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DE MIEL

A la Premsa barcelonina hi ha tres o quatre escriptors
racteri tzats especialment per llur astil brillant. Entre aquests
upa Gaziel un IIoc assenyalat. Enmig de la grisor desolada de
planes de "La Vanguardia", la Iluissor dels articies de Ga-el destaca amb Ilum clara i própia. Dissortadament. el ions
treballs no correspon sempre a Ilur brillant forma. Fort,
ttiativament, en els ternes literaris i artístics, sobretot quan els
* eta d'una manera general i sintética, Gaziel esdeve fluix,
a fluix, tan aviat com fa excursions a altree ca mps, espealeent al camp politic.
Ahir feia Gaziel una d'aquestes excursions arriscadee. EXanava el cas de la francofilia catalanista, que ell considera
22 una nota distintiva d'Acció Catalana, o almenys d'aiguns
els seus homes. Per a la seva impugnació, es basa ea els arties apareguts a les nostres planes sobre la política exterior
•el catalanisme. Comença per desfigurar la posició dafensada
e sis articles al.ludits, transformant en una francofilia incoacional I càndida l'orientació honestament positivista que el
eu autor preconitza. Precisament aquell estudi de les oriendel catalanisme era fet per reaccionar contra
joD
a ter.äncia pueril de certs nacionalistee a 'ligar les simpaties
el acetre poble a una nació determinada, independentment de
a relació que hi pugui haver amb el problema nacional de Catanya.
A despit de llurs aficions históriques, que han dut Gaziel
ésser biógraf de Fra Anselm T urmeda, no sembla que la seva
ult ra histórica general sigui gaire ampla. N'hauria tingut
rouani b recordar el descabdellament deis plets naclonals euro= te en la passada centúria per abstenir-se d'escriure l'article
:Je ahir publica sobre les relacions entre Franca i Catalunya.
lés podem dir; slauria estalviat Gaziel l'exposició de la seva
eoria internacional, si hagués recordat el cas de Polónia durant
gran guerra del món.
Sosté Gaziel, en afecte, que no hi pot hat-er amistat polica entre Catalunya i França parque la protecció que els fran,os donessin a la realització de la idea nacional de Catalunya
giraria fatalmant contra ells mateixos, en tractar la Cataa Hiere de reincorporar-se el Rosselló. Aquesta possibitat futura és prou, segons el seu parar, de destorbar tot intent
aproximació franco-catalana i per imposar a Franca una adiad decididament hostil a les nostres reivindicacions.
Oh, amic Gaziel! Un räpid cop d'un a la história de Seiglos convenç de /a fragilitat d'aquesta tesi. Són nombrosissims
5 casos en qué les nacions que Iluitaven per la llibertat natonal han rebut l'auxili—moral, pelada, i àdhuc militar--d'alnacions afectadas en major o menor grau per les totals
piracions nacionalistas dels pobles que han contribuit a cedi-Ens limitaren' a citar alguns casos. Anglaterra tingué una
principal en l'alliberament de Grecia, tot ocapane djszer,
siur juiljenktue9, senSe que ho destorbés el pensament d'una
xca reclamació d'aquelles per part de la Grecia inciependent ;
_u. ta reciamació vingué al cap d'alguns decennis, i les illes
ren retornadas. Franca assegurà amb les armes la indepeni la unitat d'Itàlia, a despit d'estar en possessió de tares italianas per la llengua, com Córsega, Savoia i Niea. Dins
a 'filete Aliança convivien Austria-Hongria i Itàlía, malgrat
retenir aquella considerables territoris italians irreciempte.
ximatelx els Imperis centrals havien establert un Iligam alb
maula, tot havent-hi dios l'Imperi austro-hori gari:s /a Tranlvänia, regid romanesa, per l'anexió de la qual treballavea
lo patriotas de Bucarest.
Paró l'exemple més recent, el Més demostratiu i el mis
mparable al cas hipotètic de Franca i Catalunya, és ei da
&área. Ha oblidat Gaziel que els Governs de Berlín i de Viena
dallaren per la cread() d'un Estat polonès i que arribaren
fundar una PolOnia independent amb el territori segregat de
inentre que retenien respectivament la Polónia pru)
la Polónia austriaca? Es que Alcmanya i Austria no-anl
nsren en la possibilitat que la Polónia lliure es girés
més
ard contra elles, reclamant la Posnania i la Galítzia, bocins
e rúnica patria polonesa?
Contra la tesi, exposada per Gula], d'ésser impossible
rdial entesa franco-catalana, parlen els fets internacionals
la história v alla i nova. D'altra banda, si els sentiments percal-5 de molts homes d'Acció Catalana són francófils, ben
lar harem dit que condicionem la francofília política a Virote- superior de la nostra causa nacional. Si Gaziel repeteix
re les say as excursions pel camp de la política, posara en
1, (Incia el poc gruix que, sota un vernís
brillant, té el seu
periodístic.

filològiques

C onverses

'cuero recent d'un diari b'arem pretingat en lloc de presa fa at temps que ha estat adverec ere/enir é3 erroni! Pera no es
C7 indici d'esmena de la part
,,C
afectats a aquest mol.
creeee que as que no han bague
tara e sment d'aquella advertència, o
ha ealgtit d'esment.
Sols aixi s'cxaa a transformar es
co aacat de tenia el reflex catala
ilati pme tendere, que es, natural' pr oteedre, corresponent a l'aspa .
a latalia pretenden', al
SZce P r itendre, a ranglés to pre- lant se valdria que es. posesa retrnplasar estendre,
per estenir
nutre
per atouirf
Ns miern creare, doncs, q ue
que
.11 usen pr etenir per pretendree/3
ha faPer altra ra6 que la que havern asWat. Per6 la negligencia que aix6
Cl is
una cosa lamentable.
P. Fabra

Liar i la UC18
'"rn am plirien les seves columnes
sgran s diaria del men si es priva.
del recua, deis interviews i de les
tes?
tolerar ama 154ci'Incia

la

multi

plicaci6 d'interviews i d'enquestes. Llegi»t-ne els resultats sempre s'apeen alguna
U:, diari del Catre, per exemple, ha
p0551 a les sa y as bolles lectores aques,
ta suggestiva pregunta:
"¡Una noia pot estimar un borne
calb?"
El rcsultat de l'enquesta ha estat curias i, per als cala francament satis;actora Una majoria aclaparadora ha
contestar: "Si."
No ras estranya que un nombre preponderant de dones slagi resignat a
passar per aquest defecte gens decoratiu. La civilització el fa cada dia
mes freqüent En certs paisos, renunciar a priori a un marit calb, Is renunciar a un tare tate per cent de probabilitats de tasar-se mal.

Per vestir fd?di
Quin e:3 cl millar procediment per
praveir-se de paraigua?
Guy dc afaupassaut sostenia que el
millor cra de presentar-5e a l'esglasia
de Id Magchiella, a Peris. i reclamarne un al sacrista encarregat de:, objectes perduts.
Un cómic bailetes, Max Haschkle,
troba una cosa millor encara: amb tajut d'una col.lecei3 de falsea contrasenyes de guardaroba es presentava als
teatres i aixf es preveis d'abrics, de
pellisses, de batata i de capells.
Per() els jutges de Berlin li han ad.
judicat guatee anys de presó. A111, fet i
fet, no Fi caldra gaire roba.

Full de dietari
UN PERILL
Es indiscutible que a la plaza de Catalunya convé que els edilicia circumdants nagual set i vuit pisos, perquè
l'espai resti limitar da manera que donin la sensació definida qua ha 'de donar una pina. Aplaudan. dones, l'alavacia da la ca5a Fich i de l'Hotel Colomb; la de la casa Vicens Ferrer
la de la casa Fabra, en viro d'acabar:1.111', tot deplorant que la "I3anca Arnas" i la "Saciaté Générale de Crédit." no hagin imitat semblants camales.
Pera armé astimular d'igual manara l'elevada deis edificio situats als
cerrero de la Quadricula (voll dir
xamp)al? Penso que no. A ersv canrer ek vint metres d'ampiada no li escame immobles que ultrana.ssin ala
quatre o, rubia% eis cinc pisos. Ates hores. al carrer
Corts. a la Diagonal, al carear d'Aragó, a les Rondes.
pertnetriem excedir aquest lana i al
deiensariem tossudamont a la resta.
I al passeig de Gr ado?
Qiiestirí delicada. El passeig de Gracia , per la seva amolada, permet lereceló de grans bastimrists gairtsba san
al•s com eis que Itaca sorgit adés a /a
placa de Catalunya. Pera al passeig
Gracia hi ha un interee subtil que cal
tetar en compte. Em relama al sol.
Si autoritzeu l'aixecament dels terrats de la banda esquerra. acomileleuvos-en ! Aquel! passeig dels dirimengea al pic de l'hivern dasapareixeri. La
gene, vestida de fasta, sortint ele mieea,
no hi -anirà a (er una lentissima caminada. pee-digestiva. Suprimit el sol,
que recéis els rostres de les donzelles i
desentumeix les carnes dels ancians,
nitign no s'hi acostara. Una tradició no
gairé valla, paró tradició tanmateix,
reaara trancada.
Potser cm direu que aquest ba-deDiu de gens eadiumenjada, que té el
costurn amunt i avail /tarare
non hora els dies de fasta. pot, sane
gaire desavantatgr, triar un altre passeig: el carrer de les Corts Catalanes
o la Via Diagonal, per exemple.
No diré que no. Peras de tota manera lis caldrà recanèixer que la tradició de passejar pel passeig de Gracia
els dies de fasta entre dotze i una, quedara trancada, i tots els que llena practicada, en maments de feblesa gregarista, o l'hem vista practicar en mnments d'esquerperia, ens sentirem usalancónicament envellits.

Ca p tes Saldos/1ln

CARNET DE LES
LLETRES
DOS DRAME.S DE PASSIO
L'Escota Catalana d'Art Dramatic
acaba d'enriquir la seva sèrie de publicacions teatrals amb el drama "Matilda d'Anglaterra.”, de D'erran Soldevila. La Biblioteca Literaria de la
"Editorial" ens inercia alhora una
veraió de "Romeu i Julieta", tIc Maei alarera i Gadcia. La aniones:a
tragidia de Shakespeare i la producció dl nostre jove poeta san dos dramas de passió. Pecó no cerqueu pas
en "Matilde d'Anglaterra" la flama
lírica qu.r ilatunina la histór:a deis
ansants de Varona. l'ara endebades.
Tata la dolor humana tata espurneja
en la desventura de l'emperadriu, la
generositat dal cavaller que la deslliura, la faLl companyia dels servente, les miserables passions dels que
han Ilanaat contra Matilde la calútnnia, esdevenen pastura de l'alexardri.
La perfecció formal arriba, en l'obra
de Ferran Soldevila, agafant una continua rigalesa, a endur-seat Ilum i
vida.
Si despeas dolo cinc acres de "Matilde d'Anglaterra" rellegiu les escenes de "Rorneu i Julieta", vestidas
ara amb el català folgat de afagi Morera i Galicia, us planyereu potser
dcl sacrifici a que Ferran Soldevila
Ira sormis la força humana de la seva tragèdia. Qui sap si, sota una forma no tan ferrenya corn l'alexandri,
la narrada medieval hauria pres. volada :idea?
Ara no. 7.a história passional i cavalleresca ha servit al nostre poeta
par fer un magnific estora, pera ha
esd evi n g ut g risa eixuta. Ha estat
una (vista victelria de la forma. Hala
riem preferit capsar en la tragedia
de "Matilde d'Anglaterra" resplendora humanes. encara que els fessin
de vas hendecasitlabs poc treballats,
com el, de Magi Morera i
La Ilum pura de "Romeu i Julieta"
fa encara mis eixut l'artifici gana
de "Manida d'Anglaterra".
8111p-boy
Roure i Torrent prepara l'edició d'un !fibra original de prosea.
Es titulara "Llibre de cantes i elogia".
— Ha aParegut el ',tintero de mare
de "La Revista", amb ca sumari !orca M'en-sama. Conté coldaboracid
R. Rucabado, 1. 11I. Lcfpez-Pied, C. de
DoniOnech, A. Esclasans i nitres. Octavi Saltar inaugura en aguas! namero Ica seves es-Migues bibliogra jipes.
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Dels temps heroics

Un afer d'espionatge a Cadaqués
La vila de Cadaqués és ami dels Roce
empordanesos qua juguete un paper importara en la guerra entre Felip l'Atrevit i En Pera el Gran: sovint cementa
el seu nom En Muntaner. Per ell sabern
que va ésser En Gras uu cadaquesanc
notable, qui va facil.litar, amb un discret espionatge, la desfeta de l'esquadra
del rei de Franca, comandada per l'almirall E/1 Guillem de Lodóvia, al golf
de Roses. En Gras era llavero prohom
major de la vila, en non' dala comtes
d'Empt:trica i de la Casa de França, i
tenia dos cosita que servien a l'esquadra catalana d'En Bernia:1er Mallol i
En 'laman alarquet.
En un parlament que aguase almirail
té a Barcelona amb En Pare el Gran,
abans danar-scat a Roses, al.ludeix
aix al prohom cadaquesenc: "E yo
ardonat ab En Gras, qui es lo millar
hom de Cadaqués, par qua dos nabots
que ha qua son nodrits als mi, que tatas nuyts me sien a la punt de) pon Le
gat." Aquest Gras té a la seva disposició guatee bornes que no fan més que
anar i vestir secre'ament de Rosas a
Cadaqués, sotjant els Illés petits movíments de les nata franceses. Una ni',
els dos almiralls catalans atraquen amb
U77 leny a Portlligat, i seguir conapareixen alguns ind i valus de la familia
d ' En G ras, assabentant-los que el dia
abans han sortit de Robes cinquania galeras franceses, amb molts lenys i barques, que nortes quevitsres a Sant facial
per al setge de Girona , i que a aquellas
horas deuen asear al cap de Bagma i
que a la badia de Rosas hi ha vint-icinc galeras bes armadas, amb
Sahudes aquestes naves, l'esquadra
catalana seas va anar cap a Roses, Iliurant un gran combar amb la francesa.
"Queus en diria?—exclama el cronista
empordanès—; la batalla fo mole fort
e molt cruel, dapnix que foren acostara;
mas a la fi los catlsalans, ab la ajuda
de Deus, qui eres ab ells, venceren, axi
que toses les gall) i hagren: e per cett
rota hora moriren de la part den Guillen de Lodovia en la batalla mes de IV
milla persones, e deis cathalans tro a
cent, e no pus".
La derrota dels franceses va Esser
tan gran que en moriren mes de quatre mil; dels catalans, un centenar, i
proa. Desproporció enorme. Pm') En
Montaner ja ens in té acostumats:
meistre sigui a la millor glória de Catalunya i dels seus reis. ell exagera les
coses amb tota naturalitat, sense donar-seas compte. Aquestes exageracions
han indignar a historiaires corn En Víator Balaguer. No eta en indignem pas
massa nosaltres, ho i donant-les la valor que sanen dios l'ample conjunt de la
"Crónica".
El; vencedors seas van anar a una
punta que es prop de Cadaqués, ras refrescaren ansb gran goig i alcgria,
comptant el guany que havien fer en
el combar. Rentan van campea-alzar
els nebots d'F.n Gras, arre) vint servents que ha y as ,/ centrmplat la batalla. i els almiralls el o feren presoners,
perquè aixi era més t'ad' de recompensar-los d'amagar amb (orce; Parir.;
d'or. A En Gra s el s seta nebots
van donar nsil florins i Ii contaren
sor ; pera ell, am') discracica no en va
dir res. "E lo prohom--diu En Montaner—hach ne grats goig e gran alegre;
mas non gosa fer semblant nagua'
Aquest afer d'espionatge, que tan funest va esser als francesos, s obretot per
/a nora derrota que els infligí poc despras En Rogar de Llúria, vingut de Si•
hacia cl2 reeix i r forçosament ta
tu lloc apartat i solitari com Cadaqua
la vila que resraeudeix blanca i polida
entre la mar brava i les asproses raques i que sembla certament feta aposta per aquestes empresas sigilosas... No
és pas debacles que en algunas apoques
àdhuc del record deis vells cadaquesencs—els esquerps penyals del cap
de Creus, han estat nius d'ardas contrabandistas.
El prohom Gras, dedicar a l'espionatge per fidelitat a la Casa de Catalunya i Aragal. i també per amor al guany
—ja }lenm vist que ell no renuncia a
l'este recompensa( atub an grapat d'cr
i fins ho dissimula toril una mala aceita—, no es pas — almenys per aques'a
feta — un deis personatges que honoren
Cadaqus: d'altre en té aquesta vi:a
que 1; han donar nem i glbria... Aixi
mateix /honora, d'abra -banda, el ¡re
d'haver prontmciat l'almirall En Roger de Llaria, en entrevistar-se, en el
seu port, amb el conste de Foix, missatger del rei de França, aquestes memorables paraules reportades pcI cranissa
Desclot, que simbolitzen amb inolda
arrogincia l'imperialisme maritim de
Catalunya en aquell temía/ "Mas no
creu qiie negus peix se gos alçar sobre
mar, sino porta hun escut o senyat del
rey d'Ara gó en la coba. Per mostrar
guiatge de aquell noble senyor, lo rey
d'Arago e de Cecilia..."

Carlos Rah•la
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Cont acmprel Af'keu apailiasat copiosa-.
»wat; ja em rendeiso.
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La Política La resistencia a la Rhur refiectida en els nombres
MANIFEST DELS CASTELLONINS

A Castelló d'Emptiries s'esta retlactant manifest adrecos ata lectors
deis districtes rfa Vilademuls, Pioneras
i Torroella de Montari, dient-los-hi
que rocerilin els interesaos de Catalunya ea l'hora de ka eleccions. El manifest sera signat per tuja de 400 castellonins.
CONFERENCIA A MANRES.!
Dissabte qua ve, i res el local de
l'Orfej, En Toonds Iduarte, d'Areij
Catalana, donara la Sel'a anunciada
conferencia sobre aquest tema: Els
nostres bornes en els moments dificil,
de la nostra história. LE«) per ala catalans d'avui.
Aqiicsta cenaarhicia sera la tercera
i darrera de la tanda organitetula
.10Ventta NRC10113:iSta de Manresa
que s'ha ringst desettroalant sieh tant
d'èxit.
EL GOVERN I LES ESQUERRES A SABADELL

Hose din que a Sabadell el Caven
espanyol prestara la sera ltrateeció en
les vinentes elereions al candidat de les
esquerres i actual diputa! En Lises
Companys, al qual proba/A:nieta afuelaran els flamants si-dients reformisfi-a d'aquesla ciulat.
UN MANIFEST DEL CENTRE NACIONALISTA DE
GIRONA
El diari El Gironès, portaveu del
Centra Nacionalista de Girona, amb
ntotiu de la próxima ¡taita electoral,
ha dirigit el srgürnt manifest u to.'s
els naeionalistes de les comarquos a/rinda:si
"Ea- sagrats principis de la nostra
idealitat catalattesea i •les materials eonVCIllimCiCS d'un millor bcnestar, d'ésser
un o altre resultat electoral, poden sof rir-ne nicayspreu, Minni i fscrjudiei,
1014 experiencia dissortada, 1n 11 record
masas fresa, ens parla sense t'ubres de
les greta consegii.,ncirs que derive; de
reristancia de les collas emborderid,..c
i concupiscents de la Ef.
Ar.
Cal, dones, que en arteras de Catalunya, es posi el md.rint d'esforç al servai d'aquellas candidaturas pertanyents
unes a !a nostra disciplina poli/Ica, agenes linea aitres a la matrixa, perd que
no obstant mrreixrit l'apoiament
tots cia nacionalistas, parqué aquastes
candidatures, a l'igual quo les Ilustres,
encarnen la conveniencia i l'ideal de
Catalunya i alhora representen els atributs d'una vera honestedat política.
Es tan vira aquesta realitat, és tan
bategant aquest afang de llfurar-nos
de pressions nefastes i traidores, que
cern pel mirad., d'una foro espontdnia, fet la tría, i prescindint de
"diferencies" en "ultras ordres", con,
obaint a l'imperatia d'un tenirr, lea
nascut la, magnífica realitdt d'un front
sínic electoral a les comarques gironines, floració resurreccional d'una solidaritat fecunda i perdurable, fecunda
i perdurable perqiiii te ello per base
principis fonamentals da ‘Egnitat política; fecunda i perdurable permt.l se
sostinguda per anhels de justi.-:.a, de
pea i do fi-atentaos; fecunda i perdurable, largue cima( i COM a coronament, glorieja la senyera d'un ferut i
purissini ideal catalanesc.
Aquests són els 'lastres; aixci és el
CM(' ha de representar el triontf electoral que rus espera; airó es el que signifigurn ala nonts que PrOCIJIIIVIII CON,
els zn,'s representatius de Catalunya,
cola els mes amarats de dignitat, co,,,
els revestits d'atributs de jusIieia. con: els mes protnetedors d'una paa
Per Catalunye i per la nostra ciutadania, voteu i feu votar les segiientt
candidatures:
Per Girotta: En Yards Pla i Daniel.
Per Figueroa: N'Albert de Quintana de Ledn.
Per La Biaba!: En Salvador Albert.
Per Olot: N'Ignasi de Venid: i
Per Puigcerdd: N'Eusebi Bertra»d
Serra,
Per Santa Colaina: En loan ¡/entosa 5 Calva!,
Per Torroella: En Lana Puig de la
Bellacasa.
Per Vilademuls:
Narcis Pba i
Carrera.
Girona, 9 d'abril de 10 2 3 .— P,cr recaed
de la Junta directiva, el secretari, R.
Xifra i Riera."

FOME.yr AUTOMISTA
C01141/114114 aguosas matar la inicia-

da tanda de conferencies cultural:, saciaba i politiques, el proper dissalito,
dcl carreta, a les de» del vespre, el
doctor Riera OPI4Mii, de la Unió Cestalassisto, hi dessara una conferència
sobre el terna Aatuació rels catalans
d'Amèrica,

El que examini el cure do la 5 durar uns quants dies, la bar.7
liuda a la
ties u.; la dos die,posicró usa pulule compensa
Liosos i na:g trobara Otitis una rae totes atares
Paró cona
extraordinaria pareen datado- 1, que a innoeetitcoses.
de suposar quo

distes. Fine are, 1 heroi de la 1 França cedira porque uns quants
reeisteneia aietnanya continua Aits i`Urnd de Lorena hagin
de
essent Frez Thyseen, el
plegar temporalment o parqué
nazi condemnat a .elite mil 1 . eatudfattea provt que ara vale
tranca de inuaa. La raí) Us que tanta de breas cada mes, no cana

els teetodes de liuda alentanya
des de Frederic (Fullera I, que
va ensenyar a 1'c:tare:t a fer
pas de parada i es va inventar

el funcionari piales% que seta
lee dues columnas sobre les
quals sala edifteat Rita la grantiesa do Prússia des de 1 radar-le 11 a Bismarek, SS rorgaiiitzacid, l'orgtinitzacid i Vorganitcada. Els individus no poden
'1Ittir-s t e parque purament
orean d'una voluntat que no
apare,ix a l'exterior.
.
En l'actual Iluita a la Rhur,
l'interesant fúra penetrar en

I* organitzaciú de la resistenja;
coneixer cona els slutlicals organitzen el moviment i con; (Dariament ea comuniquen l'estat
dea coses i els esdeveniments
nous; saber un tenen l'origen
els actos de sabotatge i les agres

sions. Pare aixó, naturaiment,
es gairebe imposeible Per una
serie d'atzars jo canee quelcom
de l'organitzacie ea les lluites
de març de 1920 i lee de l'Alta
Silesia durant els temps del
plebiscit, i se alguns del fils curiosos que !ligaren aleshores
els sindicats i l'administració,
l'administració i les bandes armades, aquestes i la gran indústria, etc. Quan lutura passat
tenme, tal volta algun historiador ens faite una curiosa exposi
(rió d'aquest treball interior que
prepara els actas pública, del

qual avui no eta sabem res més
que novas isolades i poc dignes
eredil.
Però l'organització sempro
fundó de una altra cosa: del
dinar. L'avarlsia de Freelerieh

de

abans cada dia, periiue l'èxit do
França no es mesura al cap de

eses sine al can d'anys, jo crea
que restabilitz,iciú del mara no
compensa els sacrificis que
s han fet.
Aquests saerifieis cada dia
són mes grosses i cada dia ho
seran mes. La puja fins a 50.000
a primer; de febrer potser no

ero justificada, potser era una
previele massa avaneada de l'ese
peeulaciú. Pare la circulació de
moneda va augmentant talment,
que no fóra res d'estrany que
un dia daquests el ddar les Una,
nora puja. Aixte, es ciar, nOnleS
en el cas que el futur (t'Alesnanya es vegi tare obscur com
ara, cal- ja llaveras fet observar
que el present no justifica ui
una depreciació de 20,00Clmarce
per dòlar.

Com set) justificats els te-,
mors d'una nova depreciad& Do
proven aquestes dues series do
nombres tretas del balanç del
Reichsbank;
Existencias en or a les caixes
del Reichsbank:
Millons marca
31 des. 1921. . .
30 juny 1922. . .
31 gen. 1923 . . .

995
951

7 mare 1923. . .

9.10
939

955

la — 1923. . .
23 — 1923. .
839
Cert que les quantitats que

manquen estan simplement
positades al Banc d'Anglaterra
a auras Bancs n'emissiö, però
ja sabem com acosturnen a asee
bar aquests "simples dipòsits".

Guillem I, amb la qua/ s'orne/iEl Batas ha recorregut a un
ra:1 les caixae reials i amb la mètode innocent tper a pertorbar
qual es cree un exercit de 83.000 la claredat d'aguaste nombres
homes en un palo d'una població als ulls del gros públic.
Sola el
de dos minina; i mig, es famosa. titol 'existènc'ia en metall"
que
Voltaire conta sobro alee al- , no ha contengan anal res mea
gunas dlverlidas aneedltes.
que or i plata, aparegueren ara
Sembla que la vidua més rica fa poc uns misteriosos 400 mie
de Berlín tingué un fill massa bons do mares.
Eran quatre
temps despeas de la mort de/ canta milions de novas monedas
set; mara. Frederic Ouilleni I d'alumini comptades per !Me
la crida, Ii fér una predica se .- valor nominal.
'cera, i a la fi 11 digné que aquest
Passem als billete en circulae
imperdonable parid, nomas es cid:
podia expiar amb la perciba total
de la fortuna, quo des (Vaquen
memela passava a l'Esta/. Es
molt possible que eta diners

d'aqu e sta vídua tinguessin una
part important en la conquesta
de Sile.sitt per Frederic
En aquesta Iluita a la Ruhr,
el dinar t.'51 el factor esencial. Si
a mi em fessin reunir els documente que expliquen el cura de
la resistencia, i que permeten
d'examinar les probabilitats d'exit, reunirla les cotitzacions del •
mara a la borsa, els balanços
setmanals del llana imperial,
l'estat del denle flolant i el resultat de la subscripció als
Bons del Tresor en dolears.
D'ença de la famosa intervenale del Reichsbank el dólar ha
rornbs a 20.000 marea durant
una série de setmanes. Al principi, els sacrificad de/ Itechsbank per obtenir aquest resules fa un negoci minina en
realitat no s'havia ale lluitar
Inés quo amb l'especulació de

Berlin (a les borses estrangeres
es fa uh negoci minirn en
maree') i se l'atac de dues maneras: llamtant divises al mercat i limitant la concessió de
eredits per tal d'obligar als que
tarjen divises a realitzar-les. El

trion-if fou total. L'especulació
estava derrotada . El ()olear, en
uns quants dies s'havia reduit
a les dues quintes parts do la
seva valor en mares.
10,1 fet que el amare, esteva, cont

ja harem dat alguna Negada, tant
per sota del que representa la
proporció do la carculacie amb
les reserves, que ebrrentment el
llana Imperial podia comprar
dues vegades els balata quo teó, afavorf aguasnia era circulaci
ta acci6.
Conseqüencies d'això: favorables: hom compra en més
bones condicions el cartel anglas; el pelaba so batista veient
aturat reneariment constant del
preu de R; vida; desfavorables:
la bona .aomjaintura pel cornee;
decau parque e/ dumping de moneda depreciada desapareix en
part, i d'altra banda el comprador interior es retreu asperant la balsa.
Batalle: Si la lluita llagues de

Ildiffons de mares
31. des. 1921...
31 —
1922. . .
31 gen. 1923 . .
28 feb. 1923. .
7 maro 1923. .
15 —
1923. .

23 — 1923. .

113.369
754.080
. 1-984.498
3.512.000
3.871.000

4.272.511
4.955.600

Com es pot vetare, en aguaste
derrers temps cada puja bat
rnoll el record de l'anterior.
Si examinara el cura del denle)

flotant, la ?listada As la mateixa
L'Estat s'havia fet descornptar
las sacilants quantitats de
Bons del Tresor;
hIllions de marca
21 &S. 1021. . . 1.495.000
31 gon. 1023. . . 2.092.00(1
28 feb. 1923. . . 3.588.000
10 mare 1923.
4.345.000
20 — 1923. •
5.801.000

Cal advertir que la majar part
d'aquests Bons els descompta el
Darte d'emissie, ro es, serveixen
dire .2tament per augmentar
circulació fiduciaria.
Sembla una irania que el
Reichsbank digui que e/? "na
mAs" ha descomptat del darrer
augment les dues terceres
part s..
Quant al traces de l'amprese
lit en delates, mereix un altre
tunde.

Joan Crexells
Berlin, triaCi: 1923.

La situació a Europa
Un (liar( alemany socialista
dlu quo del mlnIsterl solament
Ceno I Rosenberg són contra.,
rle a negoolar amb Franca.

A la Cambra deis Comuns hl
ha tugut una verdadera batalla
entre dIputate obreristas I mi.
misteriale. Es oreo Imminent la
col rel,

Ha començat a Moscou el pro,
eh contra el patriarca Tikhatt.

'

pivni,141.tler

•

HIN Al\ C4S 1 COMER

Aruncis Ofic

1229 'ab-a de 19,

GASETA L SCAi

INDUSTMES DEL FRED, S. A.
ni 4 ir-1
Divises estrangeres
Tanca de Wvisses
eknir diveNtrili
Jcfsep Sold, Masolivé fclu.atrdEs posa en coneixement deis
. • dia 13 del ccrrent, que 44- ce.leb
ADVERTIMENT
Fialaa, rálciejezie
Canvis sobre Londres, 70285.
senyOrs Accionistas Waque.sla pellat per un tramvia al c ar- g $415. Alize rts 4t4eu de la vetlla, tid- aína .
Fron' s,
Et canal de maquines 1 el
Id pm
g•120.
L l'ad/hit a Wi•:::-én el doctor
Societat, que el Consell d'ArtMi- rer de Vilera/ni, el qual - ti tren- dr1 llar 'a la 'nei'mandít Societat' La
Ideat suissoe.
nou format a set coluranes,
ldem
Espanyn.
23030.
Ideal belgues. 3105.
rustració de la las teixa ha acor- ca dues costelles de la part Unió Ultramarina. Ronda de Sant r6 i el director de
. Idem Bolau•a, 52150.
lloc de SiS, ens han impecilt de
Lliures, 30113.
Pau. 3a, pral., l'Assemblea general Fraric4e a Barcelona,
dat el pagainent d'un tercer Di- dreta.
- •
raensk'
Ideal Nilo. 7510.
32'e0.
donar a q uests dies la catitzaPassä a la Quinta de Salut extraordinäria., OffInuació de la cele- J.vidend Passiu d'un Deu per
e. , ;.4.,.1 pertreno- .
Elem
Nova
Yoi-k.
1510
ció de ;lona en la forma ecosDrdere,
brada
el da 3 'd . r. ractual, en la qual
"L'Alianea".
-eieb6Iii.Jv;suä
cent
del
valor
nominal
de
les
elrbrIStAt
/Uf,
Alares, 0•0 4 .
turnada, per excedir la compoes tractarà el seguen; ordre del da. nerat- d'Angiaterra. 3Ir. ara
acrions, que deura. toser satis0.
1.1PM Sn &ia, 40 2 2
Celenieß, 001 1.2.
aleló antlea de aamplada do la
Elecció
de
juraa.
directiva.
L.
RoNyley,.per
a
preseatar,41
tot
en
tes
encinos
de
la
Socio2732).
-S1...per es miller
columna actual.
Dictamen de la G,,rnisi6 revisora non ' 'ice -rbneul, ale. Lacre
Ideas Argentina, inc.
tat, 218. le. entre eis
Paria, tarea de valore
S'esta acabant cl quadro de
de restat de eomptis i assumptes ge- Roger.
' Diem Brasil, inc.
a '1 41 ser.;-nr Rafel
dies 15 al 30 de) cerreta. mas
EL
NIÑO
DE
oto
gredas
al
qua!
la
lacm Greeia. inc.
coUtzacions,
ncrals.
Exterior 4 per 100, 15(q)3.
i Torres, 'per 'a ag, • ai.r.-12 la,,
d'abril, de 4 a 6 rle la tarda.
Ideal
Noruega,
27150.
Intormació financiera de LA
Bono Espan yol ine.
Important: Solarnent tladran acres aselsiencia a l'arte:de lent
Es prega al senyors AccioIdern iDnamarea. 29150.
Andalusos necia. inc.
Ferran Marcos Valls, de 27 a Festarge social per assistir a la dita megit de la art' e'sPatsa•
ruzLic yrk y serà ia mes comnistes que, en el moment d'elleca ilerlfn. 09750.
Obig. An•talusos primera eirie,
pleta deis ralleis catalana, Teanys,
fou
agredit
amb
una
naAsseinble4 els socia numeraria que
fectarar el desemborsament, preElena Viena. 2100,
inc.
nim fa seaurefat de poder-io covagin provistos del corresponent resentin els Títols de que ido pos- vaja per LliliS López Maleta
Idem Praga, 4400.
Oblig. Andalusos sedera sArie fixo,
mençar a publicar dintre aguasPortat
al
Dispensari
criaosbut
del mes corrent, havent-lo d'exseïdors a l'objecte de procedir
- Tanca
inc.
tafranes, se li aprecia una fe- hibir a l'entrada.
te rnutoiaa semana.
a
l'estampiliatge
acreditatiu
inc.
Cäreres
variadle,
Lliures,
7013
off.
Per no eriva, eis noslres !te//l'a y er esta t e g tiefet el Divi- rala penetrant al cola de proNord nicle. inc.
Pesse;er. 22150 off,
nia/in d'aqueata informacaS la
dend,- el qual pagament es re- näst le reservat.
Idem primera. 73170.
I.ires.
7509
off.
El fet ocorregué al carrer de iMS
donem aval amb abreviatures,
clama.
DOlars, 12107 off
Pamplona
primera,
inc.
la Crea Coberta.
la significada do les cm:zis da,
Inc.
Franco
s,iisscns.
275
off.
Barcelona,
la
d'abril
1023.Barcelona primera,
Es barallaren per antics re- 1 Text ad tmo i4 iazial L.r.git per 1 ArespectIvamont, la següent:
Mares, 00723 off
E! Secretari del C. DA.. Josep
Astilrics primera. 700.
grupació de Fabricants de Produces
N.. Nord.-A. = Alacant._
sentiment.5 entre ella.
Corcues. 2 171) off.
31. Casabó.
lacio semana. inc.
5 Quilla:les de Catalunya, a la PresidénF. C. fd. = Ferrocarril MoteoSoragersa miel& inc.
- Londree - Tanca
tia del Consell de ministres, el dia
aigiles de BarIdeal primera. G3050.
('Adules argentinas, •
to d'abril, amb motiu d'insistents enZP 9 01 CACAUS
Andalusos. celona.- Atad.
atcia, 2495.
Ek;erinr. 7325.
ARTS ORAF/QUES, S. A.
'Inhars
Gral z3sonil en --tnridIe3
mors sobre una próxima supressió toO. = Oacnses.--,Fip.
Franç t. 7010.
li j o Tinte, 2451.
XACuLAT.V.;
&masacra
d'Honrich
1
Comtal de coeficients per a les mercadeNova York , 46593
nes.-Cis. = Colonials.-0. U.
5742.
Itanda francesa 3 per
ries precedents de paises de moneda
Espansa. 0013,
=Canal fai.="arampanyia
ldera 5 per 100.
Procede/,i Ce Madrid 1 SPl'j
IEGM3CriS
Salssa. 25405.
depreciada.
/doma 4 per 100 1917 lliberat, 0195vies madrilenys.
ha tornat a la mas1aa cima,
11olanda. 113,15.
En virlut deis acorde presos
"Affrupació Fabricants Productes
6093.
director dolo jardins de I'L'e
1121a. 93: 22.
En el darrer Consell directiu Quitnics de Catalunra, saluda respec- stedd, Mr.'Fit5restier.
per la Junta General Ordinaria
Diem 4 per 100 191 g. 9942.
Suir- in. 1731.
d'aquesta Societat. celebrada el de l'Assticidoiri Protectora de tuosament V. E. i manifesta que, no
( 'rèdit I.yonncis. 1377.
Portueal. 231.
dia 8 d'aquest mes, es posa en l'Ensenyanva Catalana, s'accep- llave:II-se rebut contestació al tele- n„
série semana.
Tel. 1472 t1.2,./.1.1
Argentina. 4300.
SESSIO DE BORSA Nord
Idem friera tercera. :uta
cormixement deis senvors aedo- taren els següents locis collee2 grama dirigit al minister; d'Hisenda i..41tli‘ g a F e tal, 11
2. fr,atev.ileu. 4037.
"uhl
Elem tira guama. irte.
metes que ries del dia primer de tius: Centre Industrial Vicense, en 31 raarç darrer, recollint insis▪
2750,
del 11 d'abril de 1923
Orfeó
Vigala
del
Conseraalari,
Idetu filma nuinta.
maig próxim poden presentar
te:les rumor; próxima total supressló
1:- rifa.
El grup Atlant "Veritat" ei
Vich, i l'Orfea Sala-atta de c.ieíicients, es veu en el cas obliga: ra d:urnerige, vita excurmo
( 1,m(a:inciten. 2:7
al cobrament el cup6 número 1
Astnrirs série terl'er;i . Inc
EDRSA D NiADR:Zd
;no.
ISnrceiona
prioritat.
5%-ilro•iama.
Sanen!.
i
eis
individuals
e
16
de
2112.
de
les
aecinns
orclinäries
a
ra6
de dirigir-se a V. E. trametent-li có- mig dia a Ped:al yes (Fcint de:
interior comptat, 7075.
Pairolona especi2i.
Elélt 'ea. 5.1' ;1,
de 15 pessmes cada un per l'e- Barcelona. 1 de Pata:e Nou. I de ;tia exaata text citar telegrama, que E: Ilcc de rteuniii serà la Placa
Idem fi de mea. 00'00.
ta
Noru ega. 112115.
l'ainu.•la-Ut:el.
xerrici de primer do julio! a 31 Sarr.e. 3 a'Arenys de Muna 1 de diu aixi: Agrupzaió referida. davant tainnya. a les vuit, divant de 1
Amortitzable 4 per 100, 0000.
Sesicvir-la led1ua,• inc.
Badalona. 5 de Balaguer. ti !le persista:a:a rurnors próxima total su- ció de Sarria.
lacra per 100. 0C:30.
de desembre de 1922: sial con'
•
>miona. 735.
Alai alar
Exterior. 90.90.
el cup6 beneficiari niimero 1 a Fiatieres, 1 d'Hospitalet. a de presid• ceeiicients per a mercaderies
CO -1' O N S
Bane d'Espann. 587190.
filena terrera. 733.
ra6 de 5 pesi-eles rada un, lni.t Lleyda. 3 de Mauresa. 1 de procedents paisos moneda depreciada.
nava
Vaaaa
'diem Espnnol de Crndit. 14001.
Corleb,Sevilla. inc. • «
Primeres Comal°
los artions ordinàries corn les Monibiara-11, 2 de Pala frugaii. 10
Tac-ralear d ., -.l a 10
sollicita esser tinguda en compre i
Idern Riu de 1a Plata, 235.00.
Andalusos primera variable. lec.
de Sabaaell. 12 de Saat Fesa degudament consultada si exigències Dev ocionaris. Recordatoris. pr
Maig. 2140.
preferente.
Idem 1-11spano-Americä. 19 000. Llibreria Subirana, Portaferr:asa,
Idem segona 2_ in-.
Llobregal. 1 de Valls. 4 de 1 tractat Alemanya demanden concesEs posa lamba en cnnelaeTalases, 2-1•S•00.
'lela 3 per 100 1017. inc.
(0. taliri. 2 .41
Mera deis tenectors do les ac- Vich 1 2 de Vilanova i Geltrú.
0
En
toz
cas,
3qt:esta
Agrapaaa
Sucreres preferents, r.(150 fi mes.
Ha v::::tat el. retrae una c
lac.
31. . 21 05
ciono prefereras Dameros 291
Fiera crdinàries. 40'65 E rciis.
considera perjudicial 1 imprccedent
(.1 . • rr iradla 11 ,
d'a:In:mes de Medicina, d,emar.2.7
illcus-Lle v aa. in".
89.95.
a 300; 461 a 470: 781 a 790;
total supressió i per aixó seria utilisi
Prin
FikiGi.iES
Cindad
ltial-Endajcz,
Inc
auto:he:ti
:S per fixar en eis q
»ras, 000.00.
1.241 a 1.250. i 1.311 a 1.350,.
sin-. : fino necessari atendra nostra inC(4. ar-eut. inouvelles9. 2-1 510 .
Ferrer, 11. casa
dadictes de las respectives
Alacanrs. geoo fi mee.
1
que
varen
resultar
amortitZa
forrnació
sobre
quina
productes
fóra
di.l.al.
Inter1or Espr.r.i •ol 4 per 100 1 2123.
ela anuncia del partit de' futbol qua
Francs. 13.75.
des ea virtut dci sorteig cele• su:n,, . 2 7,1-23'19.
possible dita supressió coeficient. En
Su.
Caceres
La aecció de Proaaganda i
celebrará el proper diiimenge, a
Lijares, 00'40.
24.03.
brat en ;a pri-)p;a Junta (aene- Excursians de l'Ateneu Obrer canvi, determinariem aguas procinc- de les necessitats de 1'II:o/pi:21
Se,cu teliiaramit
ral , que des del primer de ju- del itis!rlete II avui. a les deu nya rarplereixen justa protecc i.6. En
WetEENer-LeiMM1222,814fengleat
El rector els ha antoritzat per fer
Ma l a. 21'10
lio! prdaim pudran presentar al de la nit, celebrara la quarta espera de contestació i seguretats que majorment
quän ea les actuals
robraraent üls dits títols als veWaaa inliala d'art. sota ei garaiitcixin nostres indústries, anuntácies no reb l'esmeitat estabi.
:UN) k
quals s'ajuntarà l'import del següent pe:rrama:
cien, no obstant, prompte envio inspecuniari com: els anys
cupé) vaneerior en 30 de juny.
¡ TO
RA ‘,_3 - 11$ Llt. - EnB001,
Obertura de lacte pel presi- tancia, dictaminant sobre tan irnpor- riors, del Comitá.Berièfic-Social.
Barcelona. 10 110 1923. dent.
tant assumpte. Peró arni afegim que
'
paseat
-El Secretar: del C. d'A.. Ores5
1E3 A 1•: Q "U E. F
:111
Liegirän poosies els senyors donant-se ja toril a certs aquella rutos de Mora.
Juli, 1520.
nr5r5. aquesta Agrupació es permet
Joscp Pie. Ernest
Sezon telsgrama
, Procedent de- Nova
RAM A DEIS ESTUDIS, 13, 1 BONSLICCES, 1
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,
sitat
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Sants d'ayo: e Santa Víctor. martir;
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1115
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Ort ubre_ 14.
sauna, verge.
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tiene:. 1355.
Resurnirà la amb un entencnt necessari que assumptes tal
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lo a la cerimonin d'o;?er t ura de aa-.adels preus i les cortdicions del RoI • Expasieid 5-11d
l'ainebs7(
miaige. Per a tot, dirigir-se al local
de a Laea Espzituai. crecer
•
raix do Sant Pore, 5.
Malalties de l'(-strirna
e.urev, v,u7L,:a n nl ,.nt u/mi) el
1
Anuesia nit, a les deu en punt. tinOASTROBJOL. ROSSELL
(irá
he:.
a
la
sala-tea:re
de
l'Esquer••1•MyleM
eWlia4v»....“tediy
DipOsit: Farmacia I n t ernacional, Rambla del Castre. núm.
ra de Arjbau. 21. la ;nimera de les confer., --teies que ha de
"e/,'
All_INiCiP1 doaar el doctor Antic sobre "HumaM e t ,c e wzre g at dele- 1/ 3 'fbilals nie'
nisro?-.
desenrotilant
el
tema
"Liei
Paris
Conferencia a
L obe-t ;is. 'Gola, idas i Oreik.'ej
de Justic:a". La se&iient se celebraL'assessor laaiemsta de la rà el da lo. a! ntreix eral, versant a a 5 - Can s ad 1.,'.//1;/iiil,en de 12 ;11. Plain. de, les Ylaar s . 1 , I`
Siontes10. d'aquesta mutar.

V U. CAN 1 WAT

e

gl r•j !2!

! 24 .1 ell ior.vent de Rellgioses da

LiGt

P

1r

CiitCAr CANV1, VALURS
Ramilla del Centre, núm.
75, U- frias 1230-1231 A.
uffl4.6.14414•64.54,1c.

31112m:da

i

sobre "ala de 1 UfrairiTZ113ZINT Fn01(AL.
Saló de Te
dia te dansant de 5 a 2/I
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-Abano dahin, a l'hora del te. es
reunircn al Parc Hotel de -Terraznar
Sitges), distingides families de l'aristocracia de In nostra ciutat. &enrden
entre elles el; rnarquesos d'Estaa,
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de distingides dames organitzarä,
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aquesta primavera. mis esdavenimens
que titid;an carácter benifie.
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• No es pot dir pas o que els i
eiarie pariseees dediquen gaita
itenció al catalanisme. Do tole
rls movimente • n a cionalos europees, el waStee es potser el mes
legligit per - la gran Premsa
.I•ocesig. VáLi.arir _QUA_nens
ii massa.i ll ue iö els articles i
eitnentar is de determinats peeg)dica de .París, pereue atem
nosaltres, rotas sap tullen), que
sevett paseen per les respectias_
. es adminietraciens i tenen
ienvalade s tarifes Per l'estil
Jets anuncie 1 els reelants.
• Ra yen de fer l'exeepció d'aldieres, generaltnent situats
a els Ile.es extreme de la dreta
l'esquerra,
que parlen sode
Oil ame_ detentares eteamb re titiu coneieenient e de causa •del
irolaiern a negienal de careeee
ea. Pedenl eSmentär, 'eittre els
lsiretistes,
"L'Aetion Praneaiee i
erEclair", i - entre . e18 esquerris, es -L'Ere :2)TietiViel1e"..1 "L'Oeu.
IIre " .
)
De tant , en tante o però, Falten
: ji les planes -de la Premsa (ranesa espumes del foc. catete. En
e res moreents, aquest espurlrig informatiu. es o general en
5 diaris dé París. Recentment
tave m vist breus notes sebre el
ataianisme_ e eeLe_Matin", diari
res aviate favorable a Cataluiya. i a "Le Temes", aquest mes
isiat contrári per- la influencia
Je les ambeixadee. - , • •
En la seeeelb e telegräfica de la
Premsa barcelonine he .aparegut
'extracte d'ele lrecent nota de
' - Le elaliti":eAbir treberem a
'Le Tempti",, • ee la rúbrica de
• Neurellesedeel'étraeger", .i en
e iie corresponent a Eeeänya,
ira curta -neta epigeafieda "El
ráfalantame 'l - el ettacienalisme

[FUNDA

Si

arg. diu : "Es d'esperar que
eiseurs denarä Ilum a la situa'
'matice general."
. ,n-eles parlamentares es té la
que Poineare intenta fer Re' ele aliats un pla d'eperaeione
eia despres irnposat a Ateo pere aquesta os aceept•rA,
relaboraele rJl qual no hael
Aquest es el mntiu pvl caial
aya ha de fer nimbé una
7R eiee. EI Govern ha de preelear
taml ele estas fina polillas per medios
de p. tica interior per tal de fer torrar e la ra6 515 partits la palltiea
iteen ele. que ea mmien altea meada.

—Ríe o.

• i
Essen 11.—Els francesos han °ella' les mines Maties Suenes números

COME:

que al eatalanisma i el senti
ment autonomista base es meinfesten mes netius que Mal en
vigilies de les eleecions. Safe-'
geix que ele remite tracias de
comere amb l'yerma i Anglatarea han indisposat la Catalunya industrial; i sembla relacionar amb nones( fet el gairebd

fames missatge cte simpatia a
Abel -el -Krim.
En el forte hi ha en aqueeta
nota el vell prejudici de molts
estrangers, i particularment deis
francesas, do considerar el catalanisme com una oposieió, de
caràcter marcadarnent econòmic, entre Catalunya i Castella.
Certs periòdics francesos que
eón terriblement proteccionistes
per a França, blasmen sovint
del proteccionismo català
cosa pitjor-el relacionen maese direetament i substancialment amb les reivindicacions
patriòtiques de Catalunya.
Diu lambe "Le Temps" que
el "leader del autonomistes moderato", senyor Gambó, ha accentuat últimament les reivin-

Dutiltn, 11. — Les tropes nacionals
lean capturat el cap dele irregulars, que
fou greument feelt durant l'opetneiG
efectuada al Sud de Otennek. —
Dublin. 11.—El comandant en eap
dels rebels, Lyam Lyneh, ha estat capturnt, aueurnhint a conseqüència de les
ferides reinolee.
De Velera ha pogut escapar-re.
Els biaba* eatdlice han decidit detunear al delegar apostblie que interrnsi la seva mediare per tal que la
pau sigui na fe ben aviat.—Ilaeas.

EXECUCIO DE SIS REBELS IRLANDESOS
Londres, 11. - Comuniquen
cte Tuam (Irlanda) que han estat execulats aquest mate sis
rebels que havien estat condemnats a la darrera pena per
'haver estat fets presoners portant armes al damunt.
L'execució es verificà en el
quarter, essent portats al ya/
d'execució en dos grups de tres
sentenciats cadascun.-Havas.
prop de l'estació d'Hombourg. No va
ocórrer cap incident. Les autoritats
crcuen que cls autors de ratemptat
són minaires alemanys.—Radio.

DEL

5 d'abril, l'Alta Comissió interaliada
dels territoris rhenans ha decretal l'expulsió de 650 funcionaris alemanys,
pertanyents en Pur mejor part a l'Administracis de Duanes i al servei de
ferrocarrils.—Radio.
DETENCIO DE L'ALCALDE DE
STOPPENBERG

Dusseklarf, estat detingut
l'alcalde de Stoppenberg, com a responsable de l'atemptat ocerregut el
da o del corrent contra un sentinella
que guardava la via fèrria.—Havas.
SABOTATGE AL SARRE
Särreguemines, Uns desecarguts descargolaren els riells d'un tras
de la linia ferria de I3ening a elatz,

Dresde, 11.-A la Riet mi
president del Consell de ministres, eenyor Zeigner, ha ero_
nuneiat un diseurs convidan ele

obrera a defensa'. la República
contra ele maneigs deis reaccionaris.-Havas.
LA MULLER DE L'EX-KAISER
EXPULSADA DEI, TERIUTORI
ALEelANY
París, 11. - Comuniquen de
lierlfn ccl "Journal" que en virtut de la Hei de Proteccie de la
República, el ministre de Ellelerior pruseiä lis ordena/ l'expulsió del territori del Iteicli de
la m'Ice de lea -Kaiser. - Ha_
y as.
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inexactituds Iné s b

portants. Es diu, per exemple,

dicacions del partit catalanista
i ha formulat una nava demanda de euncessione, que hauran LA POBLACIO DE KAUTROPP
de tenle en cernida els Iliberals.
N'el ad una manera inexacta 1 A LES FOSOUES :: LES AUTOenganyosa d'interpretar el die- RITATS FRANCF.SES P 110111 cure de la Barceloneta.
BEINEN EA CIRCULACIO
Deixant de banda les inexace
TURNA
tituds de detall, el recent esDusseldorf, 11. - La dierepurneig de noticies sobre el eatalanisme a la Premsa de Paria cid de la mina (era, Sehevein
te un valor per a la nostra cau- PS nega, des qu e (oren ()empate
sa en elle que demostra que a els territoris immediats a /a
l'estranger, ene que sigui una mateixa ei dia 8 d'abril darrer.
mica vagament, s'adonen de la a semintetrar el gas
creixença que el moviment ca- nació neeeseari per a la poblaealanista ha tinaut en els dar- ció de lealtropp.
len vista d'aieb. les autorlLe informació relativa a Cab- rere tenme'.
tate franceses d'ocupació han
eza es banal, 1 emite diverees
A. Revira 1 Vlegill
previngut al burgomaestre
_
l'esmentada localitat que la
n••n •
eirculació nocturna queda prohibida n'antre no sigui asseguLES REGIONS OCUPADES
rada le illurninació pública. Hayas.
L'ENTERRAMENT DE LES VIC Dir EDN
ELS GKES
1 DOSED
AT DDE
TIMES DESSEN Essen, 11.-Les exequies a
YDLEN NEDOCIA3
honor del obrera de la fàbrica
Krupp ;norte durant Eineident
del dia 31 del passat /are. se
celebraren aliir al mate re yesìC SE SPES MINES: g il g iáTSES 1 SEPSESSfilES
tint mes be un carácter de manifestació de protesta que de
SETENCiONS 1 EiPiliSIONS
cerimònia fúnebre.
L'entrada el eementiri ten
concedida
solatnent a les (ami11.
'Correspetiaancia
a i 5. Segons informes d'origen (ranlies de les viclimes.
PàriaSoaialista" inalstehe
res, les mines ocupades fins ara per
• ; ..aqtte ets seneors Cuno
Durant l'acta foren pranunles trapes són
decideixin per fi a eetaular
ciets diseursos per diversos
En
tepressälia
del
sabotatge
comes
que—diu—tate ele nitres
oradors. No es registrli cap ine del Ministeri desitgen viea. al canal del Rhin-Herne, les rescloses cident .--llevas.
del qual han hagut d'ésser tancades
cuinettqar.
LeteiRAIX.ADOR ANGLES A
• a. adés n'oposen a les negecia- per hacer esclatat un explosiu a la
BERELIN
ltadin.
boca del canal, els francesas han ocuBerlin, 11.-11a arriba! l'amel, 11. — L'Aieän neeenalista pat el canal Neue Emmpher.
• ,,cunant-se de 1.,,perat discure
balearen. angles lord D'Alee.De Coblenea comuniquen que en el
• de pronunciar toda al Retasnon.- -llevas.
ninierre d'Afers c en a/n e ne ven període compres entre el primer i cl
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DE RUSSIA

ES CHO OSE LA C8181 ES IMHINENT
Londres, 11.-A la Cumbre.
dele Comuns produit
aquesta tarda un formidable ceeändol i-eseenes molt lamentables entre els diptilate del pare
lit obrer i els ministeriale.
En contonear la SetSiú. i despees de llegir el Caneeller
l'Echiquier una muele> que havia estat rebutjada elite per part
dei la Cerniera, anuncie el president que la proposició anava
ésser de nou Botmesa a votaelú.
Aleshores s'originaren (artes
protestes per part dele catremistes i del parte, obrer, convertint-se la Candira en un veritable camp d'Ageamunt.
Un diputat obrer abandonà el
seu escó, seguit de molt d'altres diputats del seu partit i
dirigí amb rapidesa als banes
rninisterials; i una cegada elle
encarant-se amb ei sot-secretari de Colònies, Ji donä un fort
top de puny.
L'agressici done origen a un
formidable aldarull, repartint •
toe bastonades i cops de puny
els diputats de l'extrema esguerra i ola ministerials.
En la impossibilitat ele contente l'escàndol, el President
abandonà el ealó de sessions en
mig d'una espantosa cridòria,
mentre els diputats s'encarregaven de separar els que es barallaven.
Les escaries de la Cambra deis
Consume han estat energicament
cunden-mutes per la peemsa d'aquest vespre, la qual es lamenta de l'espectacle donat al Parlament.
Els peribdies, en comentar
aquests fets, estimen d'una manera general que la erisi da imminent, si be es recluirb a algunes Carteres.-Havas.
Londres, 11.-Durant la ereeió de la Cambra dele Comuna,
avene que sobrevingués el formidable escàndol produit entre
ministerials i obrers, es preguntà al Govern si de conformitat i com a conseqüència
les converses sostingudes amb
el senyor Loucheur, creta aquell
que Anglaterra hacia de sostente decidida/1)(ml a Franeä,
ebandona»t la seca actual actitud de reserva.
El canceller de l'Echiquier
eentestä dient que el Govern
per ara no hacia decidit la modificació de la seca actitud en
aqueet afer.
Poca estona despees es pro_
duien els incidente relacionats

entre ministerials i obrers.Hacas.
DESPRES DE 262 ANYS D'APA11EIXER DIARIAMENT, AHIR
DEIXA DE PEBL/CAR-SE EL
DIARI OFICIAL DEL GOe'ERN
ANGLES
Londres, 11. - El Diari Oficial del Govern arerlee, que es
venia publicant sense interruprió des llo feria doseents areemita dos anys, i ramillete del
qual no semeja sueries ni un col
dia, deixä de publicar-se per
primera vagada a causa d'haver - se deelarat en vaga el per:tina' de la hile/emite encierregat de la seca publicació.-11m.
dio.
LA SITUACIO DEL GABINET
DONAR LAW
Londres, 11.-La jornada política ha retal ilion mogiele.
En' ele centres corlee-remitir:e
tot i assenyalant-se inquietud
Isst' la surf del °m'erre es creta
a (terrera hora de la tarda que

MOSCOV,

re-Avui ha començat el

procés incoar pal Govern dele Soviets
Carilla el patriarca Tikhen.
Entre els cornunistes regna efervescencia, demanant imperiosament la
mort del prelat.
Sisan organitzat mitings en erequals
els oradors abaten a resolucions extremistes.
S'han tires mesures d'ordre extraordinäries per a tot el temps que duri
el proces.
Pels voltants del Tribunal Revolucionad i de la presó !maten guardia tropes vermelles i una nombrosa
milicia. no deixant passar als cantentato edificis mis que els membres
partit comunista proveits d'autorització especial.
Des de fa uns quants <Pes /es esglesies de Moscou es veuen plenes d'enorme afluencia.
Milers dhomes i dones preguen tot
el dia en silenci.
No es fa cap alusió oral al patriarca
Tikhen, pecó les pregàries són per a
cll.
Davant el temor que La condemna
a mart del patriarca, que seguida tan
d'aprop la dels prelats católics, no susciti una nava °necia de protestes a Europa, el Consell ele Comissaris, en la
seca darrera sessió ha acordat exercir
repressälies contra els súbdits de les
nacions que protestin que es trobin actualment a Rússia.
Aquestes repressälíes consistiran en
expulsar re esmentats estrangers i en
confiscar-los els bens que tinguin en
territori rus i en l'anul.lació de tots els
contractes que ring= amb el Govern,
amb entitats o amb particulars.—Radio

Comença la sesai6 ordinäria de segona convocatória, a un quart de set,
presidint l'alcalde, senyor marques
d'Alella. En comenear la sessió hi ha
poca regidors.
Es llegeix l'acta de la se3sib anterior. Es passa al
DESPATX OFICIAL
I—Ofici de l'Alcald;a, comunicant
diversos afers de la Comissió de Gavera.

II.--Ofici del Govern civil, donant
permin per a la celebració de la subhasta per a la cobranea de l'arbitri
d'alguns queviures.
III.- Ofici de la Carolina de Comere i Navegació, agraMt al Municipi ¿'haver-li deixat plantes per
guarnir eis seus salons el dia de la
recepció dels adherits al Primer Congrie Nacional del Comerç Espanyol
d'Ultramar.
e.

ORDRE DEL DIA
Damunt la taula hi ha diversos dic.

tämens que en la darrera sessió quedaren pendents de discussió. Dos tracten de la compra d'unes finques; des,pres d'una !larga discussió entre els
senyors Tusen, _Olivella, Capdevila,
Arquee, baró de Viver, Bordes, Domenech i Maynis, són aprovats, l'un
per votació nominal, obtenint quatre
vota en contra. Un altre dictamen, de
carktcr preferent, en el qual es propasa la instaLlació d'abeuradors a la
via pública, continua damunt la mula.
Són aprovats la majaría dels diethmens de les diverses Comissions. Els
que queden pendents de discussió no
aún de gaire interés.

PROPOSICIONS

PER SOCORRER ELS CRISTIANS RUSSOS

Entre abres, co presenten les següenta:
París, ir —El "Matin" publica una I
Una dels senyors Sansalvador, Docrida adreçada pel gran duc Atezanmenech, Mayris, Santamaría, Vino,
de a tots els pobles cristians per so- I Arquer, Quirós, Blajot i Gabarró, decórner moralraent els 11159"5 victimes de manant que per portar a cap l'acord
les persecuciens antirreligioses dels Sopres pel Consistori el dia 3 del me.
viets.—Havas.
que som, es posin a disposicie de l'AlMODIFICACIONS A LA CONSTIcal& 18,000 pessetes per adquirir
Tucto SOVIETICA
39,17e 50 frenes, per a la reconstrue.
Londres, u.-Segons el correspon- ció d'un poble trances i per satisfer
sal del "Times" a Riga, als centres la Comissió acreditada per ragent de
canvi que ha fet
Fou
bolxevistes de Mascou et parla que durant el vinent Congrés del partit co- agravada.
munista seran presentades proposicions I
Una 0.111;---el-e17 senyor,
radicals per a la modifica= de la Domenech i Maynes. pe.rque es conceConstitució savietica.—Havas.
deixi una subvenció de soo pessete3
.I.A- CIUTAT 'D'ODESS A: M O R DE a la "Penya de l'Aire", per a l'expoFAM PERQUF, EL BLAT ES EN- aició-coneurs de fotograria aeria.
(Aprovada.)
VIAT A LA RUHR
Una abra dels senyors :darles, Je.
Constantinoble, ir.—La ciutat d'O.
nyent, Quirós, Naves, Mamita i Nadessa, que comptava Soo.000 habitants
dal, perque es destinin 7,000 pessetes
adés, no en te mes de 4m000.
Per tal de ;robar fonda per a la seva per a les despeses que orig:ain lea oróalmea eleeciona de diputara a Corta.
propaganda a restranger, el Govern
lleva a aquesta regló, la qual mor de (Aprovada.)
fam, cl pise blat que li resta i el traUna altea dels senyors PItia, Anmet per mar a Hamburg amb destí als glada (L.), Tomas i Batlle, porqué es
destinin aoo pessetes per ajudar a les
minaires de la Ruhr.
despeses que ocasionin les testes de
L'única classe de la població ben aliao.coo
soldats
de
reSant Jordi a hex -poble de Sarrie.
mentada san els
xereit vermell.
(Aprovada.)
Els carrers d'Odessa estan mancats
Una abra destinant 2,000 pcssetes
sie tota seguretat; els famoknes haper a rexeursió coLlectin a París.
bitants roben i saquegen.
Versalles-Verdun i abres indrcts de
La Txeca electue regularment o y e- Franea, que organitzis per al gener
cucions tots els divendres i la religió passat el Gremi de Viatjants i Cores perseguida Ccm per tots els indrete
redors (Aprovada.)
de Rfissia.—Radio.
MOCIONS t-: EL CATALA A
bit dimissió del Gabinct Donar
Law eslava deseartada, si be es
ceinvenia en que no transcor

rerà gaire tenme sense produjese una crisi parcial que obligui
al primer ministre a modificar
el Oabinet.
Els mateixes ministerials aseenyalen cono a un deis ministres sortints l'actual Canceller
de Eliehiquier, lord Baldeen), al
qual mea probablement subetituire el senyor 'Charnberlain.
--Manas.

L'AJUNTAMENT
El senyor Quirós demana que els
corres municipals sie l'ex-poble de
Sarriä cobrin la mateixa quantitat que
els de Barcelona. El senyor Maynes
lt contesta, que estudiere l'assumpte.
El senyor Bremon diu que els re.
gidors d'Acció Catalana, poe abans
de retirar-se, presentaren una proposida demanant l'ús de la 'lengua catalana dins de l'Ajuntament i pregunta qui se n'ha jet d'aquella proposició. El senyor Junyent li contesta que no s'ha volgut tocar la propo-

sició fins que tornin ele regidora d'II.
ció Catalana, puix creu que baa di sser ells mateixos els que la defenein.
El senyor Maynis diu que aleles da(t ues t a proposició, el senyor Carrasco en presenta una en igual anee i
fou combatuda per diversos regidora,
entre ells pel senyor Diaot., qUi digué que cal:en mes obres catalanitzadores i menys proposicions; contestan* al senyor Bremon, dita que fa
temps que al Consistori es parla en
catete, que els ordres del dia es fan
en catale, que tois els informes i oficis i acords es fan en eatalä. No ea,
dones—diu—, cap &Aria de ningG
particular, sinó de tots, el fet de catalanitzar el Municipi, i l'exit de la
(lengua catalana no depen per res d'aquesta proposici6 deis regidora d'Acció Catalana. El senyor Junyent diu
que les seseo paraules sem el reasó
de la Comissió Central i per aixó ha
dit que calia esperar el remen al Conaistori deis regidors eue signen ta
proposició. El senyop Bremon diu que
ell, en parlar de la gliaria dels signants, no volia treure merits als altres, sinó lloar el bon encert d'haya

presentat la proposició.

El senyor marquis crAlelle abarca
la sessió a les vuit_

kia JKl1l11C i1llü
--
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Es demostrat que totes les gram
potencies fan la seva desmesurada politice petrolífera i, a l'enserias, acom.
panyen aquesta política d'acaparamento territorials rics d'aquest pre•
MPs combustible. Segons Gcrarchia,
Itälia li ha mancat una política nacional del pe:ole Centres de comide
lable exportació, eón: els Estats Units

Mexic, Romania, Rússia, Galftzia
les bailes holandeses. Per a l'esdeve
nidor es preparen altrcs centres d.

gran importancia: Colinnbia, Argen
tina, Persia i Messopotämia. La superioritat actual damunt les :ores e
producció petrol:fera pertany als Es
taus Units i a Mexic. L'enginyer ita
liä Monta. a prcpbsit del desenrotlla
ment del cap:tal internacional en l'ac
tivitat petrolífera, escriu que a An
glaterra han estat recentment presea
redes dues rclacions en les quals
denunciat el sistema de tinguda
registres per part &la trusts mundials del petroli. Els registres són fet:
de guisa tal, que no po.rsible de determinar l'encak dols guanys i sei«.

donar
le4 enormes reserves
acumulades CIN aqiiests ¿arrees anys.

¿Qué ha de fer Italia, la qual vol
crear una tecnica i una politice del
petroli? Quines possibilitats hi ha de
desenrodlar una política pripla oficial, emancipadora? Hett's aci el programa simple i pràctic, que enana
Francesco Geraci:
Organitzar a Itälia la producció
directa del petroli en camps petrolífera estrangers: la importació i la
refinació, per compte propi, deis peesduches en brut a reetranger; la distribució dels productos reiinats i dela
residus, per mitja d'organismes italians; reccrques eacionals del subsól
Aistó es: donar a Italia una majo:
independencia nacional, davant les patincies begemóniques; restaurar l'econontia nacional, cloent una arteria
fins ara oberta, per la qual anea lment s'escapava, i per sempre, bona
part de la seva fortuna; empenta
cm; a la indústria italiana, vers un
progrés que ara mes que mai simpaso, par perrnetre a Itälia de restat
a l'alçada de les gratis nacions.
wwwollt

L'ESCOL.4 I LA PREMSA 3I 4 C10,V.4LS SOY LA BASE MES
BERMA DE LA LLIDERTAZ
FUTURA

ITIre

tsEIXANTA
eanil , r •

admiratius del me' ,ex e ere. -Urrhom hurta dit que la posees0' e
70bf hacia revelat nous itestos a la seva
ea queteria (le dona. ..
.1 do, quartsede cuit, estant tot a punt, obri
ram
passatife- eme comunicava les dues s a.
o seepeid 1 retornä al menjador, un Kiki
n ah, de eobrie la titula de cristalls i d'arg ente. ..
-Areanjareu - la meya cambia -va dir
arnh un petitmoynnent de cap aprovatori.Després d'aix6 us o podreu retirar.
ocupar-st encara d'inflrne-detalls en la
cl eceració del :c ale, però eontinutunent els seus
elle es eiraven etirs la reeplandue escarlata dol
rubí.
--Quast pot valer ?-ca demanar-se.-Deu...
q uinze mil dollars, almenys!
Va treure la baga del ecu.dit 1, estes el bree
Per admirer.la millor, la contemplà somniusament. Un tnterrnuri s'escapà dele seus /lave,:
--Quince miradesele dona tehauran acariciat
a banti que les meves, orneravellosa joia!
1, con] tranepoleada per la visió del passat,
il' atansä ale sefie flavis 1 la bese.
e Una ventee arelbh del ball..nita va tornar eh-.
:eidament en Ni, une relea avergonyida de la
;•seva febleea, 1 te-dirigí vers la porta.
-Aquest SladeAs e decedidament massa fort.
Z. Cal que li reedrrtret rebl demä mateix -va con,
'1-ekiere.
- YeatreetelteTee/e ervlittittne anys ene
•
•

rio
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trava amb el poset d'un vell amic de la calca,
sumeient, alerta, encantat d'haver arribat abans
que elts anees invitats.
-Arelheu molt aviat-feu Mrs. Kildair, raeponent arnb un somete a la joia d'aquell rostro
joventvol.
-No es estrany! Fa un quart d'hora llarg
que matee planten a la vorera! Soc el primer,
oi?
1, atemblement, 11 besh la mil.
-Sou un galant minyó, Teddy-va fer ella
amb un nou sorneitire ple denduldencia.-Poseu
el vostre gabuny uqul i ajudeu-me a encendre
els canelobres.
Aprecitiva Teddy Belcher per la seca agrae
dable audiwia i la beVa encisadora franquesa. Li
plasta tumbé de mirar el seu rostre de ¡accione
regulare i la seca silueta atletica sense feixu.
guesa, elegant.
m que us ajudi? Maneu! Sovint penso
que em cabida portar un collar al eoll amb
aquesta inscripció: "Pertanyo a Rita Kildair".
Paraula, Bita, esteu lude bornee que mal aquest
eceprel
Vela poc de temps que Betcher hacia fet
arnistat amb aquesta dona i tan maleta l'anomeneen pel bell Willl de pila, Iliberlat que ella
tolerava ben rarament. Pelee la joventut de Teddy era encomanadieea; lee dones al ecu costat
pe sentien lt -remissiblement rejovenides.
,---De debd?-demanä ella tot portant-se le

32

calb de naixament. Aqueli cap rodó i Iluent,
gat a un cus llave i prim per un interminable
coli blanc, semblava el punt d'un interrogarle
El sexi perfum empestava.
-I doncel Quines noves porteu de la Boro
sa
-Desconcertante... S'ha pujat dos entere-.
ya respondre tot allargant-li la ni/
Al contrari de Beleher, Garboy hacia remar.
cal immediatament la baga de Mrs. Kildair. I ho
demostrava amb el seu posat interrogatiu:
-Es nova?-va informar-se.
Però, a paree \costee, perque puja la
Borsa?-va preguntar ella fent semblant d'esser exclusivament preocupada per l'efecto deis
canelobres, ith flameas deba quals llanenven
.outbres dansants sobre ole murs tapissats.
- L'opinió general si s que ein grup de fortee
personalitats sostindrä ele trusts a cartel de
certes concessions... Digueu-me, dones-pros.
seguí ell, sense deixar de mirar el robi que ells
Instintivament teactava d'amagar-li--, espete.
que Elisa no farä pas cap disberat per Majen.
die 1

-.emir mete feu-me el favor de no beteane
tai' la costra germana. leo; no temeu rea.
--La corlee tan bel Es capee do les pitjore
follies si Majendie estä en perill... Bryant
un bestia, conformes... Aceepta maltea coses,
pene li agrada que restin amagades, i podria
esdevenir terrible si arribaven a eebotnbar-se...

25 ' rullet1 de EA PUBLICITAT
-Teniu, vaig a dir-vos tot el quo vulgueu.
Gunther vindeä segurament en ajut de efajene
iie. Ho sé per una dona. Viviu alerta'
-Dones je us anuncio el contrari-va
slinulant una convicció formidable.-Gune
ler no prestará un ()entine Majendie est'
perdut i tantmateix res no era privarä de sal
vetr-me.
-Adiete si el Trust de l'Atihntio lance loa
SCVAS

finestretes?

-4Perfeetament.
fer
un encongie
-Atleta
ment d'espatlles.
-Recordeu-voe del que us he dite-repell
ell-. I va sortee.
Cine minuto deeprds dringava el timbre líele
ki portasen a la sesos mestressa un estoy; 1 un
ballet. Ella reconegué l'esoriptura de tillado
Regí:
"Estimada senyora:
Perdoneu la ¡nava grolleria. Si no voleu
captar un present porteu almenys aquella
ga durant una setmana. Em plaurä de ea
l'afecto quo pot exercir sobre la /sestea ani
Satisfeu aquesta curiositat. Aixe contribul
per be que feblement, a excusar-me de l'enu
que us he causal.
G. 8."

-Decididament d Mes liest del que bavi
peneat a la primaria-e% 1tie elle ' • ment—.

till ab

.!
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A Nia-i arpol

panlij de les
iSC1188 de lloscii de Moidjuich

Aint al mati tia1ié lloc la visita
' ðc 'I'Altuttament i cle la Premsa al
ninte ntieella de les Escoles de Bos..-.
. ,-,'.i., e141 •Pirc'delliontjuiels, que bu inau"guriit &Bifes' easiat.
,•
El Ilt:dr. pave116, construit Cura a
artmliatki- craquesta itnportanti,sima
•
Escola, esti capacitat per a IN) alum•
nes; amb aquesta construcci6, dones,
el nombré d'aluitules que podrá. con• • córrer a '41keola -de Basch é, el de
leo, 'naif meitat noiea. Ta
• balscOss l l 'uK : pfl. 'Ultra les espaioses
• inles/conté. 'iden per a* latxyatoris,
treballs • niattnaW 1 dibuix. cambres de
dünkes, :
d';ne.peccia rnèlica i
depeneldnai asfixies a les classes.
jreTI.P.es 'iíbrt'de i l'arquitecte senyor
Florensa: Tot -l'edifici, rack semita
elegancia i d'un art exquisit les' sales estan posades amb aquell
elegincia caracteristics de
"-la CsiitiiSsier de Cultura dcl nostre
Minrtinient
LA VISITA
'Ales once del Mati steti la comi
lfai.*de -les Caies' Cassistorials.
Esta, ..
.
.ara •fOrinada per raleakle, senyor mar"
alifea . :d"Alella, el president de la CcCultura senyor Joaquim
f. Ñaiii els regidors senyors De¡olida; , Roure PalaiL Naves, Trino,
: " .grerneril Benítez; 1:assesoe tcnic de
I:eSitiéntada C.Mnisaid senyor Manuel
• Alhancl; l'assessor d'higiene doctor
• ttaš, cl niestre de cerimonial senyor
Pongdomcnech . representants de la
Premsa barcelonina.
A les Escoles lores rebuts pel pro. feisoiat de laMateixa. Hi hacia tarnbe 'repeesentátiona. de les Escoles de
Viiajo.Ma, 'Bilscereg , de Bells Oficis,
dc •Ateneu Demoeräaic Regionalista
eta. Poble Non i 'del Patronat de les
'L.'S joles Dometsch.
El nett Rafel Amenas, deixeble
les Escales de Bosch, lliuri al seriyor
Nadal la die del nos pavelló dins una
caixeta de maiólica. El senyor Nadal
la dona a l'alcalde i digué que lacte
se celebrava 5C115a ca p ceriménia, per
• tractar-se d'una ampliad.; de les Esçalçs, 1 . 1tia d'una inaariMració; lloa el
•
scu ' professorat . pels excel.lents resul' hifs obringuts i pregi al senyor al• :Callle que dones per inaugurat el nou
pavellO.
• • fi senyor marques d'Alella li contesi.a que rebla amb gust rencarrec i
que na dubtava que Barcelona sabria
cempendre el nou estere de l'Ajumament i agra'r un cop més la magnifka ta .-r ea de la Comissió
de Culta.
..
Tat stigtil t
inaugurat oficialmis e1 nou pavelló.
La comitiva Visitâ tots els depar, . quedant tothom emnplagudissan del •i:venta Després recorregucr-en les de.opendincits tic l'ant:c deparnt. el, menjadors i la cantina.
ris alurnnes, dirigits pel mestre
Joan I.longueras, interpretaren diversos canos plastics,
A des quarts d'una queda acabada
l• sasitt, retornant la comitiva a la
ciutat.

La.Musicd
•imicaacia d'hita de la l'alca
cencert dotze d'aquest curs fou
a tima: de la -notable cantatriu francesa Mtfe. Itfädeleina. Bonnard,
horadara del eminent musice5leg Henry
Prunieres et: les tres conferencies musicals que aquest acaba de donar a
Bareduna,
prägrania del concert eslava compost d'amigues i delicioses meludies
franceses de Lulli, Cambra, Phindos,
Rameäu W uillerrnez, denles Taltres
romances populars dels segles XV
1 XIII.
Madeleioe Bonnard, amb la seva ven
benainairada, i sobre tot amb una gran
sinceritat les digué d ' una faisó captivant.
Especialment l'Aria d'Hermione (Lo:Musette (Ranieau) i L'arnour Je
( reP alar), nicresqueren nodrits
aplaudiments per la impecable inter,prata,ciaeque n'oblitigué l'ar lista.
En la darrera part del programa,
Madeleine Bonnard canta,
l'arpa,
qua] instrument ea demostró un ferie
domini.
La "Romance de Rnusard" sobre
tot, tou duna bella carencia.
TERCERA CONFERENCIA
Per aquesta Asociada . dona Ifenry
PrIgliére5 la data-era ad les seves tres
•ccriferendes sobre músiei: moderna.
atívitit • tictat , en fá Pelotera dels
misiles -ate:erige á bcbussy, i en la sevisa de DebusY mateix. aquesta traetavi dala Coninósitors.francesos, essenki.aarteut
posteriv5 a
13sna .part trelia Lott ocupada per
-bu .Prunieres que aquest músic, sobrad 'qua
' 1-shan exereil . totes les in4 1. 1.acies possibles, té, to obstant, en
tatei secta composicions, un segell
peranalissius i inconfundible.
, In luaazi..-ti san acocees de Faure,
Chatlier, •Saint-Saelis, Eric Satie i
,d7alaksajamalgrat elles es reconcix de
aeguila la tica de Eavel.
•Nauralmenta tingui lambe la in-1 114'3 /4a Debussy, pecó en malta
! niany: d'nitennitat gote ar> filtre,.
DehtSs sy i Ravel,hi ha les diIrdnes omeciaks-qlse..en el primer
per-Asia rinsaint 1- en-el segun, fendamena aientatic. produtix la intelligen' ES Aret de Debusay: aóra gencral-wat an temes unas. coral/Iraca Per'',
sonanotaueravell asament; les de Ravel
Ildra4nts frases me/Migues, que van

^
engendrant. continuarnent aoves ideen.
Apsaltne trohem a mis que Debutssy fi ei .sentirpent innat de la forma,
mentre que Ravel se serveix de les termes ja eaistentcs.
corrió ate Dehussy la
perfecci6 trambelda en produje la veritable'.suggestió impresionista.
Auberf, aplet Roussea • Satie, Honegger..alulliand, Poulene, force suicintament iractalst .1vl-. con iereacian
que alela la notable cooperació dé Madeleite Blai Net rs dedieä sobratol a ./er conèixer a l'andina
ei preduccioni de cadascú.
La "Çnqsaititne",•. de Satie, i "Da"%enea, dv. lIoneeecr, satireaveiren
dé'les obre; "escoltades amb l'avidesa
de la novi.revelació..
Blai leet. interpretil principalment
amb belEa • sanoritat suggestiva els
"Jeux- d'un", de Rand.
ASSOCIACIO CATALANA D'ARTISTES st RECITALS DE CANÇONS FRANCESC TORRA
El programa que caen:tara el tenorsolista de l'Orfeó Catala En Francesc
Torra. al -recital de cançons que esta
anunciat per avui. dijous, a les deu del
vespre, a la sala de l'Associació Catalana d'Artistes (Rec Cocotal, 17, principal), Es el següent:
Primera part: "El rei de Titule" i
"Daler", Schubert ; "Nell", Fauré;
"Free i amor nota vida noca",
Segona part: "Jo t'ara' Tomas;
"Caneó de maig" (estrena), "A cau
d'orella" (estrena) i "Si la mare en
jorn...", de Molas; "CançsS de taverea", Apeles Ifestrcs; "Plany", Morera; "Muntanycnca", Millet, i "Sorani de jovenesa.“, Noguis.
L'acompanyament de piano va a dar« de la senyoreta Dolors Cases.

de te Federecid de
Depeddellis de Calallluya

Icerds

El Lomite Executiu de la Federació de Dependents da Catalunya, it
reunió tinguda diunknge, dia d del
mes actual, va prendre, entre alees,
els següents importants acole:
Nomenar els Centres de Dependents
de Sabadell i Terrassa i el de Manresa, perque es formia cii pOnfnCia
per estudiar la forma de donar compliment a co que procepturn els Estatuts, rclatiu ala agrupaments contarcaes, en les comarques del Valles i
Pla dc Hager, respectivament.
Requerir a les entitats de Dependcnts je Catalunya que nomcnin un
representain de Badea pugne, cenjuntament amb el Comitè Executiu,
pernil la direccM de Facció a realitzar referent al conalicte bancari promogo: per les sucursals que té establertes el . Baste Iiispanu-America
arreu de Catalunya i mult especialment a les de Terrassa i Sabadell;
conflicte greu, que per dignitat de
classe, per humanitat, pot essee possible que aquesta Feleracit) es vegi
obligada a plantejar una vaga per nu
poder ni voler tolerar per més temps
que hi hagi companys, pares de familia a. que guanyin sous
tan irrisoris de roo a ra3 pessctes
tnensuals.
Demanar també a toles les Entitats federndes, que trametin amb tata urgenc:a un report da le; cotericions de treball, tant de sous cont
durada de la jornada de tots els
Baues Sucursals i Agencies, establerts
a les pobtaCiunS respectives.
S'acordi la redacció d'un manifest
adrecat a ropinid pública, donant
compte de la situaci.) dels empleats
de Banca en aquelles poblacions, perqua qua!' sobrevittgui el confEc:e s:.p,.ga els motius pels qual es planteja la vaga i es captingui u-' tel de la
justicia de les nostra demandes.
Uuanimement es va prendre l'acord
de qui la Federad.; coadjuvi, d'una
manera activa, tota acciG civilineht
ciutadana que s'organitzi, psr evitar
continui el procediment terrorista
arrelat a Catalunya i d'una manera
espeif l'issima a Barcelona, amb la
imputarat ntas vergonyosa i cucarda. pesant cura que la dita acciti sia
el mes papular possible i tingui cota
a finalitat única i exclusiva, 1'21re:tesela de l'esperit civ.I del costee noble.

Es va parLr lambe de la campaiter
ene realitza enguany el Centre A y enemista d'aquesta Mutar. per celebrar
la festa del proper r de maig,
questa testa demostrativa de les torees del proletariat universal, i, e
conseqüència, cl (omite Ileectit:a
aeordì ter-se seca aquesta campame,
fent una crida a lotes les enti ntta de
Dt•pendents de Catalunya, pernee ed
tal diada el prolen.riat mercant:1 ahandoni la sena tasca quotidian?, vokut
u:1 (.1.a de dignitat i de giória.
Es dona eormve de les
iunicacions robudes dels Centres tic Ret,s,
Sabalell. Terrassa i Barcelona,
ciaat el homenameat deis compasas
que, cenjutitatnent amb dos individas
da Confite Executiu, formen la Loorganitaadera por portar a
terme la celebració dçl . (ongris Cultural, la finaban dl quäl .es a tIe.
coordinar l'actuaciO cultural dz tots
els Centres o entitats de Depetelents
dc Catalunya i estediar les nombrose s qiiesCona que aquesta ,e,ordinació d'esforços hauria de. planteiar
Per últint. s'acorda; que una canissil, del Gremi de Detallistes de la lecci ó Yerma:sis svOrganització : Trehall del Centre Autonontista- da, Dependcats del Comer; i de ..la
fria d'aquesta Mutua visiti.•er; nom
la Federada., la familia ne la &vadea% que en el cumplieseis del seu
(L'ore fou restdtant icrald a
conseqüencia del tiroteig de dissabte passat, al carece de la Portaferrioferint-li el seu aje moral i material, si fos flemuda

A

T ALL

ARMENTERA
MitIng de protesta oontra
atemptats del govornador de
Glrona
I l itimeitgé llague !loe al poble
cuentera un impertant tete . ¡le protesta
contra els proveilimenls del gavernador de (tirotea el qual ha deatltuit l'Ajuntament d'aquella poblatdo.
Malgrat els diluvials de tot
el din, a primera hora de la tatda de
lotes les carreleres elite afluvileu
Armenterts es vei..11 (ornes de earisatres. ili bau ia nodrides representa, iiins
deis ‚1, -tors de Torrella da Moutgri,
de easteltá (ElhoptIrles, de Sant Pere Pescador, de Torroella Flueiä,
d.. 4 .10ailera. di. >taus, de Itanyole,,
de l'ignores, de l'entes, etc., etc. Cal
estile alar rußfOrç dels castellouins, els
quals, malgrat no poderse passar si
riu Ellteiä per mor de la seca vin'01da. hi assistiren tei elootors fent una
mareada de eint quilnmetres a pent i
bavent d'anar mullats tot el dia. Cona
es ven dones, el raftiug havia Cogertut uu entusiasme indes, riptiblo, que
1 o.:11.-ren esmortuir les incltaaleCIeS
del temps,
lef. tren de la tarda l'espaiós tutee Catalunya estera eurull ranearréneia. Inottediarnment feren l'entrada a la sala elo oradors, que rol, u rebuts amb aplaudintents i a pou dret.
Oeudaven la presidém .ia l'alcalde dcs,
(1'.1rinentera, avompanyat de la
majoria nacional:ata, tumbé elestilui.
da, 1 (is senyors Ptitz (le la Briba:asa,
candidat per Torme•la de :domara ana
i Carrn ras. ..‘audidst pm: Vilatleinols.:
Illasst) 1 1.1orons, diputat de la Villacanamitia ; caries iorda, presideut del
Ciritre Nacionalista de l'Empotslä;
Jannie .3Iasú i Valentl, er-didut it ter
V i,”,mul›: losen Bordes, alt-a; le destittot f'astelln d'Ea-unirles, i Hitas:ese l'ergn9, president del Centre Naeional;ora 4'.)rmentera.
L'ales/1de papelee .l'Arnient -a obrl
l'arte i preseutä els orador,. El :e»,ver
l'ergio: va dir que
ateruptats i
e •o 0nuTee ruatreres
envera:ir:0r de
Girnna ere!) una sorollosa propaganda de
idea lita 1 a un
lis te-s.
El sonyorMaiiiti Masst i
després de fer Un,/ eVoea. id de leo lerrel: de l'Hueva. 'nade que t41 ruin esteren plantejades les t
:un Iluita a l'Emportlä onearna fesséncia del nostrc naelonalitime. Demostril que /1.11 Fournier i els sens
le'ef I, Il egaciO de tota .vt.lor moral
putriOtira, i aeaba en Salir als fills
d'Armentera derqu'e obress3a com una
bous catalana os les vittents elereions.
st senyor 5 o lo .lorla els sadie que a llora do ratificar novament
la seva voluntat (l'essor Hinre s'litt
portar al Parlatnent els losases que encarnin el sentit racial de l'aIelonya.
Ata.ä. dorantent la niaquiavélitsi
espanyula i a n'En Fournier.
El sensor J( .scp Bordd • a ten Un encertat paralltlisine entro el mis de
Castello i el de l'Arment. rn. Itegraeiä
igualment que les
a I " dffit "
de Castelln han sabut infiltrar els eors
deb: jaews aquel:fa flaneta
que i0 l'amor a lotes les Unee,
ratatane5. I En aoubar d parlar se ria
iiinh atol, visques a l'al calde ben rai

da

El senyor Car ('arlo Sorda ola saItclä en anal deis na c ionatIsles de Figueres i ela eneoratja per Ilnitar contra murst: !unces qee estrafan la yo.
Mutar tripular i reben artes taluient
tour :indrion lo‘saller linuarits u f ilelcrtnt viarany Aealsä rreomanant al, ebotors del distrii te a En
la Itellaissa.
En sisean -se a parlar it enyor
Narets Pla i Carreras foil ovnoionat.
Condeama les arios el, prados ter reneol4 . i ft, a l'elogi de la mires!' ..his
pro,odiment,. As-abi reeemonalit
eandidatura d'Eu Puig de la BellaMisa.

Ea rn i a. de !a Bella,-asa, aplaudir
per toilmin a peu dret. dicte' q u e no
podien t»er r e smi d • I color popular els
lie-nia en,. colo Eu Fournier, es
faie solidarist de Eactuaciú del gmerr.
/ladee do Girena.
Jale aval-4 entre un gran entusiasme.

8ENTreENAT
Mort sentida
lia mort Na Teresa Coromines i
Rovira, gentil donzella fervorosa de la
causa catalana. Toa; els patriotes de
la vila han acrimpanyat cii 1/ur del la
familia de la traspassada.
L'acte de remeu-rammt palesa el dolor deis convidas. La Joventut Naciona'iata, les acompanyes eh: treball, la
Congregaeies parroquial, etc., trameren
corones. Rebi la desconsolada familia
Coronillas el nostre condol.

TERRASSA
Atracament 1 detenclons : Coif ereltncle.
Dissable a1 watt al carrer
(le Baldrich, canta»ada al de
Sant Mehala un drpeadent, del
d e apatx II taller de construeeta de maquiitaria de Paloma
Conipanyia, anomenat Lluts
Puig, que venia del Baile lijapano-auteri2it de buscar el setmana) per ela trrhalladors sie till
taller va asser ate:leal revalve..
en ma per tres subjectes de 20
2 . 1 anys, fent-li deixar la
hosca i registrant-li les butxaques en porta-,a palier moneda
per valor de mil cent pessetcs.
Els pues que presenciaren el
fet e trabaren allunyals i plena
d'as 1 primen'.
Ela Badres, un coa apoderats
del boli, van fr . anar carera
a ladra utt, i ells s'allunyanren
earrer aaall fins als alares.
Sreuidament varen posar-se
en movintent la policia i guardia civil, a?onseguint aquests
capturar a reednefd ele flutif
un subjeete anotnenat Pau Vett
dreti i Cerda, complieat en l'assassinat da l'any passat del
obrer Arcadi t'ante i processat

N

y

durs vegades per robalori. So
,Majw.
primera instancia i
!roba !u/u:pisto/a automática instruc:, d'agites( partif, el seamb tres rarreginlors•
! nyor ai
}Baza.
fou cletingul a --san ! (miel f I 2e0t .. Uti MemoCarel, indret per mi fugtren oas
rable; eadeventinent el concert
atracadora, Joan Guardia i
eaoi el provenida diumenge, dia
lt a tu l 1 art t a la carretera 15, a lit tarda, donara l'Orlan.,
de Hulla 133, que ja hit‘-itt es- Calitlà, n'auguran). el teatre Allat del ingut 'per CIPtleljt/011S a la j baniz dalquesta cintita
fabrica II ttrtiL i Marida:in.
— fla calza nainenat linent
resma. , la senyora vffiscal ei 'aquesta Audiencia, e/
dita Roca, al careta. del Nord, senyor Juera Mana de la Llamiau es dirigia a casa seca, Ve.
— Al pintorese, sanluari
poca real res ahans d'arribar-hi ,
un desaatiestil. va robar-li el Santa Afra s'estan fent imparmoneare, que contenta unte 400 tanta obres per tal que els seus
, visilauts }atalaja pernuctar-ht
A hores d'ara s'ignora qui ebin"darnent.
lla esta', destinat a Melt esscr el 'ladre.
—Altor al mati, tul Centro ' (bid iinl)ni Si l'a 1 tor de la Duade- Deriendents del C. i dc li I., , na dr La Junquera senyor Carmel afaraber, subslituirtt-lo el
va donar una eonferancia el senvor Envio Toree i Mateu, pre- vista d'aquesta seityur Robles.
— Tancada Padmisaió -de
sident de la Junta de Gavera
sacie, AS &le i Zleiö de Música ha
do la Quinta (le Salta "La Alianobert una Ilial a d'aspirants a
za", explicant extensament el
suri, que cobriran, per rigorós
qtta. es i significa U(11.101411
despertant molt (Virar- torn d'inseripeid, les ba..xes que
ea produeixin.
res en l'audilori.
— Per tal d'inspeccionar els
--En un camp situat prop
In nambla ifEizara,s -di ha ins- scrveis post als en aquesta -prolal.lat tut Cir Esqüestre amb el vinela", litt estat destinat a
Auttlill S t ea 210 princi11101 do •.'Gralt Cire California", dirigit per Mr. Fre- pul de Ctrreus el cap de ,:egoelit
senyor
b'raneese S'eras
diana que ha °Mil/11U un gros
Freixa, cantina:tul de cap supeüxit.
IiS Pomells de Joventut riar de tots els serveis
d'aquesta -..autat estan reuniat- ad mi ni at radar senyar A,austi
se per organitzar el progra- Naca 1 López.
ma de trata que en llave di` Sant
MALGRAT
Jordi. nafta de Cataltinyit, celebt-statt el dia 22 del correal
La fealit de Pala folls fou
mol:. concorrea,uda. Es ballarea
Sa: (limes.
BORGES BLANQUES
— Al tealre. Guitnerb debuAquesta setnuma ha comeneat a la tara la companyia de Joaep PaBiblioteca Popular un curs *de rebos- retal, (le la qu tt ! fi-trinen part la
terla a carece du professores de l'Es- tiple Enriqueta Torres.
— A les sue:elats La Barrecala d'Ensenyament domestic de la
Manemnunitat, comprenent Incoas so- tina i el Casino es celebren
Iluils
balls de tarda.
bre diversitat de dulgos i embutits.
— El lemas seaueix
FICL'EleS

MZTA9

La Biblioteca s; Ledicma. catala :: La Rambla
Durant el mes passat timo registrat 1,4o8 lectors a la Biblioteca Popular.
— La societat professional Unid,
Musical lia od ( al el catalä cotn
idioma oficial. Aquest acord es prengue a proposta del set' sexi N'Emili
Pallisera.
— S'estan enllestint les obres d'enQuitranat de la nostra Rambla.
VALENCIA
Desitjant el Centr. Catalä, de Va-

capital elsxzfilla slirdlu etaoin sine:1
lencia facilitar restatge en acatas-ea
capital els catalans que vulguin visitar-la ami, mona dc les vinents íesles de maig, ala penal en rebeló
amb la Comissi6 d'allotjaments i s'ofereix als que tinguin a ha dirigir-se
al Centre (Victaria. Ól, oti cercaran
el lloc en llaman d'allotjar-se cI3 dies
de llar estada a Valencia, indicant en
les seres IWres, data i des dc la sesa estada, pecas disposats a pagar i
si voldrien solament cambra o taa
ala completa.
Es molt convenient desertare el
tIVIG avitt possible i sentare abano de
la fi dei present mes d'abril.

Sardanes
Combregar general
Ect cl
dc Vallaamla
. ,
anssidne, a la Hit, a la plaias
de la Elibortat llague ut a brillant elidida de sardanes, urgattitzedel pel Grup Sardanista
del Casal . Catalaniala i a L'arrea
de la cobla fiero i gran nombre
,ii einaa5astes ‘atren puntejarles.
I Co intots e!s ais sorti
el diumenge de Santa Merla; la
procesa dei Cornbregar General.
A causa del tena s plujós fuu
elan ei trajecte que tau la comitiva. Ana) tot i itixb resulta
bastant
— Al Collegi le Valide/tija
•
efeetua la testa anual dels
set: s alumnas, celeber.nt-se
mail (Mermas actea religiostsa.
A I assentblea ca arengue l'arara de eanstiluir una mutualitat entre els nitres alunines un
lid s cullogis jtmils per
Germana M aristes. Cum que el
ternas plujús no va permetra
eteetuar til feslival (reducateiä
fisica, la banda munieipal
un rencert al sala de testes.
— Al Casal de l'Obrar tingua lloc la simpatiel Nata de
la guardiola.

LES FESTES 1)2 SANT
DB
Era de molt temps espe rada nque,ta
(reta Imer te& el, pomellistes da San
Fe llu Je trlufxcls.
Tat Ida preciare que In tecla (tosoliria tot gran ésit, i ner6 eni-ara fea
:wat tnaa e.ran del quo Int;70n/ i'rel
A les flui 1 lI un lt començä la frs.
ta afid, Una rabel de conaluió. que
gue liso a l ' església parroquia], tlel
reterentl sen.vor e i inioM do, un. l'erran
Si,:a (ligué la misxa i ttl n pla.ite
in
a
tnaufratória,
plega de doettina poma-Les enp11' XPt oy

aLundaren

I

foren

nombrosh.sirow el q pimellig tv g que s'a-

lai/salva n la Sa grada Taula.
A les deu arrilni ti Plant Felln el
',Pavor Polelt i Torres. eg sent rtbut p. I
Direetari dels Pomells lun -am i gran
nombre de potueilistes.
A. la mateisn llora arribaren gran
nombre de damisel.les pomellistes
I lagostera, les quals volgueren prende,. isart a la fila dela
tounpanya
de Sano
i una nodrida representada del l'ornen de Beenr.
Tot aegult d'arribat rl s'ayer l'olida
els seas emnpanys, es (Brial la romi1 tiv a l'ermita de Kant Telni. (1 . 1icioi sament enfilada tlaiuunt d'un turonet
1 que porta 1.1 mateix usa,.
Era una cosa pluturesea en extrela
veure pojar pelo ,orriolels gnu e onduelsea a Saut Tetas una namiú de eaputame,.
Una mita arriliats a l'esmalta, totlona fruateeva por entrar, no aeon,.g liint- (lo nt.,s que penues persones, donada la recluida eattavitat del santuari,
Les que uo }lo:Meren entrar no es
, droanituaren pes, penqué o posg ren a
oir 1,, s arna missa les del defora.
I
Celehrä el sant saerifiei el reverend
Joan Freixas . a. abant . se ram, dis
amb el (uf del "Virulai" i ile la «Salre Seng'Igii'dnaan.:ent d ' acabada la feria retothom devallä ultra vulta.
Aleshoros. davant ile Eestabliment de
hanys se celehrä ti. espludid 150 e11. nl
(lnixotellea" toe algunes sarlanes, I;ve
(oren puutejt:ales atuls dalit 1
'

A los shas da la tarda a l'Hotel
Murlbtiug uiS ita un (linar (Elisnuen g tge uI senyor Fofa 1 despres Una altea
villa e , lanares sarditues davant da
tot Tehn.
Seguida:a at a restabliment
banya so 5elehrä un eapléndit lunell. al
qual assistiren tots els potnellistes. Tor,
a la liaran taula, rifles:tia la més gran
EI.S POME1.1. DE JOVENTUT
DE ST, FET.A.0 LLOBREGAT
Nagua va &ser 1 etebasift pelo Paulen, d'aqueSta s'Ea tint'n actos plens
do mitalanitat, resultan( una feota veradical ylinpZiti n
Di.:salo e de Glöria. a leo eilt del
vespre, començaren los t'oran...11es cantalles pel Ponlo!! "Nostra Torra", coatintlaut- el dimana° al mart. a-si,tint-se de,a, .rés a ta mnissut, ou cantaren
es, ollits

A 1,, dotre. a In soriida de l'esgléaie, a !a Plaet lo la Viltti entonaren
unos canoas i de la !mentar", liallant-se seplislatuent ballets i
sartenes atith neranpanyament de la
calla "('auliusi,titua".
.5 la tarda a le, qUat" o , a la Palo
ar l'EA:ti-as es hallaren varan:out cardanes i ballet,.

Crönica Jiidicària
AUDIENCIA PROV:NCIIL
V!STA DE CAUSES

OLOT
Conferenoia
L'Ajuntament
El rr.eroat

mesa comedieta "El cana . del Cel",
interpretad./ furça Iré pel P . enell dc
Joventur "Mor; de Primavera".
dels Pornells i Els Segadors, chorejats per tots els potutIlistes i assistants, finalitzaren el
val, el rectird
qual perdurara per
sempre més.

EIs Pornells de
loveniut

Disaable gas-al, al vespre, dami. al
l'ESTA PCMELLISTA
Centre Obrer una conferencia subte la
crisi capitalista i cl triomf imminent
Cern auunciarem la settnana pasdcl prolctariat En Joaquint alauria, sada i erganitzatla per aquests cutuque tau aplaudit per la nodrida concur- siastes Pomellz, tingue Ea, (latinearencia que l'escolta.
ge passat, dia uš, una 11u:da testa pu— Durant l'any econémic de 1922-23 1/tenista, assolint un gran exit.
l'Ajuntament ha recaptat per COnSUMS
Al Juan sé celebra una solemau Misi arbitris 333.na9'25 pessetes.
sa de Comunió a l'Esg'as.a de
— Es trova des de fa dies greentnit
Mare de L'ea du l'Ajada. Eral cemalalt el regidor socialista En Juall lebrada pel reverend I'. Era Tantas
Serra Vilalta.
• de Barcelona, qui feu tantbe una fer— En ta passat mes de març con- varosa i elognent platica preparatócorreren a la Biblioteca pública de la ria de la Comunii.J. Exornaven aquest
Manconnmiat 585 lectors, que consul- pie:6s acta, selectes cantat;
taren 899 obres dije-recte,
pe! Ponte!' " Verge de (*Aluda", sea— A mossen Gemid Gelada l'Id ha
bast la Sesta religiosa amli el cimt
estat atorgat un b,nifet en l'esglolsia dc la Salve i cl Virolai per tots els
de la Vengo deis Dolors.
pomellistes.
— ha euntret matrimoni amb la se- 1 A la tarda, al Centre Moral i lesryoreta Na Pilar Moliner 1:arenas da reunir de Gracia, Migué lloc l'anuaregidor tradicienalista En Narcis
ciat festival. Come:lea ami) una enBobas Llevaneras.
tes:as:a saiumeib, brillantmeot
— El menee setmanal del dinuns
per la secretar:a del Vontell de .10voté foro concorregut 1 particularment ventut "Flors de Primavera", Na
animal en operacions en rota classe
Menee Mentó. El bonic dialer,'"Vosd'artieles. El; preus segura:iota' amb • ta, senyor galan...", feu representat
tendencia a la bulas.
are) força gracia per les neues
sepa Carceller i Mercó Blai. Recita•
GIRGNA
bellea poesies Eit Joaa Rutta
•
Caneen Sauer :: Nemenaments Ea Miracle Llorera, (detalla N Latid Blai, la sardana "La traidereta''.
III eoltoorl. Sauer va con.91 i l'oren ben merescuts eis aplaudinierts
luir un aro; triornf per al gran
amb que el públic premia els pumaartista i lla altre axil pep a l'As
Seguircn les cançons amb gessaciada de Música d'aquesta tos, admirable:1feet interpretadefa pelo
ciutat.
infanta del Peinen "Politene; (Par",
laaspecte eid teatre Princi- (La.: agradaren ,moll a l'auditori.
pal era brillantissim com
El Puniell "'rol Amor" ens diní
les ovaciuns es succeiren entua coneja:el- el sea esbart. sola I exsiasles i unanimes i a la sorti- perta direcció d'En Dial, dansuat
da es va retro a Sanee una in- seleeles ballets populars catalans.
oblidable manifestada, de siniAcaba la primera part amb uf/ dopalia. L'exinti pianista ha Vi/fi- qüent parlament d'Ea Caries Careelat els monument a tle (Arana, ller, president del P. de J "Catalaquedant encimant i pensant lar- nya", essent interremput diverses ve
. nar ami) ,mta temp3 per la)
gadrs amb aplautEments.
fer-se - mírele chrrec do lea.;
A la segona part, recitaren bojoies que atresora la eistat mi- niques poesies les senyoretes Vans,lotiga, cada día nido admirada cha, Salvat i Cormand. Fea uuinipels que saben sentir l'entuoitl Ilant parlament Ei RG111011 ArT.V.,a 1
d les belles coses del passat VI jove Agusti Anteil representa nuperdurables,
gistralment "Mestre Olaguer", aca— }la pres possessla del bant izo marplittra testa am`a la iar.

A la seeeni primera ha cirioparegul. Clotilde Santos Martín,
ende nittada ja antera...mana
quatro
acusada d'haver
valorado-i
po , .., olos, los qua! vau • n ssor recobrados. E/ f:soal li ha do:u:trua sis mesas i un dia de presa
ri n rroecional.
Per esearni al dogma, en un ar, tiele apartnaut a "El Diluvio",
sita sontat al hanqual. a la seei rió ereora, ,lo.ep Merla Bofill
Jaques. al Datad ha dentateat
per al plantea:sal la nena de tres
dies
anys, als meatis i
pres n ; c1.11'Occional, i la multa
de linfa prasetes.
Imanta de la secciti (marta
prosenaat aza/radoe
tadal, el qual essent earreter do
la earnisseria de donya Da lora
Puig, i eit aqttest concepto, va
reine l'enearree de cobrar diferents quantitats, de les quals
N'a aprofitar-se en perjudiet
110 la dila senyora. El fiscal va
¿emanar per al proeesaat la polia de qualrn D'üfla 1 un dia
d'arrest major, müs la indemnilzaeit'i do 1,283 pe:lactes, amb
la qual aosa va conformar.se el
proeessat.
ASSENYALAMENTS PER

AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sa lit prilnera.—Barcelonefa.
Ineident Geroni Juan contra
Domettec Grau Bassas.
Sala segona.—Barceloneta.-Incident: Eiihregas i Recasens
contra Malura delis

AUDIENCIA PROVINCIAL
Seceió primera.—Lea Dr/IS san•s.—Sis orals per usurpue.O
de funciona', injnriea i atemptals.
,Sceciú segona.—Universilal.
—Robatori frustrat: Jamar
Ferrer i altre. Jurel.
Secela tercera.—llospital i
Sitd.—Dos incidents per contraban i per rentan salut pablica i
tres m'ala per furt, caleta i amenaces.
Seceia quarlia—Cancepria.—
Dita avala per amenaces i injú rica.

ELSES?Dil
Després de

la

victori

l'Europa a Sevilla
In ha que haver vist an
que OedSlú 'un perfil fur
- rasa", sigui l'equip que
vulgui per formar-se una
Lt idea de la transformació
sofreixen dB diversos se
ea Bulla; el deseoneixemen
terreny, l'animedversid
nota en el pátilic fina trace
se dels mes reepeetuosos i •
l'esfore sentare for
Me que fan- els ,jugadurs lo
san circummtlincies que nao
quell tot un enrtjunt i
en 11101114 Cd.SOS l'ordre dela
lora; i (pian hom es troba
a un públic, no ja millas
per als propia, pera franca
enernistat com el cas de Se
augmenta aquest desnivel
proporcions formidablea i
siona en la maquina perfect
desgavell sensible.
Això es lo que suecei als
tres equipiers en jugar la
gana quart de final cenit..
sevillana; .sentien massa el
lejana del públic i manear
ras l'enéralea saluda de
ber desfer-se'n. Probable
bou millor taxi, car altea
hum no sap pes com Ir
terminal el match.
En aqueet aspecte els e
peistes, a eacepeia d'una.
,gers casos vers al final, f
mestres ea dominar da ni
o Ea una casenyanea aqu
que ha d'aprofilar-los Ion;
vista del parta de (lijad;
i l'Europa en trabar-se fro
: un potent equip i a l'hasta
popular, sabra concluir irles
rernent el seu joc i aeonse
ra d'aquesta manera un ei
ra mes brillant resultat.
El Sevilla jugh amb Iota
Mina; es compta que els
equipiers la nit abatís altar
reposar -oc, Jejorn la qual
sembla constituir un esdev
mera en els anals futholis
sevillana, o:1 aquest exempl
torea de voiuntat ca veu
varar:leal; tot l'ambient acu
un decidit propòsit de guan
eo que no es pas recriniin
naturalment.
En canvi ens auca tot
l'animositat amb qua el pa
de "penya" s'ocupava dels r
tres . jugadors representa
Una certa part de Premsa a
au al públie PII contra dels
tres en forma ben pce po
i respiran', un aire que
d'espinan: tenia d'animadve
racial; hom no podia mai e:
rar-se -una rebuda setrib
tiespres (le la moli correcta
titud que liarla obaervat
blie barceloni; per detut,s
reacions entre catalans i al
/usos, esportivantent parl
nn han tingat mai ott caire
nentista!, quasi que ha esta
revés; per aixa ens Mentid
ereure que per damunt la
iTasilat ile guanyar en reb
te da remare la tivantor
malestar lla p existeix
alls, par Hura qllestions in
1I0S, llt baria per sobre de
Pintores en humillar als c‘
taus i a Catalunya. Neta
s'entreveas que Mes que
, una qiicsli n', rapertiva sentid
N04,• 11Pr debalre'sen una de
lit tea.
Pera, tornen/ als jugador.
Panza sevilia; reconeixem
. allí desforon la Pogruda
quiv do miaja part"; des
del deseaus feren talo estor
que assetjaren sovint la
contraria:- la seva bella co
nació de rases i pasantes
tes, ajudades per les mitre
tata ola feu dominar una lla
estoma; esteticament el sen
en aquella montents fou su
perca manea en ells l'oportu
lit, per llamar el dispar. Por
PI mes gols; en caco
que varen “blettir fou llastat
inqualificable; Spene,er
lrobanl-so tols des to
ment oil-side, reberen una
hita dele mitjos; la jugada
d'aprenent iFärbitre, pera
lot i aixa el que acidara no.
aprecia. Naturalment que 1
deseändol que prengu
públie lid seria lampee p
tuotin per justificar el daca
ntent que en 'verla moments
ren prora els .nostres jugad
Era el "fraile' cantina 1
Filias; les entrados a rho
iteixant la hala tranquilla to
qual apinudia serollonan
l'espectador anth un entusi
tite sorprenent; . en aguosas
d'inutilitzar adversaris pr
gurren una pan l raen act
Spencer, Eseebar.
D'asta en canvi amb l'acta
sentarte seriosa de N'Oeanya.
(mal, ultra el seu joe impera
i ttg a amb un entusiasme i
ceta notables. Fou el mil
lierminio lambe va
tar excellent per eert que
rnment feu lis del sou joe
enin havia succeit a Barceltí
en el parta anterior.
El portee salva situacit,
rnolt compromeses i pot di r.
d'ell que litigue una bona t.
da; mereiae una sincera ca
cia en salvar un D'el tornada
d'En Cros que a teils rna bit'
fel Ranear l'exclamada de:
L'aguja de l'Europa fofa
cli desigual; una primera pe

12 d'abril de

LA PTTBIACITAT

19 23

044444444.40.402.444.~».....›

redi- en t'uncid de tarda ,

IF.ATKE BARCH.01
Ni€10 idf_e Oro

.

EXIT C31033AL

'ran triomf de la cornpa
ley ja

..elee+94),,x,~4~1-..e.4,1.1,-,
4e Teatre

Novetats

CurnPanSna sto sa::1^TS, sarsuela,
operetas t ras ist e. — Director d.:
escena . /Luis T. J'aureole. Mestres
divedors 1 concertador, Josep Esp e lt a Anlo-ii Cctc.lä t don
Avnt . tr.ns:s. tardst. a dos quanta de
eme._ Ni: a les Id: GRA .2: ESISE•
VENIMENT La garsuela en tres
t^s 1 lt 'atto.-tre s . llíbre de Toru2
llore .5 m ,, e 3 dcls nrstre: Auli
LeniloCh

. t

e

Cornpanyla

Campar-ala dz comedla
GUELL - TUDELA - ASQUERINO - CORTES
(Teif on 4134 A)

EL DIRECTOR ES UN
HACHA

Demà. divendres, nit, raposició del sainet en tres actos
LOS POLLOS BIEN

EXtraorlinari C7:1t, prenen? b1 par : el.
ciernes prmLpals e‘.
Pitarla Con -.sa
r"srnpangta. _ Anos, :a
e< Dar , s
es
prt'senta
tal 1 aom es va
y4
csrcenar al Teatre Apolo de llaarta._
Daml
larda
a les Z,
e
e traord.m.r: mai.nee.1;renent-ro part
MARLa ,CNESA i prinemals parts
de la con.21:1;i111.

obra

Apolo Place (Te3tr ip
Dissal. i diurnenga, 15.
Sessió , c-Jnt.fnua des da dos
quart d , quatre. Tarda. a dos
quarts d'una.

Teatres Triorn; i Marina

sarsuela ele

i CINEMA NOU

CADA NIT
l'exitäs de la comedia galant en tres actas, de Verneuil, traducció de Amichatis,

Avlii dijous, Defensar-se o
;emir, 1; Somnis jovenivols,
val! silenciosa, Besada, Pariset-,
to, O i 7.

141444.44444444-efe+0444+44,

Vostè serà meya!

teeeeaeeeeeeee,%e
. i,‘+et+.1444

Cinema Princesa

KURSAAL

Granvia Layetana, prop la
Plaça de l'Angel)
Estrena de ,Lucrecia Corgia
(segona jornada Estrena
de L'avis a la porta, per
l'artista Norma Talmadge.

TEATRE NOU

o.

CADA Pll'
L'EXIT de la temporada

LA MONTERA

fe

ELDORAFY:)

1

?

COLISEO DE VARNITATS
Avui, dijous. tarda i ni' 4
Grans programes. Proje o: ',',
ció de notables pel.lionles

1

I

NAZIMOVA i VALE:JIU

DE TEA".11u a rada PO!'.

Pela , Ostras 1 Mariscos. Quintana . 7.

LA MODERNA DAMA DE

LES CAMELIAS

-

han ressuscitat l'obra mesIra d'En Dumas, adaptada a
l'ambient actual.
Aquesta grandiosa obra
rineinato g räfica bertanv a
"eleccions Capitolf",
HlIgUel, i sera el mes sensacional de l'ana'.

e

.4+ 24-%"`494+434444e4-S444-1444. '

Palace Cine

Avui, dije': 'arda, a un quart
do cinc. Dos g:andiosos partits
do pilota a cistella. Nit, a .-u'n
quart d'onze. Dos extraordiriaris partits de pilota. Prftner,:a
pala Quintana II i Ermua contea
Chistu i Arrarte. Segon, a cistella. Barrenechea i Urquidl
contra Vicente Faiau.

>>644-2+04.494.ce..~.44.e-aete4e

I

5)

MUSIC-,HALLS

Caere SQL.0 DE MODA
PRO t3RAMES SELECTES

••••nn•••n••••n•n••••n

EDEN CONCERT

Avisf &j'as, tarda 1 nit. GRANO. ES•
TPENES entre altres el einedrama,
SOIUNIS . TEE1GJATS . par reminent
artista MISS DUPONT, 1 /a Inaynitira peLlicula do gran emocid . de: 4, &cada a totes les mares,
CORS HUMANS
• vi
prl eelebre artista HOU2E PETERS

9

—

Asalto, 12. — Propietari: En
Francesc Buxd. Director arttstic: Francesc Perezoff, Teleron 3332 A. Tarda, a dos quarts
quatre, nit, a los den: Presentació de les mes gentils arlistes i els millors números de
varietats. Cada dia, de set a

tet'teisse..e>deed..tesPe--ks-J4

J,WM2aa -~MmuMannl'aur:Iir

-.^...7effltiffl=1:18.7nEWC611.7.131911MMORW,CMS LIZIBMINCEOMMIIIIIIIIMMINIEM1101013.1USGMCW.L.CrfeelarrYe.

ESPORTS

renti") Princioal Palace

POSTURITAS.

771 I

RESTAURANTS
SqRTIDA TEraPs, nevtaieränt esnariaL

en

>O44044.Gerefee•e44443414...teee

1151

v+4444+0+444,444+44+011444N

ee.44.1.44444+4444+0444444.

t'e

,

ANTONI REDONDO
que interpretara obres
de Bach, Beethoven,
Chopin, Scriabini i
béniz.
Invitacions com de costum. Direceid arttstica:
F. Longäs

/44444.4+

t.0, Gran Cinema floriinia

s

E

Galeotes projeccicns
Gran companyia còmica del
C, Fivi
teatre i"-Usy Alfonso, de Alía- e
Estrena de la interessant obra *K.
drid
e e nemat ogräfica
Primer actor i director:
PECATS D'AHIR
444.0+044-19-1,4,t44+,:~-,-.4.
Francdsc Atarean. Primera
drama en cinc parts, interpre, ee
Les colossals atraccions
4
actriu, Elvira Muro
:', ;:ló calahiliva
_
'at per l'eminent actriu Gina
Willy Picardy, ,jon,zieur
:, e2 Notables
Y:.
Aval dijous, tarda a les cine _
quintelsJOBDA lirio TOLOU
ETJANOT
Relyy.
N.A Set bocel de comèdia ea
ESTHE
IIRENTS. _ Aval, ditouS atit aran. .ls
Novetat, varlaclá 1 atractiu
pareila
de
halls
exòtics
e,
un acto de :tirara i slonzalea
..N dids triormcolosísG dei Programa .'
en les altres pel.licules, que
Hanni Garden, escultural 4, 1 c.t. AJUillA, Princap escultor . per Tilo- e
El sainet en
Toro, EL
Itla Lee . Esdis: Vídua ,,,
3 actas el segon divida en (i0 5
mes 7,Ic '.
completen
trapezista
. .: per podara, per Margarita Ciar!:
quadros . original d'En Josep 51.
e! grandiós programa
L'as deis excèntrics
Granada.,
Jaco Pinoomable, per VV. Rasad
§
;
rimar pis, luxoses llotges. En_ Dem• i• divendres, MODA estre- ...
RAMPER
EL NiSo DE ORO
, Ce
ó, 1 peerada Mitre. Consumaci
VuUt disc comtessa . per: MARY e
,`;;, 1 çs ra:
i la genial artista •
Gran "zambra gitana" al se
MILES. _ Di,s,alde, l'esdeveniment ?
ceta. Entrada general, 025.
gon acta. Decorat nou dels
dr rany , la peliicula que ha receRAQUEL raELLER
Preferencia, 050
e, lurio/13i al; publica de New-York.
escenògrafs senyors CasCada dia, Faroper
e Londres . Piris.
tells I Fernández.
FIDEI'l DELS COSCCS
lo
Raquei Mellar
! Nit a les deu. — Ei Posturitas 1 El
11011INllo o D artistas associats 9
de oro. — De'i divendres,
nid o
'rn
Tatre
'
4. 0 00 inetrr,. »pniretant-se sencrral e.
MI
primo
esPostur:tas
1
tarda El
e Diumenge. 15 d'abril. a lea e , Cn tra rac3 5 ,, dr D‘70,-,1.A,7
FAID- N
.-lo Cl 5.5. 5 tse d" „1,
BANIZS rn,
mza - del roa , '" czneert pepo- S.;
2 tá teja. _ 5.5; Una in3enua t
en aq, r, 1 pc1.11- 4
7 Valle» 1 Fa Vidal, mas,-.inv.:'.'s
fr"
''
e,
per
l'Orfcó
Gracienc.
lar
EL meo DE ORO
e.
C,n!l. — Ac, 11 . cllotis tac:
-IL
ses
2. Cart e l; monsise, a
1.
,
'.h. •
3
ds
+?4-}exe)
likeKt.>;4-:-.
3.44r.TS,>-2-;n
e.K.4.-~-)4444-Kr-x.x-x44t-T
'
— 1 ' Pee primera Ve
t

pianista

drama

tiran Teatre Comtal 1 X

Av ut,
sil , &loas,arta
1 ni , .s
t
SiLeTRENES!! _
boniCa r0Medla
Present del dia deis anys, las
eilnliqurs Harmonia doméstica
Hívalc calents, el cinedrama Son,nis trenctla . per la celebre artista
Mi rt 's DI:PONT, la interessant tilín
Escandel escret i quarta jornada de
13 2. ran eArta arricrieana, Delatares
9 o morir . per ED012, POLO.

Demä, divendres, 13
d'abril, a dos quarts da'
sis, 516 audició, recital.
de piano, pel dl›lIngit -

Dos bons ocells
(rrinifea)

k141-1,14,74+»44.4444-44-VX*4-14:

e
e

35, Passeig de Gracia,

LA MARCA DEL VALOR

44441-1-144.4-»441-,7,044.14444,- n

/

Ovaciono delirants a Iota la rompamala. Cuart e l que va estrenar robra
Tana Llere Arnpar Rafael
Dat, FREDERIC CARALLE.

.:.eee.e.,..,~~.94~1,ee~
P
t i–,
ea.rt, .iarcelona
.‘.,4

1

nes: Somnis trencats, per
Miss Dupont ; Present del
dia deis anys, Actualitats
Caunnant, i la colossal pellieula
MANIA ANTONJETA

n

FILL DE PAUL. IZAIMV

.0444444444+64+114444+4444.

Avui, dijous, grane estre-

CONCERTS •

SALA /FOLIAN;

pel.licula sensacional.

ALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

Comparen internacional Co vade- -sg:
les Y grano atraccions
Av oh, (n20:2s . tarda a dos guano
II de cine. Oi
matoitee popular: La
Ovni
matrona:la en 5 quadres, EI fill •
1,... perdut , per la companyia Cut:atinen
f Durán 1 les allacc.ons Miss Olga i
; el seo eactntrio, Calnitero Fabra.
e Pilen Cultor .. 1 Sonata-3 Treues.
1.111TaCa ami) entrada, 150 Idas., .
general, ene. — NIt . a dos quarts Js:
de den: Oran programa, amb la
pantomtmu El fill peraut / les rolossals atra doons Loe Manzano, Co
cala end Mita Pilar Guilart, Fami.• l. Fa Relatare filien Oteo i el sol' esccntric CabOuro Cabra 1 Senala .
, troupe.
gi

Mama!!

:

menge, nit, Parisette, O i 9;
Al cor de PAfrica salvatge,

ARiaT•CRATIG SALO

Teatre Cómic

2.,÷».444.044-344.4,44.».01.»444
«1

Anta elljous, tarda. a Con quarts de cine.
Nit a les -O_ L'EXIT de/ arad 1.
Monolito la pequer S. La Nlonteria (Ova
rionS dellrants als célebres artistas Tata L/unl , Ernpar Satis, ' , redada Cabali halel Dice. Rupassima presentad&
Cibru estrenada a Espanya par equcsta
campar/y:a Derne dl ycndres tarda.
populi:s. L'ograndak v.ermutS a p;ens
pereta de neon CX1T. La Pri°°°°1 do la
carda. _ Nits Monolito !a peque 1 l'ay a de la temporada La montarte pel
.
Cuartel qtle us t ren11 l'obra a EsPär/Ya
Tana Llurd Ernpar Saus. Fr -done CaDissable a d'Ullan 1 Rel
msnge , tarda t rat . La montería.

Gran Teatre Espanyol

5, tieie.,+».4.04+;44..D.,§4.getet,

d'una a quatre mati, Gien Ti
bario amerIca. Tzigans TIn
IT 4
dail.

Avui, dijeus, estrena do.
Parfsette, 6 i 7 episodio;
Matrimoni Interí, Jack l'indomable, per William Russell; Cor domat, per Kerrigan; 1-a gelosia de Baby,
Actualitats Gaumont.—Diu-

,71

Avui, dijous, tarda, a les
cinc, matinee de moda popular:
CONSTANTINO PLA
Nit, a les den, moda selecto popular: L'èxit do broma

FREDERIC CA13,ALLE

Lj

Gran triomf

dos

Monumento) -PeJtb- Walkyr)3

Avui, Defensar-so o morir,
Sornqjs trencats, Escàndol sacre/. Armonia domestica, E1
vestit no importa.

de Oro
El Niño
!!11),',IF
T.12
kül i111,1
U3 i1r,
EX/T COLOSSAL
de la cornpa-

(parta de nou: Aperitif
dancing a l'elegant Foyea.

94+.44+34.4444444+114444414

Diana AreentinaExcelsior

e ThAl :1-.113Altt,t1A)NtA

¡IT

Teatre Nou

r

1

0.0

La Dogaresa
pelo seus creador:. Josefsna Itugaild
Enipar
513711.
Rodee
Lluis Moreno
Plenca ere 2. La revista Vaya calor:
escena.
3.
Colilla
Tori ist coMpanyia.en
IV tEatt de dure do la Madi t Vaque
ver..."
de
'-litt'
Itrio Preelds rox
litt' que ver..! MilsoCa del mestra GueMartin.
_Nit a
rrero. 1.11bre de RamCS
tres quarts CO den: 1. latosa de Dies;
puñao
do
raaaa;
a
Colilla
19,
2. El
rroo tatt. Densa divencircs . tarda.
Vernaut popular. 'aleara Marina, per Josefa/a bugatte t el popular tenor 51A5OL0 UTOR t la revista Vamt calor:
D :ssable , a gran,
amb nous mil ic ia.
diosa sars.ueta, fa mlys• no represcntato
a Paree lona La Guerra Santa _ Per la
setnsana próxima. estrena de la revista
Je soc eguf iNandui , per la que Da estat contractat el popular artista
AVELI GALCERAN

DIVERSOS —

s LA EMPORDANESA
Carrer del Pi, número 11. Avui, dijous, a les 515. Tarda,
mag,nific programa de
Titelles i pallassos
A preus populars.

'IL-12111C12913EIC12117,..-IMIZIKtORMS1127-"MZEIS>

CI.P;TAL-I RESERVZR: Mes de Lijares esterliae313,000.090

CASA CENTRAL : LONDRES

Iturufs: Uarceior_ p„, Flaca de Catainaya, 9, Madrid. Bilbao, Vigo...Sevilla, Valencia, Paris, iovì Vork (genia ) , Bradford i Manchester
24 SiCiine a i'Arge;(ina, Xile, Perú, Mòxi i Uruguai
efia;t327
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de Banque pour l'Etrangzr et les CO011i23
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A

Grans Ma2atzetris

ra

flr

DAMIANS.

I!!

Sucursal de Earize2on,.
Plaça de Ca.taltraya, 20
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a
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1a

su
IM

Ar2les per a tota citisse d'Esports
Objeces d'ad

d'ai;araün3 da g 3231 1 da Sal*.ia

CAIXEE.3 DE-2. LLOGUER

rd

PANYOS
J. 1l ViVE
RanJa (19 Sii

pra g taragrala

A nrelis parlaras

Aäflk2AaMEWM

t'as

DirsaL2ria,

S, S. A.

ti3Sitil3
1" 013 e fi!uzs i
urda

NOVIiiiiS por a PriRusium
R. BMX.A hE NEUS

CRIC CESARE
27,000 tonzs, 01 hOlixs

Ea

e 5i5 iCiJ

ta11,4-12L 411i i

JUNetS, HOTULn. FAÇaitIES I
CURES :-: TRESALL3

d3 rEtals

" ,: n rap:;11;,jj11132

de la "Navirzione Generaie
Italiana" el qual sortiu de Bar
cebria cap a Rio Janeiro, Montevideo i 2112110S Aires, el cii-t

1

Atmetert rnscatga en Law,
Segara i Tercera classz
Servei immillorable de gran luxe.

A tormin!s ser:se thior

–

de taula
,
Fs la reina de les ai.;(ies

Esmerada cuino - Concerts - Cinema - PublloaeinS d,r,tt a bord del

periòdic "Corriere n-lel Marc", arub
noticies de tot el món
PER A TOTA CLASSE DE
INFORMES
D1rIglu- vos a !a Socletat

ITALIA-AME,RICA"
BARCELONA (Casa rnatriu) Rambla
Santa Illönlca, 1 i 3 - Telef. 3291 A.
tfiZ,DRIO - Cal, rer Akaiä, 47 - Teli• fon 469.:

1

i fAls IP3 al n ru Ageir123 a 133 prilgiat ciitq

isat t.:a ti nitaratep sa,reei ul rae cs ipeiecrI za'TidaArl i ba
ß
risa,
Aloma 1' :1,j,
de 12 a 2 i de 4 a O. Feslius, de 10 a 12 Económica. Unió, 20,
de 7 a 9.

G.

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositad; JOSEP PAGANS Ponent, 22

.7.RE=BUNOGIUNGUEiZE322:22:ZIEULEMSR.121/LeIL33/KWORORWIEZCZCSOO

iliviiJN ICIE,U A '
i

algtrls seccions de la casa
32EEi.INL iEDIiiii:21U:HRIELISSEERWSI
--=. .. ZULIES;LZCJILiaLditiaiiZEUrile:./237,2LE19.2.1.321:
---21.--.2.---r--------::=-—_
).i-„,;7

9.
4

3 de maig

•4

Vlcs Lhnärie. , reATRDJ,
irapotbrzia, cura radical
de la BLCNOGRAG1A crónica. Tractament eactuola. C .Nrita del Asan., 18,
Festits, de 9 a 1 i de 6
a 3 nit.

de la temporada en

La casa iniAor 2s3ertida
estains de molt bona
qualitat a prcus bara-

do

vizpor

af, GALLEGO

scnyors i nens

totes classes
iirtacler, pel. za preavn23
Ezatcri de cuir_z.
Ferreterifs

Da Ezareeloaa a Luenoa Altos, on
dies i mig, arab e: magriffiu

dotze

15

Panyeria per a senyores

z231 es ch.'

EXPRESS

itidlitats e n el pagament
ANGELS. 12. TALLER.
l'Estant :inri 1 de la Fi n
Co Mostres

Robes do totes classes del
ni. s 1,5.11 al mas ti. 'Gran
Rail, Placa (ten5
r
- 2 (guiase de breese
da: .

RAudes to`.es !es nove-

p

Aviat

El

efr

SUD AMERICA

te: res 1 teta clase de

emoi
.•

—

1s par a !a

Tota V0 71

,

BA RETS DE PAI,3 A
Fte2; eis riarnrs mi

10bre,

fem, -PPYiuti : Dirilu)

a

Extens assortit

q h,

11.

PS

rl
Rd

•

TF112131213 TOA3
nnn,s ••• ..5...1::. n s de mes auel,/1 1 Trdah3a r.1,
1-re a Lt.it d .. ca0r0, Sucre, Ca.

ES neressIta bona modista a (m'inicia.
Escriure a LA PUBLICITAT , nam. 2000.

Maquines - Eines
IMPORTANT ESTOC en
L/QUIDACIO
Mil/Jira/2s noves,

la major part de
PROCEDENCIA
AMERICANA
Casp, 112,
xanfrä Roger da Flor,
d'II a 2 quarts d'I
Apartat de Correus, 602

MAGATZEM per

a llegar , de nova conoDuarte). 450 me., Sicilia. cnantra Corta
Batió, Corlo, 715.. pral.-I.
. ._
UN David 2 cilindres, 2. 000 ptas.: un
Star 8 HP. O baquels tipo Esports
atino mes; IlD nana-Sida P.056 •
pm5etes . S. Marina& Plapnls, 1714.
IrAGATZEIII vol' i 1 101-ee, de—ñon' Cdrt3truccld (00 mc. Sicilia, amarra (liarte.
LAMPISTERIA, Electrteltat , traspasan
san!) hatmtartenti: in ptet. Iloguer.
Placa del Sol , 8.
Ret.11.11. Pret. n'al. anda ref. Lace. IN
desale.; c. saquera., 0, acsaa.

+4'r,

4

Participa a la seva distingida clientela que d'll a 1 i de 4 a 7 exhibeix
als seus salons

Portaferrissa, 7 i 9, i Salmerön, 29 1 31
luna selecta col-lecció de vestits models de les més importants cases de Paris
11 .es darreres creacions en sedes, llanes i cotons, a oreus limitats.
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