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LES ESCORRI ALLES

, La proximitát de les eleccions generals espanyoles produeix
3 Catalun ya una rebrostada d'aquestes vegetacions estranyes que
prene n la nomenclatura de la política madrilenya. Ara tornem a
mentir, més sovint que de costum, els noms de l'exotisme polític:
addicte, romanonista, albista, garcia-prietista, reforesta. Dins de l'opinió catalana, la flora política d'Espanya está
extin gida . Peró de l'escorça resseca surten encara alguns rebrota
De cada dia més, la filiació madrilen y ista que adopten altuns catalans té un aire extravagant, cómic. Tots comprenen aci
el nacionalista, el republica., el jaumí i tot. Allá que ja no comprene m és, per exemple, l'albista, el maurista o el romanonista.
Ija catalá que es diu nacionalista, o repUblica, o jaumí, ho és segurament . Qui es creurá, al cnntrari, que un romanonista o un
ho siguin de debó?
Els catalana que duen encara, com una marca, les etiquetes
postisses de la política espanyola són les escorrialJes d'un producte esgotat en les seves fonts. Ja no raja la font d'on sortien
els agrupaments catalans continguts en el circo! dels partits es-

panyols. Amb plena bona fe, no hi ha avui gent catalana que senti /a política de Madrid . Hi ha catalanistes i anticatalanistes, i
aquells altres que no són res. Peró albistes o garcia-prietistes?
• Els que es diuen així, en fan, peró no en són. I és que no
lo poden

ésser. Si tenen el sentit del ridícul, estalvien l'ús

de

J'etiqueta madrilenya, perquè s'adonen que a la nostra terra esdevé visible, i els sap greu de fer riure. Generalment, un roma¡mista o un albista catalá s'anomena ell mateix, quan s'han
d'anomenar alguna cosa, "amic del comte de Romanones" o
"alnic del senyor Alba".

Oh, el clar seny de la humil gent nostra! Suposeu que a
l'obrer de la fábrica, o al fadrí del taller, o al porter de la casa,

e al dependent de l'adrogueria, Ii fett saber que tal senyor fabritant o advocat, ronegut seu, és nacionalista o és republicá, i no
tindrá res a dir. Peró innoveu-li que és reformista, o garciaprietista, o albista, i tot seguit una mitja rialla irónica apareixerà
In el seu rostre. Pensará que aquell senyor és un comediant, o
gue no esta gaire be del cap.
Les escorrialles catalanes de la política madrilenya només
qiuen del favor que el règim actual els pot prestar, o de la corrupció del diner. No hi ha cap saba própia que els doni vida. En
dquest punt, els catalans del segle XX representen un gran progres respecte als del segle XIX. En la centúria passada hi hagué verament, a Catalunya, esparteristes, castelaristes, zorrillisles, fins canovistes. L'espanyolització políti c a era gairebé com7
pleta. Actualment, si el nostre poble, en política, no s'ha fet encara totalment catalanesc, ha deixat d'ésser definitivament pro-

Esperezn que aviat será tan intens i general aquest allibelarnent de la consciencia política, que els catalans escadussers
inscrits encara nominalment en les miles espanyoles, trobaran
,que la gent els guaita una mica de reüll, i se'n donaran vergonya. L'arma millor per combatre les es o orrialles del madrilenyisme polític será així la fresca ironia que el català racial
porta a la sang.

VARIA
UN VAGABUND "AUTOR

rits literaris, no té casa, no té gabinet
de treball. no té biblioteca. Escriu a
qualsevol indret: en tren, en tram, al
café, sobre el piróscof, al Ilit, en un
restaurant, etc. Una de les seves primeres novel.les, fou escrita en part, sota la tejida en ple desert de Sahara , i
acabada en utt vaixell cami de la Indoxina. Les proves floren revisados en
1 900 a Xina mentre l'autor combatia
contra els boxers en la caserna de Saigon i de Mitho. La seca segona novel.la l'escriví complint el seu servei
militar, a la caserna de Cherbourg.
rant la g,tterra, a les trinxeres escrivi
"Herois del front". i algunes pagines
foren signados sota el foc i sota l'antenaca dels gatos asfixiante. Acabada ta
guerra, se n'anä a América on. sobre
el "Rochembau" escrivi "Sota l'obús".
Retornant a Franca, escriví pel carni
un volum sobre "Els Estats Units durant la guerra". Passat a l'aviació militar, en els seus cols freqüents ha Sima bells apunts utilitzats en "La Ilourlardier Camus". De jo y o escrivia navegant en barca... Un llibre de records
"Gents de mar", ha estat redactat en
Ull veler de pescadora a Bretanya. "Jo
només escric tot movent-me o i';iatjant.
Quan no viatjo—diu--, rúnica posició
que m'iLlumina és la d'estar estirat
llit."

Ad:s ens referírem a un autor vagaha també vagabunds esdevinpts autors. Un d'ells és Svirsky, del
Ini hom festeja actualment a Moscou
el tr eateim aniversari de la seva entrarla f,ficial a la literatura. El Isvestia
ere dunat belles dades narrant com
fiiai vint-i-cinc anys aquetst futur
extr:pt- baria recorregut com a vagabuad , ts els camins de l'immens
hoste freqüent del drcer caoscov;t2. Tu c a set anys. quan ingressi
e. una tt , s,:clació de mendicants, on es
` itIrkaven" mutilats per excit 1;
Oinp; •s tel públic, i In:cià I.). seltz,.
•
azompanyant falsos cero.
hero,:,.-prés per al furt, reeix;nt-ne beikamt travessant, en l'exercici de la
Ritssa de Nord
Sud i dEit a Oest. Comeneä de llegir
ak
anys, a Rostow, sobre el
el ;-£11 primer m ..;stre ion un
6.15..re grec que es deia Kristo. La prie7a Otra de Svirsky fort publicada
" in rtriudiquet de Rost , w ija Stil
•
aquella extraorelinria riquesa
i observacions que caractnitzä (I( tprés la seva obra madura.
Littre les seves obres s'esmenta cenec ' alent Els ¡tomes perdids, pintura dels I ‚SEVILLA, GUADALQUIVIR...,
ba:zos fons moscovites; "La Presó", en
ti q ua: tle.scriu els detinguts politics i
Sempre esta bé que les Corporacions
c 'muro. cornpanys seo ; altre terrps; "A públiques facin viatjar la gent,
la Irraltera", "El camp dels morts", ap r ofitant fútils pretextos. El viatge
in , trueix; veure món és enriquir l'espeettétüra.
rit amb experiencies de tota mena.
Inspirant-se en aquests principis,
M' , 1-)ERNIT.47' AROUITEC- l'Ajuntament de Barcelona ha acordat
TONICA
enviar a Sevilla una comissiä de regi• ;:a constant de la modem:- doro.
ii
No exigirem als nostres llegidors
CAses, tant en ço que es cela conquista de la higiene com l'extraordinari esforç que cal per des, r/s,-' ha tingut la seca solucii). cobrir causes d'aquesta expedició.
,-ns ve d'America. Per tenir Els ho revelarem sense fer embuts. Els
ro gatideix: el máxim de llum regidors barcelonins aniran a Sevilla a
'H,Itte, la planta de l'edifici ha tornar la visita que van fer a Barcelona
• ;, forma dan octógon al qual els regidors sevillans.
costats. El ces central va
La cortesia mai esta de sobres. Les vicara al Sud. En corresp,n- . sites entre Ajuntaments poden esdevenir
'
anglos externs de l'octógon tan naturals i constants com les visites
T.,/tre edificis lincak (un entre particulars. Ara van els regidora
cadascun deIs cos- harcelonins a tornar la visita als sevi,n a radi vers l'in- liaos. D'aquí a pocs mesas vindran els
ti
' rio;:ma
de. Sevilla a tornar la visita als de
. 1 !.;miruc
; ele la contilació.
Barcelona. Un; quanta nietos després,
els de Barcelona tornaran la visita als
de Sevilla, cte. No s'acabarà mai, i la
UN AUTOR VAGABUND, Venta Eritana
i altres institucions de
MattuA Hourcier, autor de la re- cultura esdevindran tan populars a la
ecat nq
val.la “Paul man friere" i neo Casa Gran com a l'Ajuntament hispaIlavtiller
de la legió d'honor per me- lene.

EL VOT DE I ES!'

DONES
Els debata que sobre el sufragi femení s'han sostingut en el
recent Cong-rés anual del partit
socialista belga. mostren la desviaciú que en el. criteri politie•
produeix sovibt l'interès de perfil. El itiseurs grito congressista
t'ahí, Fesler, es un exemple de la
lógica viciosa i de la nwral torta
que el partidisme fa néixer, ädlrue en els hornea mes -honestos
i clarividente...
Fesler es declare eantrari a la
coneetssió del &el. de vol a Jes
dones belgues, parlant en nom

de les organitzacions socialistas
de Valönia. Tothom sap que el
sufragi remolí es un dels principie tradieionals dels perlita
avançats i assenyaladament del
socialisme. Yergue. dones,' fan
els socialistes valons una oposicid tan forte a l'aplicació del dit

prihcipi?
Cal Loar, si ultra cosa no, la
sinceritat de Fester. Ell ha dit
que la concessid del vot a les dones en les eleccions monicipals
ha afavorit la dreta, i que la
mateixa cosa suceeiria, d'una manera encara més accentuada,
les eleccions provincials i generala. En poques paraules: Fester no vol que es doni el dret de
sufragi a les dones belgues -per
la raí) que

els socialistes iti

per-

dejen electoralment.
El nostre liorne ha fet els seus
comptes. Amb les estadistiques
electorals a les mana, ha posat
de relleu un fet gairebé trägjp.
A les darreres eleccions rnunicipalo de la circumscripció de Citar
leroi, 25.000 esposes d'electors
socialistes votaren 4a Insta de la
dreta. 'FambC tau veure Fesler
que l'estahliment del vot fement
donaria per resultat, en el conjunt de les eleccions legislatives
belgues, una majoria absoluta de
400.000 vots per al partit católie.
Ve't ací la substitució del criteri de justicia pel de la conver
niencia de partit. Cal creure, paró, que els nombrosos parlamen-tarje socialistes belgues que s'han
compromäs a acceptar el sufragi fenterd no es deixaran convencer per les estactistiques de
Fesler. -Si ara hl ha malles mullera de socialistes belgues que
voten contra el partit de llurs
esposos, el remei indicat seria,
polcar. l'organització eta eursets
farniliars de propaganda.
A. Rovira i VirgIll
MetlanteMiRelKSIBBentlisnaReatslesSe

Full de dietari
PEL I PLOMA
Fullejant la "Illustration Française"
mIce trobat un seguit de croquis presos
en una reunió de la Societat d'Homes de
lletres. N'hi ha. da primo, n'In ha de
grassos; n'hi ha de simpätics, n'hi
d'antipatics... Pero gairebé tots porten a
la cara algun additament capilar.
Aleshores m'he adonat que els bornes
de Iletres catalans, d'una manera gairebé
unänime, van anda el rostre alaitat. Miren la cara rodona l'En Segarra i la caza angulosa d'En Riba, recordeu el somete irónic d'En Carnet., resident a Génova,
i la rialleta cinica-ingénua d'En Pla, que
a hoces d'ara s passeja amb el seu basto'
rot pels pares i Ilibreries de París; contemplen la gravetat d'En Lopez-Picó
quan el diumenge puja Rambla amunt
amb un pom de clavas a la mä dreta o
la mobilitat facial d'En Millas-Raurele
quan explica la seva invencible vocació
dramätica o la esquisida bonhomia d'En
Martinez Ferrando quan us ditt que la
seca prosa es fruit l'una labor aferrissada... No descubrireu un sol bigoti, ni barba ;no descubrireu ni tan sols una modesta mosca.
Tal vegada em direu que fins ara només he examinat el 'lastre dels literats
joves. és a dir, menors de quaratita anys.
Es cert. Si reculem una mica, trobem
acial una generació integrament pilófila,
o sigui, amiga del pel. El nostre Guimerä
tragina desde no sé quina edat tina barba
i so bigoti respectables; En Narcís 011er,
el nocel.lista, conserva einen mostatx; el
pintor-poeta Russinyol i el poeta dibuixant Apeles Mestres, no tenen cap frute amb la navalla d'afaitar...
ara ve j en de quina manera impensada
hem vingut a trobar una rallla visible
i indiscutible, per lié que una mica incola entre els ¡ores i els vells.
Per als uns sembla que la divisa és:
"ala on Id ha piel no Id ha poesia".
Per als abres sembla que: "allä on hi
ha pel hi ha poesía". Pereb malfiem-nos
d'aparences capilars.

Carlos SoldevIla

Més paraules sobre l'individualisme holandès
L'holandès que es un hinne
que té el coja d'ull . segur sobre
mollea de coses, ala dit, jet des
d'un . principi del seu holanditzar,
quo $'-individualisme
una grua virtut social, i
no pes 4111 defecle, com propalen
els. moralistas . massa Leorilzadora. Empront conceptes d'En
James Mark tialdwir, extrets de
la 'seva obra, - El Panulisme",
direm, os prophsil de la justesa
d'a‘quest criteri, que el »ostre
individualisme bolandé.s o cata-.
lä, _no solament es una gran
tu t social sind, i tot, un verilahle avene social. El clan dels /ro-,
irles primitius, la primera i ruda
seslvättra furnia de socialització,
és tan collectiviata corn la idea
dele pseudo sociòlegs del radicalisme sociologisla modern,
aquesta degeneraeiri que s'amp
-ute:Comnise.Ela-g
Itel elan, que él, prolaguista, més
aviat que actualista, no ti nocid del lo", i cts pi ; r aquest ritotiu que cli 1 els alIres individus
del elan sdn una mateixa cosa;
és per aixd que tot es de iota; els
."jos" s'entrebarregen 1 no iii ha
manera de substreure's a aquest
eomunisme, no hi ha manera de
mostrar personalitat, de !luir inieiatives, porque les mis eructa
i unànimes sancions caurien aixafant-lo, dam 'mi. de Fat revit
contraventor. Això, pel que es
refereix a la vida de les sacietata. La vida de 'l'individu ens
ofereix Ui, exemple no menys'
l'exemple de la joven-,
tul, que Cs el periode mes radiant i flora, el mis energälie de
la vida, i que alhora es el moment més egoista, el moment
Otte l'home se sent mea individualista.
••
L'holandès tomprén, dones,
'cele no cal anar arrib embuts;
l'holandis es din: jo son egoista,
tu ets egoista, nosaltres som
egoistes—doncs... nqb ens enganyem: organitzern-nos com a
perfectes egoistes, que aixi aprofitarem mis el temps, ens guanyarem rnillor la vida i ens estalviarern totes les tragedias que
els altres pobles que no voten
reconeixer 'llur r •goisme han de
passar, 'tot creient-se més
altruistes i idealistes.
Però, tina vegada establert
aquest principi, no totes les diEcultats eslan salvades. Els nobles si-dients idealistes es trolíen aleshores ert millors condicions que els individualistas.
Aquello es troben armats amb
una moral atronadora, tole de
menaces esborronadores, amb
sanciono tan esgarrifoses Jaral
.hipoletiques tan esfefereidares
com llunyanes, esgrimides contra les malvestats de l'egoisme.
Aquest s a Itres pobles indiv id ualistes, en canvi, no poden posseir aquesta salvaguarda, des
del moment que. riecepten integralment Vegoisme. Però la moral idealista es tantissimament
liprioristiva i de coerció tan 'laut astica. que a la Ilarga (almenys
en la vida practica, tan poe
ola amb el fantastie) es itesnereckila i, encara que ningh en
cenrg,a a la fi, ningú no la pracl'ea. La finita entre aquella moral ineficiente i l'individualisme
suhreptiei engendra en les sos
eietats idealistas o idealitzants
tot un sistema de mentirles i traieions que es un continu degenerar en tols els ordres de la humana a el ivitat.
L'holandès ha llucat aquesta
ruina i s'ha dit: no val a badar,
cal -ésser honrat; l'individualisme requereix l'honradesa. ¿Som
Iran fusta, piaôu civils per viure

públicainent i privadament amb
'honradesa? Dones no em partem
mes.
A la fi, l'honradesa As el manir dels negocio, i , per a una
pació, la millor solväncia moral
i material, deu de fortitud. Es en
va retreure aquell exemple del
bandarrisme grec: els greca sigue,ren forte menlires foren nonrata i el llur bandarrisme, no ho
oblidem, ateny el ple en temps
de Dembstenes i del Politncela... El mateix es podria dir dels
romana. Si Atenes venç a Esparta, no és pas pel fel del bandasrisme tttic sind pel fet de l'individualisme htic. Si Esparta As
vrtneuda, no ho As pas per causa
de la SPVa honradesa i auste,ritat, sitió per causa del sen roinunisme. Ben prop tenim encara l'exemple formidable del
palde inda porterós del nailon Alemanya, ensorrat en quaranta
anys nomas de bandarrisme. I,
respecte a Outalunya, cal no obli-

dar que l'intlividualisme bandas-

nieta catala ens perd a mida que
s'accentua; cal retenir que, en el
bou moment de ço que en po-driern dir el valeneranisme, els
mercaders de Valencia ornaven
l'interior prodigiosa
Miaja deis ntarxants amb un
enorme Iris, que en liebres
branze encara pesa avui: "Casa
famosa 'Mi, en quince anys edificada, proven i velen eme es Se
be el comerr que no diu el frau
'en la permita, que jura al pro,

CARNET DE LES
LLETRES
UN CONTISTA
Coneixeu "Vida d'infant", d'Ernest
M. Ferrando? L'havem rellegida i una
vegada mis ens han colpit la seva llum
i la seva sentor. Aquests "estats animics d'un nen contemplatiu", junt amh
les "Quatre históries", del malaguanyat Duran-Reynals, són, de segur, eis
més bells contes de la nostra literatura
novissima.
•
Caldria retreure mes sovint, quan es
parla de prosa catalana, els ernccionants
fragments de "Vida d'infant". Ernest
M. Ferrando va evocar en el seu llibre
el 117(5:1 profús i massís dels meconio d'infantesa. Els records són tenyits d'e:nació i, al seu damunt, un vel de maiencortia eis fa més suggestius.
Els contes d'Ernest M. Ferrando són
brens capítols de novel.la, esqueixos
palpitants. Escenes inuminades are;
Ilum de -crepuscle o faptasmes que es
belluguen 1 la claror terbola del quin- •a•
celé de petroli. De vegades us recorden estampes de coloro tendres; de vegades, els clars-obsehrs i les mirades escrutadores i llampegants dc Dostoiewski.
E. el Ilibre "Vida d'infant - hi ha.
sobre tot, tres capitols inoblidables:
l'un és "La botiga de llibres vells", on
el misteri, la tenebra i Ilur encís, són
meravellosament descrita; l'altre is un
come simplicissim, ponderat concia, on
l'emoció és molt ben cenyida per l'art:
es titula "L'infant. la gallina i el dial/le": l'abre és aquella narració agradolea, feta de suau contrast: "Amor,
dolc sentiment..."
• Si Set el llibre no los magnific i gustéis, aquests tres capítols ja proclamarien un contista.
En la ptt a d'Ernest 51. Ferrando
veureu de seguida la insisténcia amb
què intervenen els cucs sie Ilum, les esteches, els diamants. Arriben a ier un
paral.lelisme que no s'acaba mai. "...a
son tac les herbes Intmils del COMÍ S ' iiItiminaven Ilticiales; l'aigua dels sots
de resplendors denk/es i el ce! maleir
era ja tot ple ele diamants." Tot el
'libre és esquitxat d'aquestes llums meliudes i punzants. Els cantes d'Ernest
M. Ferrando tenen també alguna cosa
de cuc de 'lurn,. de diamant, d'estrella.
Ship-boy

hisme i no l'enganya, que no don
son diner amb usura. El mercader qui viu de tal manera, posSPIlire abundar de riqueses i, Per
fi. fruirä de da vida eterna".
propasar -se
coro a pauta per a la convivencia nacional, els holamlesos han
aconseguit ei millar rendiment
de I4ur individualisme, i això
amb el menor esfore; perquè
s'ha de saber i entendre que la
vida honrase. que al nostre
vidtialiomt bandarrtsta pot semblar-li una constricció, intolerable. es a Holanda cosa Inés que
faedora: estan tan arrelades les
praeliques trairade.s en aquella
terea que l'imiderahlement coactin seria al4t l'obrar deshonest.
Si els catalana solniesos sabessin .d'ésser 'honrats, ja no
hatiriem d'ésser catalanistes, ja
seriem catalana cicallittrats, i no
.es parlaria da pistolers, ni de
lerrouixismr, ni de Iligues patrirdiqües espanyoles, ni de feixismes, ni d'altres vergonyes. Si,
pol contrari no sabiern d'ésser
honrets, i per-una d'equelles
reo tontee que de veg-ades té l'alzar esdevenia la riostra Iliberlat
Ibannaeipnal, a l'endemh
ricen perdinla de nou i de la manera,més
Es ttar ron! el surtir arn,amb
aquesta4 cançonsde t;olitica i
vida honrades ,serntAarb ecisirt
pueril i maneada de sentit prée— .41 "Gioniale di Poesía", de Vatic. La politiea i la vida espan y oles de "truhaneria" i vivido- rose, ha aparegut una versió italiana
misma, de trampa i "picardía", d'un eonte de Insel 'Pta.
ens ha podrit les consciències.
— Afexandre Plana 1/repara un seSein loes els caleteas qui creuen pan "Comrabaedeeker", on recollirà les
triomfar en politice, paseos per seres visions de poisatge.
cas, sense Csser uns perfectes
— Still Vatit s està enllestint un
nvarriots; i el mots "murri", que Dirrionori Català. No cal dir gis- l'obra
abans era un improperi, avui ha h esperada amb un gran interés. tant
esdevingut sinänim de talentós -pel •prestigi de l'autor ton, per la tic-,
o d'eixerit. No obstant, la gent g?nria „tal, nu? necessitem ten boa Diecionari.
té tanta de fans d'honradesa, que
Tirones d'aquesta idea d'honestedat i del seu exercici, encara qu'e le•Metirrestirr.rwmermiell1~11B
fas pueril i sense condiciona
poliliques, se'n podrir' ter una
bandera que arrossegaria les
¡tui litt tisis.
J. Sacs
EL DISTRICTE DE VICH

La Política

ida diferents agrupatnents nacionalis-

Converses filo-

lògiques
Ens dentanava rahre dia ojo lector
de LA PUBLICITAT, que donéssim
en aquesta secció les regles fille presideixen l'ús de la dièresi. No cal donarles ací, puix que es troben en qualsevol
gramatica o tractat d'ortografia posteriors a la publicad() de les normes ortogràfiques de l'Institut. No m'Al, certament, gens difícils, la diéresi essent
el signe amb n jué es marca la i quan,
essertt el so culminant d'una silaaba
(co és, ni cansanant cum en tulio, ni
vocal subjuntiva d'un diftong com en
noi), es troba altar immediatament precedida d'una vocal, sempre peró que la
i no hagi ja d'anar accentuada graticalitem per qualsevol de les tres regles
d'accentuació dels polialabs (en el
qua] ras la seva qualitat de so culminara d'una sillaba és ja indicada per
l'accent agut). Així, són escrits amb
veTna, sdissa, dota, pecó no tel,
SUÍS, clolem. Tot es redueix a sabcr
aquesta regla general i a aprendre un
cut nombre d'excepcions, que consisteixen a no usar la dièresi en certes terminacions ('isst', -ista,• etc.) i darrera
determinats prefixos (re-, ro-, etc.).
No saben peró, si és perquéles regles de la dieresi són mal saludes pc1-.
nostres tipógrafs, o perqué moltes itnpremtes manquen de ii amb diéresi (com
manquen d'apóstrofo i de vocals amb
accent gretd, pera', el cert és que els impresos on apareix la dieresi usada coi-rectament són rarissims. En la conversa
els mots vida. !rala i el han<m'ir, que no cal dir que cn
eren escrits amb dieresi, apareixen
amli aquest signe reemplaçat per un
accent agut: (Ha, traida,
P. Fabra
Per un lapsus de ploma en la conversa d'abans d'ahir deia (e,olas. en ha
via de die brollar.

tes del districte de Viré es propasen demanar al fe.rm catalanista i cementa literal En Francesc M. Masferrer, que
accepti sera designacid per a les pro-

peres elecrions.
L'entusiasme que ha despertat I, noticio de la possible presratacid fa augurar
111) , 1 eselatant vielbria per al narionalisme viyali).

E.V PLANDIURA, TANHATEIK?
lins tibien que ha esta' a la vila de
Sarreal, En Llnis Mundial-a, probable
candidat enfront del senyor Fjgaerva,
pel districte del Vendrell, acompanyantla el presiden! de la Dipulaeid, senyor
Guasefl: l'exdiputat senyor Tell 1 ets
alcaldes de Tarragona i del ['cifren.
Fet un ranvi d'impressions, seguiren el
t i ilultte v,Ts Santa Coloma de Qurratt.
'CONFERENCIA AL CAS.4t
NACIONALISTA MARTI.NENC
/fria, dos quarts de den de la vetIla, diatard una conferMeia al Casal
Nacionalista Ittarnenc (organitzada ¡'co
tu loventat Catalanista "Els Néts dels
Alnwoiivers), En Gamersind Oleart,
qual disserlara sobre el huila "El Nacionalista,. en Cdnima Popular".

-smsammommigl

La situació a Europa
La qüest.16 de la Ruhr oontlnua estacionh0a. El doctor curo, restablort de la seva metal-

tia, ha rebut uns indIvidus del
Canell d'Explotació do les fabriques Krupp per tractar deis
Incido:lía d'Es:ríen.
Les gestiona del Govern :teman) demanant la intervenció de
tots t.' 1 G paisos, han donat por re-

euttat que tothom It ha aconseIIrt c1 neatidx: . que ea deba de coses i s'adreci dleedoment al Co-

seno frances. En alguna centres
oficials comeneen a donar-se
compte que la reststancla no por,
ta enlloc I es nota Jis oertg Ipdpg
aisló en el Govorn.,,

"ver'

Merellrer,"Zurg791
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SESSIO DE BORSA
del 6 d:abril de 1923
909111 Mari
Dalo
Obten:es Alt
72 . 80 77 . 90
teta 728o

1114 x11/0 , 7245

7245
122'75

•0. Cetro 131
ir. C. Menea. 126'25
12 1 / 911:11:s. 123' 00123
IBOGSA TARDA
Obtrtura Alt
Eaterlor 71.23

7250
0.1,
kel 0iann1 724a

Tanel

72'.5
7241) 724,1
t52'...
151
105•2
1225o 122'2.Ball

Tanc:

7125
7 . 5o

73'55
72'0

7255

1240 721,5
65'co

:C0l0ni4l75.e 0

4oiie
Sucres O. 4(reo 41'72 4050
198
1531A
0
61.elrono94L 9532 3 193 50 153 25
111119' 00 1145o
30F as114.5a
116'75
e igas 119 . 7 .
12315
123
Animaos I23'oo 113'25
PUipioes 710 50 212• 50 210'59 212•5)

P. C . InetroP.11.8 1 -oso

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 6 d'abril do 1923

DEL:TES DE L'ESTAT
rotule Ulterior 4 9/II
N,
, , r Exteroor

/G9.1

2 ; = Arable. S%F
tes, Tr. 1/, t Jullol tul 8. N.
• 0.0.
•
•
4 jener 1924 S. A.
•/, 1111 •
l a .111,
•
¿ lebrel • ß.A.
1>
le
a
9.
.1 - O , 91
11aWrritinerrra 1 oistrrucicus
la 49191191941 E. 0909..3.
3
29047(
1009
1906 Ser. A.
1996 Ser. B
1904 Sor.
b.
1901 Ser. 1:1
tete Set. D
1919 Ser. B
1919 Ser.
1912 Ser. P
1909 Ser. 9
1916 Ser. /3
1917 Ser. B
1918 Ser. B
1919 Ser. B
1999 Ser. II
1990
Detne £2. 501,11 C.. 1899 4 1/2

'

82
SI

9885

2tora. 0. • s • r. nectonar•uzades
• 2.. Ser.
••
• 3. • Ser.

5390
61

• E.* Ser
encelan' Pamplona
erbritet Lene.

9205
5385

Bao!. volersal isrrag. 40/0.
eena.
•
• ru
AL P. A.
äo
s
•

t..

6435
5885

8025

GS
9025

7750

• ••
s • a,
"a
• .
Praoçu 1E64

7095
6110

7775
0665

11 . 1 Ora/ iratavors 4 0/0
.• ••
0/0.
00
eerrocerrlle de Catalunye
tompany.a general 'lurcts. Calaba 9885

'Companr. ltare.oeoesa Ele00ricd.:4
loar y•ons 4 0/0
'Catalana Caz 1 Ylettal. ser. 9.
•
"
" P.
O
oroergle L'Actea. de
°tal.. 5 0/0
•

09/9

1ro00e00 8 3 correo Mvirlut
1594b5an5n. geuer.1 n'antes 9111 047 e1

7525
75
05
5015

Canal

88

ilTrreit

Eßpanya industrial

170

btat. 000. 1a77.iuns.
" 507.a,utr,. toca

ea amenes rl
DIVi5LS E8 7RANCEREEI
Franco, 4320.
Iilein suissos, 12023.
Ideen (olmos, 3720.
1.1ittr, s. 71E50.

11 214

lires, 32ag).
DAlara, 653.
Marc,', 0.04.
Ceronea, 1106 1-2.

001281 eitT
Obertura Ate
Balo
Tar.se
Poros
72.90
72' 7 5
72' 9072'35
Ataranta 72 . 5)
72 Go la . 5o
72 ce
F. C. Metrop 299 75
165179
RAL0118 42tiE DO ESTAR INCL03011 Al.
, BUTLLETI OFICIAL AL PRESENT 1 ES
COTITZEN A 110125A
. Sones Mota. Laposlció, tl
. per 100,
op.
99
iDaree.,,,,i , (trena and List
7 per 10:X2 1021,
3050 opo.
j3arCe1011a TI :e IMI and Liga
7 per 100 Preferents,
110 op.
--

BORSA DE 1aDR1r4
Interior comptat, 70'53.
Idem fi de mes, 0000.
Amoortitzahlt 4 per 100, 9025.
ídem 5 por 100, 9640.
Exterior, Sti'75.
liarte d'Espanya, 58200.
Idera Espanyol de Credit, 14300.
Itlem Riu de la Plata, 23300.
Diem illepano-Ameriettaa, 00000.
Tabaco, 24400.
T

fiuereres preferents, 9100.
Ideal ovdittariea, 4000.
Cadules, 9950.
Borde, 30200.
Ataranta, 363'00.
Frauts, 4315.

.:-

Lliures, 30'31.

Anuncis Oficiais

49

En el sorteig per a l'amortitzacid de 144 obligacions hipoteeäries d'aquesta societat, efectuat el dia d'avui amb la intervenció del notari d'aquesta
ciutat don Manuel Borràs i de
:Palau, han resultat amortitzades les obligacions, la numeració de les quals es la següent:
711 a 719
991 a 1,000
1,091
1,0 9 3

Banquera

BITLLETS
Francesas, 43 per 100.
Angleaos, 3040 pessetes.
Italiano, 3230 per 100.
Belgues, 3330 per 100.
SULSSOS, 120 per 100.
Portuguesas, 020 pessetes.
Alemanys, 004 per 100.
Austriaco, 0.01 per 100.
Holandeses, 245 pessetes.
Grècia, 7 per 100.
Suecia, 160 pessetes.
oNruega, 107 pessetes.
Dinamarca, 1'13 pessetes.
Romania 2'80 per 100.
Eatats Units, 0347 pessetes.
Canadà, 0730 pessetes.
Argentina, 2::32 pessetes.
Prag-tale, 515 pessetes.
Xilens, 0'70 pessetes,
Brasilenys, 055 pessetes.
Boliviana roo pessete&
Peruana. 22 pessetes.
Paraguais, 0'08 pesseteo.
Japoneses, 2'75 peasetes.
Argelina, 42 per 100.
•
Egipte, 8040 pessetes.
Filipinos, 275 Destetes .

Nora York. 4693.
E s panya, 3019.
Same;, 2542.
holanda, 1188.
Itàlia. 9362.
Su/eia, 1757.
Portugal, 250.
Areendua, 4300.
Montevideo, 4300.

Yokohama. 21.

Belgica, 8180.

Mercat de Llotja
BLAT

45'50

liberal superior
"
bo

44'50
44
4350

empedrat

1,0 9 4
1,1 0 0

tindrà lloc, a les Oficines de
Societat Anònima
Passeig de Gräcia, 9, el pagament del capital de les comenlades obligacions, a ra6 de 500
pessetes cada una, deduïts els
impostos del Tresor.
Al mateix temps es recorda
als senyors possbidors de les
obligacions de número 6.081 al
6,990 i 7,984 al 7,990, que leo
esmentades obligacions
antortiliades en el sorteig
rial' i envara estan pendents
presentació i pagament.
Barcelona, 6 d'abril de 1 9 2

123 per 100.
Luces, 12450 per 10.
4 i 2 duros, 12150 per 100.
1 duro, 12450 per 100.
Isabel, 12850 per 100.
Franca 12450 per 100.
Lliures, 3150 'asaetea.
Dalars 17 15 ',casetes.
Cuba, 6'13 pessetes.
1dexiea non, 12650 per 100.
Venoso:chi, 12350 per IDO.
Marca, 150 per 100.
Alfons,

Corrent

Superfina supertor
"
corren:

Vagonos arrileas: Nord,
Alacant, 3.
Connota% Tarros

Plar de mora (Plata 9,411.
•
• (Plata Seo
3175 32
Civada Extremadura
,37'50
" roja
38
Valencte

51
53
55

Favons Marroes,
"

DESPUL1 c:S
Parines esmero 4
&gonce

SO

1

MANS ?.
u...._.
k
..e-'

a ra6 de 30 pessetes
^e...Tee

iNC t-ti.

•.,C4

Ri'‘Ub

4

kliNDADA EN 1846'
CENTR.tr.

Catalunya
Tob5forts • A '331, l'in I 1771

TARIFA DELS COMPARTZMENTS

A

E

12
18
18

20

Fon ¿Oros

56

Rambla del Centre, número CF
Telèfons 02304231 A I

I

/114~1~114/Zeted

d'una memada en la qual la Junta Directiva donara compte de les
tasaues portades a cap durant l'exereiel
anterior; lectura 1 aprovaci6 ole l'estat
econamic social; dosel/3 de earrees per
a la Junta Directiva; diacussia i vota.
e:A de les proposicions presentades a la
Junta Directiva, i assumptes menda

n

Si

q

e

m
zi
21
w
u
Fi

21,800

36

79

41

44,173

50

138

25

41

60,075

40

41

96,183

90 "

282

4

139,272

120 "

398

75 "

7.7./mt
La Comissi6 Provincial ha 00
patxat els següents assumptes de
la Secció de Comptes Municipals;
Dictàmens proposant
vaci6 dels cometes munhipai.e,
de Digas, Gayä, La Llacuna, Sa'
pedor, Sant Andreu de Llavaneii
res, Sant Esteve de Castellaril
Santa Maria de Miralles i Sane;
Vicens de Torelló, corresporteat4.
a l'any 1921-22,
Dic,tämens de censura senS#
esmenes als comptes municipals
de Sabadell de l'any 5920-21 i de
Vilanova i Geltrú, de l'any 1921g
22, que s'han d'elevar al Tribtr4
aal de Comptes de Madrid, al'
qua4 competeix la seva definitiva'
resolució.. 2 2-11,131Z
Atoir visitaren a l'alcalde una coalla
ala del CotISCll Directiu del Sindical PTO.;
fessional d'Industrials retro-es de Bar.'
eelona per esposar-1i els rinitis que posa la Junta provincial de Que-ciaren Per
arre/ir a la rebaixa en el pren de/ Pu.
Tambe el visitaren, per complimentar+
elg doctoro Basset, Duval, Roure
lidelère, de lit Facultat de Medicina 40
Parle.

Priineres Comunions
Devocionario, Recordatoris, pies
sents. Llibreria Sudirana, Porta4
ferrissa, 14
La Comisaid de Foment ha acordat
propasar a l'alcalde que proltibeixi
plotaeiú de les canteres situados a la barris/, 3 ,, Can Paró i de La Salut. perque
s'obtingui el permts enmpatent per alza
i que es desi gni un facultatiu director
responsable de les dites obres.
A la mateixa C.omittala han antat lora
mula des, entre nitres, les segtients raa,
dosis:

Del eenynr Domènech, Denme ea loemull un pro/irte i pressupost dolo fra.
jedes de la Grativia de Ronda del ala
d'enlIneatr.ents entre els carrers de Sinntasco i Gatedurer.
Una del ,mor Borles, perttne es destina, 2.00 1 pcSSeteS per acabar un tres
de pacet que manea per construir a la

urhanitzaein del I`nsseig le Marngall
cant el d'En Carabassa.
Una dels seuyors Cararach i Iglesia"
nerque es feramli un non projeete d'aliniaci1 del correr de 3fora d'Ebre entre
la del Dant i el santuari del Cernid;

porque lestinin 2,000 pessetes per
rpaariar definitivament rl correr de 125bregas entre la Rambla del Carmel 1 la
de Mora d'Ebre: altres 2.000 a l a coiloencitt d'empedrat al correr de llora d'Ebro. i Filtres 2 000 per les de Sant Antren i Ceri- et.

Pis principal o primer.
fins a un nnixim de 500
pessetes mensuals, per
ertitat naciollaUsta, si.
'ivat entre els ca:rers
Aragó, Rambla de Catalttny.-, Fontanellai Llú.
se sol-licita.
Enviar ofertes a
ministració de La Publ.citat, Sr. U. J.
7 ;:"

'au r; r.:27;37.:u1322111.1
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a

va veure la meraverosa pellieula
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presentació, doni's prcssa d'acudir a/
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PATHE- CINEMA I

51 pies. anj

20

Atropüllat per una tartana a la 14E4
Comercial, Francesc l'orna i Miranda, de
64 anos, fou portal ala Cesa de So+
Corso's del Passeig dc Onlomb, en ße
apreciaren diverses feridea a tot el eclig
de pronóstic greu.
Passä a l'Hospital afine.

i desitja com es natural, admirar la seva grandiosa continuació

1

al

ples. any

INSTITUT DE CULTURA 1 BIBLIfle
TECA POPULAR DE LA DON.a
Secci6 Permanenc crOrganitiacia 1 Pro.
paganda.- Romiatge a Montserrat
La avinent a les famIlies de lea t'amere'
que l'arribada del tren especial tindrj
loe el dilluns, a les 2240.

ELS TRES MOSQUETERS

121
a
ni

El

14,762

•
l'Ensenyança Catalana.
l'estatge del "Centre Autonomista
de Dependents del Comerç 1 de la In.
destrizo." läi radica la Comiasie orcsail
?Adora.
ea de

eteweerSi.

JaraCIANzin=a2.22:2282=„„
,
-ene•imic

UN TITULAR DOS MULAnS

quadrata

d'almoines,

DImeeres pasma eS reuní la Voinitssi6
organitzatlora de la YI l'esta d'Infanta
i (le Flors, la qua' va assenyatar el dia
17 de maig per la celebrar:4 de 1a trata.

1,1

on actualment es projecten els dos primers
capito% titulats "El Fantasma de Richelieu"
i "El Torreon de Vincemies". Aquests das
capitois noms es pruj ,JcUrau fins el
diumcage

( 95

ICHAVESIPUIGBEEIT,S.enci
BANCA CaNV1 VALORS I

Poble, sera discutida la següent ordre del

<Ea: Lectura i aprovació de l'acta de
l'Assemblea paseada; lectura i aprovacia

LLOGUER

DE

CAPACITAT
cc

Amolarla

En l'Assemblea reglamentaria que celebrara la Cooperativa d'Obrers i Eles
pleats municipals per a la construccia
de coses baratea demä, diumenge, a les
den de/ matt, al teatre de la Casa del

robalo a profit de l'Associae18 rmneti.

rts
a nr., M nalatMEIC ,Zn eltannuntg a a rz r--:
ea
u

At
a

(C0141PRE5 1., •IMPOST DE L'ESTAT)

Irla

Dtmä, dinmenge. sera clausurala l'Exposició de Goigs organitzada per la Sebo:a Cantorum de Sant Just.
Les hores de visita &eran d'onze a uva
del matf i de sis a vuit de la tarda.

ters que la featn d'enguany esdevingui
un veritable SUCCA, per a quia fi &eston fent interessantleqms trehalk
Aquesta !esta, establerta de sis neto
O/14 no té altre fi que el de proporcionar

Placa de

CAMBRA CUIRASSADA

Alt

JOIESVILANOVAum6

Oportnnarnent farem públic el Roe on
relchrori 1 el pm:rema que s'hi desrerealarä; avenrent. peró, que hi ha in-

Sucursals a Balagner, Berga, Cervera, Igualada, Lleyda,
Manresa, Solsona, Tärreg„a i

Modele

Per la Delegació d'Hisenda s'a-1
visa els Ajuntaments dels pobles
d'aquesta provincia, perquè es
presentin a la Dipositaria Paga
duna a percebre en metältic els
recàrrecs municipals de adules
personals corresponents a l'any
1922 fins al dia 20 de l'actual,
ingressant-se al Tresor les quantitats dels que deixin d'efectuarho després de l'esmentada data,

Se

Successora d'Evaiist Arnüs

CORREUS
Número 425

DInienvons en cenit/metro*

13,

N'ignesi Domeneeb.

ÄUL,I=1~:~311.11plasivereat382se ,

APARTAT DE

CASA MATIllli
Passatge del Rellena°

Tob!,, fs: A 1912, 1013 1 AV:::

te,0

Rnspiin Portaferrissa,
Barcelona

Demä, diumenge. a les 'Di ga co rana noran al local del Centre Social de
ti Tallers, 45. primer, les Hienas
A canta practica familiar, per a senjeretes, i que eontinuarau els &tres din-menees, de dota,' a una, pel arete-asar

d'Obre; i ConstrUCtliGliS .

Y

la casa

sabte ,dia 7. a les set del raspes, l'arasupernumerari En Joan Martf
Mattleu donarà unit conteranda sobre el
Pana : "El temple de la Saeteada Familia'.

Cl=lat"BITED933113;e3r.e

ceceo.

Primera Comunid
La millor collecció de calcat
por a n::no i nenes la trobar a a

A la sessi6 privada que l'Acamemia Calas'ancia celebrara aval, dis-

A N 0 .1) E S

'.4
VALORS - CIIPONS - GIRS - CANV j
j Paguen] el cupó núm. :1) de les Aecions ki

.4.

dec retira de l'Ateneu Ober ele Barcelona taran una visita a l'histaric monea tir de Sant Pere (le Terrassa, acempaayatadel aros professor, seuyur Sunyer.

FLSTAURritaT noym.
Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8, i dinar a l'americana,
a 11.

...................„

Font

Demà, dlumenge, al matt, ela alamnea
de la dense de nocions d'arquitectura

Al carrer del Doctor Ibaiiez bou [robot un borne mora segons sembla, de
mort natural.
Després tan salatt que el mort era renogut per "El l'eu". 1'6 de 65 a 70

L RAM% A DEIS ESTUDIS. 13, i k3ONSUCCfiS, 1

*

mes. Catalunya, Espanya i Por-.
legal, 750 pessetes tres meso);
15 els ois idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes trei
meses; 50 ola sis; 90 un any.

a les cine de la sarda, tindrr,
libe a les .Calerie,: , Laietanes la amurrarodó de les exposieions del a artistes
senyors A. Cardunets i J. Nogue.

.,

e

PUBLICITAT

PREUS DE SUB3CRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes cada

anys.

LER 1 TOR
B

Rail
17
18 1/2
te
i 1

Sc70

C9i1HP28.23

mrxrpr=agirem..._
,- -...,332..m.....-mrasucur---e-riu

29
23
20
110

Mema,
&grama

.

Ra mbla del Centro, 18

Jerez ano
ce Sevilla
( Y,
Vera
41
Escalola Sevilla
31:11
Estrenan?
•
CO/Daral
1RM%
Mina
Sota equests preus sén Per 10) gallee
j per merctoPria sobre carrO.
Garrofa negra nona
33
" Mulatero
33
Puntual
"
101a
31
lb/ce
24
"
51allor23 novel
25 1/9
Veces

3.-

L1 serretari general, E. Molla i

NONELL GErlflANS
: vai_cas : CUPONS

35
40

Pral

1,0 9 9
1.461 " 1,470

2,190
1,831 " 1,840 2,181
2,661 " 2,670 5,141 " 3,150
3,161 " 3,170 3,831 " 3,8 4 O
4,591" 4,600 4,60t " 4,010
5,291 " 5,300 6,161 a 6,1 7 O
6,9 3 1 " 6,940
A partir del primer de maig

OR

FARINES

LA

oét•

Soler i Torra germans

França. 7030.

do

la
80

-010M1.

Cèdules argentines, 39 5-8.
Exterior, 73.

Vagons arribats: Nord,

brd."

65

Coco polo,
Prat novel,
Mallorca,
318/larca.
lama Vatecacta

Terceree
Quartes
Prtue per FSU Ola 61. ella&

11113C1013 ,X3IIIPTAT

l Cilalana Ciss azotar:cita&

SI

AntonquIllne,

LONDRES - TANCI

OrM
Faves
"

130
120
115
108
IIIONGETE3

Clanes extra

6575

57

Palatal

Menys "

58/5
41

195

a.

•

5'

CEREAL:1

EegGvla
(1.128a:USoll 1. 1 Ser.
2." bel%
"

Ser. A.

•

ocePRES TARCilt
Lliures, 7058 off.
Pessetes, 232 off.
Lires, 7520 off.
Datara, 1512 aff.
Frenes saissos, 278 Off.
Mares, 00737 bff.
Oorones, 2200 off.

EE. PP. grao

industrial com a substanció de la d'atila/lis ale comercianta individuals s'ha
cursa el següen telegrama:
"ExceLlentfaaim mayor ministre de Finalices. Madrid. En prendre Y. E. pos5e0216 del carreta er saludo complaent-met
recordar-ti que la Cambra Mercantil de
Barcelona te presentada a e.plest
teri una exposició de data 12 de maro
tíltina relativa recärree contrilmei6 sol),
titutiva Utilitata als eomereianta indidualt+. Espero recto criteri de V. E. que
atendrä les justes peticiono contingudes
en la dita exposició telegrames cantata
atol, l'anterior ministre.-President, Ca-

112

Sane Gnu.. 81,,
¡eres
1.
•
• 4.

Idem Argentina, inc.
ilem Brasil, inc.
Ideal Grecia, inc.
Idem Noruega, 274.
Ideal Dinamarca. 2.0620 .
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Els regionalistes i els radicals coincideixen

Encara hi ha genl que ereu
que l'obra de Cultura de L'halita¡terneza s'ira fet sense topar amb
,eificultats i Cestorbs. Es perque
esconeixen els enormes i els indiferents amb qui Huila. Al conisisteri hi ha un caliu advera que
arle tant en tant respira i aleshoires salta ¡'espuma que ens eclaWeix qui eón els anales i qui san
els adversaris. De la darrera Sesisió municipal en podem retreure
irn exemple. Anem al cae. El senyor Rocha, cosa que trobem
:molt natural en ell per represen;Lar un parta especifieament anlticatala i que nomas a estones,
:guau ha convingut, s'ha cano fiat d'autonomisme, es lamenta'ya que no s'hagués ceda el Pa au de Belles Arta per a una exposició de gràfics que volia fer
;el "Congreso Nacional del Coanercio Español de Ultramar" i
;carregava el mort del refús a la
,junta de Museus. Tot va esser
.sentir m'atestes paraules el senyor Maynes 1, amb aquell gust
;que posa en bescantar coses que
:eenen regust de Comissiú de Cul;tura. va aliar . l'espurnele aixetada pel senyor Rocha, per adre• eontra la comissiö eemen!asada. La defensa de l'actuaele de
t la Junta de Muscas que feo el
e enyor Nadal fou molt puc enértgica i pel que hom va llegar en
• diaris sembla que la J. de M.
Ira balen d'el debat malmenada, i
•
podia sostenir-se que,
erces a la sera aciitud, seals
tarta eseapat una cosa tant important cona l'ezposició de grad'ics d'aquest Congres qua, alta)
iMoll de respecte, ens apa r reas
tapanyol que ultramarí.
Ens llena assabentat de la qiiesai6 per peces menudee i hein de
Freuee tot el contrari. L'Ajuntatment sap que la Junta de Mueeus. fa cosa de dos anys, prengue record de destinar el Palau
de, Belles Arte a Museu d'Art
Modern per aplegar-hi les obres
deis artistes eatalans i estranvers des de començaments del
segle dinou. La Junta de Museus
ldispu.,, e de l'edifici per l'a y ercedit l'Ajuntament pesque el
dediques a les finalitats que són
pbjelle de la gestió de la Junta.
• prendre aquell acord nu feia
ap niuncament la Junta al aluAbans de Pacord esmentat
que l'Ajuntament rolla cedir el
a'altua a alguna entitat o copo rand, demanava informe a la
j. d M. per veure ei era pro'ceden! cedir-lo. La Junta sempre
av accedit a les demandes de
paajsetament. D'eneä, però, que
Ifou tires l'aeord de destinar-lo a
Rfue s ii, la Junta informara desaavseablement totes les peticione
l'Ajuntament h feia. Fonafnientava la seva negativa en el
peral que per a les riqueses esslatjades al Museu componerla
la celebració de qualsevol acte
públie en un edifici, fins ara tan
estantis, com el Palau de Belles
/arte.
14, Demanat el Palau com tenles

nitres vegadee, per l'exposició de
' gràfics, l'informe havia d'esser
desfavorable. Sabent-.bo l'Ajun; tontona per que va demanar-lo?
j Hi han a Barcelona alises (lees,
per exemple, al Palo t: de la Fira
de Mostres i el Pujan de l'Art
Modern bastit darrerament a
Montjuich on poden fea-se
bicions d'aquesta mena. Per que
no es va intentar aprufiter-los?
Segurament per carregar el naort,
a la Junta de Museus.
No hem de justificar la Junta. Creiem que ee força mes important posseir un Mu,seu d'Art
Modern decorosament estatjat,
perque Os un fet que tradueix i
estimula alhora la personalitat
artistica del pals que no pas
casseiot ranee i descurat on ¡anguila celebrar-se exposicions d'ocasi& i (finare o "meriendas" d'a, firmació política.
Es clar que al senyor Maynes
no li interessa que hi hagi manifeetacione d'art modem, i en
aquest espera representa -mis
aviat ele correligionaris del senyor 'tocha que no pes els lectors 'liad:tuste de "La Veu de Catalunya": ens pensem. però, que
a tothom que es captingui un aje
de la vida espiritual de la ciutat, ha el'é3ser-ti mes grat, que
una selecele de les obres deis nos
tres arlistes e.stigui Instal•lada en
un lloc digne, que poeseir un
local ort puguin celebrar-se exposicions de recurs.
La gestiú de la Junta de Museus no necessita ésser elogiada.
L'haver (entrena un museo provinefü, pie de guixos i de romamalle; histariques en un museo
d'art nacional catala h ha fet mereixer l'agraïment de tothom.
Per atad maleta de tant en tant
la velem censurada per determinats regidors, amb gran alegria
d'altres, especialment del senyor

LA

Els atemptats d'ahir
EL DEL. CARRKR DE VILLARROEL
L'AGREDIT MOR A
CONSEQUENCIA DE LES. l'EREDES
Al carnee de Villaroel va cometre's ahir al metí un nou
atemptat di! earásterieocial.. egoris rersions qestpostuerem recollir al lloc den (success, el fet
ocurregue de la manera segiient:
Eren pee mes do les dotze quan
passave per l'esnienlat correr
Francesc Pastor Ciareis, de 33
anys, casal, i domieiliat al carrer de Catalunya, número 9, tence!', segona.i .ln e p riliar davant
el bar "Maritxa", situat al utaleix carrer, ranlonada al carrer
de les Corte Catelan:rs, fou agreda a trels per uns subjectes que
van fugir deepres tic cornetre el
fet.
Mentre uns transeünts corrien al ()arreen dets agressora,
nitres recolliren el ferit, traslladant - lo al dispensari del ver?_
tb. Sepúlveda, in eIs metges
li apreciaren dues ferides greda,
rem

una a l'anca dreta, aneh surtida
per repigaetri, de, prontistic niolt
greu.
Després de practicada la primera cura fou porta a la clínica
II doctor Cornaftan.
Tan prompte eran iis linee noOcia de l'atemptat al Palau de
Justicia es feu . fillb,34» el fet al
fioeaI d'aquesta Audiencia. senyor Didac Medina, el qual feu
I C
C90
avinent Lit segait al jutge .le
guärilia, que era el del dietricte de Lieilja. eme tenia el propirsit d'acompanyar-lo en la
practica de les larinteres diligenA miajans del presea' lies cies, trasilatiant-se per tala al
arribara a Barcelona , invitat per dispensan del carrer de SepúlveFinetilaa de Quiiiilea Aplicada, da el jutjat amb el fiscal i un
a fi ti s (Pinar el si Cure als inetge forense.
iffn
n'unirles
En acabar es dirigiren a la Clítors d'Indústries Quilniques, l'in nica del doctor Coreaban, ora
signe Dr. Charles Mareta membre
prengueren declaració al ferit.
de l'Institut i de l'Academie
Aquest treballava a la fabrica
Mede •!iiir, professor de Química
teixite aque els senyers Eilts
orgànica al College de France, el
de Francesc San:: tenen establerqual ocupa la rnateixa Catedra ta al carrer de la Diputació, canMaynés, que per la seva
que el que fou clOria de la qua. tonada a Casanova, i quan fou
y ació . hauria de respectar mes
tigrodit es dirigia a dinar. Caigué
mica ei gran Berilio/a.
que ningú l'autonomia dq la Junferir al earrer de Villarroel, enCont és costum en l'Institut
ta i celebrar com a nacionalista Química, al organitzur aquestos tre els earrers de les Corts i Sepúl
• que el suposern fencert de la se- cursos ha pensat ei t que ultra les veda, entre la fundid() Grau i el
ra gestió.
lliçons purament lent ¡fiques, bar Maruxa.
La víctima pertanyia a l'ano; Ene expliquem el cas del se- dedicades als alumnes de l' y erod'altres regidors, Ra i en aquelles persones que menat Sindicat ?hure del ram
nyor Rocha
latiguee
secció de tintoreria.
• pera no sabriem trobar una ex- amh preparad() stifis.ent per a
No pegue esser atrapat cap
plicació satisfactòria pel cas del capir Hurs ensenyetnents, s'inssenyor Maynes. Es aquest, se- criguin oportunament, l'última deis agressors.
Francesc Pastor morí ahir a
nyor, l'ante borne pertanyent a serä d'un earäcler mes general,
la Lliga Regionalista que no ha sent pública, a fi de que puguin les cinc de la larda, a la clínica
mostrat amor a .les obres i a les escoltar a l'insigne mestre quants del doctor Corachan, des d'on
coses que ski resultat directe de devots i admiradors te a casa traslladä el cadaver .. al dipbsit
l'actuació del seu partit. No po- nostra l'heme que no és sola- judicial del Chille.
dríem aclarir el cas del senyor ment el savi (n'Unir, sinó el que EL DEL CARRER DELS COMTES
•Maynes sind ens recordéssim sobé organitzar tota la indús- DE BENLLOCII -:- UN FERIT
d'un fel esdevingut fa vuit u deu tria química de Franca cituant la
GREU
me-sos, per no esmentar-ne d'alguerra, i que li valgué el nona
:Menta. ° erein a la Jefatura retres tan significatus cona aquest. de Mariscal de le química dels collint
les dades ile l'atemptat
La Junta Municipal d'Exposicions aliats•
que acabem de resenyar, la ded'Art, afectada primer que nin• • •
legació de 1 . 0est comunicara per
gú per record de la Junta de Mutelefun que al carrer deis Cornseus, en no poder celebrar les
—Demä, diumenge, a les 11 tes de Derilloch, acabara d'haseres exposicions anuals al Pa- del mata a l'Assoeiació de Dei- ver-Iii un altre ateinptat.
lau de Belles Arts, va adreçar- xebles . Liceo Dalmau, Valencia,
Segons sentirla, l'obrer Agilese per mitjà de l'Ajuntament a la núm. 245, entl., la distingida se- ti Viladorns, de 39 anys, afiliat
Junta de l'Exposició d'Indústries nyora Na Carme Karr, donarà al Sindical 'hure, del qual
Elactriques per tal que li fos ce- una conferencia sobre el tema: estat president, es dirigia el tre"Ir falencia de la dona en la hall—era a dos quarts de tres de
dit anualment el Palau de l'Art
Modern per celebrar-hi el Saló
la tarda — quan de sobte d'un
grup de tres individus que paseara va separar-se un d'ells engegant-li tres trets free a free.
El Viladoms caigué estas a terra
SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
mentre els tres del grup fugien
rimidament.
El ferit fou traslladat al dispensar/ mur) i ci pa I d'Hostefranelas, essent curat de primera intenció pels metges de guardia, els quals li apreciaren una
ferida al costat esquerre, per
dessota les costelles, penetrant
rl projectil al ventre i un altra
ti la regid lumbar del mateix costea totes dues de pro/lastre gravíssim. Fou trasHadat tot seguit
a l'Hospital Chille.
Al cap de poca estona el jutge
de guàrdia senyor Carrigo i el
fisdal d'aquesta Audiencia, senyor Medina amb l'oficial senyor Bros, van agar al dispensari prenent algunes declaracions al feria que seguia en estat
molt grell.
iii ha qui assegura que el ferit, des de terra, va respondre a
l'agressi6 engegant dos o tres
Ola 6 d'abril de 1923
trets contra els agresors, que
fugien.
2. Estat del temps a Catalunya, a les taiit del
1. Situarle; atmosferiea general, a les set del
'feriaba es '<eta que aquest es
snati. (observacions d'Eureipa, Nord d'Afriea i mata (Observacions de la Nana meteorològica
el segon atemptat (le que ha esVailantie, rebudes per telegrafie cense
catalana, comunicatles per telefon):
tat víctima, cosa que no harem
El cel és núvol a tot Catalunya, amb plovisques
Baixes pressions des del noroest d'Anglaterra
pogut comprovar.
lins a los costes Algerines, amb dos minons baroa
a la costa de Llevant, Plana de Vid' Priorat. Les
pluges en les darreres 24 hores han estat generals
ntetries situals l'un al noroest de França i l'elle°
EL DE MANRESA aaa QUATRE
al Mediterrani, entre les Baleare i el Golf de Gé- i abundante; les màximes quantitats eón do
FERITS
72 mm. a Oliana i 52 a Arenys de Munt. A Bareea
nova. Plou al Canal ele la Mama, a Suïssa i al
lona n'han caigut 44 mm. Ira nevat a Iota la regid
nordes.t d'Espanya, arel) nevades a les regions PiAhir, prop de les soe de la tarPirenenca, a la Plana de Vicia i a tots els cims
rentalques. In ha l'orla manir a les Baleare i a
da, va arribar a nosaltres la noles e..sles del nord d'Africa. Les elles pressions
alts corn Montserrat, el Montseny, etc. A les vuit
ticia que a Manresa hi havia haconfirmen situades a Eseandinäria i a les Canà- del matí està nevant a Puigcerdà, a Moià i a la
gut un altre atemptat de caräcCunea de Tremp. La temperatura mlnima ha estat
ter social, del (mal n . havien reries.
de 4 ° sota zero a Puigcerdà ) sola zeta al 114
sultat tres lerda. En efecte, a les
Estangento.
N'un al governadaT -Civil que junt
amb el • cap superior de Policia,
3. V,, superior? a %redima. (Sondatges de Palmo fern Mitre, a lea vet del metí):
senyor tit. Otermin, va rebre els
U ní-fin: WNW., WNVV., NNW. — Veloeitat metres segon 11, 8, 4.
Plafiide nimbas a 1,150 metrea.
periodistes, ens confirmé la noAltitud, nutres: 250, 500, 1,000. —
ticia deis nitres atemptats i d'a-
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
//ores trobíterraeid: 7, 13, 18
4
Bartlmetre a zero i al nivell de la mar, 7526; 702'3; 7515. — Termömetre sec, 7'3; 100; 11'3. -- Ternadmetre humil, 6'3; 91:1; 90. — Ilumitat (rentimes d,. saturaeiN, 85; 80; 72. — Direeel6 del vent, NW.; 8W.; W, ye.
foritat del ventitimetres per segon, 3; 4; I. — Estat del rel, lapat. — Clame de ni:trole, nimbas; sanabas; stratus - etimubu, aits-stratus.
•
•
Temperatpres ertremes a rombre:
'
Minima arman de film. 91. — Oseil.laci6 termométrica, t'ti. Temperatura mie.
11nrima, 11'9. — Mtnima, 58.
15, s'a — Precipitad& a t !n0 , a, des de lt s 7 Lores del dia anterior a les 7 horca del dia de la data, 489 millenetres..0
Recorregut del vent en igual temps,
•
quilómetrez. ' -
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•
de Primavera. La Junta de l'Exposició ele Morttjuich no va accedir a4 prec de l'Ajmitament, allegant que tenia eempronaeses
Lotee les dates. El senyor Maynes era alesholes can/sisean intemí. L'Ajuntament ' va acceptar
el refós sense cap mena de molestia - i malgrat hacer contestat
el senyor Maynés a una pregunta que se h va fee al Consistara que s'ocuparia de l'afer i veuria d'arranjar-lo, encara és l'hora que hagi fel res i que la Junta , Municipal d'Expesiciú d'Art
hagi rebut una contesta fa‘orable.
En cartel, veiem que aquest senyor s'enfutisma purgue la Junta de Museus ha denegat el Pelan por a una manifestaeló (desconeixem el valor que pugui tenle) del "Congreso aacional del
Comercio Espatiol de l'Itramar"
tara se n'adonen de fer-hi intervenir ele cateases — Castella
merare les coses van anar bé,
va excloure els catalans del comerç ami) les Indise;. Per que
no demostrava el meteix interés,
i el mateix enfellanimenf quan
l'Exposició refusava arollir una
manifestad() de pintura nacional?
Compareu aquests fets. i
veleta la . 11116 de nacionalisnle
que se ' t) despren, i aleshores se
us explicarà, cona a nosaltres mateixos, el sentit
l'acluacid
cap de la majoria regionalista.

quest de Manresa.

Mes tard el nostre corresponsal en aquella ciutat va telefonar
donant-nos dades completes de
la Soma corta va produir-se l'atemptat i el nombre exacto 'deis
ferias. La versió del nostre corresponsal 'discrepa en algunos
coses de la que se'ns donä al (lovera civil, 1 per tant publiquem
aquella per 99patiderar'ela mes
cp,wpwta, 1 -

A un quart de cine de la larda, en una taula del Gafé de
l'salharnbrá, conegut vulgarment
per "La (labia", hi harta asseguts
i parlant un grup d'homes, algun
dels quals harta arribat ahir
Barcelona. Des de fora, i per (terrera els vidres, tres desconeguts
han engegat uns dotze trets contra els de la taula, produint, com
es natural, una gran alarma i
confusió que aprofitaren els
agressors per fugi r.
alestablerta la calma, tots els
que hi baria al café, velas i
corregueren en auxili
del ferits, que resultaren desee:
Josep Hernändez, tresorer del
Sindical, Hilare de Manresa. Té
una ferida al costal, de pronbste . greu.
Eduard Folch Saisons, de Barcelona; 14 una ferida amb entrada per l'esquena i surtida pel
pit, molí. grou.
Llorenç Martínez Egea, secretan de la Unid General de Treballadors dele Sindicats Lliures;
aquest baria arribat avui de Barcotana per posar-se en contacte
i conferenciar alela obrers de
Manresa. Té dues ferides als lira.
(visi una a la cuixa, de pronòstic reservat.
Dornénee Aliamiras, cambrer
del cate, ferida en una mä, de
pronastic reserrat.
2
En un autoinabil que hi havia
deturat al costat del cate han estal partato els lenta a I'liospital, nienys l'Altimiras, que ha este; auxiliat eA melase senyor Ca,111tIvas,
Els foresten: van fugir pel
Passeig, treneant pel del Camame Playa de
Satt Doménee, i canea. Nou, dasapareixent corn per eneantament.
Tot seguit va mobilitzar-se la
ludida i guardia civil, fent gestions por esbrinar on paren els
agressors.
A (hurera hora es dele que la
guardia civil l'avia practicat algunos detencions.
EI jutge senyor Sagrelles ha
pres declaracions a alguns deis
testimonie presencials del fet.
— Anit ens digné el cap superior de. Policía que tot segun
que tingué noticia de l'atemptat
va enviar cap a Manresa alguna
agente amb motocicleta perque
anulessin a les torees que hi ha
en aquella cinta', a la recerca i
eaplura dels agresors.
Digaé que se sospitava que
un d'aquests és un tal Joan Figueres Rossinyol.
Quant a les victimes, diu
que tots tenen antecedents soMeterle, pera del Figueres no
s'ha trobat a Jefatura cap ante•
cedent.

Els Teaires
GOYA.—Companyia Diaz-Artiligas. La hora de alnar. ComeCa de T. Bourdet. Adaptació de
C de Baffle.
Aquesta comedia, estrenada rany passat
a París amb el titol de L'heure du Berger,
Ii potser de les coses més fines i més
amables, cense tenir gratas prctensions
que hem vist darrerament al teatre. En
l'adaptació espanyola es modifica al final, se li dona un final mes de comedia i
rnés al gust burgés i segons la moral
correal.
Tota la comedia son els i baixos sentimentals d'un noi esbojarrat i enamoradie, en noi jovenet i mal criat que tot el
que té al cor ho Canta amb la boca. Desant d .aquest miny6 l'autor In posa una
noia més gran que ell, que resulta la
creu de la medalla. Una noia entcnimenlada film al cap de munt, fina, sensible,
dolçament femenina, que viu consagrada
al set, pare, 1111 boa professor de filologia, que e je a la llena i que bada rom un
desgraciat Després de patir i duptar el
noi i la noia es casen. Per6 el procés
la comedia no resulta banal ni ensopit,
sine, cine cada escena te un petit batee de

verltai, una deicida escalfor humana.
L'autor es preocupa en anar dibuixant
poc a poquet el temperament de la nola,
surt una persona que no pot ser mía

simpatica, treballada i portada a la manera francesa, amb una mira de roquete.
ria i amb un fono de tendresa i de respecte que enamoren.
El que acaba de donar Ilinment i fer
sitnp&tica la comedia, es la manera
i encertada de representar-la. En primer
Ilse sla de dir que la scnyora Josefina
Diaz de Artigas, que havia fet de dates
jove amb la conmanyia de la Maria Gucelf/gLeRIMIIM-7

Esbart de Dansatres

"VERDAGUER"

(Platv

[31341XifIS-blig3)

rrero, Si actualmest ama actiiu de pdMera.
jo confesso que no he vist cap set rifi
de teatre espauyol, qe, treballes amb
mis gracia que aquests senyora. No és
gens afectada, fa el seu paper amb una

naturalitat i una tebior que aquf no sacosturnen a veme. Sernbla unaactriu d'escola
francesa, cense els defectes que derega-'
des es troben en les actrius franceses.

Si en totes les obres que representa
la senyora Diaz aguanta aquest 16, no hi
ha dubte que da seva fama correrà per
tot arreu.
El senyor Artigas, potser va exagerar
una mica la nota, fent et coi enamoradie,
per6 s'ha de confessar que el paper és
difícil, i el senyor Artigas va unir mements en el segon acre dignes de tot
elogi,

j s.

LA DAMA ENAMORADA al
Centre Autonomista de Dependenta.
diumenge, a la nit, sera represen
fado al Centre Autonomista de Depen-

dents del Comerç i de la Industria, amb,
motiu de celebrar-5ln el XX Aniversari
de la sera fundació, aquesr drama en
quatre actes d'En Puig i Ferrater que
tant créxit ha obtingut rescentmeat a París.

L'anunci d'aquesta representació la
a càrrec de la notable companyia Mercé Nicolau, ha estat reimt
Qual anirit

joiosament entre eds aimants del nostre
Teatre Nacional, essent de prevente que
constituir& un veritable esdeveniment.

ROMEA:
Per última negada es donara demä
diumenge, a la tarda, a les tres, la divertida rondalla d'En Josep M. Folch
Torres BLAIET-VAILET que es l'encant de la maleada asiduos concurrents
a la primera sessió especial dels Cas bestias; en la sessió especial de dos quarts
de sis es donar& la repetició del programa del benefici de la primera actriu
N'Esperança Ortiz amb les obres de l'insigne Puig i Ferrater Garidó i Fi-cocine
i Un home genial
A la nit es representar& el drama A la

costa brava d'En Juli Vallmitjana, que
actualment constitueix un dels érits més
ferms de la temporada.

El lector din...
LA PLAÇA DE LA REPU.
BLICA DE CUBA
Senyor Director:
En Soldevila m'ha fet l'honor
de parlar de la proposició de canviar el nona de "Palacio" pel de
República de Cuba. I s'hi entera
neix un poc, sobtadament enyoa
radfs d'una pila de coses que jo,
ell lambe, creiem que haurien
de desapareixer, o millor, no haver existir.
La prOpOSi2iú es motivada pere.
que "cernmemorant la celebrada'
del Primer Congres del Gomera.amb América i per retre un nou
testimoni de simpatia a les Reptabliques americanes en la nada
jove de totes elles"; pera ja no
cal dir que un nacionalista, quan
presenta una semblant proposició, sense dir-ho vol lambe esbormar aquesta tradició (?) segle XIX.
intraduible al zatala en els noma
i en les costums, tradició <'Espartero, de 'iatges escadussers
de Reis d'Espanya, de xiincaranvilla, de provincianisme badoc i
deprimente
No equipari ele nonas de Portaferrissa i Portal de l'Angel, el
senyor Soldarila, amb el de Pis
de Palacio, perque histament aqui
on hi ha la difereneia roe
dical entre I que devem conservar i enaltir i ala() altre que
hem de fer que desaparegui, corn
ItitS aviat
Vegi duncs el mulle glossador
eom jo lambe he peasat en les
tradicions, perú en les nostres,

com aqulells nacionalistes d'extram redicalisme que ja fa tetudo
1 per iguals motivas, suposo, teneta selaieitat el maleta, arnse
haver pogut reeixir.
Salvador eremon

PER JUS
Sr. Director:

L'acumulació de linirs de transport a
la Ronda de la Universitat fa atipossible el träfee normal per aquella via
ciutadana. No fa ras gaire es descongestionä el correr tic Pelai. Qué s'espera
per Ser el manix a la Ronda de la
un daltabaix SOF,)116s ?

J.

Almirall I Sures

DEL ¡'ORLE NOU
Sr. Direct.-

¡Cal pértnetre Inés les beics anticatalanes dr l'Aliança del Pob`e Nou? En
aouesta entitat tot cs fa C71 Vanyal
fa por, es rebutja esa proposici& domaurdir s'inel.ngles la nost r/ duma entre
els festeigs social s . z Cal ésser prulents

davant aquests escatnots de nido catalans ?

FA. ClIv1116

Gran miting inaugural,
avtd, dissabte, a les deu
del vespre.

Parlaran:
Lluis Jour
irise Barbey
Manuel Mass

Lloros

Nacionail3tes! no hl falten,

COSES D'IIORTA
Sr. Director:
Ilorta és una barriada descuidada.
Les seves vies de comunicada no tenen
etiilaçdirecm. No In ha ni la més
mental urbanització. La carretera vent
des del carter de les Corts Catalanes
a la Rambla Volart, és un torrent
auténtic. I no partem dels tramvies1
¡No Es una de les endèmies barcelonines, que mai no traba remei, la del
paorós espectacle salvat de la plaga
d'Urquinarma? Ni higiene, ni segurelat,
ni regularitat. Pertany, Ineritablemerit,

}torta a un Municipi cieilitzat
gond Nistet
,

LA

D'ANGLATERRA

S'ha inaugurat a la Sor Es podrà travessar
bona el Congrés dels l'Atlàntic en avió en
obrers intellectuals menys de vint-i-quatre
hores
París, 6. - S'ha inaugurat a

In Sorbona el Congres deis obrero
intellectuals, sota la presidencia
tonoraria de M. Lied Bourgeois
i l'efectiva del senador M, de
Jonvenel.
En aquest Congres, que durara tres dies, es discutira la perllongació de la durada de la propietat artística i literaria a 80
anys, la creació de la propietat
'científica i lambe el reconeixement de . la propietat intel.lectual
a tols els paisos, amb un codi

internacional.
El principal objecte d'euest
Cunees, per?), es la formació

' d'una conferencia internacional
d'obrers intellectuals, nomenantse una comissió que redacti els
estatuts i desig.nant-se els
gats definilius eh el Consell de

la confederad&

el

primer con-

grals de la qual es celebrara a
Paris la tardor
L'ESTAT DEL. -SENYOR RAIT.
CAMBON
París, 6. - L'estat del senyor
Paul Cambon ha millorat quelcom durant 'la nit passada.
Malgrat això, la gravelat sub. sisteix en tals termos que fan
terner per la vida de l'illustre
rualalt.-Havas.
AL MARROC FRANCES
Rabat, 6.-Després d'una grail Iluila
arnb la gent de Beni Bahr, que ion derotada, i malgrat ésser hostilit: ada per
fuselleria cneni.r la coconstata fos
lumna möbil que tenia l'encauce dal , astir el Boa de Isuab aconsegui per can plet sa COMCSa.-Havas.
Rabat, 6.-Los loscents addictes del
cabdill insumis Ahltaudia, franquejaren
la seralada de Tamarand, i van entrar
'ale pobles arnurallats anomenats Ksur,
'deis Beni Bu Masar-Hacas.

Dissabto ‘lf fabril de 1023

•

TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
DE FRANÇA

PUBLICITAT

Londres, 6 . - El ministeri
ilAeronautica ha ordenat la construcció d'un motor d'acroplit que
desenrrotilará una forra de ' doscents cavalls per cilindre, la qual
zosa permetre. atravessar VAL!MILI° en menys de 24 llores. -

Radio.
VAIXELL
EL SALVAMENT
Londres, 6 . - El vaixell de salvament de l'Almirallat ha sortit
de Portsmouth amb desti a Londonderry per reprendre les uperacione de salvament en les restes del “Laurentic". Aquest vaixell, que s'-esfondrà el gener passat a la costa d'Irlanda, transportava barres d'or per valor de
mes de cinc milions de lliures estcrlines. Els treballs de salvavament han permés ja retirar barres del predós metall per valor
de uns quants milers do lliures
f.sterlines.-Radio.

DE L'ATEMPTAT CONTRA EL
FILL DE L'AMBAIXADOR ALEMANY * A ROMA

Roma, 6. - Tota la premsa
italiana observa un gran eseopLisme reveere del pretingut
atemptal comes altir contra el
fill ele l'ambaixador d'Alemanya
a aquesta capital.
Molls periódies, entre elle "El
Messagero", manifesten la •Ilur
creada que es tracla d'una mix
tificació o cop tutral, pera de
cap manera un l'el que I ingui eariteter poli tic etc absolut. lia_

LES BF,GIONS OCUPADES

DE BUSSIA

D'EGIPTE

Totes les nacions consultades acon- Els Soviets inicien a Les fantasies creades
de la mort
sellen a Alemanya que s'adreci 1 Odessa una violenta aldevoltant
Lord
Carnarvon
ofensiva contra l'Esdirectament a França
El Caire, 6. - La mort de Lord
glésia
VI Govern del Reich comença d'adonar-sc de
la inutilitat de la resistència
Londres, 6.-El periòdic "TM;
Times" publica una noticia dient
que el Govern del Reich ha rebut de moltes nacions i personaHiato el consell d'adreçar-se di.
rectament a Franca per resoldre
l'actual situaci6.-Ilavas.
Londres, 6.-Es Crt.111 sabe u
quo el Govern alernany ha rebut.
de diversos costats el consell
d'adrecar-se directament a Franca. En alguns cercles oficials tust
judica que les autoritats de Berilo es donen compte que no van
guanyar l'os amb l'actitud
de resistència i com:nca a manifestar-se corta indecisi6.-Ra dio.
Berlín, 6.-En els centres politics i autoritzats es din que la
situació política del (jo y era de
Reich tis rima compromesa.
L'ex-canceller senvor

lía declarat que p9itlica
de resistencia no pot pernongars)' i que Alernanya ha d'entendre's per resoldre-la diredament
anda el Govern francés. --ILIV1U.

EL QUE DIGUE UN DIPUTAT
COGIU-NISTA DE LA RESISTENCIA A LES FABRIQUES KRUPP
París, 6.-Despres deis esbveniments ocorreguts a Essen, es
interessant recordar' les dechtracions tetes al Reichstag el
día 25 de febrer do l'any actu:,I

pel dipulat coutunisa.
vas.
durant la dircussió
pressupost
de guerra.
NO ES CERT OUE DIMITEINF
Aquestes declaracions fan resEL INISTRE D'OBRES PUBLI...-fii/tar quina dt3 tt ee,1).111:illbill
OUES ITALIA
Lt Dirceció de la fall! (',1
lat.
Roma, 6. - Els pe . riüdics des- lirupp i‘ti els referita 111.. • ,dittit s.
ment en els rumors que han eircu
Ileu'a aquí un
MOR, DECAPITAT PER UN TREN,
I ti sobre ia ilimissi6 del minisUN HEROI DE LA GRAN GUERRA tre d'11 ,alia d'Obres públiques. - La Se:, 1210S ittiportwits d'aquet
declaracions:
renació de Martin- -IIaVa
Cherburz,
J.. insistire, sol':'
vast, un fogainer anomenat d±a-, bu','
el sen .vor
un •
cendi de la numbia per la par t da la via
CliE1' QUE 1.‘ I F.111A
(-!rettlar mparlida proraaa mapa
contraria essent ‘Lcapitat per un ultra
DUELIN
VAGA
l'ElIROVIA111.1
per
la
1)..utaeltOil
Nut
tren que arribara. La rictima havia e,pa t a
di:sae t a
daaaa_
it. - Els p o riiMies jutaz un héroe de la gran ga2rra,
loes do les fillioitpt-s 11 • :a
mant part de la companyia trua tiiiguj, ilicau que :•.1 les ro:llore-netas eaA la pregunta "Que tat in si
u -ir ei -mdivi reos representa ti -• de
a radia durant tres dies a an regiment
els francesos penelrm a alemany a la 1,aison de Passtur. Per la Pa compaavi.,s
liriques o deleiten ida f1,11l',1111
satisfacloO
sera valerosa conducta sal ccadscora rriliara a
ni,.1 ii 01 1 1':'/'13 - , la coill
es 1i
1.talvaga.- Radio.
lant
amb la medalla militar, desprs amb la
:
crea de cuera i per últim frai a, nanat
1.9RD fi:.
f.::11' A CI.S li ii
Prevenir iniiiieilia!nruen' tot-,
cavaller de la Legió d'Honor.-Radi',.
Loada., c. --- tai, -t
II, so:iza
el.: obrera cite tralual l oi
!
ami , sta tat ia ato!, oe,
EXPLOSIO D'UNA GRANADA
qualsaaad alira s maul. i arii'ar
CINC MORTS 1 DOS EERITS
als obrera une 1 -cI, -di mi en
a
ibinnaliarions,uit h
Paris,6.-Gomuniquen de la Rochela
DELS CAPS REJA...Es
vollar ami) rapitL , sit el-, franca
que mentre s'ocupara un em.ip irobrers
FEHAT DE GRAVE'rAT
soa, que els ani o nae i n alnh
a la ciesearrega de ara:tacha,' en el fort
L'ex-dipulat DarDublín, 6.
de Saumonards. de Boyardeille, escia:á
i li 'la n • 1,-; ddij7el:.;
ronsiderat con' un deis air,as
trobin a rnä.
una de les granados matan: a cite obrera
rebelo
an'a
estu
fa,taia
1
i ferint a altres daos personea-Radio.
f.]
Trolech
ta t delingta a un ...arrer da liuseriziParnent
113.1 'xc; BAIXA EN EL PREU DE LA VE- litin.
!ad.;ti 1 ' exee/lei0 d'arte:: (I , Vi•,Derive intenta fuga' disparant 1; . !wia. que en!ra o ytua impr
DELLA A . ERAN ÇA
eleshores la 11(111.ua eontra
Par13,6.- S'ha registrar en el mercat
Has eontra la elasse obrara.
una baixa en el preu de la caen de vi-de- ferint-lo
Na I uta I inent - nealM dienl-lta, de quaranta a vuitanta pcd quilógram
cls agitarlors ni, vareen rap rise.
segons qualitat, bixa que s'acentuara ELS THICS
QI-E L.1
t • ar saben mol' be rpie els obrer.:
i es generalitzarà durant Fistiu. Obeeix CONFERENCIA ES 111.1 NEIN! A pagaran. amb Ilur sang., la l'eaa la prohibició d'exportar beanara-RaDARRERS D.AllitIL
tratlIIPSIPS
dio,
Londres, 6. - Comuniquen
LA TRADICIO JAPONESA 1 LA d'Angora que (ds tures pronosen
.11 . 0MENTA L'A • ITI1 Foriços n
..aa que la Conferiment Ii LaitaaMOR]: DEL PRINCEP IOTA
LA RUIIR
tia
a
darrers
renneixi
es
París, 6. - Un periodiala ha
Duaseldorf, 6.-Augmenia Fa
--HaVaS.
interrogat Ulm p e rsona tgo di, l'Amluir foryls a tota la regid, ile la
SOTRAGADIS SISMPILES A
kaixada s uponn--aa reapoci o lid
Ruina
LES ILLES AÇORES
mor que tal vegada es suicidaria
A Witt en el nombre d'obrers
algún jap aiSis familiar ilel pilaLisboa. 6. -- Comuniquen de aense feina puja ja a \mil
cap Kita, le-r honrar el ilifunl, Sant MimIuu 1 que s'iran registrat a Culimia no Itaixa tic qual re mil.
SegOnt., 11111t ;i 1 11ipa leadieb; java-Les fabriques Plmenis han resOleugltde:i ›ir , tnitlitee a les
nesa.
luil la jornada ele Irelrall a sis
Radio,
L'esuientat persunalge ha venaeorniailant, pe p e, a gran
LA NOVA CONSTITUCIO
ir:sial que ti 'tu probable, lota
parl dt , llurs 19111)1Vai
i obrers.
110 3IANESA
vegada que aqui-sla oil Ita (ra--Hayas.
Imearesl. 6.--La premsa ataca
da:tú dcl leit,s de in i•avalleria
DISMINUEIX LA PRODUCCIO
di.rarmini ii Goveri. de Bratian
ja;anlesa lii Ual,kt10
a eirina de la nova l'unStitUnió. 4,1 mETAL.LuitorcA ALS PAisos
III ha P.'
OCUPATS
del general Nogiii, el qua! ea 1411i- i:•xte de la qual i'si puldivarit de_
loa pel "Monitor Oficial".-Itailio.
Berlín, 6.-Segons una esta eitit: en 1/0,1'11'
M1111-11
distrea de la Cattibra ' de Comer.:
0111.1,111,1011X
VIOLENT CICLO -:- CATORZE
prussiana, ids Alts Ittrns i
1. !!11 500el,ti I/0 u0t . i . e,p0/, a la
2,10IeTS i MES Dt-: tINOUANTA
iaLlúrgies lels paistis ocupais
sinú a inotius persoailla
FERITS
i que lindr:a pe.. eliminar- se. Pa
deAlexandria, 6.-Un cielO desentrotilat
diquen a la formacid destocs
truininat
ni :pm si ata: alkini
ahir solide la ciutat de Itinerille destruí a conseqiiimcia de no poder exprineep difunt
1111nambliloses croe. El nombre de flirts
portar. Contriburix ut aquesta
Iniliri" seria considera! 1• nn :,1
1 ..a a t,ii el de fcrits passa de cia
ferro sute
el fol, que
g•d; pels japonesus
qi,anta.-Radio.
espanyol sigui nteitys iate (111,
supressi-",
Faleinany. La
LA S1TUACIO A RUMANIA :-: El,
LA CARAVANA D TLAUSTES
RE,' ES VEL'RA OBLIGA . / A SUS- drols sobre les importado/1s en
ferro ha provocat lambe la nnTiTum L'ACTUAL GOVERN
ECANCESOS QUE TSSIST1 A LA
porleiA de considerahl quanBtrarest,
6.-Han
estat
obertes
de
mal
En Al'GUltACIO DEL CARRAL DE
Wats procedents d'Angiatecra
les unirm a, iaits que havien estat tancades
RABAT A FEZ
'I'xecoslovaquia.-Ilavas.
a causa dels disturbis estudiantils moPa ris, 6. - Comuniquen de Fez tivats p d l'aprovació de la nora consti.
EXPLOSSIO D'UN PETAIW
que ha arribat a Mequinez la ca- lució. L'agbació continua perú té solaDusseldorf, d.-Abur feu exment
un
carácter
politic,
estant
mancats
ravana de turistes francesos que
un pelan,' de mede fonament ers ramera referents a una ',Tosió a la via
hi aria ata orasid de la inaugulinita. 'i.'extiloisit5 1 une ,a
rad() del ferrocarril f le Rabat a pretinguila revoluciú. Es tracta solament mis (los quilbrnet ras de Inlisburg.
Fue- rehuida per les aulori- de manifestacions que a Rumania pre- Els tinas sön insignificants, perä
tals locals i torn h a sortir cap a cedeixen quasi be sempre a la caiguda
la circulad() ha quedal interrentdels Governs que es fan impopulars, per
Fee, on arriba ahir a les sis de
puda.-Ilavas.
ia qual cosa sembla que el rei es nema:,
la tarda.-Radio.
UN PERIODISTA ACUSAT D'ALTA
obligar a sustituir l'actual Govern, al
TRAIGIO DETINGUT
qual havia nomenat contra tota costum
LA SUBSCRIPCIO A LA NOVA
Munid), 6.-El periodista senyor Putt.
MISSIO DE BONS
TRESOR parlamentaria i a despit da les protestes
de l'opini6.-Radio.
katner, corresponsal del "Vorwaerts" a
París, 6.- La subscripció a la
Munid] ha setat detingut, neu s at d'alta
LA onrsr SUECA
nova emissió de Bons del Tresor
i rate-ió,-Haras.
Estocolm, 0.-El llarern 'da presea:u;
arriba a hores d'ara a sis mil li/le
INFORMACIO DESMENTIDA
dirniNsiG.
cents milions de franca i es calEs Mil aestio ta rar • nestltare un Go.
cula que pujara a me de set
Parta, 11.-I la estat tertninantment des' vern de l'uld.I5.-1110-tbi.
•
.
[Inunda la inforintreió_publieada per un

periadie de la Ruhr i reprodulda per al-

g un periadie francés, en la miel es diu

que uns soldare francesos beiden fraternitzat amb ele revolucionario alemanys
chirula cene incidente ocorreguts a Re-er.

buen-Hayan,
UN NOU PLA ANCLES DE
REPARACIONS
París, diari londinenc "Daily
Telegraph" publica un article exposant

un pla de reparacions i traetant de presentar -tu com a molt susceptible d'aceepfuel() per part de França.
En comentar ei -Temas" aquest are-te-le, estampa, entre altres, les següents
frases:

A ningn ne li podria fer creare que fos
el "Daily Telegraph" Vórgao escolla per
interpretar el sentir i les aspiraci ons

Crança.
El pla de repararions exposat, dones,
per aquest periadie, no compromet en res
/vi per a res a França ni tau_poe rotaproruet a Anglaterra.-Havas.
LES RELACIONS FRANCOBILITANIQUES
LES DONES IMPRESSIONS DE 31.
1.01:tallEU
l'arte, ra-El eenyor Loucheur porta
de les seres converses privades amb els
horneo d'Estat angle-suo la impressiO
d'una real i bona voluntat, per tal d'arribar a harmoniizar lea tesis francesa i
El senyor Loucheur porta igual/12am
una ituprouninn .atisfact6ria cts v, une es
refereis a l'estat de l'opiniú phbliva an^Irse.
Interrogan per in redactor thai "Potit Parisien", el senyor lanicheur
11,515 une ella liiuit,i, ti realitzar una enquerta amb eereles ofleials
eereits polfties an g le,aa en ao q ue es r e
i les rehniona framm-hritaniquea.-ferix
i es de.-larä concenent que Anglaterra
sent sempre molt cica ainisiar per Pral,
ça
COOperat' ami, ella por a in
soluehl de les qüestbas internacionals.
0.1r.enla

e ntrev1 , 1 ,• a de M. I.onelnur amb thecit
Georze. licuar Lar, i nitros
se polo' perd eselarir el atis!ei . : n ;ile
envaina, algana perla Boa fan eanstar
qua Loip heno s'ha preo. upat .- ' ie'-- un de•
sentar les bases d ' una política conul
referneia a Aletnanya i
r-,110,11en • nt de l'Entcsa.
"Wcstsrninslor Caz,..it.•rin
' in han direreane'.i . s cntre
Frana i Anglalerra i seria 1:Pc,P:ahle
quo pazuessin enaendrar male See'imentd
entre tots dos pat,ns. Admot el per:A/lie
'tu° la cubo 11 1 n', en gran part
tiria i domarla opte els dos pai›, vxn,,
sin clarament
MALALTIA DEL DocToit (iTNO
13erlin, 13.-EI caneeller, sensor Cuso,
restaldert de la seva malaltia, aixeear-se allir del Ilit, encara tluc no ca
sortir do les seres habitacions.-Ilavas.
ti -En canceller de l'IMperi,
seuyor Cono, completament restala.ert ja
de la seca malaltia, ha tornat a 'aruir'
r-sgar-se dele afees-jet seu dejartament.
Va rebre la visita de tres indicklus
del (-loasen d'explotas-U,' de la Eiries
Krupp, els mullo li narraren ele N n I r CeSsos oeorreguts el dia 21 de Març darrer
en aquell Centre faliril.

El president de l'Itoperi, senyor
ha relmt, per la seca part, el direetor
propietari de l'esmentada fabrica. senyor
Krupp Itolliden i Consell d'Exidocició de la mateixa, els mials l'informaren
sobre els esmentats sucessos.-Ilara,.
LES FINANCES 1-IONGARESES
Ihnlapest, 6.-E1 Consell Suprem financier ha autoritzat al Ministre de Finalices tier contractar un nou empréstit
(le cinc mil milions a la Banca l'Emissiö.

-Hayas.
CRIS! mIxisTErum, A SUECIA
Estoeolm, O. - El Senat ha re
butjat per 76 vails contra 60 un
projecte le Govern per soeúrrer
els obrers en atur forçós.
El Govern presentara la diuni si,' -litïnas.

DE , BONA
ENCONTRE ENTRE GIBBONS I
RENAUD
Nova York, 6.-Sla signat ni con/Facie a 15 rounds entre Gibbons i Jak
Renaud. L'encontre tindrä Roe entre el
3 i btu (le maig. El vencedor llama do
II suar amb Dempsey.-Radio.
EL JIPO I EL RICONEINE3IENT
DELS SOVIETS
Tokio, 6.-Al Patlament ala Mitiat
un dehat sobre el reconeixement del Ho
vera lelo Soviets. El ministre Ugida s'ha
tleclarat eontrari, deelarant que el remoneixement dele oSviets en l'actual si
tuse-id Os impossible. Anglaterra, bi di"
tos signat contractas cornereiale-and,
afoscan, pera no ha reconegut els Soviete.

Conetantinoble, 6.-A Odessa les autoritats sovietistes ban començat una violenta ofensiva contra l'Esglasia. Darant
el dia d'ahir taren taneadcs set esglasies
i expulsats els sacerdote.
A. FIlisabetgrad lee autoritate sorietiques han requisat les cases habitades per
eciesiästies.-Radio.
LA JUSTIFICACIO DE LES ACUSACIONS CONTRA MONSENYOR
BUTKIEWICZ
Varsóvia, 6.-Comuniquen de Moscou
que el bisbe Monsenyor Butkiewicz,
que ha estat executat en virtut duna
senténcia del Tribunal revolucionari,
s'havia justificat co el sea interrogatori de l'acusació d'haver combatut el régirn soviètic: "El inca sol objecte-digué-fou la defensa de l'església i no
m'havia proposat icr oposició al Govern". Per al tribunal, la defensa de
l'església equivalia una provocació. La
principal acusació dirigida contra el
basava en un telegrama de
ielicitació que adreci, l'any ipt8 al Goma Polonés quan es constitui.-Radio.
MITING DE PROTESTA CONTRA L'EXECIT-10 DE MONSENYOR BUTKIEWICZ
Varsòvia, 6.-Avui s'ha verifieat a aquesta calina l un míting
monstre per protestar
COili
l'exceucid del bisbe polonés nucasenyor Butkiewicz.
Terrninat el nifting es forma
una irnponent manifestad(' q.le
110 baixaria de cent mil vr.so/res, la qual desfila orden:vilment pels carrers.principats. eslacionanl-se despri's (lavara la
presidencia del :•onseil,
Una noutbrUSti Comibsid l;;
rfe al Cap (le' G.:3-ern i 111;n:stre
ui' l'Interior Una aesolucta, %ataIni unaniniement en el 1w :tina',
.1,-tbanaitt FeinMaaioa inbua-cucin
de Polänitt a fa s.;:,:r de l'Arquihisbe monsenyor Cieplack i dels al-

1;',3

.

1

i Sa11 .11'd015 Culatlein-

/11111 1 pels aoviela.
El cap Mil Govern

contesta als

comissiimats dient-los qws luantindrà una actitud ferma ti (lovern dels soviets i que etr,rdinarU, la seva aur, im, anib la t.eis al;res Goverris estrangers.
Eit diaoldrit's les nianifestaaions c,i produi",:n alguils des:J'aires que obligaren a la polii
a intt • rvenir. havent-s,
ural Und vinlena de di : 1,1 ••1 n 111.3.
ELS
COM . NOANT y:N CAP
DEL CAU-

BE L'EXEPA. II' lt.OIG

CAS, ACUSA? DE CONSPIRADOR
Constantinable, 6.--Aquesta tarda s'ha
reina cii aquesta cats.tal, el , •,:g •auit tokgrarna de Ti ibis
Acusat del delicte (le conspiracin contra les autoritats boIxeristes censtituides, ha estat detiagut el senyor Egorol 1, comandant cn cap de l'exércit roig
del Camas.
També ',mi esta: d e- :juezas par la rnateixa causa el senyor Pugrachcf, cap
d'Estat Major de l'esmentat exéreit i
diversos oficials d'aqucst.-I-Invas.
DELEGATS SOVIET/CS A PARIS
París. 6.-E1 " Ceta Parisien" (Fu que
han arribat a aquesta capital dos delegats sovielics a la Unió Internaeional
In Ferrocarrils.-1-Iaras,
EL GOVERN DELS SOVIETS 1-IA
APROVAT UN PROGRAMA
NAVAL
Londre.,
fors que el (locero deis ‘Sov:e:s ha
aprovat Oil progrann naval, sesens el
itual han d'asscr e(mstruits quatre dreadnougths, ruit eretters, trenta des:nocrs
i trenta submarins. Tots aquests
xellv seran dcs:tna! t al niar
TOTS MALALTS
L'ESTAT DE LEN IN :-: TNITNERIN MALALT DE GRAVETAT
Londras, 6.-L'oficina comuaica que
restat de iamin és estacionari.
Telegrairas "procedents de 51.scou
diuen ‚Inc Txitxerin es treba tratalt de
gravetat, hartan estat rcemplaeat en les
se i- es jte,t.ons per fatvinoff.-- 1!;:,Ea

Carnarvon ocorregue a les eles
de la matinada, havent conser,

vat malalt el sea ce.,
neixement fins l'últim moment,

-Hayas.

• • •

París, G. - Tots els periòdics
publiquen extenses biografíes de
i'eminent egiptòleg angles Lord
Carnarvon, el qual acaba de nao,.
rir a- El Caire.
Eis despatxos de Londres fan,
notar que es absolutament in-,
exacte que la malaltia de Lord
Carnarvon llagues estat origina.
da per la picada d'un insecte ve,
rinde. S'afegeix en aquests co'
municats que l'excés de trek•
que s'imposa l'arqueòleg durar:
aquests darrers temps amb
Bu de les excavacions practica,
des a la vall dels Reis consl(,
tueixen la causa principal de lz
sera mort.
Tant els periòdics ile Londre.'
con/ els de París recerden
en tenir-se la primera noticia
que el Lord eslava matan., cer44
egiptòlegs molt versats en

des ocultes afirmaren que
tractava d'una venjama del m'
narra Tut-Ank-Amen al mi.
l'egiptòleg angies hada perto‘'
bat l'etern repós i aconsellare
als col-legues cid Lord Carnal
von que no insistissin en les ex
eavacrons.
Por desprf.'s del Consell
quests bornes eminents en le
cieucies ocultes de l'antig,üila'.
suceei un fet vulgaríssim en el:
palsos calurosos: Lord Carnal..
vol! fiar pieal per tzn mosquil,
al qual fet es dona molla importa:Ida i que fau i'elaci;atat
un nitre delall de mal averany.
Un di re fel vingi g., a aupasentat' el nombre (t'avisos que se::
gons ids eollaboradors

1

de T.erd Cal'1 n 111' :011

'

robe:0. El Lnrd portn n • •1

•

amb Mitin canari
que e;lues t.
1---.•
vegreht a la miateriosa
Farol, Priva Usi
serTiliricia (El/a y er esta;
,
del ea mri en un L •
/a
rnie:i aband o na!, un erial (:t
Lord Carnarvein va
com tea seapent devorara mI pa.
bre oceP. Es 1.';'. 11 notar n tue
no havia visl niugú r o piils ara-.
aquell lloc i
ques'a 11101111
s uiu:iiii fest aren a inb aque:;,
f el
mol hi una viva :Iprersii.i_
dual!, s n los
Carnarvea caidu" rn.:1;111. I,t

era
estat vfetima reaeiple)i,g de
disitujlnu' ti aole..;tinies? 1,e5
ül` nlios IV/

0-.,j,e n n, es d'

sacerct n !s
E7ip',0 poden obrar a tras ,:i
deis soples?
El doctor Mari-In/s. Laneellin
all '-'o que emulen
seel'elS• VCi! Egipte ditbl.1

que es tvaata d'una verija/o:a dl
EaraA. No ohs',anl. la roajor part
dolo periürlics acunen ami) eseen.:
ticisme aquesta Regenta que
l'entora de la n'Izq. ( de la .rd
narbon acaba de formar-Se. Bayas.
NOTICIA I tlIS
Eapraas"
Loadrrs.
robla un telegrailla de 3loseon it, suman...4
que Trdtki haai eatat rfetinia Tan ce
tuatzicailh•nt.-Ilaras.
•n••••••n•••1

•n••i••••
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L A P1.113 LICITA T

CONFERENC1
„
Consell de ministres al Palau
Les eleecions de diputats
1 29
d'abril i les de senadors el 13 de maig
Gran expeetneid despertara el Colasen
del Palau celebrat aquest metí i en el
qual bada de signar-se el Decret de dissolució de lea Corts.
A doe quarta d'onze han arribat els ministres al Palau.
Immediatament ha començat el Cenad], que ha as-abat despres de les dotze.

El decret de dissolució del

Parlament
El President s'ha traslladat al seu
desmatar oficial, en ha rebut els periodistes, els quals li han donat l'enhoraleuna per la signatura del Deeret de dissolució, eontestant el President que ja fa
temps que anuncià, encara q u e en forma
indirecta, que los eleccions serieu el d'a
29 d'abril. i e1 dia 241 d'abril seran.
—Del Colasen poc els pue puix ja
resulta ridteula l'aeostumada fórmula
del diseurs presidencial; perd, en fi, dir que leoprós d • l'acostumai diarrea del
President sobre politice internacional, exposieió de les qüestiono d'ordre interior
i esposar davant del Rei les qüestions
folapr, , es en la declarada ministerial. li
he s. dines el Dreret de (lis/ir/lucid. que
ha estar signat. fixant la data de senil' 5 de les noves Corts per al da 23 de
rumia.
ele n eior, de diputats seran el dia
211 d'abril. i lo de menadors el dia 13
de irrig.
r/T •errsog ministres han sotrn'es a la sig.
, del Rei Diereis de llurs respee/, .—lepartaments.
1 . :1 Presideut ha anunciat que aqueo', sarda assistirà. anzb la majoria dio
it res, al lo que es dóna a Estat en
dels conue- , ssi,te, d'Ultramar.
;a l eo n o u de la nit, sortiran
:.•is.
tr n espeeial, cap o Sevilla.
1 .
senge manará cap a Se .. illa.
rainiirre do la 5; '''''roa'
.1inps•re, no 5o r. , 1.1,rará nou

•

.1.. minisir.s.
President fa, itiIa tl o tt, ft0', tilo perioEnninuiadd .1.-olarac'i
LA I 5 7c LAILM'In 'MINISTERIAL
1,, ;,...,.1.Tra-•,d lisiMsteriai din aixf
'I
Govern a tota:40.

i

,n la eninpnnya panca
•• nreceill al /en ailceniiin•i,t a!
i
S. M.
•!
C5-Trt.
),, ; • .•
e) )`t n1 lo ce.wr:(3
i
51 vi .1,1
- •:••
,a„rraran
precranla doincoe van cels•dts
situaciA.
•
•
ee•'.
i
•.
e• p e Ti'
•• '
••
''-'e cap dtMte: no
re-T pecTe per als
ii •i
el slv
mareix que

.

•.•

•i

•'.'

,

• •

7

•,:s dii a dernocräcla
al vo ltant dcls nos-

miviment tacio q al cle
r o sa
Ca qui (2, 0pOri a la
a'ea ruie e . pecsemem, cos

•
•

t

t

.

al
ici
▪

ratiiicLr aguelles en moment tan
per a la c:da espanyola.
."1-pirena a prom:car, com es natural,
la revisió ecast:tacional
que han witt5 proposant d°: re i rara de la h.garepresentar/1,ns diverses de l'es724.
iou un fet la restan'
de la d'ala /ia.
prestarem un servei de
tant mes eficaç ceso millar
• '•
, ::sptracions popmars 1
•
,,litzarcm els preceptes del nnstre
•
'lamenta] ea materia politica amb
•
• • despre, dé la gran guerra cons.< el postulat tornó a les menar- ottlAitucin mals i parlamentaries,
. per str - ho s:ncerament. han sobri:•-•it a le, gran catástri.fes d'altres
menys identificats amb es' sItio•, idees en /a societat contemperzi-

: -:dcrem del nostre drure el far
,;17 clarament que el projeeie
comditucional compendeä el pa 1 scgon de tarticle 17, rtlaiiu

q isponsni de !es garanties; els ari.• 20. 2 1 .I 2,5. relernsis a I oiga/n/7,1CW, del Senat l'agregació a l'article
22 d'un precepte (ii que S ' SSIablSiXi f;ue
• Corts tetarais reanides almcnys qua" -. - ^ meses cada any econ6mie, i
• yocades, el rm"s taedar. per al pri, H häbil
n;o,:embre,

mplement sie tals solueions cerìt la
del regia) del sufragi atub ca111, '•!-. proporcional, en harmenia ami)
,./ves
que ja foren patrocinades ' laU
- !a Cambra per les repr(sentacions
6
•
. brees que avai constitueixen el
6
'
-a.
0
...,6 poe, tren poc significarien 03
O
0
••n en manir :a política a que es retl
'
..en les declaracions n'ateriera si el
•a no les fes acompanyar de solnigualment transformadores en l'or/15
i social.
helada ja la política de regulació
juridica del moviment sindical a les
grana urbs, i disposat el Gotera a sol1
motre al Parlame,it un pla complet (es
o
re formes socials, tal com bou expomt
o
ea les p ropagandes de la concentraciu,
v olcm a raes portar al camp l'obra ele
re dempció del proletariat agrie da, mit lascase la transformació de la ptopietat
immoble.
Re staurarem abrí cenes tradicionS esPanYoles ; constituirem, ainb celtivadors
• 7,1

1

i b racers, en esser cridats a gaudir del
Pr Ofir de la terra, la mas sólida defensa
contra la invasió d'utópies diaolvents;

combatrem, per l'únic mitjà eficae, els
mals de l'absentisme i de les grans esotensions sense cultiu, i complementat
talo reformes per un impuls general de
lea obres públiques i per la multiolii-ació del credit agrícola, i de la ixrigació,

ens atansarem a l'ideal tantea vegades
encomiar com la mes sólida base de la
personalitat nacional i que ,Espanya pugui arribar a bastir-se ella mateixa,
quant a les produccions de la terra i
fina a millorar les nostres contEcions
com exportadora d'aquelles a altres po-

bles.
Una campanya sanitäria en h./entolda
amb la legislació d'altres pobles
enfor irà la desmembrada població de
t
moltes regions d'Espanya.
Una política pedagógica encaminada a

habilitar per a les empreses del treball i
de la cultura, el major nombre possihle
de ciutadans completarà
embellirft
aquestes m iciatives de fecunda i sana
democracia.
Encara que la repetició del concepte
llar) convertit en vulgar, la politiza

de l'escola is encara una aspració
satisfeta a Espanya. La multiplicació
d'elles i la difusió dels mestrcs per tot
el país; la modernització i
zacnó dels ensenyaments técnico i prafessionals, la facilitat màxima per a
l'educaciti (le la dona i heces estimo-

lar a les mil; altes posicons d'aquells
que per la sena apUtud co trobin en
condicions amb avantatge per a la ce/leer:vi/2, d'aspirar a elles, s6ei al:res
tants mitjans de serena i fecunda transformació social a qué el Govern tirdra
cura de donar realitat a la "Gaceta".
Peró fundadament podrit el pais
pulan banals o burlesques les frases qae
queden transerites si no anessi.1 acompancades d'una contemplad/S Ileial i severa de quilla do la realitat del reSst.post i de la situació del Tresor i d'un
rescait i irrevocable propósit de paso
terrnini a la pelitica de descampall i de
facil rendirnent
tol;
ticss
II
Os que ha censt/tuit el régim d'hl5.:• : deis última anys.
2ilentre arriba l'instant d'exposar darail di Parlam.mt el Lulanc de la 3:luació sine Roba aquest toit
era en fersz e:irree del peder, pi-ce:aman la nostla v•daista: de pecaran -li reinci. Av.:in-cm a una impli.sablc ri/ducciA nos les
dea•ea:s que perol, almenys. al eaai
tr•
u. -so el convenciment que el .5'2.! sacriés degudanteur estimat
.c:t7.nurt
Vigorilzarem eis
co,co,snitto,n'. os cep a la nineilac:Z
sire5supest; T;Tre
,
/a base U/declinan,
de qné
els que mes tern
e.
1:Sir/aren) al
regim fiscal exprés-

tants altres pobles després de la
guerra, pot el nostre, sense presumpcions i sense iLlusions enganyoses aspirar a una posició
falaguera i definida digna de la

seva història.

Cuida el Govern que aixf sigui
mitjançant una política internacional discreta, perca ferma i definida. -No renunciem a cap de
les nostres amistats, perb
supeditem lotes a la convenien,
cia espanyola i al legitim desig
que les que es cerquin es
fundin i acreditin sobre tot en
una conducta de recíproca i posi / y a utilitat.
L'habilitad(*) de les nostres bases navals, la prossecució
l'augment de les forces altas i
en surna una atenció cuidadosa
de la Marina de guerra, dintre de
les possibilitats del pressupost,
seran un factor eficaç dintre de
les línies directivos de la nostra
política internacional.
Intencionadament hem deixat
per a l'últim, perque així mes facilment perduri en l'anima nacional, tot el que es refereix
fondo proces espiritual que determina l'instant no calculat ni
previst de /a nostra entrada al
Govern: l'anomenada qüestió
les responsabililats.
Avui, com quan el tal debat
s'inicia a les Corts, diem i proclamen-, que no servirem en tan
d e licat assumpte sina els Paporafius de l'opinió i 1-1 propi dictat de la nostra consciencia. Cap
classe de passions politiqueo podrit espenyer-nos mes radia dele
limas de la justicia, pera tampoc cap classe de benevolences
personals podrir tòrcer l'impuls
de les nostres obligaeions amb
el país.
Ites mes diem en dirigir-nos a
Popiniö pública pe.r a obrir el
període que condueix a les eleccions generals,
No tenim la pretensió ere/ranciar lotes les qiiestiora.., ponderas,
ni tan eols liern aspirat a dir
quant se'ne ocurre subte les
substancials o int , s apremiant.3
que queden examinados.
Estan tan des:sardinal,. els
programes. que SiTrisq cap (lui)te, per ilannint d • ••11e, l'opini•a ist
de preoeupar-se de la vuluntat
que posen] a Ilur exetracia i tr.
les ohres que aconseguim per
ttflplari ist', efertiva.
Por ai vi) malei g .
dovern do
S. M.,
don quan ile hornee que el finanen p st-laven
retraions p(thliques (NI que Iss!Nia si-' constituir
pla, aflaisla senzillament qu • volen
lar a la "Gaveta"
que pral t.a
en l'e;)osien3, i en o h/ente-lo i
practitiar-lo, i sois p; , r
pop
aixi, i lile , ntri . s'a-onsegueixi,
vineis en el poder , la lluita
és dura i la (asea ilifn • il. Res no

pelea aconsrgu lr- sa Ci a cratut.-;
general:, intent de renovad()
fugint I le deseónfiances
,joir.t. ,¡ifiques ¡ pessimismas
negatius, blm s'aesocien ainb Ituas
simpaties i anda Ilurs vots tols
els hornee de bona voluntal.
DETERMINI DELS CONSERVADOIIS
El aenyor Sanchez Guerra tenia (arate aquesta larda a casa seva els primate del parid
conservador, aura l'objecte de
Regir la deelaracia
per si consideravon necessari fee
públie algun documont en el eaque tia/Lb/die a la labor realitnula pele conservadors.
En vista que la deelaració es
refereix exclusivament a doctrina Iliberal, han desista. de la publicacra olida] ile cap doeumcid.
COMENTARIS DE "LA EPOGA"
Comentant "La Epoca" el decret de dissolució, diu que malgrat la deelaraeiú
ignora on va la nau ministerial.
j'erguí) la darrera cris' i la siPer a tranqil.litat de l'opinió_ tuad() dele grupo que compiteen servei deis anhels n'es purs
Sen Eaelual (joven!, dernostra
tea.: nobles de l'eXOretl, i Con)
que no existeix la unilat neceehatea de la nersrmalitat d'Espa- eäria a l'hora de l'aeeió tan urnya ilavant del /m'in, (pie d'altra gent i tan, ineludible.
mn
aera sernblaria ridículament
Acaba tlient:
fiel ida, euidarern de donar a les
"Les eleccions, a mes a mes,
tr
n'otitis
'otitis fundate d'interior na s'estan tramitant im altre
stitisfaceit'e i mitjans militare
planeta, sind
que en radnalitat no correspo- ulls ile tots. aquí maleix i ale
tun ni inoll rnenys a la seva
Qui pot assegurar que regna
cavia dosít jable.
entre aquests grupa integraras
El país no pot Sosten ir Ull del Govern aquellos efusiva euri • vereit d'efeetius tan mimbrosos, ilialitat indispensable per a una
i a l'exi•reit no li convil ni es obra tan de prova cuna el que el
jilel. que per una simulad() de guvernar representa en aquests
contingente que no eón sinó al- instant? I si la niajoria que es
' ••
r • P••P-O •s- logri als estiraras, si es logra, ha
lals
tras eta atributo i
d'éeser molt recluida, i si taras
plements d'un ex•reit modern,
perilla hi ha de que es desfaci
ptigui imputar-se-Ii el que ded'ella tals i quals elements, qui
riva automäticament i fatalment sap on arara a parar la nau que
de la 'adepta deplorable organittan airosament, tan temerariacarita, ttovern ha comensal ja jnent s'ha fet avui a la mar?
a transformar-la amb el conLA FI DE LES CORTS
CIITS de les Corte aspira a comAtlas quarts de dues de la
pletar la seva obra en aventat_
ge del pressupost i deis instituts tarda, mil ja hora despres de siganitats. Aquella tara impuse'. nat pel Rei el decret de dissolubls dissorts tale com les que en- ció de les Corts, alta rebut a les
cara avui lamenta la nació i for- Cambres la comunicació donant
tificara en el pata el sentiment traellat als respectius presidenta
(Ir ronfianea i de compenetracid de la signatura del mencionat
efusiva arnb soldats, decret.
Es la primera vegada que es
sitiase el quid no es concibeix lexistencia de l'exercil en una na- tramita amb tanta urgencta, proa
ció 'hure i conscient dels seus abans es cursava la comunicaeiú
al dia següent.
destins.
El primer diputal, que ha toEspnnya ho drit avni Mélt que
, a _ mat el carnet ha esfat En Barcia.
miliar-hi modesta perta ferinaMailt' allre.5 ea disposon a sor
ment. En la general angoixa de tir aquesta nil o demb, per als
si/iris de diiasió graramm que teto
els Estats coltca practiquen ja sense
metros, i cuidaren) que preceptes socialitzadors del pressupost substilueixin
exempciens i toleräncies que danycn a
un temps la recaptació i la justic.a.
Din-Tramen, intimament re/adcnat
arnb els problemes de la Hisenda, es
troba el del l'arree, ja que quasi es
confonen i l'in crin d
•t ,
cisiu sobre l'altre. Seria inútil tot el
que féssim o intentessitn a Espanya, si
deixiivem inctame el cáncer marroqui.
El personal i el Marroc 5ön les dues
grans dissorts que han trastornat i arruinat l'economia nacional A Tuna i Vaina hem d'acudir.
Els acords del Govern sobre el proc ivilsón en aquest respecte
sir/6 un anunci de la totalitat de l'obra
que hem d'escometre.
Miraren la península abans de dirigir els ulls
can de IT.stret, i neondicionarem
compflment (lelo nostres
c o mpromisos internacionals, quant al
tempo i
la mesura.. sati5:ent prefe,
es cures ami) Espa.p,
s aimi, in /menor.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

ES

seus respectius districtes, a ¡'ob
jede de fer el darrer aprofitament del carnet viatjant, de franc
per feCrocarrii.
L'OPINIO D'EN SANCHEZ TOCA
Un redactor de P"Heralclo" ha
parlat aquesta tarda amb Ea
Sánchez Toca sobre la declaració ministerial.
Lea seves principals manifestacions aún aquestes:
Jutja que la reforma constitucional no exigeix per esser
realitzada ni la solemnitat de
l'anunci previ del propasa.
En la pràctica la Constitució
del 76 no s'aplica avui com fou
aplicada. .ts el inateix text, però
diferent la música, i en aquest
punt de les interpretacions conatitucionals mes interessant que
la lletra es el ehor, l'afinada for
ma de la interpretació per la
massa.
Per això ereu, sens dupla, que
la qüestió referent a la modifica:tú:S de l'article ti no es devia
suscitar fa dies.
Suposa a mes a Inés una opifin interesant: en un regirla plebiscitari el resultat d'aquest requeriment seria en la qüestió religiosa encara sorprenent. Pra ser
plebiscit possible i eficaç
seria aquest. Altres potser ho hagussin estat fins data no yyunyana.
El problema militar exigeix per
a esser laretat u/I aziestésiJ indispensable.
I tan interesant cona aircá, mes
encara, és el regim sever en la
econornia nacional. Arribar a un
nivellainent veritat del presupost
en uns moments lan angustiosos
cono els El presiipost, entre el déficit del corrent i el que
resulta de les obligaaions anteriors, eleva el defieit total a 1.300
milions de pessetes.
En materia electora te poca fe
en Sisnehez Toca. Pensa que 113Stres deseendents, no els llunyans,
els fille dc nostres fills, s'espantaran de la fieeió de soberania
que ex p eriment e n 'rostros Corts,
no las aduals, les venidera • s, lotes les passades i les que segueixen a les que ara es convoquen.
Es Va ell Zlia:ú de mal a mal i de
aquest medi irarribär a moment e i t'orines minore.
/liar) porta al president de l'Alta Catisbra el vedan de. la reforma constiturional en co que el
Senat es refereix i fa present que
la modif icació del reglaimost
amainara a trareformar-ho, i que
de ft.t. tal va introduje atIve refor.
lisa mea interesant enaara: aquella que barrí, ob pas als rengles
interminables dels aspirante a les
senaduries per dret prora, amb
perjudiet de les altes representacions que versen minvant el seu.
Dit la declara/ . jI minis te rial
s'ha ilegal a parlar concretan/era
perque no la conidx per a poder
formar juditi sobre la natteixa.
LA QUESTIO DEL MARRoO
EL SUPREM DE GUERRA. 1 MARINA PRoCE.SSA EL GENERAL
NAVARRO
Aquest m'id sha rehtit al Tribunal
Suprem de Guerra i Marina una comu-

nicad(' del general Ayala donant cumple
del processament del general Navarro.
El president de l'Alt Tribunal, general Agiliten., ha traslladat l'oportuna
comunieasde al Govern.

El general Navarre, despres de tenir
noticia efleial del setz pocessainent, s'ha
traslladat al domieili sIe l'ex-ministre
conservador senyor Rodríguez de Viguri,
per a pregardi que es 'ligues, ruin a Iletrat, acecinar /a seva defensa en el proce.s que el Cense!! Suprem de Guerra i
Marina li seguelx, aun, oeasiö ch• la seca
actuad(' en el desastre del Mavroc.
Li ha manifestar el general Navarro
sine hacia solleitat "in roce". la retarmama de l'ante de processaznent, i que,
en notificar-li el jutge instructor, genes
ral Ayala. l'acord del processament,
hacia umuifestat que es basara en la retirada de les tropes a partir de Dar
Drius.
El senyor Rodríguez de Viguri hu
aeonsellat al general Navarro que no designi defensor fins que la eausa passi
a plenari i aixf als convingut entre tots

dos senyors.
Encara que als centres militars es
guarda una reserva absoluta, infranquejable, en tot quan es relaeionat amb eles
prueessos d'Atriea, sembla iirte Eeriy;,,n
de) processament del general Navarro eshasat en les sosos prúpies declaraMono ¡ 1,1 relucid, segons IIlii, en l'abundó d'una hateria en el trauseurs le
retirada de Monte Arruit, i :termita altres,
en no haver pres imnadiatament 1 . 1 poblar del tlit neta, amb qual e0511 sIlo ((rius
disminuit les proporciona de la catás-

trofe.

LA TASCA DE L'ALT COMISSAIII
En Silvela es (roba quasi restabled
del refredat que l'ha retingut u "asa i
despres li La privat de surtir aqurets
dies.
EmPeró, fina el dijous no n'entornara
al Mamas
ha de celebrar algunes conferencies.
molt detingudes, ami, el ministre d'Es
tat i tanda') ha de parlar amb el president del Consell i el ministre de lu
Guerra.
Tots aquests dies al matt treballa al
seu domicili anth el general Castro Gi
roas, el funcionad del Protectorat Ers
Gener Machuca, 01 comamlant Ase'snsi/
i el can del Gabinet diptomätic, Fas

Mera.
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UNA NOVA IRRIDGIILARITIT A
LARRA IX
Es diu amb gran insistencia que s'está instruint un greu expedient per irregularitats administratives comeses en
un Cos pertanyent a Ira zona de Larraix,
el qual, fa poc, ton objecte d'una honroun distinciö.
LA REPATRIACIO
¡'er referéneies de persones q u e han
arribar del Marro,' ne sap q ue h l h a el
propasa de començar el repatriament de
torete el próxim dia
Les mateixes noticies donen per descomptat que embarcaran eap Espanya
en la susdita data cine batallons.
DI SPOSICIONS

CONTRARIES
DEL RAM DE EINANCES
Essent ministre de Finances en
Bergamln, va ordena es fecin
efectius tots els deutes per contribucia territorial, Moles els de
les Ordres religioses, que sua
maven alguns milions de pesse,
tes. En un sol districte de Madrid, el de Bonavista, superava
les 900,000En les poques hores que fou
ministre en Ruano, aques t son dispesar la suspensió de les execu
aions que va disposar el seu
rreLligionart.
En ocupar la cartera de Finances, en Pedregal torna a posar en
vigor l'ordre d'en Bergamín, i el
procediment es porta aran tanta
activitat, que ja estaven fets els
erabargaments i anunciades les
subastes d'alguns inmobles. Avui
devia haver-se celebrat una d'aq uestes i el 1 1 altre d'un terreny
que devia surtir a licitació pel
piara de 100,000 pessetea.
Abans d'ahir prenguit posessió
del seu aärrec el ministre de Finalices en Villanueva i ahir ordenä que quedessin en suspens tolo
els provediments executius.
UN CONCURS PER EL PORT
TARRAGONA
Entre els decrete signats
pel rei n'hi ha rin de Fonient, autoritzant la Junta d'Obres del
Port de Tarragona per adquirir
per concurs niaterials de Ferrocareas a què es refereix el projecte rin ates ferries isn els molls
Llevas-il, costes i port de Tariaigona.
DE LA immonAul.u.
DE BARCELONA
"El Debate" reprodueix el que
diu "El Diluvio" sobre ci.s excesos de la immoralitat t Da s' nalo110 i Iii posa aquest corneulari:
- Quair aixf parla "El Diluvio",
podrä emparar-se la ina2ei6 del
Gosern en una obra al nienye,
doctrinaris me [liberal?
necessitem al.ludir al respecte a un dogma, ni a la puresa
d'una moral per a demanar de
nou que sans escolti. Ils Yhame,
que fins en el seas asser
fisic, es D'otra amenaçal de destru:lgiü."
UN RECORD A
EN PEREZ GALLOS
Els espanyols residente a Buenos Aires han pres la iniciativa
tI aixecar en un tle!S jardins d'aquella ciutat un monument a en
Pérez. Galdós.
EL PROBLEMA CATALA o - : UN
ARTICLE D'EN "SANCHO QUIJANO"
"Sancho Quijano” publica a "El Sol''
un altre article dedicat a "El problema
catalan", i l'encamina tot a demostrar
que el centrar:sine i d naciodisme sin)
un imatge de l'aitre, i viven preocupats
per les Iligadures de i'Estat.
Tots eds esforeas—diu—(lels catalans,
tendeixen a compre les lligadures, mera
traba externa entre dos mimbres del cus
peninsular. Tors eis estorços Ich centralistes tendeixen a matacnir intacte, si

no reforçar, el fur tratiutaaes g,uarniMutis que Iliguen Catalunya..
Uns i altres, parteixen, nimbé, del supesar sub-conscient de que aquestes Digadures són rúnica cosa que uneix Catalunya i Castella.
Els catoalans accepten aquesta canseqüencia. Ja no els espanta el VSLIN afit1rar a la consciencia la tendencia tribal
a la dispersáis. Només . els resta el prurit
d'injectar en ella les Ultimes o penúltimes
tcorics europeos; peró vis castellana...
Quan rcconcixeran que la seva política
catalana es mes separatista que la de
Catahmya? Per qué la unió de garba?
pirar una unió ntninguda per la pressiO
de !es corretges de l'Estar.
Quin respecte, en ja entusiasme, ha di!,
Aval, 1923, no hi ha encara a la
versitat de Madrid, atiomenada Centre!
una Catedra de Llengua i Literatura Catalana.
No siguen) injustos ami) Castella. Reconeixem que cn demanar-li compte,
d'aquesta deixadesa del seu dcure mes
elemental, la cenen/ ani bunt ideal d.
la nació, el (pie no han assolit ni Fragua,
ni Anglaterra.
Pe riaons de poditica centralista, Fra:1
ea descuida deliberadament les seres Ilen
gües locals. Per idéntica mal no es dón..
un pus a Anglaterra que pugui afavori,
al galés.
Peró, perque no hem si emanar-li o
Espanya que sigui moda d'humanism
ntre les nacions?
No hi ha cap regló a! món
coLlocada per la naturalesa per a intea
'ar una federació d'esperits nacional
germana. El uta- i el Pirineu la limites
les cordilleres interiors i els declina ge
ncrals del seu sól la subdivideixen.
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CATALUNYA
LLEYDA

CARTELL DELS JOCS FLORALS
Any XXVIII de la seva instauracita
El Consistori d'aquests Jocg
Florals, acomplint • ¡'honrosa co4.
manda que li conferí el "Cos:
d'Adjunts", es complau en con-*
viciar els poetes i prosistes de:
parla catalana a prendes part eaf.
la vinenta fasta, que hom celea
brarä en el mes de maig
guany en homenatge a la llena'
gua mostrada i a la lloança de la;
nostra volguda terra.
Prudenei Bertrana, president;:
Felip Solé i Oliva, vice-president;
Mossen Angel Garriga, Josep'
Massons, Josep Pinyol, ..Tosep,
hit-mal eó, vocals; Fermi Palau t
iaselies, secretari.
PREMIS ORDINARIS
I.—Flor natural: Premi d'hoi
nor i cortesia, que s'adjudiearà.
a la millor poesia que canta'
l'amor. El poeta que en sigua
guanyador baura de fer-ne ofre.
na a la dama de la seva elecció,
la qual sera proclamada regina
de la resta.
IL—Englantina d'or i argent:A la poesia que canti millor lá
Patria, oferta per l'ExceLlentis-,
sin) Ajuntament de Lleyda.
111—Viola d'or i argent: A la
alls inspirada poesia que carda;
la Fe, ofrena de l'Excm. i 11.1(m.
bisbe de Lleyda, doctor En Jo..:
sep Miralles.
e
IV. Cent einquanta pessetes::
Ofert per l'exceLlentissima Mana.
comunitat ti q Catalunya, al
¡loe treball que en qualsevol
peete estudii Lleyda o quatsevula,
ga comarca Ileydatana en afgana;
de les seves modalitats o aotSvia;
tats.
V.—Cinquanta pessetes: A ua;
treball de prosa literaria ti-lord.'
la , obra eseimiea, narració, ( on-tes per a infants, etc.)
PREMIS E.X l'l(AORDllJ4fl rg
VI.—Objeclo Wad,: C.•elajat.:
per la SOClei01 E0000filiOa, •(.1-•••
mies del País, al militar tr••••all
que tracti d,•la i nitiana ma,
tics per l'establiment d'una
ja Agrícola a ia provincia de'
Lleyda ansia personal ail• • ,p; •' i
sense subvane:O de
o-,-cursos per sostenir-la
salssent i manera )1'4)1dd:ir-las,
sietenies o mi4ins lei•r:ea i vete,
Des pel seu desenrollianiana
•
Nil.--Obil s t`i o (ralle

Ofren.!

la Cambra Orieial 1155 (1 . 1ilori • ,le
la provincia, a la millo/. eüt,,ft)-.
SiiTiti en prosa o en y ers, di . te.
ma

VIII.—Selaat a pessetes:
Casino Prineipal, a la 111:1 n 71*Ot•'15-.
10 I SI0iCi poll 1505. (le tema
1X.—Obje; • le d'art:
(la, 1)0
Indi • pendent, al isnitor tr••balt
vers o prosa, de tenia Iiiur,..
X.--Objeele d'arta Oreat par,
sanyor I•ln Josep Auaiet
i Carrell, ronde ite Vinateea, a un
treball en prosa 1.• Cl', vera, de le.
risa (Hure.
CONDICIONS
Primera.—Ele treballs seran._
esei • its en Itengua catalana, inè -o
dits, originals i iinbnims; a rs u0 '
ran acompanyats d'un plus' chis:
amb el Mol i lema iguals als de
la '1)151 O5 el qual eontiielrä
11(.1155, cognoin 1 adreça de l'autor.
Si qualque treball prenliat rnan.,
qtis a lea contlieions damunt di,
tes, l'autor no tindrä dret al pi -e.
mi.
Segona. — Les tramposiroiris•
Inmutan d'enviar-ee filie al 30
(l'abril, al secretad del Consisa
tori. En Fernel Palau, carrer
Cavallers, ti. primer.
Terne ra.—EI repartiment do
rreinis

ell utt ()OS dies

la resta major, publieant-se'

alllb la oleguda anticipad(*) la

l ii
rebudes,,,
jurat i el dia
hora de la t'esta.
la do les

el verediete

l'estila. eeonionto
del -Cos d'Adjunts" ho peemet,
s'editaran en un voluta) els treleallS premiats; si algult d'aquest

I relialls tos iss,,lt extens, seis
/airara sois una part, a judiei
del einisistori.
Cinquena. — Els autora pres
iniale, Si no assisteixen a l'Rea
le, Intu y an de delegar en persona apta; cas contraft s'entendrà
trae renuncien
premi.
Que Data Catalunya i l'Amor
lis insiriera per contribuir a ¡'englandiment del l'ostro patrimoni
IGUALADA
Robatoris
El
tempo -:- Penal() do adata°

La Pasqua

Les testes de l'i»una han estar ama
Anides.
Els eonectacks P dhlios 1 ela que han,
orgunitzat Mes isis eutitats han estat
foro roneorreguts eada dia. A l'Atenea
Igualan es tocaren ~lance, per la cala
"111 Earnense".
A la tarda tau treta en processó pele
losares Carrers la miraenlosu Mantee del
''rist de Sang. Al seu pos la gent, res
hlegava humilment la testa.
-- Ei dia de Pasqua, a la tarda„
profilaut l'hora que no lii !savia ning4;
nren sostretes de due eattea dele defo-:
de la rimas. un nombre important
llençols, diverses peces de roba i ab.
&usuta, diverses pessez de roba i al!linee joies.
Tamlat en una do les gaitaadts testell
robada de la taquilla del teatre de
'Atenen Igualad( una n'e mit a( Cu mol
'.1.11e, de nora Un/Id-cálida.
— 141 pluja abundara q ue) amar

Dimite 7 d'abre' de 104

PUBLICITAT
:veteada de enteraste, va caure dijims
'..dantunt d'aquesta ciutat i ten que co. 11breix alguns cima de les muntanyes sei • me., han refrtalat notablement la tenme• ratura.
— Ha obtingut ti. ésat ben falaguer
1.d'e xposicia de robes i cetina organitn lada per les eenyoretes del ?lobee del l'oItire, de la Divina Pastora.
! En una de lea sales hi ha y len eanonate
ido cent trata colaina oferta per fatal:Mal que eimpatitsin atuh robra del "Ro:bar" i destinats a Enser sortejats a prodcl mistela.
E En una altra Rala ehi velen en tauatta omplint rota la superficies de les

l'yesera mes de net contes ¡temes de roba
;4e vestir, que el "Robar" diatribuirä a
lec famílies ncemodtades q ue ho
n — Ele jee p s de; (Sisal Nacionalista
aten organirzat per dinmenge, a la nit,
'una :malea; de eardanes al local so, ird.
— Pel Consell Dirertio de la Maneo.
•ennnitat de Catalunyn h ratas conceda
una {temió al director de les lasco! les de rAteneu Ignalarlt, N'Abelard Fa' bregues ,perriné dorant les 1-aranera de
eagi a Alemanya e m'afeccionar
! as acate estudie.

llega una comunicació del primer tima d'akalde, senyor Joan Figueres,
demanant llicencia per a sis menos i renutmiant el eirrec de primer finen Per
tretze vots (tots ells de la majoria,
menye el de l'intereessit, que no hi eslava) li ha estat acceptat i seguidament
ha retal nomenat per a substituir-lo el
senipr Jaume Massip. Acabada -aquesta
operació ha cotral al saló el senyor
Figueres, hi ha desautoritzat la presentació de l'esmentat document, dient
que portase una data bastant amainada
i que no creia que es presentes al Consistori.
Tot discutint olla arribat a un ese)tedol, que ha servit per aixecar la sessi&
Les minories quasibe no hi han pres
part.
— Fa fred cont i ces trebéssim al
be de l'hivern. Les aceres de Prades i
La Mussara celan nevades.

ASIMOS
La Pasqua

Futbol

Solemnement celebra aquesta
yila els cultos de Setmana Sau¡a, veient-se moit concorreguts
bis actea en el temple i d'una
.Znanera especial les proceseons,
'que resultaren brillantissimes.
. — El dia de Pasqua els nene
41e1 Centre de Sant Mufa GOVIZas ea cantaren les tradicionhls eatamelles. Els petits cantaires int ierpretaren boniquoe cancons, la
-música dels quals va escriure
lexpressament En Ricard Dominjgo,
— En el partit de football
! entreel Noia F. C., de Sant SaIdurni, i l'Arbós F. C., guanya
1liquest
per 2 goals a 1.
— Dilluns el temps esplenfflit afavori la sortida de les fa;mines al camp, essen nombrosa
; ia concurrencia al Pont de ferro.
'per l'atractiu d'haver-hi balls or
iganitzats per les societats re real ives.
Dimarts els nens earamellaijuntament amb altres
passaren el dia a/ Santuari
tge Nostra Senyora de Lourdes.
;tetornant alegres i satisfets de
('excursió.

SABADELL
leiSSOCIACIO DE MUSIGA
Seguint la seva tase* cultural i educativa, &tuesta Aesociaciú organitzä, a
ates . mea dels comerte mensuals reglamentaria, una calderada a caree(' del
vonegut musicaleg nuestra Jean Llengueras sobre el tema de: "EL: inicie de les

formea musicals".
.Aque.sota conferancia se celebrà el
proppassat dimeeret al vespre al teatro
Principal ate la nastra cintat, davant d'un
ben norubrös i eseollit auditori, el qual
begui fil per rauda amb constant atencid, la hiatória de les evolucions que les
termes musical, han sofert des de)» seus
inicie La conferéncia es desenrotilä sota el següent pla: Anteeedents. —
cançn i la dansa al poble. — La dansa
i la masica als palmas i a les testes principesques durant do segies XV, XVI i

SARREA.L.
Futbol
EseuipLuea
llom pot admirar en el sal,"
[café del Centre Republicà Autonomista, un bust simbotejant Cablunva republicanO, obra d'art
¡dign a. d'encomi, que el reputat
esculplor En Florenci Gavarrú
Ia donat a aquella entitat.
—Diumenge, dia primer, tingud Roe Ull encontre de futbol
enfre el "Segura F. C . " i P“Esport Club Sarralenc" en el cama
d'aquests, acabant-se el partit
árrib el resultat de 2 goals a cero
la favor dele locals.
—Pel dia 8 lii ha anunciat un
hltre encontre, per() de eampioInat de la Conca, entre el "Von'hedí F. C." i "S. C. Sarralenc", en
b I rantp dels primers.
GiRONA

El
Futbol
Sanead Sauer
pare de la Devesa
— El propvinent dilluns, dia
9, tindrä !loe al teatre Princiipal d'aquesla ciutat el set(' conl eert it l'Associació de Música.
'confia t al genial pianista Emil
Eauor.
—

Ajuntament d'aquesta
capital ha acordat sol.licitar de
rEstat una subvenció per a les
' Colònies escolars d'enguany.
— L'Ateneu de Girona ha rebut darnarament importants donatius do Ilibros per a la seva Bi-

o

- tia desee 1.,t molla expectació el hartit ile futbol que se
celebrara el propvinent dilluns,
de la Mitre de Dau de
l'eslaili d'aquesta eiutrit, entra
;e/ potenC oquip Stas "Wintertime" i Ii. E. (limita.
Ca tato ra e id ro un ic ipal
d'arplesla einlat ha acordat ;tarecar una catinuniesció a les entilato i partietilara que han pr o
priaiecle de ecolcr ede-tesa%dl
e n . jardi un del!: quartors do Id
Devesa, (en ennstar que per ron.
litzar aquest pla no caldrit caea
lar tip arbrr secular. ni eamieetallar, ni de nids de treata anys.
ni malmet re cap conjunt ni
perspectiva del fit'- pare

rEus
ftsseinhlea dc la
Eleccions
Escitridol
Unió de Vinyatcrs
a l'Ajuntament -:- Fred
El catelidat nacionalista senyor 1:tez...seas es luan aquí visitant els Ales de
la circum scdpció. El-ments //acial/alistes de diversos =alisas :rebanan pel
triotni d'aquest candidat.
— El proper diumenge tindrä II
Falsea al ¡catre "La Arte , saa", a bei
dues de la tarda, una assemata:c caganitzada per la Unió de Vinyaters ml'
Ciplunya. per tractar de la greu crisi
sin/cola i dels mitjans per combatre-la.
— Els pecas de les avellaaes
nuca animats, pagant-se la e:ale negreta a 62 pessetes sac.
— Avtii ha descarregat 11/11 tempesta amb bona quantitat de pedra. e h que
In fet que tornés el fred que ja estava

esvait.
En la sessió de l'Ajuntament seguídarnent acabot el dcspatx ordinari sha
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HENRY PRUN1IIIIES

Ee entre nosaltres aquest distingit musicòleg parisene.
Henry Pruniteres es fundador de "La Revue Mustuale",
aquesta publicaaid qu'e juljam
la revista musical ideal ja quo
en ella l'esperit i la competencia apareixen agermanades com
mai haguéssim somniat. En les
pagines de la "Revue Musicale"
s'arrepleguen totes les vibranona do la moderna sensibilitat;
elles són les mes zeloses orientadores del món dispers d'artisles i amants de la música, sense
apartar-se mai d'un eminent
sentit aristocràtic de l'art.
La "Revue Musicale" ha re'mil, un grup d'exquisits teoritzadors con] són, per exemple, Ideeny Prunieres, Vuillermoz,
roy, Andreu Suares, etc. La P u blicació d'en P i -unieres conslitueix un non trionif del Clar esperit francés.
llanta; Prunióres és larnhé ;tu
tor d'interessants tretaalls; entre
ells recordem "Lully (1910),
L'Opera Estimule en France asan
Lully" 1913), "Le Balle t de la
Cour" (1914). Altra bella iniciativa d'aquest notable musicòleg
de la cremi6 dels conceda de la
"Revue Musicale" al Vieux (lo-

XVII. — La forma "Suite": Definida.
Els seus orteeas i la seva significad& — Ela guatee umeiments camelerfsta s. — ELs compositora anglesos. —
Els italiano. — Els francesos. —
— L'evalueió de la "Salte" i
la 'seta influancia en les formes p as tenora d'origen slmfanie. — Diverses apile:tel.:ras del

derna. — Conclusisa
El pianista senyor Baltasar &maraexceutä malt brillantment al piano les

iLimtracions in:mil:a:o de la conferémia,
trossos de Byrd. Cibbons i Panel' pelo
anglesos; Erescobaleli, Zipoli i Scarlatti
pelo i totumas; Champion. Couperin i Enmena pela francesas, i Enlutan, Ilaendel
i Bach pels alcznanys. Al final de la seosir, I cota a complement interpreta Fezquisida "suite" moderna" "la . tombran
de Couperin", de Maride Pasivel, que li
valgue sorollosos aplaudiments.
Es de reanudar l'esforq que ve fent
aqueata Aseadas-fa de Música per dotar
d'una bona cultura musical la Ilustra Mutas, la qua!, pecó, sap mostrar el seu

ngraiment assistint -bu reverentment, roca
fea i aplaudint , cola ben justament t u erelajen, els meatres LIongueras i Samper.
Ferntant part dele concerta d'aquest
cure, dime- res vinent. dia 11, el famas pianiela Emil Sanee donarà el seta
de la present série, el qua:, si ea recorda
Péxit que obtingue el passat enes. as
d'esperar que sri- ttmmmmiot min esdevenimont.
OLOT

D'alece:0ns :: El
ternes

Dijous al mati va eelebrar - se
la procesad solemne per administrar el vihtie als malalts, asilats de l'hospital i reclosos a la
presó, en compliment del precepte Pasqual.
A la tarda es (,tu una capta
a favor de l'hospital de Sant Jaume.
L'Ajuntament celcbrat sessiú ordinaria de segona roncoeatbria, aprovant-se difercnts
as44unples de tri g nit general.
— Ara cona ara segueix mol',
cm:ahilada la Huila electoral en
aquest districte. No es estrany,
Ciba regada que encara el candidat regionalista no te contrincant, puix sembla qua En Pons
i Tusquets no esta decidit i
menys quan una feacerd, la tradicionalista, que l'apoiava, es
tr_laa
— Fes d'abir a la tarda que
111.tu
havent-'ee
i a..fre3 po rh tenipr
'si ,e di, les
nevad o s cnigudes ala ?Armen/3.
T o RROELi-A DE IVIONTGRI
Inuuguració dels Porneils da Jovent
L'Homenatgo a la valiese.
dia ¡lo Pasqtia va t'Idee /loe

Itquesta vila lis inauguració
oficial deis Poritells de Joventut,
ami) l i assialtimcia Ilur fundador senyor Foleh i Torres.
Animaren aquesta gaia testa
do . gent menuda, les mil oritats,
iannbrils públic i Pis poniells de
laaisealit. Vergas i Bagur.
Es eelebrarrn diferents festi-

vals: entro ella, es henil' en el
cainp de futbol el entdraphs, pel
grup
dani;aires "Montgri".
--El (Miaus
Pasqua, amb

mot in de celebrar-se a Paternas
tan ennoblidora i simpätiea
(esta d'homenatge a la vellosa,
so rl ¡rail acom p tul ritte per una comissió del nostre Ajuntament els
, Iletst do nn l s de RO anys, en iNaroís Pagés Blanc i Dolors Gell
1.1orents, escollits per a la pensil') vitalicia d'una pesseta
Retornaren plens d'enincid dacarinyosit (esta els ven e:3:1
— Prop de les Mes Medes calgnA un hidroavió de marca italiana. Ele pilote, que e6n catalans. sortosament quedaren
Fou remolcat a la platja de

lista

llo! S.

l'Easertit.

'sentar-se mis gloriad en

Tosa l'obra de Wagner es pot dir,
en general, que is ja del domini del
públic. La paremia avenir que s'unia a
aquesta música amb cert esperit ingenu
i pedant, ha perdut aquell horitzó que
tan acople i tan vast semblava. La música de Wagner és la música del present i el procés del seu deteenrotilament
en el favor del pfiblic, no deixa de produir-nos certa melangia. ¿On són aquelles expressives caricatures representant
Wagner, seritable monstre, destruint
amb un gros martell el timpan d'una
(mella colossal, o aquella abra en la qual
el mestre, amb el sen abús sense mesura
del metall (ell, l'admirable cercador de
seductors efectes precisament en aquests
instrumentsB deixava deserta la sala
del teatre, fugint l'auditori espaventat?
iOn eón aauelles discussions sobre "L'anell del Nibelung", en les que, mentrc
uns deien que en la tetralogia s'In contenien harmonics pie mai no serien
nprovadcs per cap Eonservatbri, altres
afirmaven que Wagner sempre ha emanar combinacions musicals eminentment licites i que cap harmonia conträria a les Ileis dels tractats ha sortit de

autor.
La primera conferencia tindrá
!loe avui, dissabte, a les 7 1141
vespre. a l'Institut Francès. Taro
bé avui mateix. a dos quarts de
deu, (aria la seva presentació
als Árnica de la Música la disfingida aanlatriu Mlle. Madeleine Bonnard, que acompanya
Mr. Pruniare•

tls esceaaris

d'ópera.

lornbier.
L'objecte de la visita que cris
fa Mr. Prunieres es el de donar
una serie de conferencies sobre
música francesa, les (Piale tic
dran Mor a l'Instituí, francés de
Barcelona i als Amics de la MUskm. No cal dir el fort atractiu
que ofereixen aquestes conferir
Mes tenint en cortante la valor
inteLloclual que representa són

mur "suite' en l'epoca mo-

Procezsó

MUSICA

•

Desitgem abs visitants que
Ilur estada a Barcelona els sigui agradosa.
RE VISTA CATALANA DE
MUSICA

lía apeCregut el tercer número
d'aquesta interessant publicaciö
musical catalana, corresponent
al mes de marc. aquí el sumani:
"Art o ofici?", E. L1 Chavarri;
"La Música a l'Escola", Id. Borgurí(); "Considertujons sobre la
técnica de la guitarra", A. Romea; "La producció musical a
Catalunya", Agustí Grau; "Excita
.plariLat del cara g,regoria", "Moviment musical", "Les Revistes",
"Espigolant"; G. Maria Sunyol,
0. S. B . — Correspondència. —
"Divulgació de coneixements mu
sienta", E. Cervera:— Dibuixos
de II. Tona, A. Mataró i I. C. M.
Publica, demds aquest número,
fora de text, el retrat de rerninent, mestre Millet, continuantse així lit coLlecei6 iconogràfica
de niúsics catalans actuals.
AMICS DE LA MUSICA
Avui, dissabte, a tres quarle
de deu de la nil, es eel ,..brara al
Palau de la Música Catalana ranuncitft recital de música franoe_
sa antiga, a chrre7 de la sopran
senyoreta Madeleine Botina' qué,
entre altres, cantarla cocaposiions de Lulli, llamean, Campi- a.
Philidor i Garat.
Una ben exquisida novetat 11(1'
al nostre públic oferlra aquest
nou coirert dels "Amics de la
M úsica", la qual con-iisl : tat en

acompanyar-se la propia canlatriu amb l'arpa les corcmnosi cimas de la II parl, algunes de
les quals són petits joiells
to i' diesennegul..
Ultra el notable pianista Dial
Net, coLlaborarit al corrArt el
diatingit professor de flauta senyor .Gratacós per a l'aeonmanyament d'una "Aria", de Ra-

ineau.
LICEL—" La Walkyria"
D'aquella colossal "ficrie" imaginada
per Wagner que porta por Mol "ratiell
del Nibelung", "La Walkyria", primera jornada de la tctralogia despris del
praleg, ha cotat la més aviat assimilada

Noves religioses Secció
Santa d'avui: Sants Epifani, bisbe; Ciriac, märtir i Sadurní, bisbe i már ( ir.
—Quaranta horca: Contraria de la
Guarda i Oració. Hores d'exposició: De
dos quarts de nou del mati a dos quarts
de set de la tarda.
Adoració nocturna: Torta d'e Nostra
Dona dels Desamparats.
—Cort de Maria: Nostra Dona de la
Font de la Salud a les Minimes o al
Sant Esperit.
—Vetlles en sufragi de les ànimes del
Purgatori: Torn dels Dolors de Maria,
a la seva capella (Escorial, 155, Gracia).
—La missa d'avui: D'octava. color

la set-a ploma?
Avui en dia, tot airó és ja Iluny, com
cndut per un vent impetuós ; el fet que
hagi pacta existir, no deixa de causarnos estranyesa. En l'actualitat cl públic

DEL BISBAT

ria
•

Vapor angles "Ithio", de Cardiff, amb
carbó. Amarrat caoll de Poneat Nord.
Gonaignatari.
Velar espanyol "Amparo Viaas", de
ralensia, amb careara general.

sortira de l'e3glésia de Sant Jaume
administrar la Comunió
Pasqual als malaits de la parróquia, recorent els segiients carreds: Fernando,
Avinyó, Cervantes, Palau, Avinyó, Aray,
Escudillers, Placa del Trame. Rambla del
Cuntre, Boqueria, Call, Pina Sant Jaume
i retorn a l'església.
processó per

segon acte, quelcom languida i apagada.
Potser fou la manca d'assaigs la que
privà els mímica d'una mis acurada fusió i encaixament. Quin martiri, aquelles trompes! En general. la tasca de
l'orquestra bou bastant desigual. F.n el
primer arte és on vam poder remarcar
admirabament ajustada la direcció del
mestre lohse.
El treball mes brillan: de la vetllada
feas el de les dues cantatrius, senyores
Hagfr e n (Brunildal i Dahmen
da). Totes dues van excelair en lisos
parto respectives, cornpenetrant-se perfectament amb els personatges. La senyora Ilafgren encarnà una arrogant
Walkyria, de veu espléndida i potent:
la senyora Dahmen id/ usa sensitiva i
enamorada SigEnda, amb gest humil i
accent delicat, carn una donzelleta escapada d'un drama de Maeterlincle
El tenor sensor Schubert segueix
essent cl protagonista sl'interprclac'6
ideal per al tealre wagncriä. La sera
noble figura, alai rete remeció que sovinteja en el to de la seva veta el fan
inunillorable per representar els herois
de M'aunar. Llàstima que la seca veu
vagi perdent esplendor i que algttues
frases mi/mamen: melódiques no assob:ai aquell gran de limpidesa desi t jable.

El 1Votan que ces oferí el baríton
senyor Groenen va ésser encertat, si be
quelcom desproveit de majestat. No obslana el treball d'aqucst cantan t bou digne i excelledtment comprensita
1.a senyora Olcowska va semblae-nos
quelcom equirneada en la seca interpretació de Fricka. Potser en abres
obres padreen reconeixer millor les seres aptituds d'artista.
Pa: (I senyor llanowarda en el sea
papen d'Hunding.
t.)11ant a la representació esciatica de
la Walkyria, loa pobrissima de recursos; mis aviat digna d'un teatre de
quarta categoria. Es deplorable armesta
insistencia a negligir l'escena. Comprenem que la tramoia wagneriana té que`,
com d'irritant, peres aixi i tot , amb mitjans senzills es pot sortir més dignament del que es fa al Liccu.
E. Cf. F.

Escola Catalana d'Art Bratútic
Demà, ditunenge, a les onze del mal'
ES1RENA DE

MATILDE D'ANGLATERRA
a

escales, arab carrera general i 11 panstatgers. Amarrat moll de Muralla. Gons i gnatari, AmenguaL

Parroquia de Sant Jame
Demà diumeasse a lea set del mati,

TEATRE ELDORADO
69

Amarrat mol] d'Espanya NE. Consigna.
tari, Companyia Transenediterränia.
Vapor espanyol "atraen", de Manso.
Ila, ami) eärrega general 1 1 passatger.
Amarrat moll d'Espanya W. Consignatari, Fin de Ramon A. Ramas
Vapor eapanyol "Mahón", de Mah6

PROCESSO DE LA COMUNIO
PASQUAL

lammasnaasuunameamauemunaffluanaeuuumnaueee
e

Vaixella (hidrate.
Vapor capaayol "1i aria", de la mar,
amb peir. Amarrat moll de Llevant. Con.
signatari, S. A. de Navegaci6 i Pesca,
Vapor eapanyol "Cunera". Gandia,
arab eärrega genantel i 19 pasaatgera.

—Dema diumenge predicarla l'homiiia
a la catedral el doctor Vilaseca, canonge.
—L'exceLlentissim aenyor hisbe ha no:
menat director diocessä de l'obra de Sant
Pece apóstol el Rad. Josep Artigues, ¡meeVene,

acut a les representacions wagnerianes
amb tata sinceritat artística. De vegades
Item vist negat ÇO que diem perquè el
i rastre auditori suporta amb dificultat
cls llares recitatius que abunden en eis
drames de Wagner. cosa que res te que
vare perque lan miel mcstre de Leipzic sigui corriprés i fruit. El famós
músic no va tenir en considcració la
capacitat de resistència deis palies IlatMs, perú poner lampee no gaire la dels
germànics, compatriotes seus. L'obra de
Wagner Ve a ésser, co l'actualitat, com
diu Andreu Snärez amb free justa, un
gran magatzem d'estètica, on totes les
coses es troben perfectament arranjades i arnb liur etiqueta corresponent.
Un póblic extens, variadíssim en els
seus gustos i capacitats, pren d'aquest
magatzem el que inés li agrada.
"La Walkyria" obtingué apesta regada, al Liceu, una bona interpretació.
Intervingueren elements de la categoria dels cantants senyores Haígren i
Dahmen, i senyor Schubert, i del enesIre d'orquestra, nos entre nosaltres, senyor Otto Colme. No obstant, el conjunt no arribis a entusiasmar-nos.
El mestre Otto Lohse sena donä /2
coneixer com un wagncrista experimental La seva direcció fou molt encertada i comprensiva de la partitura, pub
aixi i tot no va poder evitar que l'orquestra eones de vegades, especialment al

pe) públic i. per tant, la TIC sol revea-

MOVIlfENT MARITIM

Tragèdia en N actes, inspirada en un fe: de la
HISTORIA DE CATALUNYA, original d'en

FEN SOLDEVILA
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ESGI.F.SIA DE L'HOSPITAL
CLINIC
Demà diumenge, a les set del mal', sor-

tiró dc resglésia de l'Hospital Clínic una
solemne processo per repartir la Sagrada
Comuni6 als malalts. A aquest ame s'inviten d'una manera especial els catedratics' slactors i alumnes de la Facultas de

Medicina.
PARROQUIA DF SANT JOSEP
DE GRACIA
Eaauany coro ja ?ha fet tradicim:al a
la barriada dels Jusepets de Gràcia, detnä dittmenge a les 7 del n'ad, sortirä
de la parroquia ele Sant Josep ca solem-

Veler espanyol "José Alberto", de Vala nd a. amb eärrega general.
Veler espanyol "Rafael Roig", de Valanda. en nasa
Vapor eapanyel "Balear", d'Eivissa,
amb carena general i ti nassmtgers.
Berrand goleta espanyola "Angela",
de Torrevella, ami) sal.
Vapor italiä “Principossa Mafalda",
de Génova, arnb cärrega general i 39 paseatgara. Amarrat moll tic Bareekna Est.

/talia-Anserica.
Llagut espanyol "Segun& Filomena",

Coasignatari,

de Gandia, amb taronja.
Vapor espanyol "Poeta Acolas", de Liverpool i escales, amb carbó i eärrega
general. Amarrat mull de Barcelona Sud,
Consimaatari, Commutyia Tranamediterränia.
Vapor espanyol "Tintara", d'Alacant i
ecates. amb carrera gen a ral 1 paeaarre.
Amarrat mell d'Espanya NE. Con s ienatara Companyia Tranamediterrania.
Pailebot espanyfil "Providencia", en

ne procesó, cl Combregar genera: per a
repartir el Pa espiritual entre els felit
greses malalts i impossibilitats de lesmentada dcmarcaci6.
A la processó hi assistirän les autoritats de la ciutat I del districta
Ei serganitzadess dc la magnifica festa preguen especialmcnt a tots els veins
per on la pr,:cessó far el seu cura que
endomassin els Lalcons palesänt
deligiosa adlicsi3.

El curs de la processó seria pels següents carrers: Avinguda de la República Argentipa, Scipion, Hornero. Puteiset, Zaragoza, Guillermo Teil, Carolinas, Aulestia, Pijoan, Breton de los Herreros, Avinguda Princep d'Astimies,
Rambla del Prat, Salmerón, Pina Feun de Lcsseps i entrada a l'Església.
LA JOVENTUT CULTURAL POPULAR

La Jocentut Cultural Popular celebrares a les vuit del vinent diumenge, CMMInió Generat reglernrntria a l'esglasia
Nostra Dona do l'Ajada. (Baix de Sant
Pere, 18).
CORONACIO DE LA VERGE DELS
DESAMPARATS
Ilem rebut un programa de les festes
que tindrn !Ice a Vallada amb motiu de
la coronacid pontificia de la Verge dels
Desamparats, que tindrà lloc el proper
mes de maig.
Hi bauza solemnitats religioses, progcssons, congresos, assembleees, certämens, vetllades, ornamentació dels carrers i faeanes. festes deportives. festes
populars, obres beniifiques i la VI Fira

internacional de Mostres. Les companyies
cas-dieres i de can-% han coneedit re-

baj aes ems els viatges.
CONVIT

El Sant Pare qui desde Rema es el
farell i la guia dels católics, ens ha dit—
la pan de Crist sigui dintre cd Regne de
Crist" El nostre racial cristianisme, ens
diu: "Estimeu-se els uns als alises com
a bons germans".
El nostre nacianaliscue en; fa arribar el
desig de 'libertar a les demés persones
opreses. Aquests imperatius son la nostra
norma de vida. Per eó hem cregut que
era per nosaltres un dense ineludible
pregar a Deu mitjançant la interecosi6
del Ilustre aloriös Patra Saat Jordi, per
al be'i dels bisbes, clergues i demés católies de la Rússia que sofreixem persa.-

No hem volgut pecó que les nostres
oracioas (media aislados ans be el nostre
desig fora veurer tots cls ctutadans de

Ilast. cap a Cand;n.
Llagas expanyel "Teresa Cercena". en
Ilast. cap a Gandia.

Pailebot espanyol "lloren Poquito",
carrega g en e ral. Cap a Palamíts.
‘valtor amerieä "Minnemia", de Dansha eap a %%lamia.
Yate!' en-Jis "Sapphire", atnb el sen
renli p , cap a la mar.
Vaixells sortits

Vapor espanyol "Mercedes", amb
scu cquip, cap a la mar.
Vapor espanyol 'Rita", amb eärroga
general, cap a Mars-ella i escales.
Vapor espanyol "Inocenelo Figurado",
amb eärrega general, cap a Gijan.
Vapor espanyd "Santa Asma", amb
seu equip, cap a la mar.
Vapor esparvel "Canaria", amb cära
rega general, cap a s Palmes i Cale
leo.
Vapor espanyol "Ramón de Rilitnia",

liase cap a Avilae.
Vapor alemany "Secunda", amb eärrega general i tränait, cap a Valen e ia i

en

encales.

Vapor italiä "Principessa Mafalda",
amb (juega general i tränsit, rap a Bite.
nos Aires i escales.
Vapor espanyed "Balear". amb eärrega general, cap a Eivissa.
Vapor alemany "Sirias", de trànsit,
cap a Tarragona'.
Vapor espanyol "Cabo Peñas', amb
eärrega gtneral i tränsit, rap a Bilbao

esealits.

Vapor espanyol "Reina Victoria", arals
cärrega general. cap a Palma.
5141• n•n••-•0

Cambra de Comerç
Navegació de Barcelona
La Cambra de Contera i Navega:ab
traquesta ciutat fa pnblie que havent
tat ampliat el termini per informar sobre
el projecte d'Ind-ix-Reperteri

del nos

Aranzel rle Duanes, la dita corporaebt
amplia, a la vegada. el lernmini
lluvia ',abrie sobre aquell prejecte,
auat inforumeiú poden uetultr tots els
comorciants i indtistrials, film el dia 3

propvinent nmig, en qué la informe.
quedarà definitivament tante ada. Fa
projeete d'Intlex-Itepertori seguirämt Sia
pordrin dels interesoatts en la Biblioteca

miel

cit.)

de la Cambra de Comerç. un polrä
ser ,onsultat teta els dies falaces. de
les qusrts de du a una i de dos quarti
de anafre a sot.
an.

Barcelona al ilustre costat i ajuntar les
nostres oracitions amb les seves. Per a
que alai', pugui ésser una realitat costeeiern a tots els barcelanins a la Missa de
Comuna') que el diumenge dia S es celetirarla al altar de Sala Jordi de la postra
Sea a les S del mata
Per comrlir anat si nostre deure. pels

Companala razaatlastaa 5 ba cama.
ni-at a la Cambur de l'emerç i Navezaeia data:mata eintat que. a rrrlir de lt

russos que ens estimula/ al sacrifici
llar exemple, ajuntem les »ostrcs en-

Xina i JmtlmC, cerreaponent a Iluteres
tra -eata raerattv
que leavien demosteat

cinas.
Els Cavallers de Sont Jordi.

REIAL I IL.LUSTRE ARXICCEZFRARIA DE LA PURISSIMA SANG
DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Paros:ala del Pi.
Dema, diumenge, a les cinc de la tarda,
es tara el devot Via-Crucis mensual
presidint VImatge del Crucificat preplelat d'aquesta Arxiconfraria i portada
pchs Portants de l'Agrcp,ació "Els Se-

tanta dos".
EXERCICIS ESP/RITUAIS
A LA SANTA COYA Dr,
MANRESA
A-la Santa Cova de Manresa
comenearh el din 16 del que Pons
una landa .d'exercicis espirituatts
per a senyors segons el melode
de Sant Ignasi Lofola, en Mengua catalana i duirt cine dies
de retir complet,

strrtaltna ex teediein mi ne ha ri' efeetuar
Filipines el Vapor e Legazpi". Noriint de
el dia 59 de raetual. de l'artage
na el 20. ml" Valéneia el 21 i Itar,
lana el 1-5, quedara estas e! serve; a paro

1:ithlerari que eeznira Yesimmlat
por deepnas da la sosa sortida de Poreelona serà el m'ancla : Por?
lombo, Singapore. 31:111: 11.

i Velaaeaes.
larnant a ollug ong i Metilo. Fas n : t115
es les, fino Bartolean. es fa! si , co n, fas
ara, pci males °n' ye en qué ettnn amo-

Shanehai, Na gasaki i

lass expedicione Filfee.eh'ee peri l rna
a l'anal'. de Curtan. Eral les rosales
de piza i Lietata (facultutives) i les al
tres exprreaades al carnet/garuar; 5 e
tornada !miran de Barcelona • n'elis.
amb la facultat ml o tocar e Valéacia
Cartagena, seguint a Vigo. Cernaa i Sse

moler, on rendiran vialge. La toruaig
del "Legspi" en la praxima eapedieat

verificara ja segons aquest Blanco).
Sobre les bases que resten indieadei
In Hola a Orient quedar regidarltub
alstaie set expedida= anuales

DISSabtO 7 d'abril de

VAGA A OLOT
La vaga que sosteneu des de fa molts
dies els paletes ir manobres d'Olot sebici-% atiese resoldre's.
UNJO GENERAL DE TRERA.LLAIX)RS
Sita reunit a Maid la Comissie elecatira' de la Unió Meneral de Treballadoro, acordant les conclusions que eeran
elevades als Poders pública amb motel
de la ícela del primer de maig.
, Va procedir-se tumbé a l'escrutini
Veleccie de delegats que han de formar
part del
Nacional Eepanyol, essent nomenats els delegats entalans A.
Joan Duran i Jqaquirn Eeeofet.
COMite

ELS TR.AMOISTES
La eocietat "Unió de Tramoistes de
Barcelona" ha elegir la següent Junta
Directiva: .Prasident, Josep llegué; vice-presieent, Manuel V. Costa; secretari, Josep
Puig ; ',ice-secretari,' Llufs ayil; tresorer, Antoni Mascaró; comptador, Joan
"Barraeeta; recaptador, Josep Navarro;
'vocals, Artur Claveria, Joan Puig Dome: Dec/1, Antoni Serramaleras, Pere ,Mato,
nias Querol, Francesc Cusine, JOsep
' ,diseñas I Manuel Rodrigales.
•
LA 'VAGA DE LA FABRICA"RUP,I
INDUSTRIA',"
eegons informes oficiala, a » fábrica
"teta Industrial" ti-teta/len ja uns 130
obrera, o sigui la meitat deis que lii baria
abani de començar la vaga.
VAGA AC_ABADA

äl Gavera civil ala rebut un telefonema de Gironella comunicant que ha
estar solucionada la vaga que eostenien
els peleles d'aquella localitat.
ELS CARROSSERS
Els carrossers celebraran una reunió
general extraordinària 2 local del Sindicar del ram de Construcció do carrosseries d'autcanebiLs, Cadena, 21, secos.
EL S1NDICAT LLIURE DE PRO.
DUOTES QUIMICS
diumenge, a les den del mati
i a Peetatge social dels metaLlarghs,
Guärdia. 11, celebraran una reunió els
obrero de la fábrica d'articles de goma
Tus ll, per a Faprovacie de les bases
que aquell Sindical . pres eta al pateó.
. EL SINDICAT D'INDESTRIALS
FLEQUEIIS I EL PREL' DEL PA
Ilem retan la segátint nota: .
"La Juma Procineial de Provelments
La nutifleat al Sindical Professional
dustrials Feetters que des del dia 12 del
• que •Ir. s'ha de vendre el quilo de
r a 0115 pessetes, es a dir, amb
'..a de cine catiras del preu actual.
;•i
al no compren coi:gleba laxar
tarar el blat i les fa'
s-ense lo-sir en compte els
facilitar a la dita Junta,
, ,ven
evidritia la imponrat; i
la rebaixa.
Grond de Flequers estä sempre die: e a zurirrar a qui vulgui examinar
e , t , d-zalls ('al que
sàpiga
•
no
un gran guany, car tothom

e

.

,
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esa que ni solament gaudeix del mergo
legal industrial que té reconegut.
La (lean bereelonium, que sempre ha
-eol.laborat en la gestió de les autoritate i divermes vegades amb sacrifici, es
lamenta que la Junta de Proveiments
hagi procedit amb aquesta desconsideració al Oread, obligant-lo a acatar un
asen' que, si ha de cumplir-se, o s'han
d'arruinar 19 famtlies dels flequers o el
poble ha de Fortír-ne greument perjudicar pel desmillorament del preu del pa."
UNJO INDUSTRIAL METALLURGICA.
Els industrial, metaLlargies poden dirigir-se a lar °Reines de la "Unin Indastriml MetaPtIrgica", corporació oficial
(Plaça de Palau, 16) per consultar el
projecte de repertori aranzelari, que alta
rebut dc In Direccie general de Duanes,
a fi que abans del dia 30 del correal
puguin formular-42 les observacions i
reclamacions que s'interessin.

Els Pornells de
Joventut
LA FESTA DELS l'OMELLS
VENTUT "FLORS A LA MORENETA" I "RIAPINA DE LA PAU"
Aquests Pomells taran la seva festa
demà, diumenge, sota el següent programa:
Al matf, a les N'Un, a Eceglesia de Sant
Just, se celebrara una misas de
essent-ne celebrant el canonge de la
Sen barcelonina, doctor Josep Maria
Llorera, prevere. El Pomell de Jurentitt
"Stella Matutina", dirigit per mossen
Francese Baldelló, cautarä motels duraut
la missa. Es beneiran les banderes de tots
dos Pomells, que s'estrenaran aquell din,
essent-ne padrino En Josep Maria Foleh
i Torres i la sera distingida esposa. de
la del "Regina de la Pau" i la del "Flors
a la Morcueta" el sea mnseller.
Despres de la missa es farà al restaurant "Pàtria" un esmorzar de germano/e durant el transcurs del qual será
rotures a En Foleh i Torres una playa
d'argent nmh el nornenament de president honorare
A les anee, a la Plaça de SeptIlveda
la robla "La Principal" de L'Escala, donará una m'alejó de sardanes.
A la tarda, al tetare Olimp (Merendere, liS i 40) hi haurä una (unció patriótica.
Es reprtsentaran les eomédies "Mtzeet 1 Rematista", d'F.n Folch i Torres, i
"El tribunal de la bondat", cerril expresament i• r aquesta festa per En Pere Matalonga.
leesbart de darisaires del "Flors a la
Morondo" rara la sera presentació amb
aeompanyament de Fermentada colla.
Acabara la testa amb sin eseullit mncert gel Ih.niejat Orfeó Pirenenc.

e

Les

sardanes

Les sardanes que se celebran diumtnge al matt a la Plaça dt eSpalvtda, per
la cobla "La Principal de L'Escala" eón
orgnitzaties a mes del Poinell de Joven.
tut "Flor, a la Morenota p..I j'ornen de
Jovenint "eRgina de la Pau".

s

Crónica judiciária D'ESPORTS
AUDIE3CIA PROVINCIAL
A la "secció primera" ha com-

FUTBOL

PARTITS INTERNAGIONALS
paregut Manuel Nicolás Silvestre,
dependent que va ésser de la fonl'ets aquesta torda 1 /huna al camp del
da d'En Josep Marte, Teixidor alartinenc ala anuntiats ein partits
Dalmau, que valent-se de la que aquest Club jugará amb el F.
confialiçu que in2 piravit va so
C. Winterthur, ex-eacuidó de la. Suissa
treure un bitllet de einquanta alemauya.
pessetes i unes arracades valo1,a justa fama de qué ve preeedit
radas en quin.ze. El fiscal va de- qn interessants, en els quals creicm'que
manar-li la pena de quatre me- ça interessant, en els vals creiem que
sos i un dia d'arnest major mes el nutre novell campee del grup lt pola indemnització de 65 pessetes.
sarä el seu nom al Ilse que ja ami li
Davant de la. "secció tercera", correspon.
.
i acusat dlenitat a un agent de
GRADJANSIel - BARCELONA
l'autoritat, s'ha presentat Manuel
Al joc ja preu cuneaut pel nostre Pti•
Fernández Giménez, per al qual
blie d'aquest Club, que doblement l'ha
ha sol-licitat el fiscal com a citstic
dos anys, quatre mesos i litt dia confirmar en les lieteries que
ella de presó corre3ional, i la mul a les austros ediciuns passades ha aconseguir en la seca tournée per Espanya,
la de 250 pessetes.
Novament s'ha vist a la "sec- el Club degà hi oposarà un equip cotacid quarta" la causa seguida con- 'post a base de Pasqual, Coma, Surroca,
tra Joan Claszöü Tolón, acusat Ruede Aparici, Samitier, Cella I, Ilums,
d'homicidi. Els fets van ocórrer, Gräeia, Cella II i
La part d'arbitratge lia estat confiaCon, es recordará, al carrer de
Fressera, entre els netrja-vies da a Eärbrit del nostre Col.legi senyor
Marine.
Joan Andaluz Puebla, Andreu
Vilches i el processat per la forEUROPA, BADALONA--..-..
ma en que treien el fang dels
Al camp dels primera tindrä
rails, donant una bufetada el Gas- aquesta tarda un partir d'entrenament
cón a un deis netrija-vies i
entre els reserves de l'Europa I el Bal'altre vingués contra ell amb la dalona.
pala aixecada va treure's una pisCOPA PRIMAVERA
tola fent amb ella vuit dispars
contra els dos, causant la mort
La primera prora de la regata anual
a l'Andreu i l'Andaluz, i ferint de la "Copa Primavera" per embancaclans de forma internacional (siries ,.reel transeünt Pere °riel.
Després de les proves, el fis- anides) que de molt antic ve organitcal va modificar les conclusions anal el Club Näntie de Barcelona, tlnprovisionals admetent a favor del dra Ilse dema, a dos quarts d'onza del
proeessal l'atenuant d'obcecació matt, en aigües del austro port.
i arravatament, i l'acusador pri1103IENATGE JONES
vat va aixec_ar a definitiveß les
Denla, a la fout del L'uf/ (Pedralbes)
seves,; ncon;clusions.
Van informar les acusarions i finará lloc l'homenatge que l'E.spurt
CatIlä organitza en ti nur del
la defensa, suspenent se la vismes vell deis ciclistas catalana, eemetentta (tris avni a les deu.
li uua medalla (rol% ensenya de resalen-

,

COLL1

ASSEPAYALAIYIENT PER A AVUI

ALLDIENC11.1 TERRITORIAL
Sala primera. No té assenyalament. — Sala segona. Sant
Feliu: Pohresa, En Jaume Arnat
contra En Pero Soler.
' ANDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. Les Drassanes. — Cinc orals per contrithati,
estafa, furt, ultratges e injúries.
— Seettiö segana.
Universirat:
Homicidi, dispar i lesione. Arastasi Pdrez Iniitt.-Secció tercera.
Llidja: Tres orate per lesions,
injUries i furt. Sateló quarta,
Concepriö: Drns ()ralo per fui',
estafa.

hials
Redaceió de títols i de notes
Consultes
Sorvel rápid. Tot gratuit
NOSTRA PARLA
Boters, 16, primer

lada entitat, Riel com lambe PEsport Ciclista de Badalona li fuel donació del
diploma nomenan lo prinr soci lamorari.
La figura. «En Josep Janes es ben
convalida entre els ocstres ciclistes i setualtuent, comptaut 73 *aya d'edat, encara corre sota en els seus temps de jovenesa, podent dir que gairebé tota
sota vida l'ha coasagrada a nquest es.

glosan rä humonstietement les diles dele

aficionare al futbol.
Gnu) Excursionista "Dandy"
—
demä efectuara una mandó, sota el seitinernri:
üent
Granollers, La Roca, Taró gros de Seli j es, Vilasear de Dalt I Premlä de Mar.
EI Ilse de reunió th; a l'estaei6 de Fracea, a tres aliarte de cinc del matt,

els dies 7 i 8 d'abril?
Contra el •

ATLETISME

E C. BARCELONA

g

Defina, diumenge, continuaran les proves del III efluipional de Catalunya de
Iluita sa la corda orgauitzat per la Seocia Permanent d'Esports i exeursiona del
Centre Autouomieta de Dependente, lluitant l'equip del Club Esportiu Europa
contra el del Club de l'enlació Atlètic
recordant-se als que hi prenen part que
a les deu del matf en punt han d'estar al
catep autie del Barcelona E. C.
Entre els aficionats es tan gran l'erneetticite pel combat Vallespin-Gironas,
com pel combat del eampiunat del pes
welter, degut a les violarles que En VaIleepin acaba d'obtenir a Madrid veneent
a En Martfhez, el fort welter de La Ferroviária.
—
Es diu que 5 allims l'aquest /res
veurem al sastre ring a En Frank Boche,
datant En Paul nalgas 1 aquest no
acmpta gel pes, davant En Pa al Journa
quedat oberta la inseripció a
—
Fteleració pel Cernido" it de Cataluaya de born per a afi iorate, inscripció
que es hincara el dia 30 d'abril de 1 923.

LESCOL.1 I LA PREMSA NACIONALS SO.V LA BASE MES
FERMA DE LA LLIBERTAT
•

al

camp de Les Corts
tarda.

a les 4 de la

Griudjuski dc

en la seva tournee per Es,
panya, ha guanyat
AL REAL UNIO D'IRUN,

per 2 a 1
A L'ATLETIC CLUB - DE BILBAO

a 1;

Per 2

AL SPORTING CLUB -

mm

/- DE GIJON
per 3

a2

El quals resultats obtindrä
als partits que disputarà al
Camp de Les Corle, els dies
7 i 8 d'abril, a les 4 de la
tarda, contra el

FOTHOL CLUB Iii ICELONi?

FUTURA

GAAC DE BARCELONA

g

1.a rcuaid es falta a la Plaça de la Uni
rersitat, a dos quarts dr mil del mati
pels que vagin en rieles, i vis que Id rulguin asar amb tratada !mitran de reunir-se a la mateixa hora a la Plaça
Catalunya.
Totes les entitats de Barcelona i alguna de fora slian adlwrit a Emite, pudent aesegurae, donados leo simpaties
ami) que compta En iones, que aquest
n e to sera un el; Is taub s ¡,:sits que !ve
apuntant•se l'Eepqrt Ciclista Catalä.
VA lt
Avui reapareix la revista catalana d'esyenaa "Gur, reformmla completament,
amb note erd.labnraeiú. Portara ressenyes
dels partits celtbrats pels Clubs gellte,
.alce que Sisó si g ui un obstat le per parlar deis que eorreeponen als Clubs que
tan enlaire hon posat el nom de Catalunya, i demos una secció de "Gola", que

GRANDJANSKI

ei

r

jugarà el

Contra qui

I
L

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregad() de Fulles de çupons i Revisió de llistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors

! ,11;111111112111BffaN ä le 5; ZIF pt err animar airininuurn
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4:1 SOC1ETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et
ex
"

Sucursal

les Colonias

de Barcelona

Plaça de Catalunya, 20
Iota mena d'operacins de Banca I de Borsa
CAIXES DE LLOGUER
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Els rfletge5 recornanen er a
3,. es criatureo, marvall s vells 2a
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De ven*a a totes les drogueries tendes de comestibles
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ESPECTACLES
TEATRES -Principal Palace

GRAN TEATRE DEL LICEU

-

PEHE, 7.01 11111.1, A

Avui, dissabte, MATINEE
A les cinc de la tarda,

La comedia en tres artes,
de Rica'rd Gonzhlez del Toro.
El burlador de Medina
a les ( ito:

• L'entrenMs

.

Miquel

Milmra,
MAMA SUEGRA

2, La 'comedia en dos actas, d'Enric Barcia Alvarez,
LA

TRAGEDNI DE LAVINA

grantlIt'ts

primera elasse , 2 plea.; begomt
cliliaae; 1'50: general Irtto. _. Nil
a dos quarts de deu: Programa de:
tarda / /lit Primera pata: 1. S'imfonia por ru plestra;
Dellul
de la notable bailarina belarmins;
a. Cl' •xcentrics saltadoes TonyTonyto i Arturet Crics; 4 . Deloil
de iii gentil caneonetisla Paquita
Arroyo; a. La postilar euraccta Famine Briatoro. neicans, segona
Fall: El co/essal la-altive-ir eleiliiiiii
ONOFROFF
amb e/s selle merav llosos muelaile sm il gcSlill i 1111)110ln lile
i

p

rilla

grane: funritns, tarda i

te+.11444444444+4+04+4444+0.

Teatre Victòria

HOME GENIAL
itendi (Inmense a le s a de la tarda
la dieentula comedia d'En roles
Torres, Illaiet m'ex. A dos
guares de sis programa Puig
rerrater , Cuidó i Francini 1 Un
Corva genial. _ Nit , A la costa
brava i Un horno 'genial- DI.
ibais a /es tres de la larda, la
eelobre obra La ~tareas A dos
(piaras de Sis A la Costa Brava
Un heme genial. _ Nil Gata«, i
Un heme genial.
Francina
UN

.

.

nireeció Ferran Vallejo, Francesc Tala.
meslres II/ay i Colar _ Dissabte
d'abril a do: quarts
cine. Iler/nut
Tots al Vichar/a a veure la
Companyia de millor conlinit 1 que presenta les obres anda el respecte que mereix el ptiblic. _ 1. Et (limero 19 (A
riure amb el portan -Tío del paque•
le"). Exil de salen Rodrinr -, en ri
minar° de 'lar campanas" de Turnamira Alela) Blanca Prados,. Y. La preciosa revista Vaya calorl Tota la com.
rancia en escena. - rilt a tres quarte
de (lea: Cartell monstrt el mes gran de
la temporada: 1 . La revista Vaya calor(
2. Eitrena de la sarsuelai titel rerfan
Va/Ido 1 Antont Pijuan música de Cris ta, Pablo el pescador. ' Totes les primerel riglires en escena. Grandiosa rondalla d'acordmiis en i seena, pon
de Ilnibena i Gleba]. 3. 1.a-drena •ranir
de l'insigne Apeles Mestres. Sol de invierno. Exit de interpretarló. 4. PO/estrena de la preciosa /arsuola de loses Ramos Martin i meStre GuenTro . La Alsaciano per Josefina Engrap o LIME, aln.
terso Tornamira . León A/masiva Rojo.
Prad es, etc _ DiumAge els riPllors
eartells de la temporada. A dos quarts
dr guatee 1 a Iras quarts Ile nou. 1. Vaya calor! O. Pablo el pescador.3. Sol
de invierno. 4. La alsaciano- Continuen els assadrs de Ja sao aqui (Nandu).

•
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Ls despatxa

onistaduria.
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TIVOLI

'

Companyia de sarsuela
opereta Pinedo-Ballester
del

Teatre de la Sarsuela, de

'

,

.

,

.

[a Nilefi3

.

deu:

LA MONTERIA
per Josep Lluis Lloret

.

4.44944)+440444/940+94+44+0.44+114

delheetleee.C.4,44~iolbeeS.

444+444,4444444444444444+6

Teatre Novetats

Teaire Barcelona

-Companyia de safnets , sarsuela
operetas revistes. _ Director (le
escena Lluis T. ala/peine. Mestres
direciocs i concertador, loses Espelta Anioni Latalit i loan Aulf.
r1 lit. dissalate. tarda, no
iii Inturii funció. per donar
lioc a Fassaig
de 1;1

rimer

ARCO IRIS

N.l. a los (lela. estrena
a /1E0,1 teatro de iii revi st a
tai tros !libre de Tomas 13,a1;, . música dels
11,e, n !,›
Aqtmsla obra scra presentida tal
s-eslrena al

;lelo. Decorar non deis

ARCO IRIS

Iteeteetee)eeseeepareslee-e-PO4-04.44,4

Cas1-si-vis to:cera fs sellyors
teils i Fernärudea. -- Denla,
, larda i nit,
(huno
Ni20 DE ORO
.
ifrteeze-et-47+0441.44
EL

/

TEATRE tiARCELONA

0/O+4-4e44-4 2-4 4+54-04-4,44.4-4444/4

DFAA.
A les onze del molí
1 i dal ' "" r 1)),flo,ri .

1 Mre
per

'
M
!lA

1 .•'1 n :1,11t11!;1:1

EMIL
programa

PREUS POPULARS
Por l(iIiiItit-, ¡ liii Musical
Espaiiyo,,t. 1 i :t, Portal tle
lAnpei, i)l) tiais a iol tarda,
i taquilles del teatre

Avtil, ths,abt e, popular, tarda:
EL DIRECTOR ES UN
"HACHA"

Ite+eietwAieees

tiran ¡catre f spanyol

Nit, a les den:

!

tEGGIS i SANTI-CRE

Primera aelnu,

e

ASSUJAPCIO CASALS

Av AÍ . tit ottit 7 (l'abril, larda a
doy guaita (le einc , L•eali n/ s'erinut poptdar. Eidrada 1 butaca UNA
pessela. 1. Ea llega un pie 2. El,
GRAN EXIT EL BARANDER (L'alcaide).
Na. a lee 10 I. Es lisos un pis. ti( la ro)
niodia Kaiard i piettrN ea th. Loris
VERNEUIL traduce/6 rfauccbatia
VOSTIE SFRA MEVAII ,50u reptebentaemas a Paris). Persa, die.
menge . tarda Es llago un pis, Veste Seré ornen t El poblo ea monteo
d31 rei.
Nit. La reitero Ver,ti serä ine al! 1 Don Jean do SerratIonga.
Dillubs, restieilat
l'111Unelafil1 ao 141ra. sra tarda 1
bit grane rancie/tia.

.

y

e

,

MIEL]

Compsnyla da comedia
CUaLL - TUDELA QUERINO - CORTES
(Telefon 4134 A)

EÄtraordinari i st.dectissirn

Companyia de vodevil I gran,
erpeetarles de

bons ocells, Actualitats
Gaumont.-Deme. sessie
1. la 1 tt nd 11,11110'
111111. N il,
estrenes: Parisetto, 4 i
Besada, per Alarte Prevost.

.

Koleige+4~4,04.1344»ilele

CONSTANTINO PLA
Diumenge, tarda, a dos
quarts de timare: El director es un "hacha". A les sis
nit,

Gonstantino Pla.

2eti-e-xec-eireeee+e-e+eeemeee

e.
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FREDERIC CAll 11.LE
Dimarts . 10 d'Abril. Seesariunal
eso, na ea :ata,/ /catre LA MONTENIA, quina obra l'a estrenat en
Espany a aputsta companyia
Companyia de

de oenzina (dides)

CINEMES
ie>e«.4e.C41+994»e-,,A..Welieee4
aió

Catalunya

Notables quIntels JORDA 1 trio
TWIHENTs. Aval drisalite. laiNI
Tial DIA (le resit soase
-lenta
sl:CLES el mes sorollös
MONNA V ARNA
2 jornade), 2 , 000 metros Id ojeotant-se sencera la 'tia grandiosa
obra d'espaciarle, art laxe'
queia. No delseu ilizi
elmirar la
ugs aran aneravella elneinalOgrallea: MONNA VANNA, E tas. La illa
deserta u tuiatiidma 1 Fresa com un
glae (colineal. Aviat l'obra ello
eh . la emenialogra r
tjr E sER.L.,

,

.

p

44+1114444.1044444444+9444+C.

Waria Argentina Excelsior
.\\ III , Defensar-se o morir,
La marqueseta es defensa, Quin.
dies de vacances, El jockey,
Les papallones.

zu

icatres Triomf i Marina
I CINEMA NOU
Avui, dissabte, Paread.,. dais
tres mosqueters, Defensar-se
morir, 2 jornada: El xofer, La
reineta, Lbs eacacions d'Arnbrosi, Parisette, 2 i 3 jornades.
celffle•C-C4444444444.04-044,44

KURSAAL
CINEWATOGRAFIA
Avnl, Ala! ald do 6 a 8 es despausaran llotg'es nunteracies per a
la sessiú eaperial de les 6 de. ellami nge. _ D'Huna gran esdeveMinen': Estrena ¿In la Colossal
peLlfeula

.

MARIA ANTONIETA
ereació

de Diana Karenn•

4.4rfeetel-4444444-4,4-~÷31.

marca Exhaustor,

Elevadors

e

Hay. splendittit comedia (1d1
PrograIlla Ajuria: La illa
Vanilla (remira), broma
(atril inua ; Desinterés, per la
Cr • i Pi) r P artista
Constarme
emonnitiant &afea del programa E. It. Estrella do Pena negra, per la
rihltpisl len
art ist a
Mabel
No
atol.

són garantit i per
temps indefluit
BA1 LOT per a automóbils de totes
tencies

Motors

44 0+4444444-ere+++.4-44.444-e.

vàlvules,

CONCERTS

Pistons,
segments, engrassadors
etc., de l'acreditada
marca BINET

Tealre Tívoli
Orquestra Simfònica de Barcelona

.1Ny XIII. Serie XIV. Tercer i
tim coneert-Deme, diumenge,
‚litt' 8, a les onze del rnati. Obres'
flectliti en, C. Alegria. A. Bo1 CV, WaglIer i Strawinski.
itiestrc Lamote de Grignon.
Venda localitals: Unió !!usical Espanyola, Portal de l'An4e1,

•

y

Cases a París, Madrid i Bilbao.
nnn•n•nnn......j

I i 3.

;1--

Eldorado

D ' . 1 1tT IMIAMATIC
a les 1 I ildl Malí
Demit
Estrena de la tragedia
en vers. 0,iginal d'En , Pecran
Saddevila, premiada al Kincues
II,' 11c.2 i in q)irada en un fel de ia
Histeria do Catalunya
PI:ATILDE D'ANGLATERRA

,

i Vos( uari

PALAU DE LA

Companyia de FREDERIC CABALLA
Dunartel . 10 (l'Abril. Sensacional
estrena en aquest teatro LA morriTE.RUI, quina obra ha estrenat en
Espanya aqucata companyia

mobilisme

reereeteser.44444.4444.944.44+

Asudcs de ia Música
Avto.

,Habte, a tres quitcts

d.'
1111 , recital de
Música antigt_n francesa
per !a sod.ran Madeleine Bunnard,

Blai Net, pianista
J. Gertaces, flatiHsta
f.:aneto-1s alitle aciOnInttlyanietit

.

p)ard)).

(:)1/1).(diri alta) itc», Inpd-

1) van),)nt

PALAU MUSICA CATALANA
arts, I i): Conferencia Henry
Prunières
rousIC-HA

LI 9

teM

higitnic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- III
calf, tall angles, doble sola de cuiro

50

15' Ptes. para
VENDES AL DETALL
Ccrrer ANSELM CLAVE, 9 (Fine! d g les Rambia3)
LA

Ur. GALLEGO
Tics urinarias,' MATP.1U,
impotencia, cura raiical
de la BLEN9RRAGtA crónica. Tractament excluU. Comte del Alialt, la.
Festius, do 9 a 1 i de e
a 8 nit.

gant Foyer, i d'unte a ("nutre rna-

11111jail n;aat el nnu bella/ Ke
"PERFECT". Aquest
cómodo 1 rellene aparen n'asile acuse ressort que s'emmutila 31 oos coni un guant no patelx del detecte de mote
ma s superant dos en quaillat i en els roan!.
laO positius de contencliS t euraeló radical de l'hernia
(trencadura). 5.0(0 pessetes es regalen al ata demostri
el contrari. No compren cap :Otee benalge nl braguer

cense alnurs voure i assarar nquest meravellös

AssatJos gratis de 9 al I de 3 a 7. Casa PALAU, carrer
nrr.plo , 14 (al costat de reSglesia de la alerce).

INSEcTiciDA

PARAD Ell,

MinatO.Caja.lPta
Asalt0 28 Farmacia

.

pouri unes nocturnas, espermalorrea

das seininales), cansancio mental, pee/ida de

memoria, dolor de cabeza, vc. r.Vos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
rninic,ts y rebeldes qtte sean., se curan protto

Tabarin amerieä. Tziges Tyndall.
ti, gran

RESTAURANTS
ni DE TEAIR'S a casa SON.

sowp11.114 TEMPS. Restaurant especial.
Pela , Ostras 1 51artscos, Quintana , 7.

ESPORTS Principal Palace
Avui, dissähte, tarda, a un
quart de cinc. Pos grandiosos

Frontó

partits de pilota a 'cistella. Nit, a
Un quart d'onze. Dos extraordi nar i s partits.
Primor,. a pala.
Irauregul i Aguirre contra Badloitt 1 Arrarte. Segon, a eisiella,

Ondarres i Salsamendl contra
Gitruceaga i Ichazo.

HERNIA

Curada per SO ptas.

Es !a reina de les aigties de taula
Sant Daniel
Depostlari: JOSEP PAGANS, Ponsret, 28

Francesa Buzó. Director artislic: Francesa Perezoff, Telefon
(Marre; nit, a les den-: Presentarle de les MéS gentils artistcs
els mdlors net»eros de variaizas. Cada dia, de set a dos quarIa
de bou: Aperitif dancing a lelo

u

la de la \f ati de

Propician: Ea

3332 A. Tarda, a dos (lunas de

LQAT

CA

EDEN
------ CONCERT

Asalto, 12. -

ARISTOCRATIC BALO

Ti?ATRE NOU

a bolas M a B són
els millorspera usos
Rodaments industrials I auto.

LajC01...1 CATALANA

Grall "zaimbra gitana . ' t ti

)r)d)ro
i41 Oil, 1,10 Maiieid.--11-tilit, larda j nil.

per 11.1-

Dos

Teatre

TEA1 RE NOU

actor i director:

MI PRIMA ESTA LOCA
NO a les MIL L'entren/es Una inE8TRENA del cairel
geriva
.
tres arte ,. el según divida en (los
quatiros, ur)ginal cr En 3ueep hl.
Granada,
EL PISO DE orto

IellI - lii pa el.
ltiA CON1IsI.1

,,,;(71

LA DAMA ENAMORADA

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

bel Normand; El taxi 313,

Iler la r»Ir)1))111 n 1)1

gran liza,

ARCO IRIS

S

»n'atar.

Francesc Alarcon. Primera
actriu. Elvira Muro. Avui,
dissabte. larda, La madrina
de guerra i la comedia argentina on tres artes, de

revist a

e

Els rossinyols de Castelló d'EmNit, a les -deu: Suleninird
representaciú dr la graa tnbra tie
l'insigne dramaturg, S. Puig i

Gran companyia cómica dol
teatro Rey Alfonso, do Madrid

.

1

p

,

thuntenge. diul 8. VesIte's

del XX aniversari dte la seva fundació.-Tarda, a les guaira, audicit'i de sardanas per les cuides
Nova Armonia, de La Hishal, i

i

Genral 1111111MIRE

,

e
Somnis jovenrvols,

Extraordinari i selectissim

Centre Autonomista

DEMANEU-LO ARREU

%%ni, dissahte, Parisette, 2
ttisodis; Jaque mate,

Petninent pianista

DE DEPENDENTS bEL COMERÇ
I DE LA INDUSTRIA

-

wsbuniental -Perú- Walkyria

Per lecalitats, Unió Musical

.

per Emili Vendrell

Mäquines noves,
la major part de
PROCEDENCIA
AMERICANA
Casp, 112,
xanträ Roger de Flor,
d'II a 2 quarts d'i
Apartat de Correus, 6021

viusAT.41.wryi

*
444.444.9******44+4444444
+
efifflaeeeteteetettee4+444-04444443

EMIL SAUER

,

IMPORTANT ESTOC

LiQUWACIO t

grames.

DEMA, DIUMENGE,
A les onze del ;mili
Segon i darrer concert per

l'Angel, de tres a set tarda,
i taquillas del teatro

I

Màquines - Fines

FA LA ROBA BLANQUISSIMA

.

•.

PREUS POPULARS

FREDERIC CASALLE
Avui, dissabte. 7 d'abril - lardar- a - duF)
Ottern de cinc: La ropa da la Dolores La
rubia del Far-Vdeet El cabo primero Ml a tres quarts de den: 1. La alsaciana. 2. Segona surtida del celebre tenor
FISANCESC ALBA amb l'Opera Marina
prenent 19 part lercts Casas Francesc
Alb
Frederic Caballa, llartion Casas. _a
Lene tarda 1 tan, El pájaro azul i La
Dinar:esa, prenent-ta para, tarda I no,
FREDERIC CABALLE. Inmarts 3/Meta,
.10 d'abril Eadevenament artistle: estrena de la sarsuela en dos aCteS dels celebrara autors Josep Ramon . Martl I JaMal Guerreroa L montarla obra estrenad; a Es anya per aquesta companyia.

, ,1.

-

F. C. RIARTINENC

I, lila, 11111111/lije SeSSio tl :1 a 1
toatt.
guaro, de ()naire a
sis I dt sis a Yola larda, 1 a les
den ai la /lit.
Grandierns pro-

Granvia I.rtielana, prop la
Piaea de 'Angel)
El boxador, per Charles

4spanyola, I i 3, Portal de

-

d'abril

CHARLOT AVENTUREN

•

TEATRE BARCELONA

de sarsuela de

soci As precie el ralle del

eampie de Cataltinya, primera
categoria grup B.
Camp del Martinene

.1s ii .dissable .• lardaI nit.
Prog rames colossals. _ El precie.
film Les papallonea, l'original El
Jockey, gran extt
LA DESCONEGUDA
leer la 'llebre :SIMPA JA1:011INI
LA MARQUESETA ES DEFENSA
1 la grandio.sa pellícula cómica

Cinema Princesa

,

Per a l'obtenció d'invitad *

GRAN SALODE MODA

44444•41.4144+0+111444+4;94.444.

-Teatre Non
Companyia

NO, a les

•

(InternactenAl,

mero. po);

1N/NTERNTUR

valace Line

programa

Madrid
Avui. dissabte, tarda:

a

te 'enttailes i Tocerftelii;

Iatge social

elc-eampiú de /a Suissa alemanya
contra

444~0~+.44444......1

i la genial artista

RAQUEL 51ELLER
dies, Rampa('
Tots
Raquel Mellar

F. C.

I
4,44.6...444444+04.44++.444
fri

;Per

FUTBOL o ';-;
Partits internacionals
Dies 7 i 8 d'abril de 1923. A les
•330 tarda

MINE POLO ,
/II Ilmenge, SeSsla matinal
1. - Proa-reme: coloseats.

Deina.

4444+441+11.44444+64444444.11.

ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS
Avui, dissable, tarda i nit,
Grans programes, n'ojearle de 1;1 notable jçel.licirla
LA DESCONEGUDA
per Izt relebritit de la pantalla Malla Jacobinl.
I.es eplossals atraccions
Willy Plcardy, jongleur
Margarida Gritad, bailarina
Hanni Garden, escultural
trapezista
L'as dels excentrias
RAMPEN

,

arronnent,

Jockey La. papallones, La
maremoto mt defensa la ool.11eala
n'amen Quinle dice da vacacions
segona yni nada de la g ran slsrie
Detandre's o morir, tole, levada pel
colo,söl i J'are•
pul artista

a

Inects

de len ,

El

ei+eireit

PREUS ECONOMICS

aavi . disa'abiet Urda: PrOgraMa
teme. acre, 4: Lea carabasea
ale Pilontroig i Marca nupcial. _No A la costa brava 1 estrena de

2.

l

Avui, ah/sable larda 1 nIt:
IralatIOSni /ex/grillos.
Les pe/-

90

de cinc, grad MATINEE r›pecial,
Km)) reunas. Butaca amb entrada

Denla. diurriange, dues

Telefon, 3,5110 A.

Gran Cinema Bohemia

.

EL QUE NO COME LA CIÑA
exil de Per, Zor

Teatre Catitli Romea

Gran Teatre Comtal 1

Gran companyia internacional de
saeletes 03401111Orr
Astil Mambla /arda a dos quarlr

Companyia de comedias de

Avui, t de propietat i abona-nwnl, a dos quarts de deu. Funcid d'homenatge mestre-autor
in Jaume Pahissa, pel sen gran
Ininaj en l' ò pera Inarianela. 1'!Sima representació de Marlaneia. En l'intermedi del segun al
yerre' acto, l'orquestra exeauta Ya: a., El combat; b), A les eosmediterranies, sota la direeciii del seu autor, mestre 13 1110sea. Diumenge, tarda, La Walk.y.

g

e+64-24.44.1.14+44+9+0.444e
t retire Cniii.i.:

'

'dre
46.4.4444.444ZZ
+.4%44z....

I (

t,

DIseabte 7 d'abril %dd 02Ir

Clínica Vies

radicalmente COn 143

Urinaries

Grageas potenciales del gr. Soivre
.l,t,iicattas eltecialmente a Jos agotados en la

del Dr. G/Ini,a) llanada
Pla noqueria , 0, 7.er

juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema Vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro-

(entre 1lospital i sant
Pan).
VZNERI IMPOTENCIA,

pio do la edad.

'simas

Especials tractanienls per
al ituarititont rapid de les
MALALTIEs SECRETEs
MATRIU, PIEL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: /Ir 9 a lO i de
3 a 8 económica per a
empleats I obrera.

g dministratiti d g fluni
LLAMUSI
de 5 a 7
Montaner, VS principal
J.

.

Venta. S pta.. !resma: hasli, Rambla de las
Flares7 14:
Gelarl, Princesa, 7 y principales
ele 11,enes.
si•al y .4/rer•e/Ys.

tarar:e:os
ad.

Es ven

Piano pe, 800 pessetes. Car•
ver FniversItal , 00. entl.

Es

necessita

Tapissbs pintats

La casa uva Importan'
d'Espanya. Especia/ gag ea
lapiksus religiosos. Emir/sic:S I emanent de quadroi
a l'oli, gravats. °leca-canea
etc. Fabricarlo de mares 1
IndllidraS. Na

compren sen.

Sons iim.loda a donwill. se n amar acuesta Ciar'.
Esermic a YA ELE/WAT/a.
F. MONTFALCON
nema. 400 4 ,
Bote. 4. (Mil, Portaterrtmis

