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BARCELONA, DIUMENGE, 22 D'ABRIL 1923

-.I La roda electoral deis soverriadors.
innuaiiiiimunnatuanifennomuninflionumutert-Z-:„.

MEMA UNA PLATAFORMA EL NACIONINSME CAN 1 o H9 «ES DE LA
EN PRITICI ITEINICIRAL

Ens fem cärrçc de les angúnies que tenen aquests dies els
sdactors de l'organ regionalista per fer la campanya electoral.
s passa una cosa gairebé tràgica. No tenen plataforma. I una
ampanya electoral cense plataforma és un problema polític i
eriodistic de dificil solució.
El perill de perdre dóna neguit. Peró l'absència de perill
a tnhé neguiteja. Aquesta vegada els regionalistes no poden per, pel que fa al nombre de candidats que elegeixin a Barcena. En el pitjor cas, perdrien un sol dels candidata de la
isla . La perspectiva no és molt ombrívola, ni pot fer arquejar
s cenes als directora de la Lliga i als seus addictes fidels.
En aquestes condicions, com es pot enfocar la campanya?
a sjs dies els regionalistes creien que havien trobat la plataorina que necessiten. Es feia córrer que eis lerrouxistes pro :lave n candidatura plena. Oh, amb quina pressa, amb quina
niki& l'órgan regionalista recollí el rumor! Tot seguit Pol
c¡l el crit, que volia ésser d'alarma, i que era realment de joia.
oCiava que els radicals disputarien als regionalistes les
I ja tingué Pol el pretext per avisar: "Teniu compte,
es, que la massa confiança ens podria perdre. No esborreu
p nom de la nostra candidatura, no en canvieu cap per un
$1.5 concepte del patriotisme!"
L'alegria durà poc, i és que el desig enganya el cor de l'ho•"La Veu" explicava que En Lerroux, contra el seu parer,
sota la pressió de la seva gent, havia accedit a fer candidatura
na. Als regionalistes aixó els convenia. Prou sabien que no
rtirien els cinc candidats radicals. Peró la por que sortissin
ria restar vots a la candidatura d'Acció Catalana. El millor
leas és que la crónica de Pol representava un cas de telepatia,
què quan fou escrita no havia arribat encara En Lerroux a
ruina. Arribà En Lerroux, i a despit dels precs i consells
'aiguns prohoms, manifestà el seu determini irrevocable de
!atar noMés pels llocs de minoria. Digué que ell ja havia perut dues vegades amb candidatura plena, i que no ho volia toran a provar. La decepció d'alguns regionalistes fou grossa. La
ataforma s'havia enfonsat.
Després, "La Veu" ha volgut alçar-ne una altra, aprofiant els incidents de la conferència donada per En Valles i
ujals al Palau de la Música Catalana. D'incidents d'aquesta
ena, que nosaltres som els primers a lamentar, n'hi ha hagut
eents a Barcelona, sobre tot en temps electoral. Peró amb
afany de trobar la plataforma, l'órgan regionalista infla el
me en un article tètric i llóbreg, on són evocades les fantases paoroses de l'anarquia, la guerra civil i el president De
alera

No n'hi ha per tant. Recomanem als nostres amics, d'una
acera ben sincera i encarida, que no contribueixin a promoure
▪ d'aquests banals incidents. Ens cal dir, peró, que elements
ts de la Lliga intentaren pertorbar no fa gaire la conferèndan amic nostre, i "La Veu" no tingué aleshores cap mot
censura ni de comentari. Aquesta plataforma tampoc
aguanta.
Sembla que. darrerament, "La Veu" en busca una altra.
ama] efecte que un fet encara obscur i dubtós sigui rresentat
na manera efectista en les planes del confrare. Sabem les
menees Ilaneades contra En Cambó per certs elements, i en
rotestern amb tota l'ànima. Peró seria deplorable quc es dones
a:mpressió que es vol aprofitar electoralment un incident sos.6s. pan encara no estä aclarit. De totes les plataformes,
grieta seria la menys recomanable i la més revoltant
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adolescents, te insat a la Pinacoteca una

d'originals dels seus
assidus col.lahoradors,
artistes que a Cae ea
especialitaat en Vare
pareatnea
innocent i fácil, de
:Mea i de la composició
act
al qual es arcessit a
.i; .:.0 ;din d'earginy. tanta verla i nce, epressica i sobre tot la
fecc: ..a. de fer-s: ingenu
lir
alan,
s enzill sense penúria
o
d'aguda ObservaSaste,

publicació d'aquesta
- dignament i amb inte e 'e 1 empresa mis dificil del
ip d'ull pot semblar.
re.
o
l'humor. la fecimla varietat en i'a'are,
coses que S.Obti/1.exi L l
f Ìl
Costea mole suc
atenció sempre
•
aea »la dócil i excepcionalegi;. i ei sentit de la comicitat

illim

P
sep aradament els raimcros
aalterol peh licaciä d'aquesta mena,
donen inri idea de l'
= reniu
c •aitinuitat: yen', qUan
era cal leccionats, formarte un voerg, d d,1 primer any de
hm te estucan de la SCV:1
an neee i i es e e acerie que
tanmateix
ufla cosa banal, sinó
corri dereble ea tots sentits.
publ iracion 5 periodistiques d'awel entere són un problema a tot
rt, (1e1 tirón. De periódico
reeis‘ d'h
umor pels gran., n'hi ha mes
re un foc MN
en cremaria; P
blicacions i nfantils d'amest ecó de
ordre t't
abra cosa. Ens atreviriem a dir
I' Per la (Malita; i el to d'aquestes
lieacions
pm indicar er gran de
iilitració deescada
país.
L. ' nottresa de divertir i ter riure

Plena de resporreabilitats
'n'Perta una evidere trascendincia.
ao ncrusta tau iortament a les
v er g el eme la represen-, gr
äfica de les eoseS.
44 aque.sta concede. de " Vi'
moment pot semblar ben
ala, té per nosaltres lana
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landa capital. Cal pensar lames que
fine ara a Barcelona totes les publicacions d'aquesta mena eren forasteres i
que ni pel neu contingut sentimental ni
per les qualitats externes i de preseatacto tren gens recomaablcs. Virolet,
petit vadee nascut a casa. ha ciegue
a desbancar-les i acabaea, per escombrar-les totes. Aixó no Ii sabrem
agrair mai prou.
Peró aquesta »incas:je',
icen está empedrat de boiles intencions—seria absolutament ineficaç si
anés acompanyada d'una realització incuí iciem, abortada. Pe y ó sortosament a
l'empresa hi han aportar l'entusiasme
i ele minis artistics els nostres més
subtils i experto dibuixants.
Al costal de l'admirable Junceda,
anima i nirvi de la publicació, l'aguda
psieologia i la ingénita fantasía del qual
solament són comparables a la sec4
bondat hi ha l'Apeles
Mestres. il.lustre ascendent dels nosiLlustradors d'asan; hi ha el nostre formidable Apa ami) la seca catesfichan tan barcelcnina i amb /a sera
merar-diosa seguretat; hi ha Lob Anriada amb el seu delicat inatint decora
• i la seva fina intenció; hi tia Fa
Cornet. d'humor simple i tras; Ee
Joan it Icor,. graciós i hábil arcaitzant: En Llaverias, ple de bonhomia:
enpisso. de verba abundantissima;
Prat i En Castanys egils i elegants
Aun. Quelas. En Miren i En Serra
Massana. facciosos. i En Mallo],
•
d'estil i ple de moviment.
Fa cene que les puhlicacione, dequests
.--re e a, dignes de tenle-se en compre.
no abunden. peró lambe és cert que
el, noms deis artistea que per llur originalitat o pel seu poder d'expressiO
han sobresortit en aqueo art de la historieta grotesca n psicológica o en la
representació de l'escena cluica o gro.
cioearnent picarte que no is pus ben
be la carkatura. Oran classificat avantatjosament a tot aran del món. Peutbot el comentador genial dele marreo, l'enorme Basch el geni de la historieta. Carea d'.1 che. de força cómica irresi tibie són noms universals.
- Ara com ara nosaltres havem ll'agrair a Virolet que els nostres netits,
sense infra, fa signatura d'un dibuje,
ja sapiguca al seo veritable
autor i aixó és el mejor exit pels que

Fa dos diumunges, escrivia

jo en aquestes planes, a p ee no-

LLWRE DISCUSSIO
Aquestes darreres semanes
hont ha vingut parlan!, damunt
periódica diversos i no sempre
amb to escaient ails liiintes d'idees, d'això que 'hem convingut
(le nomenar "la politice internacional de Latalunya".Voldria
jo lambe parlar-ne avui, semPro en el ben entes — cal reeorder-ho? — que tot el que
hom hi diguis des d'aquestes
Pitillos, oto te (Peltre valor que
el d'una idea personal del que
signa: Arete) Catalana no mente 'ala més ideari que el de la
Conferencia Nacional' del juny
passat: és unti unid de patriotes juramentats a defehsar en
coma unes conclusions que els
uneixen, sense que. !tomes lliures que eón, alissain pel denles
la Ilibertat de llur pensarnent.
}'eta aquesta manifestaeid que
a tots ens interessa, i feta una
altra que m'interessa a mi —
que. 'despnes' de la mesa patria, és Frena el poble que mes
Mino — dixeit- tute parlar de la
qües t id debatuda.
ILIVINENTESA
Es que politica internacional,
vol (lir "una" politiea internacional? "Tena slorne d'un sol
llibre", han *lit; "temem pel
poble d'una sola politice", pudriera dir. No cal loas tenir edat
senatorial per recordar politiquee diverses, absolutament
contradielbries en l'ordre internacional, de la Gran Bretelisa. Bélgica mateix, abans que
Pagressiú germanice no l'obligues de sentar placa en el front
aliat, no tenia una preponderan( simpatia per Alernanya?
I Italia no mautenia "alliora"
—després de l'entesto cordial—
Mies politiquee eontraries. l'anglófila i la germanbfila? I tot
aixÒ per quéd per tal com
aquesta canvis i duplicitat eren
els mes avinguts ami) el "sagrat" egoisme nacional". Ens
és dura cosa dhaver de parlar
aixi a tots els qui propugnern
per una justicia internacional.
Mentres aquesta justicia, pelaò.
no existeixi; mentre I orientacid contó sigui el profit bé caldra que perea.3sem el prolit (le
la nostra terna i no el de les
alt res.
Catalunya per redreçar-se
cal que compti arito les cecee
Monines [(Ices. Ni ene adormim al somni beatifie d'una
intereenciú. que ni es lógica ni
seria massa digna. CV1P nar-i4
no fa l'aventura d'anar a Irdll re una altra del fattgai, quan
ttlt interes direete i propi li
obliga; MI«) que podria t«'"Pl.
antany el eapriei el eaprici n'un
dèspota romenlis (d'un Aï°xandre l, atol un estat demo-.
erätie me pot pas fer-ho.
soeorsos internacionals que no
tenen per objecte de plantar
cara a un 'Jordi (maní. són sempre auxilie apressats en favor

de la vielbria. Be tantee nacions com van rompre platónicament la neutralitat contra
d'Alemanya en el darrer conHiele, guantes no Phaurien
rompuda en favor seva. si
guéssin esperance, oIl triomf?
Un poble estranger anularla
Catalitnya, no per la conveniencia de Catalunya, sind per la
conveniencia d'ell. Ara, que la
posició i les condicione de
nostra patria fan que no a 1111
de sol, sind a mes d'un poble
pugui el:invertir d'ajudar-lo, segons ele castos. Ilita CataltinyaIliure podria desoir una base
util als enemics d'Espanya taut
cono als enemic de Frama.
Qui poden ésser els enentios
de l'ranca? Alemanya, Rússia...
sólo massa Iluny; Itàlia... i
no en pariesen!' dltalia?; Anglaterra...
Auglaterra, senyora de la nrar, que un dia
comulgues allunyar Frenen del
seu imperi africa. 1 vis enenlies
d Espanya, quilos? Enemics directes, cap: per tenir-ne cal
tenir force. D'indireeles. si; ¡la
feblesa d'Espanya pol
tilzar-la, feut-ne diploma/leament, aconómicarnent• una perllongació de Franca, dilemanya. d'Anglaterra; queleereol,
llavors, dels enernies d'aquesta
poteneia en seria un d'Espanya,
ii podria convenir, dones, ‚jr
fomentar una Catationya Iliure.
Per això li es lieit a tot nacionalista totala d'orientar-se, internacionalment, en qualsevol
(le dos sentits diversos: cap a
Franca, Com ha fet En Rovira
i Virgili; cap a Anglaterra, com
ha fet, En Josep Pla. El que mes
importa, pedo, cridar l'atenció, no sobre la -justicia" del
cas de Catalunya iear això _ens
interessa a nosaltre.s, als estrangers, ni mica spot:. sobre
la "situad" de Catalunya, i
quan estailles el conflicto algú
l'ajudaria, es a din, hi posarla
unte einquena pert, si els catalene ho posaven les altrea quatre.
"Si un no vol, dos no renyerien". diu l'adagi. Tambe és
cert, però. que ei un no vol,
dos no es rasen. Una possible
allano tienen no sols I tu . Catasind també de l'altra
pa nl.
CATALI - NYA I FRANCA
Aquesta "allra part". ialti ha
que diuen, un g era mai Franea,
per tal com Franca te un tros
de terna caialanii. Dissenteixo
en aliso:tul: Fra»ca, tot i tenir
el llosselld. ajudarà Catalunya
si li convi 1 d'ajudar-la, con'
ajuda ha unitat italiana malgrat de C.reega i Nica; França,
encara que no llagué:: Pi Rosselló, no ajudaria Catalunya, si
això hacia d'eeser un arte de
pura amor plattniea. Horn ha
Oil lambe que és una inconseeftiencia del nacionalisme
traetar diferentment Eran-

ePatlY.e, ,essent .aixi que
una a, i tra dominen Cottalimya.
1 ) ,„.„„¡
te . Gal alunytt .abstracla
Ja posició de Franca
1`1; ciar cij,
i la cri,:, 1 .anya es da mateixa:
davant. la na(ioluttya concreta
d'aval — e ki homes d'aval. el
territori l a vui — cal dtr que
e a b „ iii f „,.,, at..Franca ha donal al Rossefl :una cunera sumultis ("lees
per/fr. ami) lt
Obligues ha als • U tillt la 5o5n
szü.\t`mt
eaptar-se'n
(mesa, ha
Vadliesio
• dePIL.mar-10
com a nacionalist.. `254 ,--P erò de un
i no l'haest •lla r te re l- adíot
ministrativament: tols ele ea 'alans sún dins •de le Pirelmes
oriontals. La Cala lttliYst Md.e
e111:it de les Albores- a unble amb
tancomotla recent i precaria
niiat ba, caorsegmit tr. 'n,teagdr217
sk, en un sol- organista
nistratiu, després ile l', esqu a r terament provincial
'
enrera. En ordre a la c ijo,: tura
a la t'Uniese mes 11011 set j a ele
troliar el que Espanya ha 110Jet que no pas el que Catioh.
ha fet a Calalonlya. Cona a e on
-seqiénad'tvb esprtise • aquí un sentiment region ea
lista. (1110 110 essent satisfet,
lili vexitt. esdevingue entorna mista, que veient-se befat
dia i altre. es va tornant sepa
ratista. A Franea res traixt...
Soe el, primer de reconeixeu' que
Franca no voldria pas salbten
els desitjos d'un nacionalismo
catalä que neixes al Rosselló:
per ara, perit — i la política
sempre es basa en el moment
actual — reconeguem lambe
amb lota sineeritat, deplorantho si Valen que" aqueot movivent entre els eatalans (le Franca no slit priulnit, ni va en
canal de produir-se. Frenen ho
ha evitat, no per la violencia
d'uns "tercios", sind pel seu
dote encís. I no es sois . arnb els
cefaleas. que ha paasat aix.: a
Franca lii ha lambe flamenes.
i taliana i bases. ea que no lii 110
451 flamingants. "irredenti"
biskaitarres. Els qui corn Gaziel, per una hondat de cor Co- eur robeit.
Moran encisat pel terna Míta franciscana, que jo emires
de no tenir, simpatitzen com- nir, s'ion.-enta histüries cona la
padits amb 1-hidalgo" vingut titulada "La Nuit a Putssey",
"a menos". ditten que prova /a en que ek .fons .i Ja.forma i le,s
bendat d'Espanya el fel (pu( no permites, fan ..pudor„de iodoens hagi desnacionalitaf. Ni la formo i nl cada moment Vra01.1
intenriú ia lii ;Ara: ara. qne la taquetes de ..sang i aparells preinepeia lambe lii ha mutual . I f•IS cisos j crugls que, us fan piad
pecals d'inepcia són els que als ulls.
Aquest s ofu istil, completaSPIIIIII`P-es paguen i en els guate
ment impúdic, li arriba a -fer
no és possible l'esmena.
1)9rlar en un altre conte del
NOSALTRES 1:libre ("La ±Ntuit a CharlotemAcaben] dient que, qualsevols burg") d'una pintur expresque siguin llurs preferéqicies sionista feta a trola cendra de eiinternaeionals. els hornee d'Ac- gar i exeremeuls..Aixb pot escid Catalana mai per amor de ser tan agut cuna se vulgui, peFranca. d'Anglaterra,
rò de d'un post tju mal gust. A
n y a o de la Xina traeran la •eau- orles a naes es t als..,Jo he vistsa nacional. Tots els relatarlo a! 'Saló de Prima;a.era (le Berlín,
que senten febleses per (l'al- 1 ara fa tres L1173'S, On autnrrelrat
Ines Dobles, puguin dir ina- d'un pintor expre ssionista, fet
teix!
amb una Hosca tIt2 pa moreno,
Nicolau d'Olwer mitja doliente de e listos i uns
quants bitllets de ta-ainvia (paraula d'honor); toix.2, , ja sembla
el lima de la poca ›olta; però
Moraud barrada en el quadre
expressionista uns eiements,
que la Correcclú mes tJemental
condemna.
Aquesta •literatura palidenziea
As una moda cona qualsevol altre, una moda semblant a la
que inquieta ols pintors Is olanilesos del diese, amb la atania
(le pintar anaternies; aquesta
pintura anatómica, arribk
mal gust, lamo11// extrern
portable, en Rembrandt, i no
e in refereixo a na a la famosa
d'analonlia" que In ha a/
Museu (le La Baya, sinti a rala
Ara •que Iti lut al ',museo
(l'Amsterdam. sine a mi, que no
soc cap senyoreta, am ata- treure la gana de dinar,
.tquest afany de verisme i de
naturalisme pot dur a fatals
coneeqüencies; en la literatura
de lote els temps hi ha llapa
aquest empettt de les coses brotes i mal sonants; recordem,
per ejemple, la digestió • tempostal:ida de Politern en l'Odisça i

sea, eerles coses de Rabelais,
i aque/I espanyol de Quemal gust a tin sincer primitiama formuló de l'esperit de l'autor i de l'ambient
de l'epoca.
El cae de Morand i dele escriptors „de la seva curda, és
completantent distint; esi a mä
be eón senyors que si ele hi
can till moequit A la sopa ja la
perb per . donar intensitat i modernitat a la sera pro-

donen
tresor de la seca fantasia i
del sen art a agrieta empresa. qUe
una superació positiva respecte de les
que eu aquest ramaje sentir slaviem
intentat a Barcelona.
•

tes !Imagen*: .aubre ei retorn a
La sioniolinitat. Val la pena d'(2bservar . que al costal d'aquest
return visible `en la literatura
actual, loi taurbe una exacer/moló eie complicacid !literaria,
cosa que vol dir (pie la gent
d'avui dia no se ben bit on va,
-ni quin cenit ti d'empendre;
dues tendencies bteraries de
caràcter inversament ridicol,
pot veure tothom que es dediqui a fullejar ele libres que
surten.
Dura encarii al mán europeu:
un afany d'exotisme, no sols
d'exoLisme en el gentil geogrätic, sino un exotisme d'istil,
ti'anal . a cercar imaIges,
paracions i coneeptes d'altres
campe que no saín pròpiament
els: literaris, sind que eúll prü,
pies dedo manuals cienttfies,
especialment els .de la biologia,
i aixit encara ert un sentit patológic.
El gust per aquests elements,
per a mi exòtics i perjudicials
a la literatura, s'çta deixat entreveuve -en alguns escriptors
d'erice, i fins en algun eseripton de casa l'ostra. N uta gaires dies, Eu dosel) Pla, pelma mi
1',11itine mes interessant, itikae
inquiet i mes original de la nosira geaeraciú, en ato .u.ticle
(l'aire literari, -e§ permetia
certes comparacions d'ordre
utilitiaba (aun a terme
d'associaciú d'imalges el "pus"
altres coses qce fatalment ens
fan fer una payo:a.
Aquesta manera d'entendre
r istil literari (que pot esser
teu (olt respeetabI4,. es ven clara ment en un- eetriptor france . que ara esta n'OIL de moda,
¡ lt . influencia del qual es troha en d'aigú d'enca el Pireneu.
liii refereixo a Patri Morand.
paiaV Moran(' és una &lima origula:o issima, un agut observador, -criat amb„ l'àcid eorrosiu
d'Ame, (e Gide. 'He .11egit amb
grita elecLaeióéi seu dancen
Rubra •'l'ernie la nuit" i he pogut veetre cum • això podriem dir
literato& ea patutieica .1i te el

SANT JORDL-Rafael. (Dibuix per al quadro del Louvre.

sil, es permetea escriure coses
(pie si es trobessin en una miserea do . persones currectes

pt4ser no les dirien.
Es pot creure que, de vegades, per donar una precisió perfecta a la compareció i un color just a la cosa, és necessari
utilitzar aqueets procediments.
Perb el Ilenguatge literari te
grane recursos, i no neceesita
ficar-se en el camp de la medicina. Goe/he, que per ara ,ési
l'escriptor Inés nou ciOl inda,
que va locar tantes tecles, pot -•
ser una Ilicó eterna.
No voldria que ningú es penses que'm miro aquestes coses
atnb un criteri de filla de Marín, ni Mita agafat mai la indignacid d'Anatole France. llegint "La terra", de Zote. Quan
les nieves pobres refilades
ItalIa convingut donar una nota
brutalment realista. l'he donada sense por, pela:), estie convencut que el bon gust es ess,enciad en tote g les arta.
I no posseir el sentit del bon
gust, o tenir-lo espatllat es
una grossa tara per a tot artusta.
L'ús de cedes imatges i eertes paraules ., en la literatura
n I'ara, ern La l'efecle d'un alcaloide, per (tobar vida a un Dutul, per simular mes pulsacions
de les que In Ita en realital
l'abús deis Mcaloides fins en
literatura, és una cosa que a
la curta o la llarga acostuma
donar mal resultat.
Josep Maria de Sagarra

CARNET DE LES
LLETRES
POESÍA INTERNACIONAL -

Tres autors catalans, els senyors
Eugeni d'Ors, AlfonS Masera ti
J. Salvat-Papasseit, han estat incloaos
en una "antologia mundial de poesía
contemporenia" que sola el tito! "Les
cinq continents" a publicat 'van
Goll a París. Al costat dels reptesentants dels alares nobles liarlas, els
ilustres portes proclamen la participació de Catalunya en 1 auomenat, per
simplificar, "moviment avantguardis
Són, segons lean Goll, un dels-ta".
arguments que demostren la formació
d'una gran consciència internacional"
que s'inclina a substituir amb un are
mundial les literatures de les nacions.
lean Goll s'engresca liricament amb
la fraternitat humana que crea - descubrir a través dels pcetes aplegats
ell la seca antologia. Tots ells són, ve
a dir, fills del mateix neguit de la
post-guerra. Damunt ells planen l'ombra de M'ah Whirman i eIs crits de
Marinetti. Són la Vida bategant. (Ivan
Gui)
olj..encara escriu Vida, amb
c
L'autor de l'antologia ha escrit ca
el proleg tuna una pea de tòpics de
darrera hora. Sine pe_rdut, no cal dirho, en una mar de confusions. Ha repetir les paraules dels futuristes conira i'an niguilat opncsora, ' I.
cum a exemplc dc puesta, remei n'una
Europa on no hi ha ni un sol gran
poe ta,deis negree u deis iiidis." aja direeta, intensa, veritable", lela
d'un "senzill i prolund amor a la natura". Cal acostar-se com els podes
negres, ve a dir, a la terra i a la
vcritat.
Ca/ reconéixer que no és la principal característica de la poesia d'avantguarda l'acostament a la letra.
Menys encara, l'acostament a la veritat. Volean alliberar-se de la madició i de les glóries pesantes, els poetes de les troves tendències ha» creat
un art internacional fals i arbitrari.
Fugint de la imatgeria i del ritme antics, han bastir un repertori de trucs
limitadissina'
La terral La vahee ,. Pesen massa
perque le suportin els poetes t'evolurionaris. Si les pedres de Roma i
cl-, Museus de Florencia ofegaven a
Marinctti, també deu ésscr-li feixuga
la sagrada temor de la terra, inave
provident. f pocsia d'avantguarda
vol ali gerar-se de la tradició. Vol
&ser, ho diu el mateix ¡san Goa.
"apentimental" i es mor, es dar, seca
i Consumida.
Slirtosament, l'avantguarda a Catalunr u no ha estat sinó un deport sense rerill. La terra i la veritat ens
eanta yen massa a la vora perque deaoissim [(ser caneó.
Aqutsts tres poetes que lean Gol]
.incorpora a la sera "antelogia mun
poesia contemporània", han-diale
estar stevint infidels a les fórmules
encarcarades tia les aoves tendencies.
I han acordat Iturs veas al chur de la

nostra
Quan tots els nostres poetes escoltin i recreiti les tonades de la terca
de la recital. encara que a Europa no

hi hagi ni "un sol gran poeta", podre parlar-te d'una poesia gloriosa.
No hi fare res que Cap tkls nostres

pugui esser innhis en una antolugia
com la d'Ivan

Ii111111111111111111111.1118111atinantlialtlittlIIIIIIIIMM

—
Reclace16 1 Adminuaractdi
e
r
mn
T
p
e
laren
ta
in.p_r_
1481-A E
a
c
r
ita,d
l
e
a
le
uja
alvi
„
t
fi
flama

11 I ta._«refaton asithat

a

PREBS BE SlligniPtit:

ea

-.1
r DIO() rdagl!.% =2
e
2
Mes. mea.
14I catatuaya I Espan y a. rso "" trimestre
Ee t ni atica tialina . . a'50
a
:I Al:re s P ISOS • •

!TI

a
=

25

•

aiiiiiiiilell»1191111111111111111111(1121111MIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111illte

Mil
ANY

___

XLV—NUSI. 15383—PREU: 10 CENTIAIS

E

La roda electoral dere governadors.
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Ens fem citrrgc de les angúnies que tenen aquests dies els
redactors de l'organ regionalista per fer la campanya electoral.
Eis passa una cosa gairebé tràgica. No tenen plataforma. I una
earnpan y a electoral sense plataforma es un problema polític i
periodistic de dificil solució.
" El perill de perdre dóna neguit. Pecó rabsencia de perill
també neguiteja. Aquesta vegada els regionalistes no poden per(he pel que fa al nombre de candidats que elegeixin a Barca;ala.
' En el pitjor cas, perdrien un sol dels candidats de la
iiata. La perspectiva no és molt ombrívola, ni pot fer arquejar
les celles als directors de la Lliga i als seus addictes fidels.
En aquestes condicions, com es pot enfocar la campanya?
Fa sis dies els regionalistes creien que havien trobat la plata!orina que necessiten. Es teia córrer que els lerrouxistes pro ;cla ven candidatura plena. Oh, amb quina pressa, amb quina
l'órgan regionalista recollí el rumor! Tot seguit Pol
2(0 crit, que volia ésser d'alarma, i que era realment de joia.
aaanciava que els radicals disputarien als rekionalistes les ma1 ja tingué Pol el pretext per avisar: "Teniu compte,
amas, que la massa confiança ens podria perdre. No esborreu
cap norn de la nostra candidatura, no en canvieu cap per un
jats concepte del patriotisme!"
L'ale gria dura poc, i és que el desig enganya el cor de Phoae, "La Veu" explicava que En Lerroux, contra el seu parer,
sota la pressió de la seva gent, havia accedit a fer candidatura
tiesa. Als regionalistas aixó els convenia. Prou sabien que no
artirien els cinc candidats radicals. Peró la por que sortissin
tedria restar vots a la candidatura d'Acció Catalana. El millor
el cas és que la crónica de Pol representava un cas de telepatia,
rqué quan fou escrita no havia arribat encara En Lerroux a
Barcelona. Arriba En Lerroux, i a despit deis precs i consells
Jaiguns prohoms, manifestà el seu determini irrevocable de
uitar nonles pels llocs de minoria. Digué que ell ja havia perIut vegades amb candidatura plena, i que no ho volia tornar a provar. La decepció d'alguns regionalistas fou grossa. La
plataforma s'havia enfonsat.
Després, "La Veu" ha volgut alear-ne una altra, aprofiant els incidente de la conferencia donada per En Vallés i
Pujals al Palau de la Música Catalana. D'incidents d'aquesta
Mena. que nosaltres som els primers a lamentar, n'hi ha hagut
a cents a Barcelona, sobre tot en temps electoral. Peró amb
afany de trobar la plataforma, l'órgan regionalista infla el
sana en un article tètric i llóbreg, on són evocadas les fantasmes paoroses de l'anarquia, la guerra civil i el president De
lalera
Yo n'hi ha per tant. Recomanem als nostres amics, d'una
manera ben sincera i encarida, que no contribueixin a promoure
ap d'aquests banals incidents. Ens cal dir, paró, que elements
lits de la Lliga intentaren pertorbar no fa gaire la conferéneleaun amic nostre, ¡"La Veu" no tingué aleshorcs cap mot
eensura ni de comentari. Aquesta plataforma tampoc
s'aguanta.
Sembla que. darrerament, "La Veu" en busca una altra.
anal efecte que un fet encara obscur i dubtós sigui presentat
hra manera efectista en les planes del confrare. Sabem les
amenaces llançades contra En Cambó per certs elements, i en
protesten amb teta l'anima. Paró seria deplorable que es donés
la:manas/6 que es vol aprofitar electoralment un incident sospie. aun encara no està aclarit. De totes lee plataformes,
tiyffta seria la menys recomanable i la més revoltant
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' v r. Fr. O L'HUMOR PELS

PETITS
Hipular setmanari
adolescents. té ansia a la Pinacoteca una
d'originals deis setas
assidus col.laboradors.
- artistes que a Caeapecialitzat en l'art
innocent i fácil. de
ca i de la composició
qual es neccssita
.at denginy. tanta ver,s t s ssiva i sobre tot la
fer-se ingenu setasense penúria i
• in d'aguda observa-
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publicació daquesta
dignament i amb in;presa mis dificil del
p dull pot semblar.
ss l'humor. la fecúnO. la varietat en l'an coses que sobtinsi. Costen mota suc de
una atenció sempre
dócil i excepcional-elan de la comicitat

e

^'..eata••

•nnent els números de
ció d'aquesta mena,

done:

'ea

de l'esfurc suc re-

•atinuitat ; peró guau
•nats. formant im y o-

' el del primar any de
te le Cttlellt de la 52 5 a
• e • tivent; que tanniateix
n Itaca Pa••
una cosa banal, sitió

ixelaht:

i

• cons iderable en tots sentits.
Lea P abl
icacions periodistiques dnit
stlii un problema a trit
res del nián. 1k periódies i reviss
d'humor pels gran,. n'hi nits
" n loe no en cremaria peró de
lbficacions i nfantils daquest ordre ja
altra c osa. Ens atreviriem a dir
la q ualitat i el to d'aquestes
icacions
es pot judicar el gran de
ilitroció de cada país.
L'ernPie `a de divertir i fer riure
ente és, plena de responaabilitats i
P"na una evider,t trasCendincia•
no s'incrusta tau tortament a lus
a erges eIan la repreaengraiicA ele
les ceses.
isx4 ttausta cellecció de "Vi' quede motnent pot setnblar ben

per m'Alares yna

tanda capital. Cal pensar ninné, que
fins ara a Barcelona totes les publica(nono d'aquesta mena eren forasteres i
que ni pel sea contingut sentimental ni
per les qualitats externes i de preseataciú eren gens recumaahltis. Virolet,
petit vallet, nascut a casa. ha ringla
a desbancar-les i acabará per esconibrar-les totes. Ala() no li sabrcm
agrair mai proa.
Peró aquesta intenció lloahle—l'infern está empedrat de bones intencions—seria absolutainent inciten si
anés acompanyada d'una realització insuficient. abortada. Peró sortosament a
l'empresa hi han aportat l'entusiasme
i els mirit, artístics els nostres més
subtils i experts dibuixants.
Al costar de l'admirable Junceda.
anima i t'Uva de la publicació, l'aguda
psicologia i la ingénita fantasia del qual
solament són comparables a la seva
incommobibie bondat, hi ha l'Apeles
Mestres. dlustre ascendent deis ilustre, il.lmitraclors (favila: hi ha el nostre formidable Apa. arnh la sena caosticitat tan barcelcuina i amb la seva
mcraveilosa seguretat hi ha Lola Anglada amb el seu delicat instint decora
tiu i la sena fina intenció: hi tia En
Cornea. d'humor simple i gras;
Joan graciós i hábil arcaitzant: En Llaverias. ple de bonhomia:
l'Opisso. de verba alitnichntissima En
Pral i En Castanys. igils i elegants;
Acit. Quena,. En Miret i En Serra
Massana. faccioso.i. i En Mallo!, original d'estil i ple de moviment.
Ea con gin los puhlicacions daquests

EL NANA= m'AH 1 bEI sEC8 PEINEHE ti MUTUA filtIVel
EN POMA !Palee
.spanya, .essent ,aix1 gua
de la victòria. no tantea na- ça ¡
done com van rornpre platbni- una i a. 'Ira dominen Cataluttva.
Da%.„
ffl
le •Gidalionya abstraeta
carneo! la neutralilat contra
,d'Alemanya en el (turrar con- ás alar qt /e la,posieiú de Franca
f bate, guantes no l'hattrien j la ,%•Esi, tartYa és 'la mateixa;
latalunya concreta
rompuda co favor seva, si n'ha- davant i tt
guessin esperançaf ell triomf? ¡rama
a, te bornes ¡l'aval. el
l'n poble estranger ajudaria territori la Ut — cal dir que
Cataltinya, no per la convenien- él ben difenai nt.yran t. a ha docia de Catalurtya, sana per la ¡tal al Rossefló ;una eullara Suconveniéneia Ara, que la perion, ;%mb ti. da mena d'obres
posició i les condicions da lo pt
tililbesliues l aat
sli\. ,914.111 1 - Iztapst.aelr'av_seril-1
nostra patria fan que no a un
litt
de sol, sinó a mes d'un poble
pugui Convenir d'ajudar-lo, se- leroam
dh aes n
ióricirl adli i !, 1^:s , verh da un
gons els casos. Una Catalmiya- fati i no • l'ha esca(arterat adIliure podria ésser una base ministrativament: eis caútil als anemias d'Eapanya tant talante stlit dins .de la Pireeees
com als enemica de 1.'1.am:ti.
als. La Cola 111150 md:s
Qui poden esser els encunes eneti de les Albares- n arnés addl
laneontu
de Fraile-a? Alemanya, Rússia... la recent i precaria
són massa lluny; ei 1 nitat ha conarguit
'etegl'arno en parléssim d'Italia?; An- s'e en 1111 sol- orgarrisn't
admi glaterra... Si Auglaterra, se- nistratitt, despres 'fe n
nyora ele la »rar, que un tlia 1i terament provincial
segle
convingués allunyar Franea
envera. En orare a la mil tima i
seu tinperl afilea. 1 eLs enemic.s a In riquesa int , s hiel) sea :la
d'Espanya, quins? Enemics di- ¡robar t,I que Espanya ha d es
rectas, cap: per ternr-ne cal
-fetqunopaselquCtakotenir forca. D'indireeles. st; la 'ha fet a CalaInnya. Com a c •00feblesa d'Espanya pot rardia- segilancia d'això va desparta Ir ilzar-la, fenl-ne
se aquí un sentiment
aa
aeontnmeamenl una per- lisia. que no les-seta salistet,
liongacid de Franca, d'AtentaveXat,
'eilt tira nya, ll'Anglatarra; qualsaeasol, mista, que veient-sa befa( ua
llavors, deis enernics d'aquesla dia i altre, PS va fornant. sepa
poténeia en seria un d'Espanya, ratisla. A Fratma res traixii.
li podría convenir, dones, de Soc e l . primer de reconig xer que
fomentar una Catalunya Ilittre. Feanca no voldria pas satisfer
Per aixt) li as lira a tot nacio- els desitjos d'un Motionalisme
nalista 'ettlalit d'orientar-se, in- , catalit que neixas id Rosselló;
ternacionalment, en qualsevol per ara, neri) — i la política
de dos sentits diversos: cap a sempre es basa en el moment
ual — reconeguem lambe
Franca, dora ha frt Eit Rovitia
i aargili; cap a Anglaterra, don amb tota sincera:ti. deplorantha fe!. En Josep Pla. El que mas lo, si voilem, que" agnest maviimporta, pera, as ilidar l'ate:t- ven( enl re els ea te ans de Franetó, no sobre la -justicia" del ca no s'ha prmluit, ni va en
ras de Catalunya (car alma etts 1 eamf de produir-se. Franea ho
interessa a nosallres, als es- ha evitat. no per la violancia
trangers, ni mica) . sini sobre . d'uns "lerríos", sinó prl seu
la "situació" de Catalunya, i viole eiteis. I no és sois amb els
quan estalllaa el conflicte algú catalana. que Iris massat aix.: a
l'ajudaria, es a dir, Iii posaria Franea hi ha lamba flamencs.
n na d'iguana para si els cofa- ttalians i bases, e que no lii ha
lans liz posaven les altres qua- da (la m inemn s. "i vroden 1 i"
tre.
biskail arras. Els qui com Ga" Si un no vol, dos no reityr- ziel. per una hondat de cor forien", diu l'adagi. També es fa franciscana. que jo emires
eert, paró, que si un no vol, de no tenir, simPatitzen romdos no es rasen. Una possible palifs amb vingut
alianca lielann no sols .le cata- "a menos", dinen que m'ova la
Maya, sitió lambe rk l'altra honda! d'Espanya el fel quo no
part.
ens tlesnaciona•litaf. No la
CATALUNYA f FRANCA infrin g í, ia ti 1 ira : ara. m'e la
inimeia timón , bi Ita esta!. 1 els
Aquesta "ultra par!". n'in ha parias d'ineprin sön els que
que fiueii, no sera inai Flamea, SPnittre Pe pitglinn i en els quals
per tal ruin Franca te un tros no Os possible l'esmena.
de terca catalana. Dissonleixo
NOSALl'RES
en absolut: Franca, tot i (ente
el Rossolld. ajudara. Cala/unytt
Acabein dient que, qualsevots
un interés M'In s te i propiit r t li si li comal d'ajudar-la, com
que siguin lloro preferències
aixa) que podria 05S/ti' ajudia la unitat italiana mal- internaeionals. ele bornes d'Acanlany el eapriei el captad d'un gral de C.rcega i Niea; Franca, eió Ca la la Ita Mili per amor de
daspota romantis (d'un ..1):\/- encara que no linguae ( . 1 Ros- Franca. d'Anglaterra,
/sandia( 11 n , avui un esta! derno-' selló, no ajudaria Catalunya, si nya o de la Xina traen') la (muerätie pot pas fer-hu. Els aixa havia d'aeaer un acta de sa nacional, l'ots ele catalans
so)(orsos internarionals que no pura amor platónica. Horn ha que senten fallases per daltemen per °Iriarte de plantar Stil tumba que és una inconse- trea nobles, puguin ilir 1 . 1 lita''a na a un peral! (-amó, són semiiiCricia del nacioaalisme
teixt.
pre auxilis apressats en favor gOl traelar diferentment Eran L Sientan d'Olwer
LLIURE DISCUSSIO
Aquestes darreres semanes
hotn ha vingut partant, damunt
periòdics diversos i no sempre
amb tu escaient als hornes ' sfidees, d'això que 'hem convingut
de fomentar "la política internacional de Catalunya". Voldria
jo lanW parlar-ne avui, sentpre en el ben entes — cal recordar-ho? — que tot el que
hom iii diguis des d'aquestes
planes, no té d'altre valor que
el d'una idea personal del que
signa: Acajú Catalana no manta cap més ideari que el de la
Conferència Nacionall del juny
passat: és una unió de patriotas juramentats a defehsar en
comú unes eonelusions que els
uneixen, sense que. homes Iliures que aún, alirnin pel demés
la llibertat ele llar pensament.
Feta aquesta nianifastació que
a bots ens uderessa, 1 Iota una
altra que m'interessa a mi —
que, "despres" de la nieva patria, és Frana el poble que mes
estira — dixeu-me parlar de la
qüestió debatuda.
L'AVINENTESA
Es que política internacional,
dir "una" politlea internacional? "Tem s'home d'un sol
Ilibre", han dita "tent e ln Pel
noble (Luna sola política", po(ejem dir. No cal pas tenir edat
senatorial per recordar politiques diverses, absolutament
eontradieläries l'ordre internacional, de la Gran Bretanya. Bèlgica mateix, abans que
l'agressiú germanica no l'obligues de sentar placa enel front
anal, no tenia una preponderan( simpatia per Alemanya?
1 Italia no mantenia "albura"
—després de l'entesa cordial—
dues ',Mitigues contrarias,
glòfila i la germanófila? I tot
això. per qué? per lid itom
a-quests canvis i duplicitats aren
els más avinguts amb el "seigrat" egoisme nacionat". -Ens
es dura cosa d'ha y an- de parlar
aixi a tots els qui propugnein
per una justicia internacional.
aleintras aquesta justicia, perb,
no existeixi r mantee l'orientacid comal sigui el profit, bé calOra que pereitasem el profit de
la n'ostra terna i no el de les
a II res.
Catalunya per redreçar-se
eal que emitidj a lai) les seves
ens
/migues laces,
mim al somni beat.ific d'una
intervent-iú. que ni e l a lagieit ni
seria massa digna. G.ltp nació
no fa l'aventura d'altar a trenre una ultra del fangal.. guara

aqlu

r dignes de tenir-se en compte,
no abunden. paró també Ce cert que
el i noms deis artistas que per llur originalitat o pet seu poder d'expressió
han sobresortit en aquest art de la historieta grotesca o psicológica o en la
representació de l'escena él:matra o pea.
ciosament picant. que no és pus hen
be la caricatura. slan classificat avantatjosament a tnt arreu del món. Poulbot, el comentador genial dele marrees, l'enorme Busch. el geni de la ni:torieta. Caran d'Achc. de força cómica irresiitible. eón noms universal,.
Ara com ara, nosaltres havem d'agrair a 'irolet que eIs nostres petits.
cense mirar Pa signatura d'un dibuja,
ja sapiguen atrilhair-to. al sen veritable
autor i aixó és el major èxit pels que
donen er tresor de la seva fantasia i

del seu art a aguaita empresa, qua

é%

una superació positiva respecte de les
que en Kit-test maneta san» s'haviem
intentan a Barcelona.
C.

SANT JORDI—Rafael. (Dibuix

per al

quadro del L'e.

Fa (los *Enmangas, escrivia potser no les dirien.
jo en •quesies planea, unes no - 1
pat. creure que, de vegates Ileugecea .aubre el reaain t i des, per donar una precisió perla suoplicitat. Va/ la pena d'abfecta a la comparad() i un coserrar que al ouatat d'aqueet lor just
a la cosa, és nece.isaari
retorn visible ‘:`ett -la literatura utilitaar aqueatas procediments.
actual, Iti ha també una exacer- Penh el nengnatge literari té
bad() . 0e complinació literaria, grans recursos, i no necessita
cosa que Nol tlir que la grat ficar - en el camp
de la med'avui dia no aap ben ha cm va, didas.se
•Goethe, que per ara -es
-ni quin calo! te ¡l'empanare; l'escriptor Inés nou deil món,
dues tendencias literäries de que va
tantas teclas, potcarita/en inversament ridleol, ser unalocar
lijen eterna.
pot veure tothom que es dediNo voldria que ningú es peoqui a fullejar ele Ilibres que efe ue'm miro aquestes coses
surten.
amb un criteri fina de alaDura encara- al nión europeu,- rin, ni m'ha agafat mai la inun afany -d'exotistne, no sols dignació d'Anatole France, Iled'extaiame en el sentit geogra- gint "La terna", de Zola. Quan
tic, sin() exótisme d'istil, en les ma y as pobres rentadas
d'unan . a cercar imatges, corn- m'ha convingut donar una nota
i paracions i coaceptes d'atices hrutalment realista. l'he donacampe que no han pròpiament da acose por, perra eche conels literaris, san)) que Súll pr'ú, venant que el ben gust es espies chas manuals eludirles, aendatt en lotee i de arts.
eapecialment els de la biotagia,
I no posseir el sentit del bOn
aixt) encara en un sentit pa- gust, o tenir-lo espatllat és
tològic.
una grossa tara per a tot arEl gust per aquests dementa, (zara.
per u uai exhtica i perjudicials
L'ús de cedes imatges i ceca la literatura:, s' Iba deixal en- tes paraules, en la literatura
trevene-e en alguna escriptors d'ara, eni la l'afecte d'un aliberies, i fijos III algun aseda), caloide, per Matar vida a un islor de casa Ilustra. N uta gai- la, per simular més pulsacions
reS dies, Eu Josep PM, peraa mi de les que la ha en realitat. I
lamine Inés interessaut, nuia l'abrís deis kaantoides fins
inquiet i mes original de la nos- literatura. és una cosa que a
Ira geueraciaa ea un arliele la curta o la llaaga acostuma
d'aire lacrara -ea permetia len donar mal resultat.
(-artes y outparacions d'ordre
Josep Maria de Saparra
utilitzaba corn a terma
d'assuciaciú d'imatges el "pus"
altres coses qce fatalment ens
fan fer una gattyota.
CARNET DE LES
Aquesta manera d'entendre
r istil literari (que pot ésser
LLETRES
cii olt respectablW„ es veu ciaPOESIA INTERNACION,4L ra »m'U en un eStriptor franei.a que ara está Molt de /noria,
Tres autors catalans, els senyors
¡ la influancia del qual es tro- Eugeni d'Ors, AlfonS Maseras
ha len d'algú d'ellt:h. el Pireneu. J. Salvat-Papasseit, han estat inclusos
Enr. refereixo a Paul Morand.
en una "antologia mundiai de poesia
para' morand as una phana ori- contemporania" que soia el titoi "Les
ginal*/ issirna, un agut observa- cinq continents" ha publicat ¡van
dor, % erial amb . lúcid corrosiu Goll a París. Al costat dels repted'Aaar l Gide. He flegit aznb acatamos deis altres pobles ¿latíais, els
gran k¡electacióalt seu darrer Ilustres poetes proclamen la particiItibre a 'a'ertne la nuit" i he po- pació de Walunya cli lanomenat, pe:
gut a e s t ve cum -aixa podriem dir
"moviment avantguardi.eliterato, ma patológica ii té el •
Són, segons I‘an Goll. un dels
pel tema cli1oritia2•1entaisat
s'ina.enta histöries coas la
titulada "La Nuit a Putssey",
en qua ea fons i la lema i las
paraules, fan pudor ..de iodoformo i nl cada moment
taquetes dai sang i aparells precisos i u/11QU que us fan mal
als ulls.
Aquest sciu islil, completament impúdica li arriba a fer
patatar en ten altea monte del
'libre ("La 1,Xtuit. a Charlutemburg") d'una pintura emiressionista feta a Int, cendra (te algar i cm:remetas. Aixó pot ésser tan agut cuna se valgui, pera ós d'un post t j u Mal gust. A
mes a més es I als...Jo he vist al Sala de Prima:era ole Berlín,
ara fa tres anys, tan autora/tarta
d'un pintor exprt ssionieta, fet
ami) una Ilesca du pa moreno,
muja dolzena de r itotos i uns

quants bitllets de ta-amvia (paraula d'honor); aix„P ja sembla
el limit de la poca >olla; perh
alorand barreja en . el quadre
expressionista uns alements.
que la 'correncia més elemental
condemna.
Aquesta literatura pratolagica
Os una moda cona qualsead altre, una moda semblant a la
que inquieta csIs pintors botanilesos del disset, ,antb la atania
de pintar anatomies; aquesta
pintura anatómica, arribk (en
an extrem (le mal gust Metoportable, en Rembrandt, i no
1 • 111 reforeixo a na a la famosa
"Ilieó d'anatomiza' (pus hi 11;1 al
aluseu de La Baya, sin() a una
:tara Hila) que hi ha al 'atusen
d'Amsterdam. que a mi. que no
soc cap senyoreta, em va- treure la gana dr dinar:
Aquest afany de verisrne i de
naturalisine pot dur a fatals
conseqüències; en la literatura
de tols els temps hi ha hagut
aquest animan de les coses brutas i mal sonants: recordarla
per ejemple, la digestió tempestajada de Politem en l'Odissca, caries coses de Itabelais,
i aquel! Hibre espanyol de Quemal gust a mi sincer primal/jeme, a una formació de l'esperit de l'autor i de l'ambient
Ir' l'apoca.
Fu cas de Morand i dels escriptors ale la seas corda, as
complatament distint; si a mit
bol són senyors que si els
tau un mosquit,g•la sopa ja la
deixen, per() per ,donar intensitat i modernitat a la cena prosa, es permeteu eacriuro coses
que si es trobessin en una conversa .da persones canceles

arguments que demostren la formació
d'una gran consciencia internacional"
que s'inclina a substituir amb sto art
mundial les literatures de les nacions.
Ivan Goll s'engresca Mirar/wat. amb
la fraternitat humana que creu descubrir a través dels portes apiegats
en la sena antologia. Tots ells són, ve
a dir, fills del mateix neguit de la
post-guerra. Damunt ells planen l'otnbra de S'ah IN'hitman i els crits de
Marinetti. Són la N'ida bategant. (Ivan
Goll encara escriu Vida, amb majLcula.1

L'autor de l'antologia ha e.serit en
el prólcg tuna tina pi:a de tópics de
darrera hora. S'ha pardut, no cal dirho, en una mar de confusions. Da repetit les paraules dels futuristes cmtra l'antiguitat opresora, i ha posat
com a cxempie de poesia, remei duna
Europa ixt no hi ha ni un sol gran
poeta. la dels negres i dels indis, "ppehia directa, intensa, veritable", feta

d'un "senzill i profund amor a la natura". Cal acostar-se com els poetes
alegres, ve a dir, a la terra i a la
veritat.
Cal reconèixer que no és la principal característica de la poesia
vantguarda l'acostament a la erra.
Menys encara, l'acostament a la veritat. Volent alliberar-se de la tradició i de les glóries pesantes. els Poctes de les novas tendències han creat
un art internacional ials i arbitrari.
Fugint de la imatgeria i dcl ritme antics, han bastit un repertori de trucs

La terca! La veritat! Pesen massa
parqué lea suportin els poetas revolucionaris. Si les pedres de Roma i
• Nfuseus de Florencia ofegaven a
Marinetti, tatutkl- den ésser-li feixuga
la sagrada remar de la terra. nutre
provident. La pocsia d'avantguarda
vol alliberar-se de la tradició. Vol
ieser, ho diu el mateix Ivan Goa.
"aaentimental" i es mor, es ciar, seca
i consumida.
Sortosament, l'avantguarda a Cataliana no ha estat sine> Ula &sport sense iserill. 1.a terra i la veritat ens
cantacen massa a la vora perquè desoissim llur caneó.
Aquaests tres pugnes que han Goll
,incetpora a la sena "antologia mundial de poesia contemporània", han
estat sorvint infidels a les fórmules
encarcarades da les aoves tendeneies.
I han acordat Dura veas al chor de la
nostra Ifriedd.
Quan tots els nosttes poetes escoltin i recrean les tonadas de la terra i
de la veritat, encara que a Europa no
hi hagi ni "un sol gran poeta". podrá parlar-se d'una poesia gloriosa.
No hi (ara res que cap dels t'ostras
pugui ésser innlós en una antologia
com la d'Ivan Gen.
19 ip.boy
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Fraga honora els seus morts
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CONFERENCIA ENTRE
MINISTRES
Aquesta tarda ba visitan el ministre
de la Guerra, celebrant amb el l una de'tupida enterancia, el ministre dina:oció pública.
.0z-uut: relacionaren la visita amb el
o'• , t ebeteral de Villena. altres amb la
,,n-e.. • i6 que ha tingut en un aCte
e,•l obrar a Martos el sots-serr, pública.
ti
ELS CANDIDATS QUE ES
PRESENTEN
Ii EaGea publica un avenç deis can•Oilats que es presenten a Espanya. pe7`. costa bastants errors. pel qual no
la seva informaciö.
Mes aproximada a la veritat sentida
squesta estadística dels candidata que
bala sorda proclamats: 265 ministerial,. ‹1,amponent-se en aquesta forma: 120 duntlerates, 51 de l'esquema
liberal. 55 Ilibebrals romanonistes, 25
refarmi s ies, 10 gassetistes i 10 zantotide. SS conservadora d'En Sánchez
•::.•rra. S bugallotietes, 25 maurine,
ri,ablicans, T tradicionalistes. 2S
nioniMstes, O socialistes, ele de Madril Oviedo ti Bilbao. En total, uns
candidats oficiada dels partits,
r,art e l. anomenats independents.
:ES RESPONSABILITATS MILITARS,

thepartaments ministerials una
ordre perque se li faciliten toles les dades que li siguin necessaries per al compliment de
la seva
Aquesta ordre es tornarla als
mnisteris amb l'enlerat dels
.raps dels centres administraDas.
LA MEMORIA D'EN .MARTINEZ
' PERALTA
Sobre el viatge d'inspecció fet al
Marroc pol general Martinen Peralta, un amic d'aquest sens-or ha fet les
següents manifestacions:
—Corn ja saben, cl general va anar
a Larraix, comissionat visita dinspreció. Havien esdevingut els dissertats ¡ets de la Intendencia. dels quals
val més no parlar-ne. i trobi la zona
en un estat Ilastimús.
Donada la naturalesa de la sera
missió i el seu earicter, el nioll anl:C
no palia callar el que passava i moit
menys no impedir-ho, i Ss l'efecte
truí sumar:es, obrí expedients, cerretgi tot alió fina on arribavot So;
seves atribucions i el restant ho pon
en cuncixement de la supar:oritat, roMictant una sobre el que
va veure i va fu-, quo está a a p -der
del Comandant general. porque atines:.
al seu temps, calent-se deis mitjans
que té al son alcanc, corregeixi el
n tue En Martínez Peralta. per la sera eategona, no va poder esmenar.
No solaments els d'abaix sal responsables: por extensiö toquen les
responsabilitats als cómplices, dls encobridors. ala superiors.
L'ettemic esta tranquii. i CU ls 20113
hi ha pau octaviana. Peró tot durará fins que se li Mili el nas al Ra t
que com sempre, da cl veritable-suni.
amo.
El general confia en la justicia i
espera que els encarregats de mantenir el decórum dEspairfa al Marroc, sabran adobar el desarreglat i
minorar cl que és deficient; i
cament, quan aquesta confiunea
manqui, será quan acudirà al Parla-

mera o, cn cl sea &ícele, a la Premsa.

TASCA ORDINARIA
„
Aquest mati Ola celebrat la reunió
Ea senyor Alealia Zamora ha
sennartal
ordinäria
del Consett.
netifieat 1411/i el qe ha
prem per dictaminar sobre els assumpficat de versió inconcebible d'un
tes
de
pensions
i
creus
pendents de
atildie sobra el viatge del generaUllazian que ha irigut de resolució.
ataja i no de les zones orlen
LA DISCUSSIO DE L'ATENEU
tat iaecidentel del Mande, •
Derna. a les set de la tarda, condit lambe' el ministre que
discussió de la
eitersenal soLlieitat pel gene- tinuará l'Ateneu
ral Batan perquè Tauxilii en memória sobre reseonsaltilitats.
Parlaran diversos oradors, entre
Fassumpte de les responsabiliatt adrninistratives es un cap ells En Ruiz Albeniz, per recollir les
aseveracions
feies pcI vescomte d'Eza
'..Estat Mejor, un d'enginyers,
bit iialltor de brigada i un in- en Ja sera conferencia.
t ,_T,dent militar.
UN ESCRIT DE QUEIXA
Aixi niateix ha manifestat
que, secundat • per la sots-se_
Diu un diari' que'el comandant Vecretaha de Guerra, ha CO UJ ell
larde, cap de dia del blocaos dc Meea1 tesladi i redactie - de, » les-i'
'quita, de trista recordanea, hacia clep latnilles de l'administrad()
vat al Comen Suprem un intertssaut
teatral regional de Teibreit i escrit amb motiu d'haver-li estat ded cap rk, l'Estat Major Central. negada la placa de San Hermenogilgeneral Ampuru, s'ocupa arja que se li imposaren dos oteros
l ualment de les plantilles relttdarrest arran dc rcsdecingut en
l iv e s a les places de la nostra
blocaus.
k obirailia a l'Alfil:a.
El comandant Velarde era cap de

.

dia i se l'arresta per no hacer o•nut-

Dunkerque 3 L'inauguració del monurnent als morts de la
gran guerra
EL PRESIDENT DEI. CONSELL. M. POINCARE, DESPEES DE PRONUNCIAR EL SEU DISCURS
SOBRE LES REPARACIONS, SEGELLA LA DARRERA PEDRA
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E MI

ŠT

REIZAMENT

mie-33

er

g l t9t ;

117.1i fJìy

su tz ,1 2

C tflqUu la.

Ll5INv ESTIGACIONS civiLs
El m agistrat senyor Prat. Pf)

e, (trina t, pe( Gorern de construir
,_1.1”titedient sobre responsabiliadmi nistratives etorstre ci•
"H. dona mostres de
gra"
i al' SPII requerimetit
/Wat ale disti(e centres dels

que restaven atacant, sobr,. hl
hacia un general. tambd cap de la,
que tampoc res comunica.
Argumenta que no es seva la catua.
perque malgrat d'IlaVet-au perllanpat
l'atac des de le• d 'Al de la nit i;••••
les o platee del 11/R11. ne)
ap n sa
que acudissin force, e,, socor tin, que
quedaren solamcnt cl blocaos l'aliercs Maf fiari i su soldar Uren Icvuit del metí quan cs praoaniä una
bandera del Teen.
Sembla que ami, l'oscrit c• e , i not
la m'oció . de ICS 1077...CN del sec:or,
amb cl noni del general que tenia cl
comandatnnt de les mateixes i
capitaus i una ordre dc la plaga en la
qual es disposa que totes les forct•s
del sector acudeixin el punt en perill.
El Suprem ha admès lescrit i ha
disposat el necessari perque a Melilla
es ccrqui cumprovadd als extrem,
aportats. per si mereixes -mie sobraprocediment.

EL VOLUN'TAREAT D'AFFMA.

El
¡es de la Guerra ha
arahat avui el reglarnent; per a
la creaera del volunlariat a
Af rica.
'La recluta es fara per ¡nidal s
i quan esligui,plena
a rezereit permanent del Mar.
roe
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s i els

dUirt' r:2 f.C7f,S et ggi ls 1

Els Imitr,üsus

ti.ielgoes 811CIT! d?, !llälTi3
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Londres, as.—See.,,e, uo. •• urania
do Berlín. reficae:a
Ia pr:••::,
co-helga és tal quo'cal e , r8Tar-ne reiderrosament rapid de la resistencia
organitzada pel seny,o- Citrma --Ilotas.

la pd:cia a le:: .ç trOrtenburg, dona C9:11 a resulta: la troballa d'uns
(1,-u Mlions do !meco destittats al fona.nt de les vanws. La policia
cauta també ile diferents documents

UN NOU 1IONU1fENT ALS
1:ORTS DE LA GUERRA.
111 , POINCARE PRONUNCIARA
UN Discugs COMPLEMENTAR' DEL DE DUNE.:i.RQUE .
Paris, 21.—E1 "Echo do Paris" (Eu

DESMENTIMENT
Bruselies, 21. — "L'Etoile Ilelg,e"
ELS DESORDRES DE MULIIIMI
desment que els scnyors Barthou i
UN DELS PROMOTORS AFUSElacrohe prepar:zi un pla per a futurs
LLAT I. UN ALTRE DETINGUT
acords ansia Alemans-a.—Ha aas.
LA VAGA
. FRACASSA
. . , GENERAL
- •
.
París, 21. — Comuniquen de 11ulL'ENVIAT DE LA SANTA SEU.
If5itlr'etie . a.‘1''ean . alris- ' obrera -',ente
- A LA RUIITt •
feina i un dels principals promotors
Berlín, 21.—E1 president Ebert
del; desordres d'aquests dies,. ha cstat
rana a nionssenyor Testa, tnviat de
detingut,
Uss altre dels capa del moviment la Sama Sen a la regiä de la Ruhr.—
Hayas.
ha estat afusellat.
La vaga general proclamada pels
ROBATORI A LA PIRA DE
sembla que ha fracassat.
FRANCFORT
La polic:a és mestressa di la ciutat.—
21. — Comuniquen de MagintHayas_
cia a r"Echo :de-Paris" que uns des21.—Ha estat detingut
conegula pencIraren a dos stands de la
dele promotors del moriment deis
Pira de Francfort, robant cia objectes
obrera en atur fornós.
de valqr dels mateixos.—I-lavass
Sunbla que ha fracassat per cotnLA "GAZETA 1) 1 . ; WESTMINSpies la vaga proclamada pels
TER" C.illItEGA El, 210111' ALS
nistes.
La urdida ha restablert Fordre.— FRANCESOrl SOBRE ELS 1/15'1'rltBIS
MCLIIEII
Hayas.
1.,untlres. 21.- 1, a "Gazela
Er.K onuEuts
ATrit FoRfalS

monument als morts de la guerra a
Void (Mossa).
El cap del:GpVern•pronuneara
gran discurs complcmentari, del de
Dunkerque.—Havas.
,
LA REUNIO EN EL OUAI D'OR-

SAY SOBRE LES REPARAC1ONS
Pa;is..2i.—E1 "Tetan: - diu que durant la rtaumó celebrarada ahir en el
Quai b d'Orsay ami) relijeete d'examinar els inCtodes que junitúrtasser aplidais ulinri,brrnent por recs,brair les despeses tetes a causa de lid reparacams,
»O s'agordarà Citar en:'¡6.000 mi)ions
de mares er els eredits reunits de
Franca i 11,1 Igica, ui es traclss tampoc
dele arranjaments eventual, entre industrials trances, s i alemanes.
Respecte els rumor s relatius al pla
franco-belp,a. no ha tratribuir-se als
senyors Bardion
11,1arroix ame-t
36.0or,
Snpoçal pi'onratela
ficar
els crfdit• de Franca i Bitgira.
AixOisis di: solamen: ‚ml c: Er ichssseptl diputa" •ary,4 Er:
Ear ia
e- la n'u:

15505 F'EltITS
lers•eidart.
obrers en atar
for ar•ts csoma n r o!s soltante sl, l'.1juntamont la ennie4ta a Iletr petivid
sele anumenti la quantilat que pereeb e isen
eoneople
>, 1, erre.
st'ainineia mie 1 1 poiieia ha donat
une 1;: i rr.
' ,ultra els o:,rers i en la
r...ulta. dos :terlts.—Havas.

1.'es,r n I:
d no a lb lemit • t: • , dap•:‘
, • d i t ad
:So
i 1/Le •.
:ci• • •: li • '
1,:h..1 o" :C . . :, n ••;dr.e...

:

intura el Ir 1.811. loLk 5o eaixes de
aLniisles 1 5, rquú

al

t..

11:2 :)I

il•

le
1,

1).1v.11.1.11).1

1,, I, ,tiree: anuncia:les
....elelli1.1011 del mar, haa

One ne . ni en1811:ailient (er1 efeen.

i
'a 1;,,,

oueivide7 m'en 1:1'. :I:

¡nato el o andi an sfaa • frota . ..a,. p,r
ha v, i • da t 5 xpid• d. vi, al un • e
11-1.;ar-,‘
uprtudre (I trelsitl :
hi t'. e, ale•
ni mi. que 1:i reprimir, el se; v‘i.—
1Z.,de.
ELS IIELCUES RE0U1S,EN MlLIONS I PRACTI91:EN DETEN,
L1ONS
Uni, ', Lle "Libre Beigique" das que la polla belga s'ita incamat a Wurzelmt de vuit milions de
mares destinats a propaganda a la
Ruhr.
Des del mes de febrcr han este
destinats a aquel fi 500 mdions de
mares. del!: quals han percebut la
majen part dels ferroviaris. D'aquests,
molts eren copies del Goma; alemany.
I.es autoritau belanes han efectuat
(Mes detene:ons.-1.-.:avas.
Estrzaburg, 2L—Utia operació tdc

i)Et.
3/M1.11,

Iteeila, 21 . !mis

tsr

•••
la o,

17 n 1

1_

:

1'1) 7..111.1 1..1
(15115 . :

de t'o- el jóc de M. Poincaré, &liaren mono a caceara de man valencia.
El vete. or Schlange va vibre un vot
do ccitsura.—}lacas.

\Vesluiinsler'

.a Pus:t.:ruana-a'

ilE 1.A.

LES RESPONSABILITATS•AT.
nicat al comandant general de la roSENAT
ma, que ale-horca tra (-avale:e:Anra relació a manifestacions 11, ...la noticia que reneruic atacava
lo' e!•
:..pL• a: •
n.ete •
ides es un ministre molt ca4/11SAT EN etiteur,.‘.
blc;caust, peró el mateix eammdant
st.in;rt pal,n ier-e en el in ..., hanra eter!zat, es dita qua ett el ra3
l • N EXPIIES A 1„1. LIEJA
general aixecä l'arrest als con die,
ea:: vk- ess:ar lss:vc Cl
que e ! CongHs acus6s davant per compendre que no podia l'anearea: D.s•••!
d. I ',(•;tfro7
Mt.
g .tt e ! a. St- 1.1
se sobre ell tutti la respouseibilitx.tIc
del se llar a algunß del Ittinis1-11:•nans
trn , 1:0 (die, els jenadors noanir
l'osdevingut.
haa • •I-.1 1. te adalid ., so si 11,le, uroo.
uu e‘nr." ... a la tinta
En l'escrit sembla stur En Vciarde
drut n ésser jutges per exigiz la
,rr. tu, el 111.11er
lavas
litt determinats req
uisits Que. es dol dc rexcessiu rigor atnh mte
cddiesta Guía si; s de 1, a a.
s elons la versió a elltA
se'l tracia en negar-sr-li la placa. 10
• IT i'R 1 Ni /•‘'
.1, , icriov:aris. Maluras aixa, es le
que Co veritat que si ell no comunica
1: 5 els reuneizen mes que uns
53 • !' \I
imm••••••.'d ;me
.Tecoiaris nn
L'Alta Cambra es compon do
360 se nadors, dels quals la meite. 180, sdn electius, i
acitat vtalicis i per dret proP•
1ES R ESPONSABILITA'TS A LA
MARINA
El g eneral de l'Armada sert Ior IhOlci, esta desigual oree?, depuri les responsabilitals
adin inislratives concecnienls .a
Id M arina, i es oteMque comenearia i mmediatamen la sera ae•tuaei6.
Ha estat nomenat el personal
auxiliar que ha d'ajudar a TalttlIrall lbafuez en l'expedient relatan a res responsabilitats ad laini stratires de Marina.
El e on3titueit l'auditor gene ral Ert Josep
de Castro, litt lA ndent de l'Armada en Anloni
M arinrt i s
. l Comissari de 15rime ra En Franees Pérez Barrio.

_ :o:

islilel Pixa malee (lile d e Trotski cou ceotra imites P

silbililais

Aquesta tarda s'lia comentat als ccede, politics un discurs que es din
• ocia cl sots-secretari d'Instrucp,09
ció pública en cl seu districte, assegu„, t -se que dirigí atacs contra la candidatura del ministre de la Guerra.
De confirmar-se aquesta noticia, securament produiria conseqüències
i alguna asseguren que cl com.
i c de Romanonts esta actuant de mitpacer.
REPARTIMENT D'ACTES
A la Costa de les Perdius han cetrat una conferencia reservada l'exviiiigre Conservador scnyor Bergai el ministre de la Governació.
El senyor Bergamin ha acudit en
vutonbi bil del sots-secretari de la Goi.jmció s'assegura que en la contrbicia s'ha parlat de temes electoa la provincia de Màlaga, especlalmeat en el districte de Vélez-11a;45 , per On es presenta el senyor

DE RUSSIA

:O: —

oi, onono • lo-a ti, di) is es
,11 talla dia
'a, as.

(•strange-

giotis ocupades, mal) Eexpidsiú
sisleniatica dels f uncionaris
alemanys.
Dirigoir d e sprOs con:ores a
lord Can . zon pe' discurs
i n list que el 11-dal ttli ha (el
res mes que lo/m . 5513e 1;1 Naif ira dt passivilat adoptada pel
primer ilItI, i s I
-

EL

tun r EnN
TUA 1.N.>+

1.ondre s . 2 1.-1)in la -NVeslininst,r
(pie a rtL!:sit n le
In dificil situanit; econiunira
d'Aleirganya. el (joven) del Ileirli
litt dirlat ordros porque s'apliqui mol) 1,il rigor l'a(Inii,4d
trrstratigers. No s'adnietran els
pa.,san g o . f .. ; deis estraupors que
realilzin vi:1114es de plattzeci,
Nent
dI• justificar que e'en •
f ra lt Aleinanya ter fleg.iniS ro-yn 1a In_

Inere la

la permanencia a Alenianya
d e ls eArangors que ara lit

nj 1.1:)..S.S1. 1 11-111111.111.1
111$1•1-11S DI;
c1-117. ( IN
21.-- E) dis•-tirs pronnu, ;ti
j .er lssrsl eurzoll a la (ambra /lela
Looi t s ha imusat profunda ilt n preSsill
El denall line les 'sil
epa. ianniN
t .. r Aleta:my:e serien di, n utbtes

St 1155 111!1111nS11 .1 . 1/ 11111111W'

lt

saimlit per Enana i
de en.
mea t al.
‚Vis llireies ora-dale finan, -i, -re i in.
n o r, o ;libo:Muda l'e,:tranla
psnrtil at . :' u
las luriiilCit; de 1,0,1 1 'u y01 1 11 II Aleinlinya per Pd qt1.. anz ni la
e,

c()N-

pu'

1:1 • 211

lol ' i1 l 1M1 a 1.,/: 111/4 Ofe/111.
.‘1 .4 entres responsables

din en el 1n 01.1 111'1-

que ols reepoasables deis dislurbis de Mulheitit
súlt cls francesos, el, quals futitetilen els desordres, sslos ro1/11l n) d . :11111

dhj que

it s ineontestoble dote lit joreesió II(' la
mitimiti del l tei c hata g i lId llover n bri t osie &di g nen a Alemanya a prendre
Una

UN ESCANDOL PuL REICI1STAG
Berlín, 21.—En la ansió
declaracions dal diputat nacionakista
Sch:ange, atacant vio:c utament el ministre senyor Vcdering, al qua! acusa

permanencia le per elsjestle
1911111 1 11 f:

per a la

1111

UN PRELAT ALE3IANY 17.1
}T'E PROPAG.INDA
RICA.
NI/V11 Yln'k, 21. — /la arribal
a aquesta (5111,.1.11 el • relal. aleInativ ! mini.$enyer

Fa

uloutitu r.

Encara que,diu que el set'
ge ds purament priva!, se su!'
que a ringut a Nordamixiea
intensificar la propaganda
L'ARQUEBISBE D'ORLEANS CONTESTA ALS PRELATS ALEMANYS
Parfx. 21.—El cardenal anfuchishe

d'Orientas, monsenyor
ha adre..
gas 8 rarquebisbe ¿le Colonia i bishes
de Munster i Paderborn una caen ron.

a! cas que !iris
el dictador
—

MOSCH er

:0: ---

Parts, 21.—Comuniquen dt Itelalea
al "31atin" que al SPI1 pas per aquella capital larnet-paixä Mi declarar
que Turquía a p ara a Lausana oral, le,
mil/ora diSpOs j eiOlid i preparada per
Lee cotuessions, perO en el (•as que lies
potWies aliados ce trobin eti Ira
teisew disposicions que l'altra segada,
/a delegas-al atoan:usa es retirarla in,
mediatament. Aquesta evoutualitatdigud el represcutant tus:e—significa.
na no solament el priuripi d'una enemistat, siod el cumennatant 11 ' 11114 15 O
va guerra.—Davas.
LA DELEGACIO FRANCESA .t
LAESA1.:A.
Parlo, 21.—Com se sap, el general
Pelle marxä de Constantinoble cap a
Lausana. La resta de la deleoncid,
francesa arribará allf d'un moment a
l'altre. La composen els senyors
•
Fromageot, Margeton, el cesaste
Gupp de l i uda, sceretati de l'atabalsacia de Berlin i 31 Dcselosieres, remeventant dele tencdurs traucesos del
Deute otomà.—Radio.

Bucarest, 21. — iI gavera
rornaues este a punt de dimitir
a causa de -Poposieid interior i
de. l'ame:mea cusca a Besaraa
bia. jiant eausat impressia lea
noticies de concentrarions de
Iropes n'ases a la frontera. El
Gavera l5 ornand3 &manara raes
pida ajuda a Pilónia, Treces,
/ovaquia t Iuguslaria. Tal ve-,
goda no Cts res mes que uua
maniobra bolzevista amb vistes
a la Conferinieia de Lausana.
Per Mira banda es registra,
ren uloviments de lrope.s verme
lles a CarAlia i una important
concentraciú d'arti/leria i
balluria a Musrou, on han estat
crulats quatre regiments del
Gane:5.s. E diu que aquestes
mesures les pren Trotski per
ass e gurar-se de la dictadura en
ras de la mort de Lenin. — Ftai

1.A DELEGACIO murtmc.s.
Londres, 21.—La delegad(' britänica
a la Contera/tela (le Lausana ha sortit
de Londres cau a Suissa.--Ilaras.

CONTRA EL QUE 'ES DEIA
TAN SOLS EBT A MAL/1W
TIWTSKI SINO QUE
CONSIDERABLEMENT
Helsingfor*, '21. —
mor circulats respecte del mal
eslat de salut de Trotaki,
len ara completament despro-.
vells de fonament. Trotsk/ no
solamenl, es troba en perfecte
estat sind que en aquests dar,
reces mesos cha engreixat cona
siderablement.—Radio.

LA CAUSA PER L'ASSASSINAT
DE PLATEAU
DECLARACIO DE GERMANA
BERTHON I DE L'ANARQUISTA ESPANYOL RUBIO
Paris, 21.—Gcrmana Beriliou, l'autora de l'assassinat de Marits
teau i l'anarquista espanyul Rubio han
comparegut durara del jutge d'Instrucció M. Devize, cl qual cl ha ay asat d'associació de mili aetms. 'Dos
dos han declarat que s'explicaran mes
endavant en presencia di llora defensora i han prutestat cotdra l'acusació
que tela fa objecte.—Ratlio.
LA VAGA DE LES MIDINETTES
París, 21.—Lcs vaguistes de
ha (rama de costura i c:nfecci6), han
acordat persistir en /a vaga que proclamaren recenttnent.—Hacas.

ATEMPTAT CONTRA LIINSPECTOR
DEANES DE
DUNKERQUE
Lille, 21. — L'inspector de
Duanes de Dunkerque, Al. Desire Schipman, destacat a la
Ruhr, ha estat alli objecte d'un
atemptat, essent ferit per un
dispar de revólver- per un minaire alemany.—Ratlio.
INCENDI EN UNA FABRICA DE
CELULOIDE. — MES. DE CENT
OBRERS BLOQUEJATS 1, PRORARLEMENT, ASFIXIATS
Beapeßt. 2I. —A consu'iiIncia d'una explosiö produida en una fabrica
de celuloide de la ciutat, es des;/arà
un incendi i quedaren bloquejats i probable:n.1<M asfixiats, nts de cent treballadors. Per ara han estat rctirats
2a . calivers.—Radio ,

testwit la circular impresa rebada per
has ele bisbes de Franca i tranicsa al
nula erder, en la qual s'ataatt eiolentament el Taaetat de Versa lies l el Gavera frunces- per l'ocupaciö de la Itabr.
No em sorpren—rIM resnuntat cardenal Arquebisbe— que volgueu destruir la valer d'instrument diplomatic del Tractat.
Naturalmcnt que ens hauria convingut que la costra gent després de la
clevastació i la ruina desghlsies, fabriques i 'mines, i incendiat pobles i
poblats enters i obert torrents de sang
a [letrica i a !es provincies dcl Nord
i de ITst durant anys i anys, podessin entrar trampaiLlament s'a les y eVea llano, 9CIISe haver conegut a l'el/emir, de....prés del esse douat.
I.a derlararit's qut, fett
(ro s , que ol nobles ale:nave no
pol essor
resetni8aide.. no
p g.d s , ssor
1,i' 5 ai
al boa
son!!! i a la propia Ituir,nnitat.
en,

enyn n

ennsrufthrreta de la d e rrol a
•
si!niar
Tritetu
No
s• rrield quo Qte,:: T: . :telal sigui
itcpor p ifillat ogost
tole!' Ipostir. i . cota vogaltrea,
parlon davant glo
i dot la
oluteiiqtutg.
El Traela/ no purlun ésser re Nusal settse
ilP11011i:1015
1PS
nacions signalitries 5 espodalment de Eranea i llidgiva: si
equest fe! ,5 aleAlur.
res Areitpl t' 'its la reftinelioní,
per?) d'aqui a aquesta da , u, et
Trnolzt! val.
ista be g mos hon rals pu.
•
els est adist es fratteest,s .
belgues afirmen que lietu
ea 1 a la Ruhr per obtruir lit repartteiú ile les prov lucíos i in rhislrie:s /Me quedaron arrassa-

des pels exereits alemanys.
Altrament, babean que la rosa
possible.
No cacillo de fez- constar, respecte
aquest particular. que la solidetritat
absoluta, doctrinal i política amb
Govern de la República fruneesa.
desitjo la pau entre els poldes
con, la vostra Eminencia, dintre, peró, de la justicia.—Havas.

ELS CAUSANTS DELS DISTE/1131S
Dussehlort, 21. -- L'alcalde
de Mulbeim ha deelaral que els
que varen ltitervenir els disturbis no eren obrers sind propagandistas comunistes.-11adio.

N 0 a1B110SOS FUNCIONARIS
SONIF.TICS CAVEN NICTIMES
D'AGRESSIONS DELS CAMPE-.
ROLS 1 DELS OBRERS
feral, 21. — Comuniquen de
Mos;nau que el darrer informe
del Comité de vigilancia política pan-russa (antiga Txeca,.
explica el fet que des de fa un
quant temps nornbrosos funeouaris societibtes, principal. ment comissaris políties, col' laboradors de servei secret i
noticies cau.en vietimes d'aressinos per part dels camperols
del obrera.
. El ComilA publica una llarga Insta dels atemptats comesos contra funcionaris societistes. Del primer de gener al 15
de mare darrer actual, hau estat morts 112 agents del soviets,
en llur mejor part rictimes de
terribles refinaments de crudeltat. Els camperols fora de
si fan en eferie sofrir alas tumunistes que cauen en llurs
mans espantosos torments.
Ei Comité fa notar al Conuall
de Conaissaris del noble que
aquesta situarid es fa cada -regada Inés .perillosa i que convin-,
driza prendre enèrgiques inesu
res a fi d'inspirar a la Poblaeid un saludable terror.—Radio.
EL PROCIIS CONTRA EL TRIAR
(._t. TINIION
Ilelsingfors. 21. -- Comuniq uen de

3Ioscou que la vista del periodo contra
el patriarca Tilihou ass celebrarO el dia
24 de l'actuat.—Hayas.
EL GOVERN DELS SOVIETS

COMUNICA. A L'ALEMANY QUE
NO COMPTI D'ELL AMB CAP.
AJUT MATERIAL
21. — Sons aula intormaciú rebuda de Petregrad, el Gavera deis Soviets ha encarrcgat al
seu representant de Berlin. .knyor
Krelinsky, que: declari al tioverti dc
l'iistpaori 5d;- aquel4 no ha de come
Rússia
tar atnb l'ajut material*
en cas complicacioua internacional,: :Ore! , de l'en) . usas. S'U conwMea: al u le:Vern al:m-any la situactó
Rnssia i principalment resactual
tat en que es trebs rraireit rennell,
,515at e i a I155 pernio'. al Govern $0es: c‘Y.ar les el:instiles de roeve >cero e, , aChIS 3 l'efb'erni qut Ta.
coral de
DET E MAO DELs ArroRs DI;

CONTRI L'%DTABAc3
In )11
DE 1.1()
Marsella,
La detone-id
ttrt oulors de ratametat epLM emiten l'admitlie4111mar:.
Tataes,
d10
ltioard, ea
deizA,ln 5 1-1 deq aciii del depilagul
Maniguet .obrer ajn.sRadia., que en esser detingut
LM amotina els esetts cómplines.
vrvr

SI 151

Procingtida pec telefotta da

poJcia 1, tlaes,lla va deteutir
eu una «aso del tdelY' r det 31X1son st Vlotor I t elleiier. de 23
ranye. obapieNt 1.1sis
Dn ant. de la mateixa edat,
blibertat provisional per herederas eomes a lié; Pau Ca-telIAunt. do 19 anye, que guiara rala
tomó/el i ha ntonfessal per 1.'81111
14M, amiga de Pelletler i
la maro tratmest darret', a la
qual s'ocupa la part del seis
Isil, eonsisleat en 38.000 tranco
L'automólail del quM es sera:tren Pis atraeadors ton trot
intratar en un earrer de liai.

'

MORT DE M. DITMA'S
P d ris, 21.--118 mori el elp
del serwi trillt0I'lliaCió da la
re'Cttjá de polieia Paris 5C-

e-

nyor lautnas. 1.111e. COI) Si' ddip,
sofri reeentment un clac eses-

F1NANCES

DEL DIA 21 D'ABRIL DE 1923

COTITZACIONS
BORS1 AIAT1

BOkS1

NIT

(lbs.

Alt 13a1x Talle 011a. Alt
13,11
72 95 73
73
72 5)5
72175
72,5 re-75
9825 6735 6615 6635
12575
12525
5175
184'
17673
Sigue....
.
125'
100 75 1$6 118519
ftlmtnes . .
. 219 53
6675 6675 66-50

7795

VOW . • •
Alacants
elfumes
AutemnIbus .
Ftlgurrn .
1. C Meirop.
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7295
02 ti
5025
12525
5023
i134
1 2 5'
21930

o

118141

37'59
32-)0

Lleco

11111 .
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A riuncis Oficials

.

D1

S. A.

Junta general extraordinaria de
senyors accionistes

El Censen d'administr3c
segons el previngut en Flirt ,,H,•
número 18 dels eslatuls, la
acordat reunir els senyors accionistes per celebrar jimia general extraordinaria per tal de
tractar i resoldre els següents
assumptes.
Primer.—Examen, discussió,
aprovaeiú i impugnaeió del batalle- que presenta en 31 d'agust de 1922 el primer gerent
de la societat que dimití en Fes-

mentada data.

Segon.—Examen, discussió i
acorde procedents prop de la
gestió del delegat de mines de
la rompanvia.
Tercer. Acorde perlinents
prop del compliment pel Bane
de Hepoblaciú Forestal referent
al seu contracte.
Quart.—Acords que procedeilen per fer efeetiu el pagament
de crèdits preferents i altres de
la Companyia.
Cinquè.--Renovació extriumdinaria del Consell d'adminisL'aete s'efectuara

1

dia pri-

mer de maig pròxim. a les qua-

.

I re de la larda al doiniedi
iiztl earrer Vergara. 7. Segoit
el disposat. en
article 21. la
Junta es const iluir 1 celebrara

sessM de completa validesa legal en la primera convocatóri:i.
er es renneixen la meilal mes
una de. les accione, ton' ponenl
del t'a pita 1 social en 17 iretilaciá.
1.! nual. per acord del Con-

sell. e, fa Madi,: per a cOneiXe rurn I fielA litteresals.
Barcelona, 21 d'abril de 1923.
--. Per aeurd (le Consell
111,1 ra ei 6, el secretad,
Xavier
Vidal Soler.

1 5e. 4rIn Cret1i1

lu or top.
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Ta1430,

Rio Plata 236'

Cotitiacions del 21 d'abril 1923
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Valors - Cu p os - GIP5 -

AGENT DE CANVI 1 BORSA
PASSEIG DE GRACIA, 17

21

le

cumphmenlaeió d'ordres
de Harsa
f`11 valors

- C01115 - Vials

lraeles ronier .nals i presters sobre m e roaderies o

valorse

Queda oberta la negociació dels cupons

endiscripeinns

emprestits, Chi., etc.

vinent

--Meced() telegràfica
"MARCENTE"
Tel« o ns: 455 A. 1 499 A.

lu

1•
!•

F. VENUS VIDAL

ERA DE COMPENSACIO.
A partir de I'l de juliol vinent. la Banca Marsans,
S. A., abonaris en compte corrent els següents tipus d'in teres, que són els aprovats pel Consell Superior Bancari:
A la vista... ...
2 1/2 ‘. anual
Amb preavis de S ches...
3 •"
A un mes de terrnini ...
3 1/2
"
.A sis mesas de termini...
4
A un any de termini.....
4 1/2 •"
AGENCIA DE VIATGES
Expendició ràpida de ballets de ferrocarril.—Passatgee
Maritime per a tate els ports.—Viatges a forfait.—Pressupostos gratuits.--BitIlets quilomètrics 'Minas a l'acto
LES NOSTRES EXCURSIONS ACOMPANYADES
Próximes sortides per a
ITALIA - PARIS - LOURDES - SUISSA
23 de setembre: Excursiú extraordinaria a Pari:.—
Prea: Francs GOO, pagadors en pagues de 100 frailes
nvitsuals.
SOL.LICITEU EL NOSTRE OPUSCLE DETALLAT,
QUE REMETEM DE FRANC

Elastics Seda 5
Elastics Pont 5

19

Elastic3 Goma 7

19

C' NV1 : VALGAS : °USO
: a mbla del Centre, 18
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1)EUTE .4MORTITZ AFILE 5 per 100
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2. Portal da l'Angel, 2

Elastics Guyot 250 Ptcs

• 7 • 11i
I,,•, g ral

OBLIG CIONS DEL TRESOR 5 per

$.16M11::6210._11

CAMISERIA

•

1 21
Ag,eitent ritiui. 1. Carrer
;i 3
""rr,d1
Coherfa. 8 .
'Hule. :1, ca r re e ifit sao', Alt'
11 . 1141, 1 90. Agencia itúln. a. carian* Sulnieron, 111. Su1•
cural,*.
i 1.1eytla.
98
Negociem els rupons

.....94•11.36.7.1Gtdmrsmagrelf..7M/1nnn••nMeepfflamx.

LA BANCA MARSANS. S. A. participa ale seas
cliente, que formant part de la CAMBRA DE COMVENSACIO, ele xecs i talons que li confiin per a ésser also nata en compte corrent, a càrrec d'altres membree
d'aquesta Cambra o representants en ella, estan exempts
de timbre.
De la mateixa manera estan exempts de timbre els
talons o xecs que els nostres clients iliurir al nostre Cnr rec, mentre els tenedors els Iliurin per a llur abonament
en un compte corrent amb qualsevol membre de la CAM-
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SASTRE

perill, la llum clara i
p otent d'una laniparalese
1 rira LOT vindra a esser
bona companyona de nit.
Solana-4a sön
les lampares i piles elertr
ques que porten la mar
cap
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De venda: SUPREM,

Pela.

fitin1.7n 11.-- LORES, 00011111

ROG3, Tvatalar. 3. -

S. A. METROS'', Placa Cata-

(a salier a la seva distingida clientela que ha relitit les novetats

Moya. 17. --- BERISTAM
LAPLANA i
F'erran,
Ferran. 2:3.

de

la present temporada, an_21:‘s i país

Pisa

ING,

- V. FERRER,

Cafaliin n a. 12. — A.
I. 9

VALVERDE, 9...:

BANCA

MIREIJ QUE ES

ARNUS, SUCCESSORA

D'EVARIST ARNUS

de iii(tig
el copó número 14 de les 01Mgarions "Altos Hornos de Andalucía S. A.", al 13 per 190
anual, s'avisa els interessal
que Vestnentat ~6 será pagas
naire d'impostus, des de l'esmentada dala, a les ()ricinos Tuquesta Banca.
Barcelona, 1 d'abnl de 102:.1.
—La direcció,
Veneent. en 1

1)111FA,! --.10
IlLFX;f1AFIC.1
fAARSANSBANK
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Apartat do Correos, númeeo 1
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BANCA

ARNJUS

Succesora de :•73TARIST ARNÚS
Fundada ezrn le46

CASA MATRIU
•

•

Passalge

del Rellotge

Telefons A. 1912 i 1913

•
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• tel-r-

12.;

.1.

13 simeemarai

113
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ur

compartiments de :loguer, des de 22 pes ;eles 3111Eiki : L'impost
sobre les caixes a nom de un sol titular corre a c rrec nostre.
amh

A.

• :11 Pe 11,

Direcció telegráfica i (ele:ónice

BANcARNüs

dospats: Honda
San( Pere,

número 3
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LACOMA H

PASEO 3. JUAN 44

DE , LA CASA
CREMA DE NOCOLATA
AL C.NHAMEL

models

clàssic, a mida

Vestits confeccionats per a senyor, noi i nen
Models perfeccionats i elegants
Vestits etiqueta alta confecció
Gabardines i gabanys de mig temps
Llave; i bandes primera comunió
Capelis, gorres i boines
Corbates, elàstics i lligacames
Colls, americanes i pantalons Esport
Guardapols, Impermeable:, etc.

1 .- 11AMI3l.'ESA Al. allANIEL

Preus sense competencia

Aquests riquissims produc1

__,-_,._4e.__'___ .4-17_

Casa la millor assortida en gèneres del país
i estranger. amb t allador: especials ve r a senyor.
senyora i nen
Vestits comunió, confecció superior
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(Entrada: Arc del Remei)
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...1,0rateni.

Cambra cuirassada
•

FERRAN,

Telefons A. 631, 4. 602 i 4621

Compra i venda de valors al comptat : OSertura de crimptes
de credit amb garentia de valors : Caitvi de i-noned2s.
dres de Borsa : Xecs :Irclisferències telegratiques i Cartes
de credit : Dipbsit de Vaidfri ; entes corrals en moneda
nacional i exlrangera : Subscripciii a tots els
lilormacions financieras

•

CARCA, C.fJVI, VALORS

Placa de C:,..t:tluttya

NEGOCIEM TOTS ELS CUPONS Vi-NCIMENT 1t)F.A1A1(i
VINENT L'IMVORT LIQUIT DI-AS QU.I.S ENS
SIGUI CON,-.Ü1.1
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Rambla del Centre, núm. 6
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CASA CENTRAL

Apartat de correos núm. 4 2 5
SUCURSALS a Balaguer, Berna, Cervera, Igualada, Lleyda,
Manresa, Solsona, -n'erogo i Vluh

•

15

e•

tos únicament s'expenen en
capses de llauna al preu de
3 pessetes cada una

11,
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LA CONFERENCIA D'EN

ROVIRA VIRGILI

"MES ENLLA DEL FEDERALISME"

A. ROVIRA I VIRGILI.—Candldat d'Aculó Catalana
es

Text taquigräfic de la confe,. donada per NA. Rovira
al Teatre. del Retir
. el dia 18 d'abril de

-

Al contrari, quan aquestes
Ilibertats federals s'apliquen a
tina nació, té un efecte diferent.
Figureu-vos Catalunya mestressa de la seva Hisenda, recollint
i distribuint els seus tributs,
adrainistrant els seus bens, organilzant un regim tribulari
propi; f ignrenvos-la mun ta n
la seva ensenynnea des de Vescola primaria fina a la Universitat, tina ensenyança que representaría l'esperit de la nacht
i que aleshores representaria
triornf (le l'ideal català, ja en el
mor tendre dels infanta, quedant
formades anib els elements
d'ensenyança própia les tritures
generarions que han de dur la
giòrua i la llibertat a Catalunya
(Grans aplaudiments.)
Imagineu-vos que amb el regir]; federal, Catalunya tingui la
llibertat de llenguatge que al
català es oficial, exclusivament
oficial; que PEstat calla, els
seus tribunals, les seves oficines, el conjunt de la seva organització, tenen per !lengua oficial la catalana. La Ilengua no
es simplement una varietat fonetica, la llengua no es sols una
manera de parlar, sind lambe
una manera de pensar i de sentir. Amb la Mengua lliuro Vira
nostra ränima i lindriem espiritualment la veritable, l'efectiva Ilibertat. (Grans aplaudiments.)
Velen ara la importància
que tenen aquestes facultats
que per a una regid són !letra
monta, quan les té eh les seves
mans aquesta foro profunda,
feta per la història. per la sana..
per la terra aquesta torea que
és la nació?

els que posaren Tes bases del
modern sistema Aederatiu: i a
través del temps i n les varietats de l'espai. aquestes bases
eón les que reconeix el prograALLO QUE LA FEDERACIO
EXORO!
ma del partit federal , espanyol.
de Terrassa: PerLa federació atorga als EsNO DONA
havent sigut ajor- tats particulars que la formen,
Però examinant el problema
eva conferencia per facultats certament importan, pendents de la me- tIssimes. Aquestes faeutlats
en el seu conjunt, estenent la
vingui a donar-la les dóna a la nació com a na- mirada, portant-la fins al deperiode electoral. ció. Les dóna a la regid com a mä, veig al costal, de les coses
moments vosaltres, part de l'Estat de conjunt. Pe- importaidfssimes que dóna el
- els catalana, esteu r: 6 quan dintre del motllo teò- federalisme a una nació, arrueper la Huila próxima. ric, quan dintre de l'an gora fe- lles altres que la federació no
-si aquesta hora no es derativa hi ha la substància vi- dóna. I en aquest punt, els da, portuna. Però jo penso va, bategant d'una nació, el sien- rrers fets de la història i els
Huila per la pàtria es tinient i la foro de la naciona- meus propis estudis han fet
idees i també lluita de . litat. aleshores el ntotllo és ple, que em rectifique jo mateix en
l'àmfora te contingut, i aquelles el judici de l'abast del federale la Huila de Her- i facultats que eón l'otra mortal
lisme.
Fa sis anys QUA vaig publinie més interès efe- quan es tracta d'una simple rete Terrassa. Porten gid o comarca, prenen vida i imcar un llihre, "Nacionalismo i
bandera electoral el portäncia quan es traeta d'una Federalisrne", i
aquell llibre,
nora i e hon català i lion de- nació. Per això les Ilibertats fe- parlant del problema de la naperò haveu de Com¡toral ives tenen importäncia ció i tIP la federació. m'esforçabare --adra el nom d'un altra aplicados a Catalunya. El meca- va a demostrar que dintre del
11/ p forma polítie
part d'aquells
nisme
rep a Catalunya la règim federal in, podia entrarcata/a: anticatalans. que sen foro del sentiment nacional ea_ ' Iti plenament la Hibertat de la
la p .r mena d'anticalalans tala.
nació» Jo. senyors, vull esser un
que u ha.
CATALUNYA DINS LA FEDE- lourie conseqüent, per ò no un
M 1'77 . 73 vosaltres js prepa• Imane mmeibil. Al cap de sis
RACIO
iw] A 1 • 1ifar i a vencer er. les
reconce que EargumenlaOu è ens donaria als catalans
rdeecions. jo 119 parlaré el ;égira
rió d'aquellnib
federal tu si ros aplicat
" és ine"SisserAra:1'.ent, des del carnp
espanyol? Cal distin d'un dele asnecics a l'Estat
He volgut pel mea propi
gir
los
facultats
essencials
i
les
rai•s !:rressants del problema
comple. Ter un examen del (lee!.
faeultals
•
u•rdisme secundäries. Elc ufederya
relativament istir , federat‘iu, i aleshores, d'acord
aspecte és el de saber
hi ha tacuil:11s que taut poden ainb la histeria mes recent, he
'nblema de Catalenya esser del poder central rom
del pogut oomprovar que en els
solurió dintre del mo e - poder partioular. i aquesla ela- • motllos federals
hi cap la
.
as
t
nal esta confirmada per l'alerta' de la nació.
CO NTINGUT C o NST!TUCIOComencem per assenyalar una
l'examen de les Constitucions
NAL DEL FEDERALISME
facultat resencial que el fefederals vigente. El sistema fer -- n-nrcrn per veure, amh deral
no exigeix s p rnpre la con_ deralisme &Me a l'Estat cenpro
quin es P I contingut ressió de les mateixos faeul- tral. Es lote la vida exterior.
cal. loe fa e ult 119 tate.
Iota la vida de relamió. El fearnh el regir]; UderaAnern
a les faeultals rssrn- liPraliAMP poni en mans del
• es diu que la federa- eials, a je , que ha de Ipah, „ ,h_ poder central l'exereil. la me. 1..seddre el plet de Cu- pre l'Estat particular. perquè hi runa, la pau i Ja guerra, la dire vol O- qu e aq11`•••la hagi ef „ tivam „, !liberta' fe _ plomäcia. els tractats d'alianea
lar al rn:islre pr.ble un deraliva. El rógim federaliu
els traute
empece. Creieu
de f acul'te (pie resmodem aplirat a l'F.Stal cepa- Nosaltres que amb aquesta rnur' • _
a les ne.•tres
ayo: ibolaria a Catalunya un tilacid que sofreix la sobirania
nacionals•
conjunt de raeitliats i Ilibertats, (In la nació federada, pol acineshistória. veiem, o Ira- que són les següents:
ia seguir 'liaran-J(1g el propi
'Amps, lo:federa:ir; anEn primer lloe, els serveis des ti?
L: • !
'a f,deraoM
mrdiAvz,i,
Apliquen-hri a Espanya, i
termes. l'adminislraeid d'obres
d , f o ret1H-n nadl de la
pribl!ques, beneficencia, sani- veareu que mal) an regim fedeCa!. (101..6. tal. ele., etc. Ve després
ral lambe hauria retal passt•,! sentit en que usern senda arnb el regini tribulari; la tute l'aventura del Marroc. i que
f • d o ralisnie - i el con_ leg,i.slacid civil. penal i de proIturant la guerra europea el
Y ..10urioral que avni
eedinients. Hi ha l'organització poder co)fral hagués estat fe1
Fr e! Dret polit te mo- de tribunals. que aleshores ami. deral. batirla pogut porlar-nos
t
1.1 os parla d e federa- ritt a arree de Catalunya, anib a la guerra del món. coree els
•c
H,eim federal s'enlén
un Tribunal Suprem que en úl- Imperis centrals. Penseu que
i n in adr. r de n ••.;ijunt
tima instància fallarla els plets la histeria d • Espanya, plena
•: a l'Eslat fede,• al. el (le la nostra terra; després l'en- d'aventures. es perfectament
•
- e o!meteritza per irist1- sonyança i la cultura, i encara
eompatible amb un regim fede/'•
Constitució. la Rengueo De manera que el fe- ral i peninsular.
(-; • •
Ha roen f.
I aquí apareix amb lot el re&l'alterne donaria a Catalunya
, onvA Ter avinent tele unes facultals que la ferien `den la diferencia enlre la regid
dn-•
s'aplica imiirópia- mestressa de la seva vida inte1 la nació. entre el regionatitrn "
Ilnrn de ferieraeiA
rior.
'7/1P i el nacionalisme. El regioa , sociacions de nobles
Jo, que avui vine a dir-vos nalisme, no solament no es
al . '11)en a ésser federagermä ni parent del nacionalisque el federalismo és insufi"''••• ,."1111 1 'statu mancades cient per resoldre el problema me. sin(*) que es InI el conlrari.'ourions cortinas ea- català. recc;nee que facultats Si Espanya formes una nació. i
ma ' i (H- • anos. Allí un VegPM impartantissimes per a una na- Catalunya i Gastelle i Basenn o bles. associarions ció rom Catalunya. precisament
nia. i ExIrcmadura i Galicia i
51 ° 'iiit - t i' e an faltin aquestes
perquè és una naeió. Les facul- Andalusia fossin parte d'Espa.ons comuna, no poden; tels que diana el federalisme,
nya aleshores hi hauria un es, dir
11, hagi verament feriequan són aplicados a una regid perit
nacional-espanyol,
us parlo (le ri‘gitn
a una comarca, erim les de la aquest correspondria cl rgim
terhort:c , (•in rrfereixo, no a la o
República Argentina, per exernde la vida exterior. La regló no
‘a g a del piele. einó al ple, penden vältia i transcendenId verament vida externa, pergi ' 1 "1"11 Ir r elS. (1 P1 PrIna l • une cia. Que sels en dóna ii aque- que no te .änima
eS1 '11)11• IX el modern sislema fe- lles regions o comarques la llipendent, i sial la vida de retabertat del Ilenguatge si el llenrdó correspon l'Eslat federal.
Les farullats de la federació guatge es el matels? Que hi fa La nació si que necesita lliber,rneflerna estan represantades que hi hagi la Hiberlat del Dret tal dintre i fora d'ella.
AIP,.," la Constitució dele Estats si no hi ha sentit juridic dife- Quan una nació es federa i ce" nil s. Foren els fundadors de rent? Que significa la Ilibertat deix a l'Estat central la pau i
gren R e pöhlica nord-ameri- de l'ensenyança si ha d'estar ein- la guerra, que fióna all4 que As
a. fosen Hamilton i els sous ganazada poc mes o menys en més important de la sucia mate_
elen panys de "The Federalist" forma igual? (Molt be.)
arial de la nació. La sang dels
•

seus fills liuda en rimas de
l'Estat central i la vida económica (arribé. Per això poden; dir
(Ny t'iris el regim federal, les
feultats politiquee, les que
marquen ele camina d'un poble, els que Ni en gran part
la seva hisliiruu, estar' reservarles al Poder eentral.
NACIO I FEDERACIO

ferencia . Es que aquella si:5n
uns, i nosaltres son; uns altris • (Ovarid.)
IND EPENDENCIA I SEPARACIO
Per alai, jo 11S (11rf: que no
coMprene cert, separatisme una
mica estrany que sita marinestal. en els última temps. No fa
ruolt quemo peribilie nacionalista, hasanl-se en la minciat
deis purds, d'aquesla confereriL
eta meva, ba,eserit que les une.
ves teories no eren prou radivals, prou i ndependentistes. I
acuests rriateixos elernents que
m'acusen do la suposada claudicacid, (buen: "Nosaltrea SOIT1
Sepa ratist es. Cala 1unya serä
Ihure. i aleshores entrarä en el
conjunt de la tederació espanyola.“ Per?, jo clic que si els
que contenen aquestes leories
es pensen ésser separatistes; no
ho 9411. ,tquest separatisme duraria una setrnana, o un mes.
es a ihr, el tenme de separar-se
i de tornar-se ajuntar, Dones
jr) soc mes radical que eis que
pensen «ixf i jo cree que si Calalunya fos !hure del tot, no
hauria de federar-se, i que la
possible unió amb nitres terres
hauria d'esser mes ampla que
el regim federatou. No slan
confondre Mies paraules que es
confonen sovint: Independencia
i separatisme. Jo cree que Catalunya pot esser independent. Si
em pregunten si pot ésser separatista, us diré que això ja es
mes dubtós. Independencia no
es el mateix que separació, encara que hi hagi el costum d'usar aquestes paraules com a si-

I no cregueu que aja() sigui
fina leona dc gabinet, una concepcid d'ideolog i a. Eo cl !libre
que us he rocordat, arnb tot i
que aleshores volia demostrar
que el felleralisrne era plenhtnieto. compatible arnh cl nacionalisme, ja vaig tenir la visió
d'una decencia entre les formes federals. En els autors que
he, estudiat he angla veure Mue
aquesta diferenria passava desapercebuda. Iti ha diles elaSSPS
(1P federació: regional i una al Ira nacional . Quina és la regional? Es la formada per parts
d'una nació que formen un ronjunt. La federació nacional. es
aquella en virtud de la qual
s'uneixen grans nacions i formen un Estat poli-oacional.
Dones, miren la realitat. En
el món no bi ha avui un sol
cas de federació nacional. Toles les federacions que hi
eón regionale, formados per
regions i no per nacions. No te
això una valor immensa? No es
estrany que si les regions es
federen, que si la federació serveix per federar naeions, no hi
hagi en el món cap cas de federad() nacional? En els darrers ternps han vingut fets
encara mes dernostratius. Es els
Acceptem les paraules en el
dels nous Estats sortits de la
guerra. Recordem una profecia sentit, si valen, grama( icalment.
del novel.lista ringles Wells, en El que nosaltres siguem indeel qual aminciava que acabada pendents no vol dir Cue hàgim
la guerra, les nacionalitats alli- d'estar separats. Que vol dir inheredes, els Estafe naixents, dependencia? El contrari de dependencia. Els que vulguin als.
des del mar Phltic al Mediterra
senindependents es que es conni s'unirien forrnant contel-la- formen
a ésser dependents. I
cions federatives . Fa cinc anys
(me ajad semhlava segur i es que es el contrari de la separaciárLa unió o assoeiació. Però
deia que lamina una federació
jo cree que lii pot t'a yer unions
danubiana. i una federació balcànica i una federariö hältica. o associacions que no signifiEls anys han p assat, i cap d'a- quin independencia i aquestes
quests ha arribat a constiliiir sen perfectament compatibles
la independencia de Catase. De manera que. malgrat amb
lunya.
d'haver-se formal pelas Estala.
Hi
ha una diferencia molt
niolts delle maneals d'unitat
económica i geogrig ica. que forte entre el federalisme i l'associació
de nacions i s'equivoca
semblaven destinats a unir-se
a federar-se, no han formal pas el meu eminent amic En Duran
i Ventosa cuan suposava que un
federacions.
rebutjada l'autonomia d'esDones forçosament hi ha cop
d'haver una causa profunda til federatiu. ja s'ha anal d'un
salt, necessàriament, al separaque impideix cine les nacions tisme.
quan poden disposar dele seus
Hi ha la creerlo que aquell
destins, es federin. Quan una
mes milla del federalisme ha
nació no pot disposar de la se- va
de caure ›empre en el separava plena Ilibertat si li ofereixen
tisme. ,to no refuso cap solució,
la federaci
ó, As natural quo perla
dir que entre els dos punts
l'accepti perqa;?, la diferencia Id
solucions intermedies i
entre el rgirn federaliu i l'u- queha
en les moslra no so/s la
Miela dc molt gran. Peró quan raó. sind els exemples
de la hisred disposar de la seva
teria. Ara rnateix telilla un
tal seneera, la guarda, i vol fe- exemple viu. El regim d'Irlanda
rie ifnlegra la seva sobimania TIO als federal: es
d'associació.
nacional. Per tant, el problema De vegades, de manera
sofístide Catalunya, és per ml molt
ca, se erla (ami a exemple de feclar. Nosaltres com a poble que deració la Irlanda actual i les
te consciencia de la seva per- colònies an g leses. Pecó fixensonalit al, tenim perferte dret a vos que allí fallen les cal-artela Iliberl al màxima. Però aques- ristiques instilueions federatita unùxiuuia llibertat. a la qual ves. flecordeu alI, que ara us
tonina Ore!, no és solamrnt
deja, la importància que te per
qiiesti6 (le leones. ós lambe una nació el poder disposar
gurstió de torea- Nosaltres po- la guerra i dc la pan, de l'exerarena proclamar el dret. (1P la cit. de la marina? Dones be:
Iliberlat; però els fels exigei- L'aeord entre Irlanda i Anglaxrn, la foro de Catalunya. I !erra estableix que aquella no
aleshores, si els catalens no 1P - Pol esser portarla a la guerra
1111P un moment del, mainat, la
sense el vol, del Parlainent irl'orca si g iciont podria essec que landas. La diferencia es ¡m'aloe
ens avinguessim
a mal resprele u I ri, girn federatiu.
menor a la forma federativa Quan %Migué la gran guerra eUPech seria un error immens el ropea, quan el Canailä
creme que la federació solu- tuialuna i la Nova Zelanda i el Sud_
Catalunya. Africa intervingueren en ella, lit
rimo(
orobleina
L'AUTONONIIA NO ES
enviaren tropes. ho l'oren per la
L'HARMONIA seva m'erija volalnlat, perque
Jo lino la conviceid que Ce- podien estar I ol alment allun-ats
talunya. federada amb Espanya de la Huila. Aixe no es maneelluny de viure en perfecta har- bela en
regim federal.
monía, (hidria mes conflictos
Recordare un fet °corregid
que ara 111111PiX. Es que no es no fa mol'. al Cenada. El Cenaes recorda el lemps antic. el de da firma, fa poe. un traetat amb
la unió entre Catalunya i Cas- els Estats Units, un inda' de
lella?
poca imporläneia, i l'amhaixaCatalun ya aleshores era aii- dor anglas deelarä -que ell tantRmorna i tenia una aturda
buí com a representant de la
brida! en aspectcs importante. Gran Brelanya havia de posar
Pene creien que mili-mina Sala- la firma en el documeid.
lunya. dinIrn de l'Espanya una,
El Govern del Cariada, gelós
vivia hartnimirament? Van unir- de la seva indeepndencia, es nese les diles nacions, les dues ga en absolut que el represencorones, arnb el easament de tan! orAng>lerra poses la seva
Ferran i Isabel. i Pll vida d'a- firma en e, traclat. Es a dir, el
quesls ja romensaron les dis-_ Conarlä es considera Mute, i pot
cordies. Catalutiya i Castella Iniciar ami) all res sense inlervenen a sser un matrimoni que venció d'Anglaterra. Notase adno ha lingut mai Ilum de niel, met la participació del rei, de
perque des del Ita 'que es va- la corona, iimb la directa interren rasar ja van romenear a vermió dels ministres canadencs
barallar-se. ("Molt be. Rialles.1
amb absoluta exclusió dele miQuin seeret hi deu hacer que nistres anglesos. Aixi) no As feexpliqui el fet que menlre Gas- deralisme. Es un regim d'assolella ha convisct ami; nitres re- ciació.
g ions espanyrdes. sempre lii ha
Jo cree que Catalunya té dret
hagut la haralla i la Huila (odre a la llibertat plena, si la vol.
Catalunya i Castella? Com de Afegeixo que si ara als catalana
que des Ael tennis de Jaume I en oferissin unu regiri semblant
hi hagi nüestions entre Cata- al d'Irlanda, semblant al de les
lunya i Castella? Es per una colònies angleses, en aquests
causa molt senzihla. Ho fa la di- moments fóra per a Catalunya
ruin,

un gran avantalge l'aceeptar-lo, posa la mA damunt d'un noble)
No hi ha perill, perLe
no el &ira mai mas. Veieu ara
Vull dir que el portar necessä- com Polònia sima refet. Guarriament
m'axial catalä a dem-nos de profetitzar contra
una separacid absoluta no es Catalunya perquó les nostres
convenient. Qui pot saber les paraules serien un sacrilegi.
necessitats de dernä? .to creo
LA VOLUNTAT DELS
que una maluca') int(a• rnialia, que
csTALters
no impliques dependencia. idCreo haver demostrat
tina esser accepl.ada, i cap pa1i:iota ha (le refusar -la j „,„. „„. meta la insutitiencia del fedea
(lavara_ ralisme, aplica'. al problema eatala. m us he eitat fets histórics
ELS EXEMPLES ESTRAN(1114: ileinoureil que una nació
GERS
no es sea! (hure si no es rnesLa fallida del regim federal o tressa
aje a pau i uit la guerra,
autonomista no es redueix al del yeti palrimoni
i
cas de -Catabinya, lli ha en la de la sang alele seuseconürnic
fills.
histeria d'altres exemples. No
Onan Espanya dignes que
creuen que el que ara discularn ele validarle no han de donar la
stgm 01).
SGIng per una guerra con ' la del
contra la do - Alarme, ni per cap guerra en
minad() ill1S11*/11110. II i liagioi 11n (pmamia volguessirn
prendre part,
alomen'. que 115 -,eregur en la ajesbores jo creuria
l que les dis-)
torea de les armes, Nu vote; täneies sama eseureat
cons de.
unions ni associacions; armes i
rablement. Ment aiXil no arrires mes. Per?, vingue: la revnin- bi—i cree, querin
no arribarà_,
cid del 18%8, fela per Nossulth naeai aostre ,*!s; prof.&
ciar.
i en la qual mori el gran poeta
Aquests principia són puranacional d'Hongria Peloeki. u ment
piniargallistes,
que
aquella revolueiö la pertleren, feaera laus , por() pi imes
M'irgan
Les armes soles no donaren el a mes d'ésser federal, enterita
triorrif a la pàtria hongaresa, m perfeetament
concepto de la
e/s /ag ríales veieren que (ti ha- iiiheon i. E n e el
l en s que
ta),_
via un altre cami de salvació.
Margall
shavia
inclinat
per la
‘eterern que si l'enemie pot
Ilibertat plena de Catalunya.
triomfar d'un exiireit, en ésser
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impotent davant el sentiment
Tots els que volen encara que
la nacionalitat, i comprengueren que cl enguatge, que Pesco- la federad() formi grana conla i la cultura eren els camina 1 junta d'hornos obliden les priparaulesm del (libre "Les
de a jeres
d m
mo
l aoment
Pmäetuf ita
quid Nationalitat". Allí sí que Pi i
En el precís
Austria fou vençuda per Alema- Alargan parla contra els Estats
t'ya, l'any 1866, trobant-se fe- grane. Diu que no da partidari
bles aquellos, Hongria aconse- de les grans nacions i menys
gui una completa autonomia, encara de les unitäries. Commes enllä i tot del federalismo. prenem l'ideal duniil universal,
Fou
conveni
1858, el fa- pub no velen) per qué ha damos Ansgleich entre Austria i mir 'ligada per força amb reHongria. Per?) quan hagueren gin) federatiu. Cree que hi ha
fet agites; conveni es Manaren d'haver una fórmula per unir
compte els hongaresos que ells, pobles, i qué els pobles i les päamb Faulonoinia, no tenien fries i les nacions, per prepia
exèrcit, ni tenien diplomäeia, naturalesa, tendeixen a unir-se,
separació absoluta es
no tenien cap d'Eslat. Tot era perque
austriae, i digueren ale.shöres: anlihumana. Pera), cree lambe'
ens falten els alributs essen- que la fórmula que ha d'unirculls de la nació. Per tant, los no seré la federatiu Es un
aquell regir); que era una mica vestit fet damunt un maniquf
epllä del federalisine, era irisa- regional, i al posar-lo aquest
ficient per ells i en lloc de por- venlit a un ros nacional, queda
tai -los l'harmonia i la pau fou estret, resulta petit. Jo cree que
el començament d'una serie de ha de venir, i vindrä, una unió
conflictes, que slan solucionat universal, pea, no una federació-mundial. Per tant, jo soc feamb la gran guerra.
aitre exemple
fenin, deral dintre de Catalunya, dinamb cas de Suècia i Noruega. tre de la terna catalana, que te
Toles dues són nacions. Cla regions diverses, federal de les
Den dependencia en que es tro- terres on es parla la'noeira !lengua i que se anulen catalanes.
e % f oNno rpureogua respecte de
haya
per a
un Fede r ació catalana si, però esconflicto que acribä amb la se- panyola de fet, ibèrica, europea
pareció, i es resolgai d'una ma- o mundial, no. Perquè la fedenera.en podrem dir pimargalles- ració porta nimis estrets, reca. Noruega va demanar a se_ presenta la dependencia d'un
p„ un piede
- poble respecte
a un altrn poble.
parar-se
Suecia
biseit, i aquest respecla la ve- Catalunya federada amb Esna-,
nya tindria amples facultat. pe .
luntat dels noruegs talolt
En els temps moderns no so- rd en alguna problemes trascendentals, ens trobarfern cona
lament no es ven cap cas
federad() nacional sinó que els ara. Per aiab el dia que Catapocs que iii havia ho han des- Innya fos mestressa delseseus
fet. On e3, dones, aquella afir- destins, la seva llibertat fóra
mació, tan repetida avui encara compatible amb tina unió o asper la gent, de Madrid, que ene andad& mai no amb la d'una
tinten: Que voleu els catalana, federacirn Quan es din que no
que demanen; que no be velen als possible que Cataluny3 sigui
que aneu contra el corrent del independent, perque est à unida
mon, el qual va cap a la uni- anth !ligaras forts a Espanya,
tat? Agafem ui mapa-d'Europa jo cree que la veritable raó que
de fa cent anys i cl aluavtii i els catalans siguem dintre el
veurem que una gran pala deis regia) de l'Espanya una, es perEstala s'han fet ii lrossos, i que q ue no tenim la foro de surtirels Irossoe son les nacions: nes-en; i si no, Q u e far in la
no hi pol, prevaler l'Imitad. Ve prova: que renundin a la inter.
un dia que la nació veu passar veneió militar rom din "A B C"
per davant d'ella l'enterrament i aleshores -vrtirrin si aquests
de l'Esta'. dominador. ((',nus lligams que En Gambó vol doaplaudiments.) Examinen din- nar den a intreneables tenen' la
tre la histbria la formad() deis importancia que suposa.
Per això encara que veiem
trepen?), la formació de rans
Estats. Quant no n'han caigut
lluny el trionif del nostre ideal.
N'hi ha que han desaparegut i no hern de dir inai que no ponmi mes se n'lla parlat. En can_ (1,,iii arribar -. hi. Din En Duran
vi, les nacións, des del dia que i Ventosa: "Que sen treu d'ases formaren, el seu nom ha per- 51`1' separatiales, si la separació
sista. Hi nagui moments que es liii ha dn ." Peró, aleshoveu que la nació eslava dormi- l'eS, lambe podriem cEr: "Qué
da. no 'noria. Si ull Impela dura s'en tren d'esser regionalistas,
anys, o decades, o segles, la na- al autonornistes, si tot aixü lamció dura moll mes. Ella te la pe ve?" Es que velen) mas
aprop ha autonornia que la inperensilal. al Senat.
cieno:Manda ? Tal cola les coses
Deia En Duran i Ventosa que
ell als parlidarf de l'autonomia estan, si vinguas de Madrid, mas
de Catalunya. sempre precisa- Lidl veig l'antonomia, perb, si
ment dintre l'Estat espanyol. iao haveni de fer nosaltres, us
Però qui cap alló pie reserva diré que as mes facil la indeel demit? Que no lien vist els
pendencia que l'autanomia.
Procuren, dones, catalana, no
trontolls que bi ha a Europa?
No volguem ter aquesles ase- renunciar al nostre inaxim
veracions. Deixem obertes lo- ideal. D'un temps, uns altres en
tes les portes, les signes i les %T'UN). El nión ddno tombs,
amples, les de l'autonotnia li- canvien les coses. No sacrifi.
m(tada i la de la plena Ilibertat queu, catalana, l'ideal a la reaa que poguem arribar. (Aplau- Hiel fugitiva del moment. Sohre tot, no us venguen l'esdeved i me nt s.)
Record() un cas succeit fa nidor, que fóra COtO vendreala
quinze anys a la Cambra prus- l'ànima. La Història esta plena
siana. Un pnlones parlava amb dels grans miraeles de la fe paparaules acusiftlores contra la trialica, i sense aquesta fe no
Prússia i eh) prussians, i deia: hi ha aquells miracles.
"Paran prendre el noslre cos, Tinguen fe en Catalunya perneta') la riostra iminia no la tin- que aleshores vindrä et mirado
dran mal." I aleshores ein /tome
(Ovació a peu dret, que dirà
plenament prussiä, Ii contesta- Ifarga estomas. L'orador ha d'ava: "No us feu iHusions; els po- venear novament cap al
lonesoa bou prussians i ho
victureja»t Catalunya.)
reu sempre." Quan la Prussia do la riostra llibertatt.
TI

•
-

ESPECTACLES
-TEATRES

~44~44444+4444444+.44+
1 eati e Co.o.c

TEATR.: NOU

Teatre Cat-2Iá: Romea .

i
Telefon 3.500 A. Aval, din manga. a les tres. l'obra nies
dmica d'En Foleli i Torres.
Blalet vallet. Preu popular. .1
dos quarts de sis. repetició del
programa del benefici d'En

e

la
Vetllada Selecta. Estrena
famosa obra en tres artes. de
Maughan. tradueeiö d'En Josep
Carner, Joan Casaran. Es despatxa a comptaduria.

•

•

EL InUSAR
LA MONTERIA
a les 9•45;

Montero, El dospatrlat, _d'En

Rossinyol; 1023, d'En Dantas.
Nit, l'esta de l'Estudian', organitzada per l'Escola Catalana
d'Esitidiants i l'Associació dlstudiants de la Vniv'ersitat Nova, •
Rel monjo, d'En Guirneiä, i
Rosas de tot l'any d'En Datila-,.
..aneonetes CLÌ Zi1i05 pe . lexnuisicla eantalriu Na 3Ier.
Plantada.-Derna, dilluns. Diada de Sant Jordi. A les clac tarea, Mari cel. Preu popular Ni::
fundó organitzada per la Jo-.
ventut Nacionalista de la Bar.,
eelonela, Mar 1 cal i La malva.
sie de Sitges.--Dimart s. Sisena

•

Coretyia de sarsuela de
1ERIC. C.113ALLE
diumenge, 22 d'ade 1923, 'Carea, a les
3'30. Grandiós
rnasoLn-A LA PEQUE
Nit.

•
•

i

LL Huson

i

LA rflOhri ERiA
Dos

-'sleeett-H-te•Ckleeite0+44{444te•

I

Teatre Novetats

4•+444444444+4+44444+44+

.

QUERINO - CORTES
íTelefun 4134 A)

direelure I cOlterrladOr, 30bep k.s•

pena, Alltuni Culata I loan AuliAval dita/len/re tarda 3 n lus (11/alle
-S31,110.1 en ul,
1 tres quattrOs . Cl pebre Valbuenc
la revista de grau et. per Ulule
3 :irles 1 tI po p al -pe
1.0 1 1.
Tornas Borras tuuslea dele IlleetreL

t1t

,: ,RO IRIS

Avui, dinmenge, a dos
quarls de quatre: Los pollos blen. A les sis i a les
deu:

ovarions a cala la con/panela.

El marqués de

ad a les deu l'entrem0a Los montiotea 1 la Tevl,ta n 11 5 uCt, 1

11 quadros de grandiós exit.
ARCO IRIS
Insuperable interpretaeld._ Denul
larda a dos quart› de 5 Matine.:
populat a p1,11,. evun(dIllf,. Butaca platea e mb entrada, 2 PTEs.
El Duo de la Ale cana El puños de
rosas i La reina del 'Carnaval.
3if. ARCO RIS.

opereta Pinado -Ballester
del
Teatre de la Sarsueta, de
Madrid

Tea': re FIar,lelola
Tournée do le companyia cómica
del teatro Rey Mfonno de Madrid. e
Franc:.ee Atareen i EteIra Muro
.11'111 (11111111 1 11Z1' . tard a . a ins asar
de fif El pastoril." L'ésa de /a
tempttrada. El santo en 3 artes el
th”, quadros
:reo,/
gin& d'En lose II. tirattadit,
grau exII.
EL NIAO DE ORO

1

Gran "zanilin gitana" al se
gen acte. Decorat non I loto
escenògrafs senyors Castas I Fernändez.

%vol , diumenge larda. a les 1.
cultesal carien: I. Es llega un pie

viejecita, Las campanadas

fi. L'alegre vodevil en 3 arte, Quart
i *oda! . estrella! 3%11/ atub ataiseii
lor Ni l . a les lo: QUART I
MUDA:

La montarla, per Josep

Lluis Lloret. Ad; Manolita
Alsaciana,

Rossy i Lloret ;

»44444.44.44++.4444.1+44
eeeet-se-soe-aeeet-ll-~~4

.

Avui, diumenge, tarda. La

per

dilluns, El marques
despal_xa
• comptaduria.
de Chi 7 Lung. Es

Psnanyoi

Companvia de vodevil 1 grans
esciectacles do
SANTRERZ i URGES
PM/Itera af 11'111,
ASSUMPCIO CAZALS

1 Companyia de sarsuela

la Peque, La

!entre

Hit a les deu. _ m.rim.% iii.:
BEI'll 'EsEN1ACIO ilchnIttvatn e nt de
NIÑO DE ORO _ 111111111, gnu%
i EL
11 . 744 , U 11 . ,10r del Club II. tu
POPA campie de Catalunya , t a
prora ' del Hospital Chale. ___ Programa catraordinarli cELE , T1 >A150110 1 HABRIEL 01 AIZOLA flei
Lleco; CAttlIE A3t1T Ileili:resis
03111.1 VENtiltELL 1 fa eunapan la

,

dilluns . larda.Voste aarY
me ya!! _ Nil Quart • i ajada!

1 ..1114

La

44+04•(.249+1).9494e44+0444+

montarla, per

Emili

Ven-

4+44+44+1444+44.44+44+444

TEATRE NOU

guaira. I. El gato montés, per
les senyoreles Bugallo, Huer_
Ihr P., senyora Tornainira. se-

Viraren.), E. Vallejo, P.

Barcelona.--1)illun,
traltril.
a dos quarts de lili. V01'1110111
popular. 1, Carcsleras, per la
senvorit Chaffer. Llins 31oreno,
Vidal. 2, La patria chica, per les
senvoreles Ilegal 1,1, Salid
Tormfinira,
M. /1'4'
Blanea, .‘011:1ViV:I. Ni (fol. ele. 3 . Que és gran Barco.
lona! Tola tzl eompanyin a
Ei1 d'aveli Galeeran. Nit,
„Li c qua O,: de den. I. Loa charros; 2. La patr:a chica; :a Que

companyia

PCIRCipi Pa lace
Compatira d'opereles i
revistes del

Avui, diumenge, a les cinc
de la tarda i a les deu del
vespre
Ball grandiós!

i Iluthena i
ltrIiutI i • Colnienero. Es despatva a compladuria per a les quare ! . r11110res represenlarions.

l'opereta en Des artes

Teatre Non
f.Muela de
Compo p yia
FR:WEIZIC CARALLE

prell,n1-1)1 par,
Saave/ dra, 1;1 Toraas, la Ltudó,
En Moncayo i altres (de-

/

n-milis

pl . :m . 4) 111s

de

la

cornpanyia
Demli,

LOU ETJANOT
parella de halls exòtics

Els cidebres gimnastas
BANCLAS ASTI
L'as dels ey;:éntries
RAMPER
i la gemal :trtista
RAQUEL MELLER

dilluns, a les deu i.
er
del vespre
.',1"

Dimaris. a la larda, en
(u leid ext raordiniiria
?:
PROXINIAMENT

ROMA SE D! VIERTE

La montarla. Geandi.ís ¿'sil de

l'ana 1,1oe,',

Los claveles rojos

Los clavel:4 rojas

Avui. diumenge, 22 11 . 1.1)1 . 11 de
1923. Ta rda, it lea ;1 . 30. I, Manonti' . la Peque. 2, El húsar,
gran itx:1 de broma, ninh l'ere.
t4.-. gura i 111114 . 1 t)iaz. 3. La >ti rstli . 41 en dos arles, Jfisep Ha!lile..
in i Jaeinl Guerrero,
SaUS,

i

Fre-

Nil,
les 915. Granda', 1,
GI húsar, ereacin de I t ere 'Segur:1 I Rafe' Díaz, 2. La montarla,
II'! quarlel que eel cenit l'ohra a
Espanya. Taini Llurü, It;inpar
31:11154, Eroderie Caballe i Rafel
IMaz.-Derna, dilluns, larda, a
preus poptilars, La viejecita i

d..rie CnIrallí•

La

dog:Irr.r.r..

Nit.

Peque, La alegria de la huerta
La montarla.

i

Rampen

C/-1tki

i

.

Entrada I e tuent 1 Ni p•rerla.

beidä

tillIttm G11471 I l'- 11 XL

CIGNAL NADA DE SAXT JORDI.
/. En Pitulot 1 la L s teta; 2 Un be,

nett si No val e bader._ son i 1 tt,
/Ir O 11111111111^11 flbeeglr> al , .4, 1,3 l'u,

.

i

conedrernIK 1, 10 ., a l n s deMee 10 {rIlti p s als 11100 1 5 1 __ 611 SN Pul,

EL HUCIR
LA ITIONTERIA
Dos grane exi ta. cfaqucata

campany!a

TEATPF, BARCELONA
Dernit, dilluns, a lee tleu

!,1 nit. Gran fasta d'homenatgz
II! C. D. Europa, ettnuti,1 de Cetalunya, a profit de l'Hospital

, mulo creuat

cOlor per s'e ntice. ,
UnIversitat. 5.6. entresól.

DIVERSOS

iia'necossita. ''pendent d'un, 18 es.,.

Inir e (»Mea sereiú emp aquetar; )7.9
) venient
bou eirlseler de aj,,"
Eterture a I PUBLICITAT n v02,)7)
GATZEAS per llagar de nota N,
leld. Sle ,..11 sangra Corte. IlsOf
un• ;15 .
• Plantara.
»LES, franees, aletnany. p i« e
ailin Por. ref., s'ofereix a clouuint.
ItOttuer,,,
L, a . Regona..
Aild i 3. Compra vendi7.-T.
c. de la Riba, 21 (sama, Te,
Ion (41'3 O.
TAIPV 00$ PliataTaTLO cus lbsi
tunt d'Exponga. Espectalltat
eor
ligIONU! EXpoeurte, verlualeat
el', c e o, a ro t, . gravatit . olenotales •
Fil ;lucid de marca 1 molllun •
ro .1 pre. ti
3ense vieira:. &que p a tu,
F. Montralcon, Botar: , 1 (final Pooi.

EMPONDANESA

SALA

Harrer del Pi, número II.

Telefón 3490 A.
Avui, diiiinenge, a les cinc de
la tarda. 31agnific programa III
tilePos i
millassiis
PUPY AND ZEPY
Preus: Sillti and, entrada, 2 pessetas. Entrada ami) seient,
pesseta.

'Venus S'ori - 1 ) % n ce fila
Ronda San Antoni. 02 a
i
Tigre, 27
Avui, diumenge, larda i
Gran ball anienitzat per la sens
rival Ltanda Sport, la qual eXf•111/11, ballaill e ›: Marr Waril
xa "N'Igualito", Fox-trot "Mirando la Alhambra", Tango
pel pupa-.
"Chimpancé",

Iltsrlesa).

Punsa.

In

CONCERTS

FESTES de la DANSA
CATf LANA

Esbart Folklore Cataluraia
dies 29 abril,

13 i 17 ru2.ig

Frontó Comtal,
Rosselló, ''79
...n•nn••n3 awmnI

c2led

40 in . .A . s,ors d'orquesfra

144,4444.04~444.~4444.4

Apolo Pa!ace (Teta Apo!o)
companyia de vodevil I
grans espectacles d'Elvira Tora
rens Soriano
GRANDIOS PROGRAMA
Avui, diumenge:
LA MONYOS 7reformadal
estrena del vodevil en dos actes
Gran

L'Euterpense, El Pom de Flors,
La Font del Roure, La Violeta,
Les flore de Maig, Da bon mati,
Una fontada, Ester.

CDETCC de/

1;:erie.44444-044+444+.44+44,i

Tearre

T

r i n-”! j Marina

ANnli, ti 1,I I 5PI 12,.

dis.

AAL f;
RS
ARIS 3- 012.tlA TIC SALO
PALAU DE LA CINENIATOGRAFIA
Atut . du ml
rItiraiiI la >ts,..
matinal nl 1 1 a
es itespatsaran
butaques numerades per a la m'asió
(special Ile les e de la tarda.
Dl.
110110 estrena de la gralldlOSa eNrldslva , Horas t'angoisa tereaeld de
Fenunent artista, LUCY DORAINE
444+4+04+44+4444.44444+4+
44-44+444444+++.a.04+44-444+

• d' 'e PEsperit; sise tnnt • dé la g..-1..
.!, 'al II ¡tim o nean:1 ,, Defensar-17 0 1110n
. per 013911: PUI.o. _ A la o s
2 r.r
snt de la mi , EnTlIENA de las Itt,sai in In ula Illälül tea , MARIA
A ITONiETA.

1144-teetesee4+44-eeees-ebeee
4444444444,3-044+1244+44444

Palace Cine
GRAN SALO DE MODA
l'ItOGRANIES sELECTES
Asiii •

Illuidellge beNSIIMS il'onle 3
, una mal( de tri, s qUarl . de Mialre
a e ls I de siS a N'Ud larda 1 a le,
X Ilen (le la nil.._11 . 1.1” uta 1
d e 14, all i. ‘ II Liuda 00
V
II (fi • H1 211 finada Escolti orilles:"
te•i . i f et.ifoii artista 121. de les ulle•
11> 1 la boillea eolms dia La cerntes' IBOti tI O Ettleran• - .0 la m . ,111 Ce
1.I ri ir E .-7'1(ENA del
elnedrama
Anatema del aso , poi cf /e/iiiii /M'E
1,11 1).

perrOdiatea;
.

1 I'.'...1

,'a.4.44.r.,4+4.0-64.444.4.04+04+.444

•-e.e.x.,‹Keters+ceee«,...-4.14444
rriurrntal -Fe'rn-

. nInauenue .

>1 . - • 11 1,,tinal d . I 1 i\1 s,

. I. _ . Pr v ulte lu 5 II ipt00,141 ; *
En Camisa dttact vares per bou•• Iss I a.rtraul, Tomaaat , portar t.
patr:ota; Actualitat• Gaurnenta atsin: Llame que va oaacr-so arnb
la Semi multar. _ NO: P•cletettt 1 1 2
1 oll:m epl,sodl; La fina del !top.
par Lila Lee. _ Denla , diliuns , La
roIttntot d'un homo; rl acu pan,
eaat; Le. píldora. beichtvies.

4
....44~44+•+.444444.44.4.

di'luns divenlres
urda f13 rit113

- 1 , .H1

substitueix amb avantatge

I0

22.

a

les

Concert popular

CATA1X,NNA NOV.\
Director, Cassia Casademont,
cançons per l'aplaudida canta1 riu N'Andrena Furnells i Joan
Soñé pianisda). Luealitals al
mateix teatro.
Gran

la FIUTOSPIA A Vio
?reo: 4 p!es.
11 { .
Es el millor reconstituent

.
1~00 rl.f-immonammen.

Teitre
damienge. dia
otize del 11 111.

CA DE GANA, PERSONES

RAQUITIQUES, DEBILITAT
GENERAL I CONVALESCENTS

Tals &-s

tarda

i 11011111 1100 01 Artistes Assoetats.
1.0 00 inetrer . proiettaut•ie sence•
ras l'obra tuestes de 11101 del pu
ldic.

per a TUBERCULOSO

ANE3IICS, INFANTS FEBLES I MALALTIÇOS, MAN-

tissims

Localilats: avui, diumenge, de tres a set tarda, a
l'administrad i d (lel Palau.
Denla. dilluns, Unió 3Iusieal Espanyota, I i 3, Portal de l'Angel. de 'd a 1

Notables quintets SORDA 1 tra
TOMIENTS. Atul dienieng..
'g ran matinal: tarifo e ses$M1lo.
NIl ULTIMES l'ItHJECCIONs
din' t'osito de la ni, grandiosa
Ileula de la rinznatogratni. LI
SLCCES mes fordnilable.
ROBIN DELS DOSSO8

Les més el evades emtnencies mediques d'Espanya i América reacia/anea

La casa millor assortida
cn estan> de molt bona
qualitat a preus bara-

R U BINSTEIN

Sa/ti Cataiunya
. --

Pe laya, 5 •Barcekaaa

Rebudes totes /es novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

públic.

Pan EPA CANANA

i+.0.4.144++4+4+4444++44444+

DOUGLAS FAIRBANKS
Sr,. luxe 1 presentacid orillo, nalores. lema. Ihillhils PEN1 • Li131 Id\ de Rabia dala hoscos.

J. MIR VIVES, s. A.
Ronda de San! ['ere, 15

1:M'avis 501 e111, 24 d'abril _
a la nif,
PRIMER RECITAL

--CINEMES--

SOBERBIA MAelINA
DE ALTAP1ECIS1ON.
Casa Otto

PANYOS

Preus: Llolges, 10 pessetes;
silluns mili, 2 pessetes; circulars pati i primer pis, 0'80 pessetas; entrada general (segon
pis), 0'48 pessetes; el timbre a

EN NANDU VE A BARCELONA

Meal.h»etO44Qtr.t.

TrAIRE r`.0(1

n.iExceisiar
AV1.11., ditinlenge. In a 1 i II a I
d' o nz e a una. Defensar-se o morir, Lluita de periodistas,
Gos perillós. Tarda. La cabana
de l'Esperit.

poeta JOSEP A. CLAVE, per
l'ORFED GBACIENC

1)F.I., PIATEllETS. ..._ !Mirada !
selen1 . i'NN pesseta.

Companyin de ›; arsiiela he
it 1:11 11111: CALIALLE
Avul, cilla/tenga, 22 d'abril de 192.1. Tarda, a les
33 11 . Grandiós
IVIANCLITA LA PE2UE
El- Husos
LA alONTERIA
Nil, a le. 9'í3:

nnommw

pp. Etis Pre
Genit,17,ZIticaoi ..50.
t pcsseta.

Gran Teatre Corntal i
Ii GUIII Cinema Bohemia
\ v111clInmenge .5e$,10 1113111181
easeeefw,..4~4.14..fflee
d ' cuie a una larda 1 no. _ l'e o
' 4 raineS e i ti aGrd Mari>. Grana e‘rts:
I. lis "'n‘/RiA" -xine
.4' .. Lea peLlleules edrumm, Litü.
2 le1fiele.1.1p„ooton di ts atésgiit niOs, peri.rialosja,,I..1
,Ress,116, 2o6. darant Frontó
tal,' _ Pan Utbanu-Pmitatl-Turu•
t tit. _ 011TEl t i de 1 lmentites• -

1.•

Teatre Eldoraeo

RAQUEL MELLER

%tu0 . tuntoelere de 7• .: 1 1 r l. -....
tenlents; .+ , eme de mor; 1. L'Hos-

villa: Dos fills llestos, 'el mes
cOniie de la temporzttla.--llitinienge. nit, estrena de Tota dona, (Id Heitri Programa A 3 t1 la.
Art,
i Luxe.

Avni, ditimenge, a los oran del
inati. Segona audició del concerl, dedici:.-t al genial muele.

ce44.0.1.~÷~4:44.4444444

colossals alraccion.3
OLIVAFIE3

Granvia,Layetana (prop de la
Platta de l'..‘ngel)
Aviii, Jaque mate, per la gran
avino amerieana Dorolby ntoton, programa Aptria; La dama
de la flor, film a rt lo! le naeio na I ,
prtajectal davant SS. Stll. els
ve is d'Espanya. Estrenos:
perlt del mal, poLlieula de fanlaslic arguinonl, en la quid
"Exelusit as Juli Cesar" presenla una visa; del mal el /a

JO TE L'ENGENDRE

elnnuengr.
1r o
e XII,i0t,I,11.1'1, , , RAQUEL VELLEB.
A (1021 quarts le dual, a 1.reU•
popclars. a lev Lis t a le, d n

Les

Cinema Princesa

seguit del
•
BALL DIMONI TURURUT

Grans programes. ProjK.ció de notables pel.lícules

.

1408 Ci3Ub3 rojo

Avui, diumenge, dia 22.
S3lecte programa de pellicules instructivas i eibmiques i estrena per la Companyia de Titelles del pas
du corni•dia

la MI..

1/1 es gran Barcelona! 111.11 1:- , estrena, cstrena, estrena
di; 3Ia»uel
de 11 mrdn
Fernandez 1 n'est ro Pul l'era. Ja
(Nandu
.,
en
la qual
soc aquí!
111 ji '''II
parl !Ida la rd lliljiui _
1) \ Id. S'u y('
ran sis formoses
de...raemos deis senyors Cas.

Teatre Reina Victoria, deSacirid

MOZALT

Canuda 31
ESPEETACdS CUYAS
Tots els 1311.01S 1 ItIUMENGES
a dos quarts de eme
CINE I , TITELLES per a infanta
a carece d'EN A. tA1IPMANY

COL/SEU DE VARSETATS

ELDORADO

nadó, talles, flya. ele. 2. Que ós
gran Barcelona l toda la eont_
panyia a eseena. Nit, a tres
opiarls de n Ien. 1, L'entremés.
Donde hubo fuego...! per 1'0rmunira i
2, 1i...estrena
de La patria chica, p.a. 11":4
ntNirele›
tb., Saint Rodríguez. Torna mira. M' ç., Vallejo,
Rojo, N'oren°, Blanca, Vidal.
Acuaviva, OYa i Aleala. 3, Carceleras, per la senyora Chatt.,,
etc. Senyors Vidal.
'Moreno, eh:.
Que es gran

PIANOLITA LA PEQUE
EL Fi-USAR
LA IHONTERIA
Nit. a les Fit:
EL HUSAR
LA MONTERIA
Dos grans exits daquesta

SALA

La dama de
la flor, Cor domat, Defansar-se
o morir, 1; , Hrnada; Doble suicidi, La papalloneta, Parisette,
prujerlänl-Of! el 10 1 11 episo-

.44.4+44 :44++++++++44+4+44.

nyors

Companyia de sarsuela de
FREDERIC CAB ALLE
Avui, dlumenge, 22 d'abril de 1923. Tarda, a les
330. Grandiós cartell:

+0<elt..e4444.0++.0.p.D.0+4;4444.4.-.

I CINEMA NOU

Ve+0+0"»sti4e4eDsOsX•Besft•DOet•

Vidal.
meslres Blai i Conti.-1)iumenge. 22 d'abril. a Ilis (11 1 a rlti de

(le

ALAI(1.0.N . M1 Ii0

Teatre

drell

Chi-Lung

•

d
,e.**+++e+e**ee+aeeee+44,
44e4++es++++.....+49+1-e-e

Gran

TIVOLI

MIMA
.IHIP1
a.....n

t Companyla de comódla
GUELL - TUDELA - AS-

1:mulniby/üi dc :S:111102 . sarsueles.
claretes i 11,1elee. _ Director de
recena Lluis T. 31aurente. MeStre5

Auli

Walkyria.

mosa comedia MI pelma està loca, Carme Amat,
icompanvada pel pianista seilyor Caminals, Celestl Sarobe
Gabriel OlaIzola, del Gran
del Eml11 Vendrell.
Estrona . de ¡'Himno al C. D. Europa, d'En Casas i Quirós. mobs-.
ire acompanyaid. dosel) daba1 er. Detalls per ea rl ells.

94.4+1041+9441~444+14444Nr.

grans èxit s c'aquesta
co;npanyia

se0444+0444.340.044-04444.

Gran Teatre del Liceo
Avui. última fundó de tarda.
a dos quarts de cinc. Comiat
deis aplaudits artistas senyoreta Romelli i senyors Nadal,
Sarobe i Olaizola, amb l'ópera
en tres actea I pesoatori di peránima fundó de la
temporada.--Cozniat de la companyia. m'ab l'òpera de Wagner.

Companyla internacional de varletes y graos , atracetons
Asad chnitteust • oulossLls IIII1C100e..
DIF0.3 . a do: harta Pe (Metro. 1
ni l , a dos quaris itt. den: Lit p 111 to.,1,1114 m'atta, en t, quadrus, El
batee militar 1 Irs atril' tons Ti,,
Ottety , ItUily F cardi Honny Czr•
Len Scciptu• oe Venniee Maya et
AY-in. . 'Wat Olivor t la 1010 5 ,
all'accui Hu y a a 1....spaflya
ar.113t
Saeteen Ileo.cpwa. _ DIntins ¡vida
a dos quarts de cine: ES:upene
matutee pormiar, La panto:/i.nia El
doura militar les irise .1130 atrav•
i cus i els cidossal• :cuneros Mayo
al Arpe,. 1 Cm Ipturas •ivas...te
i Nu ar/sHe.. _21.i a do, ipi..,(1r dril en10:•sal progrilDa. n1

companyia Alareon reprosentarh la faClinlo. Programa: La

4.1

1 OBRES t .. :

TREBALL8 DISTO.

Monteada, 21 BARCELONA
PARa n GLES

CA7.DUS
Portaferrisa, 10

AGENTS
S e 'n desIttren hechas I Intel.ligettle
que esttguln ben relaclouts amb
colmados . ultramarins I comestibles
per a la St • ntla d'arredttats produ,
tes alunentleis nacionals estranPer s . a ba.e d'una bona eomIssId.
1110111 ofertr-se tense reunir les condiclons ismentailes. Per a oferte,
dirigir-se a LA PUBLICITAT. nuiner0 le.

Coneerl de Primavera, -a
.audleions simfbnique-s

gratis
per la

011QUES'171tA PAU. CASALS
mestt.t fundapel
dor.-Dies 9, 1 Ii, 19 i 23 .1.
Abonar-m
.
1n
a l'atiminisnmig.
traei6 del Oran Tealre till Li,
eeti. Tots ete: dios. de .10 a 1
watt: de it 7 larda i 'tIO, 9 a 11

De venda: FILL DE JOSEP
NIDAL I RIBAS, $. en

ANUISCIS, ROTULS, FAÇAIES

Liceu

T.,-N1

l'0 1
. 1 DE FETGE DE BaCALLA

PIS] : phii2
d 211 urnim
4Ij 1

dirigida

Tritoradus Tü3RAS

Elä ates eco/nenas de inee

rada 1 rentninent.
l'er a blat de moro, micra. ti
nyella. pnbre, terres i tota clase Sr
mistarais.
Facilitats en el pagnment.
ANGRI.S. 12. TALLER.
visiten VEstant 300! de la las
de Vosees

,„„„Bramme!„3„1„,,,ommursurs„..„„••,•„„:

vespre.

SOCIET E GE NER A LE
s e••
de Banque pour l'Etranger et les Colonie,s
EOLN CONCERT
12. - Propietari: En
Francesc. Buxú. Düertor artislie: Francese Perezoff. T.,tefon 3332 A. 'farda, a dos quarts
Asalto,

de guaira, nit. a les Jet:: PreEen[aew de les raes gentils arlistes i els millors números de
varielals. Cada dia, dl set a
dos nuarls de noul Aperitif
dancing a re!rgant FoIer,
d'una a qual re Gran Tabann americà. Tzigaus Tin-

dall.
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Prontii Princinal
Avlii. tlininerige, larda. a (III
(lila rl de cine. 'Free, exlraordttutris

FORTOSNA
rg
tit

AVICE NA

t!•• pilt11;1.

cistella, Ondarres i Palau
oonlra Guruceaga i Urquidi.
Segon, a pala. Chistu t Arrarte
remira Quinía 1 i Aguirre. - Ferrer, un eistelta, Earrenechca
Losa contra Olascoagn i Salsamendi. Nil, lIlI bi ba parl II, -no lt 1 1h11 111.(1 p alDerna.
l lis ni a la larda ni a la nit.
a

CA MPIONAT DE CATALUNYA
A vizi. diiirdeng.•. a le,: 1 larda
UNtO ESPORTIVA D SANS
SABADELL
Carie l'nití
Per entrades el diumenge al
eatup, des del mali

FUTBOL
Semifinals del Campionat d'Espanya
diumenge. 22 d'abril, a les
guatee tarda
SPORTING CLUB DE GIJON

(Campii; d'Astúriest

contra
C. D. EUROPA
. (Cample do Catalunya)
Camp del C. D. Europa
Per entrades i luealilats al carrer Salmerún, 25-1 27 pral.
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Dernaneu detalls i follets explicatins dels
AVICENA, que facilitara gratuitament.
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cada casa. 1 no cal dir plenes de
fems, amb menjadores de qualsevol manera, ainb massa vent ilació o cot»pletament encofurnades, etc., etc.
—o—
De defeetes, males eondi- e L'In>tata Agrícola Catala de Sant
eions, tantos com vulgueu. Una
Isidre
volgut contribuir anib el scu
quadra higiénica, que en veure- prestigi a cercar una
solad( *) a la crisi
la pugnen dir: Alee està be!, es vinicola, que tant preocupa tota clastant dificil trobar-la, com l'ho- se vinyatera. Un dels primers actes púin' que cercava Diógenes amb blica que ha fet, és el de convidar dila Ilanterna apagada.
ferents homes de merit perquè capo
Dernanar que un pagès que sin Ilur criteri i diguin quin és, en són
té un maitto per treballar les concepte, el reniei a posar en práctica
terres Ii basteixi un "box", com per a curar-la.
si fos un semental preuat, és
Són canco les conferencies anuncia•
demanar la lInna. Pere tampoc des, i algunes donades ja. La primera
hi ha ra6 perquè el tingui en la dona. el dia lo del mes que Sola el
un rece> de editor, sense sol, meu particular amic En jame Raamb poca ventilació i molla ventós, cap deis Serveie técnicad*Agrthumitat, ultra els cortinatges cultura de la Mancorilunitat.
dc cons•uetuct, fabricats per les
La figura del conferenciant, cl seu
aranyes.
cartee dintre la Mancomunitat i la seca
El mínimum que pot fer-se influencia dintre l'Institut, eren moAs proporcionar al bestiar un tius suficients perque fos esperada amb
local espaiós, amh bona • claror, ansia la seca perorad& no sols pel
mai oriental al Nord, amb sos- molt i bo que podía dir, sinó per la
tre alt i heu riel, que es pugui significació que podien tenir les seves
ventilar
amb lesde paraules, precisament
finpstresperfectament;
, ornb mena
pel carrec que
tapades
01,17pa I el prestigi que gaudeix.
-fina
perque
les
fil-ferro ben
no in
amb pis
Després d'exposar unes dades hee
passin;
mosques
cint del vi
'S' nques sobreel Preu
hect fort i amb suficient desnie
unes altres d'económiques sobre raervoll perquè. els orins !s'ese°. tcate i
sortides naturals del vi, sentä cl
min a un claveguer6 disposat
senyor Raventós unes conclusions que
it l'efecte; no convertir l'estasón ja una tradició en el cnitfni cconóble en temer, sind netejar- mic de l'Institut. I aquestes foren:
la ben sovint; ame, les rnenjaSupressió dels impostos de condores cobertes de rajola ver- sums i arbitris municipals a les ciunissada.
tats.
Aquestes condicions gene2. Lliure destil.lació del vi i els
rete quo han de presidir la
construcció d'un local destinat seas subproductes, al menys a favor
allotjar-hi bestiar, eón apli- del cinyater i productors cooperatius
cables a totes les habitacions amb facultat de consurnir-lo.
32' La destitlació restant, que Mid'aquest estil. .Despres, les
condicinne econemitmes, el te' gues un maree diferencial de (co pesserefine. . l'eliginy i el bon gust, tes a favor de l'alcohol vinic.
4.' Fcr que co compleixi la dispo•
completaran l'obra.
Una de les cosos que ens tal sitió legal que prohibeix lbs de ralco-

lInstitut de Sant lidre seran per l'esnil., Que hem de plantar ample i fer
1 trea esmagencades mes, que les fermentaciuns han dolitenir . se a 13 graus
de temperatu r a, que hem de disminuir
el Mita tic la vinya dedicant-nos al
policultig, etc., etc.
Tot aixer molt be esplèndidament
estudiat i admirahlernent ben dit. Paró
entretant el ei badat, la intranquiLlitat
a tones les Casto i la confusui social
i económica a tot 'arreo.
. Larnit jaume RaVeings té lora. la
raii en la seva guarra conelusid, en
demanar cl compliment* de la Hei que
proh jbeix l'Us delltleohol industrial a
c
totes les. 4ganides. Aixó és el mes prätic jr ritp/d. Ço que •ens podria donar
ele,seizuida una puja en el preu del vi.
-^ La inspecció és fácil. La dcMincia al
qui manea a la Ilei mes fácil encara.
L'autOritat ella denla la rae, imposant
tnultes i el jutge inatruint processos.
Que volem mes?
Complir i lee complir la Ilei. No necessitem dcmanar-li res a FEstat. si no
es que. per comoditat nostra, es cuidi
ell de fer-la complir; pero si no ho
vol ter, tenim a- ma totes les facultats
de fer-la complir nosahres.
Qui llegará que de moment es agitesta rúnica solució práctica? Qui negará
quc si d'aeord Iota cns dedicas-cm a
Irr palanca i donar eiectivitat a la Ilci
tancariem 1,-- temporada a un prem superior a 35 pessetes?
Despees ja cit parlariem, d'arbitris,
!liare dest i tlaciet. marees diferencials...
i les altres coses que ens diran. Aleshores serä un passatemp s , ara, senzilla!neta, és perdre el tcmps.
M. J. NI.' Rovira

CONSEMCIO DE Iti—FISTA

No es veu amb federe freqüènEn aquesta mateixa pàgina de la terra donen de tant en
cia que les traxeeses del tren i
ateiquetn un article de el. J. taut algunes baianeadee, pelee(
ele pule de.eelefon estiguin mineilie cii el (Val el nostre amic eap d'eile les tiene tan ovint
es! que sin hagi fel quelcom per
té la inuportunitat de les tau intenses cuin el vi. Anee es
.evilar
fide ea plOilreiXill; la neactineies que, per tractar de el que ens fa pensar que no ee
cessitat d'anide mesures es per
ensi vine:sea, ha organitzat suficient l'eliminació absoluta
tothoni compresa i no .obstant
del frau per resoldre les futuastitut Agrícola Català
veurent ami) força raresa 'que
es dol sobretot,
res crisis.
nl Isidre :
aquestes precauaions siguin ohsemplexitat de les soiucions
Les estadietiques mundials
servades en les construccions
e els conferenciants han pro- ens acusen un constant augrimes. No vull pas censurar-,
,, veient cii ella el mejor ment de tles superficies conreapuix no es Unta del pages sin()
t'IN per a Ilur próxima reedite des amb vinya i una disminució
del pintor.-e la d-eiXadeea d'alde consum del vi. Contra aquest
ele.
guns
deis nostres pagesos que.
e, Revira afirma que, com fet no hi ha sine dos mittenint bastides ses astes de
partits polftids, els vinya- jans de defensa: o ernprendre
Portes i fi»estres que en el SAll
e, eee de tenle un doble pro- una campanya en favor del vi o
origen ereu enormement resisran] a: el minim i el mäxtm. reduir la superficie conreada.
tente i que haurien continuat,
primer que contingui les as- El primer canal no és gatee
creient-ho amb un ale de eins,
pràctic i menys avui que al /tia
tracion, ,te fàcil solució i
veuen reduir-les a pols per lau
letal inunediat; el .segon en eis aiguaders, atacats per un
g ió que encara que lenta es confuriós histerisme anti-alcohoval constin toles les altres
huata duna serie de coses o flo'asseliment més llunyà i més lista, comencen d'imposar-se
ridures. •
si no l'impedeixen totalment, diEm refereixo solament ara al
Ea el present moment el pro- ficulten almenys el consum del
material ele fusta existent al
mínim dels vinvaters es vi.
cene
i la conservació del qual
Cal anar pel segon camf. La
n:.13 a ,lemanar, i a imposar
de indiscutiblement teina - del
neeessari, el complunent rectucció de la superficie conpages, 'com 'eón les tanques pol •
de de la hei que prohibeix reada amb vinya si no es una
bestia, tutors per tes vinyes
de de l'alcohcal industrial en cosa fàcil és almenas una cosa
o nitres plantes, cercats,- etc.
iticarle. Tothom, segons M. possible i es entre altres coses.
Potser si que anys enrrera
sra. ha de treballar per a la necessitat urgent d'aquesta
en que el preu de fusta era re'1; teta l'actuació dels vinya- reducció la que s'ha d'afirmar.
)alivansent baix no valia la pe5 ha de concretar-se a exigir S'ha de combatre el frau. s'ha
na de preocupar-se d'aquestes
rigores compliment de la hiel. de prohibir l'es de l'alcohol indir
cures, pene als preus actuals
s endavant. un cop aconse- dustrial, però també s'ha de
aquesta deixadesa resulta un
:da aquesta finalitat. les carn- al pages que no planti mes viseves
Inxir
cara.
aya
i
que
redueixi
les
yes que s'emprendran
solaLes formes usades per la conri per objecte, assolir alguna plantades deixant ceps
servació de la fusta són moltisles Mires aspiracions con- • ment allí on Ilur conreu resulti
simes; M'ala: ni hornee mill o
eludes en el , programa mà- remunerador.
preu dels
-nesqupodrgies
I ara As el moment de fer-ho.
_c,_
amb facilitat tan per no nenesACItleS t és el criteri de M. Ro- Quan el vi vagi novament car
sitar gatee utillatge com. per la
re i d'altres capdavanters del i el pagès, tan sensible als opEn Brousse, ti diputat de la Catasientent vinyater. 1 timismes en temps de puja,
lunya francesa, Inc demanat recentment seve senzillesa.
Una forma molt barroera peLes idees tenen una torea de torni a plantar vinya, no s'esal ministeri d'Agricultura que prengui
rggestió que és en relaeió amb eollarä ningú que vagi a permtsures per fcr cessar Falca ' injusti; rh pié es seguida bastant es la
(lis
earbonitzar superficialment
a manera d'exposar-les. M. Ro- dirar-li la necessitat de la reficada i l'especulació escandalosa sehr e.
la fusta en ets llocs que han
ra planteja la qüestió que (luchó del conreu. I potser alesels adobs i productes quimics destinats
d'esser nies exposats a fer-se
sui debaten els vinyaters. po- hores nilgó tarnpoc s'atrevirä fer remarcar és la neteja
hol industrial en l'encapçalament del ei a usos agraris.
mal be; en ras qne 'es tracti
arit en evidencia un sol dels a fer-ho.
Ha manifestat que no hi ha motiu
ria. persistent, de les quadres i mi la elaboració de mistelea
Aquest A ,. el perill que nos- de fiestear. Per al de peu rocht,
No dubtem gens ni de la bona /e percate a França es pagui sulfat polis drets tete per branknes,
seu.5 t'aires. Allí el criteri que
de carbodefensa resulta perfectament altres veiem en la divisi6
t ingueli preeent que la majoria ni de les condicions de ciencia i eute- amönic a sao franca, quan a Renánia sois Ini ha n.eeessitat
mirineent. car, un principi in- programes que proposa el noses paga a mimes de 17 irancs; en la nitzar la part que es eleva a•tede les malatties (le la pell, són ritat de l'amic Jaume Raventós, en
era, sistema en aquests Casos
leed de lactica oportunista tre amie M. Rovira.
degudes a la manea de neteja esposar el seu emiten,. 'que fou molt mateixa proporció estan a França i a bastant recomanables, dar teNosaltres no neguem l'eficáensenya a procedir per graus,
de la mateixa. i ale fems, que aplaudit per la visió clara que te d'a- Renánia els preus del nitrat de sosa i nint les branques i encara Cesa anar conquerint successiva- eta immediata i la utilitat
de les cscóries Thomas.
desennirinnent l'orina irriten quests problemes.
mil ser objectius per poder la campanya que la Uni(*i de Ni.-.
Per6,.. Van/ acordar fa molt ternos.
Tapmateix el senyor Brousse es un corea seria dificil de pintar-les.
"s
Parts
dei
"
Les
etrale
t
"
st
"
"
Un altre sistema. caigut fora
catieatrar en cada envestida nyaters ha empres amb aquella
Iti toquen en jeure. Altra- nr. bon nombre. d'arnies. que en pre- Xic massa exigent. Si la seva Catalunya
que
ferviela
passió
que
aimpälica i
leie le, forces d'alee.
mime les rontinues destelle- sentar solucioas als problemes que tant baques seguit la sort dc la Catalunya d'usta les companyies de ferrotoles
les
seves
acturuprisa
PO
carrils
i a les grans construclier a id realització de les asrime de l'anilles eón produides sovintegen en Agricultura, no deseo- peninsular ultra e le allres as'auutalges rintle perla que per nosaltres pot
!ileon> inmediatas dels virio n s : Piad) diem que l'assoliterrariem plans que contenen els proque tots saben hauria de pagar els
la humitat ennstant a que
donar-nos bons resultats, es el
nyaer,, el camf que propuse ment d'un nbiectiu prertim no per
adobs un xic tnés cars encara i
estala solmeso. El tetans. aques grames de tots els bornes i de totes les
eerira es el millor. le ed, al ha de fer oblidar les perepecti- ta teerble inalaltia—de la qual entitats que es dediquen a redimir i a els seus peces al ministre de Foment prorediment (le mineralització.
lastre anienc17 0 . no es va per ves,
salvar els agricultors. pe , la senzillis- eepanyol. el quat en respoeta, compli- Es fonaroenta en fer pasear a
August atons mes endavant parlarern —, se- sima raó que cas passavem la vida en- caria i encariria les coses amb unes pressió en els pors de la fusta
integral del pro
gurament
no
seria
tan
rone.
solucions coneentrades més o
lees de la vinya. L'efectivitat
_
rarnant scnse obteeir res practic ni 50- disposicions n'oh 'largues i poc clares
g
n uda amb un ale mes d'higie
dela.eroliiinció de l'as de Palmenys calentes de diverses sale
1 lucEioi nar tes.
ecm l'enteniment dels ministres copameta industrial, tindrä una CONSELLS UEL MINESCiL
tals com sulfat de ferro o de
tracte toa que sempre qtle sobre- nvols.
al beetiar bo y e i en ;
iaaõV. tapeutica semblant a
nene, sublimat
special
aq„ps es (r ) bso_ vingués una contrarietat o una necessiPensi el aenynr BrouSSe que ell i coure, 'clorur de
e
medila dee cap.e calents en
eoerossiu. etee aquesta operada
tat en els interessos agrarls ,rargana
Pretendre demostrar que la luta neceseitat que respirin un resolnció. quedarien tnts els plans, to els nostres germans sdn al cel si es quan es fa en gran sol fer-se
cina tj.ucionaltä per a avui el
emanacions
comparen amb nosaltres.
ersbea. perie el deixarh en Ramaderia és la germana bes- aire pur, sense les
en autoclims. es a liD. en calla finita descom- tes l Cl idees Ilumattes c Ints cls tipics .
psupe a (terna. I d'aquí a un sena de l'Agricultura, es tasca Pettrides doultra
deres tancades i a pressiö, peperludiear la redemptors en cartera i que flamea
posta.
car,
car és cosa tan evident,
quabi
caldrà recórrer a
rh en pellt pot ter-so també
fa que la estudiariern, proposariem. demanarieb
/mes ienipanyes per deturar que está en la consciencia de salut dels animals,
calele•res ohertes d'aram O ferro,
deis
syerioslals
iudusirla
eSigivieln allá que peguessin demanar
dele
agh
Ilet
es.
contamini
amb
mes
fa_o_
tata neva si:si potser mes greu tothora, espedalmetts
i. inclús 's'empleen els pots' de
i exigir dintre de les Ileis actuals, tal
räpidament.
cilitat
i
s'agregi
que la present. Yergue en par- cultors.
carbur que poden adquirir-se a
Corn s'explica aquest tant com estem constituits i que estés a la
no
ho
lar de vi, això és esencial, no
Pene si això és cert,
Le:s velles teories, que adnictien rom
un baja preu.
me de tots beneficiar-nos.
de
vaques
tuper
cont
fabulós
es lee denar a la paralela en- es tant que tots els que manadob solameat els fems i excrements
Com es compren, hri d'Aefer
Llastirna que el senyor Raventós no
per
berculoses?
SenzIllament,
e ei sesee de fenemen anor- tenen bestiar ho facin d'una la vida antihigiénica que su- fos del nombre dels amics que ens ju- en putrciacció, han retardat bastant de dificil aplicae,h5 aquest sie-'
l'aplicació deis adobs quirnics. Aquests
t al extraurdinari que te quan manera racional. L'empirisme
tenia. quan la fusta u tractar
ramentärem a orientar la nostra conle eapese a altres prodoccions. i la deixadesa, malauradament, portem La vaca es un animal duria per aquest camí, perque ha:aria pub, es van esteuent malgrat tot. •
sigui un xic gran, peró tractant-'
Arrea la producció dels adobs esdeve
ei producte que té una dominen encara l'acluaciö ra- que es torea a unn producció pogut suprimir les tres primeres conSe d'estaques o tutors per les
storetaea ;.articular, ben carac- madera de gran part dele nos- intensiva, es fa produje a la clusions i deixar sois la quarta. defen- cada dia més important. com demos- vinyes, que es potser el ras mes
mäquina
el
máximum
de
rentenisesa ; :en estranya, tan es- tres pagesos. I As per manca
tren les xifres següents de la producfreqüent al camp, aquest sistediment Sovint no se les ali- sant-lo com a única solució rápida i ció en tones de superfosfats a Italia i ma
baya Ti.. a•enae exagerar gai- de càlcul, car si sabessin comppot donar hon resultat, car
práctica.
de
més
a
mes
.
I
menta
com
cal
re pedem potser, dir que la se- lar, veurien clar que com miAlemanya
Italia
Alemanya:
podem posar-les dins d'una por
El problema es clar. Tentm una crisi
se
les
té
en
quadres
intentes.
45o.000 tadora, en la qua l anirern tira situaeie normal és la de cri- Roe c•uidessn el bestiar millor
cense Buril, ni aire, respirant ell el preu del vi. Confessa el conieren700000 rant la solueió que haguem pro51. N'here presencial tantes de profit en traurien.
ciant que el preu de cost es superior
constanment
una
atmósfera
1.500.000 parat i escalfat en una
crisis vieeeeles, no solament a Un animal. en definitiva, no
Soo.000
1908.
al preu de venda. Tots tenim por que
fa1 alutiya. que tenim el dret de és mes que una mäquina que plena de gasos amoniacals. I
Espanya sols produia aleshores Les solueions millors eón la de
aquest canal s ' allargqi i empitiori. Per
enser (lee el vi no As un pro- dóna un rendiment proporcio- d'aquesta manera no es possi150. 000 tones.
sulfat de coure a Ini dosi de 15
lógica ha clisser,
eres fa.: e estable econòmica- mil a la seva potencia i al seu ble que la salu t mantingui et tant la conseqiiencia llunyans,
I.a industria dels superfosfats es kilograme per 100 litres d'ald'efectino proposat rennen
lene
bon funcionament. Poden con- seu ritme ideal; fatalment la eitat
en
un
tractament
senzilla; consisteix
gua i el sublimal rorrositi a raó
condicionada i a llarg termini,
Per a.:(5 en les campanyes, dicionar-se aquestes duce (ma- tuberculosi trobarä van camp sinó una solució rápida, efectiva i clara per àcid sulfúric deis fosfats narurals de 150 grams per 100 tares (Ein en
les
vaques
t a cal -lament preocupar-se
litats fonamentals, potencia i adobadissim
insolubles perque cOdevinguin solubles
gua.
i que estigui a la nostra inä aplicar-la,
desnodrides, sense resisteneia
tuna de ;es
soluciona sitió que salut ? Indiscutiblement, es pot
i, per tant, assimilables.
Un cop hagin esta! uns 15 miaix6 és parlar molt be,
El
que
no
sigui
defensar-se
del
microbi
per
a
n oc , - - ,r; mirar mes lluny 1 responder que si.
Enperació está en la nuts amb la solució entente, han
de
El
merit
is
formular
un
pla
magnific,
es
cona
la
huma(as
vides
que
sega
ler tre b,U1 per impedir les criLa zootecnia té mitjans su.gradnació del sulfúric per obtenir la
tentar-se amb raonaments, pera els
de deixar-se asseear: una, forma
'e que innegablement han de fieients per a millorar la mä- nitat.
maxiina quantitat de fosfat soluble.
senzilla i pe:tetina de fer-ho es
necessiten vendre el vi
pagesos
nostres
del
bestiar
porquf
que
poelite
I
quina animal. Es mes, no te pas
Tumbé cal evitar que el producte naconstruir un parell de tanquecar de seguida i sortir del mal pas en
drem
dir-ne?
Aquest
sí
que
es
E n s: s eiure aquestes ratlles,
altre ideal. I de que ho ha acon
tural contingui massa ferro, car ales- tes tetes anda dos estaques for_
que estem, i aixó no es resol amb un
n ':e aerie• ens plantegem la segnit trobariiim erren provee el mes desgraciat Quasi sempre
hores hi ha una pèrdua de grau.
com
rnant eme quedara
se l'enquibeix als recons que "hauriem de ter" o amb mi "cm bar.'
:a manera següent: a hastatnent. I si encara es troCom que el sulfóric s'usa en gran
vetee sobre el qual poden posarcien de donar", binó amb im "fcm-ho".
Algunos
.
són
inútils
per
a
tot
zootArniramont
animale
ben
quantitat, les dues industries solen
, P eee administra tiv a
ta
s'Iti les fíemela per asseear-se .
La eupresaió dels impostos munidresigrat totes Iles Ileis despre e iables, es per culpa dels vegades neden en un llot ben
aliar anides.
Una altea fórmula reconianapals del vi l'hem &manada tots i
Prellee 'Atie. el frau mes es- remedies. que no pos e n cura ro por sin-10Hr. Es ja proverbial
ble es l'adoptada per l'Estat aleen parlar d'aquest hesitar supo- tornarem a demanar i la demanaran els
Ilade.e -• per això la noetra eseollir les crics 1 tingui's her
many per la conservarle (to les
sar-lo el mes brut de la casa, i fills del; fills dels vin y aters actuals.
,Peekle ee Fe stina
excessiva. present, que un animal de mala
trahesses i pele deis semi ferroencara Itauran de deixar-la perque con.
així arnh aquesta faena de poit
'ta P c.Lrit .. 1a tratas — o un deis mena hordene, es tina inaquiCera
la
masca
de
l'aliva
careas:
tinuin dcmanant-la els seas descendents.
.au.
rom és l'eme na defectuosa que no &hm el net tothom (tren que la humitat
o—
Clon! . de nene, 82 litres; creoTenim tota /a /tan en demanar, i pot•ehel industrial — renditnent &Tul, es un apa- i la poca Pelele li scírt neeessä:P aiesle
sola, 45 hiere; /ligue. 923 litres.
ser un dia podrem exigir-lo, perá
contra
la
mosca
de
Qui
vulgui
Iluitar
rice.
Peris
no
comprenen
que
til
'?se lieriext sa la superproduc- 'ten etioneunicament leen poli
Es prepara harrelard primer
reumatisme i el snearrell gel- trestant aixel uro ens resulta cap solució l'oliva ha de començar de seguida a el lborur anne i la ereosetia
d e eeeirtexerä la crisi. Pe- apreciable.
al problema.
ì
les
les
teuleS
la
manea
preparar-se,
adquirint
de
eón,
la
paga
;
rete
una
tasca
que
la
Aquesta is
la d ' ,a 1 trleo) de la crisi seamh una mica d'aigua. reme .
El mateix o pitjor pasta amb la Ihnrrtnercs matéries (glucosa, arseniat,
ra tne rn e reania car al cap de elancomunitat
cte Catalunya d'fijgrione. El dolor o reumatisa fi d'he,Poc l empe es repetirà ;flexora- realeza amb un entusiasmo mo nitrara pol obeir a una ali- re destillació. Fa vint anys que es dona
glicerina, útil báric i borat de sosa). nata convenientment
mogenitzar, i per fi s'a fee'ix
formidable batalla sense aconseEs perant ims a lúltirn moment es core°.etere.
fem perque si. fervorós, i els resultats de la mentaeles irracional. maneada una
;ligua nercesäria fine que ceguir res, i d'aqui a vint anys eurem
re el risc de no arribar a termas. 1 per
a/lilesta afirtnaeiri. C.11 mirar qill 1. henefirioece pm a la ra- de cale, però el sorrirrell no ee
ligni en la proporeie indicada.
igual que avui. Demanar a l'Estat la
leo esta in a tiques o Ilegir les re- milete:1 nacional, ja corneneen mes que tina rualaltia (Ir la pell
combatre la mosca es indispeneahle
S'apilen igual quo l'anterior
!Hure destiLlació, la com demanar-li el
portunitat.
que amb nelerlat es entra i es
aprietes d .. Eültim mig dr constatar-se.
amb hany calent.
Ilitue cultiu del %time. diolt be ajan
EIs experiments leus a Catalunya
.
legir per com . :mere-se que la
Mes ço que ha inspira! la prevé.
Altre preparat dc bon resul
illeer produrrie vinícola de un redaecie d'a q ues t s a rtirl ^ s n"
Reepecte de les gallines, és per parlar rIideali J me a , eme no (luan han dcmostrat la nece,sitat de comencris come una rapidissima solució a la
çar els traciament a en acabada la flo- 1;11 Iiimbe es Ol que Pelle eonsf..elIntnen e..:Ten i que després
de tisis excl . isivatnent parlar de tan inumrlant un hon attomlicrisi del vi.
rida per destruir les primeres mosquee peel de les següents substän°l e qs Malura
l'oidittm o (le zootecnia. e o rttl o desitgént (gs rionant r ot deis llors fin dot ere:
Augmentar fina a (co pessetes el mara filo xera, que rebaixen la fer tosca d'higienista, it. dit
que rolen pu' l'olivar. Matar una mosroen. que sovint rail allf el tenge diferencial de l'alcdail. a favor itel
ca a la florida estalvia de matar-ne
(Mi pesa( de peleoli, escalfat
Pr °,011es iti durant uns guante atril filtres pnraitles, instruir el lbs d'una explolavid d'avíen m.
vinic. és mis fäcil d'obteeir. no sol,
milions al setembre o a l'octubre i a a 200 gratis. jcnnulnnnfluut amis so1111, en els mulle el pren del paces clo la manera que dou Ele polls nee che nit martiritperque ho demana sinó per- rensems salva tetes les olives que les Ini' a la qual solució s'afegeix
Ile sel p ix :efres allfesimes, cuidar el aell h a stiar perrpté zen lea gallinos vine,/ a les
raen nn eament les forte .a pro- manlingui tina bona salut. que
cute ho demanen lambe mis els fab r ilides de la mosca primitiva haurien despees. el 40 per cent d'oli
junturas de Ir a parets i a les
cants d'alcohol industrial i totes lea
ereosolä. Talase pot substituiratacan.
i eletei ene peee tt e ele pageses o senior° es tradueix en mäxim e:aguardes de la fusila: dones si
no
són
brit
netas,
alcoholeres
i
suc'reres.
Perei
no
ho
de• Al Servei d'Arbrea Fruiters de la se pe! preparal sendilant i oli
,nt3Isif
'
nquest s
ique 0 el conreu o
rendinieut.
manarem mai els que saben, que Rizó
Mancranunitat (Urgell, 1871 us dona- pecat de quilrä quasi sense
- Ce ntra les mal:entes o :mglenn qüestió b o n abandonada .to r mateu com n'estaran de pieirseine
significaria solament que el vi mai viran gramitament totes les dadea neces- nols arnb 10 per cent de Forre
e is ti
superfia1e erm e ence n millor dit. que no preocupa !lee!
(tus que no es nota ntért l'OlOr
SáXiC3 per'empentlre tina Iluita económi.Amb la hi g iene solament, ee dria anar mes barat dc nou pessetes la
Vin Y el • 1 aquestes fertes paire l prratts, ea la de trehar
tieri
cierega, i aiiod no ens satisfa, ni pot
cIcuats podrits. co que indica que
av4
ca i profiinsa.
lnianda
e determinen la no- iira habilitnriA per al g en bestia poden estalviar mollee malalene(i
l'operneió eslä acabada.
Si volea estalviar-vos una visita, n'hi
Qualsevol reiste Ag ho. Hem vist ties que despees be diffril gua- contentar-nos.
Altres subeläncies molt usaSegurissim que les altres, solucions ha prou amb que escriviu fent la conse ?eta
ee. ce sa" subjeetn a rom p e . eatab l ea per a un ra y an deeen- rir.
des aviii día arith n'oil:bote exit
que s 'aportaran en les conferencies de'
aula,
-weel e cribe teta els productes ta la volta d'una escala. TalJosep Vida! Munmi

¡lenta

°Respecte

eón els prOdueles Carbonnem o
Carbonil—compostos la fabrie,aniti dets qUalS es 'patentada, 1
que es !roben en el comerç
fets a base d'olis entrare (procurant que nb hi hagin fenols
naftalina i fent borbotejar una
corrent de clor en una caldera,
això el fa tornar mes dens, mes ,
viste:5s i una Mica menys..inflae
mable; algunes varietats de eari
bolineum tenen una mica de lbnols, quitrans i clorur de une.
Són apuesta uns productes'
que es van generalitzant.
Mes Ren g al qua lotes aquestes
fermuees t que donen tumbé bon
resultat eón els banys de creosota o de quitrà que han de
fer-se en calent. L'os del quitra te l'inconvenient que costa
d'assecar-se. ,
Finalment, perque cada u puFati veure Si en el seu ces Ii surten aventatges aquestes priactia
ques, anoto la present estadística que ta referkciá a la di-versa duraeni observada en pals
telegrafies ainta l'us de les següents substänciess • , .
Mob sulfat fIé coure, anyeS
amb clorur ile zene, 14 anys;
amb sublimat corrosiu, 56 enys;
amb olio pesats sie quiträ, 24'
anys; sense cap tractament, 8
anys.
A. Qulaal

ESPHOLINT
—O -

PER CORREGIR UN' VI
PICAT
Si el vi és agre no té rernell, ii nomes és picat, pot corregir-se tirant-hi
per cärrega aoo grams de tartrat neutre de potassa, trasbalsant-lo a botes
molt ensofrades, clarificant-lo amb cola
i despres de clarificat, passant-lo novament a abres botes ben ensofrades.
Al cap dc deu o quinze dies es convenient repetir la clarificació i el trasbals. Peró el remei millor consisteia
en tenir per al vi totes les cures necessàries, impedint que adquireixi el defecte. Val mes prevenir que curar.
ÇO QUE NO PASSA A ESPANYA
Un títol traduit que trobem en a
article francés: "L'impost sobre eh
benefjcis agricoles".
Horn ha de fregar-se els ulls, torttar-ho a llegir i queda mes enza
bocabadat que En Nandu.
Es a dir que a França l'art del pagis encara deixa beneficis?
A quina hora surt el primer combol cap a Cerbere?

LES NOSTRES PLAGUES. MES
PLAGUES
Encara la llagosta. Llegiu:
"Han acabat els treballs darrabassar els terrenys empestats de hagosta que, segons les Juntes locals,
lean dut a terme com disposa la
Ilei."
Es a dir: amb totes les de la Ilei.,„
de plagues, s'enten.
Plagues, plagues. En nombre. són
infinites; en efecte, ser' espaordidee
res. Citem-ne unes poques i rió les
mes insignificants: ignorancia, burocracia expedientil,' politics agraris i
hidráulics, consignacions exhaurides
inalgrat les "dictes" parlamentiries i
les plagues de la parrequia. una llei
de senyors seriosos, ene cobren Informacions, depenen d'una Governs providencialistes i que escriuen
memóries.
Donca, memóries a aquestes plagues.

PER COMBATRE EL MILDIU
Cal recordar als vinyaters la necessitat de començar immediatament el3
tractaments anticriptogamics. Contra el
milditt la condició fonamental. d'èxit
resideix en l'oportunitat det tractament.
El suliat de come es solament preventiu i s'ha de començar de donar abana
de l'aparició de la malaltia.
rexperiencia ha ensenyat que el
párnpol ha d'estar sempre brut de sulfat i que el primer tractament ha de
fer-se quan la tulla te, les dimensions
d'un duro.
Si el mildiu ha aparegut, el .sulfat
no te eficacia, cae no és remei curatiu.
Per alzó cal no adornarse.
LES TERRES QUE NO PRO-

DUEIXEN
No per dir mal d'Espanya (hl ha
coses que no estan bi...1, sind per tatuatrar la situació de l'agricultura a diferents paissoa, donen les dades segnents
que representen el tant per cent de
superficie inculta o improductiva, respecte de la superficie total de cadascan:
Franea...............
eé
Bélgica...-. ••• ••• 9.4 %
Alemanya............ to ee
Catalunya......... - . /4 %
Italia
19.3 %
Anglaterra........... 28.4 %
Espanya............. 52
Co que vol dir que a Espanya mis
de la meitat del tertitori no dona cap
producte.
I malgrat alee, cada any han d'emigrar 20.000 bornes, si no recordem malament, en cerca de pa a altres patatas.
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Míting al teatre del-Bos c
Parlaran els senyors
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El Consell Central d'Acció Catalana, en re,
unió tinguda ahir, dissabte, dia 21 d'abril, pren.
gué, entre altres, els següents acords:
I. Recordar a tots els adherits que A cció
••
• Catalana no presenta, en tot Catalunya, cap al.
tra candidatura oficial que la de N'Antoni Ro.
vira i Virgili, que iluita en la circumscripció de
pu
m Barcelona.
II. Recordar també a tots els adherits que
estan en llibertat de treballar en nom exclusiva.
ment propi, peró mai d'Acció Catalana, a favor
• de candidats per districtes de fora de Barcelona,
De fer-ho, tindran en compte que solament els
és licit d'apoiar, entre diversos candidats, el quj
reuneixi (segons acordà la Conferència Nacional
la Catalana) mes garanties de moralitat, competen.
cia i eficacia nacionalista, i que no usi proeedj.
rnents corruptors del sufragi.
III. Recomanar als adherits i simpatItzants
• d'Acció Catalana el deure que tenen, especial.
a ment en aquesta hora de lluita electoral, de res.
pettar la tradició, tan catalana, de tolerancia re.
ciproca.
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Els èxits del Sr. Raventós
Les detencions d'ahir amb motiu
del suposat atemptat contra
el senyor Cambó
Segons noticies particulars.
Abans d'ahir el nostre redaclor encarregat de recollir les in- els detinguts s'havien deturat
I'ornsacions del govern civil (111- en aquell indret per esperar un
rue una nota en la qual es deia company cfells que havia entrat
lile la policia havia tingut un a ter una diligencia a la casa
exit, evitant que s'atemptés con- Aixelä.
e*
rá el senyor Camba. Segons la
mata, un dels agents de la
Malgrat ha y al-se sabut
drigada de serveis especials aquestes novas duran( el dia
que seguien l'auto del senyor d'ahir, "La Ven de Catalunya Gambó, en un sideear, en atu- en la seva entejó del vespre
rar-se a la cantonada del car- continúa parlant de Eintent
rer de la Diputació i Rambla de d'a.ssasinat d'En Cantbó i d'una
Catalunya, va creure observar manera indirecta en retreu la
una maniobra estranya per part nostra prudencia en donar la
d'idas individus estacionats a- noticia.
vant e la casa Aixelä. AleshoSabem les campanyes virm
res l'agent senyor Leon va bal- lentes que es fan contra En
sas del sidecar pistola en mä i Cambd. Lametariem tant corn
va detenir dos dels individus. "La Ven de Catalunya" que el
Els altres varen fugir.
senyor Carnb6 ros objecte d'un
El lloc del fet, la poca can- atemptat, pare, precisament per
sistencia deis motius de la de- aquesta raó, no havem volgut
tenció i sobretot el natural de- exagerar unes noticies que no
sig de no propagar falsee alar- apareixien des do bon comenmes. ens inspiraren una pru- çament massa ciares i que, en
dent reserva en la informació. cas de confirmar-se la inocenPer això ens vàrem abstenin de cia dels detinguts, essent inelús
donar el nom del senyor Cam- en perjudici d'altri Aquesta y abó i de fer cap mena de co- pada "La Veu" ha volgut ajumentaris sobre el suposat dar a un "èxit" del governador.
atemptat, la frustació del qual Així i tot, esperem a que sigui
•el senvor RaveritOs havia anun- averiguada la intenció que duien
ciat com un 'axil, deis seus su- els detinguts, tot desitjjant que
oordinats, no sigui cert que es volgués
Les dadas que sobre el fet atemplar contra el seyor Canivärem poder recollir ahir ens bó i que no tinguin mai confirdemostren que la nostra pru- ¡nació les temences que "La
delicia era ben justificada. Veis" apunta.
La premsa d'ahir 'naif en ge.,
retal i especialment "La Veu de
Catalunya", donava extensas in•
formacions del fet; en redicha
d'ahir a la nit. insistia en el
RECTIFICACIO
Lo de l'edició de ~I. No obs`,ant, per ara, sortosament, no La casa Ceferi Ballesteros prega
bi ha cap noticia que doni dret que rectifiquen la nota publicada en
a creure en l'existència de cap l'edició del día 19 del que som, puix
els obrers estan parats per manca de
aropüsit criminal.
Ahir, a la tarda, ingressaren materias prinies en la seva fabrica de
la presó cellular a disposició briquetes i no fan vaga per dernadel jutjat de la Universitat, se- nar les vuit hoces, que de fa molt
cretaria d'En natal Claveria que temps tenen concedidas.
li ha correspost instruir la suLA COmäria pel suposat atemptat ELS DEPENDENTS I
MISSIO MIXTA
!ontra el senyor Gambó, Pere
La Unió Professional de DepenBalmis Ballbona, Amadeu Rius
Hartf, Estanislau Llauradó Htr. dents i Empleats del Oftmerg, aclapet i Innoscenci Herrero Goms rint la nota publicada pels diaris d'azälez, els quals quedaren rigo-. questa ciutat sobre l'acord pres per
la Comissió Mixta del Treball en el
rosament incomunicats.
Ignoresn en coneret les Merla- Comerç, imposant el pagament de diferencies a alguns Banca d'aquesta
racions que els detinguts hagin
pogut fer al ititjat, però sf sem- plaça, es complau en assabentar als
bla que no han aportat cap seus associats de Banca, que una vearova que permetés establir gada imposat el pagament d'una difeclarament que tractaven de co- rencia per la Comissió Mixta, ella
metre cap atemptal. Altrament, mateixa cuida pel seu compte de ferles referencias particulars d'al- la efectiva per la via d'apremi.
guns dels detinguts són favoraCas de qué 1111a vegada cotnunicat
bles a tal extrem que un d'ells el fall corresponent en els meses M/Cestà proposat per al somatén; cessius no els foo pagada la mesada
)'altre portava arma i
que els correspongui. han de fcr valor
concedida amb motiu d'hayar el seu dret, denunciant la infracció
germà
d'un
estat mort el seu
mitjançant les entitats de dependents.
atemptat. Ademes l'ex diputat
En qualsevol d'aquests casos estan
regionalista senyor Elige es emparats els reclamants per l'acord
presentà per garantir la perso- sobre represalias.
nalitat de dos dels ddinguts.
EL PAGAMENT D'UNES DINo tindria res rEextrany,
FERENCIES
dones, que a darrera hora reLa Unió Professiona.1 de DepenMaltés que tot ha estat una
dents i Empleats de Contare fa aviequivocació i que per tant tots
nent als seus associats que. referent
fossin posats en Ilibertat.
a l'acord pres per la Comissió Mis5**
Una comissió de veins de San ta del Traban, imposant el pagament
la Madrona Valla (França Xi- de les diferencies a alguns Billa, d'aquesta ci u tat. que, una cegada ha estar
ca), on resideixen quasi lote
els detinguts, ens ha visitat, imposat el pagament d'una diferincia
posant de relleu que tots ells per la Comissió Mixta, aquesta curo
són gent farsa coneguda en de fer-la efectiva pel san propi compaquell veinat per llur honrada- te i per la via d'apremi.
sa, i que solament per un seELS FORNERS
cés de zel de la policia pot imI,a Societat "L'Espiga", 'celebrará
putarse a persones tan honoreunió general avui, a les deu del mati,
rables el criminal propòsit que al carrer de Sant Gil, núm. 3, priseis ha atribuit.
Els vaina de Santa Madrona, mer.
alhora que protesten enèrgicaEL SINDICAT D'OBRERS 1 EMment de la precipitació amb PLEATS DE LA CATALANA DE
que procedí la noticia, acuiten
GAS I ELECTRICITAT
que el jutge aclarirà räpidaEl Sindioat d'Obres§ i Empleats
ment la seva mituarid retornant
de la Catalana del Gas i Electricitat
la pau a les guatee atribuladas
va celebrar el diveudres passat l'a'
familia'.

Cr (mica Social

da

Ola 21
1. SITDACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI.—(OberrraMna d'Eur9a, Noel dudes i
tlantie, cebades pur telfgrafia atase fila):
C t l
Forta dapressia a la Península lberica i gran rail de
Franca, predi/u:ir pingos i temporalis a es COSeN de 11lst res de Gibraltar ¡arta /Datar al Mediterrant occidental.
A lea Illes Britaniones i mar del Nord . Pis venta del
nordest suSo actual-ale i frotis.
I,s alias presslons es troben al nord d'Europa.

2 ESTAT DEL TE3IPS A CATAT•UNTA A LES 8
3IATI —tObservartane de la rarra meteorológica
cota:aso, (ornunirodes per telan0
I tAt g,rierat el ternas As In a a a nova. Per 6 a nnh ,v1
nfivol a lea tegrnns mes soptantr i onals. Tes PIIIC,9 en
darreres 24 boros han ront importan& a la rentA l'irrtrveltu i a Idn regiú costera. La in:,silna dinaniitat din ninia
estat de 28 tuilitnetres a Oliana.

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA.—(Soadators de ralmoale r a ¡li are , a le, 7 del matt:
• 259, 590. 1000, aran ;nao. luna
Altitud. metres: s
W, WSW,. W. WSW.11,'SW. WSW
Dureceió:
13
11;,
12,
10,
5,
3,
Velocitat metres per segon

12.7 imummummummewuromminmu•mummom

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT

PARCELONA
Horco d'ob.e,rarirí, 7, 13. 18
sea: 1 3 4. 167, 147. — Termerne.
Terindmetre
nivell
de
la
mar:
7447,
7453,
7134.
—
al
a
cero
i
BarOmetre
8
Ire bufan : 119. 13. 2, 136 -- Ilunntat(centésimes saturació): 78, 04, 51. — Direccia del wat: NW. SE, 1V.
— Velocitat del vent en metros per segon: 1, 9, 5. — Estas del el quuei tapat. — Classe de núvols: cirrus, Fr.a"
«Maulas: etimulus-nimbus, cirrus-stratus; Fr.-cdraulus, eirrus-stratus.
rnmbra
Tcoliwrotiltrex catremes
%rima : 10,0. — Mínima: 11'4. — 31Ininaa arras de tarta : 98. — termometrica: — Trrnpe,
anterior* a les 7 Lores del duo de la dato: 1r2
del
dia
ratura milis 141. — Precipitaeió ¡untosa. des de le, 7 tuerce
igual terups; 101 quilúme(rea.
milfruetre, — Recorregut del Test

nunciada assemblea general extraerdinaria al seu estatge del carrer
mälia, 38, assistint a l'acta molt nom •

brota concurrencia.
L'assemblea va concedir un vot
gracias a la Directiva que acabava
per la seca gestió davant del Sindicat,
aprovant l'estat de comptes.
continuació es va tractar de la
conveniéncia d'ajuntar-se amb alguna
organització obrera per portar a la
práctica eficaçment els principis de
solidaritat de la classe. Després de
llarga discussió va acordar-se per unanimitat ingressar a la Corporació General de Treballadors. Unió de Sindicats Lliures Professionals, a la qual
pertanydrä com Sindicat Iliure i autónom amb absoluta llibertat en la própia administració i en tots els assumptes professionals.
Per aclamació fou el.legida la nova
Junta directiva, acabant la reunió en
ring del major entusiasme i tense cap
incident.
.e
EL

TIROTEIG DE SANT GERONI

El Jutjat de les Drassanes , secretaria d'En darles Roig, ha decretat la

llibertat de N'Antoni Merenciä Collado i Francesc Sisó. detinguts amb
motiu del tiroteig que hi bagué al carrer de Sant Pau entre els de Sant
Gcroni i Cadena, acordant el procesas- •
rnent i la presó sense fiança d'En Ramon Clavería i En Martí Salas.

TELEGRAMA
En el dia d'avul s'ha Cursat el següent telegrama:
"President Consell ministres, ministre Foment.—Madrid.
Par no haver ates a tamos la nostra demanda. OCUTTeiX ara que tabricanto de farina d'aquesta playa, demanin avui per farines de gran força,
obtingudes amb blats exótico de 115
a 135 pessetes el sac de too quitógrams.

Davant de tal enormitat, esperem
pendra V. E una resolució tan enérgica com urgent per facilitar la importació delo blats necessaris per poder
elaborar les esmentades farines, necessàries en absolut per al,. industrials
que representem —Pel Centre Industrial de Confitería i Pastisseria, Joan
Canes, president.—Barcelona, 21 d'abril de 1923."

LA JUNTA VÁBASTIMEN5
.11 Govern civil va Asser remesa alija
a la Rramsa la segiient nota lofkiosa

"La anuta provincial do Proveiments,
en vista del III. tantea 'te la ponimeirt
nomenada per tt restudi de les lusiZAcies prq,••••ntades pels abastidors i ea>

CRONICA DE
CULTURA
CONFERENCIA
y ema, dilluns. dua 7. a les
set de la tarda, 31. Robert de Traz,
eseriptor snts. director de la Revise de
G,: trere, donara a l'Ateneu Baroeloní
una confereneia sobre el tema: Le role des 'edita Etats.
CONFERENCIA DEL DOCTOR.
CALVET
Dissabte, dia 28 d'abril, a un rolare
de den en punt del vespre, l'illustre
professor de l'Esc ol a Industrial de Vi!amura i Geltrú doctoro Enríe Calvet,

donara en la sala del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de
la !mide:tría una confer¡nria sobre Rae
diografia t Radiofonia.
Durant la cunferéneia, que tindeä
vulgarització científica per
cara••ter
mitjá d'un aparen moclerntssima
eonstrucciú es podran sentir els senyals
pendulars de PObsereatori de Paris de
las 22 lames, les tranauloo.las rit la
Torre Eiffel a les '22 horca 45 ,minusts
i les de, l'estada alentanya de Sanen
( p roa de la Mar del Nord) a les 24 llo-

res.

llames, si l'estat atmosferie ho per-

met, el doctor Calvet farä que el
oeixi en alta res la radiofonia procedent d'alguna de les estaciono que a
Ibera de la conferencia enviin paranla o música.

La conferencia començarà puntualment o l'hora anunciada.
Es despatsitran invitacions a la Sec.
eilt Permanent de Propaganda Autnnomista del Centre, els dies 27, 20 i 27.
SOCIETAT DE BIOLOGIA DE

BARCELONA
Sessió ordinaria per a dama.
dia 23. a la sala de Ciéneies -de Plustitut d'Estudis Catalana. a dos nuarts
set de la tarda.
Comuniencions anuro-jades:
P. Domingo .—Influeocin dr les a
minAs beterolognee sobre la taxa traglu g inines en els animals su rico erialtaus tzacin.
I'. Domingo i Piara. — Modificacinns que exerceix l'esséncia de trementina sobre racid-resieencia del biteeil tuberenbls (primera ;coa:
1' hrn i .T. Plum. — Les inteeeions
resenlars radingrafiables, detallo intoressants de la téenica•
J. M. Belli•lo.—Ttesultats sie l'aplicad() de l'aparen uniformador del fautor meetänio respiratori en robtoneiú
d'elect rovagogra mes.
CONEI•lltENCIES DE
L'INSTIT17T I•RANCES •
Elijo% vineent. dia 21 e! e l su, ere..
rent, ele set a vnit. tinelrn Uno t'In.-

1,1s

time Enteres (Comal! ele Con!.
iileluna eunferèneta pelblica estire

sof frunee&tt Itaraisson (IS.12-1110eo.
eärrete ele l'eminent director del Inboratoei de 'Psicología de Barcelona.
•

L'EXPOSICIO DE PRIMA‘'ERA
La Secretaria de la Junta Mut nIssers. PI1 tjaala dernanacen 1:n
niripal d'Exposieions rEArt aviun g ment de 1150 pessetes per quilo en
i -a a tots vis artistas que han
sitios i llanaen, /leer
le v vara
eoncorregut a l'Exposició
ltobittjar l'augnient demanat.
Suprimir toles les laxes vigenta per •2rimavern que poden passar
exceptuant
Irs
ene
es
.arns.
aquesies t
per les Oficinas del Palau di'.

detallen. que seguiran teluent-sc a In da Inchistria lots ein (lies
tiran mitad.
fins el proper din `,17 del vos.l',1n41u i luso: Pit. falda i cap de
rent, a voeollir el earnot d'encostelles, 2 j'asuntes quilo.
tracia utítjan-oant l'exhibieiú
31alul: Con, falda, sil i cap da tos- eosenard d'expositor.
/elles, 2'T sessolis 1111i/O.
ItAtiar de untura wajor. 2 • 50 peNSetes foiu •s les parta.
Es luir als lloes de venda uraquestes
caros ten r¡detl. tut Idieal en Ilese
al pülelitt i perro tatnent intel.ligilde,
OLOR DE GINESTRA
en el <jurel ennsti el prell de taxi' assenyalat per quilo i el seu equivalent en i Arrea per allí on vulgueu. arreu
Ilinres.
us diran que per la festivitat del Sant
Tantle6 es dona compte d'haver-se inPatró de Catalunya se celebraran
terposat pel president del Simlieat Prograns festes. Llegiu el diari i veufessional dlindustrials (loquera, rasura
reu que a Barcelona, cada capelleta, i
d'algaria contra rarord de la Junta fia les comarques, cada noble, celebren
xalet en 0'03 pessetes el getilu de pa.
festivals; a Rubí, a Terrassa, a Vich,
Wacordä que passi a la ponencia que
fe11 l'estudi parque einett l'informe tor- a Sabadell, a Sant Feliu, arreu. arren,
la festa del Sant Cavaller és celeres °Leen.

Les sardanes

brada "amb gran alegría i so dc tabals i menestrils". tal corn diuen
tróniques mcdievals.
Voldriern nosalnes, pecó. que us iixessiu amb una cosa: gairebé a cala
barriada, a cada p9ble. programa
de fastas en llaor del gloriós Pateó
i Mártir. al costat del miting, de la
conferència. de la funció de teatez,
hi figura en lloc preferent aquest mot:

El lector diu...
NECESS1TA7 S URBANLS
Sr Director:
Al carrcr de las Corts Catalanes,
encrcuament amb el de Muntaner fa
cosa de sis renta anys que s'In projactaren guat re burladora miserables.
d'un traçat i d'unes proporciono gite
fan plorar. Dos haurien estat suficients parqué allí el trànsit encara
avui en plena edat moderna, no és pas
exagerat com , per exemple en la plaça de Catalunya, on ro n'hi ha cap;
pecó. en fi, vinguin eis quatre burladora si han de venir. Parque is el cas
que sols se n'enllestiren dos. Els altres
dos estan eternament a mig fer, el terren y desllorigat de padres i terra apis'

Sardanas.
Alegrem-nos, no tan sois com a sardanistes, sinó lambe corra a catalana; lotada i tot trasbalsat i arru:nat i fat
tina vergonya.
aquest met o, més ben dit, aquest fat
Fidel Campamar
de posar "sardanas" al programa d'un
festival és Viniciamcnt del recobrament de Catalunya.
Horn comença a tetar consciincia del
que són 12s coses catalanes; abans, amb
un miting, ja n'hi havia prou; avui, el
EL NOU ESPORT
míting ja no es mis que una eina ich
Ara que les autoritats han adoptat,
catalanisme, i al costat del parlament,
finalment. mesures contra la pocaal costal oc reina catalanista, syhr solta del concursos de (brisa, ens assaposa una cosa catalana. s'hi posa una bentem dc l'aparició d'un nou esport
sardana. que és un tros de la riostra no menys absurd. Es tracta d'un esänima, una mica de Catalunya.
port exclusivament Stmení i reservat
Lloat sigui Sant Jordi. parque 2%mi a les mares de familia.
comença a imperar la maxirna maea¡Potser espereti una Cosa triara.
galliana de que "Catalunya és Catalu- delicada, s:ntimcntal? Dones, no. El
nya, parque fa olor de ginesta".
novel] esport consisteix a transportar
3. M. G.
criaturas de bolquers en un trajecte
tan llarg com sigui posSible La primera cursa de cotxets d'unfants s'ha
descabdellat sobre un trajecte de 65

Gaseta femenina

Crònica Judiciaria

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la Secció primera ha COMparegut Josep Mart inez Vicente
el qual, condulint un tramvia,
va topar antb colxe, causant-li danys valorats en 200
pessetes. El fiscal va interessar sol eastiguas amb una mul
ta de 25 pessetes 200 uf indemnizaMd.
Davant da la Secció segona
presenlat Andreu Garro
Bagés, condenitiat ja anteriorment per robatori i estafa, acusat d'un fina. danta pesa de tela valorada en 36 pessetes. que
va esser recobrada. El fisetil
aar-li tern» a pena. dos
va demanar-li
anys. guaira mcsos i un dia uIt
pre's i CO4 etuu 011a) .

CapiDa Clemente va
soslreure una bicicleta anrofitant. un deseuit del propielari
En Francesa Ibitüaz. Comparo-gin a la Seccid tercera. PI fisval va dernanar sei contlemneei a qualre anys, dos
uzi

Mat'sos j

presidi correccional.

banquet a la
aonlura
qua a. Bonv

SIto sentat

:;ecc

sr-se•I
Cruseiles Pelit per noua
d'uties lessions produid es a nal)
tu ti aulonnthil a Saurnell,

de la , que va curar als 119 dies.
1.1 I,. cal va demanar sel impftsas la pena dedos m esos i
indemdia d'arrest majar i
nittacio coruesponents
ASSENYALANI ENTS PER A
AVUI

AUDIENC/A TERAITOR1AL
Sala primera. Les Dritt,anet. Major quantia. En Risita-

stur Abadal eontra Ap.,endia Gi-

neinalogrlifica
Ordi Sala &nona.
51,111, En Pa u En Link Turull
con! y a En l'ají-1mnd Puig i Duran 1 altres.
Sala segona. — Concepció.
Josep Maria TorIncident,
res contra N'Antoni Sala i
Iren.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SeeeiO primera. — Audien-

cia i Drassanes. Cine orate
per lessions, resislencia. furt,
i un per estafa, assenyalat per
a dos dies.
•

quilómetresl
Es un bon "record". De mes a mes,

La Músic
RECITAL DE CA'SÇONg
La &erío d'Excursions de l'A
Encisisupkdie Popular tan engalanan
propviuunt diweeres, dia 23, a lo
de la uit. un Recital de Canoças
la ro casalleresques, a càrrec de
luan:de Itapsodes sie l'esmentada
tat.

CONCERT PER LA BANDS
MUNICIPAL
Aval , diumentte; a lee vine del
la Basta nninicipal tocara a les
les g libare del Pare del Ga
t'Id. les quals s'inauguren a la dita
ra..,Veu's agut el programa:
Primera part. — "Mana trío'
Sancho Marran,: "Jun3" fsar
Carreta : "La dona d'afana" ten
Casademunt.
Scrona part.--"Tassarbe",
"Tres glosses
cants popuiars•-•
eho 31arrac o : - La Santa- eileina'l
danal. Morera.

Darrera h
ATROP
Ahir, a dos quarts de
una dona d'uns 00 anys, ob
segons sembla. que portara
cIstell al lira(' arnb menjar,

atropellada per un atitarú
que fugi ràpidament. id ea
do' Pont de la Parra. La po
dona ha resultat arab corma
trauniiiiica general, qualific
se de greu el sets estat.

el carni no era gaire planer Hi havía
obstacles, dote, padres... Els bebes
no han cessat de gemcgar durant tot
el viatge. Alguns han arribat gres. i
TRETS AL (LBRER
meas malalts a l'últim lloc de centro!.
De tant en tant, les concursants s'aCAPELLANS
turaven. La mare descordava a corre cuita la seso bruta pe , decae cl
»ir, a dos quarts de des
pit a la pobra criatura descTerada
vespre. sembraren rastera
A correcuita tornava a cerdar . sc i a
data vianants pel carral'
empinyer el cotxet amb tot cl dala Cupollans. In dispare de re
possible.
ver. que no se sap d'on pro
La mara vencedera es dto mistress ) nato ni a nin aren dirigits.
Groom. d'Eastbourne. Ens del no saPassal el pänlc del mera
ber el nom del ett/ Hl. d'ene mmbe
troltada davant de les ca
del.
sant,
eresser conegut entre els
núinores 7 i 22 una càpsula
eabbre 165.
Seetons han dit a "Jefat
de noticia. es tractava d
els
pulleieElis
oiernadar
i
tslenuptal. cont r a lnnoce
El
IT•un' rcbot ona a.,tn nnaal-tal.
Ferst‘er t Calvo. No se sap C
gua , el seuyor governarl,sr biss ia promes detall.
hibit ii funda nItte la fabrion de
annuelava per a la diuula
CAIGUDA DES D
Sant Jordi.
• Sen lbl a que el enolin d e la prohibieia
TRAMVIA
sepa.
tIers , u b es tracta ernn arte
rat i=mu.
quarts de ‚lotse d'anit p
n programa es alteren:no- pos» a,
\';‘•;:n ' le‘ olee% anunrindea: "En
sada Dionisia Minare Jarque,
l'atufo' i la I alela" (estrena!, -l'a
anys, de professió sPrven
leen no'," (estrena). "No val a hada,' Pnava en un Irainvia del cm'
(estrena).
tic 1 Delicti 5 ett u, s s er a l'ent•reu
Al pro g rama s'anunciara rrparliment nietil del 410 alallorca,
vil
ernbsequis n Ir, senyores presents ala
ja art rss
tin rapst p lci
scuyors i sorteig ute jAgninr.5.
n1 dIspe
El senyor Itaveutes segueix la biqie del ir:lluvia. Portada
itt . s de Grheia. se li aprociä u
deis mis falls.
fet ida eintlel$a a la
— - - - -—
peral estpterin. baniorragis
j'oí ella del tualeix
Inoeté cerett e eal. de
trastladada .
gt eu.
Quaranta horco, — Esglesía de hl
Germanas de Noslta Duna de t'Esp.- eili on santa.
Taa,;a.
llores d'expos;cug i De eys
,pwas snn a dos quarts de set.
Adtracifs reseturna. — Torn del
Purissim Cm de hlarM.
Cort de Maria.—Nestra Don del
Cousul. a Sant Agu,tt.
Diada de Sant .11rdi
VotlIcs en sufraai de les än t 'n ee del
Purantort—Tarn se l'E s perit Saut. a
' Miting d'af innamó nace
la seva calienta lEstorial, 135 5
dilluns. a les des
missa d'avtii.—Dominien III despres de l'as uma. Color blane.
la nit al local de l'Iris Part.
DEL BISBAT
Kl parlaran els senyee
Ila tornat de Ca rl ix al 'al. 1. &tetar
JOAQUIIVI JUANOLA,
López, daga d'aquesta Catedral.
— A la secretaria Cambra GoSO LLORENS, VENTURO
vera d'aguast bIsbat s'han rebut les s eGASSOL, JOSEP
güents nuantltats, deselnedes als nena
TWSON 15 pessetes d'un matrimoni: ro
ANGUERA DE SAJD 1 att.
de les Relíginses Nís's,,,, Dona an
TONI ROVIRA 1 VIROILI.
ierasatem. i 45 del Collegi d'Escolapi s
de SabadelL

Noves religioses

' PATRIA Mg'

DE

CATALUNYA

SABADEI-L
Velòdrom :: La
posició
Mere de Deu de -Montserrat
Entre els eselevenunents que
bono prepara per al vinent Apiec
de la Salut, cal remarcar 'd'una
Manera especial l'Exposiciú d'obres del fill 'Ilustre d'aquesta
eiutat. En Domenec: . Soler, a
l'Academia • Católica, ()Pe:mil/edil per la Secció «Art i Arq ueol.or ia . De alta temps
aqueet a banda, el- nostre pintor
En Soler, no ha exposat a Sabadell. i alab fa que s'esperi
aquesta exhibiciú per poder
efern • -li una nova .prova de lau: que la ciutat sent per ell i
rinteree que la seva. vida ha
deavetllat totstemps entre nosal es

- £Stan MOR .avárwades les
obres de la construcció .d'un
grandias Veliadrena en la . bar-

riada de la Creu Alia eraquesta
ciutat. Tant per les dimensions
epra pel material de cemstruecid i ornat„ en general, aquest
Yelearom serà el mes' important de la nostra terra, no havent-li cap mes Velbdrorn cabila que pugui competir-hi. Altrament, pot dir-se que el Ve'adema de Sabadell podrà figurar dignament entre els Velódroms més importants de l'estranger i ärlihue tutejar - se amb
el famós Velòdrom de Paris.
No cal dir, que deixarà els
Velòdroms d'Espanya noolt endarrera i sense cap punt- de
comparació.
— Cada any, en celebrarse la diada de la Patrona de
Catalunya, Sabadell la festojare d'una fajad tota popular i
gata. ofrenant-li ultra de les
solemnitats
religioses dins l'es
g lésia. festes populars i religioses al carrer, essent una nota típica i altament agradable
la processó del cap-al-tard a
Ibera da sortir la qual els carrera places venos de resgleala. s'omplien d'una gran gentada. I esqueia, quan tota l'aglemeració era situada enfront
reealésia i la Casa de la Ciu'er aquella festa amb aires
de l'esta íntima. d'encendre en
Malee a la Verge, un castell de
feos artificials que sempre ara
haca amb l'encesa de uns l'aUds Visca la Moreneta. Visca
Sabadell!
I aixa que s'havia convertit
en una veritable tradietó (una
de les poques tradicions que
continuàvem a Sabadell) enguany, hom parlava de suprimir -• ho. No ho volem creure.
Nrepot ésser. No hi trobarem la
raó. i ai es fes el poble restarla pegotee i ens faria l'efeete
- que la diada /legues estat retallada i cense acabar. Trobariern
tfaltar en una paraula aquell
espurneig de festa dels coels
tse sedes i les Ilums- coloridos
lleant el nom de la nostra Verle.
Trabal
RUBI
La festa de Sant Jordi
La festa de Sant Jordi den veritablernent una
formosa diada patriótica. gràcies a lorganització feta per

guany,

ltsociació Joventut Nacionalista.
A les quatre de la tarda hi
ha ;rh un grandiós concert a
eIrrec de la cobla Barcelona, i
IOI seguit l'eminent poeta Ealira Gassol rara parlament
ver, l'ideal de la nostra terna.
Per a la nit, al mateix local, hi
batirá una eseniida audició de
aarlanes.

D e nles, també els Pomells de
Rae; tenen organitzades bones
os religioses i una audicid
d- r-ardanes a la placa de Pulid,
a earree de cobla Els Truilas,,,a.
— Sólo molls ja els allistats
p s r roneórrer a l'Aplec Exeurs'anesla do Catalun y a. que enalIacy organitza el Club Mutotenve ne a la Pabla de Clareen nt.
SANT PERE PESCADOR
Protesta pública d'En Narcis
Pla i Carreras
En el miting celebrat ahir d' y en-n le sala de Sant, Pere Pe-calssaat d'un nombrós públic que
de gom a gom el leatre, el
nsramelista pet districte -de
V asiieutuls protesta públicament de
c ,, -,crions arbitrarles tare cts . fine.
raa de l'Estat espanyol residents
a S., provincia de Gtrona fan a la
.i.ä propaganda electoral i d'una mane; a ,pecial Iba ter - lo fet anar
passat a declarar al jutjat
praera instäntia. de Figures, oil se
Ii exigi mande s es quines eren les
p seades exposades C1U uu miting cebea a Castelló d'Empüries en lile
Der 'de electoral i (le les quals alguns
el iinents que fan el joc la política
del Geiverti. espanyol pretenen treuren
erg :amen per aconseguir
ptocessar
r eimentat_ candidat nacionalista.
La vila de Sant Pere Pescador escoba Indignada les abahs dices manit enacinns deis senyor PIà i Carreres,
ei miel va prometre que ni datant d'amenaces ni davant rrefactius atropells
q ue angula ter-se a la cesa persona.
(Wearâ ni un sol momee de pred.car
el que ell creu que sent les idees rede mpeorei per a Catalunya.-

OLOT
Sindicalistas detinguts :: La
testa de Sant Jordi
LA juntament ha celebrat sessió ordinaria de segona convocatoria, aprovant-se aesumpten de trämit.
— El dia ii de maig viudita una
Comiasió militar per a la antilla de
éavalls per a lexercit espanyol.
— Haut estat detinguts per la guardia civil i tancats a la presó a chsposició de rautoritat judicial, eli
dicalistes Ramon Sunye i Josep Oliveras, del .Comité de vaga de peleles
i manobres.
'Sembla que sels acusa de coaccions
i arnesaces.
— Amb motiu de la testa de Sant
Jordi les entitats nacionalistes i regionalistes han organitzat un programa
de Seises en el. qua) figuren sardanes
pels Montgrins, concerts i una Missa
cantada.
CASTELLO D'EMPURIES
Els atemptats de l'alcalde i del

senyor Jutge
Dissabte passat et pobre nenyor Planes, l'alcalde de la U. M. N " va cometre un nou atemptat dels mes indignants.
L'inspector de caros, l(intelligent fe
terinari Ramon Reitg. nacionalista
conscient, va trobar-se amb un nou
horari en l'escorxador, sense que ell
en sabes res.
Per agricultor que sia l'alcalde del
governador civil, és indubtable que en
qüestions sanitaries el senyor Reuig
passa la mà per la cara. I el senyor
Reitg, que sap que rhorari establert
abans era periectament bo, no va volgner perjudicar els seus interessos—
puix amb el sou del Municipi sol no
hi pot viure—; va anar a fer la inspec
ció un quart més tard del que li hoponava el senyor Planas, i es va trobar
que la carn ja era repartida a la població cense hacer estat reconeguda.
— Dimarts. l'alcalde del senVor
Lueje roba fer picar resquer als castellonins anth urt ham molt gres. Va
intentar cobrats uns rebuts de l'electricitat del mes de mere, essent aixi que
els abonats no tenen pagat el del febrer. Tots els abonats s'oposaren a pagar els del mere sella haver pagat
abans el febrer. i l'Ajuntament esquirol acorde negar el corrent.
Na eralment, els abonats que quedaren sense llum són eis nacionalistes.
En canea a un senyor addicte d'ells
debia deu mesos i al qual ralcalde popular havia negat l'electricitat, se li ha
retornat el corrent malgrat de no huyen pagat res. Es un bell exemple, de
bo de bo!
Sha requerit la presincia d'un notar; per a que dones fe de les aspiracions dels castellonins pagar el que
es degui, pesó primer el rebut del mes
de febrer que el d e l me s de mare.

GAVA
inauguracló de l'Ateneu Popular de Gaya
Diumenge tindrã lloe en aquest poble la inauguració oficial de l'eclifici
construit per l'Ateneu Popular de Gavä. Consta de tres cossos : un destinas a escoles, un altre a teatre i
altre a cafe.
En cornmemoració de la dita festa,
han estat convidats els diputats provincial, senyors Bassels. Massó i Llorens i Jansanas com també a
!'ex -diputat Bertran i Musitu. i altres
entitats i elements de Catalunya.
L'acte promet éster molt
per quant els esmcntats patricis parlaran al poble de qüestions interessants per- a la nostra causa.
A la nit hi haurà una representació teatral per la companyia del cantaire Josep Parera.

VICH
La festa de Sant Jordi :: La
Biblioteca Popular :: Obres púCentenari del bisbe
bliques
Strauch
Prometen resultar molt solemnials
les festes de Sant Jordi; a rofici de
Santa Clara hi assistira un gran estol
de damisel.les amb la caputxa blanca
a la sortida repartiran mimas de ginesta amb llaçada catalana. Es cantará la misia "A la Marc de Déu
Núria". original del compositor vigatá mossen Lluis Roma dirigintla el
mestre Morató i essent els choristes
els de l'Orfeó Vigatä del Conservatori; el dilluns al vespre, vindran
els senyors Massó i Llorens i Carrasco i Formiguera a donar sellen a la
vetllada patriótica que sha organitzat
- mental Ora
amb la cooperació de l o
fea, a l'estatge de "Catalunya Vena".
— Preparat ja el solar que ha d'ocupar la Biblioteca Popular han comencat amb tota activitat les obren de
la construcció. esseat . hi abans enterrada la primera pedra que shavia posat fa temas. a Vitoria de Sant Joscp,
arn's tota solemnitat.
— Al pla de Santa Clara, l'Ajumament ha concedit permis al senyor Pla
ich per instal:ir-hi au, di,trihuidor automälla gasolina per als automóbils,
que indübtablement prestara gran sersea puix es punt obligat de transit lar
• Isla els autos que travesscn la ciu'tal.
— Han transcorregut les testes recordatóries de Fil lustrissim hisbe
Strauch ni be.no han tingut el caient
popular que podrien haver lingut si no
llagué, voleo donar a aquestes un
caire politic renyit amb el sentit
la nos:Je ciutat.
, E! cer a tee rengistril ea ter cl scrn14 . en -espapyol demestie: en plena
Sea es veia públieament un periódie

D. E SP ORTS

ORACIO A SANT JORDI
Passa l'abril amb lblerets f aloses;
Sant Jordi donen brida a/ cavall blanct
Una altra volta us oferim les roses:
Som massa esclaus per oferir la sang.
Miren, Sant Jordi, Que anhelem el dia,
pedo nostra collita no es recull!
Tots plegats som misèria i covardia,
encara que ensenyem un pou d'orgull.
I és que la nostra gent viu refiada
i només quan Ii con arrenca el phi;
féu que ens faci més mal la fuetada.
per .veure si la sang es posa a to.

que, a mes a mes de parlar del ceineliari 'feia • propaganda electoral, i en la
vetllada de la tarda un senyor que va
dir que era valencia, parlà en espanyol de moltes coses que res no tenien
que veore amb rhomenatját i des de
la trona d'una .malgrat eresser un seglar.--

ARENYS DE MAR
A la part de muntanya del nostre
districte, regna veritable entusiasme a
favoi 'de la candidatura del senyor
baró de Güell. Dimecres 'd'aq-uesta
setmana i acompanyat de distingidespersopalitats va recórrer els principals pobles. deturant-se a Sant Celoni, on se li feu una rebuda brillant.
Amb motiu d'esser dia de mercat, s'aplegaren allí tots els prestigiosos elements d'aquella contrada, reiterant al
futur diputat la seva adhesió, la qual
cosa aferma més cada, dia la seca
victória.
— Diumenge tindrà !loe al vel noble d'Arenys de Mune un aplec d'afirmació nacionalista. " Entre altres
festeigs, tindrä. 'loe al camp d'esports
dels nacionalistes; un gran partit de
futbol de gran transcencleacia, amb
motiu de disputar-se la Copa del digne diputat per Catalunya i nacionalista. senyor Colomer.
L'encontre será entre el F. C. Cortcense, guanyador del S. C. -Canet en
les finals de la Copa concurs, amb el
S. C Patria, d'Arenys de Munt. ne forçat amb els equipiers del F. Club
Barcelona, Samitier, Piera, Gräcia,
Planas, Blanco i Pesque!.
No cal dir ...t'entusiasme ele per
aquest partit s'ha despertat en aquests
indrets per tal de veme jugar .1.s
"anos" del futbol.
Acabat el partit, tindrä lloc un miting de propaganda electoral a favor
del senyor basó de Onda prenent-hi
part diversos prestigiosos oradors.
No cal dir que al dit poble s'In reunirà diumenge teta la .representació
del districte

TARARGONA
Concert de l'Orfeó Tarragoní
Futbol
L'Orfe6 Tarragont ha donat el vea
convela anual als soeis proteetirs en
el Coliseu Mundial essent foro aplandits i obligant-lo a bisar algunes cemposicions.
— Entre els elements esquerrans
de la nostra ciutat ha tausat uta careaban impreasiú la presentada d'En
Ros-Ira i Virgili rolla a candidat 'per
Barcelona.
— Aquesta tarda es jugaran dos
importants partits de futbol , l'un al
camp del Caro( de l'Angel entre el Gintnastie, local i el reserva del E. 4'.
Barcelona, i un altre al camp de La
Glorieta, entre el primer regula del
Tarragona i el del Vilafranca.
Aquest darrer es de campionat , provincial.

Els Teatres
POLIORAMA
Ha començat l'assaig d,u la jognina
eúnii, a en tres aetes "Los últimos Rosales", adaptaiiú espanyola d'En Ita/non Portussach i Josep Mario. Cast e ll“, de la divertida obra catalana d'En
Lanibert E•ealer "Els última rovellais".
Aquesta adaptaeló, que ba estat mole
ben amollida per l'empresa i pel notable primer actor temor (hiel) serà interpretada pele prineipals elements de
Fut laudit quadro esenie que actua al
Poliorarna.

Ens certipIlU
ittkilTrU de les taules;
després que havem begut i havetn menjat
tota la força se'ns en va en-paraules,
i tipa de'tot parlera de llibertat.
No veieu . noatra terra com s'enoja?

Info veieu coca és llarga nostra nit?
féu vós, Sant Jordi, que el jovent que ptlja
es miri aquestes coses amb més pit. '
Doneu-nos molta fe i molta esperança,
i el nervi Iluitador de vostres mans,
i una mica del foc de vostra llança
per encendre la pell dels catalans.
JOSEP MARIA DE SAGARRA

Full de dictad
EL MAQUILLATGE
SR. CANONS.—Hell vist? Als Esteta

Units. un Tribunal acaba dideclarar per una sentencie que el, Collegis tenen dret de reftisir les
noies que s'hi presenta' enfarinades.
SR. DURAN (G.—He he visa Es.tractava -d'una noia de divuit anys.
Els pares havien apel.lat al Tribu,
nal contra l'ordre del director de
rInstitut que li prohibia l'entrada. Romanços americana, vt't
aquí!
'
SR. Caatmes.—No ‚di roznane0s; . Ría
f'nesures indispensables per cantenir l'orlarla del maquillattge que
acabara per ofegar-nos a tots.
SR. Dua.ars—No tingueu por ; vos, almenys, us en salvaren.
Su. CANONS. — Rieu, si us plau. El perill és seriós. Si tinguis autoritat
prohibiria que les dones s'empastifessin d'aquesta manera... Via
lora artificis! La naturalitat; tothom al natural.
SR. DISRAN. — Què en dieu dheretgies!
SR. CANONS. —J0? Heretgies, jo? Dir
que l'artifici és una cosa execrable
us sembla una heretgia ?
Su. DURAN. — Evidentment. Vos us
afaiteu. no? I us afeiten cada dia.
no? Afaitar-se és un artifici; per
ésser fidel a la vostra teoria cal.
dra que us deixeu la barba indefinidamente.
Su. CANON.9. — Ei I L'afaitar-se no

cometes.
SR. DURAN. — tio el voleu comptar,
per6 és un deis artificis més radicale. Al seu costat els polvors, el
llapis vermell, la goma per a les
pestanyei són menuderies.
SR. CANONS. — NO em comenceu a destarotar! Jo us dic que caldria que
totes les dones imitessin a la nieva,
que no despen un eintim en artifieis.
SR DURAN. — TaRmateix la vostra
dona porta cotilla. veritat?
SR. CANONS.—Naturalment!

Su. DIRAN —No, naturalment. no. Un
aparell que té la complicada missió repartir els y elmos al grat de
la moda, no és un aparell natural.
Es un artifki.
SR. Catecees.Bé reconec que' Si ha
artificis bons i artificis dolents.
SR. DURAN. — Si; es clac; Artificis
bons els que usen vos i els vostres
dolents, els que usen els altres.
Sta CANONS. — No és alzó! Etn negareu que les dones que es falsifiquen de cap a peus no cometen un
pecat greu?
SR. DURAN. — Depèn de les intencions.
El maquillatge en si no és un pecat greu ni es senyal
de perversió.
SR. Cansnxs.—El cert és que com més
anem, més senyores maquillades
i més corrupció de costums.
N/ Per evitar tot nialentiv, faig
constar públicantent que el Sr. Duran
dels nucos diälegs és tan imaginari
com ci mateis Sr. Canons. He triat
el lIOni A' Duran zerque, essent Illt
nom rnfónic i barccloni, nt'ha semblat
escaient per batejar el contradictor
del Sr. Caninas. No he tractat, dones,
„test estimat muir Esd'al.ludir ,
ianislau Duran-Reynals ni a l'hatorolde senyor Lilas Duran i Ventosa.
Tots dos Darnos lit'ieseircu un Positia respecte que m'impideix de barrejar-los CH. els Incas diàlegs, adltisc
per fer-Iii el paPer n:¿.t digne i enes
•
•

Duamt. =-Aquesta is la idea corrent, pecó potser--ho és la Idea
exacta. Sense embrancar-me mas-sa, una c.esse e ta . dut t que
la
medneu, us faca cert e te. El
maquillatge deTS -17ost
temps no
és res comparar b el de les
epoques primjtalea. O, si voleu,
no es res- "compärat .atab el de
qualsevol d'aquestes races salvatges que poden semblar als nostres ulls el compendi de les gràcies naturals i de des sinceritats
sense trampa. Un viatger, fent
estudis entre els indis iroguesos,
compita fins a 2,035 instruments
de toilette, considerats com de
primera necessitat 'en el parament
de casa de qualsevol iroguesa.
s Qué representa aixó al costat de
la dotzena d'estres que fa servir
una barcelonina bonica? Més encara: en el cos d'una .salvatgeta
no trobareu potser un centimetre
quadrat que no hagi estat intervingut pet tatuatge. En canvi, en
el cos d'una europea...
Caeroxs—Prou! Teniu la incómoda trapaceria de complicar les
coses. e Voleu que declari bene•mérits de la patria els inventors
d'artificis i que preconitzi la santificació de les dones pintadcs?
Dunate—No cal. La mesa sola
ambició és fer-vos entreveure el
mal de problemes que sol amagar-se sota aquestes qüestions que
el vostre tarannà vol resoldre amb
un emes d'aplom
Caries SoldevIla

ELS ACTES D'AVU1
Termis: A dos quarts d'onze del metí,
partfts al Salat. Pompeia„ Centre Depenefents, Polo i Sant Gervasi.
Esport Base: Partits de Campionat
a? Frontó Comtal, a les onze.
Hockey: Partit al camp del Pom•
pela entre el sea equtp i el del Polo.
Rem: Les regates de la Federació
Catalana, a les once, al moll de Barcelona.
Vela : Copa Primavera, a les onze.
Natació : A les dota, proves al
C. N. Barcelona.
Futbol: A jes onze: Partits del Racing al cama vell del Barcelona; lúpitg-Espanya, al camp del primer ; a
les quatre, Sans-Sabadell, Europa-Gijón, Avene-Badalona i partit final del
Campionat de segona categoría.
REIR
LES REGATES D'AVUI
El dia d'ahir Ion de gran activitat
pels elements de la Federació Cata:
lana de Rem, que no es donaren punt
de repós, curant els darrers detalls de
l'organització de les interessants preves que han de disputar avui a dos
quarts d'onze del matí tots els Clubs
catalans a l'extrem del moll de Barcelona.
L'inconvenient que representava Verribada d'un gros vaixell ha estat satisfactóriament resolt, mutes a les facilitats trobades arreu.
La petició d'invitacions rebuda ha
estat tant nombrosa, que tot fa peeacure que es congregará una gran munió de gent al moll de Barcelona per
.a presenciar el magne espectacle de
les primeres regates d'enguany, bell
preludi de les internagionals que es
preparen pel mes de juny.
FUTBOL
EL PARTIT NUSELSKY'ESPANYOL
Ahir tingué lloc aquest partit a) camp
'de Ilsport el qual fou presenciat per
escàs públic.
Aquest nou equip txec que ens visitú, si be desenrotllä un joc mis defensiu que el Viktória, no aconaegui,
peres entusiasmar el públic.
El resultat fou favorable a l'Espanyol per quatre gola a tres, aconseguita aquests darrers en finalitzar - se

l'encontre.

Del Municipi
LA PIADA DE SANT
JORDI
L'alcalde accidental senyor
3taynés ha disposat que dernä,
diluns, <liada de Sant Jordi, sigui festiu per a les oficines
municipals.

EL PLA TOPOGRAEIC
DE BARCELONA
Ahir al mati ralcahle aeeldentgl.settyor Maynés i el senyor marqués d'Atolla, que ha
tornat de Madrid, acompanyats
l det capit4: gen-eral, del cap dels
Serveix Tècnics Municipals senyor Gabestany i de quatre tecMes -de l'jtjúntament, visitaren
les alees de la Secció Topografica Militar encarregada de
fer el pla topogràfic de Barcelona i els seus entorns. Examinaren els treballs, l'eta amb una
gran perfeceiú, per la qual cosa
felicitaren sihaerament • al cap
de la Secció i denles personal.
-La dila Secció ofrenà al :senyor marquès d'Alella un pla
de la finca--que aquest té a Alella cono a gratificació de l'allot
jánnent que va donar al seu personal encarregat- de .fer el pla
topograf3e d'aquella • població.
Els visitants Toren obsequiats
ami) un "lunch".
SIGNAMENT. D'ESCRFPTUAA
Al despatx de l'Alealdia • ha
estat signada l'escriptura
cosió en favor • de l'Ajuntarnent
de terrenys vials compresos entro ls 'carrera de Diputaeiá.
•LePanCi 4earivia Diagonal, per'
ila•senyora ,Dolors Getardiela,
s'ha satisfet la' quantitat de
.20.918'25 Pessetes. , Fon autosenyor Fatua.
etzada . pe/

L'exposizió del Ubre Cientific Francés. Pa/au de /a Generalitat.

EL PARTIT EUROPA -

GIJON
Es troben entre nosaltres els jugadors del Sporting de Gijón que han de
disputar aquesta tarda la primera semifinal del Campionat d'Espanya amb ele
nostres campions.
L'equip ha vingut complet i els seus
individus vénen confiats en ter un briIlant papes; no cal dir que en aquestes
circumstàncies els nostres jugadors
estan disposats lambe a fer un bril'out papes. S'havia pensat en que avui
no jugués l'Alcazar. el qual es troba
encara ressentit de la seva lesió: petó
finalment hom eren que requip no
sofrirà cap variació.
Quant a l'arbitre, hom no sabia encara qui seria, puix ultra no catar
resolt "oficialment" almenys, el conflicte amb el trio centralista, sembla
que En Montero esteva designat per
anar a Donostia i Larrailaga no podia
-iverrir.,,Sembla que En Rasero estava altre
cep 'advertit per' si eremneeessaris els
stebs"-serveis. Véuresfee'donés, qui arbitrairk, fina:Mena'

IOTICE llL Un
SOCIETAT :CURSES DE CAVALLS
Una altra de les noves quadres que
prendran part en la próxima reunió
és la d'En Maties Mudo, el conegint
secretari del Jockey Club de Gibraltar.
Ahir mati a primera hora, presealava l'Hipódrom laut animat aspecte
amb la presincia de molts propietaris i aficionats que acudiren per presenciar el, galbps dels cavall3 que
s'estan entrenant.
Els simulacres de lluita fosen per
poder apreciar les condicions en rpiè
es troben els nostres craks i els que
aspiren a arribar-hi.
Veiérem al "Reas", al gual Ii vindran malt bé els dies que manquen
per a la inauguració, per tal de poder acabar amb oportunitat cl sen
trenament, i "Reverte" que es troba
en inolt bona condició.
"Rocambole" entrena a ".Saylor
Lass", una cuna d'acció que podrä
fer un bou papes en curses de curta
distäncia. "Autiquite" "Gasconade"
galoparen juntes sobre r,Soo metres;
la segona ens agracià extraordinàriament i no dubtem que s'emportar4
mes d'una victória; el vetera "Latedo". que esta molt be, marca el tren
a la jove "Ponzclla". sobre Sino metres ; d'aquesta ja hi hauch ocasió de
parlarme be i molt; cn fi. "Claude",
" Lamotte ". " Ga me-Van " " R igoletto"
i altres novells en aquest liipódrom,
donaren la impressió que les curses
d'enguay scran vivament renyides.
Es esperada l'arribada de "Talpack"
i "Vertouquet".
HACINO CLUB DE CATALIJNYA
raeansati t i. el Rai Mg Club de Canta/Je:a m'a es la sucio de fothoi In .P10
nu Neta ilisposar encara del still non
vano, fins
mazno IlleS. 1111 sol.licitat
del C. Barcelona un deis erais, havenial estat (Mi( galauttnent -el que
l'esmentat Club poeseeie a les Corta
per asma diumenge te nou a neit del
malL en qu e or g anitsa litt partit u lis
nou del matt entre els sens tercer i sepa tims i a les mune nn altre entre
el 8(. 11 primer i el Inmuta fsegou (latir
de l'Internacional F. 0.1.
CLUB IIEL.LENIC
En Junta general extraordiniHa que
darrerantent efeetuä rentltat n nititr.11
mire al.
esportiva "Grup

free acorde va prendre el de roodifivar
el seu nom tPulant-se d'era enclavan!

"Club Hellenie".
nube va nomenar el, • següents Srs.
per formar pan de la Directiva en el
preaeut aoy: President, Artur Tintord;
viniapresident.• Josep Cuadrillero; asc r etari. Bao Gnets; vice-secretari. Joan
Buxeda; tresbrer, Rieard Almazara;
entuptidor, Carlea Fernández ; ,Oegi
d'esportr. Ricard de Rafael; vocal de
cultura, Antoui Pasqual; :oral dr centre, Francese Ifernanclez; vota! de (es.
tes, F1'ellerie Sevillano.
PENYA «HIN
Ele cartees de la Directiva diquesla enfile han quedat coberta en la següent forma, en In (terrera reunid vel ebrada amb assistnein 'Jets renrizeu•
tanta de les diverses secciona:
President: En Joaquim
V iezipresideat primer: En J. B. Borda
Vice-president segon: N'Emili 13erser.
Saeretari: En Manuel Trullola.
Viee-sécretari primer: En Lluis Arntabga.
Vire-secretari segon: Ea Jeme: Campe
Quintana.
Tresorer: Ea Manuel Garcia Pares
del Inaerto.
Comptadnr: En Jautre Ruft.
Conservador: En Juli Santacana.
Bibliotecari: En Jaume Foutrodena.
Vocals: En Frunces afoline, Eu Roma Sola, En Joan B. Triad, N..47:‘,1i
Gar-tu, N'Antoni Marea, En Josep Mafia Quera, N'Antoni Sastre, En Mfauei
Sana i Ea J. Salvador.
La Directiva, deinitivament consta.
tufda en tal forma, ha empres 5 a amb
activitat els preparatins per a la
Cursa en Costa de la Rebassada, ba
qual tindra Roe el dia 24 de jullY,
per al III Gran Premi i nternacional fla
voiturettes, sobre el qual oodtent
ser acial donar interessante notteie4
er
se a
altims d'aquest mes arribar*
Barcelona el reputat enginyer r¡eic
especialitzat en Aeronautica M
Bouche, per tal de donar quatre tion.
ferincies que amb activitat utd n r "P rtrant la Secció d'Aeronáutica da "Napa
Rhin".
Aquestes conterandes, que sa re>.
Liaran durant la primera s • tutsna del
mes de maig, secan de gran lateras(
lis solament per al poblie ro ven...re,
aliad també per als tècnica i pilot., ja
que seran tractats tots els tecaliz ielacionats amb les actuals tendjneies de
1 Aeronáutica.

CENTRE EXCIIRSIG.
MISTA DE CATALU-,
NYA.
Avui, diumenge, a dos quarta
de set de la tarda, al Centre
Excursionista de Catalunya tindrà bloc una interessant sessió
de projeccions del Pirineu d'Osca.
GRUP ESPORTIU DE,
LA CAMA D'ESTALVIS.
Ha quedat assenyalat l'ordre
- tle joc per als partits que avui,
diumenge, es -jogarän als trinquets del G . E. C. E., corresponents als Carnpionats socials
pilota a mä i a pala, per pareIles, de l'esmentada entitat.
Inota a mi tl. categoria) •
A les 9. — Comin-Rodrfguez
•
contra Barnola-Deläs.
A les 10. — Hernäez-Gonzälee contra Comfn-Rodriguez.
A les 11. — Hernäez-Gonzälez contra Barnola-Deläs.
Pilota a pala (2.' categoria)
A les 9. — Toullot-Fetro
ontra Linares-Moliné.
A les 930. — Lizondo-Luna
ontra Toullot-Ferro.
- A les 10. — Linares-Moliné
entra Mareé-Compta.
• A les 1030. — Lizondo-Luna
contra Linares-Moline•
A les 11. — Toullot-Ferro
con t ra Mareé-Con/pf c.
A les 11'30. — Lizoitdo Luna
contra Marcí-Compte.
Tots ets partits Serän a 30
punts•
UNIO ESPORTIVA DE
SANS
Aquesta entitat celebrarla re 11111(1 general ordinaria el (l is
28 dele - ce--sabliYvnet.d
rreta:a a l'estatge del Cito& de
Satis ( y-arras' de Galileo, ndmero 'Cl, a dos quarts de den de
la vetlla, de primera convocaIhren„ i a les den, de. segona.
Per la -importància dels assumptes a tractur, el Censen
direetiu espera que hi assistiran la Majoria dels sella asao(tiras, i als que oPortunarnent no
l'agito rebut ' Itt corresponent
cenvocataria, se'ls eotivoca per
milla ilit la present.
Aquesta reunió es deseasrrolltarit sola la segnent
11,1 dia: Lectura de la melid del
mhria lectura i aprovació de
l'Estar fle comptes, °tedió de
president, elecció de :carrees
vacants cts et Consell directiu
romissions, i assumptes genevals.

Es ven LORYC
en perfecte estat, cona-

pletament equipat
Raó: Llúria, 20, 2.-1.
de 6 a 7

LES REGATES
Anunciades per a avui, a les
111 del mati, linchan, llou a lea •
4 de la tarda, al Mol' de Darcelona.

,

DIumenge. 22 d'abri l de 1

ramaaa•menataanammaivalmapaaammitawa
._
a

GRANS MAGATZEIVIS DE
S

e

2/1 ]E3 1.1 n

DORMITORIS

i

IVIENJADORS

3IP
CA RIME:,

44

(Davant

da

l'Hospital)

Timmemminammenswemennewansmumaduennen wommemommesnmews

me

PIANOS
Models per a estudi i corxcert

AUTOPIAN.OS

u

PIANOS ELECTRICS PERA BAR

m y sIc
Comptat

A1

ROTLLOS

•

Terminis - Cambis Lloguer
U

'Casa Werneri

. y

liAltlf0Hll
victòries

Any

1923: Principals
"Cote de la Turble"
PRIMER: Delage
"Parls-Wce"
Tots els vencedors
"Concurs de resistencia"Parla
Cieleelars 1.100 ores . : 8AI/180N,
AMILCAR, 8ENEONAL.

Clclecars 760 pm.; eENJAMIN
TOT8 PNOVEIT8 AMI ILIIMORTUIDON MARTIORD

AUTOMOBILISTESH
Ara que ja som al bon termas, cuiden de ter-vos munlar als vostres colxes aquest aparell,. que per un cost
gairebd•basigniticant ue aumentara el confort. allargarà
la vida de $ ea !nones i dóna a lot el roleo una suspensió ideal. fent tornar les piliors carretercs en pista perfecta.

age;', t fliA11[{St jJ1111111111A
un c

LA JUNTA DIRECTIVA

1

'

Segueix aquest any, com els passats, fa triomfal
carrera mai interrompuda, de la pe,ita meravella
• munoial, que es

'La "raderact6 de Vaque ro del Valles" gran agrupar16
dinductrials vaquers rucas constituida per mes de 800
ascoMats, es!b organitzanr la venda cPreeta ðe Ilet. a (i
d'arabai‘ ainb ets 'abusos, en la desnaturalilzaciú 1 fluxttlicarió del I1I producie.
D aqui endavant 4a dita entitai remera pel seu compte a les ease,s o empreses comerctals, colmados, Netanes. holeic, bars , restautanis, xoculateries
demds estatilimentb que Un qualsevulla quantilat de Ilet
..ran o poda, pul% la "Federad<>" diosa ( runa pro Intuid diaria de nu , s do 50.000 tares que posa 'a la venda sota la > seca garanItai absoluta responsabillitat.
El iniblie trupilra la manera de poder consumir Ilet
de cava sana: .11ci completament pura, cense cap mena
dc manipulaeló fraudulenta i a preu current.
Ebärtanient vre;:enta g ,ni cvrlificats oficials d'anblisis
complets de les I lila que posaren) a la venda.
TH n eslahltnicni que dcsitgi ,,hlenir la concessió de
% .. nJa potIr4 "sollicoar • lt Efe la dita Someta' 'dirigint-se
lt cal t it lj tiirnbr4 2ricola del VallMi. a Granollers,
a nom d'aquesta "Foderzcló", un OC lt facilitaran tota
mena d'inlot mes t condic.ons.
nimbé podrä dirigir-se a l'administració i dipbsil general de dtstribuiid, Dtputacid. 338, Barcelona.

tse

e

. •

1/

Ah PIIRIC DE BARCELONA

I REUS BARATISSIMS
44,

•

!Jifia. 125-127
BARCELONA

ismlaw.1111airmapansaxiaimaaaaaaaaanaaa':
Vies urinaria., curacid räpida i segu;a
,mitjatçant aparen- especial. Arlbau, 6.
de 12 a 2 i de 4 a 6. Festius, de 10 a 12 Económica. limó. 20,
de 7 a 9.
G .

IMMIInn•

u

Alomar

airnlizaz•ZMEZZIMBIMIMUMBBRIMIllg•

RAMBLA CATALUNYA, 72

o

(cantonada Valencia,

•

Tclifon 932 G.

tizzam•••••••••rnemoi giszoxruzaminiu:

nada» aus

Cachets
del Doctor Soivré
Ao p deponen la a•nero y loa Intrnorra, comunican e

ff
2

Elire:3PrEnemrernicr

4

Agente stlusiva Hijo o. (os! ','tot o R n 9 n 11,
o, U Honrad., 21.— Venta, 8 pret.. fraseo:

i

o

u
E

sa enformeriad. B.O!a

Sar.M..1, Rambla ,de las Flores, 14 , Fairaoct0 Ge.
"ten, Prtncesa, 7, y prtncnpalca jamonas de Ea-

paf.. Portugal y Amé ncat.

5
u
T

12`14'..--e

FOCA
OS, etc., etc.
Gran assortit en to'es
les marqu.s a preus
sens competencia.

5.

U

E FA/SRI(
".- -r..

L

AMERICANES

tomar ona r•ja para convonterho de ello.

Friel!TIMS PAr."A 2 ELNJES

it

ALASKA
URALITA

•

la Onoe sor propildodrn stansrptIcar nntrohirliar.
aux ao/.1reld es 'exultado+ esperunentan a lar prc
'nena tornaa, la mejor. /m'agror harta cl completo
pert,. Ir r“taldcelnuento dr lodo 1 . 1 aparal•
äilo , onneriß, corandrro el ponente por ni arlo. rdl
Inas,<Konem nl /arador on 511 0 haya do Intemealr el
thed1(0, nade PO Illrül• 1k

DEPOSITO DE
R

NEVERES

mandeutat.lonro. srWrilis, aeoadeld,a,

qk de, viel., 90I, n
elt. , pOr mina ea y tObei.
are que • • an, re <oran pronto y radicalmente con los

▪ UTENSILIS PER A CUINA I

•

TAULA

V. SOClA.TS.- R. Estudia, 8

lZ
.dz-J I

immasemammesselmasmammitammwszwa:

Af-UTILES Y HERRAMIENI -A5 DE PRE2SiLigi- rd`r E- A

1

I SASIREN

ES LA REINA
[PC{

IDE

LES estGLIES CDE

1- AL 1L. A

la de la VALL DE SANT DANIEL Girona

FENANDO, 42

Cl RA LES AFECCIONE'
AIStis:STIst, SIIIIALLES
Es flalsslma 1 carbemlca
15.16E. ROA VOSS,
BICaYbOnatada, cuneascom la de Apolltrsrls.
Eel ()NAC. IN rEo Mi,
sedica-ruattaartess. vario ..
Intrent renos resulta deetc.. zte
la! /. liffia 3 arsen:ca:
Dele.' bebent-la fresa.
El seu dlpositari: JOSEP PAGANS, narrer Ponent, núm. 28

DEL

/11111111111111111111111111:11111111

100 ptes.
Solament 5 0 0 vestits
Crzzció dol

l'insinu 1 r II ;I 12 111

fEC1311) i311,111i a mida

de llana pura I estam

113

▪

111.

•

14'50

!II

I teirZ 65 0
Ptes. parell

Los 'internas precursores de tetas enfermedadolores de cabeza, rampa o calambres, tan:bldos de oídos, falta de tacto. hormigueos, vellidos (desmayos), podom2, ganas /recuentes de
dormir, perdida Ife la memoria, irrilobibrlarl de
des:

Ou antitat - ualitigij
Perfecció l'Bartitura

.ordcan, congeninvue, neMorragias,

g

u

Es

ces ton rapidez usando Ruta.
recomendado
por eminencias medicas de varios países. suprime

el peligro de ser víctima de una muirle repentina:

re.

IMPOItTi 1' EsTOC en
Maquines noves.
major nart de
PROCEDENCIA
AMERICANA

las Ramblas).

o

C

PER A

L. L AL
TEULADES

Malerials armats ab amiant exclusivament
ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, I i .3 prai.:: Tele.on .3344-A
JOSEP

Fabrica a Sarrià

Ainericas.

n

11111111:11121111111111111111111111
Plena*
ondulada de
120 per 76 cm.
Ptes. 760 m.2

L

Maquines - Fines

Carrer ANSELM CLAVE, 9
clea

no pertudica nunca por prolongado que sea su
uso; Sus resollado, prodIgtoSos se manifiestan a
las primeros dosis, continuando la meterla hasta el
total restablecimienfo'y lograndose Con el mismo
una existencia larga con una salud envIchable.
s VENTA • Sogallt, Rambla Flores 14, Barcelon a .
y principales larnuclas de España, Portugal y

eUIPMEZZIEMIIIIIMMZEM1111111111111»

LIQUIDACIO

(Final

Pariera,

dolores en la espalda, debilidad, e:c., desaparea

mostres per al seu examan

•• VENDES AL DETALL

•

,1„Vrne)(tiw'elisd

NOTA; Si ho soLlIcita el comprador, la casa dóna
,

•
•
▪

denlas enfermedades

i generes. Totes les fillo l
,eccions. de- generes- del
paus 1 anglesos .ún a base d.

512
i

5. pecho:-. Vejez prematura Y e
originadas por la Arterioesclerosis e Hipartenalea
Ye torea de un modo perfecto y radical i ee 1
•vItau por completo tomando

71 Angina

cs poden vendre a acluzst abandonat preu

Visiten els seus aparadors

higlènlc amb SOLA DE GOMA . marca FORD,
Boxcalf, tal! anglès dob:e sola de cuiro

APOPLEJIAtFeridural
— PARALISIS —

› C

Pato 3 . 03 m.

el C t

LJ
jlooTtliS ?ERE'

Casp. 112,
xanfra Bode' , de 1,11r,
d'll a 2 quarls
Apartat Je Correos, 602

Plagues de 40 x 40 ceso.

—1

EI

mes selecta

sedes, Llanes, Fantasies
cotó, Confec(\\
cions i Llenceria
11i fr2IIS e:

el!

4 '

Praia fix
3 Romo,. SANT ANTONI,
Pinto F n xellAiKtLONA-Icaroe

AU7

BARCELONA

9

LICOR

EXQUISIT
DE TALiLA

Dial/raga 22 d'abril de lon

LOCAL

GASET
Sants d'arui, diumenge tercer desrea de Pasqua SalltJ Soter i

:

'

La nena de quinze mects Casimira
Martilla bou auxiliada a la
Garcia
Casa de Socors del carrer de Barbauna intoxicada, _de
pe pr.s.'ir.a
i• Segun; din la. sz va
onÓ
tu qual ia la neteja de 1 husal
-El Majoral". del carrer d Sant
has 1.1 nmat toles los habitacions
un liquid per matar les xinxe; i
aa que la j'aire de l'e . .mental liqui d .
e s la que intoxica la nena.

r

lamaluestra 'Murieran artísUaaa (Vaqueara capital, que ifirigeix - En Jaume 'romas, ha
estat vol/lemanita pel "Centre
1 Mailiar" Lo'g ). 1tillorq antas
( 310illal) per: anteinizar ola 'al
lareals rieles clile ha argalia tal
2iJ dol current,
per isis dies 2
ami) molan de celabrar-se la
d'aquolla poblacid.
testa

,.

Galenes Layetanes
CORTS CATALANES, 61:1
MOBLES, JOlES, TAPISSOS

Per a comere i idiomas, Telui-meca, etc., estudieu, senyor - LAMPARES decorada, projentes per eminents art:stes
scraareta, a l'ACADEMIA
COTS, carrer deis Aras, 10. Te- n••n
léf. 5041 A. La mis important

Xacolata-Garcia-lieus

d Eapan n
A no
PARAlCuES
Ferrar. 14. casa %. F

ras

CASA
La •

TORRES

ven mes barat
--des. Bunaaista,
Passeig de Gris-

inni de la
ki
nit. cuttietiorit a l'Atener/ EaPopultic 1 1 . ett,sol,
d'inlrodureiti ii l'Estudi de la Fi

.

losofin grega que explicara el
Dr. En J. :So rra Buider.

-

teatres Cómic. Comtal i Comedcia, i
el Cinema Colornb, Satis. Acuestes

viaites.continuaran en dies successius.
• El governadcr petisa proposar a la
Junta d'Espectaeles que es: lacia pisbuques les condicions del servei
cendis cn cada local.

En el dia d'avui s'ha donat curs al
RESTAURANT ROYAL.
;egiient telegrama:
Saló de Te
miministres,
Consell.
-Prea:de
cada dia te dansant de 5 a 2/1
d
Hiaenda.—Wadrid.
e
de 8, dinar a l'americana, de
tatu
Fabrican s sucre, portats per aria O a i t.
especulac sense mida, permeten una
Dijous vinent, 26 del corrent, tinsiça sense justificad...) d'aquest arti;:e aren proporciona alarrnants.
dra lloc el sorteig corresponcnt
intcreasos generals consumidor i Bons de la Sèrie A al local social.
,1'Mitatr;es derivades, demanetn a Princesa, 14. principal primera, de la
V. E. protecció contra tal abús. —Pel important entitat Sindical Emissor
Centre de Confiteria i Pastisseria.— Catalunya, S. A. Aqucsts premis ten;un Canips, president — Baruclona, . deixen a fomentar l'estalvi amb desde 1923.tinació a l'adquisició de cases baratea.

nt
ió t

Indio /eme-

Es el millor papar de fumar
La 11 - al .1radèntia de Boiles

dimarts

- d'abril, en la (mal

regianientaris
d mies En Franease.
amb "N.deS d'orlogra- n latia" i En Francesr
. 1. "Parsonatazas célebres
ao. XV".

•>

CAMISEM
SANS
Boueríai 32
Gran assortil en corbatas

torneig. que promet la I La inscripció pel banquet organitzat
manifestada dels diversos element I pela Arnice de la Instrucció en honor

aficionats als cacees. que dc poc tempa
a aquesta part slan prodult a VC3competencalf duna• torta- aficié
da,

de l'exceldentissim En Unís Duran i
Ventosa, i que tindrà llot el vinent
dimarts, dia 24. en acabar la ..C8516
inaugural, pot icr-se, a mes dels Roas

A part deis preinis que s'adjudica-

ja publicats, al mateix hotel Ritz, lins

Sangra

Tel. 1475 AL
Pelan 11

,

8anyeras

dimarts, a migdia.
a les millors puntuacion:, s'atorgarà el 'Atol de Catupid del Centre al
soci guanyador en prithera, segona i Plises i Calats-Mercerla Bonet,
Claris, 15
tercera, respectivammt.
a.ma311,0»,

CARTER ES
PILLL,

Carrer de Culomb, 2 (Placa
Real. - Casa Francesa)

Abans d'enearregat els vostres

dilluns, dia 23, a les deu
del vespre i amb assistència de lea au-

ENRIC RIBA
Rda UniveNilat, 37, cantonada
a la Rambla de Catalunya

toritats populars, rindes lloc al Centre
Autonomista de Dependents del Comere i de la Indústria lacte inaugural de l'Exposició de iotograiies presentarles al

Concurs Fotografie Sant
Jordi, örganitzat per la seca Secció
especial de Fotografia, en cl qual acte
es donara a conetxer el veredicte del
Jurat qualificador.

lo g agt 'vg rcL ile rj e el a ' ' ß r eng U n i S.

.

dc PAteneu Enciclopèdic Popular fara
una visita a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.

El dia 15 de maig vinent comen/cara al Centre Autonomista de Dmmrictus del Comen; i dc la Indústria un
ha:11dg d'eseacs, en el , que pcndran
part els socis classificats cn primera,
segona- i tercera categoria.
-Hi ha' gran ef.r'yepcència i cntusias-

.

Venem
classes superiors a preas Id mita 'issitna

orgaiiitzada per la

Joventut Nacionalista
de la Barceloneta

MAI / CE!.

Sanatori

La Mal as;a de Sitges
Sardinas Cobla Barc na"

Doctora SAIS

ACC)0 CATALANA)

y

P. dos quarts

P.2e!fie'

Dr. tuil i

de deu de

¡mal

dpea,l s'heci,spidta.l de ha San8 ta. Crelu. TGOI.LiAn, '2.3"AS Ai GRELLES.

I
e2 u a:u

‚55

g e ac i

Guariment radical de la fo rtor de. l' a..% (4:1_;7..na.;\.;. e e °

preus minims

te j 'r l

Melgesa tocòloga. Ersfs'rmel u de la
Liana i dels nens. Pelai, 10. La>: d a 5

GASTROBIOL, ROSSELL

la votila•

si

Ossos. Deformacions. Preus des de 6

()casetes. C.: Mallorca, 236. Tel 75.-G.

Dipòsit: Farrnácia Internacional. Rambla del Centre, 17

coses.

•

Naturista Fcrnindiz. 15 knt. Barcelona. Nutricia, Raquitisme. Parilisi,

Malatties del !-stótuac es curen radicalment mala el

Les damas i damisolaes
que assisleixin a la testa
seran obsequiadas. segons
tradicia, ami) ramells

Gin& .

atticaniatit

Per a aquesta temporada.Corte de vestit estala aaperiur, fila &adata i en frecs.
reatables. a PLes. 45 els es inetres. Vendes exelusslaament al detall. Plaga dc l'Ang.1, 1; Gran Vla La7etana, 25-

Fasta al Teatre Cataiä Romea

1

e

Inunens assartil en medalles
der i plata i altaes artiales pro- pis per a Prinlera Conminó, a _
i finos
.1

RECLAM

estalviareu un 30 per 100

JOIES L . 0 V A UNID, S

F.:1-?tí.\ GOL i =

' j e
DeMahull-10 a les farmacies i Ronda '

farmacia Aragó.

3 a74 A.

Jletgo agt, . .2a. deis Hospitals de Pa

Ir
-71
ris
ae
1.1bet
o
. Gofa, Nas I O r e lles. Consulta aa

iSantPer,30 2 a 5. Consulta económica de 12 a 2. ltbla de les Flors, .i, primer

, n•nn•

1

WiP
v

I

1

a la

ecuacLij d'Iiritirs

MA1G -JUNY 1923

Els abonaments que s'han posat
rnajoria d'Establiments de
Barcelona al

preu de

TES..

VI-

intuir regasaat.

(Adherlda a

RAMOS

t_.) LCU3A

Immens assortit en lotes e‘clastses.

Piró de Millón

que

1

1-LA

LA TEXTIL Ci\TALANA

_Tols els /hale que lh ha a la pell

molesten rant 1 tala,
amb Cremn NEPENTA'r
fugen C.rompte setas tropel'.

LA

Plaga Echar, 12 .Carrer del
drz, 3. TclaIon A. 403

Pur a senyors, scnyores i nano

DUDA DE Mi JORDI

l li ir Com.encel CUment.

Com ja eslava anunciat. avui diumenge, dia 22, la Secció d'Excursions

Merla, krge2teria, Re!'et;:th

PANYER1A

•

u r e n r a p i ri a in e n t eari21;

es

Facultativa a Brusbeltaai
Straßburg I Reims. Sorna* el dia 20 tío ntatg. i
programes a l'Orfeó de Sane.
fi(' S a I), 7 3 i a la Perfuitioria Ideal, Cot l, 642

• lealefamszsaczwee

El dia 1 de maig Gran Balnema Vichy Catalit, do Caldee de
Mitla colta, eomencacà la seva
emporada. Informes: administració, Rambla de les 110rS, 18.

Vestlts a mida per a se-

.,

i, 50

Materia( Ff,togräfic

VESTITS

nyors i per a senyores.
Reparació 1 reforma d e
vastas a preus moderato.

la

EL LOUVRE.—Ronda S, Pera

Per a la vinenta temporada , visileu la casa

STANDARD

MOBL1: S OCHO%
..
SON ELS co.
e
MELLORS

form
a
KODAK

amb mocador novela( desde 1 peaseles

i% q u e s

SiSIDE1111 STANDifID

Estursiú COPIeLliVa a FaiiPis principal o primer.
i ins a un máxini de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, situat entre es ca:r2rs d'
Aragó, Namibia de Cata;uny:', Fontalella i Lária, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La PublIcitat, Sr. Li, J.

ran

.------

Ahir. guau el cobrador de la cantel a del Cec, de la inuatanya de
lalontjuich, anomenat Jesús Carbaro
Aliamite ent.ava a la fábrica du ci
mein que el senyor Joan Roig té al
cartee de les Corts Catalanes, 286,
lote atracat per uns deaconeguts, revólver en mi, els quals li robaren
4.5 00 pcssetcs que por.ava.
El Carbaro anava a pagar els obrers
de la cantera. Els agressors fugiren.

s

me .per aquest

Caramels "Pi ROPOS"

Primeres Comunions

Des oeionark, Recordatoria., pr,senis.
Llibreria Subirana, PertaIerrisaa.

.•, nrarit

La CeiMssió inspectora d'espectacks vs continuar ahir la seca visita ¡
diferents tocata per comprovar si el
servei d'inectulis reuntix en aquella
les degudea condicions.
Els locals impeccionats {oren els

11

DONEN

DRET:

1'assistncia a tots els actes i fes-

tivals que en l'Exposició se celebrin. - A la lliure circulació en el
total interior del seu recinte. - A.
poder entrar preferentment a totes
hores i en totes ocasions per les
portes de accés especialment reservades als senyors posseïdors.

El Comilf.z te en vies d'organitzacto grans i solemnes Festes nocturnes per a les

Pevetiles de Sant Joan i Sant Pere - Fest vals Infantils - Concerts per grans masses
cliorals Conferncies Cóner'sos - Danses plàstiques - Cursa d'Autos en Pujada
ll'Iuminacions, etc. etc. el programa de les quals.serà publicat a la premsa de Barcelona
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UNA INDUSTRIA QUE 1-10NORA CATALUNYA

Vista general de la fàbrica instal :ada a Sant Just Desvern, on es fabrica el
.

ii2=213Werit
nälletannekleeiM211

Que es consume a les més importants construccions que es revditzen en actualitat

Fotografies de la carretera de Barcelona a Santa Crett de Calatell, en s'han
pavimentat 9 quilòmetres de carretera absorbint 2.700.000 quilos de
CIE\ T ARTIFICIAL SANSON
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Un Meravellós Avenç Industria

Forn giratori que fa una producció de 200.000 quilos diaris de ciment SANSON. Actualment es pre.
para la installació d'un altre forn que pertneträ augmentar la producció fins a 500.000 quilos diaris

•gtbiglintlUZL-itiOed

Obres del port i de l'Atódrorn de Sitges, on s'utirtza el cirnent SANSON. A l'autödrom es
consumiran 2.000.000 de quilos d'aquest acreditat cirnent, en el formigonat de la pista
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L'Encicl

Q

sa s la millo

ES UNA JOIA D'ART UN ARXW DE TOTS ELS CONEIXEMENTS HUMANS
NOMES AL DICCIONAIU ESPASA Li ESCAU EL TITOL DE

MERAV LLA

S E GLE X

HEU'S AQUI LA FAMOSA

Considerada per tothom com el
DICCIONARI MES MODERN,

MES BEN IL . LdSTRAT I
MES EXTENS DEL MON

.vv•re,er.777~-7-ne-revng

%%%%%

s

41,1114

Es un monumento

més
Illerta d'erudició
g

l'obra

les Arts Gräfiques

7er

oertne

PER ESCOLIAR
el diccionari

que

nu's s'acomodi a les vostres necess,tats i conveniimcics

US CAL, si voleu procedir and) encert,

consultar

svti2›
7,1""Z ,..ezffl8817Mrinter,2"XeMmenteltimaP.Te87

Sr. O,

I Gall2ch, °Mazat de la Ü.

Apartat el, correos, 89

i que aquesta consulta recaigui sobre temes
relacionats amb la vostra professua, art o
ofici; només d'aquesta manera podreu
resoldre encettadanient

a A. CALPE

1.17:Ilorea, 469, BARCELONA

SPrveirrs enviar-me ri nnn sl re S

l'ENCICLÖPEDIA ES PASA

n • nn nilici.nh exeepci.,

'17meielev.tie4tee

CAL.PE

nals de saseripeid al DICCIONAII I I:SI,ASA.
N o gi 1 cognorns
BAncELDNA
Professi6
131-Esos AntEs
Dorncili
Coneessionari per a la venda a tot arrea del món
;II ‘Ns
Poble
PER
p.10AME1.
Subseripeid a tot eS les Ilibrot.— Exliibjeiä
Previneia
a les següents: BOSCH, Ronda de la Univers itze I 5.-CASTELL3, Ronda de la Universitat, 13. —
2=61161.16n1L9194VaäreMit.11=Wari
Bruel‘, 30. — SUBIRANA, P o rtaferrissa. 11. —CARROGGIO,
FOMENT
- COMERCIAL DEL LLIBRE, Rocafort. 116.
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Un aspecte deis grans dipòsits de Can Tunis
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Casa Central: BARCELONA

Sucursals: Vaiéncia, Bilbao, Madrid, Nova-York

Un aspecte del taller de demostració de la Secció de Maquinària (carrer deis Angels)

