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LES SORPRESES RECTORALS

Ni DE M9DISTE3

A

illiS LA

LES REIVINDICACIONS DE
LES MIDINETTES

Una de les distraccions habituals en periodo d'eleccions
La vaga ha començat fa uns quanta
"is la de fer calendaris sobre el resultat de la lluita. Quina candies. Si de t'en principi fou secundada
didatura triomfarà? Quants vots obtindran les diferents candi- per pocs tallers, a hores d'ara ha asdatures? Hi ha qui s'ha fet especialista en càlculs d'aquesta
solit una gran extrnsió; P odem dir
mena, fins el punt de precisar els milers de voto que ha de
tue no hi ha cap modista que tingui
tenir cada candidat. D'altres es vanten de tenir un excel.lent cumples e/ ecu personal.
en
guerres,
les
victóries
i
coP d'ull per preveure, en eleccions i
Les reivindicacions que han precesles derrotes . La suggestió dels resultats futurs és tan forte
st són nombrases.
ele
en aquells que s'interessen per les batalles del sufragi, que
—El que volem--diu una vaguista—
un
es que rus pagana 150 frases per se:sstrÓlegS electorals, quan posen càtedra, cornpten sempre amb
próxima
a
les
elecdies
que
en
els
és
sabut
.
Ja
mana
a les "primeros matas", 155 a
públic nombres
cions hi ha una pila de senyors que fan apostes.
les "segases mans" 1 87 a les "pealUn dels criteris més seguits per calcular el resultat de les
es mana".
—1 la setmana anglesa, acuse rega
elecCions que han de celebrar-se és el del resultat de les che,
-top
—fa una altea.
cions anàlogues anteriors. Un bon amic nostre, aficionat a fe:
—I la integritat de les quaranta vuit
colleccions de diverses menes, té una col.lecció completa dels
resultats de les eleccions a Barcelona i a Catalunya de vint-i-cinc hore.s—afegelx una tercera.
—Prou vedlarl—remen una quarta.
anrs enze. I cada vegada que s'acosta una campanya electoral,
A l'hora de tornar al taller, a la una
drestre amic consulta la seva col.lecció d'escrutinis, per tal de de la tarda, els barris de \rendirme i
obar
en
les
xifres
passades
el
secret
de
les
xifres
esdevenit
de rÓpera, els carrera de la Paix,
Salto Honoré. Florentin, Boissy-d'Andores.
Es la teoria dels precedents. Segons aquesta teoria, acos- glas, etc., on es troben les mes impurhan
guanyat
ja
sanas cases de modes, ofereixen una
turne n a guanyar en unes eleccions aquells que
entes anteriors, sobretot quan el mateix resultat assencial s'ha p:ntoresca animació.
Volades de municipals i d'agents,
. uit repetidament . Una bona part del calculistes barcelonins
prod
les vaguistes passegen formant petisa
finen ara que en les eleccions del dia 29 els regionalistes tindran
el primer lloc i els radicals el segon, per la rae que fa molt de grups; les manifestaciqns en massa citan prohibides. De tan: co tant circula
tereps que ve succeint la mateixa cosa.
un bancal csbomhant una noca victóPelee
s'oblida
vàlua.
en
efecte,
tenen
llur
Els precedents,
i la: "Les de casa Tal abandonaran la
rlassa que les lluites electorals ofereixen molt sovint sorpreses.
feina a les cinc!"
que
en
unes
eleccions
es
Arab una lógica elemental, podem dir
Plantats a la porta dels grans couconfirmen els precedents, o no es confirmen. Reduint el cas a touriers uns minyons amb Iliureia viBarcelona, fixem-nos en les sorpreses electorals que hi ha hagut
gilen per evitar una entrada tumuldenze de les eleccions anomenades del doctor Robert o dels
tuosa.
quatre presidents. Poc més, poc menys, hi ha hagut tantes elecMolt pintorese, oi? Cal, tanmateix,
sisas en les quals els precedents han triomfat, corn eleccions amb
que els bons marits no hi somriguin
gaire. Al capdavall aquest graciós consorpreses.
Una sorpresa fou la victória de la candidatura catalanista flicte esdevingut a París, centre de la
moda universal. Se7á resolt a despeses
dels quatre presidents, l'any 1901. Una altra sorpresa, la derrota
dels regionalistes en les eleccions provincials del 1903. Una altra seves. Adhuc els bona senyors de Barcelona hauran de pagar, de retop, les
sorpresa, la derrota de la Solidaritat en les eleccions parcials de conseqüències
d'aquesta vaga de mididiputats a Corts de l'any 1908. Una altra sorpresa la votació nettes.
obtinguda per l'Esquerra catalana en les eleccions de regidora
de l'any 1909. Una altra sorpresa la derrota del senyor Camb6,
a Barcelona j a La Bisbal, en les eleccions de 1910. Una altra sorpresa, la baixa votació de la candidatura de coalició nacionalistalerrouxiSta, l'any 1914. Una altra sorpresa, la de l'alta votació
obtinguda pel doctor Querelló anys enrera.
EL TEDI DELS DIUEn resum: que no cal fiar-se massa dels precedents. Contra
ó. Contra els precedents, hi ha les
tradició, hi ha la innovaci
MENGES
sorpreses. En les eleccions del dia 29, hi haurà sorpresa o hi
Temps a venir, l'historiador de la liconfirmació dels resultats anteriors? Aixó ja ho veurem teratura
haurà d'estudiar les novelelan sigui l'hora. Per ara ens limitem a dir que quan hi ha sor- les, les poesies, les comèdies i les mepreses, no ha són per a tothom. De vegades hi ha senyals subtils
móries personals com tots els listo-.
que tenen una vàlua fortissima per a la predicció electoral.
riadors de 13 literatura—pecó a mes a

CARNET DE LES

LLETRES
NOTES PER A UNA ANTOLOGIA : FERRAN SOLDEVILA
Eh tres Ilibres de poemes de Ferran
Sa/derila són l'expressió lírica, cada
segada mes precisa, d'una posició
Aquesta posició apol.linia, que
de vegades té plecs rígida, de una bella
zanca de resoldre un problema doloala Ferian Soldevida, amb un seny
reels eatalä, verte la tristesa cobrint-la
d: resignació.
El poeta ct"Exili", que ha dut a les
dures Iletres fresques visions de paitrge i ónices musiques, mocita nua
esplendent la sera anima. Al "Poeea de 'amor perdut", a "Exili", als
--ántics", hom hi ven reflectit el pasaet d'una ànima. Soldevila ama la
-•t! i en ella cfega el seu drama.
E fa arnb una discreció i un seny
trgulars. En algun dele, poemes de
Ferran Soldevila espurneja una invenCle melangia. En altres indrets de la
21-t obra, en canvi, hi ha una victóelissica. La poesía de Ferran Solde: ila, que no es sensual ni cerebral,
ras znostra una anima que cerca la pata
Sel carril de la resignació.
Agucet earnf, aspre molt aovilla es
seo a tsavés de tota la lírica del poeta
d "Exili". La palpitació insegura del
'Poema de l'amor perdut" esdevé esaicisme. "só davant la portella—que
dz4 a la patt de ma torre de vori", exflama Ferran Soldevfla en un dels
bous poemes del seu primer Ilibres.
A través d'aquesta portella s'obre l'esPseaaele de la mar i dels camps, i per
ea arriba la sentor dels pino i do les
h vbes. Es, en fi, el nostre paisatge,
çsj2 o fereix a l'esperit Ilatzerat la casit a de la bellesa i vol arrencar de l'esessed plorós el vol de la recança. Ferran So
ldevila, apol.lini, no pot defutr, per& la "pàl.lida recalca" que enIss boleig la seva serenitat.
Iluita del record malenc6nie i la
asLa
a:wat de repón han produit les milites estrofes d'aquest p oema/ flotar/4
//iguna vegada, entre Leopardi i Sant
Pran cese. Moments dispersos del "Poe'e a de 'amor perdut" i un "Col.loqui"
d A clanes mara,
per exemple, us re.
cardaran l'apassionat dolorós de Retau. ti. Peró mis sovint la beatitud del
vencent la desfeta de Vitaltts semblar la llum del poeta
d'AssI s/ El sers final dels "anejes":
res nttl s no tinca peraf
res més denta,
l
a das que Ferran Soldevila ha posat,
dtaeifinitivament, un epíleg cristiä i caals
cansa. seas sepulta i a la seva res
athlp-boy

t

Converses filológiques
Un dels sentits del verb espanyol emplear es "hacer servir una cosa para
algo". En aquesta accepció es licit de
traduir emplear pel verb catali rusprar, alliberant-nos atad, en aquest cas
almenys, del castellanisme emplear, tan
arrelat en el català actual.
El català antic possecix un verb que
apareix sota les tres formes arteras,
amprar, emprar, el qual té, entre alares
significacions, la de "fer servir una
cosa a un objecte". Ex.:
"Que segun tintares (cap tintorer ), . ,
no pos (gosi)... cuerar en m'Infles coses (en res) que tinyen... altres tintes..."
"Donchs, cintas valerosa, ampre la
força de la Sima m it dreta en dissipar
la host depravada de aquests vicie."
El verb en qüestió ha subsistit
diferents regions, artes sota la forma
emprar, adés sota la forma ompear;
cn les regions que diuen emprar, aguda
posseeix la dita significad& com ha
proven nombrosos cxemples que ens
han estat comunicats per J. Ruyra, alguns dels quals foren ja publicats en
una d'aquestes converses.
Dones, almenys en aquesta accepció ,
podem perfectament substituir emprar
a emplear, dient, per exemple: Emprar
tot els mitjans per obtenir tal o tal
cosa. Eurprar tal o tal expressió. Riss,örar un mes en tal o tal sentit. Emprar el terme propi.
P. Fabra

LA MISENII

A

IENA

Es tan intensa que. arriba a
afeblir els vincles maternas
Molas pares vienesos, desesperats per

la miseria que pateixen, cedeixen llurs
fills a matrimonis rics i estés-H g . No és
rar de trabar en els diaris anuncis com
aquest:
"Una sanyora divorciada cediria una
bonica nena d'un any, molt sana.

Adreceu les ofertes..."
I aquest altre:
"Una formosa criatura de sis mesos
fóra cedida a familia israelita."
De tosa manera, les ofertes més torrents es refereixen a nois de dotze
a setze anys, que poden prestar serveis.
Es clar que aquestes ofertes de nació, al costat deis exemples d'antropotapia saturnal que han tingut !loe a
les regions del Volga flagellades per
la fam, tenen fins i tot un regust de
caritat cristiana.

•POLITICA

EL FOMENT AUTONOMISTA
CATALA
La festivitat dc Sant Parró
de Catalunya, sera CCICbrada aquest
any solemnialmcnt en aquesta cniitat.
Per tal motín, el diumenge al e:0a tindra lloc la recepció, per part del Consell Direelits, de mans de la Consistid
de Dames que ha gestiona la sa'n'a
ofrena, de la gran bandera catalana
que onejard a la !acata de l'estatge
en les festes i solemnitats pairies. A
agn,st arte hi assistira el poeta Ventura Gasta, qui adrtcard la paraula
a la concurrencia. Demés, cn hissar-se
la bandera, l'Orfe! "Mané,' Cinto"
interpretare; erlgunes composicions patridtiques.

A la tarda, .a
quatre en puna se
celebrara una selecta vetllada a la Sala
d'Artes, interpretant-se el drama en
reS OCteS " Pasa Claris". Completara el
programa k g escollit concert pes l'Orlen "Mossèn Cinto", dirigir red mestre
TO711a.S.

Pey. tal de donar majar solemnitat
alo esmentats actes, cl Consell Directia espera ocurra honora! atta, l'assistencia de tots els satis, la qual is especialment rccomanada Per a ¡'ocie de
rebre la bandera ofrenada per les domes del Amen!.
CANDIDAT PEL DISTRICTE D'IGUALADA
Les entitats econámiques de Bar s- cia..
na presenten COM a candidat per a diputa: a Corts en el districte de Igualada radvorat i publicista senyor loso
Ruiz Casamitjana.
Els ekments nacionalistes, manarquics i anees han començat ja cls I rebolis de propaganda i orgIM'aatici a
lava r d'aquesta candidatura
Al local del Mundial Cine d'Igualada se celebrara tróximament ass acte
a favor de ¡'comentada candidatura,
prenent-hi pan algunas personalitat d'aquelles entitats econelmiques i que precedeixen de diversos camps politics.

Full de dietari

ACCIO CATALANA A
SARRIA
dijous, a tres quarts de deis
del vespre, tindrà lloc, convocada per
la delegas-id JA. C. a ,S'arrià, una reunió general dels inscrits a aquella
barriada. El dit ae ;o, el qval es prega
d'assistir-hi el majar nombre, se celebrara al Mals estatge habilita per
aquesta delegad!. situat a la Baixada
de rHort de la Vila, liara A C.

més, eta anuncia.
A casa nostra confessem que l'art
de l'anunci no ha arribat a una aleada que pugui qualificar-se de vertiginosa. La majoria dels nostres anunciante es limiten a dir bonament la
mercaderia que tenen per vendre o a
oferir honament els serveis que volees
prestar. Si algun anunciant vol sortir
de la vulgaritat, sol caurc en la mes
esgarrifosa pedanteria o en el mes hórrid mal puse Citem exemples? No;
sera més prudent que no citem exempies.
Peró rss paísos mea afortunats, en
Falsos on hi ha humee que cc poden
guanyar la vida no fent sinó invernar
truca per als anamciants, trobeu tot
sovint veritables obres d'art. Fa poca
des llegia la propaganda d'un automibil que començava d'aquesta losaspitada manera: "Es eurióa de constatar com és freqüent el cas aivorei,
basat sobre la incompatibilitat de caracter Tot SOVillt, no tu ha altra causa que rociositat a contra-coa el tedi,
be podem dir-ho, que regna en moltes
Ilars durant la jornada dominical.

MITING A BADALONA
nema, divendres, havent sopa, sindrò lloc al Cinema Nou, de Badalona, míting en favor de la candidatura del scnyor Tríes i de Bes.
EN MARFA, CA.VDIDAT

PER MA TARO
Sobtadament, al districte de Matar6,
que era adjudicat al monarouic ¡liberal senyor Moret, ha sortit un candidat nacionalista: N'Antoni Marfd, advocal i presida:1 de la Joventut Nacionalista de Mataró.
Passi el que passi, sempre faya goig
de retire csboteada la rambinació que
l'odia donar-nos fass artirle zo a favor
d'un diputas gens afecte a Catalunya.

LES FULLES VOLANTS
D'ACCIO CATALANA
Es ja editada segona fidla volant
d'Acció Catalana . L'estrall en les änimes.
Atestent que les cleccions absorbeixen
l'acució dels nationalisses gairebb ornen de Catalunya. el Comen Central
d'A. C. ha deerdit aturar l'espandintent
d'aquella fulla fins passada la jornada
Compota un automebil X.. , i trobareu, electoral.
amb les joics del rurisme. la satisfacOportunament s'anunciara el día en
ció me procura la pan de la llar."
qué podran fer-se'n demandes i la forEl punt dc partida es ben triat. cal
ma en qué hauran dc fcr-se, que segareconeixer-ho. Aquesta ocioeisat a conran/cut sera la que regi Pcr a la primetra-cor, aqueos tedi dcls diumenges. mi- ra fulla,
nant la felicitas deis matrimenis. es
EL MIT/NG D'ACCIO CA.
una CO53 ben vista, tan ben vista, que
TALANA AL TEATRE
salís aviat sembla pettänyer al rail
DEL BOSC
viaual d'un psicbleg que no pas al d'un
Hi ha un fort pet »i:ttng de
fabricant d'autom6bils. Veraneo% el
diumenge per a molas matrimonia és el 5 diumenge vinent, per éster el primer
ante pliblic en pro de la candidatura
Ea de prova. Els dies feincrs pasen
d'En Revira i Virgili i per Coser, lamaladament; sal i ella tos just canvicn
be, la primera vegada. d'enea de la
quatre paraulea tot dinant. 1 en haronstitució d'Acció Catalana. qua se
rem dinas. no han de prendre m l'un
celebra un miling d'aquesta unió de pani l'altre cap iniciativa: la vida tota
'notes a la capital de Catalunya.
sola cura de fer-los Ileon- sobre uns
IN parlaran els senyors Martí Estecarrils coneguts des de l'hora que es
re, Nicolcut d'Olwer, Bofill i Mates i
lleven fina l'hora que es colguen. Esel candidat, A. Rovira i Virgili. El setan cansats. No triguen massa a adornyor Mossot no poda pendre-hi part
rnir-se.
En canvi. el diumenge crea un se- per sofrir una afonia.
CONFERENCIA A BAgeit de prob/emes. Al mati. encara
rai! Un hom pot llevar-se tard, pot
NYOLES
anar a missa, por anar a casa el pasEl dissabte passat, el senyor Isent
tisser a comprar els postres. Sense
Daltnau va donar la seva anunciada
gaire de treball es troba entaulat per conferencia a l'Ateneo de Bayales. El
al dinar. Les penes i fatics comensenyor Mata va abrir l'acta amb moto
ten a la tarda... Se'n veuen de matricordial: i breus. El conferencian' va
monia ensopits voltant per aquests mons
fer una evocació de la seva infantesa
de Dio! I ara afegiu els que no es
pausada a Banyoles. Remarca que iban
veuen perquè. mes ensopits encara o
de desterrar falsos conceptes apresas en
mes lligats per una prole difícil de mola jovenesa, tont els d'Estat i Nació.
bilitzar, han restat a casa.
Censura les esmserres espanyoles
L'autormabil, certament, fóra una so- Ilurs claudicacions. Analitsa el concep'
P.
lució o una allevianca. L'atarme; eita
te del federalistne, rentarcant que per
iís
ben oriental en oferir-los-hi. .Per6 es pactar el primer que cal tettir ¡liberque la majada deis matrimonia que
tas. Enaltí l'esperit de !hala i acabd des'en s opeixen en poden comprar d'au- dicant paraulcs d'afecte a Bayales.
tomóbil?
El conferenciant fan aplaudit i
Carlea Soldevila

BARCELONA, dijous 19 d'abril 1923
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ELS IMPONDERABLES

ELS COLONITZATS ENSE-

En els nostres articles havem nació de l'Ideal dernocratie al
procurat sempre examinar les neón? A qui interessa la reLa Guinea es rúnica de les Colé' coses realpolitie.arnent. Deduir construcci6 del men sobre la
fien que quedan d'aquell imperi "don- els esdevenlinents tFuntecedents base nacionalista? Horn defensa
de nunca se ponía el sol" i que Es- geografics, o económics, du re- la tsssvts pätria i prou. L'ideal
panya ha aconseguit liquidar amb el laciona de M'A untre estats, social, al qual anaven joiosaseu tradicional dcliri de dominació.
d'ambicions i d'egoismes. La ment els russus en 1917, al qual
D'aquesta colónia única, sie tant en tragedia de l'historiador es gua lobs els ohms pobles tamicen
tant n'arriba a la premsa alguna no- sempre que un Jet, ediniel dan un moment, entra igualment en
ticia; i és, invariablement, un clam de explicacions, ena segons llei
crisi. La revaluci6 democràtica
queixa i vd'indig,naci6 pace- la manera causalittrt. (turbia d'utt ret ma- que hauria pogut fer Atemanya,
terial, i una ultra aegous Hez feiseassa, La revolució
com Espanya tracta eis cese interessos.
Ara, pecó, en oc una que trenca de futalítua pavatua d'un ideal, que hauria pogut fer Rüssia,
aquesta monotonia: els habitants de té d'optar pez. la primera. Pera fraeassa. Manquen, per a la'
Santa Isabel, la capital de Fe Fernan- això no vol dir que tot es pugui helització d'aquests ideals avui
do Poo, han aconseguit que el gover- explicar per ¡'acedé de les for- al guión,' lotes íes presuposicions
nador general de la colönia demani al res materials.
itleulógigues i sentimentals,
El realpolltic Bisrnarck par- manea la força; manca la fe. ministse d'Estas una mostra de públic
lava
sovint
dels
imponderables;
agraiment per al senyor Maximitiä C.
Ara assistim a un movimene
aquells estaLs d'espera gene- internacional feixista. Que nin-,
Jones.
rals,
aquella
¡nena
de
te.mperitvulgui interpretar-lo corn un
El Inés interessant és el motín del
prec: el scnyor Maximiliä C. Joma es tuca de les coses que moltes renaixementt EI feixisme es
un negre, antic fuster, que amb el scu vegades té Inés influnneia en la l'escepticismo organitzat . La
treball ha aconseguit una posició prou histeria que les coses mateixes. petrel es la mesura de les co-'
preponderant per a éster consideras el Les categories de qualsevol do ses, es una afirmad() no gairek
rei dels negrea del territori; te grans les explicacions estrelamont menys sofistica que aquella seo
plantacions, un extens comerç i un realistes de la histeria, el desig gons la qual la mesura de les
negoei montat, i de tal manera catan d'una frontera sólida, la sor- coses és l'horne. Voldria q ue esa
els acracia pública en la colónia única, tida a la mar, la cerca ale prime sentissin ola catalana que jue
guen amb aquesta ideologia
que la sera llanxa gasolinera es l'irmc res niateries o de mercats,
progrds de la técnica, sen insu- crepita. A Catalunya, que no es
miaja de comunicació que hi ha entre
ficients
per
explicar
qualseavui encara res més que un
Santa Isabel i Sant Garles, la segona
vol dels fets Importants de la gran infante Dele Holderlin que
capital de l'Illa.
histeria.
La
revolució
francesa,
la
infantesa deis pobles no ea
E/ rei dels negrea, compadit de /a siper exemple (i no fa ig cap
pot escursar ni es pot saltar,
tuació en qué la "madre patria" te els
do valor), no s'explica per
blancs que hi habitan, ha tingut el gest cap categoria de les que pot perqué, deia, "aquell que no ha
de concedir - los - hi plassa per anar d'u- usar una concepció nuls o estat mal un infant perfecte, di- e
na població a l'altra, dintre la gasoli- menys materialista de la bis-. flcilment arribarä a éssre un,
nera, i en agrainent, els protegits de- täria. La interpretad() marxista homo perfecte". Tingues cura
de no enverinar la infantesa de
manen una recompensa per ell.
es totalment insuficient. Quant la nostra pàtria amb les savie-i
Segurament el senyor Maximiliä C. a la interpretad() dels nacionaJones es quedará sense; aquí hi ha listes monárquica és d'una fri-s mes cfniques de paises vells que
potser travessen una crisi, pot-,
bona cosa de poblacions que catan in- volitat injustificable.
ser (no ho voldria creure!) ma - 4
comunicades, perquè la seva comunicaEn el raen hi ha impondera- nifesten amb aixa símptomes,
ció consisteix exclusivament en una bles. Hl ha coses que pels que
d'haverse sobrevismit.
carretera de l'Estat ; cent vegades s'ha només consideren real elle que
Idealisme, uthpies inactuals..:
demanat que fos acceptada l'oferta de poden tocar amb Ilurs mans
Està bé. Arreu del trufn s'estad
la Mancomunitat per a fer-les transi- grolleres, no existeixen. Pere
fent uns magnífica exercicis de
tables i la contestació ha consistir sem- que molt sovint són les que de 's menyspreu dels bornes i dala
me d'una negativa chorejada amb un terminen la histeria.
ideals en la histeria. Ei ha com
seguit de grolleries; amb les comuniEls bornes portem a cada una competencia per veure qui
cacions telefóniques passa el mateix, epoca (o l'äpoca ens porta a Mina una interpretació mes bale
amb l'agravant que, de més a mis, nosaltres) una tendencia fona- xa als esdeveniments. Amics poe
l'Estat, no cedint-les, falta a un con- mental o un afinament de la sitivistes, el s'ostra snobismo
tracte com qualsevol mal pagador.
sensibilitat per certes idees, per pot vantar-se de tenir la ideoe
Un senyor Arija que des de
mitjä de les quals coses, els logia de l'hora actual. Però ve
escriu la noticia a "La Vanguardia, diu ideals influeixen en la histe- un dia que els òrgans deis ha-,
que les coses, a Fernando Pon, van ria.
mes receptors de les idees ge"como en tiempo de las bárbaras na• El veritable realpolitic exa- nerals, de les ideologies no so.,
ciones" ; seria molt mes curt de dir mina totes les dados materials, lament valides per mi i per la
que hi van can vats a Espanya; en però al , costat d'això pensa en mey a pätria, sine també per tu
alguna cosa han de coneixer que en- les tendäncies i els estats d'b.- i per la teva pàtria, s'afinen,
mirn irreductibles a aquelles es tornen sensibles al més mlcara són coldmia espanyola.
forces i en quins ideals les po- nim contacte i es produeix al
den satisfer millor. I és que món una rneravellosa girada que
histeria no es el desenrotIla- no es pot explicar mes que amb
ON SENIOR OCE POCA CONDI la
ment d'un pla o la persececió aquells mots hegelians que us
d'un ideal, perd tampoc un ron- horroritzen tant: esperit del
Gaziel publica a "La Vanguardia", junt de fets sense enlacie uns món, procree, llibertat, "mag-,
ahir va fer vuit dies, un article agres- amb altres i sense intervenció nifica sortida de sol".
siu i doctoral a propósit de les simpa- de cap finalitat elevada. La veCompte, amics positivistes,
ties de molts nacionalistes catalana per ritat de la història deu estar en- amb les utopies que us poden
Franca. El nostre (liad i alguna dels tre Hegel i hanke. (1 aquesta donar encara mona mals-desena redactora eren al.ludits en rar- PS potser la tragédia del filò- cap! Malauradament per ara,
fide. Una contesta nostra, suau, cor- sof; que les soluciona que podeu estar tranquils . El inda
tesa, que fins "El Progreso" trobi be- s'avenen amb la realitat tenen es en un estat de depressió i
névola. ha semblat al brillant periodis- sempre un regust d'eclecticismc d'escepticisme i durant Malt da
ta de "La Vanguardia" una cosa in- que no cavé amb l'imperi ab- temps us deixarä fer. L'episodi
de la Ruhr contra una Alemanya
tolerable, fins al punt que no troba solut de la nema raó.)
Si avui, 1023, examinem quina on la revolució llagues estat,
possible la polémica. Val a dir que
nosaltres tampoc la trobem possible en tendencia fonamental domina el queleom sués que una comèdia,
realment hagués estat
aquestes condiciona, ni tenim cap inte- n'en, haurem de dir que es la
dapressi6 i l'escepticismo.
dat l'esperit i eIs bornes de 1914
rés a sostenir-la.
Aquesta dcpressie aquest es- potser hauria fet commoure el
Es veu que Gaziel és un senyor que
te poca corda. EH ha atacas per dues cepticisme, no són nous; pro- redn; pera, ara, per tothom da
vegades, amb sanya i malicia, Acció venen d'aliar]; de la guerra. Hm ciar que cap dels dos enernice
Catalana i LA PUBLICITAT, usant constalava l'exhauriment de to- porta una ideolagia pura i ge.,
sovint termes despectius i expressant- les les manifestacions humanes, nerosa. I que, probableinent, el
filosofia, de que le la consciencia tnenys neta
se en un to d'inflada suficiäncia. En e) do Vare de la
Horn PS l'alacat.
mateix article que motivä la sosera les coneepcions' monis.
del caràcter epighHom no pct deixar de pene
contesta parlava de "la insigne tonte- s'adonava
manifestacions sor: aquest estat de depressib t
ría de los que creen tontos a los de- nic de totes Ice
riostra
época.
de
la
d'e.seeptirisme
es el senyal de
más" i presentava la francofilia cataEls derrers grans hemos han Ist posta definitiva de la nostra
!asista cona a provea de "incapacidad
estat grans desesperats. Pan- epoca? O beedespres de la posta
e incomprensión". I un senyor que d'a0/1 Nietzehe, en Strindberg,
apareixere la aova 'magnifica,
questa manera tracia els alares, no pot sem
en els russos. La consciència de sortida de sol"? No ho se. E(
sofrir el mès heu refrec al sea amor t la
dut,
histórize que ens ha
que se es que eonee estar pree
propi, enormentcnt exagerat. Qualsevol
ó
segle XIX ens Cela sentir ax
parat per si aixe ens arriba. Cae
que campad l'article que la setmana
con un dolor.
aleshores haber tingut una
passada publicä Gazie/ a "La Vanguarsobro
tot,
l'escepticisPere,
generosa de
dia" i l'editorial nostre amb qué con- me poliLla. Hom vela els grans ideologia noble i
testärem, haurà de reconeixer que Estala i hom s'adonava que no valor universal, pot dsser no
en ella rime
aqueas era força mes cosrecte de for- eren els instruments adequats solament justificada
teixa, sine hdhue amb aixe
ma que no pas aquell.
per a aconseguir els ideals. Els potter a( que arribaré a eone
Creiem mes discret a Gaziel. Ens l'ideal social, cornençaven d'enmoure els utilitaristes a nle
pensävem que, si li manca visió polí- democretic, l'ideal nacionalista,
tran(a) de gran utilitat. Caldria
tica, tenia, almenys, recursos literaris. !ideal social, comensaven a enque els nostres nacionalistas no
Per aleó ens ha sorpres la nota la- trar en un periodo do crisi.
oblidessin aquestes coses ele.'
mentable que ha posas al seu article
La guerra commogué violenth
d'allir, absolutantent desproporcionada ment aquest estat de coses. Du- mentals.
Joan Orexells
al to i al contingut del nostre edito- rant (matra anys hi llague una
Berlin, abril 1923.
rial. Ni tan solament se salva el bon revifalla al mcSn . Hom comenza
gust de l'escriptor, que cau en les fra- d'esperar, do tenir confianza.
ses gruixudes i en les rebufades d'un Ens era promesa una orientació
orgull ferit. Itfentrestant, Gaziel ses- dernocretica al man reconstruir
a Europa
La
salvia de recollir els fets concreta i cié segons principia nacionalispositius que citärem, feas que contra- tas; una profunda reforma sodiuen d'una manera radical la tesi deis cial. Però vinguä /a pau, i la
Es dalla com a segur que els
seus articles sobre les relaciona de Ca- reforma democrätIca resta sutalunya i Frasea, i sobre el problema perficial, les nacionalitats que Governs francés I belga presende la Catalunya francesa, del qual té saberen demanar a temps Ilur taran aviat un nou pla do ropaun concepte tan estrany, otie esmenta independencia, la reberen; pesé),
raclons comportant el pagan
la ciutat de Montpeller com a pobla- en canvi, es crearen una serie
ment do bons A I 13 per valor
ció catalana. Gaziel prescindeix de la do nous problemes nacionalisor.
geogralla amb la mateixa facilitas que tes; la reforma social s'a3ornä. de 50,000 ~lona de mares
França en 'sobrarle 26,000 miprescindeix de la histetria.
Pecó, 51 alai) fe u possible,
permite en realitat el món no llena, BelgIca 4,000, Anglatersabe demanar amb energia l'es- ra un 22 per 100 I Itälla un 10
L'ESCOLA I LA PREMSA NAtabernera d'aquella ideals. Du100. E1 pagament Berta en
CIONALS SON LA BASE MES
rant les !largues jornad'es de per
FERMA DE LA LLIBERTAT
I es (aria a baso d'un
anys
35
l'armIsticI renasquó l'esceptiFUTURA
clame. A qui interessa la realite emprästlt Internaolonat.
NYEN ALS COLONITZADORS
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FINANCES 1 COMERÇ
COTITZACIONS
BORSI tylATI

BORSI NIT

Oh/. Alt Paf! [Trine Otin. Alt Bala Tamo
'Corta
72101 7213 7260 727 5 72 95 7215 7250 7230
Atacants .
7270
.
55
775 7270
F. C itetroti. .
180'50 '80'5&183'75 10375 IrA'25 18110 8175 18150
Gran Me trop . . . 192' 152 193'75,15375 9915 9315 99
es'
Atriles
6525
. . . . 124'50 124'50 125'50125'50 6525

DIVISES ESTRANGEBES
Franca
. • 4905
Sulssos
. • • 118'50
nalguea
. .
37'15
tires
32'20
Linces • . .
9041
Donara . . „ . 6 52
0742
/dares .
Coronel .
0 0/12

Interior,:
Arnortuable 4 %
'
Exterior 4 •
P31111 E91111333

BORSA DE LONDRES

Oh/ Alt 154/x1T/irle Cbdrilee argcnt.
Morts .
7210 77811 7E75 7780 Exterior
2.11.CaTIIS .
. 727 60
72-60 Franca .
rmlool815 • •• . • 85'15 6525 15'
6915 :aova York
F. Madrilenys
9875 Espanya .
93'
98'25 93'
AntOmnibus . . . 125'60 126 . 50 125' 12650 • un- s a •
Gran Metrop . . . 153' 15359 15210 153
Holanda .
F'. C MetrOD. . . 18410 luso une 18175 116115 .
Alsiles . . . . .i 125'50 12575 125' lzs .suem •
Portugal.
,..,
Argentina .
I
Montevideo • .

40
72'50
7102
465'50
3e3'05
2006
118'75
0462
17415
234
4 2'27
4337

Chile
Berlin . . .
r,openhage .
.
Yokonania . . .
Noruega . •

PASA

BONA DE MADRID

Chec- Slovaci,

BORSA TARDA

DEL DIA 18 D'ABRIL DE 1923

aren

" Esp. de credit
Base Esp. Rio Plata
Tabacs . . .
Stieres pr.fr.
Sucres oid
‚'Silo Ice
Noria
Alacants
Pronos
Llega

C , n 'Fiera Feo!
7120'
06.3c
86'50
130
236
259
9375
4150
0910
363.
362'50
49.10
3030
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Espanya
Holanda . .
IlOtla . .
New York .
Portugal . .

[tarifa

139'500
240.15
2:12
5 2'55
• 930'72

•

prIlle3 12350
11 a151.5412350
12350
1111"3-, 30.

•

iloildra

40950
277'75 27725

•

Malg

-reina anlerlar .
°Lo

luis .

.

TosCa

50 abrIl
. . .606
.
.
.227
• 275.50
. . .641
' 288.7)
. .607
00925 IletiefrMr0 .
• 00150
N ess Yiirk (iban. 05 abril
Jobol
4510
.
beaenitate .

GAFES

bel elide I' . e

•

.

Tiara anterior .
Obertura . .
Seigem 1r1.34,31113

meiiaçant interesaos generals consumii indústries derivados. preguem

cridi atenció fabricants a l'or,,j,,,ts
d'evitar segueixi actuant especulataA.Per Agrnpaelb Fabricants de Doiçes,
Forran Mann.

NInnecies. a 29.
Prens per SO litres.

Blat min. a 27 pessetes Pla :35 quilco.
Irles) blanc. a 26 ídem idem.

Mercat de Tärrega

Faena. a 4350 els 100.
ldera tiaiza. a 45 ídem.
Quarta. a 20 el. tiO.
Meuudet, a 1050 ela 35.
Segnnet. a srze els 25.
ldern mes ampla. a 6'50 els
Cänetn rama primsra Mane, n 115 el

Al mercat verifica: Eva:. dl a de la
don. en aquesta plaça, han regit els se-

güera:, presa:
Mata blanco, de 417 . 50 a 47'.
Idem roig foro. de 47 a 4750.
Ordi, de 34 a 35.
Moresc, de 39 a 40.
Favons, de 54 a 55.
APal s d e /d'a 17.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Vins del palo, de 13 a 15.
l'hm d'Arare,. de 30 a 33.
Aroliol, de 200 a 230.
Misteles, de 70 a 73.
Anissats, de 120 a 320.
Preus per pessetes eis 100 litres.
Olio, a 7 peosetes quartä.
Olas. a 175 la dotzrra.

quilo.

Mera ídem sernos. a 1'50.
Bri cano] primera, a
Motu Ideen segona. 2.40.
Estopa primera. o 215.
Mera se g ona. a E50.
Oh extra truitat. a 21150 ola 12 mi,.

los.
011 primera. a 2050 ele 12 Viera.
Oli corren!, n 1971)) els 12 ídem.
Mercat eucalmat, degut a les pluja.

...3~1111Bräps

SOLER i TORRA
ESANQUERS
leAlYint A DELS ESTUDIS. 13, 1 BONSUCCES, 1
••n••n•-•n••••n•••••••••n• •••n••••n•nn

Sants

Sauls Vicens

1SANC

BARCEIONA1

Sant Lee, IX. papa,
Rufo, màrtirs.

Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, CHI vis, Agre,.
gació de Fulles de cupons i Revisió de (listes d'amortitzacions.
Admeten dipüsits i tota mena de valors

nm Raiga X. Itadiografia instantänia visceral;

D r,
S

BREMu n eslereoscOpica. Ratiioteräpia. Bruott, 46, de 4 a 6

o

R

s

NAS, COLL I ORELLES
curacio de les supuracions y st 5 rdetes per
cróuiques que siguin. Dr. Hasso:, Braca,
Operacious a preus módics. V. d."

i4.53
1471
1472
)063

13 641

otiortura .

.

.

74'52
24.41
711.48

351
1588

12c

13 1.1
t'1'116

1151

.
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20

60

7011
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DOESA DE P11115

Art3/
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1.4 702'
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AFEO
O
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•
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i 161'50
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Ola'

11.ir, 1 . 111/ta
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Tahas 11119,
111011111d
II, ala irar,c

I, te

111111i, O'

"

OSO. l7:1trIOS
Aft107.2 Satt

Carburo remalles
197
1.a 1;one:una
.4 Kv
S. A. Crcrs

4

I,ene 1...41411001
Ae. A la. anl
Ar. Alroalusos

loma, ter. 1 can, my
11131111I 5 1 1 1 11
Astillers rarrag.
ne
11 72.
11 5 10 mi/.
75'50

C

0.4..c.

rn ornd

be'

Dercreionaris. Retordatario. prerents.

Subirava, PortaforrIssa, 14
La Secci6 de Propaganda i Excursicats l'Ateneu Obrer del districte
segon, farà una excursió al Figaró,
diumeßge vinent. Lloc de reunió: Estació del Nord, a dos quarts de sis
del mall. Cal portan -se la minestra.
Despeses de tren, 3'30 pessetes. anada
i tornada.
PARAIGiiES CL
,A,PES
Ferran. 14. casa
Ola senil cap a Reus, per prcndre
por! a la Setmana Catequistica que
se s tilcedebrani l'esrnontada clunt,

el cultc propagandista de l'Obra del
Bon Mot. lvtm l'Escop, el tonal té
anunciades per als die, 20 i
dues
conferencies sobre' la grave:al del renco els seu reméis. en s
13 familia i
en la socictat.
Dinmenge se celehrarä. a Fiera, un
important aCte del Don Mot, en cl qual
prendran part els distingits oradors,
senyors Ferrar, Sol/, i
Campmany, de l'Obra del Bon Mot de BarHa guadal bancal el Conturs cartelts. co pro de la cultura dcl l'enguatee, que pe) nombre i qualnat Je
les o bres
rebu j es prorn et
revestir
importancia.

Laxants Prats
En virtui d'adaplació als estatuts re•
fotrilatS en reunió gencral del dia 15
corren!, la junta directira ¿e la
le,eIerat Protectora d'Anitnals i Plantes
de Catalt.nya ha quedat constituida de
la segiient manera :

President. Rafe! Maspons Grasso!: VIce-president pr i mer. En Alexandre Fabregas: V i ce-pres'dent tegun, En Linus Corominas; Tresorer,

En Ramo:1 Tomäs Alayo: Comptador, o a la Direcció dc la Guarda Urba- tant per a un pavelló destinar a Club
En Manuel Ribé; ,Arxiver-biblioteca- na, localitzada a la planta baixa de Experimental de Cria i Pesca, a fi
ri. En Joan Gassod: Assessor tecritc, les Cases Consistorlals.
de fcr estudis relatius a la vida i
En Josep Mas Alemany Vocais, En
tiplicació äe musclos, crustacis i peiTel. 1475 yll an erx xos, i la instal.lació d'un observatori
Josep Pavón, Na Remei Scmis de ViSangrá
r34.
„
!
n: - as, En Pau Vidal Balaguer , Na Llo" maritim.
rença Gispert. vidua de Nicolau, En
amominums•
Martí Puig Galceran. Anna SeAvui, dijous, a les lo dc la MI. al
nyé. Na Dolors Saldas, En Llis Ay- Centre Excursionista de Catalunya tin- I
Secretan general, En Josep M. drä lloc, organitzada per la Secció de
2 Eutura uu 1-13UU I3 ihllIPM3
Rovira.
Fotografia. la quinta conferencia del
nicle, la qual anirà a càrrec del seRESTAURANT ECYAL
nyor Rafel Garriga, el que tractarà:
1
Saló do Te
"Manipulacions forogrifiques".
cada dia te dansant de 5 a 2/1
assageu-la i l'o.clopta/ieu
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 11.

ULCAN 12 WAT

A l'establiment fotogräfic dels senyors Baltä Ribo_ carrer de Forran,
número aa, estan exposars els premis
destinats al Concurs fotegräfic Sant
Jordi, orginitzat per la Secció Especial de Fotografia del Centre Ame:nornista de Dsnendents - del Comerç i
de la Inchistria.
Caramels

"PIROPOS"

Dcmä, dijous , a les ¿cu de la Mí.
donara el doctor Antich. en /a salateatre de l'Esquerra de Ari
he. 21, la segona de les conferéacfes
sobre "Hurnanitisme". dcsenrotilant el
tema [Jai del Univers". La següent
se celebrarà cl dia 35 en el tnateix
local, versan: sobre "Llei de la Vida".
CACAUS

cet.r.wA AGRICOLA DEL
morir ALGAIDA, SANLUCAR
Dr.
. AMEDA (Cadiz)
CÜNCURS
S'obre eoneurs públic per a
It construcció d'un collor coope_
atiu i subrninistre d ele tuecan ismee »eeessaris per a l'alabo.
tara.; d p vi blanc.
Els concursants hauran
presentar Hure: plecs de condiciono abans de 11 ‚In maig del
present any, a la Direcció d'aquesta Colònia, on es facilitaran les bases a quet ha d'ajuslar -so el concurs.
La qual rosa es fa pública
per a general coneixetnent.
1.'enginyer-director, Joan J.
Fernändez lirquiza.

3•17,11

CAMISERIA •
SANS

Boueria 32
9

Gran assortii 211 caries

Dr,

Comendador

lube'rculost
mollar per calcifican(/' directa
miljancant inbalaciono polieälciques. Fidel reproducció de
l'atmosfera dels forns de cale.%
Mètode del professor Coutiere,
cumunicat a l'Aca(.2mia de Medicina de París i reconegut con]
el mde cric«.

XACuLATES
6011',DONS
Ha deFanaregut el nen

de set anys

Miguel Burilo Parra. habizant a l'Arc
del Teatre. 56. tercer. Anava amb calces de vellut un davantal ratllat;
no sap dir l'adreça dels seus pares i
anal) prou feines
sru nom.
El qui en sàpiga quelcorn pot notificar - ho a cae- del nen desaparegut

La Societat Medico-Farmacéutica
dels Santa Cosme i Damia comunica
als seus consocis que ha resolt assistir a tes notables conferencies que dóna tots els dies. a les set del vespre,
a la sala doctoral d'aquesta Volversitat. el rcvcrend P. Agusti Gemelli,
Fr. me:ge. rector de la Universitat Católica de Mil,, pel qual motiu no hi
haurä seasió pública ordinäria avui
joas.

Imdio

Ariuncis Oficials
Aquest Banc a la seva Central i a la

1101
1h50
911
14 91
ti

'

Primeres Comunions

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

1
Negociem el cupó del
Deute Amor titzablz 5 pzr cut
vencirnerie. 15 de maig
umnomaguarcrze..-mermaitaliffliKeralli293~X111~men

75'55
24 95
20 95
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tat 7 3.4
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coa. Areeet.

10'73
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GASETA LOCAL

MERCATS
dor

27'90
2r71
2'777

Tases anterior . .

.1.•

Ordi, a IG pessetes.
Cisada. a 13.50.
Paveo, a 27.
Pavono, a 27.
:lloroso. a 15.
Veces. a 20.

2948
25 49
25'55

NEW ORLEANS
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MERCAT DE COTONS

CANVI DE L'OR

PADÍS

Es el millor papar de fumar

Ni condensada
ELPH[S
NCE3 i H133E3T, 3, el g,
eANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
TPIMOns 12A-123 I A

La documentada re,: scitya que de l'anada a Parls i camp de batalla del
t Gremi de Viatiants i Corredors del
Centre Autonomista de Dependents del
Contera; i de la Indústria. que publidvern ahir. venia antoritrada amb la
si gnatura del presiden( de l'esmentat
gretni, N'Antoni Nadal.
SASTRERIA STANDARD. Elegància i 'Eeonomia. Colom!). 2.
D'ordre del governador, s'anuncia al
públic perquè en el termini de trenta
dies. es puguin presentar reclamacions
per escrit al govern civil, a l ' autoritnació que el senyor Marian Bordas i
altris solliciten per instal.lar al port
d'aquesta capital una plataforma Il -

Huela Flors 26, bofiga

Ahir al mata' va arribar a Barco
lona l'ex-governador civil d'aaucia
costal, Ett Severiä Martincz Anido.
Eou rebut a l'estació de Franca per
alguna de la familia i amics particu l ars.
•
A la torda visitä el capiti general
senyor marquis d'Estella, celebrant
una llarguissima conferencia.
El senyor Martínez Aroido, scgons
Ya manifestar. té el propiesit de romandre Una temporada a Barcelona.

Plises I Calats-anerceria Bonet,
Clarts, 15

miran que un senyor anomenat
de los Huertos reconegué cona a m
Va dir que. l'armari bou emparra,
casa scva sense el sea consentim

Els nois Josep Alcaraz Deusdat
joan Munansé Cuicart, jugant amb
vagoneta que uns obrers Sacien
xat un moment per efectuar ura 7
tra tasca. van prendre mal. L'Alcaes produi una fcrida al peu
Munansa es trencä la cama esquer
El darrer fou traslladat a l'He*
tal Ginic.

MIES VILANOVA
La Joventut Nacionalista "La Pal;'
prega als seus socis que passin
Icstatgc dc 2a Joventut ¿losaba
la nit. per informar-los de l'actuar:
d'aquesta entitat davant les reata
alecciono.

Pis principal o primer.
fin a un maxim de 500

mensuals, per
entitat nacionahsta, si.
pessetes

tuat entre eis carrers

Aragó, Rambla de
El nen Tomàs Nicolau Saneo, travessant el Passeig de la Duar.a, los
arropellat per un automdbil. el qual
va trenca el braç drct i Ii pro/ui algunes ferides a !a cara.

Cz-

talunya, Fontanella i

ha, se sol-licita.

Enviar ofertes a l'adde La Publicitat, Sr. LI. J.

ministració
Ahlr fou detingut un individu, anomena: Antoni Arango, el qual portava, en un co.rretó de mi, un armari
191112E8:«Mllirme

PANYERIA
Per a scnyors, scnyores I ncns

LA TEXTIL
CATALANA
(nom registcati
Immens assortit en lotes lesclasses.
Venen/ únicament
classes supenors a preus lt mitadissims

RECLAM
Per a aquesta temporada

Corte de vestit estant superior. fIls doblals i en fr,es.
rentables, a Ptas. 45 els les matra.c. Vendes exelussiva•

ment, al detall. Plaça de l'An ge!, 1; Gran Vla Layetana, 211.

tapanamacramanaaaineas

de Llobet

Metge agregat deis Hospitals de
je
Gota, Nas I Orelles. Consulu
a 5. Consulta económica de 12 a 2. Ilbla. de les Flors, 4, pre

Malalties del Estómac es curen radicalment arnb
GASTROBIOL ,ROSSELL

Dipbsit: Farmàcia Internacionai. Rambla del Centre, 11

7
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preelava servei a les auteritats
elerennyes i a determinats per túd lee . - Havas.
. ESTAFADORS ALEMANYS
DETINGUTS
1 a:u:0ns, les gran linies
qual búa les erguents:
Alemanya haurä dc llinr5r Essen, 18..- La m'Alela traeha delingut dos alemanys
buas A. i B. per valor de 0.00d cesa
pasear per agente
miLons de mares or, deis quals (Pie es feien
policla secreta fraaceea i esCieinquanta dos per cent cor - . dP
la gcrit amb el propiarespon a Franca, o sigui 20.000 poragpien
ei.euies; el vuit per cent a Bel- st de trame Is diner.-Havas.
o slguin 4.000 milions;
EL MINISTRE BAVERES
IiINTERIOR VOL .AFAvORIR
;.'.2 per cent a la Gran Bretanya
ELS NACIONALISTES
y ua den per cent a Itälia.
Els bona G. no seran emeseg
elunie, 13.- Davant la comis
als
compensaciö
i serviran de
sal de Finances del Landtag, el
deutes interaliats, segons ele ministre de l'Interior ha deelaYermes de l'eslat de pagaments
retoque el • Gcvern dirigirä els
de cinc de maig do 1 .921. Alo- seas esforeosperque siguin abro
mar:ya podrà Pagar en un ter- gadcs co
l Beis d'excepeió votanuni mtaim de uns 35 anys, o des despees de l'assasinat de Ra
s.,gui pral) de mil cinc cents mi- therata
Luna anuals Per?" done que l'eAfegí que els exercicis que
Naçuscid de , la Ruhr ha d'esser practiquen les organitzacions 'de
pagaals
seus
proporcionada
la dreta no eón en ei criticables
manis, el Govern alemany,•per per() poden suscitar dificuleats
progressivament
'iecuperar
a l'exterior.e-Havas.
S'assegura pr•

1 J.1 (aun:m e te que França
g:ca Taf tardaran gaire a emeare
d - acurd sobre un pla de re-

garaatia económica que cstä en
poder deis aliats, tindrä jntcra
en pagar el mIs räpidaraent pos
especialment provocant

un empreslit internacional.
!tedio,.
LA _RESISTENCIA DELS MINAIRES PREN UN CAIRE MES
SER IOS
Dussaidorf, 18. - La resistencia contra l'ocupació ha ene
trat en una fase mes seriosa.
Per primera eegada els abrere
han abandonat els treballa de
vigilencia. Fine aleshores elä
maleares havien detrat en el
fen.s els cavalls i tenien cura
de, la conservael6 de la mina.
En. el pou kluberde de la mina
Reina Isabel, pertanyent ale
g mans Mannesmann, l'equip
en rregat dels treballs de codee acie sala negat a deecendir,
a j conseqüencee d'una diferenr3 anib el comandament frene. Si es generalitza aquetsa
manera 'obrar causará grans_
o va a le,s mines.-Radio.
L STABILITZACIO DEL MARC
LATA ALEMANYA A 110,
LANDA
arie., 18. - Comuniquen de
B l in al "Journale" que, 'amb
1 ecte de prosseguir l'ante
e presa per sí Vestabilitzaciö
d mere, el Reichsbank ha exit a la Banca Nacional d'Hei da cines vagues de lingote
plata. - llaves,
L'EXPLOTACTO DE LA RUHR
LES ENT1EVISTES ENTRE ELS
MINISTRES FRANCESOS I
BELGUES
Dueseldorf, 19. - El minis
ire d'Obres públiques Trances
enyor Le Traeguer, visitä alter
les inetaleacions muntadee en
ie.s estacione d'aquesta recia,
eenant-se cornple del constant
:ríeme:t ., del carlee cok ereleE: nombre de tones transpertaeee, que fou de 5ü0 el 19 de
ieare pasea es en ?actualitat
de $.000.
Els ministres de la Guerra
franees i bela eenyers Marirol i Devine ecinferenc fa ven
arrb ele getura ..§ ele ies tropas
d'oeueaeiö sehne els efectius de
les reg'.m.s respectives i fixant
les meeuree a prendre per a
l'execuelö del ;ere:Inane cc/erra
Ha que La d'obligar al neica al.
paeament de les repelen:long.
El ministre ;le Fina:lees reate-rae senyor De Lasteyris i el sor -zar Gata!. cap de Gabinet del
sein-er Theunis, celebraren una
rentreenola per a traeter de los
efieçt ions felatives a la /enlatabileet on ferottarres.-Maeas.
Dueseldorf, 1$. - Oraries el
p ea repartiment d l'e:zenit del
Rin. e! Illeenciament de la clas•
ee e. 1921 ro itr.releartiea p (Vare ar/ele ett ele e`erluis Trancesos a la Rhur - Havas.
re Ar ar o RzTvr. nr:r /erra
aitee: INcetITAT DE TRENTA
ef ImaneR r.R rE E d ("Al XA MUNICIPAL DE DUISPURG
Dulsburg, 1. - ta renteri -

tele belgu e e s'han ineautet
trenla millnes
rre^ , , fina 111
haviä a la e_aina municlpal.
Aereela defermInnetd hn

tat eonseefiencia ele la regetiere
de la eielat a pape Jr multe do
75 milione de, mares que U !en
imposada per un arte de Embalad ge!
Han estet fellatá tole es Els
telefónies de la casa de l'Ai nn lamen, ererem e te ciutat per ha•
ver deseohort lee autora ate helS'A v % que ilitr central telefónica
Lenta una Bala clandestina que

301111E DIJANES

st.

: o :;
ja, Ha terminat lea
seves sessiona. el congree aue
cia lista.
Per a.361 vote contra 3.698,
fati adoptada una moeiti ante/
fusionisla, renovant l'enceló
al pregrama de Livorno l i rebut-.
junt les condiciona de Moscou
per a una fuste social-comenista.-Havas,

Parle, 18. - Davant la sala
1 Ginebra, 18. - Irlanda seta
' convocada als treballs de la del correccional de l'Audiencia
Conferencia de la Societat de s'ha vlst la causa incoada conNacions se/ere les formalitals Ira algunel "cainelols ele Rot"
duaneres. ~esta Con fer?.inela per havcr aesallat la redacció
se celebrare el dia 13 d'octubre. del periòdic "L'Ere Nouvelle",
-llanas.
• causant-hi destroces.
Un d'elleh a estat condenat
m
EL CONSELL DF. LA S. DE NA- ä guatee mesos de presó, pagaCIONS
ment de 500 frenes en concepte
Ginebra, 18. - El Consell do de multa i 8.500 per danys.
la Societat de Nacions, a. insEls anees eneartats en la
tencia, primer del representant causa, han estat absolts.
de la Gran Bretanya i despees
Un altre "camelot" processat EL FELXISIME CONTRA EL SO,
CIALrSelE
del representara d'Espanya se- per haver pegat a un policía, ha
nyor Quiñones, ha pres l'aeord estat condemnat a cent frenes
EL
GOVERN
ITALIA HA DECI-,
qüestió
retede multa i guatee mesos de pre,
dir sobresseir la
DIT NO CONSIDERAR EL F;R1.
reist a la demanda dirigida a la se eorreceional.-Havas.
Somelat te Nacions per l'AseoMER DE MAIG COM A l'ESTA
LES CURSES D'ENGIIIEN
reacie internacional dc proteciPUBLICA
ACGIDENT MORTAL
cid a la infäneia.
Enghien, 18. - El joquei Par
Roma, 18. - El Govern italiä
El Censen de la Socielat de trement portant el cavall "Field
Nacions. cedes les explicacions Marshal", sofri una caiguda acaba de decidir que el primer
formulades pcls representante amb tan mala sort que mort en de maig no senä considerat darf
crliongria iTxecosiovàquia so- esser transportat a l'Hospital. endavant a Itälia com una fes,
la pública, com ho havia estat
bre la solució del litigi plant e. -Hayas,
fino ara. Des d'aquest any la
jat en fixar les noves fronteres,
LA VAGA DE LILLE S'EXTEN festa 'que seria considerada com
ha acordat estaidear mes
Lille, 18. - La vaga del ram a nacional ea la del 21 d'abril,
gudament l'assumpte i ajornar,
per tant, el veredicte per a una feetil s'ha generalitzat a totes aniversari de la fundaeiö de
Roma.-Radio.
les manufactures.--Havae.
ultra .sessió.-eliavas,

LORD CURZON PARLARÁ DE
LA SeTUACIO D'EUROPA ALS
LORDS
Iorares, 1S.-S'anuncia que
Lord Curzon 'pronuncian ä en la
sessió del divendres de la Cambra deis Lords un important
discurs sobre la situació genetal d'Europa.-Itadio.
A S. DE NACIONS t 1.1 QUESTIO

DEL SARRE
Ginebra, 18.-El Coceen del Sarre,
per contestar les provees( ions i maneigs del Retas sobre .1 tirriteri del
Sane, e'ha vist precisat a Metal.
Un 'a ordenaine, que per ara no es sise;
provisional, iaepireda en el test i en
l'esperit de la lid de lineal per a la
pretere 16 de la República alensanya.
Al si de la 9:aeietat de Nadara han
formulas llar pro:esta repele a aquest
particular determinats elements ate:nra. El tert de tals protestes. segons
uroalment s'ha eingut fent en renos
anelegs, hacia únicament d'éeser dintribait entre els membree de la Seriaseis. de Naci.ms, per6 r o figura a Verdee dcl die de reetual consell.
Muera inilativa MI Coceen sisee
en aquest afer In atar in:entren:da ca
el semit Claven-se trailer de realitzar
un esfosç enceminat a re:mi:atar cena
dubtes sobre la valor d'importants seles del Govern del Sarre: per altra banda, l'esmentada ectitud Se considerada
com de naturslesa capae d iafeblir ra,utoritat del suedit Govern en el momezt
que l'ectiiud el iAletnanya al Sane i la
Ituhr exier:s.n una aionciú, una visil amia rus sin ergi a extraordinriee per
part this Gaveras respensables del
mantealme nt de l icretre i de la comervaci6 de la pau.-Havas.
DESPEES DE CATIIMPTAT
CONTRA ÉL !IINISTRE..

DEVEZE
Coblem, conseqiiincia de l'atcmptat comes s'oír contra un tren, el
SellyOr DeVeZe ha ordenar l'expaisió
del rersonal alemany de l'estad() de
Ron!cide, prchibit la circulació, r.1
ver..re, riere Aix-Le-Chapelle i la

frontera.-Havae.
LA QUESTI0 DE ES PATENTS
ÁLEMANYES
Carta 18 -.Segons els dieris, la t

inteimialaterial enea rregada
eli.ris idiar les paseute aleinanyss <macea nata i sitie pidan coser
sedes per remesta nació. Ce confort:1'1m ande el 'Freist de Versalles,
deeld't apurar d'ureSncia acuesta merisa r s i r"' te o. !a tinten! Meissner. relativa a tisenita radhaeleetrica.-Havaii.
ra 'aela

DECLARACIONS DEL. MINISTRE

DE LA GUERRA FRANCES
Mie tire de la Ge
París.
cm, 31. 3,1zeinst que. coas se sa. acaba de tarar ee la Bar, ha fi el entre
al:res les següents declaracions:
pue 413pr:4S:eme ctszellents per tcts
ecieeptes del nvra seinlge.
Ilern e:tat ectipleuuneat d'acerd
are', el treu collera belga senyoi Devere respecte de l'afilie:1Mb dele mitjans preciso% per donar pie compliment
durent el ternps que fos
pregrarna coercititt que per
tal di ricenr e gulr les reparacions s'estan
portant a cap actualment.
Per altra batida, en Co que es retereix al Meenetament deis yint-i-doe
!MI tientes pertanyents al cupus de mur
que eón al Ithin i que han d'Han- Pie-ruta:5 a comptar del co etc maig
eins havem posat dicerd el se:Ter Deve- i jo per tal que. mi t jançant daerm l ades modificacions en la
forme erm estan repartides les torees
d'ectroació france - helgues. no hagi de
romandre abandonat cap dels punk XI/.
patS. .

itercês a aix6. -dones, s'equivoquen

eilt ala el:ensaye en creure i com

tan dit. 9,2 el llicenciament d'aquests
:.2.90f1 hornee res obligara' a aruixar
el nestrc. cerzle, t per tant disminutr
la i., eeflditta de la riostra aztuació..114vas. . •

NOTICIES DE MADRID
"En la visita diària dels periodistes
al sots-sccretari de Finarices, aqueet
els maniLeetà que el ministre es felicita i sent la major satisfacció per
racolEda que tosa la Premsa ha dispensat al decret autoritzant Vernissí6
d'obligacions del Tresor al tipas eje
4S0 que sha fixat despees d'oir el
ministre les opinions autoritzades dels
A les onze del metí s'ha reunit el hornee competents en ayunta mena
Corcel' Suprem de Guerra i Marina, d'afees, com els directors de Bancs i
bornes de negoci, esperant el ministre
amb assistencia de tot el personal d'aquest, vestint uniforme, i efectuant-se que l'operació tindrá un ésa segur,
nacional a aquesta
la jura del nou consellcr, general de responena l iestalvi
demanda, testimoniant-ho amb la condivísió Bellod.
En acabar lacte, s'ha reunit la Sale fiança que cl Govern i la seva política
de Justizia, presidida pal general Agui- inspiren al país.
En assenyalar el tipus de e'sci com
lera, per a proccdir a la celcbracie del
Consell de guerra per a fallar la cau- a interés anyal d'aquestes obligadons,
sa instruida pe existència en el ter- no sols es cerca i s'aconsegucix el natoral i legitim benefici per al Tresor,
cer dipósit de Remunta (Etija) d'un
sinó que amb aixó, davant monis i
Loes particular.
Ha actuat corn a fiscal l'auditor ge- estranys, donem la senseció de gran
potencM que asen te el treball i lesneral don Adolf Trapaga, i com a retalvi espanyol que acut a la crida que
lator l'auditor de l'Armada don Ferara sels fa a aguce tipus d'interee.
ras Berenguer.
Afegeix el senyor Breiter de Lugo
Aquest ha donat lectura a l'apuntaque un altre motiu de viva satisfaement del sumari i del plenari, que ha
ció per al país ofereix el Rejal decret
durat (loes hores.
que també avui publica la "Gaceta",
A la una de la tarda sha suspes la perquè es derngui el de /6 d'agost de
vista, per a reprendre-:a a les quatre. 1921, pel qual se suspen l'observänEn aquesta segona part es donara cia de les disposicions contingudes en
lectura a l'acusaeió fiscal i després els
la !leí d'adminlstraci6 t comptabilitat
catorze dciensors Ilegiran hure discurde la Hiserula pública, per als serveis
sos.
•
perentorie i urgente dels rama de GuerEntre els processats hi ha un tinent
ra ' Merina.
general, un general de brigada, un cae
Aque11 d ecret eI f erell fleCCM5ar i 1 en
ronel.i dos tinents coronels.
circumstancies excesscionals i extraerLa resta, fins a 17, són ofíciala.
dinäries que es produiren cona a co- l
seqüencia
del desastre de Me illa, el
LA JORNADA MINISTERIAL
re pode i exigí la suspensió daEl cap del Govern ha rebut quelles garanties que la Ilei dadminisavui, entre altres vieates, la del tract6 i comptabilitat de la Hisenda
conste de Segaste. exigeixen i imposen per a la reatoEN parlar anib els perindis- zació de serveis. que, pel que es retetes ha dit que res de particular reir als rams de Guerra i Marina, no
Licorera.
podien sotmetre's a tal trimitració per
Probablement diumenge tor- la urgincia i la perentorietat d'acudir
naran els reis ä Madrid,
amb tete els mitjans i amb els preste-Dlueu que le interés el Con diments Inés rapide a satisfer les nesell d'aquesta tarda, perqua es cees:tate deis dits rams per l'eficaç
trattarli de la qüestió del Mar, actuadó al Marroc.
1.0C- ha si l /. un periodista.
La derogaciö d'aquesta me,
-Interès especial, no - ha
excepcional.
xcepcional. que sancirmä
replieat el president-. Ea dar el referi t. Reial decret de IR
que parlarem del Marro° i dele demostra quin Os en nqueste

Les responsabilitats militars

pfacessafs dual
« Supe de G. i

aitres problemes pendents que mornents el eriteri del Unsern,
interessen al país i al Govern, que creu i jutja que es arribaperò seise que es tracti d'uns da l'hora de prescindir d'aques_
assumptes especials.
Isis exempeions, i torna a la
El Dense)] acaban ä aviat, als prectica i compliment a de les
volts de les vuit.
normes establertes en la Llei
En ter algun periodista al- d'Administració i Comptabilitat
guna broma sobre les eleccions, (le la Hisenda pública, per a
ei president ha dit:
l'exectició de tole els ßerveie
-lietic desitjant que termi- afecte N als dits rams, eis guate
nin perque em trobo carregat des d'avui s'ajustaran a les so,
de treball.
lemnitals establertes per la ei-Diumenge seran ele 29.
lada Bel per a la cortreetaciö
-Si - ha dit, finalment
dels serveis pública en genemere
marques dellhucernas
rals.
cree que hl honre pocs anteles
I Per un error de capta apareix
tu en aquestee elpecions.
Reial decret refrendat per
El Ministre de 'la Gover- el dit
Josep Manuel Pedregal, com
radie ha manifeetat aquesta don
ministre de Finances, amb tot
tarda que hacia parlat amb el ai aparkixer
signat per S. M. a
governador de Barcelona, que Sevilla el din 13 del present mes
li /ligue que no era exaete el su, i refrendat P ol ministre don Mipoeat dosenbrtment d'una deri- qttel Villanueva. Per aquest mo'o 5(0 t elefónica de la linia
ti" en la a'Gneeta" de demä
rial qu e romunicava les autori- rectificare
se
l'error, publicant-se
'
tete „ bienes ami) m ade et
La
noticia-ha
dit
el
duo
de
non el repetit Reial decret,
/l'Almo/levar del Valle-és una segons lortgenal i subsanat per
consegiient l'error.
pura invenciö
- Aquest mate al nunisterl
- El director general d'Obres piMigues, marxa aquesta nit a Tarrage- de la Guerra, el senyor Alcalà
Zamora ha conferenciat extenna ver assumptes electorals.
Ha desmentís la noticia publicada gammtt amh l'Ame/ die la zona
pels periodistes de la nit respecte dan de Melilla, Lris Er - Itiffi.
Havent-li fet els periodistas
suposat deficit de quatre milions de
insistents preguntes demanantpessetes.
- El Amor Gasset ha ajornat el Ii confirmad() del que eaden
seu viatge a Mälaga. anda l'objecte ele diaris i si tornava o ne aviat
d'inaugurar el paree d'Agujero "sine a posees/monee-se del g eu citeree a la zona de Melilla, resdie".
- El director general d'Ensenya- pongue, sense mediació de l'interpret, que no sabia res del
le e r t primari. marra aquesta nit a
Granada amh l'objecte eec resoldre que es deia, car sil seu viatge
a Madrid obeia al define de visialsurr e1 e5 d'indole electoral.
- En el ministeri ele Finance4 han tar el Rel 1 reiterar la seca ad,
hesiö a Espanyae facilitat da següent nota oficiosas
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- ; A tres quarts de si g d'aquesta tse.
da elan retinte el3 ministres a la Pres id enc i a, per celebrar l'anuncias; Coacrol
El de lo Gevernacie ha nittuifee.et
qtte al .e . 5 del Consell havia enes a e..
na, un ie,e'r pel camp.
El comte de Remanones ha manifesla motolita de
tat quo eslava millor
l'all i que per assistir al COIMPII
via tret la bena, cosa molt molestosa i
que el tenia molt nerviós.
Despees, feas bromaasobre el mistela
tema, ha dit:
--Me l'he treta perqu è en aquesta
iseea no CO pot estar amb mitja vista.
Auds el, dos ulls es poc, figureu-vos
amb un!
El ministre de Marina ha dit que
portava al Conse/1 el Reglament per a
l'aplicad(' de la Llei de Reelutament
a l'Armada.
El de Foment portara, entre altres,
un expedient relatiu a la voladura
d'unes roques que dificulten l'entrada
del port de Pahua de Mallorca i dra.
gat del port.
El senyer Chapapeieta ha dit que
portare les conclus ione del Congre del
Comer Espanyol a Ultramar.
A LA SORTIDA
A les non de la Me aeabä el Censen,
sortint primerament els mintstree de
Grada i Justtela 1 Instrucció
El cotote de Itomanones saludà
periodletes I un d'aeuests 11 preguntä:
-Què? ¿lb ha rist be.
ja se i se va aclarint la viere.
En Villanueva dieue que hada des patrat aleitn g eepedlents de trämit del
departament.
El minietre de Marina dime% que el
Consell ,havies censar (11.Wi en lit eleva
totalitat en l'eximen de lee eueetions
soda!, Del Merme res-digué--ni sola
sella toeat.
Deepree eortf l'Alela Zamora 1 se
li pregunta
-1,Psrlaren del 'Merme?
-; Heme !-rmilf es Paria
Al final eortiren Junta l'A l b a . Glie;t 1 Chapapriere, els /piala etiqueten
lico. es rom p tien II la Ilota que aquest
eltim facilita.
NOTA OFICIOSA
Está concebula en a gn ests temes:
Saprorä un Reial decret del mitinteri de la Guerra abonant als retintes
pobres residente a l'estranger les despe.
se o de viatge a l'esser
Tarni.e eflereva el reglament per a
l'aplii•ació de la Ni de rechitament I
reemplaçament ele la marineria de l'Armada 1 d'organitzaui6 de res.erves navals.
El ministre del Treball donä compte
de les deliberacions del Generes eapauyul del Comerç a Ultramar, 1 el
Censa decid( fer un estudl detingut ele
lea conclusions votades per traduir.les,
en la mesura poseible, en acorde de Governs i un projectes de Ilei.
Siarordá encarrear a lilnetItut de
Previssió la implantac i ó de l i assegurano de matetnitot 1 quedis aprovat
un Beisl decret referent a l'aplicada
de l'assegurança contra latee Meses.
Isstalment e i aprovä el reglament
neSei s s i obrir tusa informaci6 sobre el
eredit egrieola i els Bes efect es en el
regtm de la propletat.
Ea da-peinaren dares expediente sobre la reparació de cables a ("anhele.,
l'execurid d'obres a In Delegacie
d'Oviedo 1 a Paprovaciel del projecte do
dragar 1 voladura d'unes roques subtnaport de Palma de Mallorca."
cines

LA QUF.ST10 DEL elAnnoc
MANWESTACIONS DE DRISER-RIFFI
En Dris-Er-Illfit ha visitat
aquesta tarda a l'Ossorie/ i Gallardo per a donar-li les- gra
Mes per la aLlueiö que li féu en
el seus discurs de diumenge.
Preguntat per un periodista
sobre ele motete de queixa reellIra les autoritats espanyolee,
conteste, axl:
a-Perdonl que no ii contesti
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La delegacid turca mi a 12119113 L'ad 8503 a Messecossari civil
polaillia
a 8iria
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Londres, 18. - A la Cerniera deis Cesantes ha declarat el ministro d'Afers
estrangers que Nordamèries. trameträ

París, iR. - En el centres
ben informales s'aseegura que

deeicridament el general •GouUna representati,1 a la conferacia de
rand no lornarä a Sirte i que
Lausana, pecó que l'esmentada delegarle tindrä el mateix carácter quo le do aviat serä nomenat un Alt roe
la delegació tramesa a la Couferencia masari civil.-Rad10.
anterior.-Radio.
Nora York, 18. - Comuniquen de
Washington que el secretad l d'Estat ha EI, GOVERN ALEMANY CONDEMNÁ L'ENECUGIO DEL I31.8BE
donar instruccions formato a Mn. Child
BUTKIIVIGZ... PERO ACa Mr Joseph arene , ministre nene].
americä a Sitien i tots dos observadora CEPTA EL rur , CONSUMAT I
VOL APROFITAR-SE'N
nordamericans a la Conferencia de tau
sane, per tal que defensin la coneesid6
Rige, 18, - El representant d'AleChester.
meya a Me:semi ha romunicat al CcStr. limases consentirá en sotmetre vern dein frevirt3 que el Cosiere atea un arbitratge qualsevel q¿jesti6 que many condena rere'smid del biehe
no yucal ésser resolta d'elite numera,
Betkleve-a, pene tue davant dele tete
pecó considera que te el Mitre ilo p ro- consumara deeitjari que el saletitut de
regir Os hiramos del cansorei Ches- feamente!' prelat tos d'origen alemany
ter de la mateixa numera que els do
as po;opi.s._stalo,
qualserol sübelit nordemerieä a l'estrena- IINA PROCLAMA DEL PARTIT
ger.-Radio.
MONARQUIC RUS - :- EL GRAN
Nota York, 19. - El New York
Hendir declara que el cap do I Egtat DUO NICOLAS VOL RBSTABLIlt
Ef, TRON
no ha contestat encara la nota (rones.
¡a respecto do les coneessione surques
Belgrad, 18.-E1 diari "Bale
al consorel Chester, l'actitud deis Es- kan" publica una proclama del
tate Units en limitará. per ara, a una parla monärquie rus en la qua(
declara/ció oficial dient que ele Esteres es diu que 1 ex-generaI'en cap
taita continuaran essent favorables a
deis exercits imperials,
gran
la polftren de porta oberta a Turquia.

Duo Nicolau, estroba davant del n
moviment que vol restaurar
LA. DRGEOACIO TURCA CAP A limperi de Müssia eete el cep-

LAUSANA
Constantinoble, 18. - Aval, dimecres
marrará cap a Lausana, amb la resta
'de la delegam6 turca, Ismet-Paira,
goal arribá abans d'ahir a Conetantinoble.-Raelio.

tre del Zar Ilegitim.-Radie,

EL PROCES CONTRA EL PA,
TRIARG'A TIKMHOORNT -t- ES CREET
QUE NO SERA CONDENNAT

ilioscou, 18.-E1 Govern lea
Constantinoble, 18. - Ismetpaixä i els altres delegats turcs decida que la vista del procee
han sortit avui cap a Lausana, contra el patriaaea Tikhon ttnamb l'objecte de prendre part gui lloc darrers del corrent
mes. Les generale protestes
en les deliberacions Je la Consuscitades a l'estranger (lene
ferencia de la pau.-Havas.
persecucie religiosa tealitELS SOVIETS NO SERÁN INVI- zeda pelo soviets ha irepreseioTATS A LA CONFERENCIA DE
nat a aquests, per la qual cauLAUSANA
s a s'assegura que el patriarcaLondres, 18. - Lord Cuezan ha denla- ,
condenen a t
rat que a la CenterSeeia de Lausana rikl"' no "1'4
no hi seran invitats els Soviets, puix
eu l'esmentada conferencia no serä 1 ELS PERILLS DE LA ISIORT DE
LENIN :: EL GOVERN. DELS
tractada la qóestid deis estrets, Calca
direetament a Rüssia.- sovrrrs TEM CADA l'EGADd
ig ttaleionteressa
d,

MES UN AIXEGaliENT DEL
.P OBLE
París, 18, - lea, noticies
que arriben de Resista sembla
desprendre's que el Govern deis
Soviets tem cada vegada raes
un aixecaraent dci poble en l'eventualitat de la mort, de Lee
nin.
De Mascou comuniquen Ole
totes les trepes d'aqueile guarnició estan sobre lea armes i
que les torees militare dele
Txeco celan aattarterades des
de la recaiguda de Lenin.
Trepes recailides, entre leg
mes segures estan preparades
per contenir amb el mejor rigor l'aixecament eeperat. Han
eollocat ametralladores sore ele
Eis habitante fugiren al eamp. terral!, dele edificio immediats
Segons el corresponsal a al Kremlin.
Constantinoble de l'Agencia
lii lean també ratees petits
Iteuter, es tracta d'una opera- noca emboseate en diferente
cee de càstig contra el Sheet barres, Si be a la mes petita
elahmud, qui, d'acord arnb ala manifeslaci3 els insurreotes se-'
tures, continua la campanya renr faialrnest ametraZats abano,
d'intrigues contra Messopolit- d'aconseguir cap de Ilurs obmia.-Havas,
jechius.-fladio.

L'ASSEMBLEA NACIONAL
AGREUJA LA SITUACIO DELS
CONDEMNATS PER ALTA
TRAICIO
Constantinoble, 18.-La gran
Ássemblea nacional d'Angora
ha terminat els seus treballs
aprovant una hei que agreuja
les penes imposades als condemnats per alta traicid,-Rae
dio.
J, ES OPERACIONS A elESSO,
POTAMIA L'AVIACIO ANe
OLESA
Constantinoble, 18, - Una
mimbrosa esquadrela d'avione
',Mientes be hombardejat nomhroscs pohlets a Sulci Maniste

impedeixen

arreplament

deures dc r espe ct e' Es rert. que Si Espanya ha de

fer all( una política de civilitat
i protectorat slucer i de pele no
te mes caro( sind el d'ente-Mustie
i ajudar al Govern del
.zein: si per alee m'ha cerrat
mi ara, eom en altres ocasione,
nal val que es fii de mi, d'altra natnera seria absurd que
se'm cerquds.
Soc un vell anulo d'Espanya,
com ho he probat en mollee
ocasions i l'hi servida amb !lealtat durant malle anys, fine a
M'In] ele grans sacrificis 1 danys,
i voldria seguir essent-ho et
restant de la nieva vida, pera lo
no puc demente:Hilar allf altea
política sind la que es natural
a la nieva terra
• Desenrotllant aquest penenment liancä eficae cariny4
encarrilament per a la civilitza ele europea.
Tractant de substituir un senilmente unes coatnms i una poinica P er altr a , ehsolutament
contraries i impossibles d'asimilar, mai s'arribarä a la pau,
jo feacassaria en el mes/ propdeit i Espanya no lograrla
aventatge tel mar tranquil.litat.
Això is el que he vingut a
examine al (envera 1 per a fer
a e llesta Pol i tic e de indispersase'm dongui la mejor autoritat moral, que n0 so'ne deu regal /ijar.
Procedir d'altra forma de desea deconfiar del mateix al qual
_
mauL

-

Perdoni que no pileta dir-li

mes ni entrar en detalle!

Ile estel reten mea afecte»,
snment pe, cap del Govern 1
pels ministres de la Guerra
/Hesita i tended pet de-Finances,
amb el quel meineix una sincera i amiga arnietat.
Teta elle milete acuita cordial
nula, pe/enmiela-me ~Miar
amb imparcialitat els punto de
vista que els hi sotmds. Dee fiar
en la seva nerifitud i devant les
eeporances que ene donen dee
&Mute tol enulg accidental.
Permeti'n d'expresar-li, finalmona la meva conflanea de que
si uns i altres anem Ilealment
imite en una politice de reetabliment de l'auloritat dcl Maghe
zem, ale Mentid/1 per a Espanya
no cc Taran esperar; per aixa
desalo que lote els espanyols
penen i antielin nixb amb ten
bona voluntat com. jo,
al despedir-nos del Riffi.le0A
sä el ma1or interès en puntua lazar 1 tornant a lancieent
Tefersit va dir que la seva
sid no As servir de reeularlor en
el eomerr entre /enhila i les nao
hile% aneh les guata s'està reee
gociant 'pollticament.
EL COMUNICAT
L'enviat des de Tetuän pel alt comise
sari din que al territori de Ceuta no
Isi ha novetat. Al de Melilla ha estar
lleument ¡Crit per un tret de rencraic,
en la posició de Tizzi-Azza, el atilda
del batalló de Saat Marcial Eugeei

García Caiiaveraa
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SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

CRONICA MUSICAL
LIOEU.,— 'L'holandès música natural" 1 "La modalitat étnica".
errant"
Definf el concepte de conco)Aquesta ópera de Wagner, mitäneda, dient que es producía
»tejada tambe pels francesos a. base do formes i estructures
eMb el títol '"El s'aixell tantas- bàsiques que es troben a tul
;ea", tela alguna anys que no arreu.
havia representat al Liceu.
clara enncissió precisà
.."L'holandes errant" inicia /a Amb
música popular enea aquella
rispOca d'esplendor de l'obra del que ha arribat a la permain)in
gran mestre alemany. Malgrat cía a través dejb lemps, »terl re
els selle detectes i les influen- quo la popularilzada es la eransies mareadas que pesen sobre sitäria i acial peridorm La alinmalgrat Lenir una valor de
eó assoleix la permanenria quan
transició, aquesta Opera es in- reuneix
les condicione seginintst
alosa decididament entre l'ad- una extensió que no ultrapassa
mirable serie produïda pel geni trenta compassos; una färil cae
cvagneriä. La noca esnitica del 'enrió i una modhlitat etniea que
poderós músic s'acusa tant en defineix la seca fisonnenia cota
al- poema com en la partitura
difícil de confondre arnh la de
eimb les sa y as earaeteristiques les melodies d'altres raras difeitebdals.
'Cap obra de Wagner com rente.
les modalitals del folk_10• "L'hnlancles errant" se'ns apa- reEn
internacional It . ftruorrt tres
reix tan sensible • als durs ataca grane
influencies: la grega
del fileno! Nietzsche. Música i (modas antics), la gregoriana
poema eón intimament identi- (emparentada amh la anterior)
(traes de cal: dictar, reconeixent i l'arähiga (tonalitats oricntals)
ep aquesta «asió ele manera que enarquen les diferencies esbeh palesa, aquella sensibilitat sencials entre les diversas fórtrenada i aquella histeria de mulas melòdiques.
que ens parla despieladament
El conferenciant ens parli
riutör de "El cas Wagner", el
com un
dnal en la seca inexplicable de la música natural
moment
caneúnia arriba fine a nestrem equivoe retòric des del
tme aquesta música ha estat
dé, presentar-la ala fisiólegs
deguda a individus —no a pocejen digna d'un curia les estudi. bles—les
aptituts i qiialitats
En afecte, e n "L'holandas
inventar
errara" prepondera un esperit dals quals han perrn6s
malaltis, esperit que adquireix una caneó, cosa que revela una
primitiva i rentemes re-Heu degut a la insegura- técnica. potser
äria, pire ieeniea a la fi.
lat d'astil que acusa la parti- ment
La caneó ha estat, dones,
tura, torea desigual, rica en temes, paree pobra en desenrot- prnduirla no per una n'activeeles, com esorita amb una 'an- fal, sinb per un individu, pel
romance'', per?) de cegadas reto
sia febrosa per realitzar-la.
neixem en ella una técnica mu,Perb aixt 1 tot aquest jueu
la que pegues
srrant de la mar — una mar sical superior a
sIsmüent, quasi bé emfätica. — tener femenil compositor popuaquest jueu mislerlós i pensi- lar.
La intervenció del noble en la
cal que sembla sols real en la
imaginació exaltada de la so- caneó ha estat purament extemiadora Santa, • ene atreu po- rior; el noble ha influenciat
derosament per la netedat amb faisó coercitiva sobre el romenr
ser obligant-lo indirectament a
que el músie ha sabut traçar
figura, donant-li una intensa mantenir-se dintre de l'estricoriginalitat, ben premia del mes- ta modalitat tradicional i dintre. I no obliglem tampoc la tre de les formes melòdiques
formosa obertura, digna de fi- consuetudinarias. Igualmönt la
gurar entre les millors de Wag- tasca del noble ha estat la de
ner i que potser degut justa- conservar la caneó a través del
ment a la seca esplendor ern- temps.
Definí el senyor Barberà la
palideix el restan/ de l'obra.
en són aspecte
La interpretació de "L'holan- modalitat ètnica
dOS errant" va pecar de des- ertern_ com la manera caracteigual. El mestre Strausky no rística de cantar d'un noble t en
awoli una completa autoritat són asp e cte intern constituida
;obre forquestra, notant-se per fórmulas que són cada una
fr :apuesta
mancada d'una conve- d'elles cm un "leitmotiv"
nte/2 fusió. En general la par- iota caneonistica•
El conferenciant resumi són
titura queda quelcom difosa,
hell estudd manifestant que les
atuida.
Entre els cantants sobressor- concomitancias s'expliquen lóU de manera preponderant la gicament amb el caràcter d'essenyora Hafgreu que estigue porädiques. de gudes a carees
molt ajustada en la interpreta- formes mel6diques i cartas esció de "Senta". Sois direm que tructures fdniques i constitula seca figura arrogant no s'a- cions modals i tonals que no
venia del tot amb el caräeter eón peculiars d'una modalita t.
d'aquest personatge dominat ètnica, sinb de caràcter uniper una constant "rayarle". versal.
El senyor Barberà fou BarnaTambé hauriem desitjat per
a "Santa" una veu mes apaga- ment aplaudit pel sen treball
da i no l'esplendida, de cegadas r.otabilíssim, Cl qua l va ésser
quelcom estrident, de la senyo- escoltat amb frita atenció per
rescollit auditori.
ra Hufgreu.
La senyoreta Pilar Ruft eoLa figura -fantàstica de l'He,landes errant tingué un intèr- operb dignament en ele exempret diseret en el bariton se- ples demostratins de la confenyor Buers, el qual posa tota la rencia. cantant un bon nombre
de cançons populars de diversos
sena voluntat per reeixir
paises d'Europa alai com catament.
El tenor Wolf s'ajustà amb lanes, exposant el senyor Barpropietat al paper de l'enamo- berà previament els termes com
rat marinar, si be aquesta part paratius entre les melodirs esofereix poc Ilulment per a lar trangerrs i les nostrades. El
pianista en Juli Pons es ten metista.
- El senyor 'Manowarda estigué retador amb justicia dun boercellent representant la ente- na part deis aplaudimerits•
/ essant figura de "Daland", tan
• ••
ben dibuixada en l'obra de Wagner; tot el treball del senyor
Rubinstein, l'admirable piaManowarda palesà una intellinista, que de retare) de la seva
gent comprensió.
Contribuiren amb encert la tnurmi e per América anuncia
senyema Olcewska i el senyor quatre concer lda al 1:Watt de la
Gallofré i fins a cert punt els Música Catalana per te la propvinent setmana. ha publicat ja
La presentació fou discreta, els seus programes.
Un dele comerte que nnúncia
emprant-se el decorat apropiat
ee l'obra que posseeix el Liceu. el dedica per complet a Chopin,
El públic aplaudí llargament el gran roniäntie del piano. que
Rubinstein interpreta magistral
n finalitzar els aetes.
E. M. F. Inent; Falten: ¡'empleen per con)
Piel les obres mes interessante
d'Albeniz i Falla; el tercer ese?'
,
"OREE() GRACIENC
UONFERENCIA DEL SENYOR integral quasi per complet per
obres dele mes moderna comJOSEP BARBERA
positors, el mes disrulits. vis
-Sobre el suggestiu tema cConque forman la s • anguärdia eme
nomitäncies de la caneó popu- atinal
moviment
lar catalana amb la d'alinee Es cenen lambe en els programe
.paisos", va donar el distingit nur'ns ocupen, entre altres
musicógraf i compositor En Jo- ohroe. la sonata apasionata de
sep Barberä una interessant 11 , 0 hocen. ele CSIUdiS simfaconferencia a l'Orfeó Graciene" nies de chumann, la rapsúdia
fI passat diumenge a la larda.
m'ira. 12 1 el Ellrfislo - vnls, de
• El prestigi que gaudeix l'es- Lita. En tina paraula, Ilubinsanentat s p nvor, feu que la seva tein, en els sena prripars ronniissertaci6 hagués despertat
carts que per endavant no vaJust interes. L'estudi constant i eitlen en qiialifirar d'h istöries,
una aguda observació directa intraprataah de la n'avara me-han fet dibuixar la figura d'En ravellosa qué de cl oPtI seerol,
Josep Barberà eom la d'un mu- lotes t es div p rses moda Mata de
sree6 graf excel.lent teoritzador i la literatura pianística.
era/ista subtil, que fàcilment
imposa les secas conviecions
amb paraula clara i persuassiva.
La conferencia fou torea
3 11118111111
atraetfvola, esscnt iLlustrada
emb la cooperació artística de
a senyoreta Pilar Hui' i del
ianista en Juli Pons- lieu's aquí exposades les
dee$ rrincipats que q l confePrimera 1110
g enciant va desenrottlar.
Sota la prtaiaancia del Brama de la
Com accessoris de! lema can- Universitat de Tunlouée, doctor Drebeb,
' l eal, el senyor Barbera dissertà i amb assistència de representacions de
sbre els punts "La música po- tés entitats cientifiques de la vititat la
pular i la pespularitzada", "La
enmangar el euro del professor Char/eß

Iii
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CRONICA DE PALAU DE LA
CULTURA
GENERALITAT
CONFERENCIES AL FOMENT
AUTONOMISTA CATALA

Disa la cs 'a hl-11.

d
2. F.STAT DEI, TE31PS A CATALUNTA. A LES 8
IIATI — (01,scrramons de la Xarsa metaoro/claica
cafalona, comunicada, per realon) :
tal arta a tot Catultinyn. eluepto a la Plana de Vich,
pue lii ba boires. lli lea rasades al Pla de Ba raca i ca la
Cerdanya.
La temperatura masinia ha estat da 22" a Roquetes, i
la mi/dula de 1° sota sera a Puig(erd5.

I. SITI7ACTO A1'11C/SFERTCa cENErcAr. A LES
7 DE?' mATI.—(Oberrracions d'Europa, Nord (África
A(iaufic, rctodes per fedegratdi ¿ente fas):
Balices press:ons' a Yocst de 1.s Illes Rol iceelSedde i a la
reulusula dels Bah:aus. 11i ten lamparala a les costes or(-hiemal,: d'Europa, especialraent a l'Atläntie septentrional.
Plan a Austria, a Suissa i al norues d'Espanya.
indica al sudoest (le la l'entwula
1...s altes pressions
cl
Ibérica i a Escanainärat.
ii VENTS SCPERIORS A PARCELONA. — (Sondataca de l'atmo,efcra Iliaca a lee 7 del mati.)
.loon,
Altitud, matees:
21.1(10, :fono,
act,a,
PKIO,

5000
WSW, WSW. VealW, WNw, wxya, waaaaa w
11,
12,
15,
14,
70
10.
5,

Direccia :.
Velocitat mitres per segon:

OBSERVATORI Irr.rr.ortor.ocuc DE LA ENIVERSITAT DE BARCELONA
Harca dolmeevevia: 7. la. lb
Parórnetre a %m'o i al nivel de la mar u 751lat, 755S. 7570. — TermGin c tre see: RIO TIVO, 100. TermAt
metre humit : 122, IrrO, 110. — Ilumitat (centésimas sla satur,,a,ó) : 70, SU. 79. — Direcaia del vent : calma, SW,
taVa. — Velocitat del rent en marres per enea; O, a, i — Estat del vol : erra, nuvolós, quasi tapat. — Classe
de navols: (emulas, eirrus-stratns; Aastraitra,
Temperatures Avenare a Forahra
Maxima: 116. — altnima: 10 8. — 31ininta rayan de turra u 5'2. — OseiLlacid tentromètr'ea. 7'S. — Temdia anterior a les 7 bores del dia de la data:
peratura maja: 117. — Precipitada aquosa, des de les 7 borea
06 minina:res. — Recorregut del veliz en igual temps
quildnueires.
•
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Mourau a l'Institut de QtrImica Aplicada, explicant el tema "liCellertheS
les composes acetyleniques le $ous-azotuse de carbone".
Si volguessim seguir-lo a traves de la
erudita i plena de tac•seva
. . eapoeicias
niciames
severa ens veurtem obligara a
rontaudra diutre als procedhnents de
la slntesi qufmtea i ele l'anälisi fEsTe i
qufmic. No obstant, cal veure-hi queleum d'un interés niolt general en aquest
conjura de recerques que sembien (s'
ser fetes obeint a una necessitat espiri .
tual de <mi les realitza.
Aquesta es la cosa frapant : El profeasor que s'as consagrat a l'afanar de
COSOS molt concretes i en Forganitzaci6
d'una inchlstria •precisatuent per un
afer de la guerra esmerça Trans esfe.rços en elestions que semblcn un pur diletantisme.
¿Qua es subnitrur de earbon? t.per
qua sercein't; cl doctor Mourcu ens
diu avMt : Entre els ro:u/asnos orgän:es
existents molt pors sdn formats pelo
dos elemento canoa t nitragen ; l'un era
molt conegut : el eta/iliaca, vert terrible. base de l'acid prassie i deis cianura,
peró tambe producte importanthsiu,
tan*. en els procediments d'obtenrid de
colorants, bans galvänics, etc., com co
quimic. El professor .\loureu
ha reeixit a obtenir-ne un altre, el
qual, per la seca ronstituri6 mdmica
paral.lela a la de rerts Cdrits de car:mrn
lis nomenat "Suhnitrur de carbura". La
seca preparaeiú requereir Ult tralitIrd

d'operacious d'una . técnica aurallssien la qual s'obtenen refuliments
Intimo que dones uns pors araras dc
prodmle final a partir d ' Una 2 quilos
de au astanc ia primera. Per alzó el ros
obtiugut Co un material ben precia.; pel
savi qui ha de definii-ne les tondit incas
d'existeada cofa lea besos propietats
rna

caracoolstiques.
Tots els delalls imaginables que largui presentar el (os descobert edle tinguts CH cm:opte; tramunt-lo ben amor.snineut s'observa In forma i 1,duany
dels ocelo e ristalls. el m'u color, la seva
densitat, el sen olor i leo oevett ate-ions
filolAaiques: es di 'anulan la trInperoeuro trehullició a pressit", roneantio i e$
mesura el set] pes molecnlar mitjançant
proerdimeuts de la dens:tat
dels vapors. Alzó sir seria prou mara
orles aquestes propietal5 crece tuDnoUrades amb les d'altres aompostus afina i
ea reretueu les raons de les sor, el in,
cam de les seves versnublan.r.:.
;Dh. l'entusiasme del savi en la re, erca! con' vibrava la ven del derrobridor
en assenyalar Ja rosa. minsa en apariència, d'una patita puja en la temperatura al remar el termdanetre
encara pel scu subnitrur de rarbon
en aliar]: "Iri Ira variarin ele teinperatera. dones lii ha toar, 0 ; el suttniIcor sha combinat Onlii l'alcohol". Atol
descobria el dmicr Moureu una de les
prepietats infs notables d'oqUell roo, la
facilitat de e OtubinariÚ lonrigia- e'ue
desenrotlla cop ara en combinarse nmb
moloo altres cosos. Aquesta sembla tusor la propietat fouantentol del neU
exotb-mica amb
en , : la f etuldnaein
muliruut substärcies. L'avenir ha
itässenlalardlo cera Ininb,1 lea de trobar-ue les seles aplicacinns A coi per
auni el subnirrur de earbon serveix per
trnir una adquisie tú mes ro l'ordre de
les eculehenres; a dude'. MOUTeU
passat uns anal: eatudiaut-bo per arribar a ronclusions-problemes.
Vcel' ti paradova ; l'heme prärtie,
areanitzailar. ts pa,: sa acre treltallant
n oler 911e huvia de concluir-1n a
rroul t nts d'un interZo putaruttnt ni, ntffic. I as: que as preeleamcni aquesta la

c al teclee-felina per» marra la plenitud de
vida ras pata , s; l'estudi oistetnatilzat
no solornent d'amenes emes d'una arlivarió itmordiata sin.", lamia, d'alar/elles
erre de inorne111 • KrIblell no tenle una
sendtut. 'Crrtament semida es, ene
s e t'.un e n t e neix per tot atta que no
sor, 0:o per res.
Surtne nmen/.4 retaitinva lii lea in's
bella realitat pratuatodora d'una aspe.
ritua l tuillor evat•a: al doctor Thesell.
1.o tela remarcar en cloure l'atte."
"Passriu uno labaratoris axcelaents•on
"Poseiu uns laboratoris (ardieras en
ala; d'una Uchersitat pana i hattudM'a, lea vostrrs instan:Pinas eta Ioedemc celar- oc
nes con, ¡co nnlints:
¡ojosos, I, trosaltres, lee rialm al aeb,z,
del earof que enllaqa Barcelona i Parta,
tenim dies vics pes a lea uostres cavo-sions cieutffigues.•
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Arnb motiu da Fanada a Roma

de

Congregacions Marianas, dirigidas,
bona pan d'elles, pn PP. de la Companyia de Jesús, alguns qualificats catalarle aprofitaren l'avinentesa per a
informar al P. Gomera' de, l'Ordre da
la posició que aquesta té adoptada a la
nostra terra amb referencia a la qüestia catalana.
Assabentats que la gestió havia estat realitzada, un dels nostres redac.ora
ha interrogat al qui principalment n'ha
dut el pes, i nata oh:higa:ir uns moments
de conversa amb la condició, imposa,:a
pez una modaslia excessiva, que no
inserissim el set: nom.
Les sa yas manifestacions, en extrcm
interessants, la part que na ano ha
interdit de publicar. poden resumir-se
aislar
—Na hi ha cap matiu—ens ha dit—
per ande oculta una gestió uaturalissima, i de la qua), tots els qua hi liare intervingut. (vis sentim j&oses. El inotiu
que e m ha impal.lit és doble: is laasser
catalans, i el tenir amb la Companyia,
per haver-ne estat deixebles o mantanirhi amiga relació, iligams d'agraimant
que no devem ni podem ablidar.
En la Companyia hi ha bornes tan
integrahnent i tan farvidament catalaico can/ el que mas pugui isser-ho;
per& can/ que la provincia de l'Ordre,
en la qual co compresa Catalunya, no
esta circamscrita al territori catala, sitió que compren l'Aragó i atuve tareas,
entre els ocas individus nhi ha que
no semen les !lastras Coses, o que, per
l'atávica preocupació espanyola, creuan
irr una abra patriótica no aceptant-ne
l'espera ; nosaltres, que volem per a
Catalunya la maxima plenitud, no peden, avenir-nos a que una intervenció
de la transcendeacia de la era pugui
Coser utilitzada per a contrariar lc aspiracions catalanes, ni a qué la Companyia serveixi l'interas de l'Estat
opreasor mentre l'opressió subsisteix.
com si esperes a ccmpenetrar-se amb
Ibteima nacional un cop n'estigués alliberada.
;
Im

-Aetualment és Ganara l el reverend
P. \Vladimir Leduchnwsky. heme d'una
cultura i d'una capacitat extraordinaríes, polonès de nació, de la pare (le
Polónia que bu dominada per l'Austria.
—
?
—No cal dir si per la seva condició
d'ésser fill de Polenta cstä capacitar
per a sentir el costee prabkma arrima
ha dcmastrat amb fcts comprendra'n de
similars.
D'enaä que ell és General. els Jesuitas cspanyols, a Filipinas, han caut
substituits per altres nordamericans: ha
substituit els alemanys en els territoris,
an drapres de la guerra - europea, la
seva nacionalliat els impadia de tcnir
pa-marra:lit la confiança del pais, per
aluno de (I:vcrses nacionalitats, i ha
rrigit agrupacions de la Companyia iadependen:s. del, centres males, en les
nacions meato itarmats despees de la
guerra.
—?
—Cal ten l r ry esen: que la conversa
n o la t e n i a \\* ladina:- Ledochou•sav
sanó el Cerera dc 10-dre: as evident.
per& que en el seu cure va recordar el
succeit a la sera patria qua-: . parlarl
de cartas actuacions hostils h:igude,
la nostra terra , esmentarem -,el fet
que el ve!: emperador Francesa Josep
contad+ als galitzians es a dir. als polanceas dominats per l'Austria. una Ilibertat qua no garaien abarrs i que es. laven ben Ilutly de tenir els sotmesos
a Rússia i a Alernanya; i amb tal
concessió va captar-se l'estimació d'a-

quella Polónia, da tal manera, que,
quan esclataren a IImperi les revoltes
motivarles , per la rivalitat antre
manys i tacas, per a fugir de perills
sols es pagué refugiar a la Galitzia, ao
que no 'lauda estat possible si haguas
cantinuat l'opressió que pesara abasta
sobre aquell poble.
—
?
—El que li puc dir és que la conversa
fou ilarga clara i documentada: la
para que ell hi tingué Co cosa que li
pertany a ell primordialrnent, i ro ene
crec autoritzat a repetir-la; es de les
converses que no s'oblidan.
;
—No ci ha cap inconvenient en que
digui ellit dos dies despres, acans
de marcar de Roma, va trabar manera
delicadissima du demostrar que havia
agrait la informada) molt de 5-eres ; la
demostrada'. fondament estimada, té
més valor, parque fou espontania, sense
que ras !a fes precisa, i completament
intsperada.
•

—Miradas no cal esperar-los ordinarianienr; no serä cosa facil fer desaparaixer l'hostilitat deis mis i lanadapcoció dele aitres. Mes cal espetar que
una actuació savia i dreturera poni una
compenetrada) mes gran de l'esperit de
la Campanyia, que, com cl de IEsglasia, és universal, peró adaptable per
ccmplet a toles les modalitats de tema,
i Boas, amb l'ànima de Catalunya, almenys per l'agraiment d'haver estat
Catalunya el seu brcsaol m hacer donar
al seu Sant Fundador una -cooperadme
mon efectiva.
Per la nostra part res havem de plänyer per aconseguir-ho.

Desitjant donar a conaixer als sexis
d'aquesta cntitat, teránt a la divulgació Ihr, las produccions diverses de
la literatura i art de Cataluny,l,
Comen Dircctiu ha iniciar la celebracid d'una sarta de conierancies i acunadas cn les guate, ullra la lectura, repeceentació o interpretació de
l'obra escollida, aquesta sera comentada degudament.
Aquesta tanda sera iniciada per l'Avcli Anís, el qual desenrotIlara el tema
"Unes paraules sobre el poeta Ventura Gassol i lectura del set/ I/ibre de
poesies patriótiques "Lcs Tombes flamejants". Aquest acte tindra Boa el
dissabte, dia 21 del corrent, a les to
del vesprc, a l'estatge social del Foment Autonomista Catalä, Escota Catalana "Mossin Cinto", Passeig de
Sant Joan, 113.

LA SOCIETAT BARCELONINA
D'AMICS DE LA I'NSTRUZCIO
La "Societat Barcelonina d'Amics
de la lastra:zafa" ha acordat que el dis'
curo de la .5.V.5.5iÓ inaugural d'euguany

vagi a arrea del senyor Lluis Duran
i Ventosa.
NOVA REVISTA
Per rti dia de Sant Jordi s'anuncia
l'aparició del primer ndruero de la aova revista "Dnnsa, Patria i Art", que
littdrá per finalitat el acarea de tare
en 'mes leo seves Manifcatae'ona i
pc : neipalment de l'art esta! j.
Al. primer nrimero hi aniran signalu yes tan prestigioses cona la d En
Ventura Gassol i En Bertran i Patean.
LES LECTURES DE L'ASSOCIACIO CATALANA D'ESTUDIANTS
Darrcaament tingué lloc a l'estatge
de l'Asociació Catalana d'Estudiants,
la lectura del llibre "Pele camins
sang i de dolor", original d'En Domanea Juneadella.
L'emoció punyent, filla d'una dolorosa sinceritat, que amara els versos
d'aquest volum aparegut suara, estrerra
la sensibilitat del públic que escolta
aquests poemas de guerra.
*5*

Dissabte. a les set del vespre, En
3. Roure i Torrent donara a la biblioteca de l'Ateneo Empordanés, carrer del Pi. Ir, una lectura d'algunas
prösess dc l'obra en preparada, "Llibre
dc entes i de-logia". •
La loe-cura és organitzada per l'Associaele Catalana d'Estudiaras.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ei profassor de Quienlca del CoLlegt de França, doc:or Moureu, i el rector 5Ie la Universitat de Tolosa, jantamen: arnb els doctore Garcia Banús i Enric Soler, han visitat la Universitat.
— Plan visitat el rector, En Rafel
Ramis, auxiliar de l'Escola Normal de
Mestres de Palma de Mallorca, i el
doctor Salvat Navarro, acompanyant
a lielly Cazzoni, per interessar al doctor Carulla respecte el Concurs huerani mundial que la Lliga Escolar Americapa de Ciutadania organitza, en el
qual podran prendre part els estudiants
d'arreu del món. Es concediran dos
prems als millors treballs sobre els
següents temes: Primer. Una associació educadora mundial per prornoure
la confraternitat internacional. Segon
Els complemente da la eivilització i
formació d'un organisme per les bones
telacions rnundials. Es concediran 75,
So i 25 dólars, als tres millors treballs

sobre cada tema. Aviar es publicaran
les condicione i el Junta qualificador.

Ell bus

blury briol

Un grua de literats i amistes bornes
natjA ahir ami> un npat al Ritz al nostre bosta distingit el poeta i critic Valeri Larbaud.
Entre els assistcnts a rhomenatge
hi veterem als benyors Georges DoselSbaUVCre. _Tose Maria de Sagarra, Viceps Sole de Sojo, Joan Estelrich,
Francesa Pujols, Alexandre Plana,
Joaquim Dominaras, J. Faenan i Mayoral, Alexandre Gala Lluis lacraran,
E. Martincr - Ferrando, Ramal/ Carnp7
many. Dalmau, Rossend Llatas i MiEls senyors Pare Carominas, Lluis
Nicolau d'Oliver, Josep . Barbey, E. Duran Reynals, Josep Maria Junoy i altecos 'In adheriren efusivament.
El senyor N'icen, Solé de Soje, en
nom dels assistants. i en llengua f
cesa oferi ami) molla gentilesa l'hamenatge a Valen, Larbaud, cl qual respongua amb' un discurs cornil de condialitat 1 excenpt de retórica, i maniiesta que portava la salutació als bornes
de llores catalans dels seus companys
de Paris. Agrai l'hemenaige i els
(pe per iniciativa dcl poeta López
Picó li han oicrt els escriptors d'aquí'.
Tingua mols delogi per les lletres catalanas Remarca la importancia de
l'obra 'que inicia la Eundarió Bernal
Melga el primer vol= de la (mal ha
recixit plenarnent i fa esperar un éxit
esplendent
Ofcreix instituir a la leva "Revur
Eurcpécnne" una signatura catalana,
de la qua l curara un deis matare critics.
S. cuí una amable carase rie. que bu

i acaban: a milsespre, semblà curia
als assistents.
Sha hanorat en Valery Larbsted.
'a:alela:gen: europeo que en, traMel
1CS Inés fines impressions d'una Europa que poner no tornara mal mis,
s'ha honorar l'espera meditatiu i
cree. ple de suggestions. nodrit d'una
vasta cultura no declamada.

— Ha- pres possessió de l'Escola número 36 d'aquesta capital, en virtut de
chal de consort, En Josep Ferrer,
CURSOS MONOGRAFICS D'ALTS
ESTUDIS I D'INTERCANVI
CURS A. BERTRAND
Mi-. A. Bertrand, director de l'Institut Franaais de Barcelona, donara a
l'Institut d'Estudis Catalans quinze
conferancies sobre "Literatura comparada". Començaran el próxim dicendres, a les set del vespre, i aniran seguiut els dilluns, dimecres i divendres
següents, a l'esmentada hora.
La inscripció, d'import cinc pesa>
tes, por fer-se tots els matins a la secretaria de la Univcrsitat Industrial i
de sis a set de la tarda, a la secretaria
dc ¡Institut d'Estudis Catalans.
La inscripció sera ge- tetuda per els
alumnas d'altres ensenyaments de la
Mancomunitat.

Crónica Judiciária
AUD/ENCIA PROVINCIAL
A la Senció primera ka comparegut
Mayel Renio Aunsoo, condurtor del
trawvia de la Ilnia del roble Nou, que
guiant Un cotse a una mana clarea
va va topar amb tul carro, lent una te-

rbio a un neo que l,h tunal 'j ama,. de la qua 1 va curar a l'instaut, t 0,11*;0naut desperfeates al carro valorats en
120 pessetes, mes la curar-id del cavad,
que en va importar 105. El fiscal sa demanar per al processat la multa de 125
pessetes. mas la indemnitzacia de 225.
Davant la S'arrió rereera i amaso
d'un denme de furt, Ola assegut ai
hanquet .Andreu Ciareis' Vä7quez, per al
qua) ha tutea-cesar el floral de pena de
quatre me-ocas i uu (fla d'arrear majar i
ia halemnització de 14 pes.setes.

ASSENYALAMENTS PER
.AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primena—Concep n ira Aotoni
Sala contra Josep Maria Torres i al•
tres. !m'ideo. E. Julia contra M.
ad.
Sala aagona.—Universitat Pobresa.
Miquel Palma contra Pau Estebanell.
Sala seaona. — Sud. Menor q‘lantia.
hidra Ventura coctra ducal Prats.

LA CCIMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha despene
els següents assumptes
Informe en l'axpedient relatiu a l'autorització sollicitada per la "S. A. Riegos i Fuerza del Ebro", per a substituir algunas links aafies d'alta tensió, per canalitzacions subterränies en
lIlie enllaç amb la sube-emite-al de Sitges.
Tramit en el recurs d'alçada interposat per don Antoni Hiemal Costas,
contra un acord de l'Ajuntament de
Capellades, relatia a la construcció de
voreres,

Eis0 Teatres
ROMEA
Amb les obres "El despatriat", d'En
Santiago Rusifiol, i amb el quadret trigic del poeta lusità Juli Dantas,
"1023", celebrara la vedla del vinent
dissabte el popular autor-actor En Joaquim Montero la funció del seu Unefici.
Celebraran, demés, en el nostre Teatre
Garata im Diada del Patró de Cata/unya, Sant Jordi, els vinents diumenge i
detrae, respectivment, les entitats Associació Catalana d'Estudiants, Ascociació d'Estudiants Universitat Nova
i Jovcntut Nacionalista de la Bareeloneta, amb escollides obres del mestre
Cuimera.

POLIORAMA
Demà, divendres, al vespre, s'estrenarà en aquest teatre la comèdia en
quatre actas "El marqués de Chi.
Long", original d'En Mari= Bower,
adaptació d'En Miguel Rey i Ma.nuel

Blanco.
Mi prendran part les senyores Asquerino, Cortés, Cartijón, les senyoretes
Gascó i Palencia (C.) i els senyors Tudela. Amen Parrctio, Carnicero, Vico,
Gascó, Turban i Pasos.
NOVETATS

Amb gran èxit continua representantse en aquest te-aire la popular revista "Arco Iris", co la qua l es guanya
rimas aplaudimels l'actriu Maria Conesa i la bella Chanto Calzado, i en
general tota la companyia.
Per a denla, divendres, dia alt, está
anunciada la reaparició de la celebrada
opereta -La reina del Carnaval".

Crónica Socia

l

ELS DEPENDENTS DELS BANCS
L'Unió Professional de Dependeats i
Empleare de Comerç recorda als seus
associats dcl ram de Banca i a la dependència bancaria amb general, que la
Comissa".) mixta del Treball en el Comera de Barcelona, per a donar eficacia ale seus acords anteriors, en la
sessió últimament celebrada va acordar
imposar a determinats Bancs d'aquesta
placa el pagament de les diferències
corresponente Co les denuncies col.lectires formuladas contra elle per a el
respectiu Comité Paritari.
Per tant, els dependents inclosos en
les llistes que van acompanyar-se als
referits Bancs en comunicar-los el fall
respectiu, han de fer valer el seu dret
a cobrar . els salarie fixats per la Comissió mixta, i en cas de negativa per
Part del parró, comunicar-ho per miaja
de l'Associació a qué pertanyen a la
repetid-a Comissió mixta als eiectes
consegüents.
També fa present aquesta Unió Professional, que a proposta dels seus representante en la Comissió Mixta del
Treball, va acordar aquesta Corporació
que a partir del dia 4 del corrent, tots
els dependents inclosos en les llistes
abans‘smentades quedin protegits pelo
acords sobre represalias, per mitja
dels quals no poden isser despedits
pele patrons durant tot un any, a nc
haver-hi justa causa a favor d'aquests,
i caient en altre cas sota les' pertinents sancions.
TRES DETINGUTS
A l'estació del ferrocarril de Sarria
foren detinguts tres obrers anomenats
Martí Salas, Francesa Sisó i Rumor
Claveria. Practicaren aquestes datencions uns guardias de Seguretat en e'
moment que aguaite anaven a puaar •
tren de Sabadall.
Ela detinguts ingressaren rigoros&
mcnt incomunicats als calabassos
Palau de Justicia, a disposició del Jutjat de les Drassanes. Segons sembla
sels creu complicats en el tiroteig darter del carrer de Sant Pau.
,VAGA RESOLTA
1-fa estat resolta satisfatóriament la
vaga que sostenien des d'unes setmanot
miga els obren boten de Vilafranca cld
Penadas.

ELS CUINERS
L'Associació Profesional de Caneas
de Catalunya del Sindicar Lliure cclabrará' reunió general de primera convocarória dium nge canana dia 19. les quatre de la tarda, al seu estatge
codal, Panana 64, pral " per tractor
asumptes de gran iran- cendancia per
als cuiners en general.
L'ESTAT D'UN FERIT
L'obrer Alfred' Romero, del Sindical Liare Mercantil, fcrit per un accident casual el diumeage passat durara l'enterrament de N'Agusti Viladoras, es troba molt millor di , .re del
sçu estat delicat.
NOU COMISSARI DE POLICIA
Ahir va encarregar-se del comanda
n'izan de la primera brigada dc policia,
que ec la destinada als assumptes relacion3:5 arnb la trliesti6 social, el corni
sari elepalia Adoli de librote.
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sitió que constitueix una càrre- a Riba, Aragó, 359, pral., prop
ga i eón Noca d'esfore i perill; del passeig de Sant Joan.
an
ACCIO CATALANA, que no tal.
seva adequada organització en
a
candidata de quota, ubre una
ALA ELECTORS DE SANT
as propera Ituita electoral, neque
oposa•
dificultats
les
vencent
anal
S'han
«as
ueseila un gran nombre d'in- {lista per sufragar les despeses
s
Anem a la Iluita electoral nornés per Sane-,
MART/
de
la
propera
lilaila
electoral,
la
la
loblerventors
a
les
meses.
A
en
el
començament
de
funcionar
novetat
lona i amb un sol nom. Acció Catalana no te ansPer a avui dijous, a les deu « va la
ti
Jacte d'o/ludir les Instes d'ir:- per la/ com deuen contribuir- de la vettla, es convoca els na- u
e nostra nova rotativa. S'estan continuament prac- in•
bició Vol que Barcelona, capital de Catatonante:Id alnb el mínimum pos- hi els ciutadans en la mesura cionalistes del Distriete X a una n
sible de despeses, dentaria a de les acece torees.
lun y a i loe on el sufragi és més pur, snanifesti
ii, ticant assaigs i proves que permeten assegurag z
CIUTADANS: Passeu per les reunió per allistar interventors,
Lote els que pugin prestar serapoderats, ciclistes, repartidora,
l'aspirac i ó nacional d'una Iliberto.t incondiciouna espléndida presentació dintre molt pocs dies.
oficines
d'ACCIO
CATALANA
vei patridtie, que s'ofereixin voele. Tindrà lloc al Centre Nanada.
tumariament. 're la Comissió (Trafalgar, entresol), a dei- cionalista Democrätie del Clot, et
Amb aquesta confiança, diumenge vinent, :
is
El Consell Central i la Comissió electoral reeleoloral oferiments nombrosos, xar-hi la vostra aportació.
aluntanya, 7.
vigilia
de Sant Jordi, publicarem el segon númeCATALANA,
desaires
unte
els
ACCIO
uns
quatre
:
eSdelit
peró
e
ben constants proves d'adhesib a la nostra cany
Col-logia electornis en la eir- de les eleocions, publicara la
a ro extraordinari.
deis
organitzadors
va
corresi
l'esforç
sin
didatura
u
eurnacripcia de Barcelona, la inversió donada als cabals que
sn
in
post per l'ajut i l'entúsiasme de norabrosissinn
presencia de dos interventors per això es reeaptin.
en
Paper
satinat,
amb
Contindrà setze pàgines
en
Va
augmentant
la
subscripcollegi
fa
nessari
el
cada
Cal
que
no
manqui
la
coopeclutada ns patriotes.
ill
u comptar amb utas vuit cenia ció popular oberta per sufragar
: gravats i interessants articles i informacions.
ruin de ningú que senti el nostre ideal.
El
nonas. Trameteu, doncs, el vos- lea despeses electora-la d'ACCIO
Oficina Central: ACCIO CA- n
Llegiu diumenge vinent
ois
gi
aal tres oferiment a les ofie unes CATALANA.
Voteu i feu votar la candidatura de
TALANA, Trafalgar, 14, entre- a
u
d'ACCIO CATALANA (,Trafal- PATRIOTESt Es un deure que sol.
a
gar, 14, entresol), in..icant la tots contribunn a les despeses DISTRICTE I
vueltas adreea. Aquella de vos- que comporten les Iluites per Joventut Nacionalista de la E
altres quo vulauin .satisfer per la llibertat de la terral
SANT
si
•
r
CIUTADANS: Si voleu reno- Bareeloneta, -Sant Miguel, 3.
ilur plagar compte
e
Delegació
d'ACCIO CATALA- o
var els costuras politice, cal que
dinar, poden indtcar-ho aixf.
u
NA al Poble Non. Pujadas, 188, 311111811111111111111111111111111111351111•11111111111331iiIIIIIIIMOMMe
entice
d'ACsigui
tothom
que
contribueixi
a
Als
addictes
i
als
IgEillOrminCIEBESEEICEMEINMSBHDEEISENOMM7ZEIMIL'' CIO CATAL.1NA que no tinguin lee despeses electorals!
baixos (entre Ra rn hl a del
NIMNnI
Triana( i Marian Aguad ,)
a
*
vol, especialmeni a la nostra
Tot just inic-lada l'organitza- DISTRICTE II
joventut entusiasta, els (lemanem que s'ofereixin per distrie ció electoral d'ACCIO CATALADelegaeiti d'ACCIO CATALAbuir candidatures a les portes NA, hi ha liagut amies que se'ns NA al dietriete II. Carders, 12,
dels electorals. En tra- han ofert i encarregat de mun- ; baixos, (de 9 a 12).
metre els nonos i les adreces a bar no sols el servei d'interven- DISTRICTE III
BOXA ració, car en la vela, esport que no
OLOT
tes oficines d'ACCIO CATALA- cid i repartiment de candidatuSARREAL
ha aconseguit que es coneguessin amAtenou Autonomista del Disres al earrer, en seccione comNA
podeu
indiear
lambe
si
tela
nit,
davant
d'una
conDimarts
a
Diverses notictes
Uf, Caeadore, 4, princi.plament els seus secrets, enclou una
Eleccions :: Obres
nombroslssima, llague Boa al
nen alguna preferencia per pres- pletes, sine' que, davant de les ' triele
(muenda
confussi6 que volem expliCar, a fi de.
Ha estat denla:lada la mä do la gen- tar servei en un determinat col- Detalles que per a ACCIO CA- pal, des de les cinc de la tarda Front6 Corntal l'anunciada eoirec
El dia 1;. , al Centre Republicà Aua lea dotze de la nit.
que hont es faci el cärrec, és perque
bona, el clon de la qual era el match
inam:sta d'aquesta vila es feu la pro- til scnyoreta Na Rosa Sala i Puig- legi. Advertirla que els diposi- TALANA representava el reparel que arriba davant no sempre és el
atol campionat del res teefter entre En
dernont, filia del conegut comerciant taria de la nostra candidatura timent a domicili, ädhuc d'a- DISTRICTE IV
danatc:a de candidat republlca-nacio•que guanya.
eampie, i Alta ehallenger, que
Foment Autonomista Català,
riabta per les properes eleccions, del En Magi, pel jove barceloni • En Pau no haurau de portar cap carten, quest corred. Els bo agraim molmig
En una reunió hi prenen part naos
es aeseapdella gairebe sempre en
i que nur distintiu consistirà tissim i desitgern que aquest Passeig de Sant Joma 113.
disulc:e del Vendrell. tornant a la re- Pasqual i Mas.
de les protestes de la concurrencia, deaquestes es comides;
Alerten i Escotes Prat de la gui a l'actitud adoptada per En Valls, de diferentes
—Diumenge i dilluns, el reí poble en un braçal ele, la bandera ca- exemple serveixi a tots (rencoeleceó l'ex-diputat En Lluís Figueroa.
neixen per la !letra que porten salare
ratjament
i
estímul.
celebra
amb
Riba,
Näpols,
219.
Fonts
Joan
les
dc
Sant
talana.
veritablement imprópia d'un campió
A lacte, que es veié foro animal,
la vela: així, dones. farem constar que
Es interessant veure com els DISTRICTE V
animació i concurrencia el seus"rcser",
que ha de defensar el seu
Es prega als anales que volhi havia un bon nombre de represenla ¡letra L són els sis metres i la K
procediments
electorale
emprat
puntuacin
fou
essent
molt
aplaudida
"La
Principal','
Ja
al
primer
round
la
guisa
oferir-se
cono
a
interventaras de diferents pobles del districte.
Ateneu -Nacionalista, edel Disels set metres. com la P el sonderklaso
esquiva
bloch
Pez'
ACCIO
CATALANA
desparfavorable
a
Mis,
que
La
Bisbal,
en
l'execució
de
sarda-cande
de
a
dipositaris
com
En
Lluis
tora
o
El nateix dia. mentrestant,
tricte V, Ronda Sant Pau, 36, gairabd totep les entradas de dreta d'En se (assimilats a set metres).
ten
l'entusiasme
del
ptiblic.
Les
CATALANA,
Des.
d'AL:CID
didatures
Plandtra visitara novament els seus
a
principal; telefon A. 255-1 ,
Segons el reglament de regates, en
Valls. Des del segon trraps equest adopEl mercat setmanal del dilluns que es dirigeixin a les oficines oficines eloctorals es veuen con"
veié
arnies i preparara segurarrrant tenme; es-=
Iluites de conjunt, els K donaran als L
DISTRICTE VI
tà la táctica de refugiar-se al e0S a ros ,
corregudes,
sobretot
de
gent
que'
en
força
concorregut
i
animat
que
calgui
per
muntar
amb
tots
irr la onquesta.
do segons d'avantatge per milla recenAteneu Nacionalista "Pàtria essent cridat a l'ordre per la tierna en
els detalle i sense presses la feia anys estaven allunyats de
—El propletari En Pau Bonet ha operacions de tata mena d'anides.
d'aquest moment la
reguda ; així, dones, un K, per guanyar,
Usare". Conseil do Cent, .227, qué Ito tela i es
—El temps segueix plujós i molt va- nostra organització electoral, les liudes politiquee.
sera actitud no soft-1 variada!, sensible .
ererneat l'enderroc del seta casal, a
deurà arribar davant dels L amb mis
baixos (xamfrà Casanova).
de la qual ha de dependre en
Novintejant les eridades a landre i searree del contractis:a d'obres (Va- riable, notant-se baixes temperatures,
cre tantes fracciono de ;o segons, cona
VII
pnblic.
DISTRICTE
tentuant-se les protestes del
bona part l'exit de la nostra
ELS NOSTRES AMICS DE
que:da Eis Pere Miguel. per a bastlr-lo princlpalment a les nits.
mil/es hi hagin.
—Pel jo ya comerciant i ferrn nacio- candidatura.
Llihertat, Alerte(' Nacionalis- Arnb lot. ea) fer notar que el seu esde nena sota els plans de Varquitecte
SARRIA
' Aplica: Vesmentat a la cepa Primacombatiu no decaigué gaire als
perit
Es prega també als adherlts
ta
del
Districte
VII,
-Marqués
vera trobarem que el Guinea, Giralda,
s1' l r oe Martinell, obra que embellirä nalista En. Joan Sala ha estat densaEls nostres mutes de Sarria
aconseguint al envine
rounds!,
primers
CAACCIO
nada en inatrimoni la gentil barcelo- i simpatitzants amb
Duero, 113.
molt Inés aquell indret de vila.—CorGiroldillo, Cigne i Apa, pel total de
contenir la impetuositat del den l'en.
preguen als patriotes d'aquella delDelegació
d'ACCIO CATALI- tripeant i obtenir una puntuada favo- set milles i mitja que te el recorregut,
nina Na Maria del Pilar Gallart i TALANA que el dia de les oteo- barriada que vulguin prestar
respnal.
cions
puguin
disposar
d'autos,
Lorente.—Correspansal.
NA a Sans, Espanya Industrial, rable. Perd a comprar del sisé round per a guanyar, deuen arribar amb mis
bieleletes I tele- Ilur SPCVCi voluntari segons el número 7.
es mostró ja en plena bancarrota, aug- de cinc minuto davant del Baranda,
sentin predilecINLAFP_ANCA DEL PENEDES
fons que se serveixin partid- destí pel qual
LLEYDA
mentant les protestes del palie, per les
DISTRICTE VIII
Gatot, Mercedes, afame, Aspitoeia,
Les eteecions :: El dalcgat ro- par-ho a les oficines d'AOCIO eió, que se serveixen coneórrer
seves taconea done i perdone el maten
Brisa, Bajazzo, de la Iletra L els darAleneu Nacionalista del Bisavui,
dijous,
a
De l'Ajuntamont st arde.nes
tres
quarts
de
tot interés esportiu. Alía revela des
CATALANA, deixant-hi noms I
Consell directiu
manonista
deu de la vetlla, a l'estatge de (dele VIII, SaLderón, 62, m'in.. del eomeneament la seva superioritat i rers i de la K els ahres,
Excuralons
adreces.
la. regata del diumenge, el Cigae,
Comença dc notar-se la proximitat
domina gairebe sempre; vol a air, peEl Comité electoral la Delegaeió d'ACCIU CATALA- eipal.
L'^ ja les aules de l'Institut, les de les eleccions. Autos ea i enllá, inNA, Baixada do l'Hort de la Vila, DISTRICTE IX
re, que segur d'obtenir la victória per malgrat arribar primer, pude la reeasaa gua es venier; donant a la Dipor a restablir gata car 'seas entró amb tres mimas i
llelra A. C, Cal, sobretot, que
fles volants per tot i ara s'inicia roAvene del Nacionalisme Re- punta, contribul molt
CRIDA ALS AMICS
wat:6 han estat traslladades al pri- IC/.511
, . deis ndn,ngs.
• la joventut samanenca atengui publicä. de Sant Andreu, Sant la bellesa i la netedat (le Vencontre, ans mig davant del Gavot, peró.guanyi al
te: dtivesmentats centres.
D'AMI° CATALANA aquesta celda prestant aixf un
s ; sit d l de ta iausrreeeiô
A -mitjans d'arramta darrera setmaAndreu, 140 i Paeseig de Fabra del sen adversari i tendt anicameut: a' .11ercedcs perque entre ambdós hi ha-1 ta thrresa sessió de .
via mes de/ temps marcar.
na els Centre d'Unió Republicana i
reclama ajut OVO la Patria els reconei,
CATALANA
ACCIO
i
Puig,
11..
•
torda mes remarrable.
Aquesta petita adaració la creiern
Centre Republici Autonomista procla- per a la próxima Iluita electoral xeria. La Comissió electoral d'afavorable
jutges
fou
deis
La
slecisib
tiscualó i aprovació del programa de
DISTRICTE X
de necessitat ja que el vinent diumenmaren canditat cl senyor Josep Zulue- L'esforç de tole els catalana que quella barriada els 'atendrã aml)
proclamat
campuS
qual
el
queda
ASS',
a
Major
d'enguany.
la Ftea
.Ateneu i Escoles Prat de la d'Espanya del pes welter.
ge la Iluita es desenrotllarà pels mi:ta, reformista i encasellat.
lluiten per les reivindicacions malt de plaer.
constituit a aquesta ciutat,
Ribas, Nàpols, 219 (Poblet).
jaus esmentats.
Aquest dittnunge., al Teatre Princl.a nacionals sbsa Catalunye.
Aquest match fati arbitrat per En
iota acllrecció d'En Francesc Far'-és.
Centre Nacionalista Demo- Casanovas el qual, com es de sposar,
ALS ELECTORS DELS DISpal, ha tingut Ilec l'acta de proclamaVELA
ACCIO CATALANA, que es
una :rayes:dila "jazz-band", estil nord
cralic del Clot, Muntanya, 7.
TRICTES IV I X
passa una mala estona.
ció del ea:Id:dar anticaciquista Enric una protesta centra la corrupCOPA PRIMAVERA
.
ararr:ca. el nom de la qual és Eagles
CATALAque
Delegació d'.aCCIO
Abates del combat s'assabenta
Raiols.
Per a avui, dijous, a les deu
ció dele actuals procediments
La segona prora de Feameatada re- •
Jan.
el vencedor. consEs diu que a darreries de setmana politice i que ve a actuar en de la venta, es eonvoea els na- NA al Poble Nou, Pujadas, 188 En Sän desafiava
g ata es rara diumenge vinenn a dos
tituint el dipdsit corresponent a la Fe—Per ta propera Fasta Major, v in(entre
Rambla
del
Tetona(
i
Ma..
cionalistes de la part alta del
es celebrarà ne reiting de propaganda
t of a—p uresa;
quarto
d'onze del mats', al mateix creerderatiú.
Mi a Lida a donar audicions de 527- a favor dr:1 caadldat senyor Joan CaACCIO CATALANA, que en-. Districte IV i X (Poblet), a una rian Aguiló).
El veritable aloa de la vetllada fou regut 5 maritim. bola Llobregat. boja
dann lakobla Barcelona.
del Die, i marftim, total, 1 milla
sanaves, republicd nacionalista.
ten que els cauces d'eleeeisj reunid per alltstar inlerventors SARRIA
el- match Gironés-Vallesptn, celebrat
—Es roben molt aveneats els MeDelegació d'ACCIO CATALA- abano que l'esmentat, que vab„uid al priEn sentir els addictes de cada candi- popular no eón per satisfer va- ' apoelerats, ciclistes, repartidors,
bans per a 'constituir una cobla lleyda- datura hom diria que tots tenen el n:late ni altres conimpiseencies, etc., etc. bloc: Ateneo Prat de
nesta segonaut
Ituita, deg al rasa!.
ta
NA, Eiaixada de ITIort de la Vila , mer una abra viatár:a decisiva obtin- mi ,oja
tat de la regata passada, ha Merina'«
tara. E. director sera el mestre Vila. triomf assegurat.
guda al sepa round, al cap de cinc miii
It

Nacionalistes de Barcelona:
ACCIO CATALANA, per la

ORE

anT0111L8 D'EN

NTONI fi diE ¡LA

L'EXTRIPINAHI DE

DE CATALUNYA

—1:Earnenge, una stccló del Terç Excurs:oaista de Legionaris Ilergetes feu
ana excursiö de mlg dia, amb el aceden: itinerari: Carni de Vallcalent,
lira ierea, Lm Collades, es:u:O Mas>
saga:. Tossal del Vilot, Cand d'Alcar7
Pont de l'Aigua i del Vi.
: —Fa vent i mal temps. — Corresponsal.

SABADELL
Sardanes
La Companyia deFer:ocarrils Elèctrics de Catalunya ha
trames al nostre Ajuntarnent
Ullat instancia en la quid manifiesta la seva decisiú de
bastir l'Estació Central du Sabadell al subsol del Roo on
actualment hi ha installadn
Ca.x3 de Pensione per a la VeIlesa i d'Estalvis, de la Rambla,
davant del carrer de Sant Pere.
1 - 11rit aquest acord. que reportarh grana beneficie a la
n estra ciutat, n'hi ha pres un
aIIm j i'!s el d'establir des d¢
Priester de maig vinent i en lote
els n "P ' feinere,
ja hora, de les vuit a les (bou
del mati . i de sis a vial!, del ves-

D'ESPORTS

—Segons diu algun periedic local,
ha estat flor:te:in delezat a nostra vila,
del partit rarnaaonista de Catalunya, que s'han inserit al Romiat ge
el regidor En Jan= Abella i Batlle, Santuari le Montserrat, que tiatira. lloc dels dies 20 al 23 del
que Mis ara esa un deciarat albista.
—Els membres del Cansen Directiu present mes.
—Els
alumnes de l'Escota
'
del Bloc Catalánista s'han repartit els
canees de la següent faisó : Anfós ' d'Arts i Oficis regalaran a dit
Sans i Rossell, president; doctor Sal- organisme, el diumenge din 22,
vador Armendares, vice-presldent; Pe- una formosa bandera. Al metí
ce Mas i Perera, secretan; Lluís RE- sera solenmement beneida a
Santa Maria i a la tarda, al Cenola i Gener, vice-secretari; Pere
tre Badaloni, després d'un concenser i Gili, tresorer ; Joan Esdasans
eert. sera lliurada a la Junta
i Mili, comptador ; Joan Alayo i Cladel Patronal.
ret, bibliotecari; Josep Roig i Lltearadar i Josep Armengol i Molina, adSABADELL
•
junts.
La festa dc Sant Jordl

—A causa de discussions sorgides a

l'entrada del camp desparto, 110 sita
pogut jugar el partit de futbol entre
el Catalónia de Sant Sadurni, i Els
Internr.c:onzis, d'aquesta vila.—Curres-

BADALONA
Concert
Romiatge, a MonteeL'Escota
rrat Nomenament
d'Arts 1 Oficia
-En el cercle tradicionalista
"ELLoredän", s'efectuà un setiene eoneert a earree de l'Orfeó Dadalonipre.
La nornbrosa i distingida con
1 encara, si be no d'una ma- eurrancia ovaciona. al mestre
nera definitiva, ha pres la de- • Antoni•Botey als cantaires per
eisei la Cotnpanyia de bon pura,
llur acallada tasca.
teuir acabada :l'entrada suhter—S'ha efeetuat !a revista
Anta a Sabadell i l'Estacia de ameat.del, Sometent a la Torra
la Rambla, continuar treballant Vella, assistint-hi un gran nomObrint el pas subterrani fina bre de sornatenistes i regnant
ale Mores deala ciutat en la diel major ordre.
reecid del nou trajeete Sabe—El passat rliumenge se cedell -Caetellar; el
qual ramal ha ' Hiela a la pinta da la Ciutat un
arerdat la Companyia
fer im- festival a profit del montiment
ee
diatament de terminades les a n'En Pep Ventura. anib la noObres damunt Vea.
operarió de la cobla "La PrinLa Companyia ha adquirit cipal Ilarcelonina" i I"Orfeó
bou material, estant ja a punt Badalonf.Fou un exit.
d'aerlear d ' Allglalerra quatre
—En la eorclilleria ele DomèAndrea que s'instal-laran nec ( iermans alta eatable,rt un
tetos . tete a Sarrià, el matriz ensenyament, gratnit pele obrers
m'id& del que aquesta dies ha Inenors que hi treballen.
eslat provat, de earrosseria disnomenat seeretari del
tinta dels que fan . el trajeete Llega!. Roca i PI al senyor Joaetualment.
sea Clapés.
— El Foment de la SardaL'alcalde ha nomenat Presh,
d'aquesta eiutat, peepara dent; de la: Junta de Reformes
per al vinen ilKsabte. Ola 21. Sachas al senyor Vall.
Centre Caleta, una audició —T'alune ha nornenat caporal
r. f " sliv al de cardanes, ami) la dele serenos al ernpleat En Jaucolla beració d'unacobla de Id- me Gastan,
la la eintat.
—Són mota els badalonins

JORDI I

Diumenge vinent la riostra
ciulut honoraris al Patró de Catalunye, el gloriós Sant Jordi,
(record amb el següent ordre:
A les nou del mati, reunió de
les Joventut Catolica, Joventut
Nacionalista i Joventut Catetenieta i els Pomells de Joventut
a la placa de Pi i alargall, per
aziar a restaciú del ferrocar1-il eléctric a rehre al Directori
i Pomells de Joventut de tot Catalunya.
Visita del Directora i Pomells
a lee autoritats.
A les deu, Ofici solemne a la
parròquia de Sant Pella, amb
assietancia de les autoritats,
cantant el poble la miesa "Fone
Bonilatis". Sermú pel conseller
reverend Miguel Simó, Sch.
Sortint de l'Ofiei tole els pomellistes cantaran de
la Joventut i tot seguit a la plaea de Pi i Stargall la Cobla La
Principal del Valles interpretara sardanes.
A dos quarts de set de la lar-da, hi l'aura cant de Vespres de
Sant Jordi a la parròquia de la
Purissime Concepció, eantades
per lote els fidels.
dilluns. (liada de Sant Jordi:
A les dotze del migdia, niissa
a la parri,quia de Sant Feliu, a
rallar del gloriós Patró.
Eixint de missa les senyore:
les pomellistes faran ofrena de
les roses de Sant Jordi i immediatament sardanes a la plaea
de Pi Margall per la. nostra enIda La Principal del Vallas.
Els cante litúrgica de totes
les solemnitats religioses seran dirigits per la Schola CanI orum.

El lector

diu...

SeCIONISTES D'HONOR
Sr. Director: •
Entene que LA PUBLICITAT assaja un sistema sentimental que a mas
d'esser bell Ss molt corprenedor,

nostre diari fa Ilista d'aerionietee d'honor, acaecía el lector a les alegries i
agrors de l'empresa. Es eneertlit perqu e, cona he dit, El dimi amb äninta el
trieraf ni Co pas d'empreaa, sin e, de
l'ascencia del diari implica la
pujada del catalanisme. Gosem atribuir als nutrieres del diari aquella dit ria per tal com bovintmeut som sau'
bentats delia balanços i una fallida
d'una peça de la rotativa memela aquell
tea corprenedor L'enuany del con
Per ço tots, entena, veuim obligats
a posar a mans de la Directid el que
ere:cm pugui Coser d'efiaacia o el que
millor servir ale com de peça d'engranatge dins Varad del diari. Algti
demanà eles o'ael una Pulla o tulles
eolauts que batirla de fer Acodó Catalana i que en elja CS poses la contesta
semilla que menta: el p ostre contradictor de eafe, de plaça, rotllo, ere.
Be, perú harem d'Asser präaies, de
folies rolants I..1 PUBLICITAT ens
douaria moda diari per a fci, ne porqué
uquest maloj a darrer de la Cutalunya
neta° da tota una oraeid que betune
d'aprendre, pera A. C. no en por fer
tantas ale fulles. COD1 fer-ho? Els dinris . de l'Argentina tenen una sereiú cate
din informadas .s titils i en ella es contesten tetes les pregunte s del caräeter
que siguin re't all, donen, una idea
que podria recollir el diari amb ruotiu
de les reformes i ahí des d'aquesta
secció es itodrien evacuar les conte s
histúria, estadística, juddi--tesobr
ques. eta. i ella tara un altra arma per
Per llanca la corma d'accionietes d'honor.

Joan d'Almatä
UN FET VERGONFOS
Sr. Director
Ahir al matí, a dos o tres quarts de
datara va ocórrer al carrer de Santa Anna un de tants fets vergonyosos que posen de relleu la ineptitud
de la forera priblica en els casos en
que de Ilei hauria de palmar la seva

aplItud en mantenir l'ordre.
Es tractava senzillament d'agafar un
subjecte que, segare denn, era "carterista" i portar-lo a la delegació.
L'individu detingut s'ha negat a acredie l'ordre dels guàrdies i tirant-se a

terra ha pres una actitud de formidable resistencia. Feia uns crits esgarrifosos de "mliaureu d'arrzstrr,r1",
"assessins!", "deixeu-me anar", etc.
Com es pot suposar, aviat cha irnprovisat Ost nucli d'espectadora, badocs
interessats en l'aventura. Els dos guärdies, ajudats d'uns transeunts, han reclamat l'auxili d'un altre guardia ciclista que passava i entre tots han estat gairebe mitja hora sense "poder"

trobar solució davant la passiva actitud del carterista.
L'espectacle era repugnant perque
arrossegaven un home que talment
semblava boig fent uns crits d'esgarrifança que se sentien de la Rambla
estant.
I als tres guàrdies no seis va ocrirrer agafar un taxímetre i conduir
l'individu a la Delegació, evitant aixi
un guacho reprovable. Al cap d'una
estona Ilarga tingueren la gran ocurrencia de posar el carterista dintre
d'un carretó de má que dula un minyó que passava. Era bonic de veure
aquell quadro demostratiu dels pocs
recursos policiacs dels agents de seguretat.
El palie, a l'últim molt nombrós,
comentara el fet. Uns quants amics
nacionalistes que passaven en aquell
moment i els que presenciàvem el fet
també 'varn ter el nostre comentari.

Jaume Fabregat
UN ACTOR BROMIST.4
Sr. Director:
L'actor senyor Moncayo, la campasucia del qual debuta avui al Principal Palace de la nostra ciutat, entretenia el públic d'un teatre de Madrid
dient acudits de mes o menys bona hei,
d'entre els quals un n'he guardat a la
memória, que al veure anunciat el debut de la companyia de la qual en forma part l'esmentat actor, he recordar,
i es: "¡En que se parece un taladro a
un perro catalán? En que te-la-dra
Molt dohnt per cert i àdhuc impropi d'un actor que estimi llar cavrera
com a senyal de gràcia i bol, gust. Malgrat tot, acceptem-lo; peró encara que
sigui sial, hom no pot entendre perque
cl "perro" amb el qual l'actor anida
motiva cl dcsgraciat acudit, hagi d'ésser
precisament "catalän". Ara que aquest
I senyor es a Barcelona, ,iens ho podria
aclarir1
.J
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nuta de combar. Vetas aqut el que fou
l'eneontre: Gironeu, com de a ostum, es
presenta ettplendid de forma; de bell
començ, dues entrados per directo foren esquivades per Vallespfn amb la,
set a peculiar mestra, arase que. pecó,
anessin seguides de les adequades rèpliques; despeas, alternativament,
hagueren diversos entrades d'un i atare, finint el roen amb atae de Girones
a la cara per mitjä de directes en serie. Tots dos combatents donaren provea d'un gran eseprit combatiu i foren
aplaudits. Al ~al roen Valleeptn plaça alguna copa, altres san esquivats, perd, remuerda, Gironès guanya terreny
per tal com els seus directes de dreta
esquerra atan de gran eficäcia i algun
(leiste senyal Per fi, a mig rotten',
rones ataca a fons, martelleja material.
ment I ràpidament les mandfbules del
seu contrincant, que eau exánime fins
a out.
La victdria de Girarles, tan decisiva
cual räpida, bou rebuda atub una eran
ovacid. El record d'aquest jure awninghuta ami, les victúries sobre Entorna i

Vallespin darrerament obtingudes,
senyala una fita prometedora dels mes

alts trionifs en Cl terreny internadoatol perque tant Urtasum rota Vallestato representen dutre de la Coxa dos
salan gens negligibles, cona ho palesa
el nombre de les seres vietftries i la seva actuad:, compre remarcable s ultra
airó Gironès, la earactertstica del qual
ha estat des que debuta un punta' formidable i una gran resistència coas Iluitador 1 com eucaisador, cada regada
que trepitja el ring [tensa un sensible
tate que sati necessaries per Coser un
avene en el (tunal de les altres quali1u-t'ardor competa. Creiem que avui a
Catalimya no existeix ja qui pugui orosar-se-II ame renueix les seres qualitats
ele cogneur.
Barbeas i Vonna feren en segon lloe
sin combar que Gaga molt d'interes
Mentirle el primer, que subathula a Ilrtasutn, que tio pogue comparèixer per
mabita fou proelatuat guauyador per
punta.
Frediani tumpoe es presenta 1
ta en trae tteu amb Amerlea Sansa, del
Barcelona Bolina, Si qual guanya tetaba per punts.
El primer combe entre Pätta i Aznar
fott guaye pe) primer, per plinto.
'foto els encontrea toree arhitrats per
En Casanovas, eseepte el 'a allespinlIi.
rones, que ho fou per Yrilt Armangue.
S'assalarata que el dia 8 se celebrarla al asaseis local una altra reunió, en
la qual ha de prendre part Roas, CO.
rones, Sancho, Fabregat, Frank Hoehe,
Balzac i d'altres.

COPA PRIMAVERA
Uns reen, ta de retado de series is
quelechn que necessita tres petita acta-

una discussió desitjada per tothom. La
vietória del "Garet. nau ['m'ella a
les nostres regates, ha sorpres, i triste
fa que s'esperi ansimament retrobar-se
per arrabassardi l'avantatge conqueret.

Per altra raer, el temps regnant
hitadienpar per ararles al 'Mercedes'.
"Giralda" i "Aea": roen campee son)'
ren els "Anphadel", "Guinea", "Graldttla" i "Momo".
No hi ha labte que el "Gavot" es
una bona nau i que el triomf l'assol1
ben justament, guanyant-lo pana a pana
No fou pas la sort el que el porta al
davant ; aquest ¡loo l'obtinguf en
terma hluita, com ho demostra el fet
d'ha v er sortit alarrer amb mea desavantatge i fiar amb trienal matra
nano de peral.
Tot alza fa que uns i altres valgan
la regata, i tingui pels amants de la
vela un intento raxint., no solament

pelo sinó per aquells que no
sorits envegen el Boa d'honor, i per al
guanyadon que seguranient procurará
umntruir el forma: s eoneuçament de la
seca nava vida.

FUTBOL
SANS-SABADELL
piante:me a la tarda es fati aquest
partit, de Campionat de Catalunya, entre la Enid Esportiva de Sana i el
Centre Espanta ele Sabadell.
La importancia esta en que si perdes el Sana, quedaria empatat de•punts
ami, l'Avtrae, de S'un Andreu, ea el
darrer 110e.

Es dones de menee que faena toa
els possltdes per sortir guanyadors.

TENNIS
EL XXI CONCURS INTERNACIONAL
Impliant les primores noticies que
clon t,,reat sobre el XXI Conetirs Inlernaelonal que del 2S d'abril al 5 de
maig prdxim se celebrara a les ttiStes
de la Societat Esportiva Pompeia. la
Junta Direethe de l'Assodacid de
Lawn Tennis de Caminata ha nomine
tul; un Comité eseetniu compost de das
!nato de ('liaba i altres t'ea:vais de ahavent-oe-li coufiat l'organitiseid
,
del torneig,
Chau 'Trust tnformes favorables ade notables equips eavinguda
¡are la
traugers i seria possible que diutre da
rIOC pegues donar-se a la publicitat una

noticia sensacional, que <Impela de El..
tisfaceid a Ints eta afielonate de la 110.tra a Muta Por aV111 rea mes pulem dir.
Quast a l'organitlaci6 material wats
tota netivitat la Societat Esportica
Ponencia (bina els fiable toa a l'acoudicionatuent de les pistes i local.
.equesta setmana 'eran repartita

Clubs les fullee al'inseripri6 del canean, que comprendrà, com es an,ya an-

▪

▪

tetion, 'Cinc provee de eamplonat, en
hm -*tala as Aftlettradr . eonee del
Bei i Ajunlanatut i i•ine proves d'avan.
tatges per a les (mis s han otert valuosos premis.

be

a
bb

CAVALLS
'

Van rebent-se en la Secretaria d'a-

queSta Societat, noves de la próxima
arribada de diversos contingents de cavalls .de tal manera que tot fa esperar
que la temporada que s'apropa sea
una dr . les mes concorregudes per di-

ferentes quadres.
Vindran en crescut nombre cavalls
militars per a prendre pare en les proves que d'aquesta classe consta el programa i un d'aquest dies han d'embarcar a Gibraltar amb destí a la nostra
ciutat, el popular "Bouton d'Or"',
"Presba II" i altres cavalls del preparador mayor Calvell.
A l'Hipixtrom es treballa en l'arranjament de les seves dependencies,
pintant-les de nou i acondicionat-les
per a millor comoditat del pública

CLUB DEPORTIU CARPENTIER
La Junta del Club Deportiu Carpentier posa en coneixement dels seus
socio, que molt aviat inaugurarà la
noca sala de boxa, per tal que els seus
boxistes PugVain continuar l'entrenament suspès durara aquesta temporada passada.

CLUB MARITIM —
La celebració de la segona prova
de la regata Copa Primavera per a
" yachts de fórmula internacional (sérica reunides), organitzada pel Mari•
*
tim, tindrà lloc diumenge, a dos guares
d'onze del mau.

EL RACING CLUB DE CATALUNYA
J a tenim dit , s'organitza per
•
al dia 6 de maig, a les ruit del metí,
una prova de marxa atlética anome3 nada "Volta a Barcelona", d'una
• vuit quilómetres, el magnífic itineraz ri de la qual es troba en el reglament
que reparteix la Secció d'Atletisme
- del Racing Club de Catalunya en les
seves oficMes, Corto Catalanes, 595 i
se, ,597, de queme a vuit de la tarda, havent-hi ja inscrits per a aquesta prova nombfosos atletes, la qual cosa fa
• suposar que erg)) els valuosos premis
que hi ha, serä un veritable èxit per
" a la novella entitat. Hi haurà tumbe
diversos premis per als que acreditin
ésser neófita en aquest ram de l'esport.
Les inscripcions continuen rebent-se
al local esmentat. tancant-se el dia 28
Can/

da corrent, a les vuit de la vedle.
e••
També aquesta entitat organitza per
al ella lo de maig, la "Copa Räfols",
gran preve de "cross" que es desen
rotllarà per les muntanyes veines
la nostra capital, el circuir de la qual
es comunicara als atletes el dia 8 del
próxim me s , de set a vuit de la veilla.
Havent-hi ja nombrosos premia la
Copa Räfols sera donada al Club que
classifiqui millor els seas cinc atletes.
• Les inscripcicns es reben al local,
Cort; Catalanes, 595 i 597.

Es Yen
ee

•

3E8810 DE IIIINTIMENT

&ere convocada per al día 1 de
A les sis i cinc minuta ceDEIS tEliCIES
moneä la uessió da eagona cone maig vinent, i a la que hi aristaAPLEC EXCURSIONISTA
tiran delegacions de les pralvocateria. Presideix
DE CATALUNYA
cipale olutats d'Europa, se subaccidental senyor Maynes.
(6 de maig, dalo*
Es llegeix lacto de la sessie veneioni els esmentats delegats
ami) 1,500 pessetes. Fou aproEl programa d'aquesta magna ma- anterior, que es aprevada.
vade, despees d'un debut entre
nifestació excursionista és el segiient:
Es passa al
els senyors Junyent, Degollada
En arribar el tren especial a la Po.• DESPATX OFICIAL i Nadal, aquest darrer defenMa de Claramunt, la comitiva es trasl'Aleelella
cornule—Oriol
de
sant-le.
liaciarà al 'testen flud la domina, en
Una altra dele eenyors Tu
anima capella es dirä .una missa pels nicant diversos afere de la CoGovern.
mssi6
Bordas -cli,Matons
que vulguin cumplir areb aquest pre11.0 00 i de l'alcaide senyor Blajoe perfila« nmh motiu de la
cepte i a continuació tindrä lloc el marques
d'Alella eomunicant fasta de l'estlielinnt., que tindrä
gran mittag excursionista, prenent-hi
que s'ha hagut d'abeentar uns Iffee ande motel de la Diada do
part els senyors Raid Cardona, Venquants (lees.
Sant Jordi, patee ao tatalunya,
tura Gassol, Timoteu Colomines i un
111.—bfici de l'Ajnntament de orgunazada per lea eetitals
representara de la Lliga de Societats Sant Sebastiä agramt l'atenció
Excursionistes. Acabat acittest, efe 're- de l'Ajuntament de Barcelona colars nacionalistes de Barcelona, el conecta pelle que tintornarà a la pehiació per a dinar. une. durant la visita que Pis repree
escampaas per les nombroses tonto que .sentanta d'aquella. Corporacie drä de donar la Banda munidal lloc de consuctud el dintal
hi ha per les *voreres del riu i altres • 'Munielpal ve fer a la l'ira de
; menee din 22, se celebri als jeta l'Apat de Germanor Exeursionista,
Motees.
que sera molt ben servit i a prens po- . ree a-Ofiei de l'Alcaldia rela- - dula de la Universitat Nova el.
pulars. A primera hora • da la tarda • tiu a l'abonarnent dolo cabilla mateix dia, i que pee ejuder a
l'Agrupació Choral „"Lira Poblenca" que s'Itteelein de pagar als incii- les despenes de la testa, audiobsequiarä als excursionistes cantant vidus de les Brigades .Municie cions do medanos, festival de
teatre, /tetes d'afirmació paldels millors cançons del seu extens re- pals.
tica, etc., es coneedeixi la guaupertoriii seguidament s 'emprendrà
.0111111E nr.r; DIA
Wat
'le 500 pessetes.. (Paseh el
cursió a Capellades per a visitar el
Damunt.lzo. tenla hi han cine primer extrem a l'Alcaldia i el
tiple Capelló i l'Abric Romani, deis
segun a la Comissió d'Ilisenda.),
quals el doctor Baltasar Serradell do- dictamens.Sán aprovals: un reUna altra deis senyors Esconarà explicacions geolegMes i prehis- gulant la-col.locació d'abeuralà, Tusen, Viza, Noticie Carae
tóriques. D'allí, també en tren- espe- dore püldies; un altre jelbilant rach, Matons Irme, quo el
kin empleat municipel; i un
cial, es retornarà a Barcelona.
die de Sant Jordi, Pateó le Ca. Per mes detalla a les Oficines d'Or- tercer concedint a la Companyia
talunya, una comissid de l'AEdificacions S. A. el
ganització (Princesa, 14), de les 19 a Materials i
que proporcioni a la Direcció juntament essisteixi a la festa
les 23 de la vetee..
religiosa del. Palau de la GeneSOCIETAT DE CARRERES DE

•

LA

LORYC

en periecie estat, com-

pletament equipat
Raú: L'Urja. 20, 2.•I,
de 6 a 7

Dijous 14 d'abril twoza

General de Servels Ptiblies el
personal, eines i transporte per
als treballs que siguiranecessa, ris pel serveis que te al seu càrrec la dita Direcei6: Aquest
clarece fou aprovat despres d'una 'larga discussió. ljIs senyors
Marjal, Naves, Santamaría i
. Anglada. (E. volgueren mostrar
alguns perills d'aquesta cunee-,
si6 donada per concurs, defen•sant el dictamen els senyors
Tusell i Bordes. El senyor Maynes -, que ha ceda la presidencia'al senyor Plaja, diu que ell
lambe te alguns • dubtes respecte els preus que ofereix la Com.
panyia Materials i Edificacions
S. A., per() que creu que s'ha
d'aprovar el dictamen- perqué
tanmateix econòmicament es
faveraale per a' l'Ajuntamentt
perh el senyor Marjal torna a
promoure la discuehe dient qile
demanant l'empresa el preu que
-s'ha de donar als obrers, aqucsts
poden promoure qualsevol dia
una protesta que perjudiceria
al Municipi. , Finalment, corn
hem dit, fou aprovat; l'aprova cid es feu en votació nominal lla
vept-hi non vote en contra.
La majoria deis dictàmens de
les diferente Comissions forme
aprovats. Entre ells n'hi ha un
oposant-se a la demanda formulada per la S. A. Gatell per
extreure per un termini de vint
anys, i arnb caràcter exclusiu,
sorra de la platja entre les desembocadures dels rius Beses i
Llobregat, i dos de la Comissió
de cultura demanant cabals per
reparar i atendre despeses de
les escotes pebliques. Els que
queden pendents de discusió no
són de gaire interes.

ralitat; que siguin ornamenta.
des les Cases Consistorials ¡Tinències, es col.loqui la bandera
i vestuari de gala la guàrdia
municipal. i que la Banda
municipal doni un concert a la
Plaça del Rei. (Aprovats el primer i segon extreme; passant el
tercer a l'Alcaldia.)

INAtOURACIO -DE LES
ESCOLES DEL GUINAREn)

Diumenge que ve, a lee once
del mate tiudrä lloc la inauguració oficial do les Escobes a
l'aire lliure del Pare del Guie
saardal. Mi assistir ä l'Ajuntae
teten!, i s'ha invitat a les autoritats aeademiques, le.s enfada
culturals de Barcelona i a les
societats quo tenen l'estatge
prop del Bote on sellan edificat
aquestes escotes.
La banda municipal donarà
un concert duradt la inauguraene.'
D'URBANITZACIO
El tinent d'alcalde del dintrine II, senyor Tuse'', ha sollioitat de la secció facultativa
corresponent que s'arreglin urgentment l'empetirat i les construccions per a plantes del passeig de la Duana i que s'epa' hin les aixetes de la font pública del carrer de les Freixures
'i'ambe ha interessat de la Die
recele de Pares Pública i Arbredes que s'arreglin i es pitetin els bailes del Pare de la Ciuladella i que es formuli l'oportú
projecto per proposar l'empejrat del pas central de carruatges del dit, Parc.
DE CIVISME
1 La Direcció de Pares Pública
' i Achtecks es veu en la necessita t de .dir que es altament la -«
n'entable el -que una pare del
públic que es va a passejar habitualment al Parc de la Ciutadelta dificulti d'Una rnanesa incivil l'aceite dele guardes , P u sentase al cuslut d'aquells que
treuen plantes i daten flore.
L'esmentada Dieeeció dentaria
als ciutadans que cal que cooperin amb simpatia a l'adune
ció ctels guardes, iudicant a la
. Direcció si algun d'ella cornee
gnalque falta.
L'Ajuntament ha començat
.una renovació del Pare i espite'
ra del públic latjut necessari
per obtenir l'èxit que cal.
MOC/OS FORMULADES
. A la Comissió de Foment han
estat formulados les següents .
mocione:
Dels senyors Anglaila (J.),
Domenech Tomàs perque
gin traslladada la font que hl
ha el correr de Santa Catarina,
cantonada al de Badalona, a un
altre lloe proper, per evitar que
les aigües .s'estanquin,
Del senyor Baffle premie es
destinin 2.000 pessetes a la urbanització de la plata superior
del funicular de Vallvidrera;
perque es formuli un projecte
unificant la numeració dele darrers de Caputxins, Catalunya,
Eecoles Pies, Indústria, Mejor
Prim (Sarriä`.

MOCIONS
Torna a ocupar la eresidencia el senyor Maynes.
El senyor Escolà des que en
els paseos a nivel( !nene cops
no es paren els tramvies, a la
qual cosa celan obligats, i que
ene podent trobar qualsevol dia
amb una nova desgräcia; demana que l'Ajuntament obligui a
tenir cumple ale trens i als
tramvies. El senyor Santamaría
adhereix. El senyor Palau
demana que no solament signin
ele tranivies els que parin en els
passos de nivell. Sine tambe els
trens. El senyor Bordes diu que
aquest assumpte fou tractat
abans d'abir en la Comissió do
Cultura, i que els tècnics aconseguiren de la cornpanyia de
companyia del ferrocarril que
poses una gran campana que
tocarä molt, abans de passar
tren i que es canviessin les tanEls alumnes de les Esques. El senyor elaynes din que
cotes municipals
sembla que s'aconseguirà.
La Comissió de Cultura assae
grat no dependre de l'Ajuntament, que es parin obligateria- benta que, d'acord amb les disment els tramvies i els tretas, i posicions clo la Corporade
per,
obtenir l'ingrés
que rumí metete ebligarä als
tramvies, ja que sembla que no d'alguna alumna a les escolee
compleixen, que es parin en ele que soetti l'Ajuntament cal la
paseos de nivell. El senyor • Na- presentaeee de la cédula pereodal demana que es facin com- . nal del cap dr familia, tant per
plir ale 'guardes urbans aques- leä que s'In franquee cona per
• tes disposicions de l'alcalde. El I les que de necessari pagar una
PROPOSICIONS senyor Santamaria diu que no matrícula proporcionada -a la
Entre altres, es presentaren es pot fer de cap manera res- cedula de cap de familia.
Estant actualment, obert el
ponsable d'una desgràcia als
les següents:
Periodo d'estendre les dediles
Una dele senyors Nadal, Bor- urbans.
A tres ensarte i mig de nou el personals, s'adverteix a les fadas, Degollada i Tusquets, perque l'Ajuntament en corporació senyor Maynee aixeca la see- mines que estan obligades a
proveir-seel, pule si no la preassisteixi a l'acte inaugural de
senten, quien es formalitzi /altl'Exposició d'art de primavera
eres de l'alumne, no se'l podrii
que Uncirle Hoc el dia 30 del conNotes informatives
admetre.
reent al Palau de la Indústria.
VISITA
A
LES
OBRES
Tambe es recorda a lee fa(Aprovada.)
DE
L'EXPOSICIO
mflies dels alumnes que assinUna altra deis senyors Sanideen
actualment a les escotes
salvador, Nonell, Nadal, 'rusAeompanyals pel senyor Joaguate i Tusell, perquè s'aixequi quim M. Nadal, presidenl de la munlcipals, la necessilat d'adun empostissat al lloc que es Cornissió de Cultura; del doctor quirir els esmentats du Laiments.
destini per a la fasta d'Infants Agele catedrätic de la Univeri Flore que el Centre Autono- sitet Induetrial; del senyor Mamista de D. del C. lije la I. farä nuel Ainaun, aasessor tecnie Ate
sl vinent día 10 de maig al Parc la Comissió de Cultura, 1 del seNoves
(lee'', i que reejuntament desti- nyor ihltarhorcil. de les Oficinas
CULTES
ni per a dita festa una subven- de l'Exposidet, allir mal( visitaQuaranta liares: Església de les
ció de 2,000 pessetes. (Aprovat ren les ofielnes, palaus, pares i
Germane; de la Nostra Dona de l'Esel primer extreme passant el se- jardins de l'Exposició
gon a la Comiese.) d'Hisenda.)
Irles ElectrIques, l'estadi I Mi- perança. llores d ' exposdö; De dos
Una altea dels senyors
ramar l'eminent Rector de la quarts de nou del metí, a dos quarts
de set de la tarda.
Plaja,Junyent, Marial, Qui- Universitat de Toulouse
— Aclareció nocturna: Torn de
res i Gabarra, que l'Ajuntament Dreech i el distinga professor
assisteixi en corppracid a la del Conde° do France Mr. Char- Sant Lluts Gonçaga.
Cort de Marta: Nostra Dcna del
festa dels hice Florete que se les eloureu i la seva esposa.
celebrare el da 6 del vinent
El senyor Prevost i el doctor Roser a Sant Cugat.
Maig 'al Palau de la Música CaMitas els reberen a les Escales
— Vetlles so fragi de les änimes
talana, i que es farilitin les de Bose.
del Purgato¡i: Torn de Sant Josep, a
necessäries
per
a
l'em
plantes
Els visitante quedaren alta- la seva capella (Escorial, 155, Gräiaaws
belliment de la sala. (Aprova- ment complaguls da les obres cia).
da.)
— La mesa d'avui: Color blanc,
de l'Expoeició i do la vista que
Una filtra dele sepyors Dego- dos (Falle es gaudeix,
llada, Palau Tusquels, que
A,1 tinglia (oren obsequiats
Per contribuir a les' despeeee amb san esmorzar al restaurant
que es facin amb rnotiu de "La Font del Gat".
%les sein tiries
impotencia
Durant la tarda visitaren
jaesislencia dele delegats del
de 13 blenorragia crdnirit. Traciament esclusiu. comte del Asalte 13.
1'. E. N. Club de Catelunya a la. l'Escota de Mar i el Grup Eeco,
_Pestillo , de 9 a I de 6 8.
reune) del Pen Club de Len. Itar Baixeres.
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REUNIO 'L'ATENEU
AUTONOMISTA DEL DIS
TRICTE TERCER

Aliir al vespre, En Rovira i Virgili va donar a Terrassa la seva anunciada conferencia, titulada "Mis enllä
del federalisme". L'acte l'havia organitzat la Joventut Nacionalista. Un
gran públic acudí a escoltar l'il.lustre
orador i va aclamar-lo sovint durant
la conferencia.
El doctor Delff Sanmartí va pronunciar unes breus paraules de presenSació, i En Rovira i Virgili va descabdellar, tot segun, el seu tema. Estat di l'evolució de/ sentit de federació i
la naturalesa «le les facultats que el
regim federatiu atorga. Va distingir
entre les ffderacions regionals i les
nacionals, per treure la conclusió de
la insuficiencia de les últimes per resoldre els plets de llibertat de les na-

Aquesta entitat prega a tots els seus
associats i els inscrits a Acció Catalana residents al districte tercer de
Barcelona, que concorrin a la reunió
que tindri lloc a l'estatge social de
l'Ateneu (Cegador, 4, pral., Plaça de
Sant Just), «temis, divendres, a les deu
del vespre, per tractar de dIverses
qüestions rclacionades amb la propere lluita electoral.
Així mateix es convida a tots els
¡oyes que, no tenint vot, vulguin prestat la seva cooperació en les tasques

preparatóries de les •eleccions, perquè
s'inscriguin en les llistes que trobaran
a la Secretaria del mateix Ateneu.

PROCLAMACIO DELS CANDIDATS DE LA LLIGA REGIONALISTA

daste

• Aquesta

tesi, que ha modifical lee

idees del llibre "Federalisme i Nacionalisme" del mateix Rovira i
•
fou apoiada pel conferenciant amb
profusió d'arguments i ajudant-se de
colpidors exemples que van imprssionar profundament l'auditori.
Mes calla del federalisme, Rovira
Virgili propuso un ideal "independentista".
Va acabar amb un parägraf d'encès
optimisme: "No sacrifiqueu, catalans,
l'ideal a la realitat fugitiva del monina. Sobre tot, no us venguen l'esdevenidor, que fóra cera vendre-us ränima. La Histeria estä plena deis gratis
ma. La flistória esta plena ¡lela grans
mitades de la fe patriótica, i tense
aquesta fe no hi ha aquells mitades.
Tinguem fe en Catalunya perquè alesllores vindrä el miracle de la nostra
llibertat I"
El públic, a peu dret, aplaudí anda
entusiasme les darreres paraules del
can f crenciant.
En una de les nostres próximes edicions ens proposem de publicar una
versió taquigrafica de la interessantissima conferencia d'En Revira.

A les Planes
lirios de terrero% Y111 na per a
vender 8 000 000 de partos , per parrel lee,
a 0'16 ptet. el p am. RO. Giran Palco',
«unia. 1 5 1, tateina.

Anit passada llague lloc, a la Lliga
Regionalista, la proclamació «lela seus
candidata. Ocupaven la presidencia els

senyors Duran i Ventosa i Ventosa i
Calvell, i els cinc candidats senyors
Francesc Gambó, Pere Rahola, Morera i Galicia, Martínez Domingo i Narcis Battle.
Presentà els candidata el senyor Duran i Ventosa.
El senY;or Rahola digué que mai com
ara, que governen Espanya uns homes
que es diuen lliberals i demócrates, havia estat tan forta l'oposició. Afegi
que rúnica candidatura que es presenta enfront, es la radical, apoiada pela
lerrouxistes i pela de la U. M. N.
El traditionalista senyor Baffle digué
que havia acceptat un 'loe per treballar per la pau de Barcelona.
El senyor Morera i Galicia agra( a
la Lliga perque li fa l'honor que a
les acaballes de la seva vida pugui tenir el goig de servir la pätria.
El senyor Martínez Domingo regraciä l'haver pensat en ell per la candidatura. Afegi que havia acceptat,
malgrat els sacrificis que li representa, perquè coneix un xic Barcelona i
desitja amb tota l'anima retornar-li
la tranquil.litat. Treballar per Barer.
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STA ' el mateix home que presiden
l'actual, foren les mes netes, i és que
aleshores nosaltres tenfere represenq.
cid al ministeri. Si ases no, Je.44
respectava el dret del sufragi,
aquest Govern ni abre ha respecte,

Examirul el panorama que represen.
ta Espanya, amb una Monarquia Len
completa decadencia, un Parlament que
no representa res, un Exercit desmo
ralltzat, una Universitat tense pr estigi i uns partes de Gove.rn sense me.
ses, ni cabdills ni idealitats. Digué que
aquest Estat havia de resoldre els pro.
bienes del Marroe, l'ecodemie, e/ so.
da, i el català.
Si parlo de tants ale-ea problemes
abans que el català—efege—is peque
Soli ella ens interesten. Una massa
cada dia mes important, vol resoldrt
el nostre plet amb la separee16, seise pensar que amb la independencia
la vida a Catalunya es feria impossi.
ble. Iberia, amb Portugal, és una uni..
tat política i geogräfica.
Nosaltres cc:latineen' atienant La Tea
teixa bandera de sempre: Autonetnia
de Catalunya, Espanya Grao i persistencia.
r

Trituradors TORRAS

Els mes econemles de Inés da.
1 rendinunt.
Per a blat de moro, zurre, ea.
nyella, pebre, tartas 1 teas enea do

I

rada

minerals.
Factutats en el Mamen.
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Vial teu PEstant 300t de la /ira
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Màquines noves,
part de

la majar

PROCEDENCL4.
AMERICANA
Casi), 112,
xanfrä Roger de Flor,
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EL MOVIMENT ELECTORAL
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iota es trebellar per °Muela 1
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qué
E l he
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ca mb6 digué que equet

01 .

Més de TRENTA GRAVATS 1 a vàries tintes. Dibuixos 1 caricatures d'enthents arlistes: Apa, Cornet. Junceda, John, Pere Sabater,
Barra, Quicus, iiol, Toni, etc. Treballs literaris: Rovira i Virgili, Miquel Laporta, Josep Maria de Sagarra, Ventura Gassol, J. Ruiz Porte,
Alarme! Carrasco i Formiguers, Francesc ft4. Masferrer, López-Picó,
Albas Maseras.Joseo Maria Cases de Muller, Midás•Raurell i altres.
DUES COMPOSICIONS MUSICALS:
Lletra d'EN VENTURA GASSOL
Música d'EN A. PEREZ-MOVA

Cançó de Sant Jordi
La Fira de les Roses

Lletra d En losen M. de Segara
MIlSiC3 d'En 10311 BaiCAS
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COMPREU TOTS

L'ES TEVET

de SANT JORDI
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CASA CENTRAL : LONDRES -.• CAPITAL I RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.000.000
actirsals: Barcelona, Placa de Catalunya, 9 , Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla , Valencia, Paris, Nova York (aenía), Bradford I Manchestet
24 SectirsalS a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic i Uruguai
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Teatre Novetats

Teatre Catalä Romea

- --

compara:Je sie talneu, sanada,

Telefon 3,500 A. Avui, dijous,

a les cine tarda, Espectacles per
a infanta, a preu popular. L'obra més cómica d'En Folch i
Torres, Blalet vallet. Nit, Tertútia Catalanista. El vano de
Lad y WIndermore.-Demà, divendres, no hi haurà fundó, per
poder assajar El despatriat.Dissabte, nit, funció en honor i
benefici de l'erninent i popular
actor En Joaquim Montero, reposició de la famosa obra d'En
Jaulita Rossinyol, anys ha no re
presentada, El despatriat, i la
magnífica obra del poeta portugués Juli Dantas, 1023, deliciosament interpretada per En Giménez i el beneficia!. - Diumanga, a les tres, Blaiet valle;
a dos quarts de sis, el programa
del henefici Montero, El despatriat i 1023. Nit, Fasta de l'estudiant, organitzada per lAssocMead Catalana d'Estudiants i
Associació d'Estudiants de la
UniveKsitat Nova, Rei I monje i
Roses de tot l'any.-Dimarts,
24, sisena vetllada de teatre se
1rte, la celebrada obra de Mautraduida per En Josep
C
' arnet', Joan Casagran. Es despatxa a comptaduria.

operetas 1 revistes. _ Director de
escena , Lluis 1'. Alaurente. Idestr.
directo. I concertador, losen Espelta. Aptonl Catallt i Juan Aull_
Avul dllous grandioses funciono.
_Tarda a t'os guarts de cine
elt a lea deu: L'entremés Lea choreoi del oro, i la revista de gran
espaciada ea 3 actes 1 14 guadros
Ilibre de Tomas unisudi
deis mestres Auli 1 Beniloeb.

,

l
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Gran l'entre Fsnanyol

TEATRE NUO
Companyia de sarsuela de
FREDERIC CABALLE
Avui, dijous, 19 d'abril de
1923, tarda i nit. Les dues
obres de grandiós èxit. dels
celebrats autors Josep Ramos Martín, música del
mestre Jacint Guerrero,
LA ALSACIANA i
LA MONTER1A
Obra estrenada per aquesta,
•,mpanyia a Espanya. Ovaactas al quartet qun estrenä l'obra: Tana Llur6, Empar Saus, Frederic Caballé,
Flafel Díaz.

TV OL I
Companyia de sarsuela
apereta Plnedo-Ballester
del
Teatro de la Sarsuela, de
Madrid
.\'. ni, dijous, tarda: La viejecita i La monteria, pe!
ft! ! ssv. Pincelo, Ballester i
Lloret. Nit, represa de Las
campanadas I

Companyla de vodevil 1 graoi
e.mectarles
SANTPERE I aceces
Primera actrIu.
ASSUMPC/0 CASALS

1

per Emili Vendrell

.

.

.

Vostè será meya!

Ttrc fiiigim
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Companyla de comedia
QUELL - TUDELA - ASQUEMO - COilTES
,Telefon 4134 A)

e

4,441.144ertire-e-r.-1-1~,5444-944,

Teatre Victòria
Direcein F. Vallejo i Ij. Vidal.
Mestres Blai i Cemii. -- Di ¡MIS,
19 d'abril. Gran varmoulli especial, it dos quarls da cine. 1,
La preciosa sarsuela La guerra
santa, per Jasepetit Chaffer,
Coneepció Huertas, Blanca
Leim, Lluís Moreno, Ignaci Cornadó, Rodolf Blanca, Francesc
Acuaviva, Damià Rojo, Aragonés, Oya, López, Sänellaz, Angulotti. 2, La preciosa revista
Que es gran earcelona. Tota la
companyia a escena. Per aguasla obra a estat contractat el popular Nandu, Avelí Gatearan.
Nit. a tres gu3F/S de deu. I, El
húsar do la guàrdia, per Cone , apció i Pepeta Huertas,. Lenin,
Rojo. Pradas, Acineviva, More_
no, López, Alcalà, SällPIIP1, Marinar, etc. 2, El cabo primero,
per les principals parta de la
rampanyia. 3, La revista de
Manuel Fernandez, Que és gran
Barcelona, per Vallej.. Daleoran, etc-Molt aviat. estrena 1,,
la sarsuela El alcalde do Grifones i da la segona part de Que
6s gran Barcelona: Ja soc aquí
(Nandu).

41+944+4.44+41+4-14+.44444.

Apolo Palace (Teetta Apdo)

Aviii, dijous, moda popular
'Farda. a les cinc:
LOS POLLOS BlEN

Nit, a les den:
El director és un "hacha"
Divendres, ni!, estrena en
1unit:hl tratra (lo 1;1 comedia
en (platte notes
I dels senyors II P .,' i Blanco,
El marques de Chi Luna f
;
,,-,04.0~441.444~14-4-erc-94.11

CINEMA NOU

Defensar-se o morir, 6;
La dama de la flor, Ca p damat,
La papallonz:ta, Parisette,
1 II.

AlelsT•ORATIC SALO
PALAU un 1.0 GiNE5mciTECftFi5
Avai . di.)Ous. grandIns I exiraoruilniel programa d'estrenes: El vuile no mentir (exclusiva, eranducubs comedia per la gentil arnota.
mana:mira SLARK; Un gou port.
Itás (lamp a cantInua); Actualitats
Gaumont 1 la gran pciticula La
danot de la mart. per ALL.. NAZi MO VA.

,

EL NIÑO DE ORO

.o a

,

›entacions do El Aneo do Oro.

1.44-1-54e44-04-44444+944.4-0+.:

TEATRE

Teatre Nou
Companyla Ile sarta:ala de

FREDERIC CABALLE
Avui, dijons. 19 (l'abril de
1923. 'tarda, a les 4'30. NO, a
las 915. '1, La sarsuela en un
acto i dos quadros. deis celebrula aulors Josep llantos Martín 1 Jacint Guerrero, La alsaciana, per les senyoretes Minuta, Chomo», Díaz, Casas,

Cornpanyia de sarstada de
FREDERIC CAI3ALLE
Avui, dijous, 10 d 'abril de
1923, tarda i nit. Les diles
ubres de grandiós exil, dels
ee!ebrats aulors Josep Ra,mos Martín, nil'isica del
twist re Jacint Guerrero,
LA .ALSACIANA i
La triGNTERIA
Obra estrenada per aquesta
companyia a Espanya. Ovamonis quartat OUG estroni' l'obra: Tana Lluró, Empar Saus, Frederic Caballé,
Rafe; ia2.
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Dama divendres a dos guartt de 5
._51"f audleló. drall concert. G Sintonia Pastoral de Beethoven en
Gran ORGUE i obres de Chopin,
so Schumann Dribussy. Listo i PibeSS ala. Indthelons cota de CO34111ll.
Drecció adlistioa: F. LONGA.h.
Nota: La Dirrackl es COMplal1
al pnbli, (pu , por a com.
platire a las molies personar que
ous potturren assistir al dancen de
presenta:Mi ha obtingut ce vi
• ce/ebradisinta
tiple lleugera

,

La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus baratissims
Tots es dilluns i divendres

ANTONI FORTUNY

venda da retalls

Placeta del Pi, 10. Darrera l'es"
gHsia del Pi

Aloirtar

lijes urinarias, curació ràpida i segura
miljatout aparen especial. Anbau, 5.
de 12 a 2 i dc 4 a G. Festius, de 10 a 12 Económica. Unió, 20,
de 7 a 9.

G.

AtAFILA DEI. CAI131E r1131AT
deixebla de la onnuent atea
JOSEFINA rit:GUET
la leva t'Imperad() per a I in non
r • oncert ami tIlldra Ilor cl dolmenge lila 29 do l'actual aquidta
hala. Es re:croen invitacions
pedal:).
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SOC1ETE GENERALE
de

a

SALA MOZART

3•

Cumpla 3 I
li: PECTACLÜS CLWA3
. Tole els DIJOUS I DIU3IENGES
a 009 guamo de elne

Banque pour l'Etranger et les Colonies

tu«

i

Barcelónie •
Plaça de Catalunya, 20

rd

TITELLES par a Infanta

.5. ,:1MPM1N1(
rarr,;
Avul Programa °stand,
Pretere:mi:), 1 pesada.
Gcntral, C50.

.
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Sucursal de'
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Teta mena d'onaracions de Banca i da Borst
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beet.34.+S.54,3-04,444-3.-0e)-1~.5411
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MUSIC-HALLS

läniliiNCESSGISECiaBaBGBIZEI311133131113511SINGINIIIIIII1111

EDEN CONCERT
Asalto, 12. - Propietari: En
Francesa Buaó. Director artistic: Francesa Perezoff, Telefon 3332 A. Tarda, a dOS guatas
do quatre, nit, a les den: Presentació de les mes gentils artistas i els millors números de
varietats. Cada dia, 00 Set
dos quarts de nou: Aperitlf
dancing a relegara Foyer, 1
d'una a quatre mati. Gran Tabarin americà. Tzigans 71n-

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL

LLOGUER

ea

444-4144-9-94++.4-e4-1,4444-»+

Enlace Cine
,

7
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Depositan: JOSEP PAGANS Ponelit, 22
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Front6 Princip al Palau
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Avui, dijous, larda, a un guar t.
de cinc. Dos grandiosos parlits
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EXPOSIM 5'FABITACHNS
GRAN
de tots els models q ue fabriqu em

11 teil

3 N2 N
te
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RI:budes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

NOISEL1ESS
Unlca Silenciosa
Gran estoc de maquines reconstruirles i ventureras, prneedents
de canvis ami) la Noiseless, a
qualsevol pm/.
Vendes a 25 pessetes al mes
Llogucr des de '15 peasetcs mes

h-

Sant Pera, 15

Es la reina de les aigiies de taula
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SUCCESSORS
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P./

Ronda de

FILL DE PAUL IZABAL
35, Passeig de LIFE01:1, 35

nr,rm,
rnEl2a
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GRAN sato ár moza
PROGRAMES SELEGTES
Aro/ . <Mutis tarda i 011.
upa del cinednuna. blagdalena Leves . per la gran BERTINI. Estrena de les peLifeules celtuirtucs.
Coa perdida i Lluita do perio2:Ste
13 de gran bruma. Escolti centra:
1 5- 1 celebre artista EL do
Detna_ d/vendres e,brella
de la boruca emula. La comtesets
de ((adoran.

';') L114

J. MIR VIVES,s. A.

/Mar

ti

N

PA NYOS

,

, mes extraordinarls: CANC ESTRE, NEO: Les pel.11euluis eón-u:geles Lluita de periedlitea I Cos perillea; la
La oot,a
ultnIeressarit al gt/t/lent
do l'Esperit; ii nuncios, corpddla.
La cornteseta de Kildoran 1 5150 10ind dd la gran serle americana
Oefenear-so o morir , per
tl'uLo.

2

egelle>144,14,04
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RIBMSTEIN

eIkeeSseee>3.0444444444Setve4ea

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema rioliatjr.
Avul , cillous , larda 1 101. Pecera-

.
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Dama, divendres 01.5.9a010 1 dlu-

EL

prenent part en la interprelaaió, entre altres artistas,
fereseta 'Saavedra, Francisca 'Forma. Assumpció Lled6, Censal Mesejo 1 Franeese Mencavo.
En el segon acta "ballets" per Victòria Pindles i Vara Wra.
tislava.
Passat demà, dissable, matinée extraordinäria.

CONCERTS : :

La setraana cntrant

4

.

suip 31. Granada, du gran ball,

menee. larda I elt illnmer t'ave

, n•• ••aimoom

9»

Teatres Trin . 71; i Marina

Me

Teatre Reina Victoria, de Madrid

Diana Anentina Excelsior

KURSAAL

st

1-2)

de la companyia de operetas i revistes del

Asseciaaid Inlinia de Cencerls
Coliseu Poinpcia. Travasseira, 8
Divendres, 20 d'abril, a dos
quarts do dett de la vetlla. Presantacid del c'èlebr'e cantant
HeImer Ortengren, pianista
Manea Albalat.

6 Defensar-se o morir,
Lluita de periodistas, La comtesseta da Kildoran, La cabana
de l'Esperit, Un gos pariihís.

19 )

a les deu de la nil,.

Notables gutntels JORDA l Irlo
TORHENTS. _ 4vili dllous l'exit
' dels Coles , SUCCES .liutdcriptible.
Koala DELS BOSCOS
(ROBIN 110CD) Artistas Assoclats
S 000 medres projedatil-le sencera: la mes giail 00 la ednematograi /la; la Obra meStre de
•
DOUGLAS FAIRRANKS
. .trz luxo I preSentatiä veritablen'Al deslumbrants. SOIS es propiciara al hALO CATALUNYA.
I

Teatre Barcelona

t

A VU I , DIJOUS,

2 14

amb l'opereta-vodevil en tres antes

Saló Cataittnya

Tournée de la eornpanyla cómica
del teatro Rey Alfonso . do Madrid.
Francesc Alamar) I Elvira Muro
clibaus tarda, a los dile. NIt,
a les 1 0_1.'exit de la temporada.
El satnet en 3 actes el 2.run eltddt:
en dor guadros. OdgInal d'En Jo-

,
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rti rd di MlI SICit CA%L!N

edeedkgeog.0404,44444.44÷49+0.3

e
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MAGATZEM per llagar de nora Cena
lluvia. Sicilia xamfre Corta. Rae: Corts
nimia n In pral. primera,

Principal Palace '21011 18' 51T2ali")4736 11

teeef/eed+Sed4-11-egeet‘34344•2
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Dia
Detalls: Secretaria de la Sociatal, Galileo, 7 i 9, de deu a once
de la nit

44444.04.4.044444-044444-04+1

Gran "zambra gitana" al se
gota acta. Decorat nou deis
escenògrafs senyors Castells 1 Fernändez.

Companyia de sarsuela de
FREDERIC CABALLE
Avui, dijous, 19 d'abril de
1923, tarda i nit. Les dues
obres de grandiós èxit, deis
celebrats autors Josep Ramos Martín, música del
rnest re Jacint Guerrero,
LA ALSACIANA i
LA MONTERIA
Obra estrenada per aquesta
cumpanyia a Espanya. Ovarions al quartet que estrenä Tana Lluró, Empar Saus, Frederic Caballé,
Rafel Díaz.

i

DICIONS. OFURTES FINS AL

4.»9«....44«44•44Q+240.0,›
4.Preie-ges4,94-fee-S-e4+44-X-ge-I.
3

,

Empresaris:
S'ARRENDA EN BONES CON-

e,
I
4+11114.0444+04444+44-C444-94.

,

nern‘alla iris enearregat d'obrea pe
111 mino no migar. Importancia prereri
Ido ronestil clment artnal. Inalinewee
ates boiles r ferenClea., - DIrIgIr pl.°
peale, a( n0,0. 07 ,le 1,5. otintic.nr‘r
Ea

Cinema Princesa
Granvia Layetana, prop la
Plaça do i'Angel)
Avui, dijous, grans estrenes
Primer, Jeque mate, del
Retal Programa Ajúria, per
Dorothy Dallen. Segon, La
dama do la flor, film artisLblr exlraordinari; El matrimeni interí, El dia deis anys
del reo (cómica).

Teatre Circol de Sims

yy

TEATRE NOU

Gran companyia de vodevil i
trans espectacles d'Elvira Torrens Soriano. Debut. assabt
21. dos quarts ele den de la ma
B utaca, 2'50; general, 050 ptas.
i . IIANDIOSO PROGRAMA
2 obres; cinc actes
Lft !MAYOS :reformada) i
estrena del vodevil en fho , artes
EN NANDU VE A BARCELONA

1

SALA EMPORDANESA

SOS

1

ee044444+0.4'44.04+04934.344+114

e

del Dr. Cicateó Rambla Pla Sogueen,
‚ruin. G Ter '<maese Hospital I Saut
Pau).
Tener' Idpotentia,
Ello/dale tractaMeuts per el guarlment raptul U y lea MalaltleS Secreter.
Mentir' , pell buleto próstata. Consulta: de 9 ' 11 12 1 de 3 a O !calenuca per a emplea. 1 dtrer's. Plava
del Sol, 15.

Carrer del Pi, número 11.
Telefon 3499 A.
Aro}, dijous, a les 51 5 l( l rda,
gran [unció de Melles I pallas-

.4.344+rraer,44,4444442-14-01-11-O

iigi

EIoi[il

::_DIVERSOS -

et4+11÷11443.441444.3,44.44441.4eme

22

Avol dIJOus tarda, a les 5 Fue
touls vermut realista. Multada I hu.
taca. UNA miosota: El caml del
vial. _ !lit . a Icr den: El serollu)s
EXIT.
Damà . dIvrndres tarda, (huera d
Ele pelota del 66. .._ Alt L'EXITAC. VOSTE SERA MEYA! _ p ai sable , 2 I .iil: ISTIIENA
CullAT 1 AJUDA!

La Molltui3

OLIVARES

Cada ala cOluosala matutees popular:a _... Avui 111,1das larda u dos

1•

1

En camilo
per Douglas Falrbanks: L'homo quo va c•car-le
&m g la aova multar; A la Selva
sorgo; TOmeset . PCHS,' 1 patriota;
Actuelitete Gaumont. Ilpunenge.
ntt, Par(talto (12 1 ult1rn epusod11
La filia del 'top . per Ella Lee.

notable niani,ituluidor
LOU ETJANOT
parella de balls exòtics
Debut dala celebres gimnastas
BANOLAS AST1
L'as dels cace/Aries
RAMPEN
i la genial artista
RAQUEL MELLER
Cada dia, Ramper i
Raquel Mallar

,

Parieetto

epLeonis),

150 I I I

Mumenge,
abril, a les 1 1 del
mati: Segonn altdiral mIel coneert
deulleat a JOSEP ANSELM CLAVE
Il eu l'ORFED OFIACIENC.

glieetS (le ciñe: c01,;ssal i;tattinüe
urs popular: 1. P71100111110 n1 , 11 1 quadrus L'ultratn,a; 2. Tilo Oeffoty,
7,0,11 115,e 111,,drella, a. lAilly Pierdy, tu:daba:1sta pedestre:
gin/1,110Ni 4 C010, ,4111 atrarclO Mayo et Algar; 5. Hanny Carien eS4,00.4 111 trape lsla. e. L'ettilienda.
5 mal Insta Ocultaras alumnas reji proiluerld sf,, lea 111 n 11,11S 0,411/11a
Jlels mes )171/7011:111IS 11111SeOS ti'Ellropa. untara platea roo mes.,
genvral L1'7,0, _ 0t a dos sillarl,
. de del,: 1. f.o 41,410901110,1 ‚'1i 1 ,....,.
toman), L'ultratee; 2. Tilo Delta- ea
Hanny
ty; 3 iAnlly
Picardi ; 1 .
.
Garden; rl. Scultures i antez; c,...
Maya et Afear; 7. Jú/ia Oliver; '•‘. 'i
..
all,1,:ei extt (.1,1 Ballet Sascha
%i.r Morgewa.
4.'.

,

<Venzo carea

GOMpanyla Internaclonal de variales y grans atraccions

. ,

ege+41.11-eseggeeef+e4",044-1-4m
44-94444.4c444-e-

.

A vt21 dOoll9 estrenes:

i Les colossals atracciona
!

de pilota« a cistella. Nit, a un
quart danza. Dos extraordinares partits. Primor, a pula,
Quintana II i Ermua contra
Irauregui i Arrarte. Segon,
ciseella, Vicente i Palau contra
Olascoaga i Salsamendi.

Vonumental-Pedre-Waikiril

COLISEU DE VARIETATS
Avut, dijous, tarda 1 nit,
Gratis programes. Projecció de notables pellícules

Teatre Cimic

.

Gran Teatre del Liceu

Pros, Vidal, Monto i chor general. 2, L'obra de la temporada,
Iris senyors Josep Ramos, MarUn e Jacint Guerrero, La montarla, pel quartet que estre»a
l'obra a Espanya, Tana Lluró,
Empar Saus, Frederic Caballa,
Rate Diaz.-Denta, diveindrcs,
larda, a proas populars. Cartell
eDiutie. La cara del ministro, La
alegria de la huerta, La viejecita. N it, La alsaciano. i La montería. - Dissabte i diumenea,
gratis programes.

,

11444144.4.****+&11444.11-04114441

ELDOIKADO

ee.44-.4.).344.4-eeeeeltibeeere

ARCO IRIS
Grancltds Prenent-hi pan
Maria Canela Lobera Calzado Cabrera, Ferrer 1 els sa nyors Oeincs
llose/1 Arna/do C. de Olmos I Ce:
ementli. Ainesta Obra es Presenta tal coas s'estrella al Tealr0
Apolo, de 31adrul. _ Dorna silvendres tarda a les 5 sumirle,:
La fati-Mala Las taravfas I ramos:ció de l'opereta en 1 arte de thits
T. 3leturente nunsura utel mesure
111311 Alai La rama del Carnaval_
Nil o a lea 10 ARCO IWS.

,

Avui, 13 de propietat i aborament, a dos quarts de deu.
Debut de la sopran lleugera Lira Ranielli. amb l'Opera an tres
:idea I pegcatore di perle, m'eflent-hi part els celebres atilaes senyor Nadal, Sarobe i Olaizola.-Dissabte, darrera ropre:entació de L'holandes errant.
-Diumenge. tarda, I pescatore
di perle.-Oilluns, última fun. id de la temporada. Comiat de
]a companyia La Walkyria.

1
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EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000,10.000 i 20.000
pocleu.adquirir.los per pessetes 3.400,7.000 i l4.00C.)
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SUCURSAL
Parellada. núm. 19
Vilafranca del Penedès
Telfon 1025

NO telilla cap auca , al en punt aentria d2 la costa(, per a beneficiar els 'lastres compradors. puix gua el que stalviem. t anint en compte el que permet la
que poguem vendre m'a un 30 per 100 d'economia
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NOVETATS i
CONFECCIONS
per
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SASTRERIA

i CAMISERIA

a

Senyora i Nena

Vestits sastre
VESTITS d ienfreiemes 1 istiu
Tenim els millors models

Sedes: Crespons, tricots (tots els amples)
satins, moarés, etc.
LLANES:
Fantasies dP cotó

per a

torne i Noi

Secció a mida
a càrrec d'experts
acreditats talladors
Articles de novetat: Estams, Meltons

Frescos, procedents de les
millors fàbriques
Vestits confeccionats

Impermeables, guardapols

Jerseis
Bruses
Swetters

Nous models en vestits per a
PRIMERA COMUNIÖ

Camises Pijames

Generes de punt-Corbates

Gran existencia en LLENCERIA: Roba blanca, jocs
de Hit i de taula, etc.

UNIFORMES PER g A SOLDATS
DE CUOTA

Preus sense competencia

Els géneres que venem
són de bon resultat

Rebudes les novetats de la temporada
Vegi eis nostres assortits que són completíssirns en totes les secclons de la casa
La nostra important venda ens part-riet oferir tote als articles a preus reduidissims

