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ES BANDERES A PARIS
El viat g e Col.lectiu d'un grup de catalans a França ha en la
tingut ressó
lee, no fa gaire, a alguna incidents que han Sembla que l '
en
la
de
Madrid.
ex.
i
també
de
Barcelona
emsa
carrera parisencs provoca la
lció de la bandera catalana en els l'autoritat, els quals obratervenció prohibitiva dels agents de
aquests incidents hom ha
n com a persones manades . Sobre
una
astit comentaris diversos ; i perquè en alguns d'ells trobem
mesa desorientació, volem avui insistir nosaltres sobee el
donat

erna.
Diguem, en primer terme, que /es versions publicades sobre
1 viatge, al.ludit són diergents. En les nostres columnes han
propi
, tat acollides versions una mica molestoses per a l'amor
Peró se'ns diu, per part de persones prestigioses que van
tar presents i van pendre part en els actes de París, que les
es versions, donades per simple referencia, estan lluny de
Afegeixen aquestes perstondre a la veritat d'alió que aneen
'ese que la impressió que els féu l'acollida dels francesos és
rancantent favorable, i que no hi ha motiu seriós per a planys
•per a recriminacions.
So intentarem ara aclarir la realitat i la significació dels
Ante que somentem. Al capdavall aquest aspecte és secundari
cesa que volem fer remarcar és la conveniència de no lligar
estretament les relacions franco-catalanes amb els incimotiu l'exhibició
dent s i els petits conflictes a qué pugui donar
públi c a de banderes o de cintes catalanes a París. Seria un pèssim
diteri per jutjar dels sentiments franceses envers Cata l unya el
creurels interpretats per una disposició policíaca. Tots sabem
spressió que sovint exerceixen les ambaixades; i només en casos
cepcionals un Govern desaten les indicacions que en deterbat sentit Ii vénen per la via diplomàtica. D'altra banda, en
huestes qüestions i en qüestions anàlogues hi ha una especie
reciprocitat i existeix el mal costum d'escoltar, gairabe a ulls
loes, les indicacions dels ambaixadors respecte als actes más
insnys "sediciosos" dels súbdits corresponents. Creiem que
vui demanariem massa als Governs estrangers si volguéssim
ue entressin en conflicte amb el Govern de Madrid a causa de
esistir-se a les peticions, generalment puerils i ridícu l es, deis
epresentants diplomàtics d'Espanya.
I aixó no vol dir que en certes ocasions el Govern i les
atoritats franceses no hagin comès veritables "trop de zéle",
llur desig de complaure el famós maniquí diplomàtic senyor
Quiñones de León. De totes maneres, seria injust l'atribuir a
uestes ooses un abast que no tenen i el desconèixer que, en
ombrosos ocasions, personalitats franceses significades, ofíciala
o no oficials, han manifestat una sincera simpatia envers el
poble català i un desig de mantenir amb Catalunya cordials

relaciona.
Tampoc estaria gens bé que els catalans donéssim a París
/a impressió que només aspirem a que ens deixin exhibir a la
44pital francesa banderes catalanes, amb estrelles o sense, i que
eta permetin de donar alguna crits més o menys subversius. No
és precisament el permís per realitzar manifestacions sorolloses
dique de Franca ens interessa. Quin concepte formarien els
francesos dels catalans si veiessin que quedem contenta amb la
tolerancia per aquests actes externa, i que ens considerem profundament ofesos tan bell punt un humil agent de l'autoritat
fa, seguint les instruccions rebudes, algunes lleus indicacions?
En aquest cas apareixeríem davant França corn un poble infantil
i cridaner, que dóna una importancia excessiva i gairebé excluiva a les petites expansions de "boulevard".
Ens sap greu tota mancança de gentilesa envers Catalunya
que per part de França o de qualsevol altra nació ens pugui venir.
Pe rónosaltres no creiem que el problema de les nostres relaciono
exteriors sigui una qüestio de banderes. Als francesos, com a
tots els estrangers, no els demanem precisament que ens deixin
Exhibir en llur territori la nostra ensenya nacional. Os demanem
molt mes. Els demanem atenció, comprensió, intel.ligència en
eljudici de les nostres qualitats i esperit de justicia en l'examen
de les nostres reivindicacions. De portar un llac o de fer voleiar
una bandera, no en podem fer una qüeatió essencial.
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l'Yaz s Coses eón fàcilment entes ni ronsani ni farigola),
le avables de Barcelona, ve- us costa mes que el te del Ritz.
al de l'efetrangere Les dones Altea a qualsevol taberna.
9a Maques, hi ha els mateixos
Es heil despres d'aquests
II casats de sempre, lanar al fets generalitzar Deu iisser h • hl d'hora, es fa quasi impos- elt, pera es evidentment peririe, searelot si no es va al llas. Els vostres alinee us po'aire Pecó' l'observació que, den prendre per boIxevieta. per
a cut ara, ein sembla mes ideedeg, per estudiant d'alguna
gala!, es aquesta: Barcelona Universitat suiesa o per enemic
una ciutat per a milionaris. de "L'Aclion Française" que a
vol d i, que la vida a Catalunya ja es tot el que es pot
e celona es molt a bon irme; die•
ii pez' als rice i extraordinä- Els vostres entice mes íntims
ze ta cara per ale pobres. Un us poden airibar a fer ama soal Ritz de Barcelona, arnb la concessiú. Us diuen indefeca gorrete de !tel, rnolles pas- liblement:
i dos u tres sand'wichs, en
—Tens raó. per() veig que
e local aparatós concorregut tires per mals camino.
l 'aristocräcia que fa servir
I un altre de vegades us diu:
raigua corrent, val tres
—Si, Je br veig. Ño verital,
' et,ce. A mes a mes per tres per?) sempre l'ha fana t el eaun
tiquet
talanisme.
-3sele s us donen
us delta el dret de bailar 1
un hom s'ha de conformar.
la filia d'un marques a ;dea
Podeu .er Itotes les reserves
ludar a algun capitel de ca- pera us heu de conformar. Ja
atarla oficialment calavera. El veieu, per exemple, que en un
queda, ós cert, una ' mica pato on el te val- tres pessetes
e nadet i no hi ha picata; p e amb hall i tot no te cap listeper tres pesseles, que es pot rbs l'ésser ríe ni el fer-ne. ni
i manar mes?
bailar amb les filies dels marEn un establiment similar quesos, i denles aristóerates.
el Ritz de Barcelona, aquest. Veieu que falta tot Pi dels rica,
OS costa cinquanea i seixan- la calefacció, ele pisos de dos
n'artes francesos o un cente- cents duros, els automebile
arde tires. 1 encara no us dei- d'or. les bomhetes eleetriques
e bailar i a Roma hem de de de plata i la sopa amb pepenole la "Itelia farà da se" i a eles.
aris que Lenin As molt popa t Us heu de conformar. Pera
OSa. A Parts o a Roma el luxe cona que conformar-se a Füllim
el superEu val el que ha de es poe divertit, acordeu cada
lar. A Barcelona, la persona vegeda . que us passa pel cap
, b h a de fer posar mitges dir la veritat, &manar permts
s es troba amb el pressu- a l'interlocutor. 1 dieu:
2st d el ttles destaeotat i un
—Dispensi. però ti voldria
at de faves a la catalang (sen- die una mentida...
eaas alada ni botifarra Sien 1
Josep Pla
Axij
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SIMÚ GÓMEZ

Aquest any la Junta Municipal d'Exposicions d'Art ha dodicat la secció retrospectiva de
l'Exposició do Primavera a
aquest artista que, encara que
porti non' castellà, fou un dels
más catalans i del mes barcelonins jue es eóneixen.
Desenrotllant el seu talent,
mes que a Barcelona pròpia, a
la 'barriada, aleshores separada,
del Poble See, es pot dir d'En
Simb Gómez que fou un artista
fins tot més poblessequista
que barcelonf.
La seva obra ifou escasea perque la seva vida fou curta, per?,
es tan valuosa i colora tan ri,
,„„lgú de tal o tal manera com cament la història de l'art eamostren els següents exemples: tale., que Lote els amante de les
"No s'hi gosaven aturar per paor nostres cosesei particularment
que% sarrains . captingnessen mal els amants de l'art nostral, han
d'ells..." "...que s'aparellassen d'exir de sentir per aquesta retrospecde nostra terra... can no vollem que hi tiva de l'obra d'En Sima Gómez,
romanguessen, puix ells" anci s'ercn ultra la natural curiositat, una
veritable admirada.
eartinguls de Nos."
En Sien() Gómez no es pas un
Captcnir-se, aixi com els seus derivats CaPienimeig : i capilnenca, sin rnots artista perfecte ni complet. La
seva
vida de sols trentacinc
que, encara que no indispensables, mereixen segurament un bon acull, pecó anys no li deitce, dir tot el que
a condició, naturalment, que no can. baria de dir. Per() el poo que
arribé a pialar explica ben be
v:em arbiträriament llur significació.
P. Fahre quina ere la seva intenció artística; la sera personalitat
queda ben determinada, ben caracteritzada. Aixt seno ofereix
ea; d'En Sima Gómez igualCARNET DE LES el
ment que el d'En Martí i Alsina,
com una voluntat de Realismo
NOTES PER A UNA ANTO- potent, clara i persuassiva.
El mes notable d'aquest ReaLOGIA. MARIAN 111.1NENT llame es 'que, a diferencia d'En
De "La Branca" (191S) a la "La Martí i Alsina, que era un naco:lita co la boira" (1920) hi, ha un lista a la francesa, En Sanó Gobént salt. El poeta perd la cantarella mee copsa la realitat amb aque,
guanya en passió i en fore,a, es- ha sensualitat tan saborosa i
devé menys feble. El primer !libre de profunda del realistes holanManiate Manent revelara, al costat d'u- desos,
nes excel-lents qualitats fonamentals, Ell i En Martí sin dosartisun pan de buidor i de feblesa. La vi- tes a la manera llorda quo tan
suó era massa ingenua, blanca, apaga- bé s'adiu amb l'esperit català,
da, amb poca tremolor humana. L'au- amb l'esperit holandés, i per
tor de "La Branca", que ten.a un gran virtut de la qual llordor la pindo de riane gracias i de claredat, ens turi moderna catalana— de seapareixia gairebé indiferent davant les gui Que se n'adoni — ha de
coses. Apart les influencies inevita- produir les seres grane obres
bits, l'art poética de Marian Manent ben autectonament pictòriques.
era fresca i sonora. Pere. semblava Cal afegir, pene, que la Horque el poeta passes damunt el paisatge dor d'En Martí i Alsina tendeix
i la dona, amb l'alada lleugeresa de a la lleugeresa, a esdevenir alal'oreja, sense mica de passió, corn un da, com la francesa, mentre que
:nieta tranquilo I la sera veu canta- la d'En SlI)16 Gomez es troba
dora tenea de vegades, l'amargor d'un be en aquella que podriem qualament. lificar de divina llordor en parEl poeta de "La Brenca", per& ju- lar darte plàstiques. Però, regava amb un ritme i una imatgeria petim-ho, tant l'un com l'altre
molt originals. Un ritme que es troba sin dos pintors barcelonfssims,
sobretot a les seres canean% (recordeu ales barcelonins y mes catalans
la "Caneoneta sentimental", exquisida: que En Benet Mercadé, potser i
tot mis catalans que el mateix
.4i, olla nit era tat; clara,
Vayreda, per no moure'ns d'un
quina boirina rentristir
cercle de comparacions enroAra is al cor la boira avara
gistrat, biografiat i refet per
can; és la Mena pel carel,
l'esmentada Junta Municipal
etcétera).
Una imatgeria que viu en els seus d'Exposicions d'Art.
epigrames. Cal adonar - se com la ins- Ei ha un moment en la pinpiració d'En Manent, menuda, esmi- taro d'En Simó Görr/02, mornent
colada, se serveix de l'epigrama i- de culminant, que la seva llordor
la caneó. Les espumes de lirisme que aconsegueix accents sublims,
encén el poeta trobcn la justa mesura és quan retrata les belles dones
formal.. Quan aquesta mesura s'ampli- joves del seu temps. EH les
fica (exemple: el "Nou cant a la vi- amava fins a la fonje, fins a la
n)a") les papraules carien sense ale.
mort, 1 les comprenia, les sabia
La suggestiva feblesa d : En Manctu fins al mol' de l'ös 1 fine al
i per afeó les
havia d'ésser superada en cl sen se- moll de
ges llibre. A "La collita co la boira" retratava tan be que solament
hi ha „una preocupació de la i marge, Ii trobariem un parió en Renoir,
victoriosament resolta Mi ha una agi- si acäs es podia comparar un
litat gairebé avantguardista (vegi's "El pintor alat amb un pintor pepr m
i er dio de la primavera"). Hi ha— sant.
En Gomez no era pas un tan
ara, sí—usa passió cenyida i continguda. El cinyell que Marian lfanent gran pintoräs caen En Martí 1
posa als seus afectes és purissim i
Alsina, de qui mai es parlarä
Alguno dels pocmes de "La colli- pum: neta) en ni-tuestes efigies
ta en la boira" sin incandrscents, pe- tantessimament femenines i alró htintats com cal. L'elegia que co- hora tan retundament vuiteenmença
tietes i barcelonines, En Simb
Gomez ciepassa en intenció, dicHan dut As
i la casa
cae i gràcia En Martí.
él lefa ojerosa do most
Es una jola molt pura.
Harem da, "Ilordor" i ara
El, tres primers versos de la "Ora- diem - gracia", ro que podria
c i ó inicial" que obre "La B-anza", semblar contradictori: la reducdium el desig del poeta:
libilitat d'aquestes dues condiSenterr del sol i de l'este! conrknt,
cione no cal fiar-la al discurs:
s'gni non cant ron; una bronca al la donen ben patent aquests

Un Mire mot dc la llengua antiga
que sovint trobem usat erróniament en
el catali actual es captcnir-se. Molts.
cn cfecte, cona a sinónim de
"adonar-se", quan de fet significa
" compor tar-se", "conduje -se":
"Se captenia com a home lora dc
seny."
"Quan lo leó hagué adoctrinats sos
missatgers com degucssen parlar ab lo
rey ne com oc dcguessen raptculr."
"No creent qu'e rcrs la duquessa tan
cruelment se volgués captcnir."
"L'abadessa hi aconsellà que nos
coptingues tan erinnerst vers Curial."
Capienir-se podia regir la preposició
de, peró captenir-se de no' tolla dir
"adonar-se de" sinó "conduir-se en-
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g site aleo. crl (7,111,11. o'n,grreca
El caer do Marian Manent semblava,
assossegat, discret i fehl" rom era, el
de recen suspès en el cel blau, entre
la branca i l'estelada. Després de "La
collita en la boira", perb, lo lirica d'aquest poeta s'apropa a "l'este l candenr" i posa clame estelar a les paraules.

Ship-boy

ET,issl(1 1 reeleceie del Garcrll a
.
Austria
Viena. 17.—A ronseqüenria
de la derisió reditint. a set, el
nombre dele ministres. el Canedler Monsenyor Seipel ha presentat la climissia al president
de la ReptIblien.
El nnu gabiena que serä elegit avui a la sessió del Consell
nacionel. eamprendrit els mnteixos ministres sota la presidencia del senyor
vas.

rotrats femenina que el noslre
pfiblie aviat tincträ ocasió d'ad-

mirar. Aleshores es quan hont
s'adona que gräcia i esperit de
Roedor, que chria Niezteche, no
són incompatibles com suposava aquel) magni Tic neurbtie teute. Es podria dir, d'aquests retrats, que tenen la llordor holandesa i la finor ingresea,
aquella finor que no te gairebet
res de comü amb la Ileugeresa
i allò alat de la pintura francesa, tot 1 ésser Ingres un pintor ben trances. Ingres no hauria segurarnent renegat de l'esperit de llordor. Era ell qui
deia: fine el fum es pot expressar per mitjà de la Un j a; ço
el concret copsant i clavant l'atal. Cal recordar, perla que Ingres era un trances del Migdia,
gairebe, un catalit.
L'Exposició retrospectiva d'En
Sin-ni Gómez fiera sensació no
tan sols per la valor intrínseca
d'aquest pintor, sine perqué la
seve obra, cona la d'Eu Benet

Merendé, sien desconegudes gai nebst del tot. fine, que la Junta
d'Exposicions les ressuscita i
rehabilita.
De les altres dues retrospece
tires que les passades Exposieioas de Primavera ens t'eres;
admirar no es podia pas dir el
mateix l'obra d'En Marte i Alsine 1 la d'En Vayreda crea-1 ja
bastant conegudes abans do lee
respectives revisions. En aquesta d'En Simó Gornez s'hi admiraran altres gèneres que el re-

trat fement: dibuixos sobretot,
de perfecció, intenció i delicadesa lambe ingresques.
La biografia que consuetudlnariament neix d'aquestes exposioions, enguany seré potser
mes copiosa que altres vegades,
gräcies a les moltes i precioses
donados que s'han pogut haver
sobre la vida d'En Simó Gómez,
la qual gairebe s'ha pogut reconstruir tota; i, el que es más
interessant; s'ha pogut refer
junt amb Pambient del temps i
el de l'esfera d'aelivitats del
biografiat, aquell ambient Únic
que fa del nostre mitjà vuitunte popular un moment de
rarissimaapsicologia de transiche mig cennica, mig dramàtica;
entre ele grans desenganys de
la provincia i les indecisions de
la consciencia nacional deseatumida i revifada, alle que en
podriem dir l'edat d'or del xaronisme , un escepticisme que
es vol fer un panteó de riure
abans de profunditzar i explorar l'endemà del desengany.
Aquesta feina de refer les valors oblidades del nostre art i
acuesta refecci6 o resurrecció
de les vides dele nostres grane
esperits, es una tasca emocionant, en la qual els sentiments
mis pues se senten exaltats tan
lean punt hom es posa en contacte amb aquests esperits setutee que ens posaren el onstre.
.Alhora que una feina sentimental. aquesta lasca de la
Junta Municipal d'Exposicions
d'Ad es tasca de dignificació.
Cada vegada que una d'aquestes
retrospectives s'organitza, cada
Negada que queda impresa una
d'aquestes biografies, hom se
sent més sòlidament naceonalitzat, más orgullós, mes conplet i mes segur d'una ascendencia i d'un esdevenidor ben
propia, ben difesrents dallé que
ens vol sotmetre, ben estranys
a alló que durant tant de temps
ens ha ajupit l'espinada.
Sacs

t'a hila mella
ER,ANCS PER UNA CIRERA
Fa pace dies que a París un
angles va pagar 14 frenes per
una cirera. Es clar que si un
hom Ist present la diferencia del
canvie la quantitat perd una mica de respectabilitat, pelee aixi i
tole Deu n'hi do.
No obstant, aquest preu ree
sulta ben modest si se'l compara amb els 38 frenes que es van
pagar alguns dies després per
uns pressecs primerencs. El
diari del qual prenem la noticia suposa que el comprador
era milionari, perb no del' si era
horne o dona. I valdria la pena
de saber-ho, perquè si es traetés d'una senyora, la cosa no
tindria cap gràcia. Qualsevol
mara, sense ésser ni de bon
Iraq milionari, pagaria °Axil) i
molt mes, si la seva muller sentia desig de pressec prirnerene.

La situació a Europa
Són esperadas a la Ruhr severas mesures per tal de poder
fer efeotio l'Impon sobre el
carbó. Ahlr finia el termini do.
nat per les autoritats aliadas I
encara no havia pagat ningú.
En cae de no ésser fet efectlu
serle confiscada als industrials
alemanys part da Ilur fortuna
privada o bit seis condemnarä a
presó, cosa que segurament
preferlran. Continuen les ex.
pulslons de funclonaris. Han
estat pronunciados 105 do 1236.
Els Governs trances I britänic contInuen Ilurs gestione
prop del nordamericit per tal
d'aclarir la qüestió de les concesslons lotes per Turqula.
Eadek, parlant da l'actitud
adoptada per Anglaterra en dir
que retirarla la mlesió comer.
ojal, esorlu que tan II fa a Resella tenir o no relacione comer.
(dais amb Europa. Alxi matelx
tracta d'espies els representante dIplomätlu acredltatts a
Moscou.

d'abril

mutimaraintollintominutnimanniczner
Ä
"Aquel( qui preveo, da gairebé
d
pre aquel l qui recorda. Per rompendre i dominar les sudes novetats del
Ã nostre temps, sapiguem primer de tot
restar nosaltres maleixos, d6eils als N
consells de la (erra natal, fidels a les
tradicions que illuminen !'esdevenies dar."

Leen Bórard
1923 1,
,munlumiumniiiiimminuipummulinninuouitunniallin

Full de dietari La Política
L'EXCES DEL MAL
Se n'han cscrit d'articles i de nitres contra ks aglomeracions urbanes1
Mentrestant, a despit dels articles les
aglomeracions urbanes han anat creixent. Peró ha arribar un dia que les
aglomeracions urbanes han deixat de
creixer. Es que els arücks i els !libres havien fet efecte? La nostra vanitat d'escriptors prou voldria adherirse a aquestia tesi. Peró, posats a ésser
sincers, haurem de dir que la mateixa
exageració dcl mal ha portar el remci.
Quin ha estar el factor dintre de
les aglomeracions urbanes? El carril,

la ferrovia, el cerní de ferro1 Aquest
enginyós aparell ha anal a cercar el
pages a casa sera, l'ha dut 5 la chitar, fent-ne un obrer, un botiguer, un
mcrge, etc.
Davant el fu- deis atapeimcnts bumans, la gcnt tcmorcga va maleir la
ferrovia com si Los una invenció diabólica. Els artisttsels acusaren de
fer malbé el paisatge i de substituir les
indumentàries tipiques i els costums
pintorescos per una cópia de les maneres ciutadanes; els historiadors es
donen de veure con esventaven les
cendres del passat; els higienistes els
feren responsables de la decadència de
la raça.. Cal die que molts d'aquests
senyors, si no fos per la ferrovia, no
haurien mai tingut "esment d'aquests
fenómens que deploraren.
Dones aquesta mateixa eina malcida,
causant de les aglomeracions, adés ha
començat a desfer-les. El mateix veihiele que va portar cl pagis per estarse a atar, ara porta el ciutadà al
camp perque, si mes no, hi dormi i hi
mengi.
A Paris, per exemple. està comprovat que la ciutat própiament dita ha
cessat de créixer. A Barcelona, si les
comunicacions fossin el que han dotoser, comprovarkm el mateix. A hores
d'ara, ja és evident que totes les poblacions a menys de trenta quilimetres, en lloc d'ésser absorbides per Barcelona, creixen grades a Barcelona.

Caries SoldevIla

La llilila huillona _
Un amable senyor ens ha tramès
una nota que en ha rebut adherida a
una carta escrita ei cataba. Val la pena
de reproduir aquesta nota;
"Distingit senyor:
Cregut que a l'actual expandiment
del catalä corri a !lengua literària i
comercial, tetrim el deure de contribuirhi tots els catalans, Ii prego que tingui a be redactar en la nostra llengua
toles les factures, notes, etc., etc., que
ens dirigeixi.
El saluda afectuosament,
PAU OLIVE.
La Central, Carme, 6.—Terrega."
Cal retenir el nom d'Ea Pau
comerciant a Tàrrega. La seva idea
de recordar a tots els scus clients i
proveidors l'obligació que tenim els catalans d'honorar la costra !lengua, és
lloabilissima. Tant-de-bo tos imitada
per molts anomenats catalanistes que
haurien de començar per posar llurs
impresos en la Mengua que parlen.

• so

Tot sovint rebem cantes de subscriptors fent-nos avinent llur cstranycsa
clavara els cartclls del teatre Espanyol. Nosaltres no poden ter altra
cosa sini declarar que no hem arribat
mal a compendre el misteri d'aquests
cartells. Les obres sin anunciades en
català, perquè Ilur tito' és català, i en
catalä han d'ésser representadcs. Peró
la resta del cartell és en espanyol.
Per qué
Ningó ha arribat mai a explicarnos-ho. lleno sentir diverses hipótesis
— totes absurdes. Des d'ara cal dir que
no hi ha cap explicació que faci referència als interessos materials del leatre.
També ens hem estranyat públicament que l'Empresa del Romea deixi
d'usar l'idioma nadiu en els anuncis de
companyies estrangeres. Davant rexemple del Liceu, suposem que en la
próxima campanya Robinne-Alexandre
i Cora Laparcerie, no voldrä amarguejar-nos el plaer d'admirar un art
selecte, amb la mala impressió de veure els anuncis en l'idioma del domina-

dor.

• ••
Dins els terrenys de la futura Exposició d'Inclestries Eleetriques, s'hi

ha instaLlat algun quiosc de begudes.
No tenim res a dir contra aquest tel,
Pèró ens ha sorpres desagradosament
veure aquests quroscos plens de retols
i reto/ets on, ni per etzar, poden reenea una paraula catalana.
Els senyors comissaris de l'Exposició no podrien intervenir una mica
per evitar estridéneies d'aquesta mena ?

iiìfolc'a

eu mole

Guayaquil (EquadarS, 1 7. —
El volcà Tumgaragua ha entrat
cts erupció.
Els voltants de ItiuDamba han
quedat coberts de cendra,,—Ha vas.

CURS D'HISTORIA A "PATRIA LLIURE"
El vinent dijous, lo del que som, a
les des del vespre, donara comenc a
¡'Ateneo Nacionalista "Patria Lliure"
—Contri) de Cent, 227, !misas, xamlec; a Casanovi--un curs de
Catalunya, a canee del professor Pas
Romera.
Es donara una classe els dijous !cintra a l'hora indicada.
L'assistineia
tinas i grerui* CONFERENCIA,D'EN MA539
I LLORENS A REU.
El divendres, dia 20, a les des del
vespre, tundra ¡loe al Centre Autonomista de D. del C. i de la I., de Reus.
la clausura del eicle de conferencies
amb una de publica a cerree del diputat.
de la Mancomunitat senyor Mons4
Massa i Llorens, desenrotllant eh tensa

Per que vull dir-me separatista.
FESTES NACIONALISTE.R
A RUDI
Diumenge que ve, la Ioventut Nacionalista de Rubí celebrara una diesel°
nacionalista, amé', ocasió de festejar la
solemnitat de Sant Jordi.
Hl haura tocades de sardanes, co,..
test orfeónic i una conferencia a caerec d'En Ventura Gassol, d'Acció Catalana.
DIADA DE LA LLENGUA
CANET DE MAR
La Joventut Nacionalista de Canee
?e Mar organitza per a diumenge vinent, dia 22, una frota en honor de La
Llengua Catalana.
Amb tal mello, s'Id !ara un nziting
a base d'oradors de diversos grupa del
Nacionalisme. Per Acció Catalana, /si
par/ara el regidor barceloní N'Estanislau Duran-Rcynals.
CENTRE NACIONALISTA
CATALA DE NOVA YORK
En la reunió celebrada el proppassat
gencr per l'Assemblea general de SJcis d'aquest Centre, fose elegit el nou
Consell Directiu segiient:
President, /mime iurnet; vice-president, loan ¿gen; secrete:si exterior,
Joaquim Rosselló; secretar: interior,
Joan C. Rios; secretari d'acta, Josep
Gabriel i ilonguió; tresorer, Estere
Puigdengoles; complador, Frederic
Claramunt, i vocals, Frunce-cc Va.'ls,
loso Fontanals, Isia're Farriols, Ramon Rexach, Francesc Balagué i loso Conuco.
LA FESTA DE SANT JORDI, A VICH
"Catalunya
do Vid, prepara
per al diunsmge, vigilia de Sant Jordi, una festa en honor del Sant Parró.
de Catalunya.
A mis de sardancs, En Manuel Cae.
rasco, regidor de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, hi donara una conferen.
14E DISTRICTE DE GR4.
NOLLERS
Diumenge es va celebrar amb
míting la inauguració del Casal Nacionalista del Vallé-o, prenent-hi par(
el candidat regionalista mayor pie;
i de Bes.
Per a demd, dijous, el candidat d4
la II. senyor Torres, donara una
conferéncia sobre el tema; "El que
significa per a Granollers la propera
lbaita electoral".
nn••n••1111%

L'afeite de la («ralla: E desliualari

els

telegrames eu

loma de lotogralla de hieda
Paris, 17.—"El Maten" anune
eia la próxima inauguració,
titol d'assaig, de dues linies per
a la transmissió de despatx
telegràfics que reprodueixin
eriptura autógrafa da l'ene
der.
Els telegrames manuscrit
secan rebuts pel destinatari en
Tonina de fotografie de l'origla
naL—Ilavas.
Parle., Ii, — La Premsa (15+
na els següents detalle reía-,
rents a la installació de dues
talles fototelegräfiques de Pa..,
ris a Li6 i de París a Estrasa
burg: Els telegraenes escrits
seran rebuts pele,destinataris en forma 'una fotografia
de l'original. Els documents que
hagin de transnaetre's e'escriva
ran en caräcters o linies en ne.4
gre sobre blaue. Podran estar
de qualsevol caràcter, ja siguin
textes, dibuixos, ereniques Q
plänols. E spedrä expedir e la;
velocitat d'un telegrama ordie
nari dibuixos i esquemes
als enginyers, reproduccions de
modele i mostres per al cornere,
retrats a ha linda i caricatures
per als periedies. Per ültim podran eircullar &enea traducció
previa caräeters xinesos o apones°, 1 textes de taquigrafia.
—Radio,

LA PT111,WIT \
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COTITZACIONS DEL DIA 17 . D'AE3R L DE 1923
BORSI MATI

BONS NIT

Oba. Alt 85-1 Tase
Noria
72'25 72'95 750) r.2so
Alacents
. . 72'65
7165
Alioalusof
75'
1M`
Gran Metrop
154'
F. C 5Ielrup.
. la'
179'
. . .
' 127' 113' 127'

7275

1 ge'er.1Ccron.
743231
74'251 7453
i 72'75i 74'

lliFiCEIZIA
Luna , 9.0 O 0.0 O O
1 79'751
5.0 0.0 0 0
79'50
" 13.000.000 13 7875 7312
C 78151

AJTITATIT BREMA
Emlssici 1 9 0 3
" 19O4

»
"

teos

1006 A
"19OB
1906 C
9907 D
1910 D
1910 B
1090 E
1312 I'
1913 B
1016 B
1517 B
,.
1 9 1 El
191)8
"1000 B
1921
Efxample 1890
"
/1 O7
"
1913
8002 Reforma

71751
79751
75751
61' 1
7075
8175
79'
79'23
792)
7550
7425
76'75
7185
79'25
79'25
79'25
7115

Ea'
es'
8015

7E93
7430
70'15
7115
7915
75'

05'50 79'50
8515
6.750 £150
6135 8175

MIS
Port de Barcelona
86'
9635
"51e1111
1X'251
"
Cerilla
94'751
"Gijón-Musel
G

•.1

• nene Eap. 1.10 Plata

'Lean. . .
sueros ro er.
Sucres ord
liedulet•

3 0 10.,
2 5'7 7
1 1 43 2
1.412
1710
9'3
4 2'9 a

!
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Chile . . . .
IterlIn . . . .
Co p eit7.38110 • •
Yokohatill • • 1 •
Itelgoal . . . .
Noruega . . .

249
93 35

.

4150
;cela

rio"ta

BORSA DE LONDRES
27'O0
1 a 3'0 o 11

562•
4323
50 31

Alaennts
1-71-Or's
Liras

• i; 70'27 7671

nom e n
. 85•50
E2 91 3 0 .13 . • • • ze . 9.37'98
llolarg ma „ .
21/75
1151 0 . .
. . 74 76 7•P25

Tieso Yerk .
Portugal
.
Suecia .

. 462'75
273' 223'99
Argentina . • • •
Detall .
17.00
Greria
97'15
aoruesa ..
28210
Dinamarca .
02'7
Pernil
.
• 2150
Vi
Praga • • •
• 1 4493

l' I 2
i's3
655 5

quilos en brut.

Mercat regulador d'inca
(Mallorca)
7-

(Del nutre corresponsal)
Atmetna, a 232 pessetes.
Ninngetem Manques, a 82.

HEACI5liS FUECELLELS

OBLEACMS FERFICARILS

CA 1 ELLCTEITAT

4%

Mercat de Reus
Amb molla coneurriVueia de foras-

tes ha trauscorregut el niereat
cotitzant-se els SOgnents preus:
Ametlla Maroma (en gra), a 28 dut
TOS quinta.
Atnetlla en gra Ilarguet. a 29 i mig
duros quintà.
ldent Ideas Esperança.- a 22.
Mera ídem Com), a 1 13 .
litem molla, a 93 pessetes el sae de
130400
Avellana en gra priraera, a 100 pessetes quintä.
Avellana en gra segona. a 94 pessetos quinta..
nena en eleColla, negreta, a 135 pessetes Fae de 5.400 quilos,
ettnn, u CO.
ldem

prtraers. de 30 a 31 pessetes els
15 quilos.

Ideal segona, »le 23 a 2S.
Vi del Camp, blanc, a 9 ralo eärrega i grau.
Diem idem negre, a 7.
Idem Priarst. de S a 9 mis.
l'esols. a 42 1105,eteR la quarters.
Garrotes, de 150 a S pessetes quintä.
L'avellana i el vi auimats. Les garrotes, fluixes.

Mercat de Vich

Blats blanca, a 43.
Diem roits, a 4 0.
Ordi, a 35.
>leyese, a 34.
Presa per ',asaetea els 100 quflos.
Vine del polis, de 22 a 24.
Alcohols, de 190 a 200.
:M'aleles, de SO a I( 4).
Anissats, de 150 a 225.
Preus per pcssetes els 100 litres.
Oli, • 7 pessekes quartä.
Oso, a 150 pelsztes la dotzena.

usa thitzena. a 1 00.

parell. de 17 a 25.
Pollastres, paren, de 13 a 20.
(1, lt a 11.
CAnills,
Matuellous, un de 40 a 95.
Nedriços un, de 70 a 225.
l'atares, els 100 quilos, a 22.
Neixa, q uiulä de 55 galos a 24.
Fartuent, an:atä de 55 quilos, a 23.
Civada, els 100 quilos, u 33.
Ordi, els 101/ quilos, a 37.

Mercat de Mollerusa

De la Caixa d'Estalvis
En Fültina setwana ban ingressat
977,838 pessetes, proredents de 5.5.S3
imposieloua. earent 747 el nombre gil
113115 imponents.

S'atta satisfer per 1.710 reinteg:cs
7.ü.9S1755 pessetes, 1 per la cowpra
t ufors per eompte de 14 impictents
20.2001)5 pessetes. Total: 1,721 Id 1.
legres 471,01530 pessetes.

Mercat de Borges Blanques
Lilat hlane, de 29 a 27 pessetes.
Mera rois seeä. de '28 a 29.
Idem Ideal horta, de 27 a 23.
0141. de 15 a 19.
civada, de 13 a 1 3 50.
l'acfs, de 20 a 24.
Fes, a 283.
Faena, de 20 a 27.
Eesols, de 40 a 45.
Preus per quartera de 4 dobles.
Llavor d'alfals, de 23 a 2350.
Patates, 1E150 a 2.
Preus per pessetes els 10 quilos.
Garrotes, de 10 a 1050 pessetes els
40 quilos.
Ous, a 2 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES
Frultar extra, de 31a 32 rals.
Fi. de 2050 a 30.
Correal, de 27 a 28.
Fruta per (marta de 31W quilos.
OLIS Dl 1'lNY01-1
Grec, de 130 a 135 duros.
Verd, de 120 a 125 Ilem.

Ingresos de la Cornpanyia
dels Ferrocarrils del Nord
d'Espanya
Del 21 al 31 de març aquesta Companyia tingut un augment en la
seta recaptació de 505,95 1108 pestetes vista la recaptac i.2 en Ira MateixeS
dates de Vany 1022.
tel primer ele geiler al 31 de marc
pujäel total de la sera rettaptavin a
la quantltat de 3.350,15012 pessetes
sobre la rteaptaeld en les matsixes
dates de l'any 1922.
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Cotitzacions del 17 d'abr; 1923
Dlsp.

Tintes anterior .
Obertura . .
Segón telegrama
Tanca . . . .

rk ( b"rt 09abrlt
Jalinl
. . .
lescsallre . . .
N . ".
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BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Contra, núm.
TeltIons 1230-123 1 A.

B y nit d'Espanya

8115

liarli/ de tlanova
Batir de 1/21131/13'd
Creellt 1 n 0:-Iis

FFUCAIS 1 iilfAilCS
.5,,nt

99'

Sarria Barcelona
103'
O'reitse Vigo
1150
16'
Manrosa lierga
57'55
Andalui os
111,4150115
(yr
Y yllad. Ni. Iliosecite
51
Oloi Girada
27'
24'
Alandara
76'
C. U . rros. 1 11'ramvs. 16'
Canal MY,
SIllena Alcoe
29'

Canaj rratetl
la Maquinista
'Esp y nya Industrial

.13idro. del Lima
Sucrere 11'l Segre O
Gral. Trleons

EMPRESEZ REUNIDES S. A.
En compliment del que disposa l'article 9 dels estatuts
d'aquesta soeietal, el Col/Ball
d'Administraciú convoca als seilyors accionistas a la Junta general ordinaria 4te se Celebrurn
cl dia 28 del que som, a les quatre de tai tarda, al domicili
.Passeig de Gracia, 56, per
II l'aprovacid del balara" de 1922.
-P. A. del C. d'A., el President,
II. Roca.

S'Ila publicat

I EL

NIOULEMA

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la seccid primera ha Amparegut
ErMEa Bié Torruella, acusada d'un
furt (111 400 pessetes que foren recuperades, per la qual cosa el fiscal ha
demanat la pena de quatre mesos i
un din d'arrest major.
A la secció segono va acabar-se la
vista de la causa seguida per falsedat
contra l'ex-alcalde de Ripollet, Salvador Bayó Morera, ja difunt, Dcrnenec
Comadrau i quatre mes, amb un verecEcte d'inculpabilitat del Jaral i l'absolueó de la Sala.
Acusat d'un delicte d'estafa s'ha
asscgut al banquet. a la sec:iii gecria,
Tomàs Quiles Peris. Fluidas les proves, el fiscal ha retira l'acusació,
Cp•ecialit el fct com 1, ii,ta.

CEAL111

per Rafe! Carnpalans
Pròleg de

GABRIEL ALOMAR
1'25 pessetes
Edició de propaganda: Dos
ralo a Uds els quioscos.

El Fornent de les Arts Decorative
assabcn t a els set] soeis que l'hora cl
sortida par a l'excursió a Tamarit
a les
del mati, pel baixador da
Passeig de Gräcia.

>muero

i

ül es vid

/3'50
1152
13'51
13'31

14'52
14'23
1459

27'M

2731

2712

2717

1.X0

are

1501

12,

1239

litE193 iLIE3

ERS RE

Artar Corral
lados. Aleor.olera.
78,
roment propietat
C TranstnerlII
S. A. 5Ionegal
49'
S. A. banda
173'
Catalana C. 1 Ram. A 100i
n
'
P
Torras fer. 1 COM.
5150117 Furo
ASZlners Tarrag. A

Permsnlar

La Cambra ()ricial dz1 Llibre t'inda
fati-me . .3 del Imiblie sobre la intaressant
Exposieit, del Llibre Frito, 5o, insta/.
lada al Palau de la Mano), tunitat.
La Gambra, d'acord anal, els arpan'Azadara, Iba determinat n 1ue . braut els
dien 1)110 csti3,ui (hertz) l'Exposició, pu51 1 1 el pRblie adquirir les ot • res entwbadea en les seeneuts condicions:

Els 'libres el preu de venda deis
quals no execdeixi de su frailes, a ran
de 050 pessetes per frase.
Els 11,bres el pren de venda dels
quals excede:si de 50 franco, a 150 de
045 p2ssetes per frane.

Prirneres Comunions
Devocionario. Recorda oris. presents.
LEhrerU Subirana, Pena:enlosa, 14
Els velos 4i carrer de Lincoln (Sant
Gervasi), erden 1 '3:e2e:6 de les autoritats d'aquella barriada. respecte un
baleó mIr l'esrnentat carrer que estä
convartit en una ¡Ibis du gossos, amb
la consegüent mokstia per als velos,
ja que cada vegada que passa un vianant cl saludm amb els seus lladrucs,
nuvont un fort xivarri.
----RESTZDRANT nOYAL
Eald C I o To
eada dia te dansent de 5 a 2,1
de 8, i dinar a l'anturicar!a, de
9a

Un auto atropella, ahir al vesprz a
Els abornmen's a l'Expoeiciä InLlums Panis Noel, de dctze anys, i
Esperança Pascual Llanes, de vint-i- ternacional del Mobt'.e i Decoració
ton.
d'Interiors
cs venen al preu dc vuit
ASSENYALAIVENTS PR
El Parús sofri una commoció Cere- pessztes en gairebe tots eis establiAVUI
bral i crosions a tot el tos, de pro- . ments dels següents carrers de BartiOstic greu; la Pascual sofrí la frac- celona:
AUDIENCIA TEMITORIAL
tura de la canta csquerra.
Ronda de Sant Antoni. Ronda de
Sala pr)iner5. - Barco1oucta. - Maler
la Universitat, Plaea de Santa Anna,
El fet ocorregué al carrcr de Sans,
7 .lantia. A. totti l'ales, caatra Joaan1m
ronda de Sant Pata', carrero de Mamaro del de Riego.
,I0 a-cm- 1 altres.
Horca, L'arme, Avinyó, Jaume f. pla3,-.rd.-Majer mg:Aja Jesen Ma; ca de l'Angel. Baixada de la Presó,
7:3 iny.n.ta. contra 1111.. de Parcelc..
l
or g
esos carrer de la Portaferrissa, Passeig de
al.
Grácia. Rambla del Centre, Rambla de
tuarea "EL GALLO"
segona.-Vendre,1.--- -idee.-Catalunya, carrer de Ferran, carrer del
Pacareu, .g eriila 1 Valls
Joan Romea i altre, contra Joan
Ba,rnes, 18.-Ultintes
creacions Comte de l'Assalt, Placa Pseal, carGuasrh i altre.
.
rer de Petribml, carrer dc Pelai, PiaCa de la Universitat. Rambla de les
AUDIENCIA PROVINCIAL
El próxim dia 22. el C. E. Rafel de
Flors, carrer de la Boqueria, Porta
Casanova efectuzrä una excursió colScceaó primera.-Audiencia. Un oral
de l'Angel, Plata del Teatre, Pla de
leztiva
a
Piera,
Sant
jaurne,
Sant
Lloper danys i tres iticklents per estafa.
la Bcquenia, Rambla dels Estudis,
renç
d'Hortoim.
Monistrol
de
Noia
i
Secció segona. - Universitat. InciRambla de Canaletes, carrer de EonSaht
Sadurni
de
No:a,
visitant-se
les
dant per estafa.
tanella, Ronda de Sant Pera. carrer
Caves del Xampany Freixenet.- Punt
Secció tercera.-Llotja.-Dos ora%
de la Dipmaci6, carrer de Claris, carde reunió, a dos quarts de sis del maper estafa i furt.
rer dz Llúria, carrer de Girona, carti, a lestació de Magória.
Secció quarta.-Ccncepció. Un oral
rer de l'Hesnital i Cons:.1/ de Cent.
per danys.
S'han editat unes fulles que estan a
Plises I Calatc-Meroeria Donet,
la disposició del públic ea els dits-faClaris, 15
tablirnents, en les quals s'enumcren les
festes que cstä, organitzant cl Corn/te
El Colmen Directiu de /a Federaeió perqué l'Exposició sigui en tots set.CE
por
de
Coopera
tived
a
la
eanstrue.
r AR.CELONA
de Cales buriles ile Catalttuau 1 /ni- tus el lloc prcdileete del públic durant
CENTRAL: Rambla dale Estudie, 4
liare ha acordat finar la %tata itil 30 eis mesos de maig i juny.
AGENCIES: harnero 1, Crea Canana
del torrent (mil a termini wäximain
2 , Sant Andreu, 245.
L'Acadèmia i Laboratori d Cién
tierwQ /en Cooperatives puguin
Malero 3, Salmernu, 111.
licitar llur !mutis a la Federaeiti sen- cien Médiques de Catalunya, celebrará
se pagar el dret crentra . la tisis!' per 5e4116 científica avui, dimecres, a les
VALONS, CUPONS, GIRS, CANVI I
cbtitnte que no tinguin
.ft,i7o•tcr deu de la nit, en la qual el doctor Puda 1 mintieres.
BANCA
jol i Brull Cara la comunicació ja
el
aSesionart
j e la anunciada sobre "La terapéutica quire Pa rtit fa
C.41:a700eta catre k` Ceoriera.tres cdrúrgica i la terapéutica física en cl
äpartat as correas, Val
lb .141es
Direcci6 Telegrhilga
El 30 dril corrent acaba tendal cranc de la matriu. Estudi critic de
CA TA 1., ONZ A 92A7rJn8 per polar Murar cid 14..).:4114 zelac:o. la tecnica i resultats obtneKs en cl
moment actuar'.
52 0 amb el Con¡Ws de Catabinya.
smclN=MN,

ef m

14.51

11'48

Je

2113
2;3'3

61'
67'
176'
170'
72'

Hotel hita
76'
Carbura metallcs
120'
La BOnolula
A sa.

7539

C, LT
197

S. A. Cros

fritcrlor-etp. •
Exterior
4 0/0
Espanyol
Ac. Alacant
Ar. Andalusos
"
(lbs.
"
Obs.
2.•
(lbs. Caceres Par.
Accions Nort
1.•
Pamplona
1.4
naree!ona
1.•
Asturles
1.•
2.•
Tabas' Filip.
Blotinl,o
Renta Tranc
a.,
«•
5‘9,
l'ert
"
"

F.INES I CADEOlu,S
Carboníferos
110-50
tlullere•19117 198'
Al. I sondee
O 5'
P o'
Carbons eit,eiries
1801
Mines (lel 11.2
255'
CarbOris Berza
O 82'
P7511'
S. Carbonera P
173'
01.' 120'
O 2 • isa
Minera
60'
General de rarbons 41'
Lato 51Inera
43'

4. •"
5. •"

.

121,5
520.
616'

atc.

nr
702
24 711
n

762
797

Lleydas

Astürtes 3.•
712'
Priorat
Pamplona esp.
719'
Valencia Utiel
Alarant 2.•
3.•
Caceres acoló
Gordobis
Annaiusos 1. • var.
9•"
1111- 3 0'
Igd21.gent.

9730

A conseqüència d'haver caigut des
de dalt Tuna escala, a la cotxera deis
trantv:es del carrer de • Josep Balaguer i Balaguer es trençit el
braç esquerre.
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Sants d'avui: Solemnitat de Sant
_Toser). Sant Eleuteri, bisbe; Sant Apa1 -:::i, mártir; Prefecl, prevere i mártir, i Santa Aulia, Mártir.
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L OCA L
A les vuit del matí d'ahir bou auxi- nälisi els dilluns, dignecres i dit
liat al dispensari de la Barceloneta, I a les to del mati, al Palau de la
Adolf Castenyeda Canyade, de 11111-1' tualitat. L'envio de productes ps:
non anys, el qual tenia diverses cre- litzar pot fer-se a tuthora
mades al ros, dt pronóstic greu, pro- 1 casos d'urgencia a casa del d3cwr
duides a conseqiiincia d'haver-se cre- Piara, Salmeron, 95, de 3 a 5 ee
mat la barraca on viola, a la platxa
tarda.
de les Drassanes.
En demanar un anàlisi ha dc
minar-se clarament llur objecte
t de puntualitzar c o que es desitja
Caramels "PIROPOS" ¡ Palau i dispensaris es :robaran
fulles impreses amb les tarifes i
.Ahir fou detingut Eustaqui López ; veis uutuarats per a poder le
López, de cinquanta anys, d'ofici salal'anälisi desitjat pel metge de u
ter, el qual agredia amb un ganivet al ¡ lera.
matrimoni Modesta Garcia Casanovas
El servei de raigs X tindrá
i Antönia Boronat Puivert. 'Ambdós 1.Palan de /a Mutualitat el dijous
sortiren de ragressió zmb diversen 1raer de cada mes, a les 11 ditl tul
cides a 101 cl cos, de pronóstic reservat.
Acompanyat de l'advocat
nyor Jesús Pinillo, ahir
Divendres, dia 20, a les 7 de la tara )'alcalde ei senyor Josep
da, a l'escola d'adultes del carrer
net per manifestar-li que
(13, principal), el doctor Salrara al Museu de la Donen d
salEspasa donara una conferéncia pú- guitarras d'un gran valor ara
blica sobre el tema "L'art de cuidar tic i tradicional, Ilegades per
els malaks".
senyora Herminda Vinyeta.

JOTS VIL A NO V A UNICI, 6
La Junta henifica de Sant Andreu
i La Sagrera, que presideix el tinent
d'alcalde senyor Cararach, durant el
passat mes de març ha reparta entre
famílies nacessitadics: 54r vals de pa,
202 dc carn, alo d'arrós i 412 de mongeles. que fan un total de Eóq'So pessetes.
/

F ü rica tl'O riebrela
Arkles per a prests i 131113
Vendes al detall
PON sense conipetencil

4 - Porlaferrissa -

Cn a)41 1a, r4os ,0 11, e r,ri e, rdeants. r tf,tproin,qmu et In! 1s. ea rnt,t 5.
l'Elixir GomIncó Climent.

El revisor de la Companyia del fer.
rocarril de M. S. A., ¡Manuel Sinachez
Carbó. mentre anava d'u; vagó a
Ire revisant g is billlrls, caigué a - la
via entre les estacions de Gavä i Prat.
Fott portat a Barcelona i després
d'auxiliat de primera intenció a re-latió se.1 va traslladar a la CUY/da de
la Companyia, a la Ronda de Sant
Antoni.
La Junta de Gevern da la Quinta de
Salut " L'Al iang a," donant compliment als acords de Vülf.raa assemblea,
es complau en assabentar a totes les
entitats federades, ascciats i palie en
general que, des d'aquesta data queda
establert el servei de laboratori d'a-

,J. de

Pis principal o primer.
fins a un maxim de 500
pessetes mensuals, p21
entitat nacio:uilista, si.
tuat entre els ca:r2rs d
Arnés Rambla de CI.•
taluny2, Funtanelia
ha, se sol-;ic;ta.
Enviar ofertes a l'admstració de La PJ•
tIcitr!t Sr. Li. J.

(10].9 lluspitaIs dy
1.5ielg...a a gh..
U!. .is. Cola, leca i Oodflcs. Consull3

tt a 5. Consulta eeuniunica. de 5 2 a 2. 1'.513.. ..le les llora,

Malalties

S.

del l-stó,nac es curen radicalment arel"

GASTR013101, RC»,SELL

Dipbsit: Farrnacia internacional. Rambla del Centre,
„E,
l'hosp:tal de la Santa Creta. GOLA, NAS OPasseig de Gracia, 83, pral. T4efon ,7,:74 A.
Guat. :n.1m: radical de la fortor de

0!.

ud.,'
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ELS ALIkTS PRENEN SEVERES MESURES

Varsavia, 17. - Comuniquen
de Moscou:
El cos de monsenyor Butkie%tia, arquebisbe de Petrograd,
assassinat, com as sabut, per
lea autoritats soviètiques, fou
enterrat en 'Un cementen prbaire a . Petrograd, a la fosa coma.
Cada dia és més critica la situada deis sacerdote catòlics
presoner s , entre els quals figura monsenyor Cieplak, que es
troba a la presa de Butyrky.
Acaba de saber-se que la meitat deis quevures Jramesos als
sacerdot e eón confiscats sistemätirament per l'administrador
de la presó.-Havas.
LA PROTESTA DELS EllGRATS Russos
Paras, 17. - El Comité na-.
aonal rus ha publicat una crida
dirigi da al anión civilitzat, protestant contra els crims bolxca
vistes amb motiu del procés inWal contra Tikhon, la vista del
qual ha de celebrar-se avui. Hayas.
lataaTle: HORES DESPRES DE
DECRETADA LA SENTENCIA
ELS BOLXEVISTES AFUSELLEN 252 OFICIALS 1 SOLDATS
Helsingfors, 17. - Comuniquen de Moscou que el Tribunal revolucionari de Chita sea..
ha de condemnar a mort a 252
oficials i soldats que serviren
en eis exèrcits de l'almirant
Keltchak i del general Semenoff
Fets presoners quan la derrota de l'exèrcit blanc el 1919 i
192 1' i indultats després i ponis en llibertat, foren objecte
no obstant, d'un procés interminable en virtut del qual els
beIxevistes els detingueren de
nou condemnant-los a mona
Quatre hores després de la
confirmació de la sentència pel
Gomita revolucionan de l'Ex,
trem Orient, els 252 condemnats foren afusellats per un batalló del 3li regiment d'infana
tria.-Radio.
A VARSOVIA ES PREPARA
UNA GRAN REBEDA AL MARISCAL FOCH
'Varsòvia, 17. - Es prepara
una gran rabuda al mariscal
Foch. En la manifestació de
simpatia que s'organitza pren-

dran part el Govern, els Municipis i les Associacions i Sindi,
•

S'ha encarregat al célebre
pintor Kossak els retrata agües
tres del Mariscal i del general
Ilaygand, els guata seran colacata al atusen Nacional en un
arte d'homenatge i gratitud. Radio.

LA CAUSA CONTRA EL PA,
TRIARCA TLKHON AJORNADA
INDEFINITIVAMENT
Mascou, 17. - En els caretas
ben informats s'assegura que
la vista del procés contra el patriarca Tikhon ha estat ajorna,
indefinidamenta-Radio.
L'ORDRE A MEMEL 7
alemel, 17. - A consegtiana
via dels recents disturbis s'han
efectuat detencions i expulsions
laardre ha quedat restablert i
ls'ha représ el treball.-Radio.

REUNE) DEL CONSELL DE LA
SOCIETAT DE NACIONS
Ginebra, 17.-E1 Consell de la Socatar de Nacimos s'ha reunit aqucst
rrad sota la presidencia de Mr. W n..od
ministre d'Instrucció pública
Gran Bretanya.-Havas.
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Essen, 17.-S'espera avui la promulgació d'una serie de novas mesures de
rigor per part de lcs autoritats franceses, per finir el termini donat als
industrials per al pagament de l'impost sobre el carbó.
Els industrials alemanys no consentiran probablement co pagar-lo, alegana haver-lo ja.)pagat al Sindicat alemany de la hulla.
•
Les autoritats franceses els han fet
en
cas
de
no
pagar-lo
sera.
saber- 4ue
confiscada una part de Ilur fortuna
privada o seis condemnarà a prcssó.Radio.

1.236 NOVES EXPULSIONS
Dusseldorf, 1 7.-L'Alta Comissió interaliada dels tcrritoris rhenans acaba
ele pronunciar 1.236 noves expulsions
de funcionaris alemanys,pertanyents en
ijar major part al servei de ferrocarLA SITUACIO TRENS
DETINGUTS
Brusel.lcs, 17.-Els periódica publiquen un despatx de Dusseldort, segons el qual els belgues miren amb
prevenció dotze enginycrs ocupats a les
fabriques Krupp per l'actitud que adop
tan prop de les autqritats d'ocupad&
Segons un altre despatx que publica la premsa d'aquesta capital. els aliats
han dctingut dos trens, apoderant-se'n
i tumbé de llar carergament. Es oren
que es tracta de material destinat al conegut industrial senyor Tissen, que havia de passar al territori no ocupat,
burlan la vigilancia dcls aliats.-HaVe.

Eis alials suprimeixen el Gomissarial

del Ileich

Coblenza. 17.- L'Alta Comissió interaliada en els territoris
rhenans ha acordat, a paliaba
de l'Alti Comissari francas, sostingut per l'Alt Comissari belga, la supressió oficial del Co-

missariat del Reich-Havas.
SET ALEANYS DETINGUTS
PER AGREDIR A UN FRANCES
Estrasburg, 17.-A l'estació d'Oítenburg, un súbdit francés ha estat
agredit per set alcmanys. Aquests han
cstat detinguts.-Radio.

il08 alemplals coulra el en
d'Ha

iuìstre helga

D8 primor són aixecals g ls

res;

reas esclala alla bomba
Nomas descarrila o largó
Essen, 17. - Entre les estacione d'Herbestadt i Aquisgran
s'ha eornas un atemptat contra
el tren en qua viatjava el ministre belga arnyor Deveze.
Un dala sentinelles dala Boas
de guarda de la via vega a quatre individus que es trobaven en
els dicho. Avisats els sentinellss
dels llocs més propers s'obri cl
foc contra els esmentats indivdus. Quans els soldats es trobaren en el 110c on havien vist
els individus en qüestió, van
poder comprovar que els riells
havien estat aixecats.
Es tingué temps 'd'avisar el
tren en qua anava el ministre
belga.-Radio.
Brussel.les, 17.-Se sap que el räpid d'Anvers-Berlin, en el qual viatjava el ministre belga de la defensa
nacional, senyor Devcze. zoca. passada festació de' Roabeido, arnb una
bomba que hacia estat cellocada a la
via. Es produí una gran explossió,

SEIXANTA
Ningú no havia fet encara el moviment esperat. Cap altre so no havia distret l'atenció
forçada dels actors d'aguas:1,a escena. I la
vau seguí comptant sempre, sense el tremolor
mas Heu; les sa yas vibracions tan mateix esdevenien cada vegada més metäLliques.
-Quaranta set... quaranta vuit... m'arana
ta nou... cinquanta... cinquanta u... cinquana
la dos...
Una dona sospirä fortament: era Mrs.
Bryant.
-Cinquanta quatre... cinquanta cinc... eina
q uanta sis.., cinquanta set... cinquanta vuit..a
Ci nquanta nou... seixanta... seixanta u...
Aleshores, amb una netedat perfecta va
pr oduir-se, en mig del negra silenci, el xoc
dun objecte caient sobre la taula.
-La baga!
alaud Lille havia llançat aquest crit.
Selcher sentí defallir al seu costal afra.
B ryant. La veu que comptava titubeja un se,
gen, peno nomas un segon, i va seguir:
-Seixanta dos... seixanta tres...
Algunas veus començaren de protestar,
-No.., no...!
a--Enceneu els Ilumal
a--Aixel as massal
-caro aneu mis enllà!
-Seixanta cinc... seixanta sis... seixanta
seixanta pou...
L 'enumerauló continuava malgrat les pro -4

cla

SI-

EL MINISTRE BELGA SENYOR
DEVEZE A LA RUHR
Dusseldorf, 17.-A les dotze del mati
ha arribat el ministre belga de la Defensa Nacional, senyor Deveze, entrevistant-se immediatament amb el general Maginot.-12adio.
REUNIO E MINISTRES I PERITS FRANCESOS I BELGUES
PER A LA DISTRIBUCIO DEL
CARRO
Dusseldorf, 1 7.-Han celebrat una
reunió els ministres De Lasteyrie i
Thcunis, juntament am bels pirits francesos i belgues, ocupant-se de la qüestió de la distribució del carbó -Radio.
NOVES DECLARACIONS DE
M. THEUNIS
Brussel.les, 17.-En un esmorsar donat en honor de la Premsa estrangera d'aquesta capital, el president del
Consell belga es felicita de la cordial
col.laboració existent entre Bélgica
França, manifestant que la pressió
d'ambdós paisos continuara a la Ruhr
fins que Alemanya reconegui les seres obligacions.
Evacuaretn-digue-a mesura que
Alemanya vagi executant les seves
obligacions, i perfeccionarem i ruborearem la nostra acidó segans ho
sin les circumstancies.
Alemanya sembla que esta profondament ferida en la seca vida económica, per6 es necessari que abandoni
del tot la politica que ve seguint, car
del centrad, França i Bélgica intensificaran llur prpessió, ja que serix un
engany admetre la inversió dels paPers.-Hayas.
EL QUE EN DIU LA PREMSA
FRANCESA

París, 17. - Els diaris fan
constar unänimement que el
discurs pronunciat en la sessió
d'obertura del Reichstag pel ministre d'Afers estrangers senyor
Rosemberg, no ha tret a huno
cap element digne d'ésser aportat a la solució del problema de
les reparacions, i constitueix
solament una confirmada de la
tàctica seguida pel Reich, el
qual. dita "L'Acholo Française",
espera sempre els projectes etaborat s a Paris, per declarar in'.
rnediatament després que aitals
projectes són irrealitzables.
La majoria deis órgano de la
premsa estima que sarnearnent
cal retenir del discurs pronunciat pel senyor Rosenberg, la
confesiti del malestar que ha
causal a Alemanya l'ocupada
de la Ruhr, confesió (pis justa.
faca la decisió franco-belga

U HUI fi HON EN MOROSEGONS L111E11111
DE MICILDIED
- toa
Lisboa, 17. - Els aviadora
portugueses Coutinho i Cabrai,
que l'any primo!, intentaren la
travessia de l'Atläntio en hidroavió, adés es preparen per
emprendre la vulta al maro en
hidroplä, adoptant la mateixa
ruta que va seguir Faenan de
alagathaes. El Govern portugués ha promés patrocinar moralment i material l'emprasa.Radio.
EL DESBORDAMENT DEL 1111.7
MONTEGO
Lisboa, 17. - Comuniquen
des de Coimbra que la inondació produida per desbordament
del riu Montego, comença a decréixer.
Els danys produits a conseqüència de la inunda ció, eón
enormes -Nava s.
afirmacions del senyor Rosenberg, no fou mai citada per
aquest senyor.
Recollint diferents indicis que
demostren ja carta feblesa en
la campanya de resistencia passiva empresa per Alernanya
davant racció franco-belga, i
posant de relleu la situació cada vegada mas satisfactaria en
que es troben els aliats, els diaris acaben dient que la qüestió
de les reparacions marxa per
bon canal i que França i Balgtca es troben egullment disposades a mantenir Ilur actitud, a
extremar-la si cal, o a negociar
si arriba el cas -Hayas.

ELS COMENTARIS DE LA
PREMSA ALEMANYA REFERENTS AL DISCURS DEL SENYOR ROSENBERG
Berlín, 17.-La premsa goa
varnamental acull en general
favorablement el discurs pronunciat ahir al Reichstag pel
ministre d'Afers estrangers senyor Rosenberg.
Els diaris de la dreta mania
testen, peral, canes reserves,
puix disten que el Govern va encara massa Iluny en els seus
gens desigs de practicar una
política d'execució.
El "Worwaerts" escriu que el
senyor Rosenberg i eta oradors
burgesos es col.loquen en una
actitud, que no as probable que
puguin sostenir. Afegeix que si
Alemanya persisteix en la seva
actitud d'intrarrsigéncia, dia
vindrà en qua haurà de capitular i aquesta capituladas pot és-.
ser la fi de l'Estat.
La "Bandera Vermella" diu
que lotes aquestes declaracions
ministerials no són res més que
paraules i que el Govern no sap
qué pensar ni qua dir respecto
deis rnitjans més apropiats per
,treure Alemanya de la situació
i expulsar els francesos de la
Ruhr.--iHavas.

110 CODSifirä 3rribah cucara l'hora de

huolalerra

couciliaciá

Benin, 17. - Es creu saber
en determinats cerdas que
l'ambaixador d'Anglaterra a
Berlin, lord d'Abernon, ha donat
a entendre clarament a diversos membres del Govern imperal que Mr. Bonar Law no considerava encara arribada l'hora
de la conciliació-Radio.
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testas. Alga va esclafir en una rialla nerviosa,
febrosa, horripilant, quo va esgarrifar Belalter.
Estengue els braços per sostenir la eintua
na de la seva vaina.
- Vuilanta cinc... vuit anl a sis...
Enllestiu, per l'amor de
Déu!...-cridà Jessie. Sinclair.
-Prou!... Això és horrible!
-Noranta cine... noranta sts... noranta
noranta nou... cent...
set... noranta
▪ lits bird espetegä als dits de Slade.
Tothom va fer una exclamada d'aconhorta,
nient i la taula vaciLlä sota el pes dels invitats d'una naturalesa ben trempada, Slade,
per veure millor. Després un segon crit des-'
tupefacció i de protesta va ressonar arreu. La
taula eslava absolutament nua. La baga loa,
Via desaparegut una segona vetada.
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d'intensificar l'acció actual a la

zona ocupada per les sa yas tropas.
Els diaris, d'acord amb "Le
Matin, insisteixen sobre el fet
d'ésser aquesta la primera vegada que els aliats senten a panlardo la xifra de trenta mil milloros per part d'Alemanya, xifra que, contràriament a les

DOM 111110 CONTRUIti1130141N1

CIAR MIL

EL CIMA

fent un gros clot, quedant aixecats els
reus. El tren passa, pecó, i mimes
descarrila el furgó de cua. No van
ocórrer desgracies personals.-Radio.
Essen, 17. - Durant la nit
shan comès nombrosos actea de sabotatze a les vies tèrries.
Un tren que eunduia els senyors Deveze, ministre de la Guerra, i Conde,
ene del gabinet del senyor Thennis, es
va haver de deturar per un sahotatge
comes a la via. Per 'ultra banda, l'enpres Dusseldoef-Parts tamhe fon objecte de dues temptatives de desearrilarnent. Els nacionalistes havien eol.loeat damunt la via dues bombea, que
esclataren una mentre passava el tren
i l'altea despees d'harer passat. Afortunadament no s'ha ha gut de lamentar
cap vietima.-Havas.

D'ORIENT

LA -POLITICKITALTANA

CONGO DEL

- go: - -

1W1lLill

17. - El ot9-se.e
cretarl d'Afers estrangers Mac
Neil ha declarat a da Cambra
dels Comuns quo el represen-4
tant de la Gran Bretanya a la
Conferancia de Lausana aerä
sir Hornee Rumbold, Alt comis,
sari britänic a Constantinoblu.
Afageix alr. Mac Neil que el Goa
vera rus no ha estat invitat a
aquesta conferencia.
La qües1j6 de les concessiona
Chester no ha estat encara ob-'
jacte d'una discussla entre ala
Governs francés i britànic.
Aquest no té perqua mostrar-54
hostil a la concessió de aoves
empresas -pel Govern turc en elg
lerritoris tures, almenys cm«
aquestes concessions no esto.
iiilI en oposició amb les ja
concedidas a súbdits britànics,

Zondres,

Ni havia la imprassió, I no
pas d'ara, quo Dom Sturzo'a el
tamós decano que acabdilla el
'mar t popular catòlic, no sentia
grane sionpatie. s per Mussolini.
Era facil d'endevinar la saya
disconformilat amb el programa i amb els procediments del
feixisrne, Pera Dom Sturzo, borne hähil i fi, no ha volgut plantar cara a Mussolini en el perfode de major popularitat i
major .força del cabdill feixista.
Era de preveure que, una mica
mas avial o una mica mas Larca
hi haucht una mena de dual, politic entre aquests dos bornes
intelligents i tossuts.
Lía arribat el moment de la
huila? El cas as que s'ha plana
tejat un conflicto entre Illussoa
uni i el partit popular. Aquest,
en el recent Congrés de Tora
ha pres un conjunt d'acords que
han estat malvistos pelo feixistes i que impliquen l'establiment de reserves en la collaboració que el partit popular ve
prestant al Govern.
Mussolini no és home de mit,
ges tintes ni sa ya als ajuts condicionats. Meistert que la Primasa feixista ataca violentament
partit popular i Dono Sturzo,
cap del Govern tse convocat els
alambres del Gabinel perlanyonts al dit partit, am b la inlandó de plantejar-los un clac
dilema: o separar-se de l'organització a que pertanyen, o
abandonar les carteras.
Alguns periòdics italiano s'esforren a treure importancia al
conflicto planteaal.. Diuen qub
els acorde del Congrés de Torf
TIO tenen la significació hostil al
feixisme que hora els ha atribuit. L'Òrgan del 'atica, el "Oba
servatore Romano", despras
llamr la coherencia deis alludits
acords, troba que no mereixen
eta ' comentario severs que han
suscitat, i que un examen mas
seré i més objectiu de la situació creada contribuirä a la moa
deracia de les opinions pessi,
mistes relatives al desenllaç del
confli cte.
Tanmateix, la suseeptibilitab
de Mussolini i la irritabiTitat
dele sena addictes detraen de bel
majors proporciono a la divera
granda amb el partit popular. Es
té -per segur que, més o menys
afectuosanient. Mussolini hauré
plantejat el dilema als seus
companys de Ministeri perlanyents al partit catòlic, i la
Premsa fa calendaris sobre l'ac,

talud que aquests adoptaran. Hl
ha qui creu que no arribaran
dimitir, i que mes a'estimaran
separar-se del partit populasa,
aprotitant l'avinenteaa desliar-'
se constiLuint ara un nou parta
catòlic, amb el nom de "Unió
Nacional", que agrupara els dissidents de Dom Sturzo.
L'actual batusaa- entre Dona
Sturzo i Mussolini no es sind
präleg de les batalles que vindran mas tard. A daspil de la
dissittancia iniciada en el part it
popular pels que creuen massa
radical l'orientació del parlil,
Dom Sturzo conserva una força
efectiva i una popularilat gran,
eern oua vist ett el Congrés do
Tora on ha estala -objecte
tusiastes ovacions significatia
yes.

A. Rovira I VIrg111
ELS DISSIDENTS DEL PARTIT

POPULAR
Roma, 17.-Davant cl resultar del
Congres dcl partit populista celebrat
a Mita, manifestament contrari a nota coLlaboració incondtional a' mb el
Govern del senyor Mussolini, sla
acordat constituir un non partit que
s'anomcnarà "nacional" i en el qual
entraran tots els individus que penanyen al partit populista i vulguin aju-

dar amb lleialtat el senyor Mussolini.
-Hayas.

Crisi p a rci a l it a li a n a
Els lumbres populars del GORN1
daba
Roma, 17. - El ministre del
Treball, senyor Cavazzlochi,
acompanyat deis sots-secretari

Constantinohle, 1 7. - Dijoug
aorlirä cäp a Lausana, on pre-.
sidira la delegació .francesa, et
general Peflat., Alt romissari de
França a Constanlinoble,.
Ahans ile marrar el general
nonfirmara en nom del Goveria
francas prop d'Ealchn- paixà la
protesta que prescntä dimecres
passat contra la violació pal
Govern «An gora de l'acord
franco-turc de 101.1 per la coma,.
dassid al grup Ches i er de tia'
construcrió i raplataeió del ferrocarril Somsoun-Sivas. - Ra-.
UNA NOTA DE .:11- POINCARE
AL GOVERN NORDAMERICA
REFERENT A L'ACORD
CH ESTER
París. 17. - "Le Matin" din
que Rd. Poincara ha fet notar a!
Govern de Washington que cer
tes concessions fetes a un sindicat. nordarnerica mitlançant
l'acord Chestor anul.len els
avantatges feto cl :911 als sondas francesos i que per errase;
giient el Govern francés formu
tara. lis aoves reserves davant
de la Conferencia de Lausana.
El Govern angles hre ameras
un . gestió identica.-Havas.

Milani i Vasallo, hain . atust
aquest mal-1-a la presidancia,
entrevistant-se amb Mussolini.
L'esmentat ministre i sots-secretaria pertanyents abs panal,
popular han presentat la dimissió.-Radio.
•
CRISI METAL.LLIRGICA A
2SFONDRAalET D'UN PONT
MILA :: LA GASA ANSALDO s A AL PAS D'UN TREN : 3 MORTS
PUNT DE TANCAR
1 17 FERITS
Mita, 17. - Els establiments
Bagdad. 47. -.A la regid de
metallürgies Ansaldo travessen Basna s'esfondrà ahir un pont
una difícil situaci
ó. De tres mil "al . pas d'un tren militar. rectalobrers que treballaven, actual- tant tres soldats raorts'i tretza
ment tan sols treballen uns dos • de ferits.-HaVDS.
canta i es 'tem que siguin en
Varsavia. mansa as
breu acomiadats i tancades les atoaron qua Reelecto ha publicat
fabriques.
en un nariadic un antele en el
I Aquesta crisi ha produit gran qual. aLludint a la pròxima mar
preoimpació en els cerdas in- ya de la Missió econòmica and os In als -Ita dio.
glesa, diu que a Rússia tant
•
.11•W eire
li en dama de les relaciona ',a.
marcida amb Anglaterra .1 ama
EL • MARI PER L'ASSASSIA ROMANIA
les nacions estrangeres en geNAT DE MARIUS PLATEAU
ELS PERIOD1S1'ES ANGLESOS neral.
DECLARACIONS DE L'ANARAfp geix ais agente dialesVOLEN VEURE UNA REVOQUISTA ESPANYOL RUBIO
matics de l'Entente san teto tinr
LUCIO
París, 17.- Les declaracions
espies. i que la damanda asir
de l'anarquista espanyol Autos'ha formulat perqua es eonceBucarest,
17,
L'opinió
ni Rubio, actualment empreso&jai insto/anda( als cliplomatica
sorpresa de la impor- lic
nat, i altres declaracions i do- mostra
passa d'asser una broma pacuments recollits pcl magistral tancia que sla donat a l'es- cada, que ncc os merci x re epeata
tranger
abs
ruma
que
han
encarregat d'instruir el sumari
por part del Govern rus-Ilarecirculat
sobre
una
suposada
relatiu a l'assassinal del redacWaS.
tor de "L'Action Française", volució, produint gran sorpresa
L'EN-SOLDA DE TURQUIA JUSpede
nombrosos
la
presancia
alarius Plateau, han tingut com
TIFICA LA SEVA ACTUACTO
a resultat l'obertura d'una sea riodistas anglesos, arribats a
El Caire.'7.-En una proclama dirila dita capital, donant cradit
gona informaeió.
gida al nt mu5sulma, I ex-So.cm.
Segons aquesta enquesta a la als esmentats rumoro.
Turquia explica porque s'oposa a l'encasa on vivian l'autora de l'asA Ilaniversitat s'Osan reprès
eassinat de Marius Plateau, les classes quo s'havien sus- trada de Turquia a la guerra al costal
de les potépcies central, i justifica la
Germaine Berthon i l'anarquis- pas a conseqüancia dels
sena actitud amb preferencia als allats.
ta Antoni Rubio es tram is un
estudiantils dala paseata
Declara tarnhé que els kemalistes focomplot en diversos anarquis- dies.
ren responsables de les atrocitats cotas per a l'assassinat deis seoposicions
contintien
llur
Les
meses a Anatólia, i que la decisió
nyors aiillerand, l'oliscara, Andreu Lafévre, Lied Daudet i campanya, sense gire bi hagi l'Assemblea d'Angora de separar el
hagut
cap
incident
desagradaSoldanal del Califat és contraria a la
Charles Mourras i altres parar),
ble.-Havas.
llei mussulmana -Radia.
nalitats polltiques.-Havas.

SEIXANTA U...1

no fa desmaiada, mentro quo alr. Chevers,
:indo un vas d'aigua a la ma, s'inclinava
inunt ella. Mrs. Bryant continuava assoguilao
a la laula del sopar, el cap entro les mana;
Garboy i Bryant anaven atutint i avall cono
feres engabiades. Nomas, N'ami Lille, estoica,
cianservava teta la sa ya presencia d'esperit.
Slade i Majoncho exploraren minuciosament
el sol.
Batallar no retornà de seguida al costal, de
la seva companya. El seu canvi d'actitud lana
trigava fino a tal punt, que no gosava a annlitzar massa rulnuciosament els seus nansaments. Va esperar que no trigaria a atansar,
se a afrs. Bryant, paró l'actriu, mis m'ira evi,
tara l'encontre amb aquesta, acabant per refugian -,se a prop do alaud Lille i suggerint
en veu alta, amb una assegurança quo oca,
bä de desconcertar ,Beleher:
-Mr. alajendie, lamba pot molt ben ässer
quo la haga hagi hiscat, hagi caigut. de (1,1(
taula i hagi quedat agafada a la faldilla d'ala
guna de nosaltres. Aixa passa sovint. Propia-u
so que ens exandnem taitas atentament...
-Miss Jessie Sinclair, té tota la raó-dea
clarä Majendie.-La situada. As tan terbola
que no cal negligir res, absolutament res per
sortir-ne.
Lea quatre dones es posaren immediataa
mant a examinar hura vestits, cense cap roa
sultat.
Tot d'una reaparegué Mm. Kildair,
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cent. No hi hasins cap sorpresa, no os tornaran a encendre els lloros sobtadament. Peno
si guaro haura acabat do cumplan, la baga no
esta danount la taula, cridara els deteetius per
tetaion i (aré escorcollar a tots ola que es Ira.
hen a casa..Estä ciar?
El transpon deis oanelobres sobro la /aula
raciona on havia ealat servil ol "punch" deixava els convidado que havien Wat asseguts
a la Mula do sopita una•nottja fosoor. (tumedialarnent lii hagua un tumult do catires
remogudes, un batibull contais du pregunte*
i respostes.
Jessie Sinclair, por segona vegada, agora
fa el bula de Teddy Botabas. i mormola
nos paraules que di no arriba, a molondro. Bel o
aliar esguarda la noia, i durant l'espai d'un
segon, una increíble sospita Ii travessio el
pensament. Pedo un instant daspras, remarcant a 'Mitre cap do taula l'actitud de Mrs.
Chevere i Mrs. Bryant, comprenguó ha torbacid de la sean companya.
-Sospiteu d'algti?-li dignó a cau dorella.
La joya actriu es giré, suplicant-li amb la
mirada de guardar silenci.
--Sap alguna cosa - pensa ell.
-,Reicher mateix sentí cum s'enrogia. Te.
nia la impressió que ala ulls de tothom devia
semblar el culpable. I, do neu, mira la saya
companya l'esguard, de la qual era fix. be' su( la direeeid d'aquest esguard 1 veié que es

•

Dimecres

CRONICA SOCIAL
. UNA DETENCII0 IMPORTANT

prengué declarada novament
per tal d'aelarir algunes daäeä
sobre el fet facilitadas per LIIIs
i altres.

.

Els Teatres La Música

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

1

Ha estat identifirat i cadaVer trobat a la Ford de la Mamella, de la muntanya de Morajuieh. cl data 13 dal earre»1.
La victima es lela Ramón Col
4,
Roig, tenia 31 an y a i era casat
amb Na Caaarina S'aja Duran.
Vivia al carrer de Ic Flors. núIncitó 21. baixos de la veia ciu;fan de Badalona. Fou identifiaat per la seva multar í pet ecu
pare Francesa Gil Carrión, seraent de la guardia civil.
. Aquest va manifestar qae el
Stu fill havia estat cinc alta, a'
França, fl'OB va oraar iii aí alai a la auerra; qua tio sabia (1/1-•
t:17:,,v t:4 cap idea, igno r ant p,r
ta'i'- s. pertanyia a cap atatliea:.
EN LLIBEaTAT
• El jutjat de l'Hospital, seeratarta d'En Jaime Ti na. que
ins'rueix :a sumaria per rasaasslaat de Joan Per, ha decret a!. la Inbartat senae pryesariment N'Antoni Cassa t Soler (a) "Cola", que fou detingut Dar suposar-se que havia
tingut participada en resalentat atemptat.
SUPERIOR D4
POLICIA A MADRID
EL CAP

• Dilltins al vespre va marxar
cap a Madrid el cap superior de
policia senyor Garcia Oterniin,
cridat, segons sembla, pel ministre de la Governació per
tractar d'un extens "rapport"
que va enviar fa alguna dies el
cap superior de Barcelona emetent el seu judici sobre la situada de la nostra eiutat, Forganització de la policia i mitjaita necessaris per combatre
el terrorisme.
Hom creu que en la mamaria
enviada pel senyor García Olermin al ministre, es demana
nallació de les Ilicancias d'armes caneedides a tots els individus que 110 pertanyin a organismes oficaals i que siguin
casligats amb severitat ala que
mi:tagala/u aquestes disposi-

PALAU DE LA
GENERALITAT
Han estat ja retornat a l'Oficina
d'Estudis juriehcs de la Mancomunttat , els exemplars de fediciti prosasima; del projecte de Regid:tetó deis
Censos. Rabassa Monta i Terratge a
Catalunya. informas pcls scnyors i
eniitats següents:
En Joan de Porcioles. notari de Halaguen
Cambra Agrícola Ausetana.
Er Graaori V./alta. emfa,.ina
Barcelona.
Assoziació Mútua oc Prop:etaris
l'Arbá s i ha seva comarca:
En Lluis Casslis. de Barcelona.
En Pera Ilret. de Sant Pera de
Ribes.
En Ramon Cata de la Torre. jutge
de Mataró.
En Manuel Escuden advocat de Barcelona.
NEmiti Saguer i (dice, notad de
Girona.
El marques de Camps.
En Josep Pagés, de Sant Martí de
Provençals.
Lliga de l'Arbre Fruiter, de Moiä.
W Antoni Palau i d'Huguet, notari
de Banyolcs.
Corta que aún en bastant nombre les
persones que des de diverses comarques /l'han dcrnanat exemplars fins a
aquests último dies, a l'objacte que puguin fer-ne el degut estudi, l'Oficina
ha acorde prorrogar fina al prime,de maig el temps del retorn.
Amb tot. en fer-ho públic, prega a
tots els izformants. er:itats o para-calan que hagin ja realitzat Testudi,
que no detono el retorn. per tal de
tanir possibilitat de preparar des d'ara
la revisió del text provisional.

CONFERENCIA

Avui, din/ceras. a les sis de la tarda. Sir. Dresch, rector de la Volversitar de Tolosa, donarä una conferencia a YInstitut d'Estudis Catalans. sobre "L'ensenyament de les Ileneües
literaturas estrangeres a Franca".
Demä, dijous, a les nnze del mati.
111055ril Antoni Berenguer. prior de
Sant Jordi, prendrä possessió del beMita.
nifet que sota l'advocació dcl gloriós
EL TIROTEIG DEL CAR- parró de Catalunya s'es fundat a la
capella de la Generalitat.
RER DEL SANT CHIST
' La Secció de Ciencias de l'Institut
Ahir taren posats en !libar- d'Estudis Catalans acaba de publicar
tat pel jutjat del districte de un mal fascicle de la coLlecció "Enl'Oest que instrueix la sumaria tomologia de Catalunya" que dirigeix
pel tiroteig del carrer drl Sant el 'senyor Josep Maria Bofill i Piraya.
Es titula "Hemipters", vii acompaCrisi. Manuel Juan Vilar (a)
"Panxeta", Josep Castas Com- nyat de nombroses itlustracions i cornpanys. Josep Rata Casanovas i pren el scgüent sumari: "Próleg. —
Luís Sanchez Miret per haver- Mor fologia.—Organografia.—Biologia.
š e romprovat que no tingueran —Economia.—Caca. — Conservació.—
participada} en l'esmentat fet. História.' — Bibliagrafia. — AbreviaAbans d'aasar postras en Ili- cions.—Classificació." Ha estat escrit
bertat el jutge censor Amat els pel senyor Asstaci Codina. •

ELS CONCERTS POPULARS DE
L'ORFEO GRACIENC
El proper diumenge al mati
l'Orfeó Gracienc celebrara un
canead. al Centre Eldorado, al
qual lindra carácter d'extraer...
di»ati i es repelida integrament
el programa que, eompost
currents se Is obsequiará amb una típibres de fimmort al Josep A. Cta.
ca flauta.
va, execulä ei dia 25 del pra p .
La represa de "La guerra santa" passitt mes de frian:, coneert
ha valgut unänimes aplaudiments a Jo- que tingué una entusiasta a y osefina Omitan Concepció Huerta i als l'ida per part del públio quo
senyors Moreno, Cornadó, Blanca, emplenava el teatre, fent-pe la
Acuaviva, Rojo i altres parts, i en visrepresa d'aquest festival a
ta de réxit obtngut. E'impresa ha disveas deis nombrosos habituals
posat que resmentada obra figuri en concurrents a aquests concerts,
la fiincjó de dijous a la tarda, com que no pogueren obtenir tocata
lambe la gran revista, original d'En
tat per sentir les inspiradas
Manuel Fernändez, "Què és gran Barobres del genial cantor del pocelona!".
ble.
VICTORIA

Tres guardias civils, un deis
quals va resultar tara al tiroELS OBRERS DEL PORT
leig que hi liagu fa alguns dies
alls carrera de la literata i Sant
La Junta) d'Obres del Para
Pau, van detenir ahir a Josep
reducció de treball, va aroallardenae Sábatar, en el qual va per
miadar la actmana pescada 38
reconaixer un dele guardias et peons del que Irebatiaven en la
eausant de les (m'Idea que sufrí reparació del Dic. i a 35 dele
el seu company.
¿inc rente ocupats a les obres
Fou conduït a la Delegació de construcció de la nova esde pulirla del eastriate de les cunera.
larassanes, on van eseura.ollarLa majar part deis aacuniaa
la trobant-se-li una pistola i
date es negaren al dissabte a
quedant detingut.
percebre els jornals anunatant
Ahir al vespre el governador que el dalluns es presentarien
civil va donar una nota da lote al traban novament. Efectivaals antecedents que ta el dean- ment, el dilluns van acudir a la
aut ala arxius de "Jefatura - , fama amb la pretanató de sei
L.)
.r2
.ia-aar)ra t aai
resultant que ha estal detingut guir treballant, pera a indica2. ESTAI DEL TEMPS A CATALUNTA, A LES 8
I. SITI./ACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
multes vegades per itaarvenir caí d'uns agente de policia van 7 DEI. MATI. — (Observacions d'Europa. :N'oral d'A(rico i
DEI. MATI. — (0torerracions de la d'ara(' mercorotégics
en contactes socials, coaccione retirar-se seise que ocorraguas 2111j:die, rel idea per telepralia tenue
catalana. comunicadca per triaca):
:
i darrerament cota a cómplice cap tnenient. •
Er regia; de balsas pressious que els dareers dies dualEa general el cel
mig natol a tot Catalunya i els
suposat atemptat contra
nava a Ettrapa té el seu centre a Colisa:a i desairareis
wats earialdas. Al Priorat i les Goles de l'Ebre aquesta
civil
senyor
rei-governador
ezpidainent
cap u ([Sosia. Plou n tot Aleiliatlya. a Beigiemana scin (orto.
Martinez Anido.
ca i 3 Araäaia. Una nova depressió Co assenyalada al nerLa temperatura mäsima ha estat de 20' a Baraelona
CADAVER IDENTIF I CA T

18 d'abril de /923

oest de tea [lies Brizaniques. paró la cesa iufluencia no Co
eneara sratela a los co-cros oreirlantals d • Europa. Las aires
preasions es traben a Fcceandiuävia i al Sudoest de la Ceuinsula Usarle/a

Tortosa.
Caudal dci Segre a Camarasa. Ifl m.3 p. s.
"
" Noguera a Tremp, 30 m.3 p. -

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. — (Son/legas de l'atmoRfera Muro a leo 7 det atan.)
Altitud, metres:
50d, 1.00a. 2 ) 00, ',a/1X), bou
250.
Dieeecia:
NNW, NNW, NW, NW, NNW,:alW
Veloctat metres per segon:
23, 29
11,
7,
6,
OBSERVATORI METEDTIOLOGI O DE LA UNIVERSITAT
flore's clobsrrra, • ,;: 7.

Da BARCELONA

•

13.

1‘

r.,rnbra

31hännit 172. — M'alma 11 7. -- Minima anua de ?erra : tdl,- 4 OStill'Itiö ramito/métrica: S. Tenmen'ara Jauja. 14 • 1 - pitar 13 a
lna hores (1 . 1 11;a umeri :r a les 7 ! pie, /al día d.; la ‚lila:
tuntuatraa. -- ',as-aro u: d a u v•ut ui iaaal remps: 275 quiréonetres.
as--accaraaeaveas,-------( a-ms-s .sasca(a wn-,--uavavams-e-ara •ATeel/PirlIMWMIU.MINSINIMPLI-emcrwrowswanne.

Les sdrclanes
LA PRINCIPAL DE PERELADA
thumrnge al mati sentirem la Principal de Perdida. Val a dir que armesta cagada ens tra planta forca per la
seca jus/tesa i la seca acuitada interpretació. Es yna cobla amb astil propi. un astil agradós. Toca sardanas de
difícil execució, reeixint-ne esplentlidament. Sobretot en "La font de l'Albera", d'En !dorara, i -Encantarnam",
d'En Blanc, dues novas sardancs que
cal remarcar-les 1)21 seu astil, la seva
melodia i la seca técnica, especialment
en "Encantament", notärem qualque
sonoritat i procedimcnt completament
nou'.

Tocaren també l'esplindida "Gegant
del Pi". d'En Lambert. una bellissma
sardana eme feia temps no havirm
santa. "La km del Llor", d'En Morera; "Trapacera", d'En Pajel, i "Nadal". d'En Botei, complcaven el programa que, com ce pot veure, tau exL'audició era organitzada pe'
Grup Neu Esclat, al qual regraciem
Focasió d'haver disfrutat tant.
Dia 21, a dos quarts de deu de la
nit:
A la Sala del Centre D. C. I., Ilomenatge al mestre Morera. Prenda:in
part les robles "Antiga Pep". de Fi guercs, La Principal de Perelarla,
l'en de Sans i el senyor Ventura Gassol.
Día aa, a dos quarts d'onze del .rnaAudició popular de cardanes del mestre Morera, a la Placa cle Catalunya,
anant a cárrec de les cables "Anttga
Pep". de Figueres, i La Principal de
Palafrugell.
A les ducs de la tarda:
Apat de germanor al Restaurant del
B/il- Metro.
A dos quarts de cine:
A la Plaça de l'Angel, gran hallada
de sardanas a carrec de frs robles "An'
t.ga Pep" i La Principal de Palafrugel!.
A dos quarts de den de la nit:
A la sala del Cerrre A. D. C. t..
Vetlla extraordinària. prenent-hi part
les robles "Antiga Pep", de Ligue'

res, La Principal de Palafrugell, elsenyor Joscp Cervera. cullrabuix e . elecr'sta; el scrtyor Francesa Calvet,
l'Orfeó Pirciunic, el scnyor E,i
ANUNCIS
' , asna i l'Esbart Folklore dc CataSr. Director.
lunya.
¡No es /mirla potser fer ressa LA.
Dla 23, diada de Sant Jordi:
PUBLICITAT do Faenara que és per
A dos quarts d'una de la tarda, a
malta ciatadaus l'anuasi quasi eempre
ordinati rio in casa sinematograri, a
la Inaca. de Sant. Jaume. L" Antiga
Cada': AlOora ;,no es podr:a protesPcp", ex:cutarà quatre sardanes del
tar d'aquell odies turnia tapat amb
mestre June.ä.
grollers anunais de papen trausparent
A dos quarts de deu de la 'nit: Tra- (me luís i il.luminat per tranaparerreia
dicional i patriótica bollada de la nit
es pasoja cada nit pels sastres carreta.
de Sant Jordi. Patr6 de Cataltinya, la
Ni .(1 .9quall:.: no menys savacam: anuaqual anirà a arrea de les nobles Bareis plamts sobre tela que s'exhibe:een
en un aal, de la Rambla de les Flors?
celona i "Antiga Pep". Aveaa baaNa hi ha Muga per posar els ¡reas a
ilada. que te celebrarà a la Placa de
rotlln a aquests anaueladors de tan mal
Sant Jauine, el l'otrent la d_cliza a les
gast:
antori/als de Catalunva que tant vatAbatate Romeu
Han pm r 3 .:expansió dt la m'atea dansa.
PER SANT JORDI HA
D'ESSER. FESTA
ADVERTIMENT: Per a detalls,
Sr. Director:
invitacions i demés, dirigiu-cos al EoEm parriet de molestar la seca atenntent de la Sardana, Duran i Ras, n,
i al Centre de Dependents, Rambla de ció per pregar-li que das del diari
fati senfa- cl desig d2 la majoria deis
Santa Mónica, 25.
En altres edicions anunciarern les batas catalans, qua la diada de Sant
Patró de Catalun y a, sigui fassardanas que s'exentaran en aqursts
/ ta completa i oficialment implantada.
progranies.
I No es tracto prccisament que hi hagi una festa mis, sin ó que en Ilce d'altres testes que no interessen Cata( /t'aya, es faci des d'aguan any justa
La..`11 Fusta
i
raparaci6 al Sant Patri, dc la nostra
Canträriement a la nava que puldipätria. complint aixi el desig espiritual
eärem dics passats, que aquesta festa
de I,u quasi totalitat de l'opina; cataco celebrarla el dia 13 dr maig, a la lana.
tarda, hem de dir que cla orgaMsfarlars
Cree que per aconscguir-ho bastaria
han assenyalat, darrerarnent, l dia so I trametre aquest desig, deis catalans al
ruaig. (liada de l'Ascensió, per a la cescnyor president de la Itfancomunitat
lebració.
oficialment
de Catalunya
Scgueixen dins d'un gran entusias- digni imlicar a le, Carularcs dc Enme els preparatius d'organització. Samare i de la Indastria com també a
Item que e l mrrtiíssim Orlar, Graciene armen,: organismes que tragar 111éS
será tm deis molts trilinrro, de qui.: co.nvenient. la satisfacció amb que el
conslar:r el programa: Tambr'. i apropohlc catalä veuria Eabsolut tuncafdant I'vstada a Barcelona del: rrlummen' t i eampliment d'aquesta fcstivire-s del Cbar infantil de les E,calcs
tat que tararía d'elisser la mes brillant
da l'Airara laualadi vindran a (bisolemne de les que es cenen celerlarla una dannstraciA pedagógica i
brial a la nostra trrra.
artísaica. Aquest (el d'un gran inF.saarant. Activar Direclar. que serä
ters i contribuir:1, segäranzent. a un
una 5a9sfacció per a coste i per al

El lector diu...

majar Cxit.
Altres parts del programa Listan
tumirant-se. undent assegurar. pecó,

diari que tan dignament dirigeie
amas e ideal d'alta catalanitat,
Ii trame( frs grdeies

Camil

que loteo seran intcressantissimes.

Aviar s'estrenarä la segona part 'de
la revista més amunt nomenada , que
amb el títol de "ja soc aquí (Nandu)",
donará al públic del Victória En Manuel Fernández.
Aquesta nona revista ser ä presentada amb tot luxe i s'estä pintant el deCofat 1 fent el vestuari.
Divendres vinent s'estrenarä la noye
sansuela en un arte, de Ricard Acedieel mestre Joan Viladomat, titulada "E/
alcalde de Grifones".

PRINCIPAL PALACE

BarOtnetra a zara i al 'nivel] de 11 mar: 71;0•S,
vana — Terrnamietre free: 13'1, Bl'2, 1:72. -- termomora hornit fi tu. 12 , ;, la a. _
turnt (centetsimen ute saluraeßn I
Direcció del ves, NNE, SSMA
SSIA , — Valocitat del vera en meta
per segar': 1, 7. 2. — Esta t del (el: quasi tapar, utivol3s. — Chiste de
nasols: cirrus-,tearus, stratus-crinur
(Arras-sir-atas.
eirras-ramulus, eirrus-stratus;
Tcmperatureg exlremf.e

Atad dimecres, al vespre, tindrá lloc
en aquest teatre la presentació de la
revista -Que es gran Barcelona". amb
decoras nou, prenent part en la interpretad/atora Ll company j a i el conegur
i graciós actor Aveli Galceran, que ha
estat contractat expressament. Als con-

Olivares

Amb tot i tenir gran nombre d'obres per estrenar, la .companyia de
revistes i operetas del teatre Victória,
de Madrid, que debuta demà, dijous, al
vespre .al Principal Palace, farä
seca presentació amb la coneguda opereta ''El As". a ii de .que es pugui
apreciar nallor el seit irreprotxable
conjunt.
Preiten part en la representació de
tiLlissima Tereseta Saavedra, la qual
Teresita Saavedra, la qual
desetnpcnya deliciosa:reta el paper
formosa
pr;rnera tiple PandiNini; la
la Torres,eencarregada det de Marcela; la simpätica Asumpció Lted.ó. Pas
quita Prida i la notable caractcristica
Consol Mesejo. La part crAlbeit corre
a chorree del divertit Jostp Moucayn, el
qual ha let de "El As" una de les secas crcacions, essent secunda:. en el
neu treball pcls actors senyors Solä,
Gandia i garrnans Lorente.
Vera Wratislava, bailarina coneguda ja del nostre púbtie. nterpreta al
Segon arte el ballet de. "Llart negra",
i Victória Pininos, qua tants elegis
mriarscut arreu un ha actuat, e-atusará
"La mort dc fäliga", acampanyada
d'Ofelia Cortesina iR o. sts.ta Torres. En
aquest mateix acre presenta la companyia del Reina Victória el rilme.ro de
Ira escalas. que per primera cegada
dóna a cranixer a Espanya i en el qual
intervenen seixanta dones.
Per a ben aviat es prepara l'estrena

l'oprreta "Los clavales rojos" i la
reposició de "El duquus n lo".

Jureca
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Haced t rstat nomenats els san:cara
:loarí a María de la llave i D'alar del
Rivero tinentA fiel:, de Cireria i
Lleyda respectivament i el sentir ;losen Carnea nu bocal fiscal d'Igualada,
in Iluié Jurídica Catalana fa palitle
utra regada niiIN gura 1, diaposíe:ons
tagala qua reguhm ts pnirisiA do illcants de la arr,r8 .jutlicial OStan inspirad, en el ch-sconeisermart tnä,t äht.cdot de les modalitats catalanes, i
mal en el menyspeett de les tua.ea,i•
tata (hl riostra torritori, a vonseqai.racha det goal als Aun:ion:tris pertanyonts al Cos earuentat san nomenats
ei drei,
prescindint que tenorio
!lengua i la manera tresser deis /utalans.
Amb nquesta /ansia In Unía Jinaallen Catalana, respertant en al ano
marcisen les persones ;lela (anclo:mas
csmentats, protesta da l'arbitrariatat
que Sota nquest pun1 Ile viera aupo.(a
el nomenament. i antara una S-St.3-!il
t t eN la necesnít:;1 imperiosa mi, ala
llamea (1110 menrOC3 re,tarm nt
culi de Catalunya ungut ja amh ei ferritori una compenetrar-ha es:enviar.
•

L'ASSOCIACIO INTIMA DE
CONCERTS
Al concert que per a denla,
divendres, a dos quarts de deu
de la adata, tindrä afecte al Coliseu Pdmpeia, organitzat per
l'Associació Intima de Concerts,
l'aró la seva presentació a Barcelona el celebrat baríton su°
Holmer Ortegren.
Formen el programa obres
força interessants i naves, en la
seva majoria de Schumann,
Brahma, Strauss, Corneliva,
Peterson- Bergen, Sjogren, etc.
Coliaborara com a pianista la
itotable concertista Na' Blanca
Albalat. El canead comenaara
puntualment a l'hora anunciada
i acabarà abans de mitja nit:

CRONICA DE
CULTURA
EL CliRS SOBRE REGIMS D'ADMINISTR A
. CIO LOCAL A L'ESTRANGER
Dijous i dissabte d'apesta setmana,
de S a 9 dal mati. En Manuel Alchtara Gusart donará a l'Estola d'Administració de la Mancomunitat dues conferencies sobre "El regar' municipal
de les graos capitals", formant part
del curs sobre "Regims d'Administració Local a l'Estranger''.
UNIVERSITAT DE BARCELONA

El Rector ha rabio. l a Y is i tr
calle de Salta el qual Ii hut mostrat els
pinas 5 pressupost del non edifiei es(iolar. que ha de constar de 'la pa graduacions: una de ares graus per a
naips i una altra de cine grans per a
nois. Ei Rector' ha c-onvorat pei aratira dissabte, a Ica dote, la Junta
d'Arquitectura Escolar per examinar
els dits plans 1 pressupost.
—• El dostor Canilla ha cedit
sala de Camrell de la Universitat al
Collegi de doctors, que bi relebrZrä
junta el prasha, divendres, a !es set.
— I.a Rala' -aaademia de Heultet'
na nomenä, en la seca darrera Junta,
al doctor NIvra Carreras teprelent-iirit
de l'A. autEiu al la Junta de Protecció a ra Infancia.
ATENEU EMPORDANES
Socria de Cultura de l'Atoen
Empordianb pragn u tats ola sais cle
La

l'entitat assisteixin n In rannió que
tinarä )).• dhne..
ere:. dia IS del ronce, a les dan del
ve,nre. Ir ?MIDE' irlI pOnlI DIS
tefi
in dila Serei5.
CONFERENCIES. — C;;ARLUS
110131:14U
La primera de tes ennferaar...,
flia.., per l'crnMent trufast e Mr.
les Molina, ti la sala (le conferauesa
l'Inntilur de Quin] ice aplicada 3
13 tarda truhir va tenir mes 1
n•

voratte.
Aquesta tarda. a les sha coutinuara
el cuas (le la dila eauter¡ncia. esséat
tenia de Ira sl`gona "Itealrerches altr
l'acrakina. le ganase de den:
t " ‚me, diinatla Ira seVa impretiririlt
enojen, que mercistrar tamb6 l'aprorg
-cióntuarsdelocia.

...»,..111n•••n• •••nnn••, n •nnnn••111LIMeaMMeffia...

58

SEIXANTA U...!

posava damunt de airs. Bryant, que arnb la
uià s'oprimia el pit i mig °brin els ((avis vous
sufocada per l'enlació. Pera abans que tin guas temps de meditar sobre la impurläneia
d'aquesta deaeoberta. la veu clara, tallan', enexorable dc Mira. Kildair restahlt l'ordre.
--Veniu teta a aquesta taula, us ho prego, i seieu!
I, per irnposar saetea dona un c a p vigora
sobre la taula..
En el rernalf qua va prcaluir-se. Belattar • es
troba separat de Miss Sinelair, i, quan la calina es restabli, la velé asseguda davant ama,
els una abaixats.
—Podeu fer-me una mira de lloca—pra_
eunte. a prop seu la veu baixa de Mond Lille.
I, empeityent-se una mica

Slanley,
(trota, per_

verse

.Ctievers, que es trobava a la sa y a
mete a la periodista de heure a lis seva esguerra.

alajendirs s'estava a l'esquerra de alrs. Killair, i alada, al san costal, resseguia a lotom amb la sa y a mirada . aseruladora. Bryant,
les mans enfonsades a les butxaques, malcarat
•semblava ésser .en altra banda, rnentre que
aStanley Chevera i la seca dina ranviavan una
mirada terrible d'interragaeia. (karaoy. la barba sobre la uta, no perilla de vista a Mra. Kitdair.
l'aventase assegurat per ella mateixa que
tot eslava tal com volia, alrs. Kildair bufat una
ße lea dues bugies deis' canclobres 1 toas
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Hl ha un segon l'adra aquí dais. Cal
escorcollar kalium! alrs. Kiiulaiu voleu que
aviai la nieva aganeia de datratius
1:adate ami) una veu
—No—respougua

lt2

caure.,,

novament serena.—Vaig a ocupar-me jo utateixa de fer - ho.
Va dirigir-se Ileslamant vers la sevrt rambru, v u obra' la porta i la lastra ilespri';:s auiti
vit sentir que
clan, 1 gaireba de rgalia]
parlava alfa, vivacitat par teinon.

Al saló, mal iliuminal, rrignava un santamera. que era frec a frac del patita. 'l'ola els
incitals, übeint a un mateix instad, es balata]
en retirada vers el focas del saló. Xoenvan i
sairnpenyien en la penumbra... Ananl, /resina

eap al costal. de Jessie Sittelair, Beleher
prerignd el brae i l'oprimí per donar- li con• fiança, parque temía trohar-la ennara I rashalsada per l'enlacia. Anta gran sorpresa veló que

ella havia recobrat tul el seu aplana
— Oracies... 11:11I trabo molt ba—va tlir ella
desfent-se, anitt 1111 holfirillr11 de t'agracian -leal. •
— .N'astral ben segura ?--va fer el/ en tu de
dubte.
13eleher la mirara, perplex, quan la veu do --a
SlaJe sana intpariosa.
—L'electritiiial alasl que ano ceiem!
Helclier deixa Eactriu, i a les palpentas, soparet en la direeei6 de l'avant cambas,
bre
aiest eabri e,I commutador. Una claror tacotal
inunda l'estada. Vorn el piano Mes. Chevors
havia caigut sobre una cadira de braaoa, si fa

IV
Ditrant una ,Ilarga estona res no trenc
Mima els qui estaven do.
lata d'una naturalesa ben templada. Stall',
Majen/he i hita liilultuiu. utah panes i treballa
arribitven a compren/1re el que hacia esdevinlaispras, la revelació del drama eselata.

l'augaxas

brutal: el gasa que el primer lladre no havia
Ungid l'auditria da consumar. un segott Iladre
l'hacia extteulat plenament. Un litima—o tina
dona-abavia fingid la sang fratia d'aprofitar

Pavineilleita que se li oferia, cre 1.2 inseor, entro ri seixanta u i el earaasim sagart.
Et [luna time aguantas/o Simia u erernä els
dilo i s'apag/t. En la lettebra van barrejar - se

algunas 1-x0am:tetinas.
—Una bligiat
—Doneu relatar/culta!
-,-Cerqueu per terral
—Llana latan!
Un allre Ilumf es va encendre i una litigia
Financia ;latid sobre l'empostissat vacila/atta
cerclu' de claror.
—La baga segurarnent, ha rodolat fins a
terra•observä Majendie.
---Inipossiblel—interrampa la veu profunda de Slade.—No hi lua califa! L'auriem sentida

Fulletl de LA PUBLICITAT
aquests ulls inquieta brillaren en la penom.t
bra.
—Vaig a comptar fins a cena ni mas ni
menys—repetí ella recalcant la frase.-0 surt
Ja baga o tots sereu escorcollats. No veig cap
altra solució. Esteu avisals/
Va fer un senyal a Stade i el financiar apagä
Ja darrera bugia, mentre que un xisclet nervicia s'escapava dels llavis ele Mes. Chevers.
El ble crema un cegata encara, formant una
fletxa verrnellanca; en acabat, l'obscuritat toa
absolut
Mrs. Kildair comença le comptar.
— Un,.. dpa... tres... guaira... cinc— sis...,
set... ...vuil... data
Deixava catare cada Jarra amb la inexorable
regularitat d'un cronòmetre.
Al saló, la fressa mas llan set senlia diatina
tament, al fregadis d'una roba, el cruixir d'una
aabata, el respir dificultas d'un tlals convidats
aarnatia.
— Vint - i -un... vint - i - tres... vint - i -qualre...
vint - 1- ci tar....
flomptava arnh una monotonía i amb una
regularitat exasperaras i aixa començava a
produir sobre les imaginaeions en suspens
una impressió gairaba magnética.
treffla u... trenta dos... trenta.
tres._
Va sentir-se la las nerviosa d'un homo.
—Trenta nota quaranta... quaranta ta •
quaranta

11111. Mines enesrá reeoIlir de diversos
Clubs adherits a la Federació. com
tambi de l'Ajuntament, alguna donaeus que tenen acordats.
Oportunament es tara públic els
noms deis donants i sla guantia de la
suma que slagi trames a l'esmentada
institució benéfica.
LES SEMIFINALS DEL CAMPIO.
NAT D'ESPANYA
El diumenge próxim, al camp de l'Ett.
ropa es faná el primer partit semi -final
d'aquest concurs, i que han de disputar-se els nostres campions i els d'Astúries, Sporting de Gijón.
A Sant Sebastià jugaran per la seva
part la correaponent semi-final, la
Rejal Societat i Atlètic, de Bilbao.
Pel que respecta al grup 13, ahir
a la tarda jugaren a Madrid el partit de desempat la Unió Esportiva
(Castella) i "Acero de Baracaldo", cara
pió base, esent batuts aquests darrers
en tota regla per sis a zero.
Per tal diumenge vinent, els de CasCelia han de jugar la prinkra semifinal amb t'Esperanza", de Sant Sebastià, i el nostre Ifartinenc amb el
Racing. de Sama.
JOTIC11111

DEIS

CERCLES

"PENYA DE L'AIRE"
Es *.i a un fet la celebració
la primera Exposició-concurs
de Fotografia Aèria que organitzada per aquesta Penya, i
patrocinada per la Comissió
municipal d'Aviació i l'Aero
Cllub de Catalunya tindrà 'loe
del 6 al 13 del proper mes de
maig als salons de les Gaeries
Arefias.
Tot just anunciada, ja s'han
rebut 15 magnffiques fotografíes aéries d'una important
companyia francesa.
• — "Perea de l'Aire" ha obtingute per als seus socia Fantorització per fer ús de la biblioteca tècnica, la mes important d'Espanya, de l'Aeri Club.
Aquest vellida oferiment ha es -s
tat completat per alguns
ments técnica de la "Penya" per
aconsellar i dirigir als seus
consocia en els seus estudis i
lectures.
Igualment, en les seves 'oficiases de la Playa del Teatre, número 2, es donaran totes les indicacions 1 detalls , que puguin
interessar als aficionats en general.
— Dos nous aparells acaben
d'éser inscrita a les llistes
"Penya de l'Aire". Es tracta de
des biplans "Nieuport-Rhone",
de 80 HP. i de dos seients, propietät del soci-pilot En Pere
Carvallo.
FEDERACIO D'ESGRIMA DE
OATALUN YA
El vinent diumenge, 22. als
jardins de la Societat Esportiva
Pompeia celebrarä aquesta Federaci6 el projectat concurs a
sabre.
Els premis que seran adjudi-.
ces són:
. 1. Un Fitxer 'de "pocker".
donatiu d'En Bernard Fernändez.
2. Medalla d'argent.
-3, 4 i 5. Medalles de bronze.
Com en els altres concursos,
president de la Federació regala un parell de sabres per al
tirador de més.correcció i esdins la respectiva escota delsb
assalts que faci.
Ham recorda als senyors ju•tats i tiradora la necessitat, de
qué es presentin al lloc de la
prova a dos quarts de den, per
tal de procedir a la formació de
series i sorteig, a les deu en
punt..
Les condiciona d'aquest concurs seran d'acord amb el Reglament Internacional, amb les
• aclaracions, que al seu temps
foren adreçades a les Sales federades.
F. C. BARCELONA
'A les oficines del Futbol Club
Barcelona es reunif dissabte
Jurat 'qualificador del Concurs
de Gartens. integrat pela senyors En Joaquim Figuerola,
representant de l'Institut Català de les Arta del Llibret En llame n Rigol, en delegació del
Reials Circo! Artfstic; En Josep
hlestre, En Joan M. Guasch i En
Aicard Cabot, designats pel
Donsell directiu del F. C. Bar-:
nelona.
Després 'd'examinar detingudament eis originals presentats,
acordare:1 atorgar els premis
per per l'ordre següent:
Primer premi, de 1,000 pessetes: lema "Futbol", del qual
resultä ésser autor En Gerard
Carbonen.
Segon premi, de 500 pessetes: lema "Campió", de ?l'Helindor Otero.
Tercer premi, de 400 peasetes: lema "Eterna4, d'En Josep
Segrelles.
Quart premi. de 250 pessetes:

rema "Triomf", d'En Josep
Aumä.
Accèssit, de 150 pessetes:
lema “Barcinen", de N'Alexandre Col], i "Manila", d'En Josep
Segrelles.
El Jurat recomenä que siguin
adjudicats äccessits als cadena
que ostenten els Jemes "Pi",
"Sempre Avant" 1 "Ara ints que
mai".
MOTO CLUB DE CATALUNYA
Per ala dies t i 22,prganitza aquesta entitat una. excurs% calectiva, sota
el programa segnent :
Sentida de l'eslitge social a dos
quars de Ares de la tarda, dissabte,
dia 21, marxant vers Manteada, La
Boca, Granollers, Figaró, Vich, Man.

liso. Ripoll i Ribes, on es pernoctarä.
Diumenge seguiran els excursionistes cap a Colt de Tosas i Puig-tercia.,
on es dese:irisará, retOrnant pel mateix
itinerari a Ribes, on es dinark Finalment s'emprendra el retorn, fan el

llague de iruspendre eta sea• palmees

NOTICIES DE MADRID
Decret de Finances

Les responsabilitats militars

.

EI

problema català

mateix cara; que a l'anada.

A la secretaria del Club ' seran falitats iota mena de detalls.
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D'HUIMOS DEL El peral Suchez Ortega a

PENYA RHIN
TRESOR
Amb èxit extraordinari ton celebrada dilluns passat al vespre la sessió de
Al ministeri de Finances han
cinematografia, organitzada per la Secfacilitat el següent decret:
ció d'Aeronàutica de "Penya Rhin".
. "S. /11,e1 Re,i ha signat avul
Es comeeä projectant la pellícula de
un reial decret, la part disposil'última cursa "Penya Rhin", presa
tiva del qual din:
per la Casa Cuyks.
Article primer.—La Direcció
Seguidament es projectl les anuncia- general del Tresor públic einedes pel.licules d'aviació; foren un aniträ, amb ciaa 4 de maig de 1923
mat record de les époques heroiques
obligacions 'del Tresor, al porde l'aviació. Es veieren els primers
tad«, de 500 a 5,000 pessetes
Bagaen
la
Dumont
caderuna, al termini de sis /ileassaigs de Santos
telle. el primer quilómetre en circuit sos, renovables per altres eis,
per la suma de 500 mitions de
cotert per Fermata, 'els assaigs del
R. E. P., vols de Latham, la primera pessetes, amb interes de quatre
travessia del Canal de la Manega per i mig per cent anyal, pagador al
Bleriót, els vals acrobàtics de Pégond; venciment de 4 d'agost i 4 de
novembre de 1923, mitjanyant
en fi, tota la história de l'aviació en
eupons que portaran units els
els seas primers temps.
Es veié despris l'Aviació moderna tftols.
els
Aquestes obligacions esteran
des del petit De Marcay 8 HP fins
exemptes de tot impost o conmis graos aerobús, i finalment es arii
tribució; seran admeses com
la construcció dels aeroplans Bregues,
pel.lícula que interessà moitissim a la efectiu pel seu capital i interés
vermuts, sense prorrateig en
concurr¿mcia.

tota operació de consolidació
del dente que es realitzi i tini Strasburg, peLlicules plenes d'inci- dran la consideració d'efectes
públics.
dents de molt interés i en les gneis
Demés, s'admetran obligaes veuen les mageifiques curses que els
cions del Tresor amb els mateicotxes Fiat varen jeta
Per a terminar tan interessant ses- xos requisits i condicions que
queden ennmerades en la quansió, el seseos' Canturri tingué l'encertada idea de fer projectar una pel.lícula titat necessària per a canviar a
la par les obligacions del Trehumorística de esports, que fou molt
sor amb interès de cinc per cent
celebrada.
Sacaba la sessió a dos quarts d'una anyal al venciment de 4 de rnaig
pròxim,
creades per Reial decret
del vespre, donant grades la concur
de 18 d'octubre de 1921 i renorència al senyor°Cantutri per la seca
vedes per un altre posterior qUe
amabilitat:
es presentin per a esser reemI.a Seeció d'Aeronàutica de "Penya
borsats a metäl.lic en l'indicat
Rhin" ha assolit sin èxit mis en la
seva campanya de propaganda de res- venciment.
Adiete o.egon.—El Tresor púpart acronautic.
blic podrá recoLlir les 'obligaque s'emetin abans de
VILAJU1GA cions
llur venciment en la quantitat,
El dia -15 es celebrà l'interes- que cregui conveniente abonant
sant encontre entre l'equip mix- el capital i els interessos elevente de l'A. C. Vilajuiga i el F. G.. gata fina al dia designat per a
Perelada, al camp d'aquest úl-. la recollida.
tim.
Article tercer.—Les obli g aFou tan partit molt disputat salons del Tresor que s'emetin
P/1
virtut del present decret es
alhora que una bella vieläria
pele jugadors darf que gua- negociaran a la par ingressant
el producto de la negociació,
nyaren per 2 a 0.
Es distingiren pel Vilajuiga ara la part que es realitza a
el porter En Malas, Bonaterra metäilic, a mesura que aquell
i Margineda, complinl perfecta- es vagi obtenint amb entinen')
a la secció cinquena del presment els altres.
L'equip guanyador es pre- supost d'ingressos, per a 1923sentà incomplet, faltant En Vi- 1924, Recursos del Tresor, sota
la, Geralt, Oliva i Ayter, aquest l'epigraf de Producte de la negociació d'obligacions del Treúltim per trobar-se lessionat.
sor.
VENDRELL
Anfiele quart.—Les despeses
Han començat les obres per que ocasioni la inversió de les
quedar tancada l'extensió de obligacions d'emissió i negocia_
tereeny arrendat pel Club d'Es- cid. i el pagament d'interessos,
ports i que ha de convertir-se als seus respeetius venciments,
en Stadi Vendrellenc.
se satisfaran arrib càrrec al cripftol 14, article únic, de la ser ció tercera, del pressupost vij.rent d'Obligacions generes de
Es ven
l'Eslat, al qual efecte es consideraran ampliats els crèdits en
en perfecte estat, comla quantitat necessària.
Anhele cinquè. —Pel ministepletament equipat
ri sits Finances es dictaran les
disposicions que es creguin neRaó: Llúria, 20, 2.-1.
cessàries. per al com-pliment del
de 6 a 7
present decret, del qual es donarà compte a les Corte.
sn•••
Donat a Sevilla a 15 d'abril
de 1923."
Després d'aquestes pel.licules foren
projectades les de Ics curses de Monza

LORYC

,Moviment marítim
Vaixells entrats

7nrapor espanyol "Canosa", de
la ruar, amb peix. Antarrat moll
de Llevant. Consignatari, Canosa.
Vapor anglès "Cragness", de
Norfolk, umb bestiar i blat.
Amarrat moll dc Ponent E. Con
signatari, Mullerco.
Vapor espanyol "Cabo Hlguer", de Santander i escales,
amb cärrega general. Amarrat
moll del Rebaix. Consignatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Mallorca",
de Palma, amb cerrega general
i 93 passatgers. Amarrat moll
de les Drassanes. Consignatari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Luis", de la
mar, amb peix. Amarrat 'moll
de Llevant. Consignatari, Josep
Gilabert.
Llagut espanyol "Carmeneita
Agusti", de Castelló, amb garrotes.
Pailebot espanyol "Joven Paquito", de Palamós, amb eärrega general.
Vaixells despatxats
Pailebot espanyol "Júpiter,
amb cärrega general, cap a
ala ti&
Vapor espanyol "Cabo Higuer", amb càrrega general,
cap a Marsella i escales.
Vaixells sortits
Vapor 'alemany "Tarragona,
de tränsit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Manin", ainb
el seu equip, cap a la mar.
Vapor ainerieä "West Jeter",
de trànsit, cap a Londres.
Vapor e.spanyol "Marqués de.
Chavarri", en hast, cap a hfusel (Gijón).
Vapor anglis "Pinzón", arte
carrega general i trànsit, cap
a Valäncia.
Vapor espanyol "Jaume d'Urgen", amb ehrrega general, cap
a Génova i escales.
Vapor espanyol "Primero",
amb eärrega general, cap a
Tarragona.

EL QUE DIUEN ELS MINISTRES
El cap del Gocen ha manifestat
avui que Os reis seguien a Sevilla sea:
se novetat.
Parlant del Consell de demà lun manifestat que se celebrará a dos quarts
.de sis de la tarda, a la Presidencia.
perque el comte de Rornanones es traba millor de la seca afecei6 ocular, i
si el president ofert reunir-se a l'hotel
del ministre de Grácia i Justicia, el
conste de Romanones ha marifestat
q ue podrá acudir al despatx oficial
del cap del Gocen.
El marqués d'Alhucernas a acabat
manifestant que s'havia signat un Deeret nomenant governador de 211Greia
a En Manuel Salvadores, funcionad
del Ministeri.
— ha manifestat el senyor Beni'
tez de Lugo que el ministre dedicarà
la tarda d'aval a l'estudi del projecte de Deeret de partieipael6 de les
multes que imposin els inspectora d'uAquest matt Isa confereneiat amb

el ministre de la Governació el president del Consell d'Estat, conste de
Segaste.
El ministre de la Guerra I el cap
l'Estat 'Major Central han celebrar
una llanca conferneia, que seguirá
alises dies. per Cisne els carácter s de
l'organització militar que ha de portar-se al non projecte de pressupos(os
Tot just han començat l'estudi delst
tipus de dicisiou% que han de ruante
nir-se i reorganitzar-se.
TainbA lis rebut l'esmenrat minis-

tre la visita del nou governador militar ale Cartagena. general Mai linea
Anido, que ha arribat aquest mal!, procedent ile Sevilla.'
— Pel Ministeri de Gräeia i Justlaci s'ha declarar la vannt d'una entinada de la Catedral da Tarragona,
que es proveirá per la Corona, miijau•
Qua oposició.

ViATGE DE‘LS REIS
S'assegura que el die primer de
maig emprendran ele rria neompiinyats
del minietre d'Estat, el seu a nunclat
viatge a Bélgica.
Arribaran n la capital belga el die
2 1 romandran a Bélgica fina el dia n.
Ett proponen els sobiraus visitar alganes poblacions, entre elles Li -ja i
Loraina.

yesos
S'assegura que aquest vespre entrara a Presons Militars el general Sánchez Ortega per a complir l'arrestament que l'imposá. el Consell Suprem
de Guerra í Marina.

CAUSA PER ESTAFA
Al Cansen Suprem de Guerra i Marina s'ha vist la causa per estafa contra l'ex- capità d'infanteria del regiment
de Ceuta, Antoni Iglesias.
El fiscal ha sol.licitat per al processat la pena d'un any de presó mejor,
PROCE5 DEL GENERAL NAVARRO
Malgrat el que han dit alguns periódics que la sala del Suprem baria accedit a la reforma de laute de processament contra el general Navarro,
podem assegurar que tal noticia no te
cap fonament, car l'expedient continua
a fiscalia.
COBRINT UNA VACANT
El nou conseller del Suprem de Guer
ra i Marina, general Bellod, s'ha presentat aquest metí al . president daquast alt tribunal, general Aguilera, i
densa jurará el arree a les onze.
EL FISCAL TOGAT
Per a ocupar la vacant de fiscal rogar que deixa la mort del general Romanos en el Suprem s'assegura que será
nomenat l'actual tinent fiscal general
Trapaga.BAIXA DE L'EXERCIT
El "Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra" ha publicat una retal ordre dortant de baixa en l'exèrcit al tinent del regiment de Melilla Joan Carranza Alcalde, com a conseqüencia de
la pena que l'imposa. el Consell de guerra.

COMEXCEN DE COMPL1R-SE
ELS ARRESTAMENTS
MELILA.—Avui han començat de
complir-se 'l'arrest imposat pel Consell
Suprem de Guerra i Marina al general Echagne i els coronels Arzadun i
Seoane.
J.'arrest es complirà a l'estació dels
hidroavions de prop l'Atalajó.
Després passaran a complir-lo el
gneral Aldane i el coronel Gómez Morató.
SENTENCIES DICTADES
MELILLA.— Després d'aprovarles
pel comandant general, s'han fet
bliques les sentencies acordades pels
Consells de guerra.
Al comandant d'infanteria Remen
Garcia Barraca, pel delicte ele malversació de cabals, sei condemna a
quatre anys de suspensió d'emplea.
Al comissari de guerra de primen
nasse, Víctor Rodríguez. pel delicte
de frau. a deu anys de suspensió d'cmpleu i 6,ono pessetes de tauka.
I al tinent d'infanteria PC72 Lapena. a set nna-s de pre,c5 per abandó
de les posicions de Segangan. Sant
Joan de les Mines i l'Avaneareent.
Avui se celebra el Cansen de guerra
per fallar la causa segtrda centra el
dd grup de regula - s dc Melilla
Martínez Lacana.
Presideix el tribunal el general Careta Aldave.
L'ATENELT DF. M-ADRID
El senyor Oss6rio i Gallardo ha dimitir la presidéneia de l'Arenen de
3Iadrid, fundant-se que no ha olitingat el suficient nombre de vota per
escroto el <linee amb autoritat, ver
no vol &ser presiden sois d'una part
de l'Ateneu.

OEICIN AINTERNACIONAL DEL
TRERALL
Ha tornat de Ginebra, on ha assisi a les de lineracions del Consell de
Inernaeional del Treball,
l'exidiputat socialista En Largo Caba-

llero,

REUNID DEL TRIBUNAL
GOVERNATIU
.1quest mahl s'ha reunit el tribunal
governatiu.
Entre els expeidents presentirla a
informe del dit vos consultiu en Egona un contra una Companyia d'assezurances per defraudada de la eontribu.
n in industrial.

UNA MISMO
El cap dels serreta d'antonantica
militar. g eneral Echa g ne, ha marsat
a Ginebra per mistenr en representacin
d'Espanya a les deliberacions de la
Societat de les NRciOnm.

DN NOD AHTICLE
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"ShN-

EIDIJINO"

"Sancho Quijano" contesta, en "El
Sol", l'artiele del senyor Pellicena a
"La Veu de Catalunya", i va glossant
els seus parägrafs.
Adverteix que amb l'afirmació del
senyor Pellicena relativa al patriotisene, es plabteja el mai prou discutit
problema de la definició de Nació.
Una nació—diu—és un essen col.lectiu, en el qual cal distingir dues formes de vitalitat: una, inconscient i
essencial; l'altra, conscient í reflexiva.
La primera és constant, continua, fateindependent del voler dels horneo.
La 'segfIna pot donar-se o do donarse, desenrotllar-se o decaure, renäixer
perdre's per sempre.
Si, per a majar claredat, apliquem
a Espanya aquest análisi, la forma inconscient i essencial de la nacionalitat espanyola és el que en articks •
anteriors s'ha anomcnat aquí espanyolitat. La forma conscient es el patriotisme espanyol.
Ara be: en la meya opinió, no hi
ha el mes petit dubte que Catalunya,
Castella i Portugal, posseeixen un comú element inconscient i essencial d'es- *
panyolitat, que fa d'elles una sola Nació. El que les separa és un sentit mis
desigual de Ilur nacionalitat Cons
eient i reflexiva, és a dir, del patriotisme.
Per raons históriques, i sobre tot .
racials, el patriotisme o element coas-

cicnt de la nacionalitat, s'ha fraccios
nat. A Portugal és sols portugués,
llevas en els grans esperits ; a Catalunya és cada vegada menys espanyol
i mes catalä; a Castella és netament
espanyol, per6 en un sentit que conve
definir.
Castella no coneix Catalunya Nació.
Es necessari que Catalunya ii ho perdoni, ja que Catalunya Nació és cosa
que els mateixos catalans havien oblidat fins a epoca relativament propera. El seu patriotisme és, dones, d'Espanya a seques, sense Portugal...
Nega que existeixi el patriotisme
castellä, sine l'espanyol, contra el - que
creu el senyor Pellicena.
No li importa a "Sancho Quijano"
que per als catalans sigui o no Nació Espanya. En té prou amb que reconcguin que es un ésser dotat de doble unitat: l'espiritual i ressencial.
UNA DERIVACIO DE 1A ETNIA
TELEFONICA
Els diaria d'aquesta nit La Correspondencia de España i La Voz publiquen uns solts als quals es diu que
una tintineada persoaalitat de Barcelona els hi ha dona t comide que una
brigada obrera de la Companyia General de Telèfons que estaca dedicada
a recompondre unes ovarios al ifl telefirnic oficial de Madrid a Barcelona
desenbrt easualment NUL13. el Prat de
Llobregat un enllaç o derivad(' sospitosa. perfectament fetn i molt ben amagada, que fou posar en voneixement
Uds capa i després, amb les autoritats
de Barcelona. donant II,' a qué es fessin les investigacions oportimee a l'objecre de saber l'aleang i direeel6 del
enlIng an t bant-se a la fi de molla

ELS ESPANYOLS A MEXIC

ßt ITING ELECTORAL
»lamente al watt se erlebrarä si
teatro tle la Comedia un 't'Atine republicá. al qual parlaran els candidats
que es presenten per Madrid 1 l'Albor.
non.

LA VAGA DE PUERTOLLANO
Els Comités de vaga de les mines
de Puertollano flan redactar no mea,fest en el quat s'afirma que la causa
des l'actual muniese eonsistei g en ab
abusos de qué s'Imn fet cfctimes els
treballadors d'aquella conca minera
mitjançant la sistemática reducció de
jornals que porta a cap la societat
minera i metal.Ifirgica de Penarrose,
SP/ISP respectar els contractes autOritzats amb la signatura de les entorilare 1 de les representacions patronal
i obrera.
Els Comités remeten el plet al tribunal de l'opird6 pública.
ESTACIONS RADIOTELE-

'GRAPIQUES
La Direcció General de Corren, i
'Telègrafs ha acabat l'expedient
cread() d'estacions radiotelegráfiques
a Canáries, perquè pngui utilitzar-se
aquest mitjä de comunicada entre la
Peninsula i les illes de l'arsipelac eanari.
•
ELS ESTUDIANTS PORTU-

GUESOS
Dijous arribaran a Madrid 200 estudiante de la Universitat de Coimbra.
Divendres donaran un cuneen al
teatre Espanyol, intervenint-hi l'Orfe6
la Tuna, eantant-se lados acompanyats de les guitarres portugueses.
Donaran també un o dos concerts
el teatre Cervantes.

Exposició Internpcional del Moble i Decoració d'Interiors
LINIES DE TRAMVIES, AUTOMNIBUS t TAXIS ESPECIALS
PER A L'EXPOSICIO

Entenent que l'interès artístic i industrial de les installacions que figuraran en la prope-,
na Exposició del Moble 1 la imporläncia extraordinària que
hauran d'assolir els gran f estivals que s'hi celebraran en el
Sutm tl recinto donaran lloc a la
afluència de ;rana contingents
de públic, el Comité i la Comíasarta S'han preocupat d'esteblir per als dies del certamen els
mitjans de transports de públic

al Pare de

Montjuich

en les

condiciona mes fàcils i econbmigues que sia possible.
A aquest efecte s'establirà
prop de l'entrada principal, que
estarä situada en les columnes
de l'avinguda central una parada fixa d'automóbils taxi, un
treta-iris a trabar la elan de la dese-o- servei especial d'autobusos proeedent del carrer de les Corts
berta derivavi6.
Catalanes, continuirä des de ld
Afegeisen que per mitjä de la mateitse cert cap d'un partir pollitic s'assa- placa d'Espanya per dita ariaguda central a l'esmentada enhentava de les converses que sostenia
pel fil oficial el governador civil amb trada de les columnes, i finalel ministre de la Governaci6. i afe- ment fins a l'entrada posterior
geixen que l'enllaç posan igualment del nou Pa/au Industrial; els
en conmuleacin clandestina al minis- eolxes particulars pudran utiteri de la Governacie i el Gocen civil litzar la repetida .avinguda de
de Barcelona amb un' lelo Sindieats
lee columnes, aixi cura el carrer
catalans que més suban distingit
adjacents, per arriaquests Aarrers temps per les seres de Lleyda i
bar a l'entrada principal o fins
campanyes.
Preguntar el ministre de la llover-. a les entrades laterals posteriors
del Palau de l'Art Modern; dinachr sobre el fet que es denuncia als
diaria ha teintestat que no tenia es- tes vies esteran des del dia de
mera de tal descoberta.
la inauguració totalment termiA primera hora de la matinada, el nades i en les degudes condiministre de la Governació ha negat cions per al tränsit de carruatversemblanea a aquesta noticia.
ges; aixi mateix quedaran oportunament fixats els punts d'esS LISPENSIO D E PAGAMENTS pera deis vehieles particulars
de manera que tot el moviment
PER UNA DIRECCIO GENERAL
de cotxes quedi .constantment
Diu Informarioner:
regu lar tzat.
"Ale cerdeo ofieials es comenta una
Ultra aquestes facilitats, eta
tinada que gemida té imporráncia
organitzadors gestionaran oponpor referir-se a un ces de responsabi!Bid. Es din que la Direed6 d'Obres tunament de la Companyia
tramvies la installació d'una limmliques, per imprerisions tinendes
en èpoques de l'anterior (overu ha nia de tramvies que conduis a

liya =atez as pórtii dog local ty

l'Exposició.
Mercbs al bon tel,! a Pede.,
tat aportats per tots ilt eles
meras que han Intervingut e%
aquestes gestions, han comen/
çat els treballs dinstallacló
la dita Ilnia, la qual será tin%
perlIongació de les que arriben%
la plepa d'Espanya, des d'o%
descendeix pel carrer del Mar.,
ques del Duero, seguint despr4
pel de Lleyda fins als do ß la,
terals posteriori del Palau
l'Art Modern.
. En aquests treballs 844
ocupat diversos brigades de dik
i nocturnas alternanti, a fi a,
que el mateix dia de d'inaugt,
ració del certamen, que sert
el 19 de maig, s'inauguri leal/4
el servei d'aquesta nova

L'homenatge a Mossèn Rexach
El Comité organitzador de !'heme.
natge a l'il.lustre pedagog del se.
gle XVIII, mossen Baldiri Rexach
(plaga de Santa Anna, 4, Barcelona)
ha rebut les següents noves adhesionst
ESCOLES
Escoles nacional' de nene i nenas
d'Ullastrell, escota racional de Josep
Alsina, de Reus; escota nacional d'Ha,
talrich; escota nacional de Bellcairt;
escota nacional de nens de )3 lance.
fort ; escola nacional graduada de mis
de Santa Colonia de Farnes ; escale
nacional de eres de Torrefarrera, es,
cola nacional de rtens de Pobla de Li.
Ilet; escotes nacionals de nens i rictus
de Roquetes, escota nacional graduada
de nens d'Alcanar, escala nacional g-a.
dnada de nens de Mollerusa, escotes nos
cionals de Sanahuja, escala nacional de
nens de Bellmunt, estola nacional Ce
nes de Constanti, estola nacional cine
sitiada de nens de Torregrossa.
Escota de Castelló d'Empúries.
Escota nacional de Mercada( (Me.
tunca).
REPRESENTACIONS
Rarnon Vidiella, Antoni Agelet,
putats de la Mancomtmitat.
Lluis Guarro, Martí Esteve, retidors de Barcelona.
Lluis Nicolau d*Olwer, de rInstitut
d'Estudis Catalans; Jesús Sanz Poca,
professor de Literatura a l'Institut de
Lleyda ; Josep Galí Forest, professor
la Normal de Lleyda.
ENTITATS
Acció Femenina, de Barcelona;
"Lira Roquetenca". de Roquetes; Sindicat Agrícola Social i Celler Cooperahin, de Guiarnets; Centre reereatiu i
cultural de Gelida; Sindicat Agrícola
de Borges Blanques; Ateneu Montri,
de Torroella de Montgri ;'Orfeó Pala.
) loni, de Badalona.
D'AMERICA
Centre Nacionalista Catali, de RIva
York ; Germanor Catalana, de Catad-

Nuera hora
BOU
Anit, arnb rnotiu de disputarse el campionat dTspanya del
pes welter, fou ella de gala pelS
amadors de la boxa.
Avans de comensar la venta,
da el Frontó Comtal eslava
cornpletament afanen., veient-se
entre la concurrencia l'`elite"
deis verdes esportius de Bar..
celona.
Ultra el combat entre Valls 1
Alfa pel tftol de campis),
contra entre Vallespfn i Gorjees
desvelllä una espestaci6 ener.
Me.

A la propera edició pubhca..
/Tm una detallada informad&
Heu' s' aquí, rnentres tant. els
resultats:

Aznar-Säez, guanyà el seço
per punts.
Barbens-Vonna, guanyä el
primer per punts.
Arnerieä - Sancho, guanyt
aquest per punts.
Nallespin-Girones, guanyä
aquest per knoe-out al segan

round, en mig d'entusiastiqueb
ovacione.
El Campionat dTspanya de
pes welter disputat entre Valls
i Alls fou guanyat pel segon per
punta. L'actuació d'En Valls los
protestada pel públic duran:
gran panl. del comban

Na Francisca Baseda i Puig

Din na Epoca:
"Continuen essent atropellats en la
seca propielat els mamola que resideixen n Méxic, i la injusticia Co mes
irritant parqué els notarais dels Esteta Coito i Tatues paissoa ban as golit que siguin resperats ele FPIIS drets,
llesponent a tan greu sittlactA, el
CongrAs del Comerç rspanyol a Ultramar, aeord el din 7 soIlicitar del
Gocen ügpanyal una aetuaein
enérgica i eficae, indispensable per
neonseguir del Govern de Idéale la
jetticia immediata que es deguda als
ropanyola ant resideuts.
L'opinió entre els nostres rompa•
islotes vesats As que han (le retirar-se
ute IrIesie la riostra reprasentari6 diplo.
mätica, ja ene no emitir que es res
-ti eran un dret de gente el dret de-pas
propietat dels espanyols que en aquella
Itepnblica vil". Aixf almenys no patilla la dignitat nacional."

a racahar-se el darrer ezerciel. La consignada per sattsfer obres aoves le
carreteres subbastades fou insuficient
per abonar els certificata expedita respecte a obres executades en gener. per
la qual cosa i en vista que es trlearä
temps en obtenir el suplement de eré.
dit necessari per a les obres següents,
la Direcció general d'Obres pebliques
t elegra fi e a lee "Jefaturas" notificant
l'esgotament dele crédits.
Pera despees, segons les mateizes reterencies, a lanar -se a pagar lea obres
exeeutades en la reparada i eonserració de earreteres, resulta que al negociat de Comptabilitat hi be un déficit de qua minemos per pagar els contractes per a la provisiö relativa a
conservada i que per consegüent no
es poden pagar els certificas referente
al mes de nutre."

VIDUA DE PERE TORRAS I PUIG

Morí la lastimada del din 15
A. C. S.)
Els set:1s afligits fills Antonia, NarcSa, Carme i Francesc,
nebots, nebots politics, cosins i la casa FABRICANTES DE
N'ALPES DE ESPANA, S. A., en assabentat a llurs arnistats
tan trista nova, els demanen una oració per Pänirna de la difunta, pel qual tribut de condol els servaran etern reconeixement.

Barcelona, 18 d'ahr111923
•
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Dimecres 18 crabrIl de 1023

URALITA
PER A COBERTES I PER A RECOBRIMENTS
Grans xapes ondulades CANALETA,
de 185x 114 i 120 x 75 cm.
sismfflumm
Xapes "B", de 120 x 120, 190 x 120
i 250 x 120 cm.
Es faciliten pressunesits completa ment gratis

Uralita, s. A.
Barcelona - Madr3c1 - Valincia - Sevilla - Lleida
Sa/aniarica - T o ledo. •

Central:
Barcelona, Pl. A.

López.
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Telfs. A. 161,4 1 A. 848
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NEME Industrials

1(14 PUBLIC DE giiiICELONI
La "Fadcrani6 de Vaquera del Valles" gran agrupació
d'industrials vaquera rurals constituida per mes de 800
associats, estä organitzen :u venda directa de llet, a fi
d'acabar amb els abusos. en /3 desnaturalitzacid i mixtificació de dit producte.
D'aquí endavant la /tila entitat remetrà per seu compte a les cases corn.-.rz..,i,, 0ar.ados. ceteres, hotels,
bars, restaurants xocolateries i denles establiments que
ho soflieitin qua:sa y a:ni., quantitat. de Itet gran o patita,
puix la "Federac16" disposa d'una producen") diària de
mes de 50.000 litres que pesa a ;a veuda sota la seva
garantia i absoluta responsabilitat.
El públie trobarà la l'oanera de poder consumir llet
de vaca sana. Ilet completa/neta pura, ,sense cap mena
de manipulada frauclutente i a preu, corrent.
D:ariament pi esentar,m cerzWeats ofid:als d'amabais
complete de les Uds que o -aren a a venda.
Tut establiment qua ci,sitgi obten f la concessió de
venda poara, ..• ia dita Sucietat dir:gint-se
per carta a :a Ca'ci'. Ari. d l Nälies, a Gratinara,
tata
a minnt daqueala ":"'Aar c 4", u:1 se
i
uns.
mena d
Tanibé para dirigir-se •administradO i diptisit general de distribució, D;kutació, 333: Larcelona.

CILINDRES

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A
•
•

,
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a bolas M a B són
els millorsperausos
„ Rodaments
industrials i automobilisme
._
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Elevadors

de betizina (dides)
marca fAhanstar,
són garantits per
temps indefinit

:•

r2

No n'hi ha cap (1113 doni majar salisfacciO

Ei

a

mikils de totes potencies

a

Pistons, vä Vt12 s, segments, engrassadors

etc., de l'acreditada
marca BINET

a

PER QUE?

El

Agència

Espanyolà

DI

SARNA
Cura rápida

LLOCARIA carnp de /25 per 75 metres,
prop de linfa comunicad& Ofertes per
5
eacree Indicant liot I condicions a Norell , Pripulac16 , p um. 155, pral, 'en

m, STEVENSON, R_O_MAGOSA I Cl'A
inummimimisae
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SARNICIDA

Ferré, -Neri : Ihter2 ;

SbARADELL

ArausCIS, ROTULS, FASES 1
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Porqué STUDEBAKER es construit per les fàbriques Inés
iniportants del món en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client si-1
n sotmesos a mes
de 9.500 inspeccir,-Q

19

Cases a París, Madrid i

a

.

Tal els de la sa y a reputacij li doblen el ama

BAI LOT per a auto-

1

a

TRECALLS D4STM

aezzawiimaimuna

BARCELONA

Miderial ner a Ce!:e7azci=1 F. A. R.

IM7I•

.('i)

Pots, pganx.3s, esz tr,7-s,
termáasseca13rs
cabelis e5calfador3
ton.-.73)ans. etc.
1212;.1
METRON
Núm. 17

eenyidor
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4 LA COTI,LLA FIXAMENT MOV:BLE
Tota ella de teixit elästic porös
La inseguretat absoluta en el tall fa que
s'adapti plenament al seu objectiu. Caleta,
amb farilltat als moviments del cos. sense perdre un àtom do resistencia. Empara
toles. les regions que han d'esser protegidas:
Ventre - Ronyons - folla Velziga
Afavoretx l'esvaliesa de la moda i darla un
calen> d'Elegäncla I benestar
ORTOTEDIC SaOreaclona
bata I Alomany, Cantiga, 7, Bardeiona

