees les
eoneegüents parelles de la Guardia civil que acudiren a la Casa
de la Vila a l'hora fixada i ter a la
sessió que segurament no hauria
pepa celebrar-se sense Ilur assistenria, ja que prengueren
seient en el saló de sessions
Per tal que els sis senynrs de
la U. hl. N. poguessin cumplir la
lasca que algú els te encomanai que el palde de Castellá
d'Empúries vibrant d'irelignarió
comdemna cada die mea,

Per demostrar-ho aprofita troles ueasioua que se Ii presenten i una fou a la tarda
anterior. Es trasfirió de l'Ajuntament de la vila assistir a les fun
religioses d'aquestes dies i
a tal Ti cada any acuden' corporativament a la funcid anomenates

-la "Hora",
Corn sigui que l'Ajuntament esquirol no volgué, o mes ben dR,
»o s'atreví a anar-hi, l'Ajuntament destituit, que per tothom
continua essent l'Ajuntament de
la vilo, va assitir-hi en Maese,
indas els empleats munieipale,
que cont ts sabut han dimitit els
seus arrees, i era de veure la
gernació que acudí a tal cerimaefe i que acompanyà anant i venint de l'església l'alcalde i regidors populars, no obslant haverse sabut la determinaciópresa
nomes un parell d'hores abans.
abans.
Mes de dosrents /tomes hi
assistiren, i a la sortida feren
eap al local del Centre Nacionalista, ett el bat/le popular, senyor

Bordas, es vele obligat a dirigirlos breus paraules d'agraiment
per la nova prora d'ad-hesite i era
ausiasme que acabaren de donar,
Per la processó de Dijous Sant

al vespre, en la qual el Gremi

dels Pagesos ofereix sempre
"llandera" principal a l'alcalde
de la vila , aquest any ha estat
oferta al Balite popular, senyor
Bordas, el qual junt amb els altres rejidors destituis han prometa
assistir-lti, corresponent així al
desig de la majoria de la poblacid, que sabem que es proposa
acompanyarlos ea nombre extraordinari.
VICH
Mercat. El temps.—La Ilurn públioa.—PartIts internacionals
El mercal del (tia 111 va ésser
molt concorregut a causa de no
haver-se pogut celebrar amb Lote
ufana el del Ram. Els preus de'
bestiä bastant sostinguts.
— El dimeeres, dia 23, va
plome, abundosarnent , contribuint a acabar d'assaonar les terres i beneficiant en gran manera
les plantacions de blat i petates.
El riu l'er ha augmentat cuasiderablement tornara a funcionar
arnb normalitat les fabriques.
— Han estat declarades dea
serles lío duee subhastes par a
Vadjudiraciú de la Pum pública;
l'Ajtmtament ha acordat gestionar direelament la contractaeiö.
— L'exeursió col-lectiva al
poble dc Runa (Colleacabra) va
resultar molt concorreguda, poement-se admirar la situació
fan pintoresca d'aquell poble i
les esperialitats de la seva Set,

zutana Santa.

— Celle F. C. (Reserve), 3;
Maria-Ausa (I reforçat), 3.
Diumenge a la tarda, davant

una concurrencia extraordinaria
va jugar-se el primer dels dos
partas coneertats entre el teams
anotats. L'equip Reserva del
Crtte F. C. sala presentat flotablement reforçat; el partit ha sigla interessant des dele primers
moments succeint-se els alees
contra ambilars ponles.
Duran t la primera ha inaugurat els goals el davanter s'entre
del Mariä, entrant al porter del
Cene i ealent tots das i pilota
dinne del enarco No ha trigal el
Cette en aronseguir rempat degut a un xut formidable del seu
extrem esquerre; aixi ha acaba( la primera part.
En la segona, i en un dels ataca
del Mariä, el Cittle ha incorregut
en penalty entrant-lo en Pereyra
zimb una rasa imparable.
El Celta reaeoiona i domina
una estima atacara continuament
la porta del atarla i obtenint aixi
dos goals mes; el atarla no deixa
dominar-se i ataca en cerca de
l'empat, i deu minuts abans
d'acabar el partit en Carlalitt

d'un

mol!, precie, entra el
tereer. Pos' després sala ai'-abat
el parta.
L' à rbitre pertanyent al Col•herei
molt imparcial i encerangle

tat.
Dema es ;fuga el Sepan perfil;
Id ha immens expectació por D.
presenriar-lo.
Abatas de eomenear el parli!,
serreteri general del Celta
la C. ha remes al president
l'Esbarjo nna copa esplèndida
amb Iterada (lees colores franelasos i candelas; el president ha
obsequiat ami) sengles rams de
fler el (emita del Cette i a la die-.
Ungida esposa de Mr. l'aguce
secretan i general.
El Maria-Ausa ha obsequiat al
Uit (te arnh un xampany d'honor a

l'Hotel Hielera
SANTA MARIA DE CERVELLO
Aplec
El deliras de Pasqua, a la tarda, se
celebre un aran aja« a l'antiga parróquia romànica de Cervelló, a la qual
lii assi s tiren gran nombre de persones
que hi asaren des de Cervelló, Vallirana,
La Palma i Cochera; la gran gentada
que emplenava la vella església res à
amb rota devoció el Sant Rosari i fea
per primera vegada la visita espirito-n.1
a la Marc de Deu de Montserrat. Me/1)W ¡'arme religiós els Cavallers de Sana
Jordi, organitzadors de lacte, pronunciaren parlaments patriótics, que foren
cscoltats amb gran atencia i coroaats
amb grato aplaudiments.
Hont devane de la mantanya bellarnent impressionat de la festa.
Els Cavallers prometeren una nona
visita, en la qual faran ofrena' d'una
creu por a l'altar de resglésia de Santa
Maria ,

Dknart 3 d'abril de 1928

Notes d'Esports
Pensant en el próxim
Campionat de futbol
Despees de finit el ratapionat de Catalene* 1 teuint en cumple de la inanera com animar s'ha reiiliiiat en els
Sims partas, esperava que portarla crea
a nema:aijada d'un intent de medite
unid cutara que no eit la forma de dese/u-ornar-lo precisainent en el sentir Innevar der d'aquestee columnes pel senyor
vino-president del Comite "Provincial"
de la F. C. C. F.
Sempre que en els Comites
tractat de l'ampliada dels grups A. i
os preeentava el tnateix obstacle, go es,
l'augment de partits i per taut
ment del Campionat, fent-lo iunenbable.
Aquest pretezt rol representar la suprema ra6, mes a nsiii teat be Molaren]
que no es ultra tasa sala reseäs interee
que te pele Clubs el Campionat de Catalunya, el qual els priva d'efectuar contiaus partits amb equina Marte i forastera omplint de paeeada la "taquilla",
(orle milje mal, qué cumplen els Clubs
"amateurs" per sostenir-se.
Actualment sea 10 ele partas que rime
tnalment sisan de fer per sortir campea
l'any passat eren 12 , ja que Si tutela els
2 partas de campee de grua A. amb el
nempiú del crup B. Si, cona en propasa,
s'amplia cada crup a S Clubs, serien alta-euer 14 partas; total 2 mes que abans,
que evidentment amb bona voluntat no
seria un obetaele ins superable.
La divisa/ del grup A. que s'esmentara
i integrada pels Chtulus littrOna, Itartc10un. Snbadell. Espanyol, II. S. de Sans,
Avene, Mar-aliene i Terrassa, es de preOrare que mereixerà l'aprovació deis que
el componen; no alter:eh-e' el mateix amb
el Crup B., ja que es de pensar que no
poden conformar-se els Clubs Júpiter,
Badalona, Atiene i Espanya, que per °rapar aquest lloe han hagut d'esscr campanas de Cataltnnya o quan menys campenas "provineials", seas recompensi ares
gint-Ios a uns Clubs tan escampara que
ferien d'ells uns perpetus riatjanis.
Prenem perexemple el Jüpiter. el qual
es veuria obligat a desplaçar-se a Sabadell, a elauresa, a Badalona. a GranoIlers i a Matare, fent unes despeses que
diffeilment podria sostenir, per ne --une
p e nsar-ho els partits fets en el seu cama,
i pitear eeria pels Clubs forales, els guate,
comptant amb menys mitjans, podria
suceeir-los rosa en el partit Atl etiega Pi
, amb tot i esser rennie par--ter,lqua
ta que es fea aquell dia a Sabadell, Id
Lautieren perdues.
No es la primera cegada que el que
sulmeriu defensa la necessitat de ratnpliaekt de la primera categoria, pera cada Con estie lates convençut que reman
manera realitzable es la de constituir
els grups atenent als mitjans de amufle-afeó deis Clubs entre si.
Per tant , segons el meta eriteri la rae:
mera linea en composaria de 32 Clubs, dividas tu 8 grupo o divisions que serien
les següents:
GICTAT DE BARCELONA.—PRIME.RA I SECONA
Formada pels Clubs Europa, leamelona. Espanyol, le S. Sane. Avene. Espanya. Martinene i Japiter; aquants en
atencia a que pertanyen netualment a la
primera eategoria i a que nO tot fer-se
la divise', de dreta i esquerra de la datar de Barcelona, pula la situaeió dels
eamps no ofereix cal) seguretat no escent de propietat, i en atenció tambe a
la tercera Divisa'', cada any co faria un
sorteig per saber els 4 que toca jugar
entre si.
CIUTAT DE BARCELONA. — TERCERA DIVISIO
Composta d'altres 4 ClZbs, aetealment
do regona eateeoria i q ue anessin al can
per la puntuariö.
LISIA LITORAL. — QLTAI1TA
DIVISIO
Iutegrada pels Clubs Badalona, [furo,
Catalunya -le Badalona i el que segule en
°entre de mera.
LIMA INTERIOR I VICLI. — CINQUENA D1VISIO
Formada pe! Club Granollers i els
que correspongui per ordre de pananacien.
LISIA NORD. — SISENA DIVI1-Il0
Integrarla pele Clubs C. S. Sabadell,
Terrarios i Manresa.
LINIA NORD-EST. — SETENA
DI VISIO
Formada per l'Ateneu Igualad' i
3 que per aterir els torrespongui d'aqueata
LISIA SITGES I VILAFRANCA.
VUITENA DIVISIO
Lees 4 minora Clubs que en fosan
mereixedors.
l'u cop establert el atalayador de ostia
grup o Divieiú, es ferien les elinduat6ries de uninertuue les Divisions turrara.
Sanarla, seMna i alarma es-liminarien ruitjaneant sorteig i amb un
partir a cada carne, quedant &apee, 3
Clubs de la primera ronda.
Aquests 3 Clubs, ultra els 2 de primera 1 segona Divishe i els eampions
les "provIneies" de Girona, Lleyda i Tarragoun en total 8, per sorteig lambe. i
amb un partir a cada .eamp,
rient. quedant-ne despree reaquesta ronda 4: altre cop sorteig i partit a cada
eamp i en quedarien 2, i el que rerultee
guanyador deis dos partits querlaria el
eampiú de Catalunya.
Malgrat les 8 Divisions, el Club emp
-ajó,denohvrimpt(Sab
un anexan de 13 partirse o sigui 1 mes
que l'any passat i tun menys que emir
l'ampliació a 8, i es donaria plena satisfacei6 a la regona categoria ninb els
menys perjudicas poesibles per als Clubs.
Peln partits de promoció de rentan de
cada Divisa', ami, el primer de eegona rategerja de la Ilnia respectiva no hi hanria cap difieultat en les Divisions maneta.
einquenn, sisean, setenta i vuitena o reg lan les Divisions imanen.
Per a les 3 Divisions de eiutat sal:luna

d'establir de la manera segenent:
de la primera amb el de la segona Divisi6
i el que perdes hauria de ter el partir
de peomoci6 amb el primer de la tercera
i l'últim de la tercera amb el primer de
/a Regona eategoria ciutat de Bireelona.
Cree que es Arresta la modificaei6 Que
amb mes amplitud i eeportivitat complauna aepiracions dels nombrosos Clubs
que integren la Federacier Catalana fent
que el Campionat de Catalunya fos un
veritable campionat nacional català.
Josep Buch

Arana-Earedero P., amansen a Stulyee
(pare i filie per 30 a 20.
Larramendallontaaut, gita neen a F.
eudero E.-Siques, pe- 30 a 20.
Campionat :
La patena Pons-Maa seadjudiquen ele
punts, per no presentar-se En Bar-pifien.
Es al ga un partit d'eatrenament entre En Pons-Palmada, contra En Rigau.
Mas, guanyant els segons, per 40 a 32.
Mas, guanyant ele segons, per 40 a 32.
BASE-BALL

UN NOU CERCLE

al camp de Les Corts
a les 4 de la tarda.

Un gnrp d'entusiastes elements, ter.
venta <raquear esport, despees de vencer
grana dificultare, acaben d'assolir la constituei6 d'un Club, sota el nota de S nacktat Hi spano-Americana de Base-ball, per
dedicanee a la practica d'aquest intere s sant espere el qul els darrers vint
anys ha vingut praeticant-se aquf amb
intermitencies per la adenia centre-ameintermiteneies per la rol/nula centre-americana i antillana, als quals elements s'a.
junten ara vahrosos elements nordameriens, ea la teere dele gneis es l'esport pepalee durant
Felicitef sincerament els organitzadors,
tot desitjant-Jos el mes gran exit en la
sera Doable empresa esportira.
NOTES DIVERSES
Al sol armad dels interes.sants projectes 'enviuden catalana que porta al

FI LM
LES DARRERES REGATES

sea programa la "d'ay de l'Aire", nOmnombrosos han estar els entusiasmes que
Sau s'IlViat llurs adhesions a les oficines
de la Plaça del Teatro, número 2.

Contra qui jugarà el

GRANDIANSKI
els dies 7 i 8 d'abril?
Contra el

F. C. BARCELONA

El Club de Mar fea les seres anunciades eliminatúries d'outriggers a 4 i 8
remera per a resoldre en definitiva els
remira que havien de portar la representar:ir; del Club en les preoimes regates
del dia ia d'aquest mes per la leederaeiú
Catalana de Rem.
Els resultats técnico Eón tds següents:
Outrig,gers a Sremers: Primer, oquip
Perreras, el qual fea el trajeete en 7 mimas 2 segons.
Segon, equip Väzquez, en 7 minuts 11
segarla
Outriggers a 4 remera—Primera prova :
Primen—Equip Rehilete, 7 minuto, 24
segons, 1 quint.
Segon.— Equip Pedro!, 7 minuta -12
segons, 3 quints.
:anemia prova.—Primer equip, Raldiris, 7 minuta 35 seguro, 1 quint.
Se gon. equip Peana, 7 minuta 40 regona 1 quint.
Els outriggers a 8 eorregueren tina seta prora al trunúmetre i els quatres feres dura proves amb c-altvi de bot amb
els "Pere Marren" i "Olaupie".
Resultaren dones guauyadors els equips
Faenaras i Italdiris.

•
El R. Club elarltim feu la primera prova de les meses eliminatóries de iols a
quatre remera tambe per coneúrrer a les
regates del dia 15.
El trajecte era de 2000
.
metres en recta. donant el segrient resulta! téenie:
Primer. equip Puig. en 10 minuta
Segon. equip Domingo, en 10 minuto,
3 segons, 4 quinto.
CICLISME
Al. VELODROM DE BADALONA
Dime/lee van celebrar-se quatre can
re-res iii Velúdrom de Badalunti, totes
de Corea alteres, donan:tase els segaents
reoultats:
Carrera -l'eliminarle,: Van participarla En elanich. Ribas, Abril, Laman
Marati 1. Duran I. Caetelltort. Carbonen, Tauler i Prat, guanyant aquest
darme, restant els altres eliminats per
l'ordre esmentat.
Carrera infantil: Tres nois es disputaren la carrera que era de 25 ventea 5
quilómetro,. quedant primer En Manicle seguir de 'Maese' i l'arree
Carrera australiana : Sortiren Eu Maulea Marsal, Duran I i Carbonen. fiurnlitzant a la 14 aorta, en la qual En Carbonen aconseguf atrapar-los.
Carrera individual. 9 mata"; Restatat
Primer Pinar en 167 roltes. 33.100 qua
lemetres, 13 punta
Segon, Carbonen, lea voltee. 10 pum,.
Tercer. elarsal. 101 voltea 3 multe.
Quart, Taulet, 104 voltea 4 punta
IM•••••••••••
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Del F. C. Barcelona
Rebuts, 2." trimestre
Por els partits Gradjanefei-le.
C. Bareelona, munes serviran els
carneis corresponents al eogon
trimestre 1923.
El Censad! Direetiu prega
,mitseqüeneia als emnyors
ens.
que tinguin Valencia de retira:a
los ami) la degluta anticiparia a
fi de prevenir les aelemeraeione
que foreosament ta, produirien si
tete esperesein l'allana hora.

CINQUENA YOLTA A
CAT.ILUNYA
El remate de la Uniú Vol,,, ene tea
coneedeix una medalla croe al primer narrad« nacional tlasrifieet, 1 el eenejte le:
cal de In prepia entinar ha acordat destinar una subvenein 2.e"0 pessetes per
pender a les despeas d'organitzeci6.
Denles. han errar eferts els segeents
donatins: De Penya Elan, 109 pessetes;
de la Catalana, 23: dels eeuyors Palläe
germana 25; de la Unió Ciclista BernieMe 25; del E. U. dlartinene 25. i
Sana Nova, 50.

PILOTA VA3CA
Al. PRONTO 00111UL
Continuaren al Funde Condal els partits de eoneura i eempionat que orgaaltea la Societat d'Esport Baso.
Comuna:
Per no presentar-se En Cuele i En
Garcia-Navarro, forra eliminades les pa talles Cueby-Eseudero i Larramendi-Careia Navarro.
En acabar es jugaren els següents encentres:

Per a correspondre a apresta confianea i volent demostrar que els seus projectes itindran la deguda realiteaciú,
"Penya de l'Aire" estä preparant un important arte púber. el qual denarä comerle als de la seva actuada,
Es tracta de celebrar a primers de
maig i en un dels millors local, de Barcelona, una Exposieid-eonents de foto-

grafia asiria, amb premis en metäLlic i
aniquisició de les millors obres presentarles.
Una altea lleva torea inte ressant que
comunica la "Penya e Co d'haver-se inserit a les eeves Instes el primer aeripini
&,; rapar-di Ansaldo amb motor S. I'. A.
de 220 II. Pe del pilot-ariador senyor
emitidas. Esperen/ que finará continuaren', aquesta lista tan beso començada.
" •
Manglar havense publicar en molan
diaris i revistes esportives que per evitar
acealents quedara prohibida [ora/alamar
l'entrada a les obres de l'Autadrom que
s'estan portant a cap en el terme de
Sant ['ere de Ribes, prep de Sitges i, essera. molts ele curiosos que continuainent
es presenten volear entrar acuse Coser
portadora de cap autoritzaciú, al.legant
tenir tal dret per easer habitants de Sitges i estar emplafiades amueles obres
al terme (le l'esmentada tila, o per la
moltat amistar que tenen umb ele censeIlers, gerente director o arquiteete de
l'Autedrom, etc.. la Direeele del mateix
ens prega que fem avinent a tothom que
aquesta mida ha estat presa, primeraarene per evitar accidents i despeo -maque el gran contingent de curiosos que
allí es reunia diäriament no destorbes
la bona marea de les obres.
Aja( Co que rota persona que tingui
amistat amb els direetors de la =Laxa i que per tara no vulgui dificultar pee
ni molt llar aetuacie, podrà obtenir
pasearant per ahilar aquesta construeeiú a les calcines de la Plaga de Catalunya. 9, esperara ene no dernanaran ele
erupleate a lampee lee tandeos rebude,,
sense altre justifieant que Ilurs declaras bono.
Amicsta Diree, ie es lamenta fondament
de l'actitud d'algunes persones que es
permeteren protestar i insultar els empleats ile l'Autendrom que complien les
instruceions retardes opesant-se a llar entrarla per evitar que tale casos es repeteixin te donades entres molt serioses
per fer respectar la disposiciú presa i el
nieta de propietat ; per tant, ara mes que
nini, an ee negada l'entrada a rota persa.
na que no sigui ponedera d'un pasea
sant de la Direeeió, eo que fem armen o
n tothom.
Els periodistes tunean de presentar el
carnet d'identitat, en el ben entes, pere,
que la Direteie de les obres es reserva
igualment la facultar de retamar el perola en el qual cris es prega dabstenir-se
fer quejara- ni pre s entar ralamacions.
areeener.

Crónica iudicia' ria
AuDive.. -PROVINCIAL
A

la arcJiti ler,-cra

ha compara:al:

Rosalia Hurtado. la qual. sostenint una
discussió amb la seca yeina Francisca
Ruiz lamer, va clavara n una ganivetecla, causant-li lesiono que necessitaren vint-i-vuit dies crassistencia medica. El fiscal va demanar, per a la Rosalia, la pena de dos Mesas i till dia
d'arvest mejor i indemnització de so
pessetes a la lesionada.
Davant de la seceij m'arta s'ha preEatliebe, eh qual,
sentar Jeep
sclep27Gadlelugt elPerredze, a1l92P0as‘s.acigir'clhealra
celeneta. i va amenaçar-lo and) deaar-li
una pallissa si aquella tarda continuara
trebrelant, seguint-In despees amb Ulla
navaja per agredir-lo, no aconsegninthe perquè el Callar es va refugiar a
l'estatge del Gremi de Peixatera Fu interposar-5'hi el pare politic del Gallut,
Joan Vilehes Canyada, va ésser tambo
amenaeat de mort i maltractat pel del
banquet. El fiscal, com a scició. va
soLlicitar la pena d'un any, dos mesos
i un dia de prcsó correcional, dos mesos i un dia d'arrest major, multa de
123 pessetes, i dos anys, quatre nueces
i un dla d'exili.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Audiencia. Un oral
per furt i un incident per estala.
Secció segona.—Universitat. Robalo'
ei Manuel Begonya i altres. Bina
Assenyalat per • dos dies.
Secció tercera.—L1otja. Tres orals per
furt.
Prenttese Cat'stfa
Saecciói

no. Oral.

Festa de Pliornenatge a la Vellesa
a Palamós

,

'Cola esteva *anadea el d111uns 'representa, digne que no podia
Irle Palique, dia 2 d'avrie le , ce- 1 menys de tributar un record a la
.ji- la Edita de aHermenaege a l malaguaayada senyoreta M. d'ele
Veheea, ovgaattzada.per la Cat- Jengelee Maleta Desprie de fer reea de Pensione a
i saltar la importància de la irmetitacie de la Dona que Treballa
d'Estalles.
a les 9 del mal( una nombro- . i de la Reeducació de Patri data i
Sa multitud esperava 'davant de lievedids, acabe manifestare el
patache del Transvia i pel Pas- sen goig de veure que es Catalunya la que va a l'avantguarda
seig. de Mar, l'arribada deis
i velletes de les vemos po- ce totes les atices regions i lar.alacions i deis delegats i perio- einnelitals ibèriques per la creadistes forastera invitats a la Fez - ció de tetes aquestes institucions
$3 .•
El tema principal de les

conaeereell era e/ reprobable geste
:dels eUudants de Marina de. Pa-

darnee 1 Sant Feliu de Guteols,
'als gneis certs p lentents de _la
V. N. N., suggerint-los la iileta
eere aquesta fasta era essenzialanent naelonalieta, esperonarea la
:seva catelanofebia fent que desIluissin la Festa de Mar a la oe,lebració de /a qual posaren mil
trabes i impediments fins m'asea
ner la sirva suspensió. El poli/e
es dolía. indignat, que ros privat
de un tant atraettu espeetacIe i
qee amb aquesta susnensie molla
peseadors i molts plamosins no
pedrien repartir-se el bon grapat de mils pessetee que . els premie importaven.
—L'Orfeó Drenada. — Arrams
da de les delegacions,

rodea

•Orsllada, de Palamós, cornearegue a esperar ele que havien d'apetar, destaeant-se la seva encintada Senyera per sobre 'eis

cape de la multitud. La delegad,: de•Calonge, acompanyant una
velleta de 80 anys, ton /a primera
d'arribar i pos despees, abs
e au(ómnibus engalanats arrib handores i flore apareixien per fa carretera. portant. difererts delegaelons i p e riodistas de Barcelona ovil ale al festival. En un tren

tansbé engalana', anal)
baaderes i plantas, aeribaren de!
, 1 n, :zitclorm de Girona, Torreella
y entgri, a La Biseal Palafrugell
que aeompanyaven ,rls velies i

votattee desigrats pías Munían:sets d'aquelles poblaainns per
a ...e: ser persionals per la Calza

Pa sems•

•

de

els carrera esteren enga
'es. endomassats (q 5,. balcone.

fa

• inant-lii les banderes cala] : a. El poble de Palam6s
ave 10l3 eds carrera.
—En el Teatre "Carme".— En
tic usoiaent aguas! Taatre foil Me.
eelapleiamez,t. Dalt de eitecenari
ei-t eelle i
volaven la Presidäncia.
yavenavell !it Prea!dencia e!s
eanyog al n ialaitea, Director de la
Caiaa d , faaiaions; Gafas, alralde de e . 1:. ,Je Patames; el doenr
llamar, Va . ari General te la ProVenci e .. .trono ; senyor Sättehrz,
tui-nt o- la O. C.; ilahala, tineet
el'alcal.!, de Girona; Doctor Coll.
aleelde papelee :le la mateina ?deli tutu Piti2gari pel Jut.jat
l'alar: ós.

leOrtee "OcclIa.la", dirigit pel

Ee;.ror Casanovas, cante ?es efigie: les po mposicionst "Pàtria No-

va - . d. Grieg (solis"a senyor Su.
•
; -L'harca Riera";
ar a - r e galarles" i ha sardana "De

•al", d'En Sanxo Marraco. La
reta America Polls Boi, cana :• aeestralment el solo ale
, anas
ieesalades",
(Me

-al que Lotes les mempofou

s,

sorollosament

dit.

--a:arar 31,-iraanes onn

;se-

el se:a3 per fer un amputes
. ea ésser al final
:la, la gent re: e cornee
seu set ses'aixeca

1
al '

., zic:•:• , •

"..a.alrEa de
:- arulauzilarate:ales de allenti.
- ,yar a lat.i.'at, de la Caesa
!'agai't

O

-

ae,

..•: algunes

.enyer

—nana
fe:al-

e(

. cal senyer

el Fas parlarnents:

1

a.e(Leues cereeeeli

fe

•

;

re e.

en celebra; la
per a la Vela seva gran

e a la Velleal
,lipositeria del
t...., la Gesta Brava
Emporde, ofrenant-Ins

•:es:Airee el sen esperit
Explicà les finaesganiteaceí de l'Obra
ematges a la Vellosa i
Laura

adee dito-

• que es celebren el di, _Pesque a (uta Catalu-

tU senyor elerragues acabe enu
--eit els majares que per as-

'
resultat, ()lerdeen
las o perazions d'eelalvi i de pre.kiö i lee pelites pene non/bree:as tenle de rapiesa que :placen
a l 'irnpuls i calor de les matee:

v

les,

cabades les anteriors paranles, el series r meragnee
readreeä
A

' al e
ate.

veas

Ojeda
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PUBLICITAT,

Dirtlecres, 4 d'abril de 1923

de l'homenat-

Parl ar e n Beguldement ela cer'Y o rs Jlahola e el doctor Cali
, • rt enaillr l'obra social 1gel
de
Leitern que la Caixa de Peneions

i moximents culturals.
El doctor Hornee feu un extens
parlament alabant l'actuació de
la faixa i fent pe,saliar ele pnnts
ale contacte que te amb la doctrina de Jesuerist.
Ea repararen 19 pensions viandas d'una , pesseta diera% als

eegaents vellets:
De Palamós: Teresa Prohiee

:l'argot),

Antonia Pasillos Esteva,

%rige' Ganad Gelabert, Ferran
aoigues Puig, Maria Padrosa
. ,'errer i Baneta Vives Pi,
De Sant Joan de Palamós: Se easteit keam. Alai
De Calonge: Engràcia Cruanyes Fort.
.
De Palafrugell: Josep Casas
?foguee, Teresa March Parada,
De Sant Feliu de Guíelas: Remen Cruz Prats, Gertrudie Gó-

mez Ba quer
De La BisbaJ, Manuel Casas
Cremes, Teresa Gerones Boa,
De Girorm: Posep Buxe Lla nas, sosa elasolive Coll.
De Llenes: Juan Garriga Monlells.
Demes foren trameses a a3
vellets de PalarnOs, gama antat
paseara de 75 anys, altres tantee
Ilibretee de la Caixa d'Estalvis,
amb una ineposició de 50 pessetes.

El saneare Moragues dóna final
a l'acte dient que aquest, mas
que una resta, era una manifesteci6 de cultura • social i quo el
seu aesila era qua, lote aquella
gent reunida allà servaria (entre
el sen e0i: el record d'a:pies:a
dada i que el die del dilluas de
Pasqua seria cada ate la fet a
(le la • lellesa, que na SCihiriellt
devia celebrar-se en festes da
coneunt e pebliques, sina lamba
partieularment dintre de cada
llar catalana.
Tots ele parlaments t'oren
molt aplaudits.
EL BANQUET AL CASINO "U.,
l'Oler"
..

pum-loso:3 que fan de Sqnt Sedure
ni de Noia el Reinas C.atale.
Conaboraren en el curset
rebé lotes lee Seetions'dels Serveis Temías t hi cooperaren
lotee les classes pageses de ta
vila, propietaris i aparcera. Et
Iota/ escolia fon la sala teatee

nyor Moragues, s'aixeca, i anib

LES SARDANES AL, P.ViSE.lel DE

MAR

A les guatee de 1 ateram a la
sortida del banquet, la mimbrosa
coreare/inda de gent cm:lumen-

jada

que emplenava el Palmen;

Mar, donava a 'n'aeruest (une
de Mar, li donava una animar:al
inetattada. Amb una diaria esplendida i com a fi de la hasta,
van tocar -se ea aquest. une sis
sardanes,les quais restee ais
campant -ce pel blau de la belliesima badia pahtmosina, feien
fru ir l'espeait del pur ae: las n t que
5ols es trova en aquesta clara
comarca empordanesa.
.
--•n•n••nZe.411.-----de

Serveis Te'cdcs
d'A gricu!tu la
CURSET DF. DIVULG.1C10 A
SANT SADUIVNI DE NOIA
Aquí teniu un acede fretures
d'inetreeeee Pe r u la a Tany
1910, (luan encara no d'oSliiftV,..t3
els eursets da divu;gfteiti a la

notara terra, a Sant Sadurní se n
va o: ganitaar un de preellques
d'anelisi de Vi i de químiea agrícola, ititib la protecció de la Celedra Pero Grau, 'ea el qual es va
muntar un laboratori pravisional
an:b eines per a tole els operadurs. Peueem si aquel' fou el prin:er curad de divulgada donat a
CAL:aula-a. Mes lard, seria tal vaguea en 1917, els Serveis d'A».
ericultura d at la elancomunitat
ale Catalunya donaren alle
deis més flu1t, cursets de vitivinicultura, ami) tessietenda
d'una gran gentada. I ara recen:—
meat alza donat pels rnateixos
Serveis el tercer curset amb te_
mes variats, ja ceIe. en aquella
comarca es nola una certa tendencia a eliverelficar e/s cuttlue.
Enguany la iniciativa va sortir da la Cambra Agrícola Oficial, la qual conipta arnb na president assenyat i emprenedor, En
Jaume Llopart Jorba, i tina) un
secretari activfasim, Mossen ,11María Rovira: No sabem
hi ba vila a Catalunya on es /rehala millor el vi; collitere medestos tenen installacions magia
legues i són de tothom conegudes lee neniarveee Sueeettee
sep

EI Consell de Mintisres

ðe ta Cambra Agrfeola, exceptuant la conferencia de avicul- Crisi total : El rei ratitura, a la qual furcia convidades
les senyores, quo fou donada al fica la confiança a. En
magnific teatre del Centre Agil. Garcia Prieto : Es nocola, igut dit de passada, la dita
conferencia d'avicultura, amb mena ministre de FipeLlícules portades pel senyor
Castelló, eanstituiren gran sne. nances a En Villanueva
lemnitat. 'l'ambe l'oren convidaAmar l'antecedent del plantejament de
des les senyores a la -e:Inferen- ta crisi per dimissió-ael senyor Pedrecia de 'Atimentaei6 Humana";
gal, a l'emrada del Consell han acudir
be pot dir-se que elles eontrihuimolla periodistas a la Presidéneia.
reta molt i rnolt a l'exit del exteCap a les cinc ha arribat a la Presinúe
diaria el ministre de la Governació.
En ell hi veierem a l'alcalde
—Qué pussarä en el Consell?—ti han
Joan Sala, Ilvnd. Ecenom J. B. preagantat els periodi;tes_
Canals, i vicari J. Väaquez, Ger—No ho sé.
mana Gabrielistes del Collegi dr
—Sera cure la remití?
Sant Josep, Junta de la Carnbsa
—Es possible.
Agrícola, formada per Jaunte
—Es diu que el president del Conaell
Llopart; Mossen Josep Maria Ro- arara, al
Palau a les set de la tarda.
vira, Salvador Oliver, Albert Bal—No ho si.
are eegusti Tore115, Domenee
A continuad6 In arribat, avise carelunne, Modest Casanovas, Pero tera, el ministre d'Instrucció
pública,
Mir, Adjutori Varees, la Junta e ra linitant-se a dir
que acudia al Consell
pes de la Caixa Rural, Joan Ila
d'oient.
ventós, Francesc nomen, Josep
E! colme de
Llopart, Pece Estruch, Ricaru sat davaut els Rorrranones ala expres reportera en aquesta forFerrer; pel Centre Agrícola, Pe- ma:
re Notó; per ritteneu Agrícola,

Sadurnf Solía; eta propietaria Manuel Raventós (Codorniu), Joan
Bosch,

Jaume Raventós, l'ani le

alumne de l'Escola Superior.d'Agricultura, Aatemi Raventós, i
altres.
Les lliçons del curset es dona-

ren en Pardee segeent:

I I febrer.—Llieó preparateria

pel director dets Serveis Tbenitts.

15 de febrer.—Patates i larratges, per J. Camps.
febrer.—Ametllers, per
15
J. Salorn.
17 i 19 de febrer. —Conreu, poda i inaliaties de la vinya, per
Erasrne Maria d'Imbert.
20 i 21 de fehrer.—Mostos ensotreta, vins licorosos, enteritotiments deis vins, per J. navent6a.

22 de febrer. — Arce; Social
Agräria, per Josep Marta Reludia
Dia 23. — Alimentació humana,
per J. Ravent6e.
' Die 21. — Avicultura, per S
Caetelle.
Operaelons de preetirpies i
projeccions a eärree ile l'upe- afea Salvador Bentel.
••n••3,04,

Naves religioses

El banquet, al quia assistiren
Sants d'aval: Santa nadar, bist de
mes de 200 persones, PA/ ce j e - . Sevilla;
Plató, atrita i _canfessee, i Sanbrat s la sala de fastas d'aeuesta
sodetal, presida, pels senyers ta l'herirle yerga,. .
Mora.gues, doctor Boalar, Raga:, i — Quaranta horco: Contraria de la
De das
Goa, A. Coll. Ramon da Deren- : Guarra 1 Orada a SantaJaulite.
guara dè set del mati dos catara de
ente Prunet„Moles, viciare (le Pa.
larnets. Eeparele de Calo»ee, Eeb- a vuit del vespre.
1 — Cortecle•Maria: Nostra Dona dels
noin i Gafas.
Finalitzant el banquet el se- Dolors, al Donsuccés.
-- Vetiles en sufragi de les ananes
brees i sentides paraulee ni-al
Faeeistencia i la caopeiecee donada per lealaniós i la ro: arca a
la testa que s'havia celebrat, essent el final del set] par/amen;
coronel, amb esclatats aplaudi mente per tots els coneorrents.

DARRERA HORA

del Pargatori: Tora de la 1mm:tez/lada
Couccpcia (Escorial, raa, Gracia/.
a EL DOCTOR' LlsUIS CARRERES,
I . CANONGE DE I,A SEU DE
BARCELONA
Sa Santedat Piara XI ha nemenat ca1
nonge, dignitat de xantre, de la nostra
! Siiu, al dactar Lluís Carretes i Man,
i prevea.
El doctor Carreres va néliser a Saa badea el 4 de maig de ra84. Cursi la
• carrrra eclesiastica al Stnanari Conciliai de Dareelona, amb excel.lents notes en, .tots els cursos. El es de desean- bre de vaco celebra la primera Masa;
j l'arar reiz fati nomarat professor de
1 Batí denme Serninari, i el 1.9.e.a he fou
de Filosofía. En morir el malagnanyat
linosse'n L1 rae', el suced en el teMiet
de Santa Madrona.
FOU Iiiniciadar i l'organitzador del
Cansares d'Art Crist:à celebrar a 1-airee/a:a lany 1913 i tumbé de/ Cenaras
latargic cealmiat a Mantscrrat ley i
lora i actualment es l'Anima del mara-mea refugie de Catalanya i del seta

gen "Vicia Cristiana"; di-cenar de la
-Revista Popular", conciliara de l'Academia Católica de Sabadell.
I'l rara cha nC de !a Set/ barcelonina as un (lea primers valors iniallaliuda i morals de La cki-ecia ealaleiva

DEL BIS:3AT
Acollint els desigs del Ponsifex, saian

eta...p ral a la...alias:a ale Jesfis i en diversas •esglasics de Roma, Sonclons da
desagsavi i reparació per la fastunsinit
amb qu'e ha estat calrat el Centenari

de Retan.
. — Ha i narrt mossan Joatruim Ces i
Cada, a l'edat de vuitanta dos anvs. El
fiara havia estar ratedratie de ;acologia Moral al Seminari de Barre/arta,
i acta:lb/wat estera Pialar gralticst eferee, era dega dels beneficiats de Sant
Jaime.
PARROQUIA DE SANT JAUM E
Scguint el costura establert anca carera, continua ca. lelvant-se, en armesta parraxmia, en forma solarniesima, el
dcsenari en honor de _dese:3 Sagramenta t, aras oaasió de Irs quaranta horca
Ili predica el reverend 1'. Antoni Maria de Barcelana.
APLEC DE CONGREGACIONS
MARIANES
Estan ja molt aveneats els treballa
preparatoria per a la celebració al Santuari de la Serra (Moinblane), d'UY/
aphic de Congregaciens Marines de
'I'Arquebisbat de Tarragtma.

CAVALLERS DE SANT JORDI
Diumenge, 8 d'abril, a les vuit del
matf, celebrarä una Missa de Comunió,
pregant per als eatidies russos que sofreixen persecució.
Aquesta Missa sindri lloc a la Canalla de Sant Jordi de la Catedral de
11 4,1GS,441-

—Cnnsti que anit jet no sabia rea Si
va ls desorientar els seas companys que
ern van visitar a casa me y a, és yergue
ignorava els esdeveniuzer,ts, perra no fon

de mala fe. La crisi va quedar plantejada a tes deu de fa T'a, desames caur,a
entrevista mantinguda pel presiden del
Consell amb el senyor Peregal. Més

tara em va cridar per tclafon el margines d'Affiucernas, pera com in ja eslava al llit, no he tingut conclicentent
del maceen fan avisa al unta
El president ha arribat acata de levita i barret de copa.
—Anirà al Palau?
— No ho se.
Per primera vegada—ha afma—dan:el que es constituí afpleit novena es va
a tractar en am Consell de /a reforma
de la C.onstituclia
--Crear arista que sargiran esdeveniments?

—ja veurem. Si en sorgeixen vindré
una trisa Si sorgeaf em acarea conti-

nnarem la nostra tasca i en pan. No
haue. dir res més.
Les crisis no existexen Ens que es

prailueixen.
El senyor Gasset s'ha Emitat a dir
—Aquest un es un Censen en el qua l
ea : poden facilitar notícais a l'entrada,
sin'a a la 'secada.
Al senyor Chapaprieta, e/ qual ha arribar despras, li han drinat e.amaie els
periodistes me el Presiclent hacia an uda al , Consell amó barret de copa . i. levira.
—Anirä a algon enterramentl—ha

contestar.
Ira arribar després el !cara& Pedregal.

Eta periodistes l'han voltat, pregmtant-Ii:
--Ve ccrm a ministre dimissionari?
contestat somrient— vine
• tots ets consells cona a ministre, pera
pot sorgir la possibilitat que deba de
¿asen -ho,

—Pera, en aquesta ocasitla sembla q ue
molt satisfet?
— Nana-almena Sentare he tingnt desigs d'abandonar la cartera.
A coatinuació tia arribat el senyor
Alba.
—Durs trectificacions haig de fer.
L'una és que la Santa Sera hagi dirigir
cap nota al Govern, cota la que he vist
reprodnala en aagen percate; les retacoas amb el Vaticä no poden ¿asee rnés
cordials. L'altra rectificació és que la
visita qiie em lira alar e/ Nunci ringua
earficter particular; era r danar-ma
/es nercas ral condal que Ii vaig traaleare ara!) motiu de la mort in la seca
senyora mare; una prava del que els
die es que els diplomarics acostara:in a
anunciar les visites oEcials al ministra
d'Estat 1 ahir res passä aixa.
—Pot dir-nos quelcom del Consell?
—Jo no avengo noticies. Les dono
•

quan n'hi ha.

El darrer en arribar ha estat el senyor Akalti Zamora, dient que portava
algunes coseteS.
—Pera, creu que es treetard d'elles?
— Alt, no bo se. Sempre cal

cometer anda rimprevist.
El majnisire de. Marina no ha
fet cap manifestae.
A LA SORTIDA
A les nou ha acabat el Con-

sell.

Va demanar el primer l'autodel Consell,
(lavarat els p .eriodiStes quo l'esperaeen a la eecala feu aquestes
mdbil el preselent

reanifesteekens:
—Cree que no lindre res que
dir-los. Ja suposaran el que
lo tia. Amb ()case!: d'examinar el
Consell la declara:Me ministerial
que ha d'aeompanyar la publicació del deeret da dissolucid

sala

tractat ate ta conveniencia da.
jornar el que es refereix al parägraf tercer de Eartiele 11 de la
Constalleió.

S'examine el tema en lote la

seva extensa% exposant cada /ni..
nistre el Sell pensainent. I ha
vingut una discrepencia reermre
el ministre d Finances ha opinal d'una altra manera que lobs
els altres cotnpanys.

Davant aquesta dificuttat necan
vaig ara al Palau per presentar
al Rei la nueva dimissió i la de
Lot el Govern.
Molt satisfet, el N:Unte de Rnmanones parle un moment ami)
els periodistes, tornant a justiticar-se davant dels que arel
paseada el yieiteren, afirmara pel

teu honor que fine aquest matt a
les vuit no va coneixer e118 nete-

hile de /a crisi.
' —Es més —afegt—eoneixia una
fórmula que creia que havia de

impedir la dimissió d'en Peet,
gal.
—L'interessant per a nogal-

tres ara coneixer l'estensie de
la crisi.
--Serä molt reduida?

—Es limitare al ministre

de

Finances?

—Cree que si.
Desprds sortiren junts l'elica-

Iä Zamora i en Pedregal.
—Ja esteran en ,anteeederits
pel President del que ha pesset . No es aixie—preguntä en Pe-

dregal.
----Si, senyor.

Convingut el plantejamenf di
la erial total es dona per acaba
el Consell.
EL

NOU MINISTRE DE Ele a'
NANCES

A les onze de la nit el Mara
cales d'Albucernas comunicava a
toles ele ministres que En
quel Villanueva juraria deme Ig

cartera de Finances,

EN GARCIA PRIETO 1 EL DEI
A les nou i deu minuts arriba
al Palau el president del Col:selle
el qual estigue en les reials hat'
bilacions fino a tree girarla del
,
periodlaa
tee aquestes manifestacions:
—Re donnt comete al Reí dä
/a deelaració del -Censen, de la
discreptoria manifestada i de
dirhssió d'Eni Pedregal. En vista
d'aixb
presentat la meya
dimissió i la de tot e/ Govern.
deu.

i que dir a sostén, si—Dones res Inc
ma aarair-los les tiendes que amb mi han

Ets periedistes s'aeomiadarcu del mi-

nistre dimitent.

Ele altres consellers no terca cap manifestada,.
AMPLLICIO DEL CONSELL
Ses g as les referenciea que harem recoflit del Goesellatomenüa la reunia donant
compte el ministre de Gratia i Justicia
dala eapedient aolne adquisicie d'unes
eatature, serme la formalitat de subanata
destinades al Palau de Justicia.
El minbare de la Guerra va sotnatre
t l'aprovació - del (humeen un Deeret que

consta d'un sol artiele, per cirial del
anal i d'acord ach et Consel/ Suprem
de Guerra E Marina, quan en el suecatan eiatria processats un cap a oficial
de l'exarcic quedara en anapens Taseens
fina que eseigni fallada la carea. En el
arar en qué el rail siga' favoraliie, Jacasal recebinra tots as sens d'eras, an‘13

A la sorbida fa

El Subirla sha

tligi

dignat

mafia

car-me la seva confianea, i jo,
en vista de que la di,screpäncia
es limitava al ministre de Finana
ces Ii he proposat la substitució

d'En Pedregal.
Ara vaig, a fer una geeti6 i st
em cierta bon resultat deme, a'
les onze, jurarà el nou minlea
tre.
—Ens podría die e l nom?
—No, pereue aixb depen de
l'èxit

de les gestione que ara

vaig a realitzar.
—Sere demeeratae
El President eludí en prineipf
contestar la pregunte, per() dea
vant la insistencia dete periedis-s
tes, va dir:
el nombre que ti correspongui per ai seu
aseen&
aemeerata si logra
cenveneel.
Parla, a enutinuacid, al President, ma•
El • President es despedí das'
nifestant que cota evidentment baria da
Roerle ir/anejada una erisi de la reunió periodistes, dient-los-bi que el
date nilaisrea, creta del sea decre quo .ministre de la Gmeernaeló donas
pr¡Antnis nt hacia de reatare un acota/ ria aquesta matinada noticies de
la gestió que es roposava fer.
sobre el repatriament de arrees del Marroa a robjecte d'evitar que l'opinia es
EL REFORMISME JUTJAT PER
cregu4s desatesa en pone ten hripertant.
El ministre de la Guerra, qiHS porta. UN LLIBERAL.
va a la cartera darles i antecedentas, llogr
"La Epoca" posa en Ilavis d'una perel. telegrames cremas ama els _comansoialitat Iliberal, coneixedora del deseadants de les places afriaanes, per proceel:e al retara a la I'enlnsula . ale conde:- ro:al:mara de la d'aquests dies,
les següents manifestacionst
ganta.
"El senyor Pedregal, que és un heme"
¡ligué que l'Alt Comissari s'havta remé% a ro que pensara el general Cas- series, no padia, després ale la publicara') de l'exposició de l'Arquebisbe de
tro Girarla, coneixedor de les neeesidtars
Saragossa rom andre en el Gavera do-7—
del Marrrir.
Alegí que de seguida que tires:rae en nada ?a seria manera de pensar en raeel sea poder les garan€es del* criaran- n:mate.
El fet que no haguessin arribat sine.
danta generara de Melilla i Ceuta ho tenia tot dispasat per proceda a la cepa- durs ctípies de la dita Faxposicie i una
es
donis•a la Premsa per sin ministre,
triscara
Ea recorda ga y l'anterior antosítanda estä mancat d'importäncia si el fet és
per F•arelaia Guerra va venir refrende. exacte; més acial o més tard, slauria
fet públIca i a e',1a haurien seguit, caza
ata per Durguere i Bereaguer.
Parlaren sobre aquesta e5esti6 tota acaba d'ecórrer, E-ayos:dotas d'altres seininaares, enrorldint en
que
vearien anda gust el moment de la repa.
tr:adVi.

n

En Spiest nernimpte sanara-U la pea
Mora fiad dat Conseit, arenera era mie

a les set, el te.
Al reprendre's el Consell, lan Gasset
Parell alannes era-e stimas del seu depara
lamen rearrent a la construeei6 d'obres
nistres,

pribliques.

Al fi, rrop de les aria el president
eaptissa als ministres la visita que anit
ri féu En Pedregal, anunciant-li el sea
decidit propénit d'abandonar la cartera
Finances, per no estar de enuformitat amh lu publicació de pastorals
sisas prole ts espanyols.
A judici del marques d'Alhucema!,
amresta delicada Micatió de lit reforma
de recicle er de la Constitució ¿tu sofrir un ajarnament, ja que altres importants assannatcs du Garreen reeueraxen Falencia prefcrent per a la seca intmeliata solada.
El sena en l'as de la prtraela
que tingué incas afalagaders p e r al reformisme. la qual alentiiicacia anda la
seva palirica rus red'a amargar. Coiacidi arab el criteri dil presa
dent al predicar reportunitat d'ajorrar
la

qeeela

L'A/cele aemera, arme disimular la

seva p rod. -asa en majara religiosa,
di.mt que ezmird'a fervorosament els
preoepap a, afiimaaque YE:asara ,. (s2
paryol
cr:ines ura errada geur nee
dontiaava a l Praler palilie i citar itss7,onava foutlanunt els lr.teressns d'Espanya
davaiit l'estraager. Fati notar (me la set/nana que ve trametera la batidera
regelars, clevaat el rci, a Seailla,
juni, En "lanar.

En sera/e:111s termes s'axprescarea els restants ministres:, pe_
re anunciant que no tractaven de
posee ebelacles al presileni, en
un plet de earecter
El conde de Roinanones recordä les peripecies de Den Qua(
xot calan tractà de ficar-se en
;tesar:netas de l*Esglesia.
Parah, finalnient. En Pedregll,
i amb terinee mea concrels alludí als compromises terit.rets
pel seu parla, recerdant, apoeara
els seus raonaments, que en la
Societat de les Nacions, do la
qual forma part En Quiñones da
Leim, co representa ció d'Espanyae hi ha avenada una cläusula en la qual es reconeix per a
lotes les raciona associades !a
iiihertat de cunea, prohibint
d'una manera taxativa les limitacions. Anab el criteri del Gevern espanyol—digué amb izonia—En Quiñones de León t i n drà ara que propasar /a reforma

de tetes les liares nacione.
Quinyones de Leen tindria ara
que proposar la reforma de lotee les desude necionl,
•

nyors b:sbes.
Es pensä tie substituis a/ senyof
Pedregal, a llisenda, el senyor Alvarez
Validas. A aixar hauria accedit la junta
del partit, peral ahí: oposä el scnyor Pedregal 1
El reformisme deixari d'estar repré.
sentant en el Govern. Ajad no significa
que es trerami la coneentracid. El reIcandsme seguirà donan/ a) Corten e)
set] ajut incondicional. Encara que no
tui bagués eleccions, en les quals aspira
el scayür Alvarez tenir una representarle:, est relació amb It importända de
tes :aves idees, j a que no azul) el nentbre -deis seas partidaria ajudaria al
Govern.
El sangre marretAs . d'Alhuceanas no
renuncia a la referma ce/sol:ti/dona/ En
1)5er:tire-la en el seu programa, no es
tasa termini per a la mateara i. d'acord
am5 la seva opinió, estén que hi han
ara assump!es nuls apremiants; els de
Pus rnatIC24, Marroc i situacirí de Bar-.
cdona. que el de tocar Earticle II, que,
natural:nena ha de suscitar dificoltats,
cree que s'Oferirä primer la cartera al senvor Villanueva. Si accepta,
agnial sentar serh el candidat del President. Només després pot parlar-se
d'altres natas.
Taus creien cite la dificultas ¡savia de
sarg i r per la eüessió del Marree. El senyor Sdvela abs
' enginyat per eonvnen- ele eletnents Cirils. C070 aeensegui
51/11.: . azr.r al Merme /re asprors amb

reeltars. Quan arrlä a Melilla nomas ziandiren al mea, a rebre'l els rapa
de Coa, i airear per diseiplira. Fin embarEaconiadareis proa de 300 oficials.
Al senyor Sdvela no li manca habili.
els

tal.
deixar-lo am qtrant temps per

vence si es ce firmes els optimismes
sehne tea si rcalitza el ecu propasa d'en-

daaar les coses de manera que pagel
rae'nbarcaa-se la quinta del 20 i que
resto a EAfrica montés 35,000 bornes.

UN EXIT DEN PUIG I
FERRATER

Al tetilla Romea s'ha catregran esa, el
drania "La dama ,alegre", d'ea
Joan Puig i Ferretee.
El teatro .presentava brillan-.
!tasan especie, figuran/ entre els
espectadors la plana rema'r de la
joventut literaria madrilenya.
L'autor ha estat eridat a es-a
eena al fina/ dele tres artes.
acebar l'elan( ha sortit
amb el literal. Valentf de Pedro,
la labor de traducció del qual
digna de tota mena d'elogis.
La iitterpretneid ha estat
len', sobresorttnt en gran manee
rus la senyora Plana, la qual
fet una veriteble ereacl da "Lla
gama ulcere'.
rat aquesta nit, amb

LA

e SPECTACLES
5
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.
Tetre Cata iä Romea
Telèfon, .3,500 A.

.

.11n

rIn3 Ea r tualItat. _ 9. La revista El Pala
de las Rada.. Tota la Cotnpanyla a escena,
Stil d'InIerpretarld.
Deml, dijous Vernint osmio'. Le Tontee:Rae, per insetina Plizatn , potiirlguei,
Lluts :Moreno ele., ci. e., 1
El Pala de. la. Nadas
e
, Estrella dri IR Coniiiiidla Beles el

_Teatre Nou_
Companyia de sarsuela de
' FREDERIC CARALLE

A y tti.

dimecres, tarda, a dos
quarts de cinc, La alsaciana, Morusa. Nit, a dos quarts de den,
La olsaciana, La rubia del FarWest, Los cadetes do la reina,
1/01' Ptoilf i lUG Cahallg.

Dissaht
_t'y/sola de la preciosa sarsuela
Mat41
WM DIO EL PESCA1OR
ami, tin estupend 11111C.

ma -

L'extraordinäria avent-ra

EMIL SAUER

d'un comte i d'una herbo-

Extraordinari 1 seloctisslm

lària

PREUS POPULARS

MORRA VANNA
O Jornades, 400,1 'mitres, prOleeIntit-se sotierra, art , luxe , ritmosa I Pies e ntaeló ntal• vista. Mes de
21.000 r • speetadni, han n 'estila t pel
SALO CATALENTA per admi-

programa

g

rar la meravella de la entente/lo ra•
f•a MORRA VARNA.

;40+464.4444444444444.4.44+4

444444+04.444444444444+454+

Teatre Cònic

Diana Argentina Excelsior

Gran rOmpanyla Miro-n/1,mM de
varietés ONOEROPE
.1,10, e/Uncieres . Oil, a tres timarla Ce
den. Colossal (unció. Estopend prog rama.Pm
ri e ra par': 1. Slmfonla
trr l'orquüsira. Pilar Alcald•

Avii, primera Defensar-se o
morir, El Hl invisible, Reineta,
La vall silenciosa, L'illa Vanilla.

111a îtt liflliil
4+44404.41+11•11+44444+44444.,
GRAN TEATRE DEL LICEO
Avui, a dos quarts. de. dru,
terrera de propietat i abonament,
npera espanyola en tres ac!es,
del mestre Pahissa. Mariancla.Dentä. dijous, a les HOU.
'dels celebres artistas senyors
Itafgren, Olcewska. Senyors
Brimbert, Groenen. Mancavarna,
niestre 011o Lobs°, La Walkiria.
-Dissabte, fundó d'homenatge
al mestre-autor Jaume Pahissa.

Notabl e s dointets SORDA 1 Irin
Avul, Munieres, estrena:
La illa deaerta, privosa comedia
SEEcES sorolleis, exit arase peeceden'', do la mes g randiosa 1 monumental per hola de gran expectar14

•

del

perlal . amb Onofroff. Divendres,
debut de la eaneonensta Pequlta
Arroyo 1 Sr /a ballarina Felarmine.

caes

DIUMENGE, 8 D'ABRIL
Segon i darrer coneert matinal per l'eminent pianista

EMIL SAUER

Cançons

Aviry, dimecres , Parisette lltrtatt,
episodl). Parodia dele trei 111011quetara , per Max Linder. Rosa marcida. '
Sena, Aluda de nIngu. La venjança.
del chofer. Aclualitats Gaumont.
Eterna, dijous, esttene9. Parisette
(Siega I /creer cpisiídis). Somnis
»vende, per 31abel Normand. El
leal núm. 313, I altres.

ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS
Avui, (humores, larda ¡ 1111,
1; 1 • 311S programes.
Projeceiú
notables pellicules
per les celebritats des a

EL PURA() DE ROSAS

i la revista Hispano-Americana es
1 acto 1 tM quadra9.
ESPAÑA ALEGRE

1

pantalla

1

Alanichelli 1 Makowska
liS col,,, 'al
raecions
Willy Picardy, jongleur
Margarina Gracil, bailarina
Hanni Garden, escultural
L'as drls exeentrice

RAMPER

r•.+04+. 4e44+044.>0.44-0444-04
Gran 1- eatre Espanyol

i la g , 11 1.11 ttrtisla
RAQUEL MELLER

Rampor i

Tots
C011114:/:111 de VOtlevil I gritas
tspeclacles de

BARANDER (L'alcalde).

lefr011+4141-1144-t-Z4+14.11441.44
qmomia

eitre Victòria
Ifirecei tlFerrIn Vallejo , Francesa Vidal
ak,tre 131,1Y - t.01111.
AVUt d.mecres 4 A abril. - Tarda, a
dos 4itaUs de cine. VERMUT popular. 1. el
CantrLeando. (A i Dire anda VulleJo I Planne.
11. En Sevilla bilitä el amor. Usa
• 0 1 50 tIc Concepchl Huertas 1 del uhaeltan I ltila )Ioier.o, ¡"00" dele
bat trae o a Barcelona, -aeom p tny41. Ite
se. , ,,ehaln, PratliA . etc_3. La gran re• a d.
I E8to.iiitlez,
VAYA CALOR!

JoCi_rna Eliafter , Salut ItodrIguez.
1,
jvtevi
sP.), Lnipar Muren. 1-•••
t lora la t . t.anpliny'n reau
gas

.1 !t e a CIlatli de ara. t. La Da9,, 9*pri.o,, miti g ó /Inertes I el enli-e41
bin,Uni • I I ii.s Koteno, (Ele al moirda ame
tic pa.. del
a ...u', I el rente aei
Dzm
Y'xiertit''„ cona au 0.04 al:ea/retal
¡ir.

València, 295
VI una

IA

BARCELONA

Rill211111111111C12111123111111:11111111111111111113111311211

Mccumentai-Fe'.ni- Waikfria

per Merla Corlee*
Nit, a /es 10, Ven:r • o/1, EJ. Flechero. Recstreita de la sarsur/a

E•0714, d/pAmi. tarda, La mara peceaura I El poble ea mostee del Rei.
_Nit L'EXILAS , El berander (L'alcalde).

STEVENSON3 ROMAGOSA 1 Ci

PREUS POPULARS

poi notable tenor .I.,sep Sanchez

EL

SALO DE MODA

64.1144.4.4449.14+1041.4144 3 444

programa

Espanyola

Agència

LA RIARQUESET
A
9E DEFENSA
+444.444+1.4.444

Er.traordinari i selectissbn

arte 1 3

trulata I - N1 pee,Sela. LA GORDA t e
:inda trena g ens ae le Rambla). -51. a 1 n 5 lo El. CdtANDirts Exur.

argatment El valla al-

ASO) , dimerres larda 1 nit. I.cs
peldieuies Inter'essans Vallt Silencio
so 1 La isla Vainilla, la de assomple arorrieä El fil
(tes de la ernocionant cinta La
varetee desnude, rinitis p rota g old s lea sán los gran estrelles PINA MEtil .CIIE1.1.1 1 EI.ENA 31AKOIISKA.
reiv estrella de
LA DESCONOCIDA
per la cel.ltlre 11.1111A JAC0131NI
Doma, diJons E sIEN
n
tic

EL OLIO DE LA AFRICANA

ASSUMPCIO CASAL'
Avtil riltneerea, 4 Cebra. Tarda,
a 14 5. Yerma! reu1,1a. Entrada 1

Del!

Palace Cine

TEATRE BARCELONA

11101ANOS DE VtENTO

DErtGES I SANTPERE

5.

444.44444.44+44.4444ettffl

1144444441/44.414444.4.41144444+

Companyla de sainete cunda,
opetetes 1 revirles._. Director tt,
escena 'Milis T. Maurente. Mestrcs
directt;rs 1 t'entrenador, /osen Esvira, Antoni Cataie 1 loan Aulf.
Avui, dimecres tarda a les a. MA71NEE prenen;-(11 /out Mula Consta. L'opereta ea 1 acta I 3 qua-

Perquè STUDE\BAKER ,, es donstruit per les fàbriques inós
importants del fltiófl en cotxes de O cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles pera cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a més
de 9.500 inspeccions

se o morir, per el celebre artista
EDDIE P01.0 , projectant-se la primera /ornada. L'extras El. tres
mosqueters, per MAX L/NDER„
1/ere& «tenis CINC ESTRENES

CONSTANTINO PLA

Teatre Novetats

PER QUE?

lenoloeo I La lela Vainilla, la Hila
conella Reinecita, el tlInl interessant El hilo invisible. ESTRENA de
a gran serie americana Dentender-

El director es un "hacha".

4444+11+64411.4+444+44+4444.

CILINDRES

Tois elai la se y a ' rijulació li doblen el pren

dimeeres tarda I nit. Gran
ellosos prosa-antes. _ Les prEllcu-

-Divendres, 6 d'abril, nit,
fundó en honor i benefici
del galan jove
ANTONI ARME'F
1.a comedia en tres actas,

rla

vi

No n'hi ha cap . cue doni majar satisfacció

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohemia

EN FAMILIA

jous, farda i nit, La monta-

Truttet'a astral.

6

4.04.44.444444444444444444

larda,
EL SANTO DE LA TIPLE

cid de Victoria Pinedo.-Di-

per Mari• Conesa
D e nla tarda a lea 5, 1IATINCE ar's•
to,taiw, e'rr. n..01 - 111 pan IIIA.111I
(DNEsA. _ El puna° de rosas 1
Gehena alegre, por Marg a Comisa.
rdt a ira 10‚ Los Monigote., El
Due de la Africana I España aleEn
era,
r Me y a COne.:1 1,
present selmana . ESTRENA en
ta
attitest real,
reslsta ARCO
IRIS, Itt i ront s'estrena al Tea",
Ap010, de Madrid.

4

ANTONIETA
(Exclusiva d'aquest Saló/

lea

opereta en tres actes, crea-

sarsuela cfaulta en

A

MARIA

NO, a les delt

La

BAKER

tra

ARISTOCRATIC DALO
PALAU DE LA CINEMATOGIRAFIA
Aval, dimeCres , estrena de /a forniosicedna cinta
DITXOSOS NIRVISI

Avui, dimerres, poputar,

dros,
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KURSAAL.

l'Unos larda, GRAN MATINEE es-

La reina de las praderas

Dépendent i noi

Plano

crema de color, per yendre. per a recadoS falten a. pta.
lIsscrla. Vallada, 303. 2-1.
Correr Granados , 90, entl.

4-4144+04+0+444.444444+0+4144

Madrid
Avui, dimecres, tarda:

frc5c04pt2s-Asalto,213
.f arrnacia •

RON.

num. 2000.

I CINEMA NOU

QUEMO - CORTE*
(Te ) efon 4i34 A)

Toatre de la Sarsucla, de

SARNIc'"

pARADELL

Es necessita

•
Defensar-se o morir, 1;
El novel!, La nena del cabaret, El
raillonarl, Els herois de platJa.

Companyia da cernid,*
QUELL - TUDELA -

epereta PInedo-Ballester

Cura rápida

Tectres Triomf i Marina

ihallartna1; 3. Tony. Tcnyto I Arturito Crics trxrentries musical,/
.1. &moleta Guerra tcongonettsta)
5. Famili• Briatores Onalabaristes
inuslcals, saltadora , amb deeoral
propti. ideseans. SOFOCO part. EXITAS ADMIRARLE. cl colossal (asediador clentific •
ONOFROFF
Amb 503 meravellosos experimen”
de •ntgrreatt.l . renovals cada . ella.. _

INIEP Pollofil

Companyia de -sarsuela

1'

Restaurant esperinl.
Pelx , Ostres 1 Mariscos, Quintana , 7.

per la vol.(' artista
Constarles T'Imago*
Diltuns , gran acontolxerrient. Estrena de l'extraordinaria pclIcula

¡MOL!

Trs'ine a rasa

PP
TEMPO.

Desitja capital per desenrot.',
llar indústrla exlateut. Don«,
referancles, tracto directa.
Escriure a LA PI;BLICITATd
bona modista a dornIcIll. núm. 1.180,
Escriure a LA PUBLICITAT.
MODAS

gans Tyndall.

SUMA

Jove catalit4i;

Pepita Carreras
Diputació, 218, Ler, 2.nt.

RESTAURANTS

TEATRE BARCELONA
DIUMENGE, 5 D'ABRIL

MiloäSaININ

quart de cinc. Dos grandios ._is1 Germans Quintana contra Btle
partits de pilota a cistella. Ni l , a diola i Araquistaln. Segon, a e.sa
(ella. Ondarres i Salsamendl corla'
un timad d'orne. Dos extraordi-,
naris partits. Primer, a pala. Ira Olascoaga i Palau.

4.1.04~004.04~4400+0.01i

Sakí Catalunya

S,, gon i darrer conePrt
tina' per reminent

Dimecres, 4 d'abril de 1823

• tic: Franer4 y Perozoff. Teilfon
3332 A. Tarda, a dos quarts de
qual re, nit, a les deu: Presea1:mid de les ma gentils artistes
i els miiilcla números de varie
lats. Cada din, dele', a dos quarts
de non: Aperitif dancing a lisie
gard FuyQr, i luna a quatre maII. gran Tabarin americà. Tzi-

.al oa. DE INVIERNO

dimecres, tarda',

Nit, Joventut Jordiana :

PUBLICITAT

Raquel Melle/.

+4444+4.444.64.4444.1~444+
.4444.44444444+64444444444
Teatre

Barcelona

Gran companyia còmica del
teatro Rey Alfonso, de Madrid
loe 1 di,yytor:
Francesc Alarcon. Primera
_iet,riu, Elvira Muro. Avui,
d'ameres, tarda, :I los
La mairina do guerra. Gran
ciit de la itigilina cómica en

4 4444-0444444-

CONCERTS
Orquestra Simfònica de Barcelona
Any XIII. S-; (1q. io XIV. Tercer i úl.
tim concert
Diunienge, 8 d'abril, a les ne e del ma ti. Obres de Bertho1791,..
C. Alegria, A. Bote', i V,,:tgoer.
DireeeiG: Mestre Lamote de Gri-

gnon

Venda de localilats : Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel,
1

i :3.

MUS1C-HALLS

Serveis ðe LI N I AS
2,1alaga el 28
vapor MONTSERRAT sorlirit de Barcelona el 23 d'alszl, d .V1:- ncia e:
Cadiz el 30 cap a Nova York, Ray ana i Veracruz.
El vapor ALFONSO XII sortirà el dia 17 d'abril de Bilbao, el 19 de Saatander7e1 . 20 de-GiJdi
21 de Coruña per a Ra y ana i Veracruz, admetent carrega passatge per a Costafirme
i
Pacífic amb Bol borda a I'llavana,
Ei

i

LINIA DE VENEZUELA-COLOMBIA-PACIFIC
El vapor LEON XIII sorlira el dia 10 d'abril de Barcelona, .111 de Valencia, cl 13 da
Mülaga i el 15 (le Cadiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife„ Santa Cruz de da Palma,
Puerto Rico llavana, La Guayra; Puerto Cabello, Curaçao, Saltanilla, Colón i pel Canal de Pana,
ma a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique, Autofaga,ta y Valparaíso. Sortida de Valparalso
el 12 de cada mes, retornant per la mateixa ruta fins a la Guayra i d'alli a Puerto Rico, Canaris,
Cädiz i Barcelona.
LIMA DE BUENOS AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortir a el 1 d'abril de Barcelona, el 5 de Màlaga 1
el 7 de Cadiz per a Santa cruz deTenerife, Montevideo i Buenos Aires,

LINIA DE FILIPINES
vapor LEGAZPI sortirà ei dia 19 d'abril de Cädiz, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 I
de Barcelona el 25 para Port-Said, Colombo, Singapoore, Manila, Hong-Kong, Kanghai, Nagaat.
ti_ Kobe i Yokohama, admeteht passatge i chrrega per a dits ports i per a altres indrets per ole
quals hi hagi establerts serveis regulara des de les porta d'escala abans indicata.
LINIA DE FERNANDO POO
L1 vapor CIUDAD DE CADIZ sortir a de Barcelona el dta. 15 d'abril, 'de Valencia el 1.6, d'Alae
cant i Cartagena el 17 i el 2 1) de Chdiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cretz de
la Palma, restants escales intermedies i Fernando pdo.
El

EXPEDICIO COMERCIAL
EDEN CONCERT
Asalto, 12. - Propialari: En
Francese Itmoi. Director artis-

ESPORTS - Fro p tú

Principal Palace

Avui, dilu y eres, tarda, a un

El vapor REINA MARIA CEISTINA sorlira de Bilbao, si no bi ba ronlingencies, el 1 4 d'as
bril, de Santander el 15, de (lijen el 16, de C.orunya el 17 i et 18 de Vigo cap a Nova York i
Havana, admetent carrega i ca,algers.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transallartlica tel establerts els especials deli
porto del Mediterrani a Nova York, ports Cantebric a Nova York i la linia de Barcelona a
pines, les quoies sortides no són fixes i s'anunciaran oportunament en cada viatge.
Aquests vapors admeten crregn en les condicions mes favorables i passatgers els guate
la Companyia dóna alloljament molt ehmod i tracto esmezat, com lio ha acreditat al seu dilatd
serveis. Uds els vaporo lenen Telegrafia sense fils.

I;(10S

MI MARIDO SE ABURRE
.N I , a le, dim. Estrena de la
ednitsala argrntina en tres
Del es,

111) PRINIA ESTA LOCA
11.11In, ilIj011s, tarda, Mi mase aburro. Nil, Mi prima cató loca. Di1O:rldre•-,
gran ebdevetaitnent, estrena
tien
. . EL NIÑO DE ORO
r;de

S-L-lteeterte0.041A-

Planxa
ondulada de
120 per 75 cm.
P tes. 750 m.2

3IEZ (13

Plagues de 40
P te e
.05 na.

.22%. 3Egi

PER A TEULALIES

Materials artnats ab atninnt exchtsivantent
JOSEP ESTEVA I Cia.
Portal de lUnfrel, I i 3 pral. :: TeiCon 3344-.1
Fillbrica a Sarria.

BARCE LONA

7. 40 cm.

