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ild110MITISNIE PITHIOTIC
Fa goi g de veure, d'un quant temps arma, com augmenten i
es multipliquen i s'estructuren els esforços de proselitisme patriótic a Catalunya. Un conjunt d'institucions—politiquea, litereries, artistiques, tècniques—realitzen una obra constant de
propaganda . Un temps hi hague en el qual l'esdevenir catalanista era coca una rara casualitat. L'ideal català, reduit a alguna cenacles i a alguna solitaria, no trucava a cap porta, no
cridava a ningú. Era aquell un catalanisme sorrut, que gairebé
s'espantava de les perspectivas de difusió i creixença.
Peró avui la terra nostra estä mes assaonada, i aixó fa mes
faca damunt d'ella el conreu proselitista. Som en ala temps en
que la sembra dóna cent per u, i a la multiplicació de les propagand as correspon la multiplicada de les collites . Queden encara amples zonas del nostre poble on no hi ha arribat o hi ha
arribat molt poc l'expansió del nostre ideal. Tanmateix, la zona
inundada, diguem-ho abrí, s'eixampla cada dia, i es preveu la
proximitat del moment en que no quedará cap sector social ni
e3p reme territorial de Catalunya sense la saó de la idea patriótica.
Un dels campa en els quals s'ha accentuat mes el proselitisme catalanesc és el del públic infantil. Lea publicacions i els
actes patriótica dedicats als patita catalana tenen una importancia formidable, i supleixen en part les deficiències lamentables de l'ensenyarnent primara que sois un reduidiasim nombre
d'infanta nostres rep en llengua catalana. Dos periódica d'important teratge reahtzen entre la infäncia nostra la feina de
sembrada nacional. Un d'aquests periódics, "La MaMada", exceLlentment orientat, ha començat de publicar tmes cróniques
signadas per "El Cavaller de Sant Jordi", on en forma discreta
i subtil s'inicia als raenuts lectora en el ruda pur i desinteresszt
patriotisme català.
Només cal pensar que els infants d'avui seran la Catalunya
d'ací a uns quants anys. per comprendre la transcendencia de
Necia que realitzen publicacions d'aquest caräeter. En el noi
l'ànima és com argila tova; i l'empremta que rep és conservada
durant tota la vida, i molt més si aquesta empremta correspon
a la prdpia natura. Eifer catalana l'anima dels infanta catalana
és emmotllar-la a la própia substancia. Si da possible d'estrafer
l'ànima dels infants amb un ensenyament exótic i amb un llenguatge postís, molt mes fàcil és el desvetllar-hi aquella sentiments que ja són en 'a sang del cos i en l'ambient de la terra.
Aquest "Cavalier de Sant Jordi" que cada setmana diu als
infanta la bona paraula catalana fa una obra tan alta i tan afine corte la del polític que defineix idees o dirigeix acciona. De
l'extensió del proselitisme patriatic entre els nostres infanta
san beneficien totes les manifestacions de l'activitat catalana:
la literatura, l'art, la Premsa, la política. Els petits catalana
educats en l'amor a Cataunya, quan arriben a ésser ciutadans
tan els minore patriotas. Ells constitueixen el millor nucli deis
addictes a les Parees politiquea el públic més devot deis escriptors catalana, el més ardits soldats de la pàtria. La conquesta
deis petits catalana ha de fer más próxima i méS segura l'hora
en qué Catalunya triomfi plenament.

LA QUESTIO DEL MARROC

ill'eller31 Castro g iren llegocia la pau ðispallya
iiih rilid-al-Krim
Manifestacions del ministre d'Estat
12r. periódic de Màlaga i Ung
elrres. areb referència a Melilla, donen
- a; viatge del general Castro Girona, a
-bord del "Reina Regente", extraordinäria importancia, per relacioaar-lo
¿ab unes suposades negociacions de
Paa entaulades entre Abd-el-Krim i
Pesmentat general.
Les referencias diuen:
Vuitanta caps de rabeo retusits a
les m untanyes de Beniurriaguel, baixaten a la platja d'Axdir.
Al migdia, a lea atiaes, anejaren banaleen Manques i szl.licitaren del coma nditar de la plaila d'Albucemes, l'obertura de negociacions.
En la =tinada del dia es, o sigui
del dintnesge, el creuer Reina Re g ente", sorti de Río Martin, portant a
bord ei general Castro Girona,
cl cotl egut moro Dris Ben Said i l'assester de la Comissaria superior, don Mantel Ferrer Machuca.
Marea cap a Mc.illa i Iondeiä da•
v ant de Cala Blanca.
• Allí esperaren un radiograma d'Al: bu cemas, i rebut aquest, l'apeopä al
,Penyal.
Segueament desembarcaren el ,eral Castro Gjroet. i el, seas acota .
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El scnyor Alba ha contestar fent les
següents manifestacions:
—Die que de bon antuvi es pot jutjar de l'exactitud de la noticia perquè
se cita el noto de Deis Ben Said i del
senyor Ferrer, i tots dos es traben a.
Madrid,
Ara; que el general Castro Girona
hagi tingut converses i pugui tenir ccnverses, jo no ho riego.
Podrä tenir-les; pocha seguir tenintles, pecó clic des d'ara que jo cree que
el mee deure Mariposa una reserva absoluta en aquesta materia, i em pertnetré pregar a la premsa esparyola
Q ue, per patriatistne, aci el que ja la
premsa dc sois cls paisos en aquests
assumptes; que és esperar a jutjar després per no fer fracassar poasibics negcciations amb comersaris prematurs,
encara que, com és natura!, hagin diem inspirats en el matriz patriotismo
que jo desuno.
Referent a les suposades negociacions
de pau, oficiosarnent es diu, ratificant
paraules del ministre d'Estat, que ha
existeixen les converses de les quals
absparlat, pecó si la possibilhat i el
propósit d'entaular-les.
Horn afegeix que aquestes converses són conseqüencia de les instraccines trameses per escrit al
Castro Girona, que diquesta manera

Es diu que Abd-el-Krim rretén pactar amb el Maghzen, en el senUt de
q uedar de cap com el Raisuni, es la
practica la politica civilista del Go!esa zona, en la compresa entre el eis
•Kert el Tameda, prop del Pava! de vern actual.
Mueves instruccions, diuen les re: V élez de la Gomera; que estä .;onIor"
ferències oficioaes, raie
porae a obrir al comerç. i al preves la dran ésser llegides i discutirles a les
tosta co
mpresa entre Sidi Dria fina . Corte quan es tracti del problema del
O
'amara, admetent la ro:my ció de
Marroc, no slan donas en va i han
j alifianes comandadas per de tenle el desenrotllament i els tramits
• rnea partindigno dels qin avui f or- naturals.
de les trepes regulars.
Les Ultimes noticies de Melilla soA dme: la conetrueeidi d'una dutat
bre tala negociacions diuen que Abd-el1 Dort a les plagen
i l'estaKrim anticipa que responia sie les vi"eatent da ferrocarri la i carreteras en
des dels que s'atancessin a la platja
tata la zona, assegurant amb les meha- per negociar i que eis caes beniirria.
:11e5 cine es cecial la vida i la hisenda
guels manifeataren expressament que
a/els encepen.
facultats p er 1 t ra e Z ar la sub•lfANIF ESTACIONS DEL MIN/S- estaven
misei6.
' `•fl1
•
DZSTATAbir, dia 18, el "Reina Regente" se-ads.
sariodistea han v.sitat el * - , ¡sial davant d'Alhuetils i no hacia
.1te d'Estat,
Álba ei q per a preguntar al mayor desemharcat ningtí, pecó s'esperava que
ue hi ba gue, de ecrt en la I Coler r0 Gineld delembarqués d'un moinlormacia p ublicada per alguno l
e ne Sobrc balee-se entaulat acTirG" ment a ;'altre.
Des del Pensat s'observa malta
n.e.ecia•
t'II' '14 eau ente.
7trannuiLlitat i conliança entre els indli
' entra! Castro Girona. al qual atoengenes que baixen a la platja.
PanVaren 1
>bl:ten Sldi el senyor FerProcedeixen taltneen com si licord
fos un
-.LY3
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Política

MITING A BORGES BLANQUES
Diumenge se celebrara un míting
noclonalista a Borges Blanques, Portaran Joatp M. PO% i Sabater, Duran
i Albesa, Roig i Pruna, Riera i Putati i cl candidat Francesc Manid.

Lg s ELECCIONS
VILAFRANCA
Malgrat la llarga tradició de diputa
que te a favor sea el senyor Zuitteta;
malgrat Mar pralegi g per totes les
riereis s per tosa cls abusos governa
mcntals, sena din que aquest candidat
té cl fraeas segur des d'ara.
Sembla que la ¡taita resta /imitada
entre el candidat nactonalista republicd, Junis Casanoves, i el regionalista de
lo Viga, i darrerament de la Federació
Men.:rquico, Enric !Wats.
EL CANDIDAT PER VICH
Des frès d'una pila de conferèneles,
el senyor Cambd ha enllestil un altre
pacte pel que es refcreix al districle
de Vicie.
Can: a conseqüència, el jatentí eenyor
Barrorscie Trina retira la soca candidatura; retira casi motr'x la seta el
¡rayos. Vilaplana i es deixa la placa
llore al &el:yo. Albert Rus r.nyol. ,4
aquest pacte abeto IaPrmació del senyor Duran i Ventosa que es reseszata l'rx-diputat per Barcelona per a
un altre !loc.
El settyor Trias, ton: a coespensacié. anira per senador per Barcelona.
Nonti., falta, dones, saber el que fa"Catalunya Vello". de Vieh. davant
d'aquata tsova jugada de la Lliga.
MITING A TORIZOELIA
Diumenge, a la nit, tindrà lloc al
Saló Con, de Torroclfa de Montgrí,
un miting en favor de la case/ido:ara
d'En Puig de la Bellacos°,
parlaros els senyors Massó
Valcuti, Jansana, Valls Puja's, Rahola, Ventosa i el candidat.
CASAL CATALA DE BUENOS AIRES
Aguara eutt"tat, en asamblea finguda el dia 18 del correo mes, elegí efe següents conscllers per re ¡‚reseriar-lo:
Presiden?. Angel ButIrader; virepresident, Miguel Gispert; secretari,
R. Girona-Ribera; vice-mcretari, Catrersind Vida!; tresorer, J. Guarda;
comptador, F. Martínez; bibliotecari, Pera Seres, i vocals, F. Sogas,
Aguad: Porta, F. Bolonia i Josep
Darlomeu.
CONFERENCIA DEL SEN'YOR DURAN I VENT03.4
Dimarts que ve, a les set de la torda, el sensor Duran i Ventosa ca nard
una con ferència als 4n,ics de ia I astruccid (Placa de Santa Asma, 4), Parla* de La cultura i cls politice.
LUNCH DE PROTESTA A
HOSPITALET
Ets nacionalistas d'Hospitalet de
Llobregat farsa, diunicrtge a la tarda, un homenatge al sets alcalde popular, En Just Olivares i Prats.
Li °frenarais una vara d'alcalde i
robsequmran amb un lunch, parlant,
acabar, els dipuJa:s de la Mancan:miltat senyors 8C430:$, Massú i Llorcns
i /almena, i els ex-diputats scnyors
Rehala

i

CONFERENCIA D'EN LERROUX
Ileon diu que diumenge el senyar
Lerraux engegard, al teatro No-vetara
d'aquesta cinta!, el disc Lea responsabilitats, p.! !mas dapats la ha
volgut,
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!fiar Merk?

Aquesta interregació, que, al primer cop d'ull, pot ser:lisiar un simple
acudit del gran humorista Angel Parran , te una oportunitat perfectament
real.
La vall del Jordi, avui arena i desolada, put éster de nou el lardi de
Die" deis temps biblias si es troba
manera de regar-la, perqué la terra, segema eis estudia fets, es dexcel.lent
qualitat per al conreu. Un enginyer ha
presentat a l'Institut Victória. de Westminster, un projecte d'irrigad() d'aquestes extensas regirme. Parallelament al riu Jordà, a banda i banda,
deurien obeir-se un sisiema de canals
i seiquies que leí repartissin Nigua.
Una fährica hidroeléctrica, col locada a la zona occidental de la Mar
Monta, rebela força del Mediterräni,
mitjançant un túnel que travessatia per
sota Jerusalem.
Cal die que la idea de ter renäixer
la vall nutrida, convertint-la en resadiu, no es gens nos-a. "Remunta a doe
mil o tres mil anys", declara modas.
tantent Fautor del projecte. Pecó talvegada liem arribat a l'época de Mire.
la realitzada.

PROSPERITIT

«IN

MES DE 3 MIL EN DE PESSETES DE SOPRIVIT
Londres, 16. — L'esperada
exposició de la anuncia financiera ha sgut feta avui a la Cama
bra dala Comuns pel canciller
Valdwn.
La Carnbra dels Comuns procentava l'aspecte deis graos espectacles parlamentaris. Les pri
mareta, jaraules del Canceller
han estat per fer notar que les
'cifres del batalla arriben a
quantitats que haurien donat
lambe als bornes d'Estat d'una
dotzena d'anys enrera..
El Canceller ha fet notar que
malgrat les condiciona poc propicies en qua s'ha desenrotllat
el comerç i la indústria nacional; 3 que malgrat la desocu pacié que ha pesat terriblement
sobre el balanç de l'Estat i ha
acodan. -un malestar general en
tot el pala, el belang anglès ce
troba en una prosperitat meraeclipsa. Mi ha mes de cent milions d'esterlines de superävit.
Aquest resultat ha donat lloc
a certs ataca contra el ministre
de Finances anglas a la premsa
Maquen país. Eu superàvit s'ha
atacat dient que havien natal,
mal calculados les tares i contribucions, sobretot l'impost sobre la riquessa mòbil i la mássa
i la massa que beu cervesa, fuma tabac i consum sacre, COSOS
que eren fortament graeades es

'

queixaren d'aquest mal edlcul;,
es parlà desseguida per tant de

regalar als contribuents la ala a del superbit.
El Canceller ha declarat que
si be es portarä una disminució de les taxes pel que fa referencia a la riqueea sn6bil i a
la cerusa aquest plan de regal
no es pot fer viable. El superabit- es destinare prineipalment
a eixmear el deute de guerra.
Ha declarat de más a mas
Val swin — com a bon Canceller
conservador que étia-a4que la xifra deis profits de-lea'Societats
anenlines será reduida al ein-

quanta per cont.
Com a cosa verament significativa hem de subratllar que
ere el balane preventiu 15231921, no hi figura cap adra hiputatica que podria prevenir de
les reparacions que ha de pagar Alemanya.
El superäbit serä destinat absolutament al Deute peine.
El discurs del ministre ha
estat admirable de prects16; no
s'ht nota cap frase espectacular
ni intlti/. La Cambra l'ha escoltat amb satisfacció evident.

Els diputats laboristas amb
motfu del debat que s'ha iniciat a l'entorn del superäbit,
proposarä encara una vegada
que la Cambra prengui en considerada l'impost sobre el capital,
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dietari L'HOLANDAS1LeXR
Full de
—:

oc —
ELS MESTRES "NAC10La riostra secular sonniesi6
.NALS" EXAGEREN
A Panamá han mal dictades diverses al carOellä arrogant i la nostra
natural
taujaneria ens ha cemesures per defensar l'espanyol—idiorna dcl palo —contra la invasidi dc Van- municat una tradicional desconfiança
envers les nostres
gtés, idioma de l'Estat pratecton Trabern enraonades aquestes mesures i vol- dots mantees, un cera temor de
no reextr en aquest catre de
dricm que ens les deixessin implantar
l'autogovernaci6. Res mes graa Catalunya.
tuit que aquesta temença. Si un
Peró els "chauvins" espanyols no
dia acaba el domini dele hornee
han volgut entendre cl sentit d'aguaeje Mont Arruit sobre Catalura reforma. L'han aplaudir, fem vetanya, la riostra ingénita taujare que no es tractava de la creada d'un
noria no ha pas d'esser un inmecanisme discretamcnt conservador,
conveniene per a la perfecta orsisó dc Fcsgegada dun aparell terriganització militar. Una cegada
blement ecvolucionari que, importat a
mes l'exemple d'Holanda ens
la Península, els pi_rmetria escanyar pot estimular.
amb ui girant dalla la nostra modesta
L'holandès és molt més taujà
aspiració a tornar les coses al seu lloc. que el estala, talment, que el
1 és que aquesta bona gent terma un flamenc, que a nosaltres uno
cor angelic. Indefectiblement s'enamo- apar excessivament flonjo i disren de totes les cines de fer mal.
gracióe, a l'holandès- ii sembla
Ele mestres de Madrid anomenat3 un elegant excessiu, Ilindant en
"nacionales" no han pogut contenir
ia carrincloneria. Aquesta taucrit de llur patriotisme i han adreçat janeria, pera), no ha impedit
un missatge al president de la Repúbli- mai a l'holandés d'ésser un mica de Panamä. L'han Ilcgit parqué bona
litar Pe rfecta; pundonorós i hepart de la Pretina de Barcelona, amb roi com el francés, sera cona
aquell noble instint de confusió que disl'angläs i previsor i organitzatingeix les seves informacions, l'ha aco- dor COTO l'alemany.
llit integre.
Ja en l'epopeia cinc i siseenEl missatgc es exactament com ha- lista so les heuen victor:osevia d'isser i conté toro els eles que ment els holandesos arnb els
havia de contenir. Només traban que e:cercas mes forts del món:
és exagerar una mica afirmar que Tea- derroten a Felip II d'Espanya,
panyol és parlat per cent tnilions
a Cromvell i a Cartas II d'Andividus. Cree que si cls mestres "nado. glaterra, al Rei Sol, a Lluis XIV
nates", deixant dc banda la suggestió de França i a l'Anglaterra i la
de les xifees rodones, i recordant-s: França coaligailes; fins per mar
deis delires sagrats que els imposa llur els seus formidables almiralls
professió, arriben a sumar amb una resisteixen victoriosament en el
mica d'escrupolositat les xiires que posegle XVII les flotes unidas
den copase a l'Almanac Gotha o a "The d'aquestes dues potencies maStatesman's Boockgear" no haurien ritimes. Solament la perfidia
anglesa podeä a la fi neutralitescrit tants milions.
I encara n'escriurien menys si en bloc zar, amb ajut de la foro, l'heroisme,
la tàctica i la estratègia
d'agafar xifres de població atenguessin a les realitats que no salen refle- neerlandeses, però mai vence'ls.
_liza perdura. L'Holanda poc
xar . se a les estadistiques ofician, pera
que tanmateix seo tan evidents com es una terra de grans alts i
l'existència del catalä, idioma de Ca- baixos, la sa ya histbria no cotalunya, o la del gallee, idioma de Ga- neix pas les anorreadores decalicia; o la del guaraní, idioma de bona &aleles dels pobles del Meridió.
part del Paraguai i de l'Argentina, que A mig segle XIX, arreconada
Holanda per la premia prudència
hi limita.
enfront dels imperialismes deUn zocata honorable ha d'evitar leas tirants de l'Europa, napoleonitbriaguesa dels tópico amb la mateizada i napoleonitzant, el seu
xa cura que qualsevol altra mena d'eraexercit, com lotes les secos vabriaguesa. Els ha d'usar, naturalment; lors cabdals, es manté vigoras
pecó co alta d'abusar.
i sé. Taine diu de l'exbrcit hoHa de cantar la llengua espanyola landés que un simple gendarme
perquè és digna d'ésser cantada. Peró de NederIhnclia faria un admi£20 ha d'arriscar-se a ler gaires joco
rable capita de l'exércit italià i
amb xilres que poden ésnt fàcilment que un espito italià seria rerectificades. La realitat és que l'es- butjat a la gendarmería hopanyol, ädhuc des del punt de vista landesa. En ple segle XX encara
del nombre, no Es la primera ni la sepogueren els holandesos ter a
gana, ni la tercera de les llengues eu- Caporetto semblants consideraropeas que dominen el tirón.
cions, i no pas del tot gratuitaLa primera é5 l'anglo; la. sepas, el ment. Quan esclatà la gran
rus; la tercera, Vale grany. Després ve guerra i els exercita alemanys
aconseguiren envair tan thcitl'espanyol i poques paises enrera,
ment el país belga per causa de
fullees.
la lentisstma i desastrosa moCarlea SoldevIla

LA S. DE N.
LA CONFERENCIA DE COMU-

I TRANSIT
Ginebra, 10, — El Consell de
ta vaga dul raai da l'agalla a la Societat de Nacions ha fixat
per al dia 15 de novembre la
onferencia de comunleacions i
Collisiolls amb la
tränstt.
Duluaclous
Oda
Els paises mies no s6n memParís, 19. — Les obreres en bres de la Societat seran tamb6
vaga del ram de l'agulla han mvitats a aquesta Conferencia.
celebrat un miting en el qual —Hayas.
els metieres del Comitä de vaga els han donat compte de l'en
invista que tinguerer. arree el
filoministre del Treball i de la
proposició lela per la Cambra
lógiqu
sindical patronat invitant els
vaguistes a reprendre el tre:o: —
ball.
Sabem que emplear en l'accepció de
Després de votar la continuada da la vaga els vaguistes "fer servir una cosa o un objecte o
aliaren en manifestacia a la destinació" pot traduir-se per emprar.
plena de Chateau •daliau. Un Pera aixe no vol dir que emprar siga
deis grups sostingua una colli- l'equivalent català del mol espan y ol emsin amb la policia que els im- plear i que pugucm, per tant, reemplapedia el pas. a'efeetuaren algu- çar emplear per emprar en tots
nes detencions.---efladio.
casoa.
Per exemple, quan emplear és usat
Parte, 19. — La Cambra patronal de costura, en vista que en el sentit de "despendre o invertir dila niajoria dels obrera ha res- nero en alguna cosa" (alai com en el
post a la crida que els dirigí, sentit de "invertir tcmps"), es semihe decida no aplicar el loca- rament millar de traduir-lo pcI verb
out fins el dinuns.-11adio.
anacrcar, del qual heu's aquí un exemNICACIONS

Converses
es
•n•••

EL Mil DELS ttM1
Fent coaat al Club de les Dones
Udls, de la constitució del mal donärem compte fa pocs dies, ha estat
fundat a América el Club deis "mai
mis".
Cenit és fäcil de suposar, l'integren
ala vides de mullera malagradoses. i
ele divorciats a canseqüencia de malade-caps diversos. Tots professen la il lu
siú que no els a:rapara mai més cap
dona.
Aviat estä ditt El f,et mateix d'haver format una mena de congreguló
na da, al cap d'asan, un ssimptorna de
feblesa? No vol dir que cada soci es
malfia del seu propesit i cerca l'ajut
dels companys d'infortuni?

LluNFIFANNItilds
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ple sitie:
"Los teus bens no podies milis es?neme (esmerçar
Direm, dona, Esmerçar untes Desseres en una compra, Esmerear 191
sena mides, etc. (al costat de Emprar
tal o tal mot, tal o tal exprcssi6.
Esmerçar és, així, un mot que pot
substituir en determinats casos el mor
emplear; pecó, com empaco-, no pot tatepee considerar-se com l'cquivalest
exacte del mot espanyel 'tapiar.
Note sn que apedrear té, un derivar,
esmerc, que pot ernprar-se en subitituclia dc peró tan sols, naturalmin nuez aquest mol s'usa com a sinónim de "inversió" (dc diners,
temps):
"Pasair els costpun-i donar rahó de

l'esmer ç den talents."

P. Fabra

bilització de l'exbreit flamenc,
l'Holanda rnobilitzä totes les
sayas formes amb una tal precisió, seguretat i prestesa, que
no solament deixà molt enrera
la mobilització quasi belga de
l'exèrcit francee i la desesperadorament calmosa dels anglasos, sinó que deizes blaus els
mateixos aleinanys. Tot el país
estigue en un dir Jesús a la
frontera belga i alemanya. I
s'hi estigue durant els quatre
anys de guerra, fent patir enormement tots els maulee, rurvis
i ossos de la nació; ni mes ni
menys que qualsevulga dels
països en guerra, la dolor
cruenta de la lluita armada,
exceptuada. alai l'Holanda cercara cap guerra, però aquesta
insecto militar no li impedirla
de respondre heroicament i amb
èxit probable a qualsevutga atas
arman
El militar holandès no de solo
valent, coneixedor del seu ofici,
patriota i disciplinat, sind que,
pel damunt de tot, te el concepto mes elevadament humà de
la milicia que hom pugui tenir:
aquest concepte implica en Ilur
conducta que els nous martscals francesos mantenen aneara. deapres do la victòria. Un
militar holandas s'esgarrifaria
do la insinuació de qualsevulga
de les ambicions il.legitimee tau
ufanes en els' exercits alemanys,
italiä o espanyol; es coneideraria deßlionrat . en sentirße aqueixa mena de golafre-

ria.

L'oficialitat del exèrcit ho.
landes•es tan respectuosa de la
supremticia de l'ordre civil, que
ni tan sols goa/iría cii temps
de pau eixir al carrer arrossegant el sabre. Bi as vorhat
també que un oficial amb al sa-

de P as .alTe..71ai fragell~
tincar la sosa autituCV €a fleta
,itted del centeno general, aria
iieeiral i natural cera l'actitud
Je satisfaccia, en assenre's
Laula.
Aiab fa que la coerció arma..
da, la mateixa policiaca,
ni siguin abusivas ni terctudeS/
siguin rnée aviat una Wanda
que una activitat. Poca pateos
com Holanda enregistraran tan
escasos suma de violisncia. En,
cara, les il.legalitats i tes sana
cien que en dimanen, que es
produeixen en terres holanda-,
ses, es donen mes aviat en les
aglomeracions cosmopolitas dels
grans porto que en les altres
ciutats, viles i tiogarrets. El croa
nista Parival conta, ja en lee&
que a Holanda dia 1 D.n. els ea-1
mino sien segurs feas i tot pez
un viatger tot
VJI a dir que el respecte qta4
el poble holandès sent, varo re-1
xércit del seu palo no neix

exclusivament d'una reciproca
consideració, ni tampoo arranca
completament de l'instintiu r• -n

forçament de l'autoritat que
aquella gent estimen i conreuen
com la salt del ces, sine ques
en bona part, as el resultat
tal de l'autodigniftcant6 de la

oficialitat d'aquella milicia. EL
militar holandes, després d'haa
ver de cursar, tebricament i
präcticament, uns eetudis coma
plexos i severs, es troba, si
amb totes les potencies.
apetents de nombroses activis
tato espirituals despertades 1
estimulados per aquella abua-i
dants coneixements d'ordre, mi-,
Altar. I tota la inacció de la per-,
petua pau armada de la oficia-,

litat de carrera de rezaren, boa
landas és omplerta per les dea
rivacions de la carrera milite:
derivacions d'ordre pràctic: in. dustrial, en,ginyeril , aviador,
nàutic, colonial, etc.; o bd
dra intel.leCtual: arqueoldigid,,
artistic, filolbgic, bistbrie, etc.
Per manera que aquel, ancla]
de carrera es, ats ulls del hoine
civil, demés d'un defensor de la
nació i d'un ensinistradar da
defensora, un savi: un savi
practicista o be un savi idealista. Es donaria vergonya de ma.. tar les horas gronxant-se en un
balanci a les portes de la caserna, a la vista del pública o b6
Jugant-se la paga (a Holanda
no es impetren les cases da joc),
o be vexant als esquimals i daße
prds deixant-se apantsar pelo
vexats.
ileus'acl l'altissima elegancts
d'un pob/a taujä. Que Del] ens

en lid forra d'aquesla taujanes
Joan Saca

Eueara al Tallel du la Hui so
L'n erg:in:test tret de rEtartsge4
La lluita entre el Govern nordamericä, entestat a ruante.* la Incisa
Hei seca, i el poble arnerica, entestat
a beure whisky i conyac i vi sanen
entrebancs, continua emplenant el mea
d'anecdotes CUZiOSeS.
No fa gaire, en un adió de piatttra
de Nova York ha estat exposat
quadro oc apareix Jesús a les nona
de Cana. Uns quanta prohibicionistas
ianquis l'injurien per barre fet el mirada de eaeviar l'aigua en vi i buida
les dentaras
posat d'indignaeiti.
Na ca pot negar que els amics claa
whisky cenen enginy i sabea
cercar amunt els seus arguments.

! a si tu l ció

ilttilop‘

•

A Dueseldorf, a fein'helna' I
Possen, els senas fuina han fit
manIfestaclons pee a dimanar
augment d'Indemnitzaoló. Cona

que no se'ls ha coneedit, han es.
tat diescias par la pollee a copa
de /labre, amb mangueras I •
treta. Els obrera s'han defensa'',
Hl ha morts I rep ita Eta sena,
felna demanen allá a les autot
rItats franceses.
lamen Palva, en mamar cap a
Lausana, ha fet les deolaraclona
do amare, amb ele bona del
de sempre 1 lea reserves de as

Avul ha de celebrar-se a Roma
una reunid, de diputats de la
fibra feria riure i la quitxalla
dreta
del partit popular. tiembla
l'apedregarla amb lunetas.,
Aquesta actitud de l'oficia, rIVII se separaran del partit.
Rüssia el °otearas de saldada
litat respecte al paisanntge
reporta a ella un respecte (ora vermells ha deeretat l'oboraurta
me-Jable. El civil venera el mi- pública de les tombes dala ase
litar corle els savia, els leblegs 1
elg arlistes. Sobre alza l'holan- , 1 continuar com
des no ha de disedirer i no ha I Inmola religiosa, "'

lreJr"

•
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An uncis

CATALANA DE GAS 1 ELECTRICITAT, S. A.
S'avisa ais senyors tenedors
d'aecions preferents. sèrie F.
d'aquesta Societat, que el copó
núm. 15 es pagarà els dies 2 i 3
de maig pròxim, de 10 a 12 del
bati, a l'estatge social (Plaea
de ISa n'a Anua . 16. Paseals,
els dits dies es pagara tots els
dijous feiners, a les inateixes
hores.
Barcelona, 19 d'abril de 1923Catalana de Gas i Electricitat,
S. A.-p. p . , A. Studer.
Jele

CHP1U

i C,

PrA HCT,

BANCA, CARVI, 1,LORS
Rambla del Centre, núm. 6
Telefons 1230 , 1231 A

Obsequi

la

Sants d'avui.-Sants

i \'1e-

:a.

tala.

Primeres Cornunions

Devocionaris. Recordatorio. presente.

Llibreria Subirana. Portaferrissa, 14

Lea Junta Constructiva 1 Inspet tres
de eatves va efectuar abir al mall una
visita d'inspeceió per comprovar
seris ,, d'incendie. reunia les condlyiona
1071257!l
pel
810 1., al del teatre Apolo. "1:AlieuBarcelona.
cinema Bolieteatre
a".
el Bese
del
Bol arao
• ••
de Sana.
Dire barecioul i
inspeeein
i del
la
Dcma coutinuara
bou resultat se'u donarä compte a la

primesa reunió que badila Junta celebri
El ¡ove Antoni Arango. detingut
ahir. cns prega que tem constar que
cn traslladar l'arman 7,111211. compta
dependent de la casa
les funcions

Antotu on trc a a, i q p er
tant no te res que veure amb la reclamar:a:, que formula el scnyor Enríe dr los Huertos.

rium. Pmeatz e Capuncins, CC/raiga
teotre Baitün i Giranal•

AMMInalM11

e 23
etiquetes de les que van
enganxades en el pot de la
Ial na lacteada Nestlé, en
regalarä una preciosa l'una
un bon numeral per al
sOrteig d'una nina de ran
tamany. Aquest sorteig s'e-

fectuara entre cada cera
parliCipants.
Les etiquetes poden presentar-Se a I e 8 ofioines

de la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Leyetana, 41, Barcelona.

moral; havent-se de formular les
cituds per persones que no sien els inCO ‚Oil lloc 1 31 p3101115
tertssass,
oal segon grasa
9

La Societat Económica Barcelonesa
d'Arn:cs del Pais adjudicara els peemis fuldació del mestre CoMposit g r de
rnusica En Ramon Vilanova i Barrera.
el preisl'entrega deis quals tindrà
viscos dia 31 d'agost, segons disposi-

Caramets

"PIROPOS"

El propvinent diumenge. a les
senyor
o.nze del mati,
E. J. Ferrer, ea-cap de labora-

ton de la "S. ti. des Condensa(Cura', de Friburg, donara una
conferencia en el Radio-Club
Catalunya (Plaça Santa Anna,
4), desenradalant el seguent lema: "Itessenya histórica dels
receptors radlotelegrälics”.
Al dipermari de Sao! Martí foleu
auxiliats Agapit Lavo Caidocut. de 24
tuve, solter. d'ofi j (mur. i Climaut
Girbec t. de 2l 1 anys. soltar,
industrial. per preentar el primer feeida contusa a la parietal dreta.
res , rvnt. i cantaste'. a la part nasal i
lleu. el segon,
dreta.
a causa dliaver•ae escapat utia .da

Ls tn&quina predilecta

90 caràcters (8 rnés
que en les demés
marques). Construe
ció sólida. Pulsaci ó
suma Per a conenrer
tots els aventatges

de la CONTINENTAL, demaneu-la a
prova a
ORBIS, 11. A.

GELATI

kt A de oarn I de
gallin a.

Mi-

ment poderós per a persones
¡anudes, E. Alartlenole, Escudallara, 10

Pamplona
Barcelona
Asturias
Tabas riltp,

suounto

Renta frene,

7P
712

35,

91

153

Primat
Pamplona esp.
Valancia Etlal

•

ter

3. •
Cordobis
Andalusos 1. • var.
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0 • 150'
Fi. Minera
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I General de carbons 41'

1S175/.
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Astüries 3.•

183'

M. I sondeigs
O 5.
5.
Carbons electrics 100'
Mines del 11117
255'
Carbor s Eerga
ep.
S. Cal boneta P

a

1.•
1.•
3.•

Nort 2. • teme
" 3. •"
4. •"
" 7.•
Lleydas

150'

les obres ex- 1 (mal pregi al senyor Matan!, que junt
posadcs. ha logra: combinar un impor- 1 amb el senyor Estola. tingué la del:cadera d'assistir a la testa, que la histara ptograma de concerts especials de
la Banda municipal, que dirigirà l'in- sés, cosa que efectua. menee la cobla
Cathalónia fria sentir les vibrants nosigne ilustre Lamme.

d'una moto sideear que mutilaren, ha.
Ven: on oreigut el fd a la Carretera de
!Mas, xan.frä a

JOIESVIL

gran atractiu artistic per

ANOVA UNI0,6

tes de la Sardana de la Patria i les
, del nostre himne nacional.
El Comitä de la Federació
Tapj3ques i Purés I
Seguidament es desgrana un bonic
del, Carnissers de la Ciulat de
programa dc tardases a l'estatge del
F1GUERAS
na. que tense alires medio que la =- Barcelona, convoca a tots ola
Centre Moral, que es veió molt =ce>
carnissers u Fassemblea gene- I sollt els minora dl món
sin, o son treball. mant ;•ngin o hagi
rcgut.
man!lngut so5 paros impossibilitats de ral extraordinaria que Ca celeA la tarda se celebra a l'estatge de
brará uivendrea, a des
treballar.
Pol Romiatge a! llontserrat, 07ganll."Premi a la virtut maternal": Di- quarts do sia de la farda, a la zat pels dics 5. 6 i de maig, l'Or- l'Ateneu De:mal-al:e Regionalista cl
ploma 1-briorilic rimport deis cu- Sala Mozart (Ganada. 31).
Motscrrat ha encarregat a la ",:aa , festival a tenetici de la Biblioteca de
El Comité la pro ,ent. a tots Cuyas", la confecció d'una pel.lícula l'Agrupació, ecoperant-hi desinteressa
linos correoponents a una anualitat. de
dament l'Esbart Folle-lore de Catalul'Estat, afectes o ela carniasers que la no aestc- tilma:n ols actos principals.
'tila del Deute
cl Trío Bernet i l'Escala Choral
aguesta itindació. que podrá. obtenir la t.Oncta a aquesta assemblea per
Ha despenas molt d'inIcres el con- i nYa,
nombró% palia que Si
müste. que NCel:e IneS arbi- perjudmar-los.
vIdua
curs de balcons i iinestrcs adornades Martinenca. Et molt favorablement l'acomenta
tris c. recur>os que son treball honrar,
por al diumenge, dia 6, al vesp:e, 1 assisti
El proper divendres, a les nou aixi coas lambe 1 concurs fotograiic 1 curada actuació de tots aquests eiemantingul i eduqui, o hagi mantingut i
i maja del vespre, lindrä lloc, per a premiar les meo belles fotogra- ( mtnts.
educas. major nombre de fills
; A la nit tingué Ilc,c, al Casal de l'Aen el Centre. Popular Catalanis- fies del Romiatge.
de pare mós.c.
un lunch al qual lii assistiren
la de Sant Andreu de Palomar,
La inscripció per a l'esmentat Ro- grupació,
Les instarle:es per a optar als susun acto de propaganda organit- miatge CO sanead el dia 26 d'abril.
1 un centenar de socia havent-hi bells
dits premia podran presentar • se fins el
parlaments jets per diferents consocis,
zat per la COM1SSIÚ delegada de
dia 31 cle: prop-vinent rnaig, a la Sed'enti1ats i Premsa
la Protectora de l'Ensenyano
El Teatre Liric Präctic, sota la di- ; representants
cretaria d'aguesta Económica (Cirrer
sdeí
Catalana, en el qual hl pandean reeció del sea mestre Vidal Nunell, po- cal tin i nt arnb un exteras disucuir,chs
ole Sant bover, 5 , principal). acompa- part els senyors
Riera i Puntf, sara zel escena, el proper diumenge. a sute-preside:ni senyer Jcsep sb
nyanl cl' documents que justifirmin les Etorneva, Guinart i Roig
malta
la
i
/a tarda, /*opereta "La Generala" 1 l'ac- el qua( exposi la tasca Ida
circuinstanei g s que s'al.leguen per aspidin t re e l carnp
1 que es pot desenrotlla:
i de sa bo a conducta Plises I Calats-Merceria Bonet, re pcnner de l'Opera "Ah:este".
n
rar al premi,
excursionista i cultural. Cegué l'acte

_

F.:11 ti fT A fe T BOYAL
Saló de Te
cada dia te dansant 5 a .2/1
1 americana. de
de 8, 1 tunal
9 a 11.

19109 la patriótica obrä
"Cti naanre ,j de Fany vuit" a l'Ilisbart
de Dansaires Verdaguer. Casal Eiapo-

C011 / ra. ['Colaba d

Acelons Nort

M IM ES I COD OS
Carbonireres
20'30

Bulleres

1.•
2.•

Obs, aceres var.
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/

aaut - ae °u

Societat

Ció del fundador, i que s'esmenten a

continuació:
"Premi a la virtut filial": Diploma
de
la
Meexemplar
dels tupous venStern rebut
Honcritic i
l'Assoriariö
de
de
l'any
1922
ória
ut
culs durant un any, Tirols dcl DeuLlana de Sa- de Teisaquesta fundaits ants
Fabrit
te de l'Estat, afectos a
adell. Ultra ei Leo gust que hi ha en
b
Cié, que pcdra obtenir un fill e ¡ida
lu impresaib i presenta . ia. utolt digd g músic, nascut i resident a Bartehr
no d'elogi el fet d'estar escrita en vaton 1 Santa Agn j ,, de 31 Pta

E l dia 22 del ,orrenr, a lex guarra
d, tarda. 110 • 115 (loe la t1nci3 d'heuor a beaefiti del, ami,. del cdradro esi Usen Nlasip. patale Joan

de

S. A. Crol

Arta Ce"

GASETA LOCAL

Oficial s

CATALANA DE GAS 1
TRIC/TAT, S. A.
S'avisa ala senyors tenedors
de bons d'aquesta Societat que
el cupó vencedor a primer de
inatg pròxim es pagara, a partir de la dita data, Iliure d'impostos, a la Societat Anónima
Arnús-Gari (Passeig de Gracia,
núm. 9,. i al Sindicat de Banquers de Barcelona (carrer
Ferran. núm. 34, pral), tots ele
dies feiners.
Barcelona, 19 d'abril de 1923.
Catalana de Gas i Eleetricitat,
6. A.-p. p., A. Studer.

Ae. Alacant
Ae. Annalusoa
"
Obs. "
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BARCELONA
Balmes,

Clarts, 15

jorei que componen l'Agrupació
1 Natura" anuncien uns de les
se re) ps.riddiques per a la n:t
Sol proprment dissabte. dia 21, en el
1 catre. 01:rripo, posattt - se en eiCetia
"Don Gonzalo o l'orgull del gec".
EIs

“Art

Avui. livendres, a les deu de
la vetlla. en €. 1 Centre ExcursIdnista
Calalunya. el senyor
Josep 31. 0. i .11binyana, cuntinuarä la seva conferència sobre

el tema
rOC".

-Dei Pirer.eu al

Por Si do testa, la gentil solaran senyoreta Concepció Cortacans cantara
escollides caneons del bel! repertori
La direcció cscernca a carrree d'em

3 131' -

A les once d'ahir matt fou auxiliada

Francesc Figuerola.
al diapeuoari del CaTler de Bartaträ
Euob3ia Novellon S.-tan, de 110 aus,
eldua. amb domicili al carear de Saut 1
.1 non:, G, mimar, segons, que preseulava cro.ions a la cara., de procószie
Ileu, produides, segous manifesta, per
hacer-ti pegat ira seves rellogades
Manada Cespedes Prada, de 73 an3s,
casada i Isabel Cespedes hada. da
Diumeage vinent tindra lloc al Cenvidua. per discrepäuties i diseustre ...foral i Instructiu. de Geacia, un
sions tingudes al sea ,101:uleill.
{ti-1;5'a' per a la inauguració de les insCatarros, Rerredats. Eronquitls, era titucions de Previsió i Estalvi a favor
toques. es carea r..pl3altIefll atea
del, alumnes dr les estoles diurnes.
Elixir Gorrenol
Í

El sereno Josep Milj es donä temple que la parta de l' Escalla 112 'Maca
que Ui ba al eareer de Mallorca u5
01076 405 bavia esta t obtrta amb Naotura. watt, a l'arribar la mestressa
del ton de dia, Nena Sau, practica un
reenneixement, trobaut a man; ar dues
ma q uines descriure. Els lladres, coro
cleixarea rustte .5ti 0
cs de suposar.
permeti Voselariment del tes.
S ' estar) ultimant amb gran activitat
els treballs d'installació de les sa'es
per la próxima Exposició de Primavera al Palau de la Indústria dcl Parc.
Els artistes representants de, les entitats artistigues de Barcelona Cuiden
d'instal.lar els quadros i escultures, esperant que aquest any. tan( en conjunt
COSO en detall, l'Exposició produirà imme:orable bon efecte artistic.
La Junta d'Exposicions desitja que
aquest any sigui mol t concorreguda
l'Exposició, i per tal motiu, ultra el

Fil batirá parlaments i una conferencia a càrrec del director de la Cal-

03 de Pensions, senyar Mangas.
S'entregara una libreta d'Estalvi diicrit als alumnas de les sa y as Escotes
i s'acabarä la resta anth un conccrt a

canee de l'Orfcó Meritseerat.

el president, doctor: Josep Torelló, el
qual j iu un bell recull de tos els parlamenta, 1 seguidament el soci Amadeu
Bernd : executà algunes sardanes a
plano.

Ea resum, tau una bella ¡esta que
honctra tren merescudamcnt a aguesta
.Agrupaci6 que tanta feina cultural desenrotila a la barriada poblenovina.

e013RT5

A "La Parisienae
Calçat per a senyor, des de

1 030 pto.
per a senyora, des de
10 ptes
Borceguins futbol reglamenta.
a 19 VAS,
TIS
Calçats a mida, des de 20 ple6

Caldat

Compte del Asalto, 17

Fabrica d 'Orfabreril
Articles per a gesents i tali
Vendes al detall

Plus sena comp ttä ne
4 - Portaterrissa - 4

bl anc

meta l ]
a

a -1

canino Ilur immillorable qua-

litals. Elegants estoigs. LlorenS 6115., Rambla Flors, 30.

La Secció d'Excursions de l'Ateneu
Eneiclopédic Popular ha organitzat, per
al propvinent diumenge, dia 22 , una
visita col lectiva a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dono
easent precis incriures por concárrer-hi.

Diumenge vinent. dia 22. a dos quarts
d'once del mati, l'Associaci6 de Llicencat.s en Administració Local celebrara
assemblea general extraordinaria de se
gona convotatória.
La reunió tindra lloc en una de les
aules de l'Escola d'Administració (car-

Pis principa/ o primer.
fins a un máxim de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, situat entre els carrers d
Aragó, Rambla de Ca•
talunya, Fontanella 1 LIúria, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'.!:ministració de La t a•
131icitat, Sr. LI. J.

iar del Bisbe).

indioXola„
Es el millor paper de fumar'
Arnb uo axit esclatant st celebraren
el passat diumenge, dia 8. les festes
que amb motiu de l'intiversari de la
inaugursció de s^n casal hacia organitzat l'Agrupaci6 Excursionista "Jú-

piter".
Al matí Migué Iloc el lliurament de

la formosa bandera barrada, pel eral
En Francesc Flos, el qual pronuncia
1111 pulcra parlament ofrenant-la al
president de l'entitat, doctor Torelló, el

umii de l'hospital de la Santa Creu. GOLA, NAS i ORELL
,E
III. ( Unt 1 T'un Passes' de Gracia, 83. pral. Tenfon 3274 A.

Guariment radical de la fortor de I'a.è (OZEN:1.

J.

de Llobet deMelgaaagregat dele. Hospitals

de

r(s. Gola, Na. I Or e ll es. C0/191,11141
1 2 2. »la. de les Flors, 4, prti''
a 5. Consulta eonn)mica

Malalties del f stòmac es curen radicalment & ab
GASTROBIOIL ROSSELL
Dipòsit: Farmacia Internacional. Rambla del Centre.

gonferencia d'En Tomas Iduarte
a l'Orfeó Manresä
Qrganitzada , per la Joventut
hationalista de lnlanresa, el
Passat dissebte tengue 'loe a
POrfeb Manreeä la tercera conferenoia del cacle que hi ha do!' J Acció Catalana. Aquesta arte
arroc del senyor Tomàs
Muerta, desanrotHant. -el -tema
• Ves nostres homes en els mo.
mente difteite de la nostra Ilietaria . Llieó per als catalans

Ovni "
' Començà demostrant la neeessitat que tenen tots els que
tilrigeixen moviments naciona;lates, de coneixer be la Histeria
del seu poble, i encara mes la
dele hornee que sobresortiren
in ele moments de mejor perill
per a la llibertat,
tl eeti e:ver:tiple- digné - ds
aempre una Ilieó que s'ha de
feirlr en compte per resoidre
odiflictes que a vegades poden
esser la eone. o l'enfonsada d'un
poble.
„Féu veure lambe com As de
gran conveniencia que lote els
niutadans coneguin la vida dele
grans bornes perque ap r enguin d'estimar-los, ale f rom
la Histeria del seu poble. perquè
&Uf es fa aumentar el seu
amor a la pileta. No hi fa res
que molts dele sesee fels siguin
deefavorables, així s'aprenen a
destriar, a mirar que una alisa atajada no vingui l'errada.
Cità • males do rom a Irlanda. Menea i Hongria
nora els seus grane hornos. es
papularitza el seu nom i es fa
caneixer a Ilurs habitants els
moments de glòria i de decadareia de la sera pàtria. Es aixf
corn han aconseguit el ti-Metiere rn de saturacici tiacionalieta.
- -A C.altalunya hi ha tres motibante que san quasi decisius
aet s ,a sera decadencia: el
esempren-ils de Casp, que dóna
t4r a l intrusió del castellaeels nie
.a nostra l erra, amb la
.ca i tendencliie alteor57. -:
eeeil...: la Guerra dele Sega-

Lehre moment decisiu AS
la Guerra deis Segadors, que
una mort, potser el transformà
de gloriós en desgraciat. Despees d'explicar la situació de
Catalunya en el moment de pujar al tron d'Espanya En Feep IV, .explieä quina mena d'home era el seu primer ministre
En Gaspar de Guzinan, comte
d'Olivares i tiza de Sanlecar,
fent conèixer la seva preocupacid d'esborrar los llibertats
Catalunya ja indicada en el primer memoràndum que va llegir
al Rei. Conseqüent amb aquesta
política inietä toda mena d'ofenslies contra Catalunya, una
d'elles amb la tramesa d'un
e.xereit que s'establf al Nord de
la nostra terra amb el pretext
de la guerra que aleshores se
sostente 'ostra Franca. Detallà
els contactes apareguts amb
melle dele alleteinients, setsre i
Presa de Seises, i aesenyalä
com ben aviat prengue gran reIleu la figura d'En Pau Clarís.
president de la General i t at de
Catalunya. Presa-71th aquest
gran català explioant la cera
vida i fa constar que Catalunya
no l'ha henorat com es mereix,
eom lampee als seus eompanys
Timara, Quintana, Ferran. Antich, Cerdà, Vilaplana, ', entere/la. flaerll, Margarit. etc.,
tos ells hornee eminents que

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Dia 19 d'abril da 1923
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES S

1. SITUACIO ATMOSEERICA GENERAL A LES
7 DEL 5tA1'I.-(0b,crracio». d • Elienim. No,/ i
Aticintic, eches per i (*ea fi(1
altes pressions del Sodoest de la Peutnaula llanta
van perdent rapiclament importancia. degut a la iuflnauela
d'una forra depr,sin nue hi ha a l'Aclama' en t r e les Açores i Irlanda, f)lle areno cap el Cantabric i Espanya.
Plou a Gallea, a Irlanda i al Canal de la Mauega.

DEL MATI.-(Obsermeierta da as Xara. « meteorológica
Catalana, comunicades per tol3n»):

Ili ha alguns naval, a la Plana de Sieh i Barcelona.
Cal sere a la reata de Caalunya.
La temperatura máxima ha estar de 2:3° a Tortosa i la
entrama de :3* sota Zero ni late Estaugento•
Caudal del Segre a Catuarnsa 49 ma, p. s.
Idem de la Noguera a Tremp 3.3 ut/1, p. s.

8. VENTS SUPERIORS A BARCELONA.-(Sondaraes dr ratmetefcra ¿liare, a Ice 7 Al ama:
Altitud, metres:
250, 500
Direeei6
S,
Velocitat metres per aren:
8, 7,
raid de miedo a 910 aletees

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA laNIVERSITAT DE R.A.RCELONA
feren tots ets esferens possiblaa
Borne ,robeerracid: 7, 13, 18
perque sortís triomfant CataItneametre a rasca j al nivell de la mar. 7atra, 7 74a3. 7510. - Termametre sec: 139, 1 :17. 14'3. - Temalunya.
/nena,17.0. - Hernien lcantesimes de sarunaia ) : 83, 78, Sta - Direecia del neu; SSW,
saya .velneitat del vean en aaa r es per aegno: 5, 7. 5. - Estat del set :quasi tapar, nurohls, tIuui ruta. Anä detallant la intervenció
tid3011..; ca-mulus-nirnbus: cirrus-stranis, Fracatoulus.
Ciaste de EilrOIN:
d'En Claris a les manieres reTemperad/111a ratretne., a retabra
armes contra els exercits casMaxima: la'2. - 1 20. - llama arran aa (erra . 102. - termométrica: 132. - Tempetellans, en el Corpus de Sang
ratura nota: 151 - Preripitaria agriosa, des de les 7 llores d.. dio anter:or a les 7 llores del dia de la data: 00
(1a4 el durant el qual fou rr.ort
millituatrea. - Peccr:eant del vent en igual temps: 161 quilauxtres.
el virrey de Cataiunya, comte
././111••
de Santa Coloma, en la guerra
contra Castella, assenyalant els
combate de Port de Beeeit, Gamb e :le i la gloriosa batalla de
elontjuich, en l'orgull resten
TIVOLI
513J3 11
feu aixatat. en la proclamarla Un ateniptat : : Un borne 1113213GIÓ ü
"La menterta" al Tívoli cutisde la Renúblien Catalana 116
. titueex, avtu per dele, eh piat
greument ferit
de arenera] de litt i en la de
2111
' nnies
I es quo defiell:e ve a representar el (esnife de Barremne a Llufs
a
L'Asseeiaeló Catalana d'Estndianta . ment Ii send peeeiblit a una EmAproximaiament a les euatre de la
er: , de revolta contra la invas.d rei dr Franca. Explieä les se- matinada da2ir. disertes deac-arregnes
l'A ssaairteia d'Estudiaras de la Umpresa reunir els eloin,!(115 :aia veo d'un p..I.Le res per-au5 a 2. cerra d'arria, de inc van prndair aran alar•
ve,sarat Nona ha armaba-41c naaa aotisbes que sla aaanaeauit
que se u preeeem fos guanyada i aesegurada la me entre els veas eds carrera de Va- leumitile instes amb motiu de la (lar- lar a l'escena
da de San( Jordi.
les 'illbertats obtieeledee piee riostra indenereeticia. Ten seva 11cs air i natas d'aquella voltants.
Caep.
Diumenge. dia 22, mata a les den.- seo del cueree
seus erantpassate, i, per fi, la • mort fou Niel per a Catalunya tractava d'un al' atempt ir, e; atta],
Alee per a el 1 ls.:ir:1We proper,
[tened/azar, i reaa aca de la /ama . ane
Guerra de Successió eepanyola, j a qua li falte un Pan en el mo- afaaas re7 l'alinea, va praduirase de la l'Eca
ola de Teixits de la alamsaanni. a la tanta, hl loa en ' :artera una !
que creara que tambe és un crit ment de mes per:11. Els seus manera aegaent :
tat °frena a I . Associaeia .anataliants matinee en la qual cantaran -La
En
Haptista
Bertran
Mayo,
de
37
cascemeanvs continuaren la cera
de revolta contra l'esperit
de la taaveraitat Nora, Lat
ateatitana - la acapara Ro›sy i
anys, solana que viu al . arre? dele
tea, oc: mer no es defensa cosa obra; però no reiziren. Les traïa la capella dc la rniaersaar. els senyors Lloret 1 Bure i "La 1
Gimtes de Betl-iletli, 12). primer,
neetra, veient-s'hi la petja de cions els feren fracassar. L'or es eirigla,ap a FEspanya Industnal,
dient
Iniusirial,
la Masa el reverend monteria" la Reeey, Agu j a i
l'invasor, i desmat e és l'aferris- castellà relluf molt. S'han d'es- en la qual fabrlea treballa de t.ntnrer, pare Rupert :t'aria de Mantesa. O. 71. Ballestee i Verted!.
bada lluaa per les peques lli- mentar sobretot les gestes de quan en pastar pel earrer de Valles- C.. caa s .a padrina de /3 hald,o'l Lit
A la [id es peearan en escena
Na Elena
bertats quena quedaren, és Pa- Josep de Margarit t de Biure pir taintanada al de Valladolid uns 'les' aLlea^: linead i Llorens
Vallespir. Despras .11 la :amena ' "La eumpanatraa". del rnestre
tany a ailunyar fagonia.
Que mentre ttngué un home es coneguts que esteren amaean; gilt van Sat
cuerear alanns trets, fugint tot su- de la bandera, la Banda municipal da- Chapi, per la aanyoreta Agente
Explica' aleabores rom la mort TeSiati, aguantant fins l'any
nara un conaerta als jardins d'aquesta i el Multen senyur Subir, i "La r
guit.
del darrer Rei de la dinastia ca- 1659.
Una.ersitar Nova.
montena", por la Itoz.s ey, rectoEl Beltran asigne, greurnent frrit,
talana, En Marti, germà
Les llibertats es conservaren essent portar al dianensari d'ilostaTarda, a la una-Banqnet en honor ria Pinado, ltallester Lloret.
ileae 1, portà una grossa per- encara perd sofriren un cop.
ala
pro/e
s
core
i
incitara
a
la
tiene:diefranca, on els metges de guardia
Per a diumenge, a la tarda,
torbacie al govern de la noetra
Arribem al tercer moment que apreciaren una ferida al matar dret, da al restaurant de la Universitat In- en obcequi al nombras públic
terca i deis aires pobles confe- ja es la fi de la veritable Cata- produida per un projectil d'arma curta dustrial lEs precisa la inseripc:Ga
que
omple el tealre els cites de
A les tres.--Partit de futbol entre
derats, tement-se una guerra lunya. Bona part de la noblesa de fec. Despres d'esser auxiliat de pritesta, sala organazat tina tunun
altar,
de
professors
feo
Eon
on•S
l'hegemonia
mera
inteneirl
fou
portar
en
l'automcsde
i
la
pertiva
civil
ja S'havia vendit a l'invaesor
ee'. moustre. En primer !loe es
d a la Vnieeraiint Iudnatrial i
que S'iniCiava al Sud d'Itelia,
molte eren els que quedaren bil de l'Ambuläncia a la Chile* del tr e d ' animal, de lea laaatea
representaran "La viejecita" i
ríen lambe la perdua del Rtseee- lligats amb Castella. No era, doctor Cometan, pera (san que no hl l'A. E. te N. (Cämn de la Crarria).
"Las itampanadas - , i mere a fihavia llar disponible, fan conduit a
116 i la Cerdenyat
dones, estrany que els nostres ralospital ClInie.
Nii. a das (marts deu.-Fevisal nal "La monteria" per l'aplau.Amb iota mena de detalle ex- bornes es capfiquessin per la
parriatio
al
mane
Romea,
nata
el
seda burilen senvor Lloret.
Una parella de la guardia civil que
plic a la situació , fent notar qüestió de la successió espa- eslava de servei per aquella voltants
gaent proaran: neerse,ntavil per la
A la nit canta. ran Lloret "La
)a influencia extraordinäria que nyola. Aquí dominaren els par- va engegar a:guns treta contra els eiirripanyia Otte dirigen( N'Enrie Gime- alsatanna" i Vendrell "La monPez de la tragedia histariaa
Nalnexereta a les terres de la Con- tidaria de Parxidue Caries. mal- agressors, que fugiren pcl cartee de
gel Cuimera "Bei monja": la taina- tarla-.
eederació el Papa d'Asenye Be- grat tenir-hi també Felip V. De- Mego.
ROM EA
El jutge de rru.¡rdia. nue era el del din (Han 3 uli Dantas, S riidarei5 dr
net XIII, que era de procedencia tallä tots els fets que conreulRibera i Revira "Roma: de tot
23
te
celebrará
la
dic
El
próxim
dietri
ete
de
la
Barcelaneta.
En
Josep
de
Luna-boaragonesa-Pere
ren a que Catalunya es poses
les eaneong catalanes: "Si tu fossis
rne tossut que tau l'ele de la a favor de l'arxidue i la guerra Mangan Caballero, amb el secretan aqnf a, Alia ''La tant". I. de (aria- sitena i última vetllada selecta. esN'Alexandre Simarro i sensor
trenant-se la farsa en tres actes del
solució tan desgraciada que es que alee portà. Catalunya fou Jorba Stolies, san anar a Illoapital
non ; "Criaç A- r Laraneri : "Plany
comednigrai angles W. S. Manyhan
sic:1llä al contacte.
deixada sola, marxant els exer- Clinic, ea van arribar-la ea el moment Morera. per l'esquilada n -antatrin afea.i traduala al avala per l'insigne liParlà de les Corte de Mont- eits estrangers que avui havien que sectas practicant una cura deli- ré Flan talo l'er a laaalitata al local
terat En Josep Carnet-. " Joan Casablaneh, en anaren a expusar vingut a sostenir l'arxidue, el cada al ferit. Despres tetar va de- de 1/.1. E. U. N. fUrgen. 1 57,1. de set
ran"_
obra de fina comicitat i
les peticione dels seus repre- qual lambe ens abandonà en es- clarar edensament, reincidan les se- a raii de la ver% i n la taquilla del
teressant argurnant.
¡ca tre el din de la resta.
aentats els ambaixadors tiels s er nomenat emperador d'Aus- ves manifestacions amb l'anotat abans.
2/1, :nata a les deu.-lissa
que es ereten amb dret per ésser tria. Els homes dirigente de
ouniunia o la in? Saat Jordi,
&entes de Barcelona, Rosselló i Catalunya en veure que Felip TIROTEIG :-: DOS DIITINCn UTS (le
del Palta( de la Geueraarat a aireaGereanya, i Reis d'Aragó, Va- baria abolit els furs d'Arag6 i
da de la Ilinertat d c la nostra Patria,
judiciäria
Abir pela voltants de les deu del
Cerdenya Mallorques, Valencia decideixen defensar-se
ofaaant el reveread Merina balara.
atan
hi
Imane
un
fort
tiroteig
a
la
ja
foren
IleAUDIEIGUN PROVINCIAL
tosa notar que ate
.1 les onza. - Escallicla audasa de
fine al darrer moment. Explicà Riera de Magaria entre dos grups lar.
saraanes a la Pln, de la L'alca:taita('
pides eoMunicacions eaetellanes tot el que succei fine al mo- mart. segons referara ira oficials, per
A la acacia cl Juras va dicd'un dele pretendents, En Fer- rnent de la caiguda de Barcelo- individus pertanyents als Sindicato a t-arree de la celebrada 'Cobla Bar- tar un vernacte d'incuipabaltat a facelona".
ian de Caelella. Fou a Tortosa na l'onze de setembre de 1714. Unir i Lliure.
vor deis processats Roman fLrrero
Tarla, a les ein...-Seleela
on es demdí que fos una AssemSan Josa 12driaaea, ala
Del tiroteig no VII resu/tar cap feAssenyalà les gestes d'aquells
de sardana:, a la 1/nivel-S/tal Indus- Vila i Jaurne
alee formada per tres repre- hornee, el gest heroic dele guate rit, ner6 la força patalea (halague a
s'acusava d'un delicte de nabaquite
trial, a csarree de la llar,-jada tolda
_l'entente de Catalunya, Aragó 1 ele alliberà de les seres erra- Amad eu Puig Cena, de 23 anys, setter, AilliZ3 Pep de 1/latieres.
Valencia la que accedes qui steis, dient que potser harem [interna i a Jaume Oliveras SansalNi.. a len doc.-Clan lutting d'a- tonDLavant de la scecia tercera s'ha
de 33 ama, tamaa tintorer.
fitanuciú patriati ..a cu el Mili: 1/arla- presemat Satt z Garrido, precesba r ia svceir al rei Martí, de- massa arreconat hornee com Vi- redor.
oficials
¡'er
el
pridudes
saberla
que
ejgnant-se les persones les liarroel Vilamala, F e
rail es prolnions di naciotransare n.
sat pel delicte de lun. Aquest indivillP da la
pertany al Sindicat Lliure i el
Canipalane, ll Iseen Dalaau, l.itaig
-guate deeignacione forma de- Penya, etc., per exalçant-ne mer
du st va presentar, una ;lit, a la fonsepa a l'Cale.
5.
Roeira
i
['runa,
J.
l'anea
i
-eludes en llur melar part a daltres. Les faltes de les anda "La TranquiLlhat", fcnt una desl'u.iala al laeal . le alasquarra de ectesp eci al
ejeaceions exterior,
pesa </e 5 . 30 pessetes. que no va potereors generacions caigueren
FERITS QUE MILLOREN
xampla lAriaee, 2.11.
ent de Fra Vicens Ferrer.
sobre d'ell s i sobre noealtres,
Al, a tea tratinesta fasta hi esta ad- der satisfrr. El Fiscal ha demaaat
Aquesta reunió que és cene- ja que alli comeneä l'agonia de
La joteneta 1.1u:s0 Berma a i el sm
berida l'Asaotaarió d'Estudiants d'Es- com a castig, dos rnesos i un dia d'arrest major i la indemnització COrresgertna, que resultaren aretunent fi 50
euda pel Compromís de Casp, Catalunya.
guerra.
al
tiroteig
del
canee
del
Sant
Cri,t,
Casp,
ponent, conformant-se cl processat.
per . barer tingut 'loe a
Despees d'aqueets desastres, de 12 barriada de Sane, han millorat
de
la
fronA la mateixa seteeó sita assegut
poble situat prop
la castellanització s'imposà del
banquct foso Perenya Vives, ¡traces.
tera eatalano-aragonssa : valen- tut en les classes altes, conser- notablerncut. Na Lluisa, s..gons distas
dels leal/Panas., alar ca ¡rol- a
tat en altres ocasions, el qual, el das
claea, decidí per majoria deis vant el pubis: lae llengua i les sien
fora de perill
SIGNATURA DE CONSTITUCIO 3 de mala últim va sostraure d'un
fletIS assistents, tres aragonetradicions. El nostre problema,
El seu g uata abandonará el liii oc
magatzem del carrer d'Aragó una maso s, dos valencians i un eatale, dones, estä en la manea d'una d'aquests dles.
DE DIPOSIT
elegir a En Ferran de Castella. eempleta catalanització, com
En virtud de la disposició testarnen- quina d'escriure, valarada en aoo pesVetallä les intrigues que hi ha- demostra que el transigir i ace
täria dcl que bou regidor d:uquest setes, la qual fou recobrada, donant
VAGA. A LA FABRICA BAgueren fine a arribar a aquest reptar les coses de l'enemic
Ajuntament, En Josep Pardo, davant un ,M11 tala en éster detingut.
LLESTEROS
El facal va demanar la pena de
acord, fent constar que fine ren les causes de les grano desdsi notari scnyor Rufasta se signa ahir
s'ha arribat a assenyalar que gr a cies ja inctiendes, per a la
Eit; obrero de lo fludeu
Id:t!uctes
mati al dcspatx de l'Alcaldia ami decu- sis mesos i un (Fa de presidi correcalgun dele vote fou comprat.
ment públic de constitució de dipúsit cional pel Mide de flirt, i tres rne5OS
nostra Nació. Harem d'ésser ea- de cuba, que el senyor Cefert
iustallada al ca rece de Vila
(ti cl Bote d'Espanya de a32.00o pes- i un dia d'arrest mnior i la multa de
Relata l'entrada a Catalunya talan per sobre de tot. El co- ras
Vila, van declarar-se en vaga abir.
eso pessetes, pel d'ús de nom fals.
Ocies nominals, romanent de l'herèndel nou Con1te, la revolia del neixement de les nostres riqueEls vaguistea drmanen que cela concia d'aquell. i quet acabat l'usdefruit
0314 d'Urgell que era el ses i de la riostra Histerla
redeizi la jornada de vuit Sures,
ASSENYALAMENTS PER
la seca vidua ha de passar a dose n proqui tenia mes drei-per eseer ho farä ésser In&a. S'ha de trepietat de la ciutat per atendre a la
kegon nebot del rei Martí i ce - bailar, dones, perque als moAVUI
CAP A MADRID
construcció d'una escola.
est alhora-el sitge i eaiguda mente decisius no fallís els
AUDIENCIA TERRITCRIAL
dahin
metí
va
sortir
cep
Al
rapid
Firmaren
cl
dccutr,ent
Na
Joaquima
qual
frl
ve
a
nostres hornos, tant directora
de Balaguer, el
Incident.
Sala primera.-Solsona.
teprelientar l'acabament de la con) dirigits, 1 això será pocei- a Madrid el secretan deis landietts Paz. vidua del senyor Pardo; els al- Anna Urda Salgat, contra Francesc
baceas tcstamentaris senyors Puig
*ostra dinawlia.
la conseiánoia sigui ab Lliures, senyor Lactas Iditeras.
bto
Guilanya Soler.
Alfonso, Taltavull i Rvnd. ase'«
Ele -bornes de la nostra Ca- solutamente nostra. Aquesla
Sala segona. Igualada. Menor quanVAGA
tart E S'ESTTN
Mestres
i
l'alcalde
accidental,
senyor
dones,
la
lasca
que
fa
i
farä
ealunye per por de trencar la
tia. Maria dels Dolors Ferrer, conrepresentació
Maynis,
en
de
l'AjunAceite
Catalana
per
tela
la
nostingueren
prou
Corsfederaei6 no
¡A raga que sns l enien ele carera de
tra Dolors Mattal Pous.
lead par mpoeár-se. Protesta- tra (erra. Quan sigui una rea- la Snrietnt Material i Ohres empicoto tammt.
Bareeloneta. Executita Pece FonoDELEGACIO
sen interiorment, compren ien litat aquest desio lite »urallee a lea obren del •detarntiri Nou va esIleda, contra Miguel Ibera.
L'Alcaldia ha cleltgat al regidor sin'Perrada, raes no s'alrevien a cauran i la Ribera:II, de la nos- tendre'4 alar a toles les obres que es
realitzen per compre d'aquella empre- e& senyor Degollada porqué el repre.
tra Catalunya serä absoluta.
AUDIENCIA PROVINCIAL
preelemar•ho oberiameni.
sa. Eistre eltc alt compta el p m tala
Seceici primera. - Audiència. Dos
tfansigéneia seca va perdre
La nornbrosa concurrencia fiel del Cire EqUestre que tiesta bes- senti a la sessió de clausura del cura
de quimica aplicada. que tindrà lloc erais per lesions ; injúries, i un int5lunya. NU foren prou optes que miel( a Pacte aplaudf llarGin a la Ronda de Sant Antonio
avui a la Universitat Industrial.
pel zallment histAtirio,
gament el conferenciant.
cident per injúries,
Els vaguistes sen uns tres cents.
..
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DEL MUNICIPI

Charles Moureu a l'Institut de
Química Aplicada
A la segona llieó d'aquest curset, el
professor Moureu explica les seves
"Recerques sobre l'acroleina; origen de
dos descobriments". La dissertació tingue una itnportancia veritablemcnt extraordinaria: per a:x(5 valem donar-ne
als llegidors un report el trie extens
possible dintre els limito en els quals
ens cal cscriurc.
L'acroleina is una substäncia relativament antiga; la seva coneixença, pera. i el seu as daten de la passada gran
guerra. La seca preparaciri constituia
abans una práctica de laboratori d'un
cert alteres instructiu pr exempplifican la formuló de compostos de tunee orgánica a/datad no saturar.; eren
conegudes les seves propietats carracadinariament excitants de les mucoses,
provocant especialment abundoses secresions nasals i lacrima/s. Per aquest
motiu es va pensar cn usar-la durant
la guerra com a gas de combat.
L'acroleina lema, penó, molts lucenvenients ; malgrat la seva pirificació no
pod:a guardar-se molt temp s . Dos generes de descomposicions s'efectuaven:
la formació de reines insolubles en la
major pan de solvents ordinaris,
dadas per un primitiu enterbulimartt
seguit de la precipitació d'un co, blanc
ne-menat "disaci .1". en el qual es transforma integralment la formaciú (le
reines solubles, mitjançant l'espessiment
de la Itlassa, la qual es convertia cet un
Cual de consistencia gelatinosa en un
comerte i semi-sólida &eres. Sembla
éster que leo ducs transformacions no
te poden verificar simultániament en el
maieix liquid, peró poden es c cr cuecescirco, Les elncs pera, eren dificiliasimes
d'evitar; semblava talment cana si el
co, es trobés en un estat
inestable, comparable al d'un con que
se sostingues per la :a y a punta.
Cap aplicada ne padia donar- s e a un
ces dr ;al natimaIrsa si no s'acouseguia
la seva estabilitncia. VrrS aqucst sentit varen orien t ar-se les recerques del
profr5sor Moureu. Fi; resultats obtinguts per elles suri una //astas frapant
de la part de serpreses. Je rca ultats inesperats que guarda la naturales a als
seus pacients i antora intabgents observador,.
S'estudit de primer antuvi l'acció
deis diversos excitan . s T'atarais: calor,
Ilum i lambe la de l'anc. polent-se
comprovar la anca ur g ió acceleradora
de la ' reacciú. La tasca praidpal persa
era reservada a nimia de les initiereses; s'observa fäcilment que Pacrokina. impurificada per les substancies extranyes que acostumen acompanyar-la,
produ:dcs en el monten: de la sea,
mateixa preparada, es conscrvava molt
mis ten; ,s sense cap altcració que la
purificada per successives destiLlecions
fraccionades. De les iMpUraSeS unes
evitaven la transformació en disaeril,
mentre les altres provocaven la producció de reina de la següent manera:
Existencia de pagues impureses;
Transformada co daactal.
Existencia de mal 'e s 'm'en-eses:
Transformació en reina.
Es compris a que. n.-. r-osament, les
impureses productores de la reina tren
procedents tk a alcalinnat dels aparells d'obtenció, difcrents de es que
evitaven /a transformació en disacri.
Bastan aixi per actuar una quantitat
de b:carbanat saaa: par cl, nals per a
preservar la descompas.dó un llarg
temps.
Aquesta fou una primera solució era-

pírica que pertnestia ja usar mollee to.
nes de producte, pena a una correcció
inteLligent li calla estudiar la composictä cl'aquelles impureses per tal d'explicar-se la seva acció estabilitzadora.
La tasca fou Ilarga i molt laboriosa;
mitjançant juccessives destil.lacions
fraccionades s'arriba a isolar la quantitat suficient d'impureses per poder-ne
fer i d'aquest es dedal, amb
una gran sorpresa, l'existencia de fenol. Aixi, dones, l'acció estabilitzant
de l'acroleina és deguda al fenol; per
una generalització, encara. es pagué
comprovar que era ocasionada pel grup
funcional fennEc i, per tal. recete deis
polifenols és encara d'una major aneasitat. Cnrit s'explica, puró. que el grup
fenölic deis compostos pugui tenir una
acció de tal naturalesai Com actua sobre els aldeids?
Recordant la facilitat que d'oxidarse teclea aqucsts compostos hom pensä
en la intervencioS de l'oxigen en aquest
fenomen. Mitjançant experiencies acuradissimes el doctor Moureu pague
comprovar Fautoxidació de l'acroleina,
que no contenia cap substancia amb el
grup tenól:c, deduint aixi la propietat
antioxigknant d'aquests cossos. El preces de general/tau:a que comporta la
descoberta del fenomen general de la
antioxidació i deis antioxigens, nou en
la ciencia, requereix de tota una intelligencia de les analog:es que distingeix
els homes dc ciencia.
L'altra alteració de l'acroleina. consistent en la transformació en compostos dc deasitat, cada vegada majar,
fins obternr-se i n de la consistencia gelatinosa, porta al dador afoureu a intentar d'aprofitar aquella propietat, intensificar-la. per tal de sture Si sein
podio obtenir algun nou cos. El resultar na ha pagos ésser mes satisfactori;
mitjançant nis de catalitzadors i deteaminats procediments de fabricació, avui
ja s'ab:enea/ OJOSOS reinosos, sólido,
transparents i colorejables ¡ida pigments ceder:re; agreste ames talen
un p.:1(r dielectric rnajor que qualsevol
del. coneguis fins ara; el profeosor Mnureu va provar-ho experimental/tse:ni l'electritzaciú per fregament daaa resultats que eis fan comparables al mateix ámbar. Indubtablement aquests isolants permetran ras de
potencials slactrics avu: dia gaireba imposs.bles per la mancança de dieleetrics
de poder proporcional a :a rena ó .
llene aci una cosa bellissima: d'un
producte de gacrra. destinat a la destrucC6 en surtcn dues descobertes del
majar interés huata; l'acci6 dels antioxigeno d'un alt interés cientific. que
representa una adquisicin de valor extraordinari pelo procediments de la química orgánico l'obteació, encara mes,
de reines d'aplicacions andustrials ben

PALAU DE LA
GENERALITAT

laArc Lltúrr.:C. Cavallers de Sant Jora . Axa:ciac i ó de afesica da Cantera,
d'Esteres Catalans i meltes
altias d.st:naalu. personalitats i clereel,. recua. dcl Seminari i catedrities
d'aquz5.t.
El -BUTLLETI DELS
MESTRES"
Ila o-ei t el número 30 del
"Taillaiti dele Mestres". el qual
relea
-seuent eurnarl:
-tem-eatitieJeiii de l'eneenya-

ELN1
CONSELL PELMA-

A priinera hora J'a l ee a la
tarim, ireeprite d t. I ilansell. el
st nyie. i C.1.1.1(.1101/ ütb*,
ela periadiales a la Prtistdneta.
El senyor Puig ele va metes
fuetee que al reati Itevta aseiste, a la eerimenia de la presa
de posse.ssiö je pelillo!
Jordi, i que mas tutti lluvia a,..sisItt a la reunid, del Consell
[mima:lene
En aqueet s'han despalaat.
aeeumples de tr7n»1,
prt.s.i,1,,nt que
Ila afestit
setniana tintrant cl Censen no
reilL116.
eitisbrasä.

-en arribar cl periode electod . le a s •

suroptee ele trämit,

EL PRIOR DE SANT fORDI
Ahle, a Os unza del mati , tal com
si havta anunciat rel maja d'unes artistiques invitacions, a la Capilla de
la Generalibt ungué Une lj pre.sa
possessió de! Bernia du Sant Jordi.
El et. I. senyor vicari son ral. En
Francesc Parés, ha donat eces,,,,,„s al
nou Prior. doctor N'Antoni Retenguer. Actuaren de testimonis el senyor President de la St ancomunitat
Catalunya, Ett Joscp Puig i Cadaialch; En Josep Clapers i Berrnguer, En Joan Berenguer i Sala i En
Lluis Rovira i Malla. El secretari Cancelar' llegi, en català, el ciare de
possessió.
Després d'aquest acte s'entona un
cant litarga a Sant Jordi i una Antifona a la Verge.
Ultra el senyor President, van concarrer a l'acte els consellers senyors
Vallis i Pujals, Sol i Riera, els diputats En Jaume Bofill i Mates. Camp
many i Bonmali, eIs canonges doctore
Llenara, GaAia, Cardes Dachs, Ribe.
Casanyer, Vilà, Garriga. Carreras, el
Pare Antoni N. de Barcelona: representants de la Ll i sa Espiritual de
Barcelona í de la Bonanova, Amics de

ex:ceses.

Heu's aci també el triomf de 15 ciencia i dels metocies eieraffies recercant,
ami) la idea preconcebuda de trobar un
fet, trobar-ne di altres insospitats de
major valor encara.
• El doctor Molare acabava la seva
importantissima dissertació exprcssant
al mateix temps eis clesitgs de l'horric
be. "Tant-de-bo--dela-. que la ciencia
no hagi dc servir mai més per olateMr
productcs de destrucc:6; tant-de-bo que
sega -al k ruta excelsa de Pasteur pugel esmerçar les seves activitats en
ajero d'a!: humanitarisme, en guariment de Les malatties del cos i en l'exalter.e de lea ralers de l'espera."

reine - -Per l'entaei n ament tic te liengua entelana. f.:1 pseparaiiie dele metseer Aleeenitre Galf. Llittsee per a la nostra joventto. Itt bell project que es duu
ji !arm a- . per Joan Capa Valla
e„ ea, Vida esecslart
Ensenyamont de la Histeria Natural. Una laca de elineralegia.
L e s r e ferirme enetallines deis
tplares". per Jnaquim M.
Da, talla, S..1. -Del carnet del
nteal re. - Assaiss de valoraeta dala enaanyainants de l'eseela prenärei. - LI -bree . ltertelee. - Noticies breus."

Uechlicacte auNal del gas Eleclorat
Dc canfcrmitat amb ao disposat en
cls anides 10 i ir de la vigent bei
Electoral en relació amb els números ta i rs d'u/tiesta i de lo previst cc
cl reial decret de zi dc icbrer de nato,
es fa avinent que dcs de al dia 21 del
cortant nuco iillS el dia 5 del vinent
maig, ambdús inclussiva, ea trobarau
expesades als baixos de les Cases Consistorials les llistes impresos del
dama junt amb les tnanuscrites. lo::nades pel cap d'Estadistica d'aquesta
"provincia", ccrresponents a aquesta
rimar, referents als individuo que han
d'ésser indulto o excluits en les primeres perque els interesats en elles pugein aduir durant l'esmentat termini les
reclamaciens sobre inclusió, exclusió i
reciiiicadó d'errnrs a què es considere, ame, (free debent lec-se dites reclamacions a la secretaria de la junta, correr de Duran i Bes, nem 2, principal i hores de le tt nou a la una i de
les quatre a les vuit.
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domicili d'ACCIO gun treballar en les vinents
LA CANDIDATURA D'ACCIO i adreça
CATALANA (Trafalgar, 14), in- eleccions per la candidatura
CATALANA
alhora si Satisfaran per d'ACCIO CATALANA, residente
Aquestes eleacions dónen als dieant
compte' l'impbrt del dinar. en l'esmentat barriada, que asciutadans barcclonins l'ocasió Hur
Als addictes i andes d'ACCIO sisteixin a la reunió d'avui, diDiumenge vinent, dia 22, a les onze del mal,
ele nuinifestar Ilur voluntat casituam pre _ CATALANA quia no tinguin vol vendres, a les deu de la vetlla,
tzdan"avant
d'emanen) que s'ofereixin per al local social Ronda de Sant
sent del nostre piel nacional. els
distribuir canctidatures a les Pau, 34, principal, per tal d'enEs hora de contestar les agresdel Bosc
deis collegis electorals. Bestia' l'organitzaciú electoral
sions i les desconsideracions portes
Quan trametin eta noma i a tot
gistricte.
greus' i repetidas de qué Cata- . adreces a les oficinas d'ACCIO
Les oficinas de rAteueu eón
Parlaran els senyors
ltinya ha estat víctima en els CATALANA poden indicar tarn- • oberles
•rarrers anys per part del Go- be si lenen preferencia per vellia. de quatre a nou de la
vern de Madi id j dala seus re- prestar servei en un determinat
presentarais a Catalunya.
111[01n
L
gi11311
hora tamba d'oposar als engaLlar distintiu consistirä en
nyosos equilibris del regionabraçal de la bandera catalisma collaboracionista, sostin- un
OFICIES L CTINKS
lana.
80f111 1 MAI{S
guts a prova de tristos desenEs prega també als adherlts
ganys, l'afirmació plena de l'i- I simpatitzants amb ACCIO CAfiTit i
deal català.
i el candidat
TALANA que el dia de les clecOficina Central: ACCIO CAlona
puguin
disposar
d'autos,
CATALUNYA ES ODIADA MES motocioletes, bledo:fletes I tele- TALANA,
Trafalgar, 14, entreQUE MAI
fons que se servelxIn partidsol.
Catalunya co troba davant par'-ho a les oficinas d'ACC12 DISTRICTE 1
una accentuació de la rancúnia CATALANA, delaantahl noma I
Joventut Nacionalista de la
qua sempre )5 ha tingut l'Estat adreces.
I3arcelcineta, Sant Miguel, 3. '
que la domina. Havem vist les
Delagació d'ACCIO CATALAdemostraeluns reiterados i conACCIO CATALANA, que no té NA al Poble Nou, Pujadas, 188,
fínales del creixent menyspreu i
(entre R a m bl a del
de la profunda anitnadvers iÓ candidato de qtkota, obre una baixos
Triomf i Marian Agulló).
per a la nostra pàtria i per a les [lista per sufragAr les despeses
seres instilucions materials i de la propera Huila electoral, DISTRICTE
Delegació d'ACCIO CATALAespirituals. Ha calgut que pas- per tal cona deuen conaribuirséssim per les més humiliants hi els ciutadans en la mesura NA al dictriete II, Cardara 12,
baixos, (de 9 a 12.
vergonyes i per les injusticias de les sa y as forces.
GIUTAANS: Passeu per les DISTRICTE III
CASTELLO D'ESIPURIES
SANTA COLOMA DE GRAMA- mes ravoltants. No us rec o rdad'ACCIO
CATALANA
greuges
reof Mines
renn la 'lista deis
Ateneo Autonomista del DisNET
Mitin
cents rebuts por Catalunya. que (Trafalgar,. ti, entresol a dei- tricte ITI, Caçadors, 4, princiEn nombre de 63 associals ben viva és encara la punyida xar-hi la voatra aportació.
El ddluns. dia 9 de l'actual. tingué
pal, des de les cinc de la tarda
dels 70 de que es conlitueit el qua en l'anima catalana han
ACCIO CATALANA, despras a loa dolze de la nit.
lloc art miting electoral a favor del
candidat per Vilademuls, Ea Nards Chor Avant, efe.ctuä el dimiten- causal.
de les eleccions, publicarà la
DISTRICTE IV
ge passat l'excuraid auyal a la
inversió donada als cabals que
Pla i Carreras.
Foment Autonomista Català,
granja que la cooperativa La ELS TRISTOS RESULTATS DE per això es recaptjn.
Pujaren a l'estrada En Pla. CabarPasseig de Sant Joan, 113.
rocas, el baffle popular, acompanyat
Flor de Maig posseeix a. SardaLA COL.LABORACIO
Ateneu i Escotes Prat de la
nyola, no havent-se regisLat el
deis consellers destituits.
I l'agreujament dels atacs al
Tot just iniciada l'organitza- Riba, Näpolia 219.
Féu ús de la paraula, en primer lloc, mas petit
nostre dret, a la nostra llengua, ció electoral d'ACCIO CATALA- DISTRICTE V
Entre els excursionistas hi
En Bordes, C0111 a president de l'acta.
al nostre patrimoni econämic i NA, hl ha hagut arnies que se'ns
havia ets regidors zo„ yors Ga _
Seguidament el senyor Cabarrocas,
Ateneu Nacionalista del Dismoral, s'ha P endult en l'època han oía n . i encarregat de munsenyor
l'alcalde,
li, Gulnart i
que ha viscut tots els incidents que han
triele V, Ronda Sant Pan, 36,
se- mas florida de la política inter- tar no sols el servei d'intervensecretari,
el
Isern,
jual
amb
passat a la vila, aconeella que seguis.
vencionista practicada pela re- eile i repartiment de candidatu- prneipal (de quatre a not1)•
nyor aliejimolle.
sin com fins ara, amb la mateixa digDISTRICTE VI
_ A la miga Nacionalista gionaliates catalans. A les de- ras al rarrer, en seccions romnitat, amb e: mateix menyspreu pele
pre.sentaei6 i claracions d'espanyolasme que platas, sima que davant de les
Ateneu Nacionalista "Pätria
traidors a la causa de Catalunya i de ha tingut lloc la
han f`' `, a Inirs. serveis dificultais que per a AGC10 CA- Lliure", Consell de Cent, 227,
Castelló Fiu veure coni En Pla i Car- proalamació dail candidat regio- aquests
d'apuntalament del regim. a
baixos (xamfrà Casanova).
eares , per la seva jovenesa i per la realista per a diputat a Corts Eis Hurs prediquas i ireballs per TALANA representava el r e partiment a domicili, àdhuc d'a- DISTRICTE VII
saya catalanitat. sabria alliberar per Josep M. Trina de Bas, catedra gran, de vegades en quest servei. Els ho agraim molLlibertat, Ateneu Nacionalistia de l'Universi la t de Barca- l'Espanya
'amare més el districte de Vilademuls
perjudici de la nostra Catalu- tissim i desligara que aquest ' la del Districte VII, Marquas
del jou a què ei volia sotmetre la iOna.
l'Estat
espanyol
i
patita,
nya
d'enea,tots
a
exempla
serveixi
L'acampanyaven els diputats
del Duero, 113.
r 1f N • .
les collas politiques madrilenys ratjamant i estimul.
Delegació d'ACCIO CATALAEn fer tis de la paraula el senyor senyors 'sal/1rd i De Riba i una
han respost amb disposicions
de
Badalona,
NA a Sans, Espauya Industrial,
nodrida comiasió
Bardes, fou saludas atnb una sorollosa
i
han arpersecutòries
laostils
i
EL DISTRICTE TERCER
número 7.
complant-a hi l'atenida t alguns ribat a suprimir despectivamant
o,vació que dura ¡larga estona.
Delegació d'ACCIO CATALAComençà dirigint-se als anemias de regidors més dets destiluits reAugmenta considerablement
la qüesti6 catalana deis prograa
Catalunya, contra els quals ens hem de centment.
l'entusiasme a la Barcelona NA a les Corts, Carmel, 70.
de
govern.
mes
Els senyors Trias i Isamat
defensar amb la fe i el fervor pavalla per la candidatura crAC- DISTRICTE VIII
dótie. Dirigint-se a Castelló va dir pronunciaren patriòtics parlaCIO CATALANA. Des que han
Ateneo Nacionalista ' del DisELS
ELECTOR,
MANIFESTA,
menta, esent fortanten t aplau- ,
v.te així com ell estava disposat a teta
eslat anunciadas les oficinea tricte VIII, Salmerán, 62, prin.
SENTIMENTS
TEUS
mena de sacrificis per la vila i per dits pelo nombrosos socia que
de l'Ateneu, Caçadors, 4, prin- eipal.
'
Catalunya. no dubtava que el noble de
omplien el saló - cale.
Amic: els nostres sentiments cipal, el moviment as extfaurdiCastelló dissabte
seguiria, com fins avu:, decia la nit se cele- da catalans, la nostra dignitat nana La reunió anunciada per DISTRICTE IX
Ei
Avene del Nacionalisme
I
esa
dit i energic, pel camí de la dignitat
miting
brarä un gran
(nomas lliures, el nostre data- a aquesta nit promet dosen un
publicä de Sant Andreu, Sant
cieradana i treballaria amb tota la barpalea teatre, en el qual taran les ra de patriotas, ens obliguen a
Andreu, 140 i Passeig cid l 'ab r a
ca ad triomf deis ideal; de pätria i de la naraula ala regidors de donar ara la resposta adaquaUn nucli de joy as entusiastas
19.
la capital, senyors Maynés
da i ens exigeixen una clara i s'ha ofert generosament per fer i Puig,
GUINARDO. — Casal Nacioinánime aplaudiment, promesa de Breinam, el president de l'Aca- noble exteriorització de la nos- el repartiment de candidaturas
qut aixf es faria, va coronar el per- demia de Jurisprucieneia senyor Ira fidelitat intrenrable a la a domicili, el qual ha quedat naliala Guinardorenc, Avinguda
nett del nostre batlle popular.
Maspons, elements dA Badalona causa nacional.
organitzat ràpidament. Així ma- de Nostra Senyora de Montseraixecar-se En Pla se li tributi i de la localitat, i no cal dir els
Parqua la candidatura d'AC- tela és lambe molt considera- rat, cantonada Sales i Ferrer.
tea entusiasta manifestació, penyora susdits diputats i el candidat. C10 CATALANA amb el nom ble el nombre d'inscrita a les (De deu a dotze de la nit els
6: es unánimes simpaties que ha sabut
Amb l'entusiasme regnant es únic de N:Antoni Rovira i Vir- Pistes d'apoderats i interven- dies feiners i d'onze a una del
mati els dies festius).
rorou.star-se a Castelló.
de creare que obtindrä el senyor gin te aquesta significaci6, bon tora
Començà ealudant la digna represen- Trias una majoria aolaparadora desrobarta i ben franca, nosRecordem a tots els que vul- DISTRICTE X
Ateneu i Escoles Prat de la
Sacó femenina, agraMt la seva pre- danumt del seu contrincant, altres la recomanem cordial- guin ajudar-nos en les tasques
seaca a l'acta, ja que aix6 demosnra
ment al len patriotiame.
l'U. 31. N.
preparatòries de les eleccions, Riba, Nàpols, 210 (Poblet).
Centre Nacionalista Dameel seu patriotisme. Digué que aquesta
— El diumenge proppassat
El Ccmitei electoral que. des de les cine de la tarda
ola. amb la sera actitud tan noble i a la muntanya Puig Castellar
fino a les dotze de la nit, san crätic del Clot, Muntanya, 7.
Delegació d'ACCIO . CATALApatreótica, ha donas un ball exemple i conveines s'hi calä un foc forobertes les oficinas.
ALS AMICS NACIONALISTES
que 1 ' mperonarà a treballar per Casta- midable, cremant-se nombrosta
NA al Poble Nou, Pujadas. 198
ACCIO
CATALANA
demana
(entre Rambla del Triomf i Malió i per tot el districte, pel qual esta pina, durant aquest fins a la
AL, DISTRICTE CINQUE
l'ajut da tothom.
rian Aguiló).
dispa s at a fea tots els sacriticis que matinada del dilluns.
El Consell Direenu de l'Atea
Barcelona
necessiten
Es
ciaigua — Corresponsal.
Es de suposar que bou inten800 interventors. Els qui vul- neu Nacionalista del Districta SARRIA
cional.
Delegació d'ACCIO CATALAguin oferir-se per a prestar Cinqud prega a tots els setas asVila ,
sociats
i
a tots aquells que val- NA, Baixada de l'Hort de la
trametin
nom
que
servei,
aquel
SEU D'URGELL
SABADELL
Els Pomelis de Joventut
Conferencia :: El butileti mupopular, la religiositat popular, Mialca
Les s:mpätiques i entusia•Aes pamenioipal
Funerala
i de pau i harrnonia qua durant
Med ina , la vida social i jurídica. ohnietas d'aquesta curat (Urgellet Flo- la sa y a gestió com a diputat ha
As-ui, divendres, a les deu de. la nit,
jemes de hateig, casament i cotorra.
rit i la Mare de Deu d'Urgell) han portat a cap a tot el districte.
Er Manuel Alcannara donará una contu rnt. les ocupacions i les inddstries,
tasut la lana pensada erinauguaar el
Els elements de l'U. 31., roncomprenent priucipalment tot alls refarero:a al Centre de Dependents del seu programa d'excuraions, partaat al
ven;
uts
de
l'adverstat
que
per
ferent :As pastors. a l'agricultura. als
Cometa i de la Indústria, d'aquesta lo- cor mateix de nostrz Pireneu, entre
arreo,
pescadors i moriacrs, etc.. Ira testes i
ca:itat, desenrotllant el tema: "Una en- la gens dc barretina vermelia i musca al seo candidat se sent
les liados dr l'any i els joes, eaports i
busquen por iota els mitjans
EN HONOR D'EN PUIG I SAIS
garatzació politica del traba!! : el ré- i caputxa negra, avesats al conecte da
dauere tradicinnale.
al ampar de toles les "protacg:rn soviètic".
nostres
de
Les
juntes
del
Sindical
de
Meses
la terra, l'aroma suavissim de
Son ja motu, les entitats ' i els par(dotas", fer reeixir la sa ya rataAquesta canferencia és pública.
tientan: etc tot Catalunya que han roideals de DiAt i Patria, que tan ardicosa que cada regada Catalunya, Col.legi de Metges de Bardldatura,
mangan a remen, Ajadas i fonornfies
— Horn sap que van per boli carni dament protesten. Es d'aquesta manacelona i Mutual Medica es reun i ran en
sals fa més impossible.
a l'Amiu per a l'Expoeició. pujant a
les gestions lates parque el nostra
ra cara la gran obra dels Pomells de
els viatges a Ma- fraternal äpat el dissabte, 21, a los nou alruns cantonare els que han reta( fa
Sovintegen
tingui un Butlleti municipal.
Joventuz s'ascampa per arreo, per les drid i d'un gahadal de destila- de la nit, a l'Hotel Majestic, per a
ratalocata.
celebrar l'éxit de les eleccions darreAquesta publicació, órgan de I .Ajua- planes i per les serralades...
Igualment han començat ja a arricieno i trasllats, que tenien
tament de Sabadell, softri una vcgada
A Nostra Sanyora dc Segara san- portar una comissió de "nota- rament celebradas per a elegir la junta
bar lea aportariuns de centrea etuogr&al mes, i no cal dir que serä redacta- Cuan: ernp : nat front a front del nevat bias" qu a hi anä a buscar "pro- del Col.legi i en honor del insubstitui!ira de foro. de Catalunya, que hau esda e xclusivament en la nosnra llengua. Cadí, sobre les allaus feréstegues 1 saSindican, doctor II.
tat especialment invitats a l'Exposltecció", sois n'ha pogut portar ble president del
i
davant
l'impossibilitat
se
celebra
cada
any,
cl
primer
cin. Entre aqueets ,a1 notar lee dele
— Aya, divendres, se celebraran a litär:es,
Puig i Savi,
dos "comendadors".
Mireeus d'Etnogratio Basca de Bilbao
l'església de la Purissima Concepció
d'invitar personalment a tots eis
diumenge després de Päsqua. un imEi diumenge passat el senynr
i Sant Sebastia, el Mueren Adieten,
cats i col.legiats, seis prega as denn
d'aquesta ciutat, els funerals per a le- portan.. aplaca al qual hi concorre teta
d'Aries (Provenel fundat per Mistral;
Barä de Güell reaorregtui dife- per convidats i que passin a remetre
la
gent
de
la
contrada.
Allí
es
din-torre repós de l'anima del qui fu
les de "1.0 rienda". <Ir Roma, etc.
Josep Comas Marques la. C. s.) , pare giren les intripides pornellistes. Des- rento nobles del distriete, tro- l'adhesió per tot divendres vinent, a
1.'"Instituto Nazionale cli Dent oPsi
prés d'una hora e muja de pujada, des bant-bi un ver entusiasme.
les oficinas del Sindicat, Santa Anna,
del nastre benvolgut ami _loan Comas
de Nápols. e'ha encarregat-colgia".
Al vespre fan una visita al número 28, primer.
del cim d'un curó albiraren el Santuari.
i R:batallada.
d'ergenirsar les n ed.lecrions rderents a
Centre
Regionalista,
el
saló
Trobant-se allí amb la precessó deis
la cultura tradicinual havent
• 4, •
qual es velé ple de
aconseguit que remetess'n materials. a
pobles, ellas, tan gent:Is i fervorosos, dilates del
a
les
sis
de
la
tarda,
a
l'Insti
a
gorn.
gom
Avui,
mea d e diversos dele sane asombres. la
CANET DE MAR
cofant-se totes la blanca caputxeta, raDirocció General de lee Antioni t ats i
En amical conversa es parlà tut de Química Aplicada tendrá llec
saren devotament el Sant Rosari que,
Ho menatge a la llengua catalala quarta i última conferència del cuas
Bell o s .Crtn del liny era italià, el Cnntlde la Huila vinent i la imporläncom és costura tradicional, havia ja
na ;: Festes de Sant Jordi
t de In X(1, Exposic16 de Bailes Arts
donant el Proque
amb
tan
beis
ve
per
a
la
causa
de
que
té
cia
el
senyor
rector
de
La
Bascomençat
Roma, etc. S'està esperant 5 ma,
Catatunya, exterioritzant-se un fessor del Collage de Franca, NI. Mote- de
D :umenge vinent, vigilia de Sant
sida d'Ortons.
col.laboracia d'altres cemrce de Galirete.
Jordi, la Joventut Nacionalista, ha orEl ser.:- . r rector de La Bastida , n a- ver dalit i ardiment.
cia, de Portugal, etc.
Parlarä de "L'eu‘ra scicntifique de
g anitaat una grandiosa diada d'afir— idee tornat del seu viatge
cedles al prec dels pomellistes. resa Le
-rat fa creure 'que aqueeta F.xporei ' ti
tema
ha
despertat
Berthelot".
Aquest
mació catalana, que consistirá en dl- Visita Espiritual a Nostra Senyora de a Madrid, en aornpanyia del seerr 15 moli notable, crinstituint una se.
un
ver
interés
entre
els
amarles
de
la
.Montserrat ; ressonen altra volea els nyor Milis i Campa i
Nos actas. Heu 's aquí el programa:
t'Unible manif,starie. de la vida 1 de la
motiu pel qual es fa avincat
eultura tradicional del 'nnetre
A les deu dei mati, missa al Samoa- cäntics, el commovedor "Déte vos Sal- de R. 0. de Calelia, el també
que
la
dita
conferbicia
será
pública
ti de la leí iscricórdia an honor al Sant
nostra
vila.
de
,
Cuneé
que totes aquellos persones que
ve Maria", del Ilustre. Alvarez, i el alcalde de R. 0 ,
po.erolain objectee. fotogratles o dibui— Es comenta t jocosament
P,tr ú; en acabada aquesta es repudVirolai.
deis t eette,
ran les tradfcionals rCees.
i amb tota mena de comentnris EXPOSICIO - GRAPICA D'ETNO- :os referente • qualseved
‚ass arnunt chata i que desitgin
DE
CATALENTA
reviscolaGRAFIA
el
DE
MAR
i
divertits
i
satlrica,
ARENYS
A les tres de la tarda, grandiós acta
zurdos per figurar a l'Expoalcili, ne
fantäst.ica "So
dho menatge a la Llegua Catalana, que
d'Etnogratia 5 Folklore de
Viatges ;: L'Eco- montde Ita nostra
serteixin remetre'le sp are' perelre lampa
D'alecciona
eiaciad Económica de AmlgOs Calalunya", d'acord arob la "Lliga de al director de l'Arliu i
c elcbrarä al teatre Principal, en el
Desaprensió :: Pro- del País".
Barietata ercursloniates de Gatalunya"
gua i la parlaran els conegurs oradors nòmica
Fondero de Cstalunya. Facultar de Fi.
(mesó
cata preparaut una Exposicid ea la
loaotia i Llettes, tniversitat de Bar.
— 'Malura t haver-hi qua per
tstanislau Duran i Reynals, doctor Je
uraran
fotografíes,
gravats i ch.
grial
fi
g
tetona.
$ 9 Riera i Punti, En Manual :naa fijes p leatorals n'atribueix
Repta malt entusiasme entra
jacten, dc tnts e lo 118110(1eesi de la cultuMoret i la senyoreta Na Josepa Bar- tots ele elements nacionalistes reata arta annsta que l'aprovatradieional del zydSle cataiä.. A rera
EL
BA.MICS DE LA EkSTRUCC,I0
to men, i en acabar, sardanas per la inanticaciquisies en prb le la cid per les obres de rectificació sena de Il`n modificacione que os riedicada cobla.
El /mayor Unte Duran i Ventean en
gues oporld fer, el pla de l'Expordc16
candidatura del senyor Dará de i rahaixamant de la rasant de
l'aote'loatigural de la Eneletat Barre,ornpren en prinripi lea eesnieule secA les den del vespre, representació Giiell, la victòria del (mal va la earretrra, son degudes a les
tonina d'Amito de la Inetrueein desee ciona : Tlpne tradleionale, Indumentk
de rubra patriótica "Els Segadors", cada dia afermant - se mes.
gestiona fetes des de fa molts
pel quadro e$ceilic
t
arà sobre el tema "La cultura 1 raeria
popular,
la
ifeoila,
la
Casa-popular
anys
per
el
Baró
de
Giiuell,
Ne podia suceeir altra cosa,
de la »vi:wat Na1 la sida doméstica, l'Ad) . el gravat rle. dele heme, politica".
cionalista.
donada l'actuació catalanitzant com a diputat pel districte.

ACCIO CATALANA
Pensa, catalä que mentre l'Estat espanyol

Míting al teatre

s'ha fet gran histöricament, Catalunya ha estat
empetitida i sacrificada.
— Si vols contribuir a la futura Ilibertat i grantiesa de la nostra pätria, afirma plenament l'ideal n
nacionalista i vota el candidat d'ACCIO CATA-

EE

J.

LANA

il

N'ANTONI

MIRA BU
1

DE CATALUNYA

CRONICA DE
CULTURA

u
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RUIN 1 11111111

'''..mnannnannannnnennonannanannannunnnn

i

D'ESPORTS
FUTSOL
LES SEM/FINALS DEL
CAMPIONAT D'ESPANYA
Aquesta nit arribaran, probablement,
els equipiers de Gijón que han de disputar demä passat amb el nostre Club
Deportiu Europa, la primera semifinal d'aquest Concurs.
Els campions de Catalunya s'arrees.
gleraran eie igual forma que el dia
de la notable victória de Sevilla; per
la seva part, és de cretina que ds asturians vindran tumbé complete.
A horas d'ara no se sap bé encara
qui arbitrará el partit aquest. havent
estat proposat En Montero o Er. Larranyaga; per consegüent será un d'aquests recaurà el nomenament.

AUTOMOBILIISME
LA CURSA PENYA RHIN
Errs escriu el nostre correspopnsal
de Sabadell, a prop6sit de la gran
prova d'automóbils:
"Decididament, hom aren que será
un fet la celebració a Sabadell, enguany, de la Cursa Penya Rhin, i
a Vilafranca. Durant aquesta serenana, els elements esponjas de Sabadell
estan treballant vivament a fi de que
sigui una realitat la idea que hom
Ilençá respecte d'aquesta cursa. 1 sabem que la gent de Sabadell ha respost generosament i desinteresadament
a la crida feta des de l'Alcaldia, per
tal d'assegurar que aquest esdeveniment esportiu se celebri a la nostra
ciutat.
I és que realment aquesta cursa té
per Sabadell una importancia transcendental i si ara que tenim tan bella
ocasió la deixéssim perdre, demostraricen no ésser dignes de figurar entre
els primers pobles de Catalunya.

NOTICIAR! DELS CERCO
SOCIETAT D'ESPORT BASC
e D'entrenament seran jugats diumenge els següents partits al Frontó Corntal:
A les onza: Thomas-Amat, yermen!, contra Sunyer (S.) -Canals.
A les dotze: Aballi-Rovirosa, vare mells, contra Pons-Mas, blaus.
AUTODROM DE SITGES
'Un d'aguases dies surt cap a París
el director de l'Aut6drom, senyor Armangué, per gestionar assumptes relacionats al carrec que ocupa, entre els
quals figura el de convocar una reunió de determinats alemanes de l'automobilisme, encaminada al major ixit
de la nostra gran pista que tanta expectació ha despartas en la capital
francesa, reflectida per la Premsa
esportiva de París, que freqüentment
se'n ocupa i que amb tan d'afecte
va rebre fa poc la visita del conseIler gerent.
Es probable que aquest senyor, acom
panyat d'un dels arquitectas de l'Autódrom, surtí cap a Itälia també
aviat, en visita d'inspecció del de Mili, reunint-se allí amb el senyor Armangué per traçar Cl pla definitiu
dele serveis dr tota mena.
SOCIETAT DE "BASSE-BALL"
Celebren, que la nostra iniciativa
hagi despertat en tan curt espai de
temps un entusiasme i afició digne
de tot elogi. A liorta s'estan constituint "novenas" comptant ;se entre els
seus elements,. notables jugadors cubans.
A prop6sit del repte llançat pel Basse Ball Català, l'acceptem sota les següents condicione:
Que es destini la recaptaeió a un
establiment benefic i que el venales
pagui encara mil pessetes, també per
a beneficencia:
La "novena" d'aquesta Societat la
formaran eta que segueixen:
Torren!. fes-Oromi, La Rubia,
Boucher, Saprisa, Cruz, Gaudier, Oromi-Mas, Gutiä-rez,
Soplones, Cuadra, Garchitorena i
Reyes.
Esperem la resposta.

GRU ESPORTIU DE LA CAIXA
D'ESTALVIS
Diumenge comencaran, als trinquets
del G. E. C.- E., els partits deis Campionats social de pilota a mi i a pata,
per parelles, que l'esmentada entitat
organitza enguany.
Actualment eón els eatnpiods de pilota a mi els senyors 3.f. de Barreola i J. Id. de Delks. El campionat

ele pilota a pala es disputati suma
per primera vegada.
Els trinquets del Grup es veueri
aquests dies molt cor.correguts, ja que
seo./ molts els seus socia que es dediquen amb entusiasme a completar llur
entrenament
•

SOCIETAT CURSES DE CA.;
VALLS

-Alar es va rebre de Sevilla un telegrama VI el qual S'avisa la remesa
d'un lot de cavalls que arribaran mole
aviat a la costra ciutat.
També s'ha rebut un important
stock Ot. cartells impresos a Viena
que segurament cridaran Faienció del
públic per la seva acarada presentació i per l'elegancia
propietat
dibuix.
A l'Hipódrom s'està c. onstruint tma
gran tribuna- réserVaila ab socis del
Barcelona .Turf.

NOVELLA ENTITAT
S'ha format una novella entitat sota el nom d'Agrupació Excursionista
Turó de l'Heme" pc1 lomeen de l'Excursionisma,. com el seu . norn :ndica.
L'estatge social és al carrer de
Sant Joaquim, 6, baixos, Gracia,

DE EÁTILDNI1
SANTA COLOMA DE GRA-,
MANET
.
,
Acaba de fundar-se 'una Societat per a la creacid de tota
classe 4'esports, sota el titol
Centre d'ESports . Gramanet,
ami domicili al bar La Perla,
quedant constituit el Consell
directiu de la manera segiient:
President, Pero Pla; vice - president, Joaii Meya; tresorer, Ito-;
bert,Orts; comptactor, Joan
rrents; secretari, Josep Mauent;
vire-secretan, Josep Pedragol
sa; vocal primer, Isidre Tora
renta; vocal segun, Josep Torrento; vocal tercer, Isidro Galt.
Havent-nos assabentat que
tota la dOcumentació i discossions es farä en nostra parla,
els adrecem l'ostra enhorabona,
'desitjant - los a la vegada
iía i propera vida en mig de
grans exilo.
VALLS
Diumenge l'Atlètic Vallenc jugará
de campionat en el ecu camp contra
Ilberic, de Tortosa.
En el partit de primera volta aquest
darrer equip guanyà per un gol a zarca
El "Valls Deportiu" es trasIladara
a Tarragona per a lluitar també de
campionat amb el "Tarragona F. C.".
— El dia 22 d'aquest mee, la novalla agrupació "Esport Ciclista Va.
llene" celebrara una curva de bicicletes en el circuit
BORGES IlLANQUES
— Diumenge passat, en el
earnp del Joventut, se celebrä
un interessant partit entre el
primer d'aquest club i el Ràpid,
de Lleyda.
Malargt el fort vent que rejo
nava, els del Joventut demos
traten una superioritat ben patasa, conseguit väneer als forasters per 2 goals a O.
— S'e't aci 120111 ha quedat
constituida la aova Junta que
es proposa reorganitzar el Camp

d'Esports: Prasdant, Josep
Fort ; Vis-presidenta, Manuel
Farrerona i Bonet Benet; Seriftaris, Càndid Frarré i Francesa
Ritts; Tresorer, Enric Clavarla; Comptador, Ramon Sano;
Nocals, Joan Cornudella. Bonaventura Baiget, Miguel Miau i
Dele Sagalä.
Präximatnent publiaarä un
manifest dirigit a l'opinid espllcan l ml que es proposa portar

a

cap.
Cal reconbizer qua amb l'ad- e
vetehnent d'acinesia nora Junta,
al Cazan d'Esports se 11 dona
un altre eaire, al rneuys catalaliase i mes seriós que allane.
Mentrestant, perä, les farrees
esportives rninsndran divididas
tirant cada ho riel seo cantó.
La Joventut Nacionalista amb
gran entusiasme ba aeordat
comprar el camp que auara tenia llogat per tal que la seva

EN MIME VI ES VICR
MORI EL DIA 14 DEL CORRENT

(A.. C.

CONFORTAT AMB ELS AUXIL1S ESP1R1TUALS 1 LA BENED1CCIÓ APOSTÓLICA
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afligits esposa Na Empar Pons Pla, fills Empar, Concepció i Francesc, fills polítics Joan A. de Codina i Isabel Ramírez, néts, germà (absent), germa-

nes, germans polítics, nebots, cosins i parents tots, i les raons socials F. Vives Pons i Successors de E. Coral i Companyia, S. en C., en recordar a Ilurs amics i cone-

guts tan sensible pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als funerals que, en sufragi de l'anima del finat, se celebraran
deml, dissabte, dia 21 de l'actual, a dos quarts d'orize, a la parroquial església de Nostra Dona de Betlem, pel que eis quedaran sumament agraits.
Les misses després de l'ofici i sguidament la del perdó.

No es

~a per despedit
Els Ex•cms. Srs. Bisbes de •Barcelena ì

a nombrosa joventut pugui enfor,
tir-se amb la práctica de tots els
esports.
Els del Camp d'Esports també teneu grans progeetes: En
resum, que je s'ens gira:ft l'efe
Vi el dia dele partits.
I

SANT BOI
.
N& In= u« Un partit amist6a, al
'.amp del Samboit, catre rema, Aguises el Samboii.
Fou un deis nailon partits de la
temporada, quedant 3 a a a favor dels
bocata.

En distingiren En Torres i En Petit. Els abres molt grisos.
El eisig centre que fins ara haría
jugat amb el Foment, de Molins de
RE, i que ha ingressat al Samboii,
va jugar molt
Han entrar a formar part del Samboil, En Sala, ex-jugador de l'Avenç,
i Bassas, del Foment, de Molina de
Rei.
SANT FE'LI g DE GUIXOLS
/Inmerge passat jugaren l'Ateneu
Esportiu i el Ripid, els quals desenrotllaren re rnagnific joc, acabant
empa ., ts a cinc.
El Räpid, presenti a Bruniquet, Barden. Salas, Lorente, Roig, ßfanages,
Bey, Sanchez, Paró, Parra i Raureh.
L'Ateneu Esponjo, a Soler, Canals,
Palaht II, Casagran, Sarda, Palahi,

Casanoves, Coll, Carreró, Bux6 i Collell.

Dels forasters, molt be En Bey, el
qual marca tres gola, un altre En
Raurell, i un altre En Parra. En Peidril. va jugar molt i precís; Boniquet
esva retirar lesionat, abans d'acabar
el partit.
De l'Esportiu estigué senzillament
colossal En Correrá, el qual marcä
guatee gols estupends. Buxó entrà el
toreen, Sureda repartí molt de joc,
ajudant-lo bé En Casagran.
},IATARO
L'Euro B. C. al sen camp va v¡neer
per 7 gola a 3 al primer equip del Gramollera F. C. La primera part resulti
molt igualada, dominant força raes l'equin forä; no aixt ala segona, que Imposta el p ostre onze del joe tot °partirnitat i /aniden deis l'oreas es multiplicaren, imposant-se de manera que fou
un complet
Lis equipe es presentaren de la seg üent faists: Granollers: Ambr6e, Mea,
Miralles, (»are. Duran, Ventura. Pey,
3Iartf. Arenas, Bonany, Guix. ',Muro
presenta Vemilp Florean, Vila , Comas,
Pons, Lleonart, Verdier, Cme, piqug,
Huesca, Cenet, Folisart.
El C. D. atare, enaferrissat partit i lluitant amb un equip de foro
Enes importancia i joc que ell cona indiscutiblement es el Catalunya, de Badalona, obtingue la vietória per dosi
;pl.; a zero. El que pot la fe en el
triad i l'entusiasme en el joc! Ele farsas no ¡so/Iteren marcar cap gol, perquè el porter del Mataró esigue molt
P4. L'equip local l'integraren CasabeUi, Blaaels, Oliva, Sanabra, Roig,
Pons, Damont, Gómez, Pineda i Clau-

GIRONA
A l'estadi de Girona tlugue lloc un
partit entre el "Morters del 42" (de
I"Espanya". de Barcelona) i la "Unió
Esportiva Girona", guanyant aquest,
per tres gols a zero.
— Aviat començaran a Llers les
obres d'explanació d'un camp de Intlool
situat al leen mirador de "La Creu",
cantan per En Pere Corominas en les
"Grades de l'Empordà".
BARREAL
Diutnenge juraren els Regona del
Francoll 1 el de S. C. Sarralene. queden guanyador el primer, per 4 gols a
zero.
La mateixa tarda concertaren tanU
un altre partit arnistös els primers
equipa a l'Espluga de Franeolf,
test, després d ' Un joc bonlquI• sim per
roces dues parto, empatase a U gols.
Foren en bon nombre els andes del
loen esport que es traelladaren a la reina rila de l'Espluga, essent obsequiades les, nostres damiselles amb tormo.
sos ramells de flora.

Es ven LORYC
en perfecie estat, completament equipat
Raó: Liúdo, 20, 2.-1.
de 6 a 7

Els Pomells
Joventut

de

LECTURA DE POESIES
El Pomell de Joventut "Violetes",
amb motiu de donar-hl una lectura dr
poesies del seu Ilibre de recent poblicacto'""Pels camins de sang i de. door" el pulcre poeta Domènec juncadella, ha organitzat per al diumengc,
dia 2.9 dcl corrent, una escollida tes:a, a les quatre de la tarda, a l'Atev.eu
Obrer del districte segon (antic teatro
Olimpo), celebrant-se, a mes, representacions teatrals i concert de guitarra pel Trio López.
Es fa avinent a tots els Pomells que
desitgin assistir-iii, que les localitats
es despatxen els dimarts, dijous i dissaldes, de set a vuit del vespre, a l'adreça del Pomell.
LA FESTA DE SANT JORDI AL
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Per tals que els pcmellistes de fora
Barcelona no quedin servir localitats
per a la testa de Sant Jordi al Palau
de la Música Catalana. el Directori
disposà que el primer dia de venda de
localitats sols poguessin donar -sen cinc
a cada comprador.
Gräcie's a aquesta disposició, els pomellistes poden demanar els dies surcessius el nombre de localitats que
eigen.
a
a la Unió Musical, Portal de
l 'Angel. s i 3.

PAVELLO DE NENS A L'HOSPITAL DE SANT PAU I DE LA
SANTA CREU
S'avisa tots els potnellistes que dernostren interes per rebre instruscions
sobre la subscripció del Pavelló de
nens, que imprimint-se un suplement
d'"Amfora", que sera repartit junt
amb el número del mes d'abril, en el
qual hi hauran totes les instruccions
per a la gran subscripció popular que
latan tots els Pomells de Joventut de
Catalunya per pagar la construcció del
dit Payen&

PROCURA
no manqui un flascó de

AIGUA DE
COLONIA ANEJA,
l

ue perfuma i suavitza
l'aigua del laany.
PERFUMERIA GAL

YLASCÓ 3 .50

e
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LA BANDERA DEL DIRECTOR!
EL PRIMER EXIT
Gran és l'acollida que ha obtingut
per tothom, la iniciativa del Pomell
'z Nostres Amor,", d'oír-criar una bandera al Directori dels Pornells.
Veient l'axit obtingut, les pomellistes del "Nostres Amors" han cregut
necessari que unes dames. profundaraunt catalanes, avaloressin la seva tasca i ha escollit les que segueixen, el
num de les quals fina ja tot un perinde de la nostra Pätria, ja que elles
representen el treball
l'amor a Deu
i a la Patria.
fieu's set el nom d'alutstes clames,
Sres. Agnes Armengol, vidua de
Bada, presidenta honoraria; icsepa
Dach s , vidua de Prat de la Riba; Dolcrs Maca de Puig i Cadaialch, FranciscaBonnemaison, vid:2 de Verdaguer i Callis; Paulina Tuset de talles i Pujals, Catarina Albert (Víctor
Catala), Josepa Jaume de Masse;;
Matilde Bassols de Vidal de Llobatera, Roca Sensat de Parre, Assumpció
Tapis de Guarro. Maria Carbonell, cidra de Sastre; Constauca Torres de
Bonshoms. Concepció Urinch de Catarineu, Mar Puig i Cadafalch
Cunill i senyoretes Anna Rohes Mortjonell i Rosa Pons Fi:bregues.

mái
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Viefi, š5hãn dignat etinCédir indulgències en la forma acosturnada

seil. La coneurrncia n'eixf molt satisfeta,

.

convida particulartnent

MADRID

FESTA PATRIOTICA
Al festival p.,triótic que els Pomells de Joventut celebraran diumenge, dia 22, a dos quarts de cinc de la
tarda. al Palau de la Música Catalana.
s'estrenarà, per l'Orfeó Renaixement,
"L'Himne a Catalunya", del nostre
gran Guimera, música del genial compositor En Claudi Soler.

EL POMELL DE JOVENTUT
"ESTOL DE SANTA EULALIA"

4-94 -:-, 2.- 2

Noves religioses
Aviat sera solemnialment beneida la
primera pedra del nou temple parroquial que s'ha de construir a la barriada del Fort-Pius, amb façana al
carter de les Corte Catalanes.
— El dia 29 del que som hi haurà
Missió a la Parróquia de Sant Feliu
del Recia la qual anirà a càrrec del
reverendP. Bru d'Igualada O. M. C.
— Ha pres possessió de la canongis dignitat d'arxiprest de la Seu de
Girona, cl dcctor Jaume Homar, %inri general d'aquella diácesi.
— El b:sbe de Vich ha prohibit la
lectura del diari Ef Trabaje, publicat
a Manresa.
— A Reas han començat les tasques de la primera semana catequístics.
LA CESTA DE SANT JORDI
Hem rebut de Manresa el següent
programa dels cultes que se celebraran amb motiu de la citada de Sant
Jordi:
Per tal d'obtenir de N. S. Deu per
med;ació de la Verge i la intercessió
del gran màrtir de Crist, Sant Jordi, la reconstitució espiritual i temporal de Catalunya, se celebraran eis
scgiients cultts: Al mati, Missa dc Comunid amb plätica a càrrec del recerend P. Remigi de Papiol, O. F. M.
Es cantara la Missa popular d'estil
gregoriä de la Mace de. Déu de
de mossèn Lltds Romeu. Seran
beneides i repartides les s/anbóliques
ros:, de Sant Jordi. A la tarda es resarà el Rosari, es ara la visita a Nostea Dona de Montserrat, lectura piadosa sobre la vida de Sant Jordi, i
cant de l'antífona pasqual "Al.leluia
prze-lite". Farà el sermó el canonge
tic la Seu de Barcelona, doctor Llohera. S'acabara la (esta amb el cant
dels Goigs de licht cavaller Sant
Jordi. A n'aquesta testa hi prendran
part la Lliga Espiritual, rOrleó Manresà, Joventut Nacionalista i Casal
Regionalista, Delegació de l'A. P. de
l'E. C., Esbart de Dansaires Manresà,
Fument de la Sardana, Crup Patria,
Comissid de Nostra Parla, Entitats excursionistes i els Pomells d'aquesta
ciutat.

EL CENTENARI DEL BISBE
STRANCH, A VICH
El proppassat dilluns es van celebrar a Vich uno solemnials Sunerals
amb molla del centenar; de l'assassi-

nat del bisbe Stranch. Les despulks
del'il.lustre bisbe ¡oren traslladades,
en procesad, a l'altar de Sant Pau,
de /a Catedral de Vich, on sha cona-

trtüt 015 magniiic mausoltu. A Le sis
de la tarda va tenir lloe, a l'església
del Curry:, una sessió necrológica.
as
s
Quarauta leones.— Església de les
Germanes de N'ostra Dona de l'Esne-

ranga. llores d'exposició: De dos
gitarts de non del mati a dos gitana
de set del vespre.
Adoracin nocturna.—Sants

de Loiola a la

parroquial de Saut

Cort sie Maria.—Nostra Dona de la
Gloa a la capella ele Mareds,
l 'tlles en sufraéi de les aoMes
Purgatori.--Tern de N'ostra Dona del
Perpetu Socors a la sera mella ,Escecial, 150.)
lud missa d'avui.—Tercer dia de la
infraoetava; calor Mane.
RETAL CAPELLA DEL PALAU
Celelmant l'honorable Gremi de Mestres Misten de Barcelona una tanda
confor¡mcies que finaras lloc
ran t els dies del 23 al 29 del corrent,
Je set a rail de la tarda a la flelal•
Capella del Pulan, h 'irre del su
superior, reverent pare Ildefons Boca,
S. J.. es prega a teas els components
del raro de la fusta la convestSsc,a
la sera assisteneia a les eamentailes
confernucies.
semn

wrai•

diä(13 1110P.SelTäliild

Aquest Pomell ha organitzat, per
al dia /O de juny %Miau. uns solemnes actes en celebració de la seva (esta inaugural.
A les nou del matí, solemne Missa
de Comunió a l'església de Santa Clara Cantiga sala d'Ainbaixada dels Re/3
de Catahtaya i Comtes de Barcelona). Seri celebrant el doctor Masilexeitar. Es beneir la Senyera del Postreit, apadrinant-la el secretar/ del Directori, senyor Serra i Ustrell 1 la ae-

•*
A resciat de primavera, entre can¡Orles d'ocells i vedaras de flors, ve la
(liada de la Ver,e,e bruna 1 roma, de la
°ostra escolio regina, estel del hlont.
serrat.
Aixf com cada any, al pasear, li fan
t rinut de les arces galleabas, renovellant
el jatdi mere formils de la muutan:;a
eutie totes eseollida per l'Etern, aist
tambe tots rls 'mides de Catalunya terma un ans darrera l'altre en successi6
ininterrompuda de generacions per a
fer a la Sobirana Senyora cantades

ya

mere etabaamades d'esperance&

filla Na Maria gAtg.

Es per alzó què, seguint la volada
del poble i amb lindó d'apóstol, el gran
bisbe Torras i pazca composa la patriótica i devottssirna Visita Espiritual a
la celestial Regina, després que el Vicari de Crist a la terra baria donat el
patronatge de la Verge de Montserrat
sobre tots els eatalans a l'esgranar-se
l'any milenar de la devoció nostrada.
I, filla d'aquella tases apostólica del
definidor de la "Tradieib Catalana", la
Lliga Espiritual de la Mere de Deu de
Montserrat suara s'ajuntä amb els germans seglars dels monjos, els oblata benedictins, i amb la Unid d'Escolans de

jfeatserrat, que en tornar a les seres
case« no han pan deixat d'Asee eantaires de la Verge, ni el son) del Meneetir, i aplegant-se tots a l'Academia de
la Joventut Cattlica, mitin casal tornaren del Montserrat a Barcelona, es
rebé l'imputa de l'Acció'Popular, de l'Agrupació "Ele Montserratins" i del Directori deis Pomells «le Joventut, que
acabara de prendre per eatrona la Verge de Montserrat A xl s'organitzà
l'any passat la Diada Montserratina,
portant arreu la joia deis reces de la
IR,gina deis ocells, de les flora, de les
mustanyes, dels cors, dels ponles i de
la Patria.
Perú no es tasca el cerele dels ama'
dors de la Mare de Deu en l'adrocuciú
mes falaguera als cadalsos; coleta e i
vol, volem fer un devassall-xamplre
de NTS cada any mes grandids, i convidem a totbom.

Convidem a tothom per tal que e]

dta 27 d'abril, diada de la Velx, de
Montserrat, rebi la Postra Regina lbs.
menatge esponerds del seu poble; q ue a
la pregGria de la Casa Pelan de la Ver.
ge ‚'bi ajunti l lorad!, de totes les coz.
trades de tots ele temples, de totes
llars; que a les postres famllies sigui
el dia de la Mitre de Déu M'intima
rat dia de (esta plena, d'alegria corre
nieta, d'esperança indefinida; que tot
teegut florida que tot eanti; que d'un
cap a l'altre de la nostra terra recama
el "VIrolai" dolelsaira del sastre aran
poeta: que no cessi de pregar-se per la
Pätrla arub lee inrocacions ‚dadores de
gran bisbe de Catalunga. Quin bo do
naria ala p ostres cots si. a rigual que
un Sant Pare digne: -Catalana, a la
mutanya de Montserrat i en la derota

imatge que allí es venera. teniu la vos
tra Mare", l'augur representan; de
Crist al cene la nostra curamemoraein,
consagres mes especialment la festa de
la nostra Mere. de la Mere excelsa de
la gran familia catalana, declaran; el
din de la Verge de Montsergat festa de

precepte pel calendari religies de Ce,
tainnya!
Fem-nos en tot mereixedors, ureataut el p ostre germantvol convit a la
Piada Montserratina. Cooperem-hi amb
totes les sastres (orees, atab teta la
nostra voluntat, amb tota la. nostra le.
—I-a Comissió organitzadora.

DARRERA HORA
LA C3NFERENCIA D'EN VAINCIDENTS I PROTESTES
LLES I PtiJALS
La conferencia que havit
transeorregut amb absoluta cal.
Anit. al Palau de la Música
ma . fou durant 'larga estona
Catalana, g l senyor Vallès i Pu_
terrompuda sorollosament per
jalo donis la seva anunciada
gran part del públie. que mani
conferencia sobre "La "unidad
festä la seva protesta per una
nacional" i el separatismo".
tendenciose alusió — amb
Després de breus paraules
dent finalitat electoral — a uns
del senyor Vidal i Salvó. el qua)
textos d'en Rovira i Virgili.
va presentar el conferenciant,
Cal fer constar que rúnica
el senyor Vajliis comerle:fi el sen
()vació unänimr que es tributà
discurs, la primera pan l del
al senyor Valles Ii fou feta des'
qua l fou exelusivarnen( dedipreis d';firmar que el separatiscada a demostrar que la unitat nacional d'Espanya es un me es un lot positiu a Catalumite. S'apoiä per demostrar el nnya i que cada dia pren vn4S
ecu acerb en nombrosos textos increment.
Durara l'acte. des de) segYin
i fets històrics. arribant fina a
la formarle) oficial de l'actual pis, /Oren lloneats amb profusiö
man
if es 1 os i candidatures
Cons(ien
la
Estat espany-ol
lució, votada pet les Corté de CIO CATALANA.
l Cädiz, afegint que. a pesar de
vIOLENT LWENDI
' qua segons l'esmentada conatituci6 tots els súbdit s d'E. .a- Ahir, a dos quarts d'ortte de
panya baNtion de regir-se Per la nit. es va declarar un violent
t unes mateixes Beis, la realiincendi en els magatzems de
tat fou ben distinta, puix es draps i borres installat al car
t niantingueren de fet les dife- rar cte Piquen números q i 50,
1 rencies que separaren als dia- ipropietat de N'Eusebi Pock.
‘1 tinta pobles de la Península,, f Els primers moments, dada
j que es resistien a veure's pm- la x iolneia del foc, es bernia
' bula deis seus privilegia; i fins
que prengués a les cases
a les darreries del segle pas- meros 148 i 150 del carrer del
sat no foren aprovades les . Comte de l'Asalto. mes degut
, Beis civils penals i econbmi- a la presencia dels bombera que
ques que han donat una forma a les ordres del senyor Man,
externa d'unitat a l'Estat esguió acudiren ràpidament, ea
. panyol.
pogué evitar que el foc pren
Entró immediatament a exa- gués les proporciona que es te-,
minar la posició del nacionalis- ' mla.
me eatalä des del renaixement 1 desLt'reudiitf i is ehnaequcieudeat elsotpa olmgueérifs
Merad, sentant l'afirmació que
mai no havia estat separatista. salvar res de les- mercaderies
Coan a demostradó esmentà amagatzernades.
el sentit obertament espanyo- ;
L'edifici constava de planta
lista de les Bases de Man
i soterranis. Les pèrdues
el principal ponent de la qual (s 'U' calculen en unes 200.000 pesfoil en Joan Permanyer tan
setes.
fundadament catalanista, i IleAl !loe de l'incendi han aeugi en castellä alguns paràgrafs dit els senyors Mayrds, Roura
d'adietes i (libres de Valentf Vilaseca i cl 'enyor RibtS i c. eoAlmirall, Maragall, Prat de la miSsari de) districte, senyor
Ribo, i Rovira i Virgili. Becar- verea.
dä que en l'actualitat ha pres
bapreesst saire;.:suasle•mbla
gran increment en el poble ca- queb' gel8Pfos c im
tala. el sentiment obertament I E l guàrdia de seguretat Toseparatista, i alludint al dis- mis Bertrand es ca-usà cremacurs del senyor Cambó de la des de segón grau a la ma es,
, Barceloneta, afirmä que havent querj quedat incontestada pels pol!lies madrilenys la seva apellidó TOPADA D'UN AETOMOilli. 1 rs
' a la concòrdia, Pänima s'ha
Abur matt ntea'
prall
'rr( .%rl:icrVdit Pers
d'inclinar forcosament per la
de la Mera d'Elsru, toparen na tratosolució separatista, vista la in-i Tia
atnid
prol-eient
le
%detona
i
comprensible ceguera dels es- autornele, resels aUt mort sas rasSIle
panyols.
Paree
Ver deLtraratia anonienat
ra;
i:;:enei.s.sizte2ea. Badalona
Després de breus paraules ca
dirigides abs joves de la Lliga,
Resulta tamoé tobt frattent de les
encoratjant-los a no desmatar
cantes i tetadas 1 top, graelivaim. ice
en la lluita i a senlir-se cada
quim
Santernaria Linea, d‘s
dia una mica mes catalana, aca- que fou
auilliliat al diapessati dei
bis el set' parlament el senyor ble Nou 1 portat Celares al Cele
, Valles fent rebs pels 1r1.0p11. de
Els madi/eta:e dele yvehieled feo,
-1 l'ideal naCiOnalietai , .
paren.

'a
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>madre:e d'abril de t923

1 I
Apolo Pala e (l'Infra Apele)

;41 R E s
Teatre Catatá

Romea

TelÓfl 3,aan A.-Avni,
no hi ha funcia, par
assajar El despatriat. - Denla.
disaahte, a los eina larda, la
aaanifiaa romaaia, mi (matra
elaa. ida gran axil, El vano do
Lady WIndermore.

Dutaanas,
Pessela i a 065. Nit, (a:trama
ilinar ia hincad- an hanor i tincara a a ae rninent i papular atiar En JoaquIm Montero. Rapo_
,fria de la intdfliea DAIOnfilit d'En
jearne Raaairtyol. .anys ha na
amrasantaitt. El despatriat, i la
aairiasa obra cJe poeta par-Mune T Dantas, 1023. aten ga, a les tres. la mas rainica
Irs ciares (l'En Folch i 'rorro, Blatet vailet. A ilos quarts
de sis. El despatrIat i 1023, programa del

SPECTACLES

EL,

te.

benefiCi Montero.

a U. Fasta de ITaaudiana organitrada per l'Escota Catalana
d'Estudiants i por l'Associariii
d'F.studants de la Universilat
Novel. Rel 1 monje i Roses de tot
i'any i ea:nonatas catalanes par
aeaquisida cantatriu Marea

2. Sisena
yetllada de Teatro Selecta, es_
farsa
an tres
de
la
fainoaa
lrena

Gran comp. e lela do vodevil 1
grana espectro iiolos d'Elvira Torarena Soriamj. Debut. dissabta,
21. a dos qua; gm a de deu do la na.
Butaca. 2'5a; ;general, 050 ptes.
GlIANDii >S PROGRAMA
2 obre b; cinc actea
LA MONYi S (reformada) i •
estrena del a it,devil
dos actos
EN NANDU ILE A BARCELONA

44•44,•0+0 044.04444044440'

Teatrte Novetats
com P anY les

de (Huel e. ca revivo
operetas 1 levistee. - Director t.:.
reCena . Lb L j n T. alaurente. Rastrea
clereetOri I 'concertador. Josep
pata. Ano o I Catala 1 Soso
Aval dila" 'Ares tarda a les :e.
Matinée I •einyi.
Dreub ecoreenetas. El siinet Orlo es 1 al,
3 quadres • El pobre Valbuona I re.
apartaba e e l'opereta en un 'arte
ruiatlfu
original ele Lenes C.
alideeenie , •Øinuseea del mettre loan
All l La » ro.na Mg Carnaval, 1;1eeueeaiflea preSentaJ10; ese reitet rieparealeah
• Nit a Ir: 10e La 1 er,1
d.: gran • eap'eatarle en .1 seo,
1 i Quar ir os 'libre do Tomas Une
r tes
u. ...Id
a deis Diestra Ault

larda ,a 410S
quatro gran matinée. ireqoar 1 5
eieeiare I. Le ii.infoneema La OSdesnuco d• Cra y ones e le. atraerlo,Yee Die fettyPtoardY
,
Me y a et
Algar , Julia Oneer 1 i i rissanuileal
tlii cielO ElEuLPTURES %M'ANTES.
nutira ele platea. 1'50 pros.: ge0 • 50. Hit a dos quarts
neo 'exeree,dendri La
panintainin en quadra.. La pecheuse de Crevettes i les airarnos,
The Defetty . INilly i Picardg . 'Caney Carden Scuipturoa vivamos Meya et Alear. 'lútea Oliver e la e:Ole - isba' ate arre', nOra a Espanya BALLET SASCHA 1110DGOVIIA.

Gran Teatre del Liceu

1444( 041444+444+44+04~14
6 4 I 4 4 4, gl»44444.4444.0144444d
.
i

ria.

Dvinh. darrera representació

errant.

di perle. - Dillune, última funtlö de la temporada, amb rapeLA WALKYRIA

444/6440444.6044444444.4.444

COI

ïtr

L'as dels excentrics

1

Dirocció. F. t'alhajo. P. aadal,
mestres Blai i Canti .-Diven_
drea, 20 (l'abril. a dos quarta
cine. Gran varmut popular.
1, La dogaresa, par Cuneepnió
litier-las, lampar Martí i el colosal barilon Llu[,. Mareno. Ignasi a f anada , Rodal! Blanca,
elealeia. 2. Colilla IV, Ovil de la
'roa

quarls dr PIPO. 1. Debut del ro.
)(rasa) i aplaudidissitn tenor Ar-

SEIXANT A U

...
11 '1111ad:t

seaan Iladre.
Una dona, pensat
pot bayo' escamotejat la baga bata la resaló (l'un impuls
fatal .
Perú nomas un liorna, pot //a yer tingut raudas
(ti a O-ra y ar-la robad, una segona vegada.
De liberadament aealsolvia Majendia. i alada
II aeinblava lamba agualniant per
darnunt de
tata auepteacia.
'Es Chévers, Bta., ant o Garboy... I Clavera
n a en tindria el calratgp, em p ena() Que no.
Restan Bryalit Gi arbay, i
Garboy, nú en
par dubtar."
Una púr teteibla irreflexiva, s'apodera bobta danient d'en. Si ej Iladre--Garboy per menaPle.--havia ungut lji idea de ter lascar la baga
din" la sera bufar/ea, la de Batallar! Pracipi.
tad
arnent pa/pa
seu vestit. Despras,
dignat de veure qmas
aquest gest ingenu baria.
estat remarcat pejecorredor,
canvia de scient
abse rva J esalet ;linclair. La noia donava
matelvas eenytfa ¡le nerviosität que al Comen-.
S ament de Pinta ient i els sena ulls es fixa 'etl amb
gran tu lacitat an la porta de la CulY1'.¿1 de Mrs. Kildleir. En aquest moment, Mis.
'arrana en. aoral
Mrs. Chavea Prangué a
tb

......

teas

Decorat nou dels

I Fernandez.

Cas-

Denla . diSemble I diumenge . terna
1 teli . últIme, representarme,. ele
El Helio de Oro. - Donare:, y ute et
Jian Neta en honor oet c. p.
ii,113
• . camote as Catelon7e , 1 a
motu clii lloaplial Unir.
P n o.
arani.1 eldrawdinart.

Emineilets

artistas. - Dclallb per catan,.

4vt4.4.-se....4+3444e)444444;
Teatre

_

Nou

Compteriyue ele "locuela de
FRF.DERIC CARALLE

A%til. disemin es. 20 ililíll1 de
1923. larda, a les 4 39. Pi cus
populars. C,iu lell cO1111E. I. La

de

Avui, divendros, Parlset10 i 11 episodis; En aa.,
misa d'onze vares, per Douglas Fairl'anlis: L'homo gua 4
va casar-se amb la seca esposa; Ea la selaa vara, To- a
, masca portee */ patrial.a, Az- aa
tuantata Calza/0m. --- Dia- z
te,

51i 5 de 30.000 perrunas bao acato. g,
lat pel SALÓ CATALVSYA Der admirar el mes sorollns exit de la einetuatOgrafea. Robin dele basca.
1 Li PM, DIEs. :0111e. Co protestara
en alt.rst saln.e.
e. en

Diana Argentina Exceisior
Avui. G Dofensar-se o morir,

Lluita de parladiatts, La comtessata de Valdaran, La catana
de l'Espeiat, Un gas periltes.
TcaireF

Gran "zambra gitana" al se

goa arte.

Notables qutoteta JORDA 1 trto
TOPTIENT2. alvendrei,
mona selecta , l'exit rada dia mes
soroU05, bLECES fornalah/e.

DO( rl LAS FA IRBANKS

EL NIÑO DE ORO

69

landa obstinada. que 4- jn el fons padia ésser
in spirada per una gel.psia personal, ii
sarilla motivada per mima sospita precisa. Per
ale() va respondre a. ha. seva mirada amb una
an imositat amigada ami conservant per la saya
tanda cap dubte real jue fa a la identitat del

Escasee d'Infants
ro I.Unialto, Arelbeleu• 1141111. 1 ill, 7
1P1,3': Elude. urda. 3. Liszt, C.: am-

' 'Marina

1 CINEMA NOU
.1% u e. Gofansar - se o morir, 6;

La dama da la flor. La papalloneta, Gor domat, Parisettc, 10
1 11.

Avara Jaque mate, per la gran
acIriu americana 1 1 -inilly D i1 on, progra ma Ajar/a; La dama
de la flor, filio artist ei iu,Ie:lueuai
Di o:Hit:hit da n ant SS MM els
reo. d'Espanya. Estrenes: L'es
del mal, pel.licula de Can1 ist
argurnenl, en la grial
'Exolusi%as Juli Cesar - prosimia una visiA del anal i.„L
vida: Dos filia tiestos, el me,
cGmte el< la leeeiiiitaela.-Dius

indi feren t.
"Decididament, la ha alguna cosa entre
muebles dues dones", pensis Beleher cada ve;a-da /Ue intrigat.
A la sala persistia el mateix ailenei glaSlade havent acabat arnb el detectiu ,
arriba el torn Garbea/ d'-sei' soLmas a la
fúmala:11 de rigor.
Mi',. Bryant retirat a un rec6. De
!ant en tant, a pesar de Yaapra vigilancia del
ieu marit, la seva mirada s'adreaava a Ma.
jendie, que cada vegada consultava amb wat.
impaciencia el rellotge.
Quan Gurbia- fati .iscoreollat, sPgUillt l'alampa: de atada, s'inclina salase dir un mot,

i dearmaregua.
Bryant, arengue el san bloc en el meujador.
Maud Lille Suecef a :Vra. Chuces, quia retorna al sala presa de la rnateixa agitació febril que a la prinieria. Es (aspo/sirva a conversar amb el bell mara, quan alra. Kadair,
anib la seca von glacial, els separa.
aquí no, rara. Clievere, si u plau.
Feu-rne el tuvOr de acure a l'altro castat del
;ahí arab Mes. Bryant.
El rostre de Mrs. Chevers s'eneengu6 coro
una t'asalta, i va deixar.se caure bobeo un
seient., en el Iltra designat.
El timbre de la porta bona novament, acorn,

a un quart d'rmze. DOs rettraordinar,, partits. Primar, a pala.

Chistu i

parid. a diblfella. ~arrea

lehuo contra Glasooaga i Mar-

tín.

CAP1ONAT
M
DE CATALUNYA
Diumartga. a les maltee tarda

UNIO ESPORTIVA DE UNS
SABADELL

camp Unió

Per entradas el diumenge al
camp. des del mati
FUTBOL

emitas
C. D. EUROPA;

(Campló de Catalunya)

1

:

Agurre contra Ohltwito
i Quintana H. S.‘.gon

de Bilbao

pa:va
Diunienge, '2 2 d'abril, 8 les qua.
tre tarda
SPORTOVCI CLUB DE C11404
eCaldiake

ata calima

sala. Es resetven meetaCrOus esIo.t1.15.

4

3-»44+4444444444444.04441ry

Carp í> dal C. D. Europa
, Per entradas i tocalaats a/ car.
rar Sa a
l riarán, 25 i 27 pral.

rmatS51=tatlEaUgazzannakidteMLIMIIIIIIIIMI

Marsans

anca

.r.i444444-444444,>14.44441404Ki,
4+>440144e40.24V441-)+Ler-4
4
x''* Cinema Princesa 4

l2alors - eupon3 - Gir5

- e olas -

vittges
2i4

Ea.rceiona - Rz.mbia Canaletes,

-

eGranvia Layatana, prop la
Piaaa ch l'Aneen
,ie
51;

Jaque mate ,

,

re,

la 3 33 arIrI'I

ei,. , ar, r,1:1.1 tonerlIV DALTON ilel
'ee "Programa .1Jurni"; La dama da la 1'
(lee . flen arlistte na c ional . P e " oil X
tada a SS. iflf. els reis eTE,pania +
' Ileirems: L'asperit del mal . Del ti
1 ruta de tanta:ale areeleneal cn g.. y
,,,,,, 1104 tesar" berste ea 4
.. e..9,,
9. una tase, I del mal 3 la vo/e. Un e
plarell da viva Cl mes cómic dr la Q

Queda oberta la negociació del cupó

Beute Amortitzable 51

:Lda.

114444444+4n44+1+releettelie,

venciment 16 de maig vinent.

: • COINICERTS
A mciar iä

DIRFCC1O TCLEGRA a [CA

lolien

e

Concerls

MARSANSBANK

lpartat de Correos nOmero 1
4630 A.
Telelons números / 4131 A.
14532 A.

iitsete Ponepoia. TrilVPSSera.
A

(lis ( q u'ices,

a

20, a dos

(1 1 1:tr i ,. OP don de 1d velna Proa/Mi/ala n 1H 1•Mohie.
elelmer Ortengren,
Cianea Albalat.

PUBLICITAT

aua id

Avui, divenAre.s, tarda, a un

Semlfinals del Campionat d'U-

.

n

iLila Lee.

perlt

L'ateneia de Eartriu alesheires sarnblä que
aafluixava. S'enfonsä dins la seva eadira da
riamos i va reseguir l'estada amb un es-

g

.1. inainedna lipin iinl yo..•3
HIMAT
AIARIA
deixebia do la emenelei elisa
lösEl INC lit r•d•k.T
la enVa l'ouperaCii per a Sa MI/
nnurri que rendea 11, el licuarege dia 29 do l'actual aquesta

D!, 1 11g, 1 , nit.
Fa;asatte, 12.
i t'atila;
La filla del Itop, per

umpot

Cinema Princesa
Granvia Layatana
de le
maca de l'Angal

•

ones y alee Alleentz. _ Decreced
ariebtil.a: P. LoACAS.
Nota: La Duce coi es romplau CO
anunciar al pinto% que per a com.
planee Ir, mollete persones eme
nee 120ellur n asS:Stir al COM orI de
presentacia ha oattneelt tle la

0444,3+444444144-:4-3444-144-1
t.>
Ir cr imerta-Fe:rni -Viakiril 4

I efteallfle ROCA. ArtIstes Amanita.
Lo,' tia-lees props etant-ie saucera la roes miau do la einenutografla; l'Obra mesita" de

.y. 633

Teatre Viclória
_ _

4444444........»44.444446 6.64+

.

ESPORTS

quart de cine. Dos grandimma
partits de pilnta a eiotella. Nit,

.1 1 11,1 .1 11 ;11'1:

ae441111/44444044444444444ea)

Saló Catalunya

Passelig da Gracia, aa z

Asea . t'O:motee:s . A dos fularts do A. 41
._517 audtern. Gran comiere. Pros e :en., ernior3 pule n nadonid
pastorees, neethove n en orine ele:
ene. .ahui.tiN. __ Se irme liare SO.
nata eop. 55) tOopeu. Allearo majestoso. SeReiJ). Largo._FIllilif . -

la de gran broma . Esoltl . centro l

ROBIN DELS ROSCOS

Tournée de la comesenyio ciarreca 9•-•
del (entre Rey Allon•o . de Madrid. 4.
rrsne-xe Atarace¡ Elvera Salero
Aso/ dliennre . .s tarda a les 5. N lt
1 . 1i e:,' ;
.
a J. •;
he reaere e i i-,, a artes . ei 2. 0 n dolda 4
re.d oe. quadroa. original it'En Je . 4
.,,.3, de gran etir,
3 .,

I tos claveles rojos i

NO. a

FILL DE PAUL IZABAL

35,

ella. La cOmteeicta da )(adoran.

/

/

SALA EOLIAN

res 1 ettrena do la contra come-

9

sPilyUrb

i

444444444444414444.44444.

pel celebre artista El. do les ulle-

4/444444e444444154441444441
:
I 'l'entre Barcelo-sa .4

Ire 41C la larda, en fui-id
extraordinaria, EL AS. -Nil, ESTRENA a Barcelona 4,
de la divertida opereta,

Martí

sillons pati, 2 pessetes: circu lars pata i primer pis. 080 pesaates; entrada general (sagen
pis , . 0'48 pessetes; cl timbre a
càrrec del atine.

1

eNana naco oc MOOA
PRO calAMES SELECTES
Aval , chvendres . tarda i nit.
Lei
pel.tfcules edmIques Ce gran eiia
Coa perillas i Lluita de periodistee

4444444444440+044444444+4

.....-e444444444.44444444444444

Gran Tistre Fsoanyol

Vostè será meya!

%rapar i

ella ii:
Serena iUilie'I,i dol cüricort
dediCal a JOSEP Ateten CLAVE

tarda, a les cinc:

II, .. e.

berna emitas tarda a eles gua n
Ce cine: ESPETARTAT arrmitel
Tular Quin caaamont1 1 Yeti(' 1 re
me y a!! :lit: ESTRENA Ce la b gen
lOdeill en 3 tetes.
QUART I LIUDA!

Paiace Cine

per TORPE° GRACIENC.

LA PLUMA VERDE

150111ä, da/sable, a les ce \la-

Atad divendres tarda a tes 5 _
Esealent acrop fi popular. Enerada
butaca UNA paleta. Per darrer
Eis petate del 68.... NO, 5 leb 11.
El borollees EXIT.

RAQUEL MELLER

- -

Piante, Principal Palote

Les flora de Maig, Da bon mata
Una tontada, Ester.
Praia,: Licitges, 10 paasetas:

l
8.444efrl.,144+9+45114~14,04

Diumenge 22 abril a les 11 del

hlin113

l'ORFEO GRACIENC

40 prolessors d'orguastra

L'Euterpense, El Pom 'de Flora,
La Font del Roure, La Violeta,

granees extr3Ordenarlf : Grana Cano:
Les pel.11eüles «migues Licita de perioaistaa 1 Geli perillas; la
d'Interesbatit argumeat , La cova
do l'Ecperit; la 101111105a Cornt.l.,.
La ComteNeta de 'Unieran, I sest
tom de Le grao serle americana.
Define:u-se o morir, per EDDIE
POLO.

Raquel Mellar

Avui. divendres, popular,

MONCAVO

Conspanyte de vodevil I gratis
elillectaeles e.
BERBE8 BARTPERE
Primera aetrah
AD3UMPUO CAIIALZ

Gran Cinema Bohemia
' Avul , ell y rodres, tarda I tele, Ceo-

a m e ricà. Tzigans Tln-

Teatre Eldorado

I

4+04444+144+++41444444+1.

Cada (tia,

bann

sentació de les mas ¡santas ata
tistem i els millors números de
vatietats. Cada dia. de set a
dos quarta de nou: Aperftif
dancing a l'elegant Foyer, /
d'una a quatre meta Gran Ta.

Diumenge, 22. a les, onza del
mata Segona aurliclei del concert dedicat al genial museopoeta JOSEP A. CLAVE, peer

o

tres, ras artistas TERESA
SAAVEDRA, PAQUITA TO[(j'u:s . assoMPC.10 LLF.DO
CONSOL alESF,J0, 1(a. ha_
Ilarine.s VERA WRATISLAVA i VJCrÜllLt PINILLOS
cl primer actor PEP

+4444+awibeeeet+eeetti

Gran Teatre Comtal 1

RAMPER

i la genial artista

HUB1NSTEIN
Abona nieta i prin gram,s, magatzern de música da la Unió Musical Espanyola. 1 i 3.
Portal de l'Angel. de
tres a set tarda

dall.

444444444444444444+644444
b4444444444444.44444+04444

(Telefon 4134 A)

Ti aatre Reina Victo; ria, de Madrid

prenent-hi part, entre al-

re.+44444444.444.~~6

,

BANOLAS ASTI

Sea -

butaquel numerades per a
la sesi Id especial de les e del diumenee. - DONAN , eatrena del
teiessant emedrcms de grau asumpte, Cl. hornea nous eeseluslia).
ercaCIO ele la creencia aelrla francesa, Mme. Ferrare.

LoU ET JANOT

parella dc balls exóties
Eta calebres gimnastas

a

a A.

Aealto. 12. - Propietari: En
Frarmaae Bera6 Direet04 Oft 111tic: . Franuesc Pereruff, ,414ton 3332 A. Tarda, a doll'Oäfte
de quatre, nit, a les deba P lr e-

RECITALS

Pa u ta r a n

OLIVARES
notable manipulador

El marquas de Chi Lung

Pinado, Balles
ter i Lloret

Ava t. dectedre.v . de

EDEN CONCERT

Dices 21, 26, 28, 29
d'abril. a la rat

ARNIT0CRATIC SALO
PALAU DE LA CINEMAT0CRAPIA

Les colossals atracciona

Nit, a les M-m: Estrena en
aquest taatre de la comèdia
en 4 //cica. adaptació
panyeiia deis senyors Rey i
Blanco,

•M011iffirl
Itossy,

peLlIcules

PILO NICI CATALINA

KURSAAL

ClyIELL - TUDELA - ASQUERINO - OORTES

opereta Plnedo -Ballester
del
Teatro de la Sarsuela, do
Madrid
Avui, tarda, a proas papu
. iars. Butaca. 2 pessetes:

per

ció de 'notables

Oempanyla de eemadla

jgpanyia d'operetes i re
revistes del

Companyia de sarsuela i

1 MANOL1T4 LA PEQUE
LA VIEJECITA
i LAS CAMPANADIS
, : • :;it, La viejecita i

411 4.64ffleteee..~1I»

.

Avtil, divendres,
• a les deu del vespre
Gran èxit de l'opereta ro e g vli en a actea,

TIVOLI

toria.

MUS1C-H A LLS

8/40444114+1.444114.41144

La montarla. Nit, Manolita la
Peque, La viejecita i La mora-

44.44....4444.444+44fee

Pr mc:pal Palace I

nii, estrena de Tota dona, .1(.1 Reial Prograina Ajuria.
Art, Bellesa i Luxe.
menge.

Guerrero. La montarla, ovaetuns al murta que estren à
l'obra a Espauya Tana Llora,
F,mpar Saus, Frederic Caballa,
Rafe) Data-Denla. dissabte,
tarda, La alegria de la huerta,

Avui, divendres, tarda i nit,
Gratas pragrames. Projec-

Aten n i n velicires .

DAniniet

Dailuls, Rafe' Diaz, Pera
Segui a i el tenor Jaulita Morell.
3. La viejecita, per Tana lama)
i Concepeia Baaula. NO, a les
g ai5. 1, La alsaclana. 2, L'obra
de la temporada, deis senyors
Jama) Raines Martin i Jacint
cid

ELDORADO

Teatre

e

cara del ministro, èxit ifEinpar
51111 5 1 Perc Segura 2. LI1 ale.
grla do la huerta, por Concep

COLISEU DE VARIETATS

Corapenyla internacional de verletea y grana airacelous

artes, de alaugharn, traduida
per Jasep Calmar, Joan Casagran. Es despatxa a compladu-

de l'opera L'holandès
- Diuniengc. tarda, 1 pescatore

"Terasa". sanyora

Mas; "Jorga", senyor (atleta;
"nagua, Lluis MOMIO; "PasQua!". lianas' Cornada: "Al.
baria, Aliadas Oya; "Marinar",
sanyor Moreno. C. Quo ds gran
Barcelona! Triomf d'Aveli Golca te an
tota la Companyia.
dissable, nil, rae.strenit de
El gato montas, per la Bugatto,
Tornamira, Iluartaa, Rosal,
no-Carnada, blanca, Lapa: i
• 1:ibais/san hariton Lilas More.no.- -El (limallas, 21, estrena de
Ja soc aquí. Des d'avui, divendiaia, despatxaran lora it t s
per a les i primeres funciona.
Ja soc aquí

58444+0444..

ARCO IRIS
°Vadeas ardo
i aran, , tu rail.
reto a Meta *Mesa LaJaeras Calzado
Xbrera I Cerrar.
Denla
taerte't
Matinee extrameti:
lei
11.111.1 , 1,2 reina del Carnaval I El
Nit Arco
cuento del dragón.
Die.fricnge. tarda I nil , tuvo
ir i le

plantada.-Dimarts,

amb l'Uperd en free actas
Marina, açoh el repartiment Seipleitile
"Marina " ,
Ganar/pina

SEIXANTA

U

e

SUCURSAL A MADRID: A y 'aguda del Comte de Pefialyer, 18

pianista

72

mesa/casa da la seva paraula, va respondra:
ve una opiniú semblant?
-A
-Peraila estic einaveneut qu e al segon ro.
balen i as Jacte reflexiu d'un horma merare quo
el primer na ha estat atad el mo y a/neta ima
pulsar d'una dona.
-Par qua atribuiu el primer robalori a
una dona?

intuició. Una dona. na preveient
que podria asser desetaborta, a t ila apaderat da
la baga i, II la primera atnenaea, lila antollada.
Aquest da el raen parea. I 1/1 vostre?
-Tal Negada tingueu
-Veig que no compartiu pas el mear pa-.
re r.
-No "O qua pensar...
-Mis. Sincarr, em voleu permotre de (era
vos una pregunta?
-De gral.

- No teniu potser la certesa que una dona
ha ves la baga la primera vegada?
Ella el mira fixament l'oapai dula segon.
-No tina cap certesa-va dir ella a la fi.
t -Pera tap ial una aoap)ta tit -insiatt ala.
-Quina preganta tan estranya, Mrs. Bel,

eher! Preciseu, ua ho prego. Poteer sospiteu

de ml, no?
llana pronuneiat aguasteis darreres parimos unib molla lentitud, amb una antonimia de
dota cairel, on reapareixia liquen ancle que
[noria operat abans tan enèrgicament sobre
Belcher. 1, de nou, ell va aentir.se sedtait. Data

65

Funati de EA PI111.11'.1T.AT

-Els &declara :aman ama abano do miaja
hora. lia &animal un homo i una dona. No
hem de fer sinó esperar-los.
Va apure en una eadira. aprop da la parta. ele baleas plegats. al cap cot. Tots la imitaren. eximptuant alaud 1,ille, quo es recolza
nagligent mala sobre el piano. Ni»gú no guiä a
dir u» mot.
Sobro lrì lallhs 415) sopar
togonot d'ala d a/al
saguia cremant rada let cassoleta iaargent
sonso que natal) pensés Cl apagar-la. Al cap do
trefila ciiic munas. durant als quals tole els
ulls havien seguit el len i avene. de le y agu/las
del rellotga. Mea. Kildair eit/aa i paeiä a
l'avant.cambra.

Par tat qua les portes fossin curosament
taneadoa. Ob pere eb ie l'eco da veus estranyes
Que raplicaven a la aova en el hall.
Quan torna al costal dala mala hale) (lea
cutí amb aquella nema importiebabla que haVia monatitult la soya forma en aluelln • 60.4ajó:
-Les dones passaran a la mea n'Ora
dormitori, i els' hozbes bOrfill •sefiroblials al

menjador.

-Un moment -digud Slade-fent un pea
vers ella.
airea Kildair tingud uta aobressalt, i per primera vegada la IbtVil amauta fou palesa.
- Es absolnianamat aeasaasari, que &estatal.
zi a una reuna aesanyalada per a les deu-va
dir llancant una mirada al rellotge que Mata

•

'LA PIIBLICITAT

FINS AL 23 DE L'ACTUAL

11111ASEta___„..._

Camises

"

cetir forma Spert amb collipunys
Americana, oberles, punys fixos i dos coas

A.

MAGATZEMS
de Santa

eateeie
toar
ida.
e.
MI0

4.

1'10 Ptes. metre
Percal superior, color sülid, 80 cm.... ... ... ...
3'60 id. corte
Mimoses cotó, corte tres metres... ...... ......
1.'75 id. metre
Cretona anglesa, mobles... ............... ......
8 — id.
íd.
Marocain seda, 100 cm. tots colors... ... ... ...
íd.
5 — íd.
56 colors Pita japonesa, 100 cm.... .,. ... ... ...
id.
17'50 íd.
Tricot seda, cordat, 120 cm.... ... ... ... ... ...
id.
15 — íd.
Llana clohé, tot colors, 120 cm.,... ... .,. ,.. ...
id.
6'25 id.
Traversina reps (gran moda), 120 cm.... ......
id.
Cachemir llana... ... ... ... ... ,.. ... ,.. .., ... ...
4 — íd.
Rebudes to tes les novetats de la temporada les posem a la venda a
preus mes que reduits

-:-

Maquines Eines
IMPORTANT ESTOC en
LIQUIDACIO
Maquines novas,
la major part de
PROCEDENCIA
AMERICANA
Casp, 112,
xanfrä. Rogar de Flor,
d'11 a 2 quarts d't
Apartat de Correus, 602

MI

UNIC que fa desaparéixer GRANS, TUMORS, FLO-.
RONCOS, SIFILIS, ESCROFULISME, REUMA, ALCOHOLISag, BRIA:NS, IMPURESES DE LA SANG I MALALTIES DE LA PELL.

c

higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 9
calf, tall anglés, doble sola de cuiro
III

rig

14'50 i 15

1

IN

CALÇAT

o

O

r.

Ultimes novetats i L.:J ven a

333311111111133311111 31

'5 0

EL

Es la casa que té més gram assortit de les

21

gi

Freu: 5 pcasetes ¡lascó

Cine,

VENDES AL COMPTAT

12 id iii al U

AVICENA

•Farmacia•

1

Divendres, 20, i dissabte, 21 d'abril

DEPUR".TIU VEGETAL

fra5to4ptat-Asalto,28

22, pteé.
ES PECIALit AT
per

DIES DE REGAL

PREU FIX

PARADELL

t

Comencem novament els

gto
Cura rápida
SA gNiCIDA

fe

et2',73.2

Y%

SA

peasetes. Tres 33 pesseites

1311113 DE NOMA

ROYALE
N
MAIS
Carrer Cucurulla, 9 (Plaça
Anna)

se#

41'50

Vestits Pijames clase extra
COLLS I PUNYS

Camiseria . Corbaleria - Güneres de Peal- Milgeria
T wQ / 024.26•PORTAFERRISSA-24-26 . TELEFON 1574

Divendres 20 d'abril de 1

a
a

E EXTREMA ll HILVI
17.211121111,

o

Ptes. parell

u

VENDES AL DETALL aII
in
19

Ilfilli3 112 fotoig 1 1.1/11(g!!2

Carrer ANSELM clAvc, 9 (Final da les Ramblas) in
El 3 S Id MI II II III II III II II III II II

ES EL 111:LLOIR DEPURATIG

EN

De venda FIJA, DE JOSEP
VIDAL I RIBAS, S. en C.
Montcada, 21.-BARCELONa

LA PU

LLANES :: SEDES :: FANTASIES

BLICIT AT

•nle.

111111n1111111
Plagues de 40 x 40 cm.
Pteß. 5 .05 re.

Planxa

ondulada de
120 per 75 cm.
Ptas. 750 m.2

r"
'etd

E:2)

.am

PER A TEULADES

Pli[11 f1

EZE

32 13

era

213

(31I 117) =

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Clac
Po: .31 de l'Angel, I i 3 va:. Teefon 3344-A
Fäbrica

a Sarrià

SEIXANTA U...!
_cava tres quarts de deu.—Puix que jo no Ara
aquf quan la baga ha estat robada per primer
con , sol.licito el privilegi d'assar assorrnllat
abans que ele nitres.
A q uestes paraules sollevaren un murmuri.
Nro. Kildair esdavingub perplexa.
f5lade alçant desdenyosarnent Iris espantas
Shi aproxima per parlar-ti de baix an haix.
Un. Kildair aleshorea accedi 1 ii abrí la
porta. A l'altra banda, un horric vratlt de ne.
ff re , Carrada caen un cmpleal de pompas fünebree l'esperava amb ele bravos pl.gate.
Sladie saluda i desapar•gue. Mrs.
eximia dala seus invitats, traclava d'catablir
Vordee en qua cabina procedir a reecorcanament.
—Mrs. Bryant—va dir ella finalment—, vo.
leu asear la primera?
--aite.'Bryant, sorpresa per una designe
riótan clara, s'eeteemi, com una cega va
litnear-se precipitadament en la niataixa dlrecoió en que havia desaparegut
—En el mau dormitori —indica Ure.
dair.

La dona a'atura, desorientada, desprds entra en la cambra en la qual Rom pogub distingir, durant un segon. la silueta d'una altra
dona arab un capen de plomeß rojos.
— Mrs. hildair — va dir Majenche alcant.se
~mala- lamba indiapensable de prendre comiat de vos. Sé que (a un favor, però vos no
lanOreu pa a
criat que traveseo en el meus

nn•••mMiiil

ES neretnea un recurren % d'obres per
un ecutlei de mIllana lenportanna preterl

7

hi
"
Pi
P

BARCELONA

1

„

pro
pt;f4n:ria.
-r

5551.51, trance, airmany. p ror estr.
amo etc.
Solercia a norntr'llt. C.
Innuena . 9 , org002.

SEIXANT.A

7f — Fulletf de LA PUBLICITAT
lariscorcallament va seguir. es va acabar...
i 1, haca resta
Kildnir va Aocusar-sa envere els sens
bn5105 vist obligada a usar sernMant pro,edinient ;i 'esfdrea y a amablemiint a
en ns e rv ar la >m'a calma. Els invitats,
balsote, després d'haver rnnvial algunas fra-.
p.saum ilurs p opes, Ilur$
P ells a• i Tecle Belcher r• traba aviat instal.nt1 en in - roupi'‘''iii oslat de Jessie Sin.
rlair..
Tota dos romanien eilencionos. Belcbar,
.d'amagat, espiava lii tttewi eompanya, marea
fi. no .. ,:p p rinientar aquel) inris dehcat qua de
bell anduvi lt,as, sodu .:I. El seu perfum. una
mtra massa violant. orrip1( el -eoupe". L'actriu, mig inclinada, un rolze apuntalat contra
el vidria deixava divagar la seva mirada a tra.
vEri de les ombres del carrer.
--El que fa rabia—va dir ella consirosa
mena sonsa ni tan sals girar-se—be que tota
hom pot esdevenir soapithel
La sa ya veu tanta una entonació hostil que
acaba de indieposar contra d'ella a Belcber.
—DieU una gran veritat—remarclt ell amb
mal humor Ea perfectarnent possible que sigueu vos la qui he. robal, la baga el primer
top I jo qui Iba presa el asgan.
Ella va girar-se bruscament, provant da
deetovrir, malgrat la fosca, rexpressid del eeu
matra. Si ell halita tractat de torbar-la,
SS va pas sortir amb la seva, parqué ella, psolt

nr,trna,V,M_It
jei

C.1,3 al p um. 27

'

TAPISSOS mntate La fea mes impare0
tu t ertypan,.
ene rel...o.n:.2npoen3
lU pernunent er
rle•
q " aü"J a el ' .
rabrieartó de mJrre mai10.•.nn
;noto:4,4
, 7 . sfrise
ailIen,a enea
t. . E n nttalcon, Potrr. , 4 'final Ports-

.a

panyat da tinft o tres cope impaciente A conseqbeneia d'aguce( so inesperat bi ha5u4 un
moviment d'esglai entre aquella gent 4,e nervis sebreeiteitat.s, i Nra. Chevers no pagu6 reprimir un nitre tzieele.
—Vaig a veure qui eb— proposi Clievars.
—Espereu—ordena alre. Kildair, autariia.
na. Va fer un pas enclavara, perü de Seguida
canviä do pareo. Srns dubte s'ebtu»ave mes
no interrompre la sa y a guardia a la aala.
—Mr. Beleher, si us plata I ingueu )a boadat, de veure qui as.
1 s'atansii a la porta mig oberta. tot just
per sentir cense Esser vista.
Ciar/soy va entrar, amb un abrie sobre el
braç.

—Excuseu-me—va dir amb malta nalatralital--m'be equivocat d'abrte. Es estt)pil; fina
ara no me n'he adonat.
—Pera si as el meu—va dir Beleber.
—Es possible—va fer GarbOy, q ua !lengué en el pertjarrobes un gabany ei fa no fa
5ambiana entona les mans a les butiaques i
aloa al cap tot mormolant:
—.Abra es.
set el meu.,.-repeteixo lea
meses excuses! Bona nit.
L'agent da Borsa era tan antipatie t Delcher, que tinguti tot d'una una aosplta. 1 ea.
presea a explorar les butxaques de Fabric que
acabaran de restituir-li, rondinant:
—La veritat, na m'hantia sorpraa lana
tquest tatlnyd,"

fll

ama.tmeammewmamec

(I a ecei•ira depeadent d'una 18 El
p, a roe., cereal rrereourteri cm
NPrt tut unid' Don ,arttcter de Ver&
• nuto a LA PI,BLICITAT. n. 202.itt.
^

PERC N'A anelI ,ren/1 tni r iale. A. Se t
ir, a 9•19:i, Cl rrattnrart la re
Ucle. Sic icor )13 . 3-2.
•

1.-;;?toti ii , d.% Ptlit.TCITAT

t37
TICEPC:9

us fe.isr .

&girad 5

qug sig4i di:zata:u a el bagan peli
d ial1 n 1>.
. ” : prtontnt • tailt

r

•

paraules va fer
ra i u; c n ruta als ap ila o n impans.s.
— 11i
baa.b.airat—va dir Belcher

da seguida.
--Ja
Br
nvintre quo Che
aro protesinva igualnaint amb
gest. —
—Ni ja—araai taaa b ra • .—Tambe tino reta
mima de lo iio, s alta ;ti porta)wia 1 ein eres
1)1 ,
pailor acta() ir al . prec di al r. ajendie.
— A q u e e t : i. enyere es airin en llur drei —el•
mcl,t el rumian. que duportä aquest ceba l
sensi , deixar el seu p i . tau corta.s. — Regraca
Beicher arab un eornria
praposa:
—Voleu, Mrs. Eildaira que ene ho ten)
paneles?
—Excel.lent
Mre. Kildair, que
.apressà a combmar qu tre tires dc paar
entre els seus dtti,presenta.

La mas /larga eeciaigat'a a Majandie. que
resta alai condemnat a pitudre lloc despret
da narboy, Bryant i Chevia.s. Guau esguardi
l'hora va fer una expressidlid'inquitud i torni
al sea seient.
Per primer cap aquella nit el seu rostre
s'havia enfosquit :nutre quia els sena dita te'
quincaven en trossets mínüstula la tira de ps•
per que baria ecinservat.
Becher tenia la impressid ben desagradk
ble que no cessava d'espiata i ko. Aquesta

