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El primer de !nalga París

11EITITIMENT PACIFIC
Si no fos per la candidatura d'Acció Cifalanaeles eleccions
vinent no serien a Barcelona altra cosa sind un rele diumen ge
tenent pacific d'actes. Quatre per als regionalistes, una per
Pa r
elsjaumins,
dues per als radicals. Val a dir que d'un quant temas
aça s'ha exterioritzat la tendenzia a una entesa entre els ag-rua.-ente politice que fins ara han predominan en el sentit de
pm
concertar-se contra tot possible assalt d'una força nora. Alai
esel el pacte del Pardo establi a Espanya el torn pacífic deis
les a Catalunya hi ha hagut diversos intents de pactes per
Fa
establ in a espatlles del cos electoral, el pacific repartiment d'acte de tota mena entre dos o tres partits.
El resultat de la lluita electoral a Barcelona estaria absoluale previst, en el cas de no intervenir-hi Acció Catalana. Es
asevella unió de patriotes la fovea que dóna ara interés i vida
geseleecions del dia 29 a la capital catalana. Davant de les avies més o menys explicites per al repartiment pacífic de les
les, s'alça, amb una bandera d'idealisme, el candidat del naPonalism e integral. Una intensa vibració de patriotisme ens
otra l'eficàcia d'aquesta intervenció. La votació ritual, mec e freda i morta que hi hauria hagut, es transformar ä en una
retarles alta, significativa i transcendental, on es concentra l'ateneió de tots els patriotes i fine la dels nostres adversaris.
Toto aquella que estimen els ideals, tots aquello que senten
¡goig de l'entusiasme civic, han de felicitar-se de la interven:e5d'Acci ó Catalana. Es bell resclat d'idealisme que avui es ma tuesta en els mitings electorals, en les reunions de patriotes,
l'aportació individual de cadascú. D'aquesta manera, la válua
del sufragi creix I aquelles operacions electorals que sovint co
des cabdellen davant la indiferencia' despectiva dels vianants,
prenen el ritme d'una manifestació de sentiments i d'un combat
d'idees.
Per aixó veiem ara a Barcelona un espectacle encoratjador.
tr. gran nombre de nacionalistes que s'havien tancat a casa per
efecte dels desenganys que els havien produit les claudicacions
de la dreta i de resquerra, tornen eepontaniament a ractivitat
patriótica i s'ofereixen per cooperar a l'organització electoral
d'Acció Catalana i per contribuir al triomf magnífic, del qual

eean ja segurissims els nostres amice i ele nostres enemics.
Les orientacions equivocades del partits més o menys naclonalistes en els últims anys havien tingut, entre altres efectes,
el d'esvair una gran massa d'electors patriotes. On són aquells
24.000 vots que en els seus bons temps aplegà l'Esquerra catalana7 Pocs, rnolt pocs d'aquests vots, han anat a la Lliga Regionalista. Mes pocs n'han ahat encara al lerrouxisme. Les tres
raerles parts d'aquests electors s'han abstingut sístemeticalet en les eleccions celebrades de deu anys ençà. Peró ara
len noticia d'una multitud de casos particulars, que demosZeque una bona part d'aquesta massa retreta sortirá norazent a la Iluita, per trobar interpretat el seu ideari essencial en
candidatura d'Acció Catalana.
Bes, dones, de repartiment paeific d'actes, res de resultat
evingut prèviament, res de lluita men-ta i enganyosa. A Bareme hi hatirä ei dia 29 un combat electoral al voltant de la
teitable bandera del nacionalismo catalit. Tot l'interés, tota la
eleatedéncia i fins direm tota l'estètica de la lluita del diutepes concentra en el triomf, que serà gran i esplèndid, de la
d'Acció Catalana.

Converses filo- Full de dietari

lógiques

Vetan: "extremismes que no mai
Jabone !ente.

Dasnetre la negació no CO les proCS
cro que figura alla deis mots
Cap, res, mni,
cm!, davant el verb (d'acord
:ab el parlar de Barcelona), paseen
1:111ora-peneant així seguir els enee-t.axents dels qui combaten aquella
essid-. a no escriure cap d'aquells
fer-lo anar acornpanyat de
particula no, oía collocant-la alat tela sia anteposant-la el verb
e gamt curara que aquest no pertanyi
.1117.3 proposicia negativa.
Diem, en cl llenguatge parlat, Hui
(tot im amh la mateixa valor que No
ama.: /roa Mai sortim és una pronoregataa en que el no as emleS
er siect de
l'anteposició del moi al
tala fi el ami anava darrera el verh.
l'ian YO Saetín! mai. La correcció
Feearla pele gramätics és de recenVaear. en aquest cas, mai per mai no:
ea se e t+. 1n. Aci Eaddició de la
at tica'a rogativa as correcta: Paró
as ha dinar precisament adjuntat
e rh: .Vo leni sortim Itera alguno
n:aen arai i Va mai no sortint
aeriuria l'autor del passatge
ean igualment incorrectes:
rt no que cal afegir a la frase del
:eltiatge torren; Mai .50,f ien n e el
Yo tortin g atai, que omeoem
eabit aalment en antepasar mol al verh,
o que afecta al verb i no pas al mot
iéirrn notar en la cone' ' set d ' Iban:- d'a Lir
Serse Illai
Iataa. ro seria solament dolent no laai
urei so (cara en l'exemple ames ala, atilvac mal no (Sense mal
2S0Clil, perqua aci no es tracta
"1:11. po opasitió negativa en que
de Itni al verb hagi pros
, leintesió d'un ne. Arnh el mal
TY0 110s3t al verh. dirima Sente sortir
d ele!. ¿per qua. en antepasar. el
al verb, adjuntaricm un no a
ceeete
P. Fabril

LA TIMIDES.4 BARONI VOLA
Fa potser trenta dies ve vaig acure el primer capell de palla en una
botiga. Després n'he• vist en deu o
datze botigues dc iota categoría. No
obstant, pcls carrero de Barcelona encara no he vist un sol hornee que en
porte.
Com oto expliqueu aquest fenomen?
F,n general, els capellaires i el; sastres sam cls que goaernen la nostra
indumentaria d'una manera gairebé
despótica. El simple les d'exhibm eis
capella de palla a les darreries de
mare, indica,2 clarament Ilur desig
veure com celebrävem l'entrada de la
primavera canviant de cobertora. Per
que no els heno ates?
Sospito que en aquella desatenció
no hi pren part el nostre orgullo ni el
nostre sentit eetatic. No it que u n iste:4cm a 14 insinnacid dels capellaires : "Hem poearé el hcrret de palla
quan ein pleura". Ni és tampoc que
hagan decidit prescindir-re parque el
trobem pac graciót i gens afavoridor.
Posats a fer aipaeesie. diriem mete la
unanimitat amb qua el, harcelonins
elan abdingut de creme ele capeIlaires e s només imputable a In notea terrible timidesa. a la nostra magna par del ridictil.
'No hem adoptat el capell de palla
de; del primer d'abril quan el hen
botiguer. amh la må resplendent que
is el seo aparador. co- el va oferia,
permti no volim éser els primors.
Sant iixi. Quast comenten de estire
goteo. no Rasen' a abrir el paraigiies
amh massa promptitud i. e'l 'loe de
parar esment co la pluja. en, fi •nn en
el que fan els alOr.. Talment .embla que l'acte d'abrir el para iaiie• no
sia un acte enchtsivament adreeat a
defensar - sos d'una mullena Mi-amada.
tina mis aviat ton acre de solidaritat
humana.
t
ciar que tote acabaren per 110.
.taraia
s ei e A MI de pa llo. Pera, ,elve
, aMent. ""arTrn I."' temes
tem cm
atril aaq7
el irw entra 5.
Man
super,
i ho ce
4'
idee
i.:e ,.! n,,,_ hi,ernerie
' tilde
aa_, In'aterv en !tes
wtig.
''.."
4IM t
2
Carte eg -01devita
Carl
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Els aulósibus i g is Iramies simpadrail el Iralic deu minuts
París, 25.-L'atur dcls autamnibus
i trarnyies baria d'ésser complet
primor de maig. peró el Consell sindical lta decidit que cl personal hatee-a
dc suspendre el tràfic durant deu minuts a l'hora que indicara el Comité.
S'ha decidit aixi pro ce-turca: que
la vaga no seria secundada.-Radio.
-------

La cisi

MuSSOligi suprimeik
minIsteris

Roma, 25.-El president Mussolini lea decidit suprimir les carteres
que havien pertangut abs ministres
del partit popular que recentment
presentareis la dimisió.

Les decisivas eI aya Consell
Roma, n.-Ei gran cor - ell ieixisto he. atoras at la decisió del senyor
Mussolini de renunciar a la caLlabo.
roció dels minister pertanyents al
partit popular.
També fou decidida la inacripció
de sota eh feixistes en el, dos primers handols de la milicia. pronunciant-se per la atepretsió dels alts
comissaris i nomenant borne:, de conGama,. a cada pea:inca..
Finalment, sha ordenat negar-se
a arlmetre neves inscripcions en els
"feixas".-Havas.
L3 crisi o olaYa

PalHC faillInCiä

g OW11
Bclgrad, aenyor Patxic,
que, cem e; digua. rebi l'encárrec
de formar nou Govern, lea renunciat
aixii últimament, a causa de l'actitud deis denukrate›, que pretenien
que el nou Govern ha de preparar
¡Co eleccions.-Havas.

La vaga de niodisles de Paris
Paris. 25.-La Junta directiva de la
Cambra sindical de la costura rebé
abir una Comissió del Sindicat d'Obreres del dit rarn, paró en la corlerancia celebrada no s'aconseguí arribar a cap acord.
ANui se celebrará una nora reuní.
-Hayas.

La Ona Cambra búlgara
Sofia. 25. — En as eleccione legislatives celebrades dilluns. segons
dadas oficials. el Gasen: va obtenir
una assenyaladissima victória.
Dels ciegos. són governamentals 213
i entre aquests, hi ha loto cts minisSres.
Després hi ha setze comunistes. Ca torne de les diverses oposicions i
aocialtsta.-Havat. .

Yaga de trampee a Noca York
Nava York. 23.-El secretari de la
Eederació de Tran,pnr; publicat
l'ordre dc yaga des d'avui. dia

BARCELONA, DIJOUS,

fiCEClES ELECtOiliLS
Tothorn cap que el stifragi univer-

Paras. 23.-En el match de pes plomo. el Itexador iranc'zs Masca:u va
vencer al te round al boxador angle,

1.717:71. . en arribar a amtest pum,
vista la mai/lese tot etioritat del
tioic. ro sa.a2teda cl partia-Havas.

e
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MA LA

ligues. 1-to les do manera

Entre les nacionalitais quasi de•conegades del patine que cl final de
le guerra alliherat. una de les que
ha da•esat més nue parlar ha estat
reía:MI:ea haltica de Letania. Pera
qmm tothom hav :a adms. ja el fet i
cl norn. sala c-lebrat a París un Confutas de hibliófils, on el delegat oficial lee, ha deciarat que eta 3eLIS compasriotes repudien el terme Letäriia.
d'arigen aterrare:. prcgan'. en canvi,
d'uir el de Latyia.

Hl ha !alll a E3b5 Verde
El Cl I a lU ell l

Lisboa. 25.-1,es noticies que es rehm de Cabo Verde, tan verament alarmants.
Sz.gons lev etmentadee no iciee,
vament la fam ha frt la sera aparició
entre elt indígenes.
FI göternador ele Cabo Verde ha
a p.. .
t secorsol amb
eialment queriures.- Hasas.

3enibla que Ilaalmenl

EL HEME! PILE 00E

Latiia

ri el dii

paslell de DPCM

de York
de Cal' 3 181

Ill011114184131

Londres, 25. - - Ha estat publital ja el cartel] per ni egsw...moni do' dore de York. El aftat +II
b i lda n ha estet ja ranaOrno: pesa oil-sil quilos i repitaaenla una pagoda x i n e sa. Ele

La aula pau-NerIcan a

balons dele carrers per on ha
do pasear el seguiri. han e:03t.
llogats a preua que s'ele‘on

Santiago de Xile. asa-La Carnaela
de polit:ca ele la Cussferecia loa aprese un Tila per a la reorganisaada del
Canten de_ la Unió pan-americali.
El ettscl:t pla preven que cada pata
e e trabara amb pie dret repreeeneat
resmentada Unió i que tot país no
representat diplomidicament a \Va,
hingten. pocha fer- se representar en
lesmentat consell.-Havas.

de
FA erócIrom de Sipttgah amb dos ofidala topo amb un pal del telag,rai.
En arribar a una altura de cent pest;
caigué de subte, inflamant-se. L'aparell
camela drstruit i eh dos-edicials morts.
-Radio.

cinc a deu gutneee.--Radio,

iccIdent d'ariacid Üos moda
Edinburg. '23.—En avio ei olt

D'ABRIL l933

fiiIINIIIIIHNUIlil l11111111111111111111111111111115111111111111111131111111111111111l111111111Ila

la Hei de Lynch

está universalment desfigurat per
diverses influencies m4lignes. Pera
seria calsiderais ases crimiaals
enlloc potser apesta deliiguració ara
riba a aconseguir l'extensia i proJa ta molt temps, la majotia de la
iunditat que ha aconseauit sota els poblad& dels stato Units sala proauspicio de la Monarquia constitucio- nunciat contra aquesta bárbara Ilei,
nal espanyola.
pecó ab Estala meridionals, es ftia
Cap Govern no ha tingut la inten- una viva resistencia contra la seca
ció sincera de reaccionar contra la abolició.
corrupció del aufragi, anant a una reCal fer avinent Que als Estats del
forma de la hei electoral que, si mis Sud encara es troben aglomcracions
no, dificulti les tupinades mes cor- de blanco voltades d'una poblada de
remos. Exigir que cada elector presen- color molt nombrosa. Aquests blancs es
té; la Mula personal, per exemple, preguntasen amb angúnia qua passano fóra cap cosa de haltre món; tan- ria si el negre criminal no tingués la
mateix nee tingueu por: no vindrä cap certesa d'expiar el seu crim d'una maexigencia en aqueo:. sentía
nera segura i rapidissima. Aquesta siLa interminable 'lista Ne votants tuació podia fer-se veritablement temimorts, absents o imaginaris en pro- ble.
testada. Continuara fins qui sap quitt
Respecte d'aquestes qüestions, acadia el règim esplandid que permet
ba de publicar-se una estadística d'un
certs partits com el Radical una mena interés ben picant. De 18.89 a tan,
de supervivència miraculosa.
hi han hagut 3,436 linxaments, deis
Enguany potser es repetiran les xi- quals, o sia un 17 per cent, aproxiroles anècdotes de sempre.
madament, han estat degms a acusa• ••
ció de rapte. Els autors de l'estadísEra un bon borne que anasea borlatica reconeixen que d'aquesta xifra
0 :1 0 m a usurpar el roo d'altri. Va en- 368 negras han esta penjats o lapitrar ai col.iegi electoral que s'ensope- dats per causes absolutament insignifigava ésser un col.legi de pàrvuls. Va cante.
•
pronunciar el note que li havien comuNo obstant, no és pas per aixa
nicat al casino X.
precisament que la llei de Lyuch
-Ei. mestre! ,5q. orno senyor que loes perilla d'éssea abolida, siseó perque
anomenat eoc jol-ia exclamar cl pre- entre els 3,436 linxats hi ha 83 dosident de la taula amb una certa vio- nes, de les quals 17 eren blanquee i
lencia sarcástica.
innceents.
lahome, mig alguna mig cinic, va
Davant d'aquest document que,
dir com fent-se un retrete
com és de suposar, ha commogut
-Dones que c... m'embobe° jo!
multes arnericanes, lopiotió olla pro••
nunciat gairebé unanimement.
La cambra dels representants ha
Un altre bon borne que baria cobrat cinc péseles per rodar, votant per votat el bill contra el linxament i
tot
fa creure que el Senat el votara
coMpte de diversos difunts, va inspiigualment.
rar alguna ;espita.
D'ara endavant el linxament ofi-Flen di: Joan Garrigosa, oi 5-va
tiahnent será considerat (trine punidemanar-le un interventor.
ble. Els agents de policia i les per-Si. senyor.
-I de segon cognoin?-ea tornar a sanes que prenguin part a una execlornanar l'interventor malfiat, després cució d'aquesta mena sera:1 jutjats
per un tribunal federal. El districte
de consultar les !listes.
- Eill, no most recordo-va contes- on slagi carnés el linxament podrá
ésser
conulemnat a pagar una petar el fals elector, trabant-se agafar-- .
nyora fins a deu mil delars. TanmaNo se Mita acudit d° preguntar-lio.
te i x la era hora al acabar amb aquest
• 4, •
que era Una vergonya per als
Un altre boa borne va presentar-,e costum
Estats Units.
davant
Ara, per completar tan hutnanit:t- El vootre norn7. -demana el pre:-i- ria ciecssii. samuria de donar entedent.
nent al, 'legres que no inventin cap
• -Pere Grates í afatutano.
Inés ball ultra-modern i que no ajeFou carnproyat que el izan 1iguraya geixin cap més tina de fer soraall als
en la 'lista.
jazz -bando.
-Vota-digué el president, recollintli la papeleta dels dito.
A/es-bares, el bon horte-qui no té
un moment d'oblit en aquest món?---va
girar -,e a un interventor i Ii va domanar tot, naturalment:
LTIÅ
-De paseada, voldria ¡en el favor
de mirar si hi soc jo, TakaiBE.
• ••
LA HIGIENE ALS QUAISTERS
Un simptoma curiós i actuat de la
Sense desig de ter cap carosituació del sufragi sota la paterna panya de descrèdit. sind amb la
vigilancia dele, Governs eapanyols, el terma convicció d'aeomplir un
trobärem alar en la secció denuncio deure caracteristieament pedel nostre con/rare "El Diluvio".
iodistie, deunciem que al quarHorn hi podia llegir en licores ben
ter del primer regiment
tilleria de Muntanya s'apliquen
les injeccions anti-lifiques amb
"OJO CANDIDATOS
absolut rnenyspreu ee ls mViejos empleados de Banca, cesanecates
'Me ienies.
tes por suspensión de pagos, desasgaDIS
consta que "sense estefiados de la política. daremos el reto
al partido eme más nos convenza de rilitzar lag,ttla amb cap procediment antie ni modem. da
sus excelencias para CM itues.tra siManían. Etcribir DILUVIO, núme- administrada la dita injeceie,
als nous reclutes que van desro 2o6."
filant d'un a un per davant
Snr que la cri -,i bancaria sembla,
d'un prarlicant expeditin.
5i fa no fa, continguda. sine; a hores
Seria deplorable quo quan a
d'ara els cessants disponibles formala fi rEstat espanyol decideix
den una legió a tenir en compte.
introduir a l'exereit .la pl.:indica d'algunas mesures profiläesal

La república de

bc bou

Contra

EL LLE0.-Ad. , 1 ROS SORD!
2õ

(bot -

VEN3ENYIIMENT RIMAR{ 1 11011NDI
L'Ensenyament en general ha
.±stat sempre una de les majora preocupacions dels governs holandesos; rensenyament primari, sobretot, des de
la vuitanta anys, es una qüesthe apassionadora, mes q ue de
guvern, d'apassionament nacional. Sank a l'ensenyament
obligatori, a la prohibició del
vot

als

analfabets,

a

saneons

contra els rafractaris recalci*
trants, etc.

El costat Inés trencadis d'aqueet ensenyament, com ja se

supusare pe] que ja sita dit
en aquests anteles sobre la
pugna religiosa, és el costas
confessionalista. El . regnat de
Guillem liC (1849-90) fou par-

tieularrnent agitat dzs d'aquest
punt de vista: la qüesliii de
l'enäenyament fou una de les
prineipals sieaquell regnat fecund en reformes. En 183,
Iliberals-protestants i católies,
units contra • 21S calvinistas

conservadors, fan votar una llei
que doni efectivitat a cert
article desusat de la tonstitueiö holandesa que permet, al
costat de rensenyament eccular preven arreu de la Sacid par l'Estat, l'establiment i
funcionament d'escotes particular; confessionalistes, de qual-

sevulga credo. len coi) votada
aquesta llei, els governs reahormen l'ensenyainent neulre
(12 trEstat, perteceionant-lo
imposant-lo a cada municipi.
El manir perfeeeionament
l'escola neutra s'aeonsegue.ix
en la llarga etapa Iliberal que
va de 1871 a 1888. Aquesta escota levé aleshores tan perfecta qua cap escola particular

contessional pot competir-bi. i
l'Ensenyament primari segueix,
a satisfacció de tothom , en
mans de l'Estat. Mal l'escota
primeria fou tan barata, tan
dernoculaica, tan luxosa, completa i docta cona aleshores.
Aixb porta l'alarma el mateja als católica vencedors en
185; que als catvinist2s /ferrotatse i en eonseqiAncia es forma una coalieed d'abdós irreeoneiliables partits per fer VOtar, rany 1883, en pro d .0

La Política

beneficis restessin
Jets par un renglr de perills

bentar-nos que en alguns quarters s'administrase la vaanna
amb una Ilanael a cine so in no
enra ya de desinfertar . Supo!~
qtle aquesta enorme nreligeneia ha eslat t'enriada a hores
d'ara. De fofa manera. 510 fora
inútil una inspecció rigorosa
que assegur4 la rorreele lore s ocié dels serveis de profiláxia
dins
Si tot delant els 1:oblato de,
defenses eontra la verola o el
t 1 tus, els enromanaven le sífilis o la tuberrillosi. ronfes•
,eto duo la las:Tm dels sanitaris militers no fora gaire meritüria.

.1 f ". 11., LS -MONTRLANCI-1
Sellada que dej:ii ii iiam entc prcscuta per Valla- Monailauch el ininisi Fonda.
'cric! i: enyoc .1lbert
ke del., haincs alia CO!aPh1 A:en 7

.

altor per Madrid nontant-se del sea odi
o! eatolauiS IIIJ.
En costra dl! o p , es e ides l'actual
diputat de la Mal i rOmunitat Ett Pan
Roly rt i S' abada, republica nacionalista.
1.1: 0 x 00 con.
que és
tribuir a la derrota del candida n

cat21‘1.

Els Soviets °breo asils per als tiUs dels
1
oirers alelua4s de la huir
Linim butlleti periddie de la prem-

CUTILLA

BAHONIVOLA

La cotilla is en plena re y ifalla. No
sois les dones li tornen a demanar
sima turba da bornes. aat L a ndres. que. segans diuen, llança la moda masculina, algunl sastres entre
el, mis elegante, asseguren que no-lis
de Ilurs clients porten cotilla actualmena
-Mireu-eicia un artiata de la listara-. ahir
anar mis Iluny, han
vingut da s clients joves per fer-se
vestit. Teas dos portas-en cotilla. I
tots des insistiren particularment perque cl SeMit que encomanaven marques
1 ben bi l'elegancia de Mur cintura.

13 politica holandesa. Els munícipis aegueixen amb l'obliga,

ció de mantener Ilurs eseeles neutres dintre aquel' costes perfeccionament que les féu
preponderar, i alhora estan terf..ats a pagar 125 installacions
capricioses de tes escoles de les
nombroses seeles i religions
que per Holanda pul-tuten.
L'Ensenyament primari, tant
o més que e; de les Humanitats,
tan eolvent 1 espiritual. fou
o sempre una de les deries dels
holandesos. A Holanda s'ezperimentava eontinuament,
des del segle XVIII. sobre els
metodes de renssnyament pria
mari quan a tot arreu semblava la pedagogia infantil una
I ciencia definitivament arrodonida i segura. No be tingut ocasil de cerciorar-me d'aquestes
donades qua transmeto, però
que eón probablement certes,

porque em pervenen de gent
solvent i verae t en canvi he
t'opta ocasió de fullejar :libres
text i de premie eseolars deis
que eireulaven a Holanda a
inig segle XeN. 1 mes anleriorment encara, i n'he quedat meravellat, tant per l'orientarla
psicològica, roes pel mètode
eientffie. com per la gracia i
perfecció de la presentació ara
tietica i tipógreflea. &In llibre
que Paleen de costar molla diners; que avui encara, maigrat
el perfeccionament mecenie que
abarateix la tipografía, costaríen tan cars que finge en voldna emprendre la pul-inculca i
que encara podrien servir de
model a les institucions pedagógiques mes avaneades o exigeL
nilLolanda s'ha significat, ja
des del segle xvt r r en l'educació deis sords-muis i altres de-

ficients. L'Institut de SordaMuta de Groningen i la seva biblioteca especial de pedagogia •
surdimutina. són celebres en
tot el min des de la cent citoquanta anys. També l'Holanda
ha organitzat de presa 1 pe rfectament la Psieoteenia en les
seres grans eiutat s . les quals.
l'Ensenyament primari, una Piel com ja es sabui són nombroinicua que obliga els munici- ses. Alli es eoneix molt be la
pis a pagar la meitat de les des- bona feina del nostre Institut
psees d'installaei6 de loses les d'Orientacid Professional. malescoles contesäionals, siguin ea- grat eeser link a tot Catalunya
¡Migues, protestants, jueves, i d'acció limitada.
ele. Alai es (roben de top i volAquest tema sobre : rE.rtsela les escoles religioses en die- nyament primar: a Holanda
posició de poder ecímpe!ir amb efercix suggestions que 7aa
l'escota neutra de l'Estat.
hauran passet inadvertides a
El resultat d'aquesta llei de les persones que s'intereseen
que al rap d'un any de votada per aquesta materia. Avui a
la Ilei de subvencisi a les esco- Catalunya no hl ha pas actualtes confessionals, aquestes, que m'u el problekna del 'contesno podien ni isliciar-se. eren ja sionalisme escolar. pedí hi ha
en nombre de mil tres rentes. La
estat: encara no fa dotze anee
deserció de l'escota neutra coens apassionà de mala man/enea i avui és feeqüentada nera — poteer abans de detze
únicament pris nois de les fa- anys tornare a apassionar-noe.
milies Inés pobres. Altre resulPrenguern exempte d'Holanda
tat es rempebriment de mous per no caure aleshores en
municipis ersr rat deis nombro- aqueete costosos i lanientabiee
OS abusos que In eompetencia
antagonismes que avui deplora
religiosa. emparada per la llei el bsll pafs de raigua, el país
ele 1888. ha fet i seguelx fent .mi.s sensat ir la Terna,
possiblcs. Avui die ,Iqueeta
J. 3,

lhstroo

perfertanient evitables.
Anos , enrera. pogeerern assa-

qüestió de remenyament primari torna a dose n el crarte

sa russa allUTICia que la conierimc;a de
les Untaos mniessionah, de la regid

de Tm. : Uds, lia decidit obrir a Novotxc vkarn. un per a .000 infants
iills d'obrers aleinanys de 13 Ruhr.
D'ara banda. "Isvestia" i "Pra y
d'arta--dapubliqenrgs!t
nittation.5 soviCtique4 qsx darrerament
han feo captes per als obrers de la
Ruhr. Els temps can yien, i cantasen mas
de presta del que un hem pot imaginar-se. No fa pas gaire que a França i a Barcelona rnateix es captava
per als infante ruidos famolencs. Quina en fóra que part del diner res tal
de Franca a Rüssia smb sin fi tan
hamanttart. tos envtat a la Ruhr amb
el mateix fi?

La situació a Europa
Augmenta cada dia la tender/.
cia de rop1nió alemanya a de.
manar que es facin proposi.•

cions concretes als &late. Tote
els peralte del Reichstag demanen que siguin presentades corn
mes aviat millor, I sembla que
el Govern alemany está preparant per a darrers de setmana
---el 27 es dlu -una nota que
sera tramesa a tots els signateme del Tractet de Versalles
exposant el pla que el Reich
penas °emolir. Per preparar
aquesta nota el Govern es re.
uneis cada dia amb ets representants deis industria/e, els
guata es dlu que hipotecaran
part de I tue propletat per tal de
contribuir a l'emprèstit 'Mor.
nacional que es feria.

A Lausana continuen lea disoussions. Els turca oontinusn
demanant coses I Illes, una d'e.
'lee atento ei pretest que hi Peal.
dein un funcionar' turo, Amt
tot. Inmet Palsk es mostra molt
optimista 1 dlu que creu que le
pau •3 fIrmarit dintre poe.

Es confirma que ha atlas
ajornat el preces del patriarca
TIlthen. La causa es que s'asperarä a celebrar-le per Jutleie-le
en oompanyla del biaba TeadO•
cl. S'assegura que patriarca
%Non ha estat turmenteä Por
fer-11 contestar.

e
1:Vous ,26 d'abril de
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Es prega cus posseïdors 421
.ronoixement Número 26 del :11at • ¡test de Calcuta del vaixell
- S T' O CKWEL L", arriba( a
nquest port el 27 de mar,:
cobrint 15 caixes goma laca. marques W L '1' N 51 B. se
:erveixin passar per casa deis
seus Consignatario, Agencia
Marítima Witty, S. A., Plaea
31?dinaceli, 5, per fer-se carroe dels dits genereo i evitar les
desposes que pell 'son comple
cotan fent aquests.

Mercal de CAN d'Emules

.

.

Al mercat eerifirat ami a Castelló
han regit els begüents prens:
Blats, de 28 a 30.
Civada. de 14 a 15.
Ordi. de 19 a 20.
Vares, de 25 a 27.
Moresc, de 21 a 22.
Preus per pessetes la guanera.
Alfals, de 8 a 10.
Palla, de 3 a 4.
Preso per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 12 a 20.
Conills, de 5 a 7.
Anees, de 15 a 18. Tot por pes:etes
e parell.
Oques, de 15 n 17 una sola.
Ous, a 175 pessetes la (bizma.
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Telegrames i telefonemes: CATALON1ABANK

Pei•tanyent el Baile de Catalunya a la Cambra
Compensació de Barcelona, es complau a participar als
seus clients que, tant a la seva central com les sevcs
agencies, accepta per abonar en comptc corrent, exempts
de timbre, Iota aquella xecs, talons o manaments de
pagaments degudament creuats que li siguin lliurats
l'efecte, ja siguin a canee seu o d'algun altre deis Banca
Cambra.
que constitueinen
Els nostres comptecorrentistes poden lliurar així
//urs operacions o en reentbors
mateix en pagamen t
detectes a Ilur carne, talons contra Ilur compteeorrent
que seran també exernpts de timbro ti el darrer Banc
Compensació.
tenedor figura inscrit a la Cambra
La nostra organització pel mitjii de les Agències que
tenim establertes a les diferentes barriades de Barcelona, ens permet de poder oferir als nostres clients conclicions excepcionals per al cobran-lela de llurs efectea
la ciutat, aixi corn per a Hura pagasobre l'extra-radi
menta en les diles Agencies, tenint en compte que da
com els xecs lliurats a lbs
traspassos de fons,
Agencies per a llar abonament co la Central, han
ser de mateixa manera cxempts de timbre.
Els talons contra la Central sem pagadora a totes les
Agencies per a Ilur abonament a la Central, han
quisit que el previ registre de signaturcs a totes el/cs.
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1.)UOUS Ú a aora tse laals

D'ESPANYA 1

DEL MARROC

lleller31 ilerellper es grill 11113 crlil
dellmal sser processal
MC1810118 du! Cesa Supra

El tila 17 ilemallyil IrillileiN 3 los pol'illCiOS el sen plil
d'oxeo«) del Irilcii

N'esninncia del Senat

al ruluisleri de Gracia i Justicia, l'alcaldia

Uta

alemanya

es Ines;ra dccidida rarlidaria de les negaciacions

Les g redas interprelacions del (liso de Lord Eurlou

(le !Jade i les elecgions
-.a B C" publica la següent
,isi general Berenguer:
aa'acieixo a la seva mai des amabilitat per a mi per
aazar-ii qua si ho creu oporen son digne peaci
ala: que avui, com dia
cita vaig intervenir al Senat i
ui sempre, estic chsposat a
watenir l'actitud de qua s'eseareix : la mey a gestió politica
• ailitar al Marroc,. amb inte,atan Yehament, que cree que
Atiest esdlariment depen resalir la me ya honorabilitat daíra deis meus conciutadans.
Per això he de pregar al Se:a: que concedeixi de seguida
suplicatori pandent per conazaraxer davant del Suprem tribun al de Guerra i Marina.
alai mateix, pel que es rafe,-ax
a l'expedient administra.
ta que s'inicia, encara que jo
sa, administrava l'exéreat d'ASca, estic disposat a facilitar
labor claaselariraent en tole"
eis ordres. arribant, pel que a
i es rafereia, quan quedi esa
piada la prova jurídica, a la
reviaa de la meya actuació eco
raina'a i mitjnas -de fortuna, :ant meus com de la meya
fins a depurar el mas
al Salan i garantit examan.
a
M'he vist obligat a molestarle i a abusar de la say a bondat
te! reerament d'aquests dies de
campanya aansidies i false•-• -antra mi i la mey a labor
.ns
• asistancia i difusisl tale
sa si obeeixen a un al-arimir de la bandera da
,annsabilitats davant de
'etens o al temor dat- a qua jo ocupi el meu
•-anador quan es plantegi
:•-it sobre responsabilitats
Combra on potser podria
• ar un testimoni molada
agraït a la saya bondat
que fos la sa y a reso' .-ana aquastas Unjas, quede afeatissim se. que
a aas ay la seva ma, Damaso
laaaguer."

as

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

DECISTO DEL SUPREM

comunicä al general
asaa l'acord adoptat pel
ataa Suprem de Guerra 1 Ma
•Isnagant la revocació da
processament que teSaaaada.
os

PROCESSAR,. AL GENERAL
CAVALCANTI?
.11 ministeri de la Guerra PS

Ef

avui que aneara no havia
`da acordat el proalessament
::eral Cavalcantl. per esassumpte pendent de
£nal.a e i6 d'una diligència deasala pel fiscal, al tràmit de
pal requareix almenys un

aas.

LA laaSCA DEL SUPREM
a s naral Aguilera, presi-

ara Consell Suprarn
a i Marina, que es trobava
;eta del rninisteri de la
' 77

ha estat preguntat

tarda pele periodistas
.a tasca realitzada pel dit
Tabunal.
H a e ntestat qua el Consell
//epr . m de Guarra i Marina
1: 5 limitat a despatxar fament trenta expediente
p e• sinns per a pares de solCit e desapareguts a l'Africa.

PLUJA DE CONDEMNES
Psi seguit que es porta en la
tasca enromanarla als

aalls militars qua (allanen
eauses in c oadas aunh naoasrle y enimants ele ju.
l'any 21, as calcula que
-Inir-se les Corta no que: e ra-lanas de santancia mas
•l0 procesos i que el nomd'aquí ats haurà baixat
per a (luan les Garn'
ahagin constiluit.
stIDOSa que luna da les
rl p major gravetat, qua
1 a un coronel, os veme
ses da juny,

ü Draga amb
l'iteres
c tots els 'lastres anties que de:regia coatfroutS Si citan inseeits

a le,' ¡listes electorals, que !d' o -

cia'51 valer-se, qua* els $ igui
Po stible, de les afirines auxiliars
que tenim instal.lades a cada disperqni l'aglomeració
fas esfr aordinäria
a les Centrals
91,0 fu) poden' atendre'ls tan rii-

tedantent cola seria el nostre desig.

A la primera deuena d p maig
es veurit davant el ple del Suprem la causa deduida de la
que es fallà darrerament per la
existència d'un fonds particular en el dipósit de la Remunta
crEcija.
En aquesta nova causa, sembla que s'aprecien, amb motiu
de la compra d'un equip de baga, dos delicias de malversació

i de falsetat.
FUGIDA D'UN CAPORAL
S'assegura que del manicomi
de Ciempozuelos, on estava si:Arnés a observada, s'ha fet esc apol un caporal d'artilleria, el
qual eslant amb l'enemic eslava enearnegat de fixar la puntarta dels canon que feren fue

des de las muntanyes del Gilruga sobre la plaea de Melilla.
RECURS DE SUPLICA
Es diu que ha estat elevat
Suprern un recurs de súplica
signat per un auditor al qual
aquell tribunal va apercigir per
fa manera com portà a fa una

informació que li fou encomanada sobre la malaltia que alegä tun Coronel d'infateria durant eis succesos do Juliol
Melilla.
NOTA OFICIOSA
El Cansell despatxà els següents
assumptes:
Estat.—TrasIlat a Basilea del consulat d'Espanya a Berna i adhesió al
convcni donas entre Alemaran. Bélgica, França i Itàlia per al recorte.
xement recipeoc deis punxons de prova de les armes de foc.
Guerra.—Reforma dels serveis per
les especialitats a que s'han dedicat
els metges de Sanitat militar.
Marina—Llibertat condicional als
condemnats per la furisdieció de Marina.
Finances.—Liquidació de la recaptael del Timbre en l'exercici de 19191920.
Reforma del Reglament organic de
la Direcció general del Contenciós i
de la inspecció de la contribució in-

dustrial.
COMENTARIS AL CONSELL
Com sempre, la nota oficiosa
del Consell de la tarda, no diu el
tractat a la reunió.
A la sortida els ministres es
limitaren a fer alghnes amhigües manifestacions que serviran per a desorientar als periodistas.
De nostres rafaraneirs es despren que la estructura el moll
del Consell l'ha constituit els
afers del Marros-.
Com./mea aquall notficant el

ministre de la Governacia
resultat de la jornada electoral
dal diumenge amb
da l'artiele. 29 i l'estat actual
de la Iluita que per

Ire

dadas

oficials pronset asser favorable
al Govern en als calatula provistos.
El miniatro de la Guerra dona
enmpto d'una moció que afecta
a la reorganització dat Cos
Sanitat i que es refereix a la
rlassificació dels metges mili-

tars, segons les especialitats
qua s'han dedicat.
Parla lamba tYnnes basas par
organitzar en el dit Cos l'oficial'hit de complement.

Creiem que el Consell s'ocupa de la situació en què es trohen els soldats do quota del
raeraplaa del 22 en la península i que molt aviat curnpliran
el terma da carvi en filas de
conaormitat a la Ilal j es con_
vingua en qua aquests siguin
Ilireneiala quadant subjectes a
quä si les eirainnständes ha

exigeixen turnio al servei en filies.
La güte stia soda) va ocupar
pele temps perqua bi ha una
Ira va per adoptar snlurions.
Plantajat (in bola la seva
!ansia el plat del Marroc. parlaren als ministres i una Vepacta mes as manif e staren disairganrias de cribara rirennstancials entro oh: ministres
d i Eatnt i ele la Guerra.
Per exclarir dadas i xifros as
ronaultarä telegraficamant als
roman etanta generals i l'Alt Comissari.
UN EFECTE ELECTORAL
COM ES FARA LA CRISI
PARCIAL
Suposa un diari que en la crisi parcial que es produiria pel nomenament
del compte de Romanones per a la pee
sidencia del Senat, cs nomenarà ministre de Gracia i Justicia a En Ruiz
Jiminez, que ara és alcalde de Madrid. i per a agorar càrrec es designa rd el marques de Villabrägima, fin

d'En Romarrones.

Lemdras. 25.—Segons el corresponsal del "Daily Necvs" a
Berlin, a Unirlas d'aquesta setman n serà dirigida a totes les
potencies signatä.ries del Traetat de Versalles una nota contenint en grane linies l'oferta
d l Alernanva per a l'arranjament

de la qüestió de les reparacions.
En la dita nota no es manifestara la qüestió de les garanties
donadas pele industrials.
Afegeix el dit corresponsal
que el Reich ha demanat a Londres si la nova oferta havia
aontenir la xifra a pagar per
Alemanya, i que el Govern

Londres ha respost que era precie augmentar la xifra del pla
Bergmann, que era de trenta
mil m ions.—Havax.
Berlin, 25.—El dia 27 de l'actual sarä adreçada a tots els
signants del Tractat de VersaIlas una nota contenint les
grane linies dale nous Mariments alemanys per a les reparacions.
Continuen activament les
converses anglo-alemanyes. De
Londres s'lla comunicat a Berlin que convindria atigmentar
la xifra dc 30.000 milions india
cada en les proposicions del
senyor Bergmann.
El caneellar Cuno i els indua-

trials conferencien dihriament
respecte de les garanties que
podria oferir la gran indústria
per a la rollaboració de l'ernprastit internacional.
Els industrials han ofert hipotecar parcialment llurs empresas en benefici dels aliats, i
fins esten disposats a acceptar
la participació dele aliats a rondictó que el control de les emprasas i la majoria de les accions continuessin en mans
alrmanyes.—Radio.
TOTS ELS PARTITS DEL
REICTISTAG SON PARTIDARIS

DE EER UN OFERIMENT POSETIU
Berlín, 25.—La idea d'una
nova geslió alemanya ha estat
objecte de converses ministerials. Malgrat això, no es crea'
que el Canceller promogui un
detall al Reichstag. Mas ba entaularä una arrió diplornätiea.
Els diferents partas del
Reichstag són cada vegada més
favorables a la publicada) dama
proposició alemanya positiva.
E) parta darmaerata i el centre
catalia que miraven a Alisenberg hostil a lote negociacia
concreta, sambla que han modifica( llur manera de acure des
del discurs do Lord Curzon.
En tot ces. l'ala esquarra dels
partas. favorable a t'obertura
inmediata de negociacions, domina atlas. Els socialistas redoblen llur activitat; preconitzen
una iniciativa atemanya inmediata.
En una Aasamblea da funcionaris del partit socialista unificat de Berlin , el senyor llar/matan Mullen i nvi I ii expressament al Govern a fer un oferiment posit

UN ARTICLE DEL SOCIALISTA
DEMOCRATA KAUTSKI
Copenhague, 25.—El periódic "National Tidende" publica un article del
senyor Karl Kaut-ski', socialista demócrata alemany, cl qual dcmana que
el Govern alemany preagui la iniciativa per a una immcdiata represa ele
converses amb Franea, amb el fi d'empreadre negoriacions encaminades a la
sohmió del problema de les reparacions.
El senyor Kautski, tot i reprovant
Eocupació de la conca de la Ruhr per
les tropes iranco-telgues, declara que
cal donar segurciats a França contra
la. possibilitat d'una nova invasió cn
el sen territori per part d'Alemanya.—
Hayas.
L'ERRONI A INTERPRETACIO
DEL DISCURS DE LORD
CURZON
Londres, 25.—En cl rninisteri d'A•
fers Estrangers ha disgustat la interpretació donada tant a Franca com a
Alemanya a ceats paragrafs del discurs de lord Curare.
Els publicistas franceses treuen la
&ducti l> errónia que Anglaterra ha
indicat la suma que el Govern alemany
hauria d'olear com a base de riscu
sió.
Per altra banda, els alemanys s'enganycn si imaginen que la Gran Bretanya consent en intervenir.
El Govern britänic no vol de cap
manara que li sigui adreca\ies les proposicins alemanyes, les quals han d'és5er adrecades directament als interessats.—Radio.
Londres. 25.—Segons l'Agencia Ren.
ter. en algunas ' cireols diplamätics es
mastren sorpresos de la teneléticia que
es manifesta a Alemanya d'interpretar
el discurs de lord Curzon com invitant el Reich a pregar i Anglaterra a
transmetre ele oferiments d'Alemanya
a•Franea i a Bélgica, essent així que

el Govern anales continua opinant que I
és e) Reich qui ha de dirigir-se directament a les dites poténcies per a tata
ranjament de la süestió de les reparacions.—Havas.

, 7 LA SUMA TOTAL DE LES
REPARACIONS
Berlín. 25.—El diart "Vorwaerts"
diu que el Govern esta obligat a declarar si t-stä disposat o no a recenéixer els 30 mil milions de maacs
or com la suma total de les reparacions.—Radio.
ELS LLIURAMENTS
D'ALEMANYA
París, 25.—Segons una nota oficiosa facilitada per la Comissió de Reparacions. aquesta evalua en 605.606.8co
de mares or, el valor total deis lliuraments de material i productes raalitzata per Alemanya durant 1922 .
D'aquesta quantia, corresponen a
Eranea 209.064,10 0 de matas or.
La resta. o :cía 486.54 2700 de marcs
ea queda atribuida a les altres potencies interessades, en la següent iota-

san Impassibles en quantitata de trenta o cinquanta mil tones.
Dernès. el cok confiere 55 analltzat
acuradament malt cavial pel que en te fereix a les seres rondivinas d'aprofita.
mear per al servai dele altm torne, i ea
la limen:va mnjaria de lee tramases, el
es veritablement magnifir.
Va harer-bi un intent de sabotatge
mrieänie del rol( a Graff Songerin, on
ols nlamanye tramar o n d'inundar el
cok amb algara procedent del rentat del
agües, pare etn nantres en g in y en, a m aba dient la personalitat &aludida, taren fracassar immediatament l'intent.
—liaras.
LES GESTES Dr. LA POLICIA
ALEMANYA
Londres, 23.—Comuniquen de Das.
seldorf al Daily 211ai/ que durant una
manifestneiö celebrada pels elements
comunistas a Cateruberg, la pollria Oto .
liará rontra As manifestante, resultant
un mort i niguas ftrits.—Havas.
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Anglaterra, 167.851.70o.
Italia, 107.702, 300.
Bélgica, 65,636,700.
0.
Gracia, 4.510.50
Serbia, 116.882.500.
Romania. 14.582.700.
Portugal, 9.367.3 00 .
EL COMUNISME A LA RUHR
ELS COMUNISTES FAN TAafilE

LLUR PROPAGANDA ENTRE
LES TROPES D'OCUPACIO
FRANCESES
Dusseldorf, 25.—En la rcuni6 de delegats dels consells de l'andel-tics comunistas celebrada a Heme, es discutí el repartiment dels géneres alimenticis tramesos recentment pels Soviets. Es decidí la creació d'una comissió de control per a l'estudi del;
mitjans d'explotar les mines en profit exclusiu dels camunistes i constituir una organització soviética de la
Ruhr.
El: =amistes no limiten llar pro-

paganda solament a l'Estat alernany,
sine', que la fan talaba entre les tropas d'ocupació franceses.—Radio.
S'AMENAÇA AMI% LA PENA (DE
MORT .5 1.5 AUTORS DEL

SABOTATGES
Dusseldorf, 25. — L'Alta Cónusssia interaliada a Ithaniinia
ha publicat un ban en el quel
s'antinria que seran castigats
ami) la pasa de mota. els autors
darles ele sabotatge en les Niel,

t'arries que signin agafats en
flagrant delicte.—Havas.
CARREGA DE GARBO a ¡TERNE
A LES TOSQUES :: 3.000
FERROVIARIS EXPULSATS
Dussaldorf. 25 . — S'ha proraid a la carlinga de de/1 mil
duescrnIPS loracis de rarbai i cok.
A la mina de Lottungen als
ohrars han abandonat el treball rom a protesta per haver
guadal prohibida la circulada
nocturna • A oonsoqiibnéda d'al-

xa la ciutat d'llarne ha guadal
sense gas.
Lee autorilata franceses han
expulsat a tres mil ferroviaris
alanianvs recalaitrans.
A Cstropp ha aelat. deseobriba una assoriadó formada
par j0VeS que as dedicaven a
rairrair rapta.. .saltes contra als
obrers polonasns que trehallan
per ramilla do les autoritats
d'enuiparia.—Havas.
LA QUESTIO Dr,r, SABOTATGE
DEL COK ES UN INEUNDI
Paris, 25.—Segons una infortaneió
rosinent ele Berlín. el cok tret do la
Ralle pela francesos es objerte 11r >a-,
beta t ge.

Una personnlitat del Sen-ei Mines al ministeri d'Obres pAhliques ha
declarat a un representant
ia Ha y as qini aqursta noticia Os absoIntament iney art i falsa.
Aquesta perannalitat digne que. su,
goss ti rase del ministre d'Obres priblique,: Alsmuny.... a e/-qu in-en/Ira ja porduda la lucida. abandona
qui, res
sin i primitiva afirma ,
undrien troure eta franceses de la
Ruhr, ni tan sois un gram de eols ni
earbeS.
No es In primera regada que In eirgular noticies d'aquesta naturalesa.
pero e i bet de tnt en /mote que el
ealicitstge en els trossos de cok ég i in.
paesible técnicansent i amb major raa

El nostre corresponsal a
l'estranger, En Josep Pla,
sortí dilluns cap a Lausana per assistir a la Conferencia Internacional que t4
per objecte resoldre la
qüestió d'Orient.
Esperem que molt aviat
els nostres Regidora podran
seguir les interessants cr6niques d'En Josep Pla.

1

LES RF.PLIF.SSALIF.S ALEIIAIES
Reist, 2:5.—Davant del jutjat militar
d'dquosta [ad/lacia slia vial la causa
turnada contra quatre jo y as d'Oltraaura, qu a taren processta per llevar tallat el cabe Ila una noia alemanya tiretextant que nigvien vista parlant amb
un militar frunces.
He Salat rondernnat all d'ells a lile
meaOR st mes') t els nitres u quatre
meses d'igual pena cada uu.—Havas.
L'ARQUEBISBE DE COLONIA
A ROMA
Rama. 25.—Ha arrihat a aquesta
capital el cardenal Schulte, arquebisbe de Colania.—Havas..
DESCOBRIMENT D'UNA ORGANITZACIO COMUNISTA
A quis ta ran , 25.—La noticia ha efectuat iiiimbrosos registres a bars i
tavernes, deseobrint una organitzacid comunista. S'ha incautat dantaressants documents i ha efectuat mis
de goo detencions, de les quals només tullan estat mantingudes set,—
Radio.

LES MINES DE PRÜSSIA
Berlin. 25.—EI Govern de Prassia
ha soltada a l'examen del Cuneen
d'Estat un projecic dc I hei declarant
caducada la propietat tic l'Estat sobre les mines 5 concedint-la a una
societat anónima creada a l'electe i
constituida pel llana de l'Estat de
PrlISSia 1 aittes entitats. ausb un capital de dos mil unbons de mares.—
Hayas.

ELS PROBLEMES D'ORIENT

lse1 ?ai es mostra

opllffiisla sobre

l'ildiciffillol de la pan
La goiertncia de Lausana les csl

adulto I la
((liudó Ellesler Els lurcs doma les illes
de Easlellorizio i ilakalth

Lausana, 25. — Ismet-paitra
ha declarat aquesta tarda als
periodistas que despres de les
reunions celebrarles ovni tenia
impressions rnolt optimistas i
que creta que la signatura del
tractat de pau seria un fot dintre de poc.—Radio.
Lausana, 25 . — En la reunió
d'ahir comena à la tasca del comtia encarregat d'examinar les

clausulies financieras i econamigues del tractat de pau greco-ture.
Els ropresentant adate amaro'
varen les proposicions turques
en alguns punta de detall . En
canvi rebutjaren les contreproposicions largues referents a
que regla per als Estats separats de Turquia el =tela reim que per aquesta, en el re-g
ferent a cireulació retirada de

papar moneda—Ranas.

butjat la intervenció d'un tribunal mixta i es neguen a reemborçar als estrangers els im
postos i takes que sehe ha cobrat després de l'abolieió de. les
eapitulacions.—Havas.
ELS TURS DEMANEN PER A
ELLS LES ILLES DE CASTE-,
LLORIZZO I ADAKILEII
Lausana, 25. — Ei Gomita de
clausulas politiquee ha cele' brat aquesta tarda una reunió.
Els delegats turca demanaren
que els fossin cedidas les illes
Ii Castellorizzo i Adtkaleh. La
primera de les esmentades alas
té una població d'una set mil
grecs i la segona té nomas cinc
cent s habitants i està situada
a la desembocadura del Danua
bi en aigües jurisdiccionals ronacieses.
El» delegar romanes mandes-,

Lausana, 25. — Aquest matt ' tä quo la susdita illa pertany a
es reuní al Comité encarregat Rumania. Ismet-pairà allegä
que a la de referència hl
d'examinar les cläusules eco-

nòmiques.
La reunió acs celebra sota la
presidencia del delegat d'Itälia.
Entre altres qüestons fou dis
aula el problema de les ditaranries sorgides entra França i
Turquia, arnb motiu de la qües
lid Cherter—Havas.
Lausana, 25. — El Comité de
la Conferència, encarregat de
les qqüestions económiques s'ha
reina( aquest mata
Els turcs han reconegut qua
eis estrangers ferits durant la
guarra havion da parrrbre una
indernnització; eh ean y i han re
DE RUSSIA
Tal CAUSA CONTRA EL PA,
TRIARCA TIKHON
Ifelsingfors. 25. — Es confir
ma la des/asió d'ab soviets d'ajornar la vista de la causa cona
Ira ea patriarca 'fitattion.
El motiu d'amuusta detcrMd-n
nació es que els sovists voten
que es celebra la dita vila.
maleta temps que hasi de tenir
lloc la incoada contra el bisbe

Teoduci.—Ilavas.
TUOMENTS Al. PATRIARCA

LA S. DE N. I EL PACTE DE
GARAN T I A
TimioN
Ginebra, 25.—La Comissió consulLondres, 25. — Un despatx
tiva militar permanent de la Socia.de Riga 11/11 que el3 vulgata que
tat tIc Nacions va començar l'exaarriban de .1loscou declaren que
redactar
projecte
per
Romen del
carculla amb lnsistancia el rubert Gccit, relatiu al pacte dc ga- mor que els agotad de la Txerantid.
ca han turmentat pel miljä
La tC5i achnesa per les altres Delel'electricitat al patriarca Tiagacions. i que será sotmesa a resta- hon per fer-li confesar haver
di de la próxima Assemblea de la
tingut relacione amb uls caps
Societat de les Nacions. per a la
monàrquics. Aquesta noticia ha
qüestió del desartnament, es la tesi
causal a Londres extraordinäfrancesa. que. basant-se en realitata
na excitació.—Radio,
i
arriba a la discussió de les condiciona tacniques que han de complir- MONSENYOR SIMONETTI DEse per a l'establiment dc garanties
TINGUT A LA FRONTERA
mutues.—}lavas.
RUSSA
Riga, 25.—L'Agènc ia russa diu que
L'INFORME DEL GENERAL NOmonsenyor Simonetti, que havia sorLEE: SOBRE EL CONTROL
tit de Moscou amb direcció a Roma,
ALIAT
ha estat detingut a la fronteca.—RaParis, 25.—Aquest mati s'ha reunit
la Comissió de Reparacions, oint l'in- dio.
forme del general Nollet sobre el control aliat.—Radio.

residia un funcionari turc. —
Radio.

ELS ALIATS EVACUARAN
CONSTANTINOBLE EN COP
SIGNAT EL TRACTAT DE PAU
Londres, 25. — Ismet-paixä
s'ha ocupat 'avui de la qüestió
de l'evacuació de Constantinoble pels aliats.
Els representante aliats han
manifestat a Ismet-paixä qua
les potencies estan disposades
a evacuar Constantinoble un
anp signat el tractat de pau.—
Radio.

DE BOXA
MATCHS ENTRE KILBANE I

CRIQUI I EL VENCEDOR AalB
THOafY DUNDEE
Nova Iork, 25.—El president de la
federació dc boxa de FEstat de Nova
Iork ha autoritzat a Kilbane per
efectuar l'anunciat match amb Criqui el dia 2 de rosig. El vencedor es
compromet a lluitar amb Thomy
Dunclee en un termini de tres mesos.—Radio.
INCENDI
Rombai. important dipbsit
d'oli i Citrina acaba d iesser destruit per
un ineendi.
Les pérluee es malrotes en quite-ere-mea seixanta mil repiee, o sin-mita
unes trenta mil sis rentes zeisanta Re:
lliures esterlinee.—Ilarae.
DETALLS DEr, COMBAT ENTRE
ITALIANS I SENUSISTES
Renta, Fi, —Slian rebut mes detalla
del entutint que el d'a St i amb maitu
d'istmar la poblarbS d'Agedabra allanaran les forres italiaues contra les
furias senusistes. cornandades per i'eralr El Gbeggia i el gran cap Abdallah
Soltura.
Ele senusis!es tingueren eta cantes
[laicos entre morts i ferits.
L'emir resulta frrit de graretat i
el gran cap quedi time sobre el caasp
de hatalla.—Ravas.

L'EX-PRESMENT SENYOR
SECT7, DIU QUE AUSTRIA
ALEMANYA FORMARAN
TEalls a A VENIR UN SOL

SIS OFICIALS DE L'EXERCIT
VERMELL CONDEM N ATS
ESTAT
A MORT
Viena 25.—A Innsbruck
REDUCCIO DE LES PENES IMtribunal
revelado'
Moscou, 25.—El
pean-ideat da a Rapablica,
POSADES AL PRINCEP GUInari de Moscou tia condemnat a la ha prnnunciat un discurs en el
LLEM DE LIPPE
pena de mort a sis oficials de l'exir- qual ha manifestat que Austria
Duseldora 25.—El Consell dc Guerermen reconeguts culpables d'in- estä destinada a unir-se a Alera ha reduit a 75 dies de prcsó i . cit y
una petència estran- . manya en l'estievenidor, forflon.000 mares de multa la pena de teLligancia amb segada que es promara anda ella un Eatat.—Itala guatta
vult mesos de preso a que fou condem- gera; es
nuncia una condenum d'aquesta menat el prinepe Frederic Gaillem de
na en un mes.—Radio.
Lippe, datingurt a Essem per portar
MILLORA LA VAGA TEXTIL
armes prohibides.—Radio.
ELS SOVIETS AUTORITZEN LA
DE LILLA
VENDA A L'ESTR.aNGF.R DE
Lilla, Potat una miCIVADA I SEGOL
LA LLIBERTAT A ITALIA
El. MINISTRE DE I.'INTERIOR
Moscou, 25.—El consta cle Corma- llora en )a situada, j e la vaga
ITALIA PROHIBEIX LA PU- saris ha autoritzat a la Comissaria de taxt il.—Radio.
BLICACIO I VENDA DE PE- Comerç exterior per vendre a l'estranMR. BONAR LAW
RIODICS ESQUERRANS, TANT
ger soctooci tones de cazada i sègol
RESTABLERT
NACIONALS COM ESTRAN- de la collita de 1923.—Radio.
GERS
Londres, 25.—El primer mia
Roma, 25.—El ministre de l'Inte- PROTESTA DEL GOVERN AN- nistra, alr. Bonar Law, resta.
rior ha prohibit la publicació i la GLES AL BOLXEVISTA PER LA Meta ja do la seva aferció a la
DETENCIO D'UN VAIXELL
renda de periódica de les esquerres.
gola, ha decidit parlar da nou
S'impedirà l'entrada de periódica es[Andres. 25.— El sots-secretari del
nangers de carácter radical. El pe- "Foreing Office" ha declarat aval a
rientic francés "L'Hurnanite" ha esla Cambra dels Comuna, que el Gatat rigurosaingnt
vera anglas ha protestat enèrgicament
prop del Gewern deis soviets per la
EL GRAN CONSELL FEIXISTA detenció d'un vaixell britänic pels bolAPROVA LA CARTA DE MUS- xevistes.—Radio.
SOLINI
Roma, 25.—El Gran Consell Fei- HA ESTAT DESCOBERT UN
xista ha aprovat la carta de MussoCOMPLOT PER ASSASSINAR A
Fins al dM del vinent ~ala
lini, afirmant que les declaracions MUSSOLINI I ALTRES FEIXISes trabaran exposadea als Misas
ietes pel partit popular no han nao- TES :-: MES DE a® COMPLIde les Cases Consistorials, les
dificat en res les declaracions de
CATS
'listes del Cena vigent. Duran*
Ton—Radio.
a
aguas25.—S'ha descobert
l'esmerilar termini, Pedro, fer-se
ta ciutat un vast complot destinat a
les reclomacions sobre Mas,.
LA NOVA CONSTITLICIO ROassassinar a Mussolini i a alises canano, andusions i rectificaeid
MANESA
racteritzats feixistes. S'han efectuat
clicrrors. Ponen per les oficinas
Bucarest, 25.—Segons la nora catas- maltea detencions. El nombre de cocatinada, els ministres que hagin des- plicats en el complot puja a mis de
d'Aceió Catalana, que su diran
empenyat el arrea per un període to- cinc cents. El cap del complot era el
qui cal le,.
tal de sis anys tenen dret a esset protessor Pesco, el qual ha estat de-

Avis important

als electors

nonsniats senadors vitalicis.—Radio.

t ingua—Radio.
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El ciuta dä que estimi la
dignitat de Catalunya

LA CAMPANYA ELECTORAII

El català que senti sincerament l'amor a la pàtria
Nciara

iele EN OYI11i

EN

i 9311i1
1

DISTRICTE III

vei als seus aliats els regiona- inversió donada als cabals que EL MITIN° DEL
I4TO11M3 Di C i b
per ajad es recaptin.
1 listes.
Anit se c elebra a l'Aterida Au- ffItl I N E S E
Peal que fa a les elerrions del
La col•laboració femenina as- tonomista d'aquest districte el
En el seu davantal d'ahir, "El
diumenge vinent a Barcelona, Correo Catalan" torna a mani- saciada per primera vegada per mittag de presentad() de N'Anels profetas electorals, /110ä que festar el seu desig que ele set ACCIO CATALANA a l'activitat toni Rovira Virgili. El local
parlar dais candidats que sur- llocs de Barcelona siguin re'- politica, es manifesta amb l'ini- lactava plentssim.
Oficina Central: ACCIO CAtin elegits, parlen del candidat partits entre ls candidats de ciativa que han tingut algunas
Ignasi Dalmau obri l'acta i TALANA, Trafalgar, 14, entreque parea. En el fons, només la coalició regionalista-jaumi- sacies d'ACCIO CATALANA de
sol.
hi ha un lloc que permeti ca- y a i els dos radicals. El ci- Can els braçals harrats que com dona. la paraula al regidor En
Martí Esteva, el qual dignó que
FUTBOL
lendaris. Tots sabem que una frare, o almenys l'autor dels a distintiu portaran els repartila candidatura d'Acató Catala- DISTRICTE I
part de les candidaturas que es articles alludits més s'estima dors de les candidaturas d'ACDE VIATGE
Joventut Nacionalista . de la
presenten no lamen cap espr- que guanyin En Lerroux i l'E- CID CATALANA a les portes na era rúnic ineagnit de les
ranea de victäria, i que s'han miliä Iglesias que no pas En deis collegis; d'altres es dedi- vinents elecclons, pe) duble de Barcelonata, Sant Miguel, 3.
Ahir, per l'estació del Nord. a les
g'IAMINISTE1Afj
o
no;
aquest
dubtfara
Delegació d'ACCIO CATALA- 6'20, sortiren amb direcció a Dondedo recluir a l'aplegament d'al- Rovira i Virgili. Aquesta prefe- quen a omplir sobre pel rapar- si trion
te—afegf — es solarnent pels NA al Poble Nou, Pujadas, 188 , tia ele atletcs que formen la selecció
guns centenars de vots.
pdrerttm els nostres CORRESrencia ens dóna el grau exacta timent de candidaturas domi- que no són veritab
•
nalensent
bancos
(entre R m bi a del
En veritat, tothom dama ja de la catalanitat dat redactor de cili i altres feines d'escriptori.
catalana que va a di sputar el CaMP iO
PONSALS ADMINISTRATIUS,
c ionalistes . Rovira i Virgili seria Triana/. i Marian
espanyol de cross-country . Els-nat
que encara no ens ihai tra- per segur el triomf del candi- "El Correo Catalán que dinSSS
el
nostre
arnbaixador,
el
que
acomparve En Traba"
m ea que per abans d'aqucst fl dat d'Acaba Catalana. Nsames hi geix la campanya electoral.
DisTRicTE
Calavoluntat
tras-aleara
En l'esteres de Madrid rnarxarcn
carees necessitem tenir la Ills- ha alguna diferaacia de parers
"Por lo que toca a BarceloEs de notar l'activitat deslunya a les Corts d'Espanya,
cap a Gijon els equipiers de l'EuroDelegació d'ACCIO CATALAna—escriu—aabe esperar que plegada per l'Ateneu Naciona- o, si mas no, la voluntat d'un
a detalla da dels subseriptoes entre els que arenen que sortidiària
pa,
acompanyats dels individus de
rà per un lloe de cajaria i els la victoria sea para los candiho signan de l'adietó
qe9
sector cada alisa més important NA al dictricte II, Carders, 12,
Junta sen y ors Matas (Joan), Bora de l'edició setmana' d'esports. que només Ii atribueixen un datos de la "Lliga" y para el lista del Districte VIII, en la
9 a 12).
baixos.
(de
llibertat de
electoral.
que voleen assolir
doy i Panicelto.
'Boa de minarla. Val a dir que jaimista señor Balite, a pesar huila
Convocada una reunió de so- la patria per nosaltres matei- DISTRICTE III
Ame tal motes taren molts els que
aquells són molts més nombro- del empaño que puedan tener
Ateneu Autonomista del Distot seguit les- aus. Explica les fases perquè
manifestis
eis,
es
anaren a saludar els excursionistas,
sos que aquests.
los
de
"Acció
Catalana"
en
saCaçadors,
principaals
perit
de
sacrifici
exigit
Catalana
té
par
finalitat
theta
III.
MATAR()
En aquestes condicions. qui car triunfante al señor Rovira i triotas per les cainclusions de d'Acció
de la tarda veient-sli el senyor Salva, en nom
far saber a tothom el nostre pal, des de les cinc
Ir la F. C. C. F. Une potents "hurVirgili".
a les dotze de la nit.
pesentac ió del candidat nado- parrirä? Parara un candidat de
Nacional
CataConferència
la
n'atta
res" als futurs finalistes acomiadala coalició regionalista-jaum i
En Lerroux i l'Emirliä
lana, tan unänimement, que pel
gasta per Mataró N'Antoni
Lluís
Nicolau
d'Olwer
examiren els equipiers.
-na.oucdiatrcl?Més
agrairan al confrare el bon sol fet d'estar inserits es c:,- nn les e- andidatures que retan DISTRICTE IV
A tots elle, atletas i futbolistas,
concretas-11dd_ (aquesta reinare- desig. Desig que, d'altra banda, gueren obligats, sarasa raqueraNiarfä i Serra
Foment Autonomista Catalä,
ara
i
y
de
la
d'En
Ra
enfront
bon viatge i bona sort!
passat, a les qua- cid 'la fan als comentaristas): quedarà completament frus- ments da cap mena, a prestar gili i digné que aquesta
1'0- Passeig de Sant Joan, 113.
atrda, tingué llora a pardrä el senyor Batlle, o per- trat.
Ateneu i Escotes Prat de la
la collaboració que seis exigis. nica que representa el varitaMARTINENC.RACING
.• de la lania Regionalis- drä N'Emilià Iglesias? Sobre
•
pri- Riba, Napols, 219.
Als pocs socis que no assis- ble sentit de la patria i
aquest
punt
es
fan
les
apostes
DE SAMA
'aliar& Vade de prasentiren a la dita reunió, se'ls en- mara que no s'ajup posant el DISTRICTE V
.• . l candidat nacionalista electorals.
Diumenge vinent han de jugar
ACCIO CATALANA demana viä per carta el nomenament nona en espanyol. Damana que
Nacionalista
del
Disno
som
aficionats
Ateneu
Nosaltres
per
aquell
districte,
••a
d'interventor. 'Fan lloable exernriquests dos equips, per tal de disFajol dr tothom.
i,, traban:ti tricte V, Ronda Sant Pau, 36,
tots propaga n
a les apostes. Pera si haguésMarfä i Serra.
Es necessiten a Barcelona ple rnereix ésser dit per a es- per la candidatura d'Acció
putar-se la • segona semifinal del
prncipal (de quatre a nou).
. :'a anunciada, la sala sien de fer-ne una. ms dacanta- 800 interventors. Els qui vial- timul de tothora.
campionat espanyol del Grup B.
•
talana.
n te l'esment aria mal lt al riem — ho diern sincerament— guin oferir-se per a prestar
SS.
La iluita promet ésser d'enlació,
En acabar de parlar En Ni- DISTRICTE VI
.
esaa., plena de representants cap a l'Emilià Iglesias. cona a unjan sarvei, que trametinnom
"Pàtria tata regada que hom creu unánimeNacionalista
al
local
Ateneu
rolan
d'Olaver
entra
de la ciutat de Mat aró i de les canlidat amb majors probabili- i adreça al domicili dACCIO
ment que el Martinenc no voldri
Munió de jo y as que encara N'Antoni Rovira i Virgili. al Lliure", Consell de Cent, 227,
peblacions del districte. Entre tats dr perder.
pas transigir en un resultat medioCATALANA (Trafalgar, 14' , in- no tenen el dret de sufraga. no qual fou Ilargamant ovacionat. baixos •(xarnfrn Casanova).
les representacions. ultra la da
cre; no tan sola per l'honor dels
dicant albura si satisfaran per podent donar Itur vot, trabaEl
iliputat
da
la
Mancomuntla taja Regionalista, les de les
UNA COINCIDENCIA
seus colors, peró fins pel propi camlistan compte l'import del dinar. Han febrosament l'organit- tat. s a nyor 'latidlaobalera, DISTRICTE VII
Nacionalista,
Joventut
Als addictes i arniCs d'ACCIO zació electoral, dintre i fora de axplicä els motius que portaLa quasi totalitat deis diaris
Llibertat, Ateneu Nacionalis- pionat, que sernbla escórrer-se-li
de
Mataró;
Gent
Casal Català.
de Barcelona, fins aquells que CATALANA que no tinguin vol les oficinas. Són l'esperança de ren a la Conferencia Nacional ta del Districte VII, Rocafort, avui.
Masnou„associació CatalaAmb tot i haver-se anunciat que
estan dels ideals els &manera que s'ofereixin per la Pàtria!
Catalana i a la fundació d'Acció núm. 8.
Mata. de Premia, de Mar; cata- mes allunyats
el partit es facha al camp neu del
distribuir candidaturas a les
CATALAconsigCatalana,
han
Delegació
d'ACCIO
d'Acció
Catalana
i
els
axSts
assolits
per
Barcelona, sembla que a darrera holanist n s de Premià de Dalt, Crea- nat rxplicitamant el gros èxit portes deis col.legia electorals. GRAN ENTUSIASME EN EL MI- aquesta. Ataca la política d'in- NA a Sans, Espanya -Industrial,
ra han sorgit dificultats, per demare Instruetiu Regionalista d'ArQuan trametin es noms i TING DEL DISTRICTE SEGON trrvenció i digné que calla sal- número 7.
del miting celebrat el passat
gentana. i altres.
•
Delegació d'ACCIO CAT.aLA- nar el Martinenc que el partit de e
diumenge al teatre del Bosc. adreces a les oficines d'ACCIO
En el lino oportunarnent var Catalunya abandonant Esdiumenge es fati en el seu propi
Obert l'acta pel vica-presiUniversal" CATALANA poden indicar tam- anunciat
Noticiero
"El
Dea
d,
a les Corte. Carmel, 70.
'
NA
panya.
(carrrr
de
Sant
Pera
Cena he la Unió, senyor Capell,
camp.
bé si tenen preferencia per
a
"Las
Noticias",
han
fat
consse
cele55),
mas
Baix,
número
el casal va excusar l'assistencia
El senvor
i Llorens. DISTRICTE VIII
Solament en cas d'haver de fer-se
tar, ensems, la gran gentada prestar servei en un determinat tira arnb axil extraordinari el u, :puint
ta Massó
mr,neemunitat,
del president senyor Colomer, que
el desempat es conformaria amb el
acudí a l'acta i l'entusias- col.legi.
Nacionalista
del
Disde.
propaganda
electoral
Ateneu
miting
el secretan senyor Trilla ha dod'una
manara
aneadacamp
del Barcelona; aquesta nora
fer veure
Llur distintiu consistirà en
que hi roana.
a favor de la candidatura d'Ae- 1. ,al .. r e ernt e t que t"..s l'obra tricte VIII, Salmerón, 62, prin- no ens fote pecó, confirmada ahir.
nar lectura a un diacurs de l'ex- ma aittraordinari
excepeions un braçal de la bandera cata- ció Catalana.
ha
dejes
Només
hi
presea', senyor Calamar glosara
absoluta- cipal.
progrés espanvola,
de
a aquest reconeixement Ileial lana.
•
' .. a.
nle la mam
ELS 'ROPERS PARTITS
L'ampla sala de l'esmentat
en termes vibrants i patriòtics
Es prega lambe als adherits .
DISTRICTE IX
de
la
veritat:
"La
'Ven
de
Catala presentada del candidat naINTERNACIONALS
Us de i• a.io que votan En
i simpatitzants amb ACCIO CA- local estava /l i ana de gom a
lunya"
i
"El
Progreso".
En
forAvena
del
Nacionalisme
Recionalista, com un acte reganegom d'un públa entusiasta.
Rnv :' ra. i Virgili — acabä — per publica de Sant Andreu, Sant
TALANA que el dia de les elecma
esbiaixada
e
primer
diana
l'època dels matchs transS'acosta
de
la
paraula
els
Feria i ús
'Mor del districte que vol pa_
i en forma clínica el sarrosa han cions pugnan disposar d'autos, senyors Rafel Closas, Ventura timar una esparanea per l'es- Andreu, 140 i Passeig de Fabra cendentals; hoiu ja esta habituat a
asar la seva catalanitat.
Catalunya.
CiP
motocicletas,
bicicletas
i
telad•evenidor
uns Ceta dele
que tan prompte s'acaba el campioGassol, Estanis'au Duran ReyA continuarlo' el vice-presi- volgut ragatejar testimonis
En aixecar-se a parlar En i Puig, 10.
els fons , que se serveixin partidanat de Catalunya els costees primera
quals van ésser
Josep Barbey i el s'andaba Rovira i Virgili se t'ovaciona•dera de la Joventut Nacionalista repórters
par-ho a les oficinas d'ACCIO nah,
Casal
Naciocardes lacia desfilar per Unes ziamps,
de
la
Prrrnsa
local
i
GUINARDO. —
Els parlamenta s'inspiraren Atara la Llar pur la 3t.Vil
de Mataró feu ús de la paraula,
CATALANA, deixant-hi noms i ;
en
noble competencia, el mes selecte
els
milers
de
ciutadana
que
omnalisia
Guinardorene,.Avinguda
en la més pura passió patriati- tasca de collaboració amb Es'ara una crida a la consciancia
adreces.
de Nostra Senyora de Montser- que lian pogut contractar per Vesdel distriete, oprimida pilen a vessar el teatre de mas
! ca i provrscaren en l'auditori
• •*
que cada
rat, cantonada Sales i Ferrer. tranger.
" r' Yat ' d'7:u6
; nornbrosissim sovintejades ova- Ptanta
•--s- maquinacions de la po- rabuda que existeix a Barcemes segura la cantianca (De den a dotze de la nit els
Com tots els anys, el F. C. llarlona.
cions.
antralista.
en
la
victqria
de
la
'lastra
Pä.Heu's aquí una coincidencia
NA. que no té '
1 ches feiners i d'onze a una del echona ens té preparat un calenstari
i Virgili
fou ("jacACCIO CATALANA.
ya
ra
...a a continuació Al primer
Ra
n
que promet esser magnífic i fa que
candidats de guata, te obrrta te d'una entusiasta aclainariö. tria ',If que no faria a las Corte • matí els dies festius).
d'alcalde de Mataró, se- adificant.
hom se sentí ja frisaba solament al
A nuna Iliata per sufragar les des- El públic, a peu dret. l'acornia- can
Tant sauna dient que l'accosa ratracirdinäria, pera DISTRICTE X
seu anulad; de mamen sois podem
.., presentació de N'Antoni L'ANGUNIA DE "EL CORREO peses de la propera Iluita elee. en mig de xardorosos aplaudel
que
hem
cresser
indiferents
Llenen
i
Escotes
Prat
de
la
dir les guatee primeras visites que
denants.
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contritoral
per
• aavia de meraixer
CATALAN"
ja hi ha estipulades:
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buir-Iii
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me""Tot
fa
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tots els bons naciona""Y"'
"
"
E
P"'"
que no
Els senyors da "El Correo
Dies 5 i 6 de maig, el "Moravia",
Centra . ase onalist a Damatant victória al districte se- tar la reo deis eat alans ;
: que per aquest rnotiu,
dies an- sura de les sa y as forces.
de Brenn, equip tot ell format per
crätie del Clot, Muntanya, 7.
. 1!•
aatiment i per patriotisme Catalán" estala aquests augu•
n.""sap
gon.
a'
si'
11
Cal
que
tots
els
patriotas
que
"
'".an
d."1
s'havia
com
datura de la Lliga
Delegació d'ACCIO CATALA- valUOSOS elements txecoslovacs i
...le posar doble esforç per guniosos. Els brillants
• ••
ras de la victòria que la candi- encara no hi hagin contribuit,
que alele vol ter , el jaumi. s ina I NA
Poble Nou, Pujadas, ISS hongaresos.
s'afanyin
a
fer-hal
es
publicara
la
Oportunamant
assoDies t i rz de maig, el "Daring"
'entro
Rambla del Triamf i Ma
"
" isla,esPPT
:a.m deis nacionalistas del datura d'Acciú•geCatalana"
4ffliu.).
Inés
irtPrverd
guia
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arnh
la
situare',
ruin
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CIUTADANS:
Passeu
per
los
vinent
els
turnä
que
el
diumenge
poses
a
o el "Rachas", de Brusel.les, en la
i„
ar
t
f
acili
parla daspras En Sal- lira el diumen
per
,
aaiaegis
T
deis
oficinas d'ACCIO CATALANA
impossibilitat que vingui el "Veersl'urna olla es;uleat ti :e r a ‚an'.
Maltea dirigint una cälida menten tothora. Cada dia pu- (Trafalgar, 14, entreso a a dei- tasca deis electors.
SARRIA
chtoot
• ii ovablica el confrare un davantal
Tots
els
oradors
fort
• ió en tons d'una ardent
c
Voteu i tau votar la candil-laDies 20 i 21 de maig, 1- Iliord", de
contra la easalidatura del na- xar-hi la vostra aportació.
paiagariú d'ACCIO CATALAACCIO CATALANA, després tunas nacionalista de N'A. Ravi- eionats i interromputs amb HA, Baixada de l'Hort de la Vila. Londres, els bons notables amateurs
I argumenaplaudOnents.
• seguit, En Josep Darbey cionalisme autentic.
de
les
eleccions,
publicarä
la
ra i Virgiiil
que enguaziy sembla guanyaran, per
ai rallen la personalitat ta en forma qua fa un flac sertercera regada, el campionat de Lon:alista del candidat. piedres.
''le la Joventut NacionaDies 31 de rnaig i i i a de juny,
ae Mataró, i afegint que
el jamba equip proiessional "Duni Josep Cucurull,
de
42
anys,
sals,
districte té el deure de
tat, té, en germen qualitats que l'han
dec", un deis més notables de la Llide 28.
sortir triomfant per in- triótiques organitzades a Sabadell, are- nacionalistas votem, la candidatura na- tealectual del raonament, donant con- lot envejable.
ga Escocesa, el qual compta amb
torne justos a !es idees confusament
la fasta de Sant Jor—Celebrant
-ar-se a l'alt?ament de Ca- bailen escampant -se per tot el distric- cionatista triomfarä,
Carreras
L'eloqüencia del doctor
qualeues de les individualitats mes
Sigui de qui sigui la victória, aques- percebudes en principi, ileaminant
di, a les vuit de la veten, a la Plaga
a per la seva Ilibertat.
te a fi de ter trío:atar en les vinents
celebres d'aquell país.
Ii valgué calorosas felicitacions.
de la Constitució es bailaren sarda.•alment, el candidat senyor elcecions la candidatura nacionalista ta sera d'aquelles que, per damunt de les relacione que les articulen, (limaraEl
nostre
Anintament,
en
a
seI aquest calendari no acaba pas
nas.
Marta Ilegeix unes ratlles en les proclamada. A Sabadell, on el sentit tot, hauran volgut fer triomfar els ne la visió justa. El pensar be, al va—
darrera
sessió
municipal,
ha
acreaquí, 51116 que promet continuar set—El passat dissabte contrague
quals agraeix la distanció d'haseu torn, facilita el parlar be i en de- . dat per unanimitat, editar periódicamés pur de catalanitat és una cosa seus ideals. Sanee que ningú pue,ui
tisis el 3 0 de juny; la naver . 'tat designat, designació normal catre tots els ciutadans, en- dir que el motiu de la victória o de finitiva és una condició essencial. Lea ment un Builleti Iluniclpal, del qual matrimoni, en aquesta ciutat, el jove manalment
tural reserva eras priva de dir encara
que ha acceptat cona tot bon guany seta proclamat, d'acord amb to- la derrota es troba en halare, sind pensar ajustat a la norma balmesiana projecte ja rahaviem parlat en altres cscriptor i poeta En Salvador Tor- quins seran els altres probables
talat ha d'acceptar els lloes tes les branques del nacionalisme lo- que tant la derrota com el triomf se- de veure en les coses just el que hi edicions. Es de Boa einteres que els rell i Eulälia amb la gentil senyo- equips visitants.
que se ti assenyalen en ma- cal, una aandidatura nacionalista. I ran deguts exclusivament a la inten- ha i res mes, és el que permet par- regidors han tingut perque aquest afer reta Maria Cucurull.
nieras I le nerill.
lar amb conde:6, amb claredat, arnb
han/ ha escollit per representar-la a s:tat que hont hi hura esmerçat.
MOTORISME
—El mercat electoral d'ahir es va
tos resolt prompie i aixe fa esperar
Abans dc loure lacte es Ile- eadvacat i ex-batee senyor Pene PasDilluns passat l'Ajuntament, ordre i bellesa.
acure molt concorregut . La placa
que aquest interés no docaurä sinó que,
EL III TROFEU ARMANGUE
gi 1 . 1 manifest adreeat als "Ca- q ua! Satichs, el qual va a la Iluitä reunit sessió ordinaria, aeor
d'En Pri rnestava envaida de jorasFeu un anälisi dels arras propia de
, es complirà l'acord dintalans del districte de Mataró", amb la bandera del Bloc Nacionalis- da per unanimitat editar parió- la nostra expressió verbal, estudiant- conträriamen t
(3 d ejuny 1023)
de dies.
tele i feien acta de presencia els
breu
nombre
tTe
que feu unànimement aprovat i
dieament un Maritata Munici- los en els parlamente deis nostres grans
Pel gran premi del Moto Club de
ta.
candidats senyors Eduard Recasens,
su bratllada la sera lectura per
REUS
El fet que la candidatura que re- pal.
Catalunya hi ha rebudes, fins ara,
honres dele temps cn que la llengua
Nougues i Nicolau.
un liara aplaudiment.
presentará el senyor Pasqual Salichs
Nostra volgut amic el era pura i dels moderna oradora que La setmana catequistica -:- La
les inscripcions següents:
com es va apropant la (lata
sobtada presentació del hagi estat proclamada per la triple reverand Frederic Musel ha es- han assolit una intensa compenetració festa do Sant Jordi -:- Notes deTal
Categoria 75o c. c.
les eleccions va guanyant terreny
e andidat nacionalista ha desnacionalistas
sabaNúm. 1.—J. B. R., Josep Boniquet.
aliança d'elements
ial nomenat vieari de Papiol,
la candidatura del nacionalista senyor
nacional. Féu també una
electorals
pertat en tot el dista late un en- dellencs, vol dir que la proclamad() on . immed'iatament traslladarä amb l'esperit
Categeria
aloa c. c.
Recasens, el qual es gairehe segur
comparanas interessamissana entre les
Dilluns va celebrar-se la processo,
tusiasme i una fe que va crei- compta ara}, el maxim de garantia la seva residencia.
que
quedará
elegit
en
primer
nac.
caracteretiques de la :lastra Ilengua i
arte tizial de la setniana catequistica,
xent a tnesura que les realitats
quant a la personaiitat i la sera sig— Seguint el Cura d'iniciació oral
Reus, i amb ells els nobles del disles da eanglesa, francesa, espanyota,
qt:e resultà inolt
%afirmen els mes faliaos ala- Mí:cacee a la qual cosaeea lógica mes i com a sessió extraordinaria
Joaixí com (de la
italiana
i
alemanya,
El governador militar de Tarrago- tricte provincial, li donarán una vogneis amb ells, el d'una pro- elemental afegirla que el trioire de la retina Católica prepara. una ce. nferènla
cultura lingüistica d'aquestes nacions t na portava la representac ió del capi- tació con' poca candidats hauran asMili [12 "11113
pera victaria més per a Cata- candidatura es un fea
cia a càrrec del doctor Lluís CarneQUI PERDRA?
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lunya.

SABADELL

Les elebcions -1- Conferencia
del canonge Carreras
Durant aquests dies. els elements
aac ionalistes de totes les er.titats pa-

AiiI DIJON, dia
a

les dee ile! VeSge

miTING

SI kial del Emana Republica
Catala dc Sans, curras de Cros, 5
Parlaran, entre Ares oradors,
VENTURA GASSOL
LIJAS JOVER
• a4erf ESrEVE
V IDAL DE LLOBATERA
i el candidat
AN TO:sa ROVIRA 1 Vli.r e;ILI

1,1

I diem que és un fet, tenint present
les caracteristiques que e:iza:my olereix la vinent Iluita electoral a la riostra ciutat: des de la ur.a pila d'anya,
les aleccione a Sabadell eren. podriem
dar, intervingudes per una mena d'elements faceclosos sense cap altea tinalitat que la d'impedir la victória dels
ideals nacionalistas regnants entre nosalares. Peró aquest any—no direm sortosament perque no seas vulgui interproter els mots dlferentmentedel
sentit que ele donarietc—, la Bulla
apareix despullada de tota
faceea i qudda nua i diáfana a la
vasta de tothom a ' d'una banda la candidatura, anomenada d'esquerres, amb
tota la significació que eisclou la persona del candidat Lluís Companys Jove. D'altra banda, la candidatura
anomcnada nacionalista i en veritat
realment nacionalista, amb tota la torta del Inés apassionat nacionalisme, i
que ha nomcnat representant scu cl
candidat Pere Pasqual Salichs.
La cuca fera o millar, la cuca cura
que fria relliscar altres anys la candidatura nacionalista, aquest any no
ha sortit: entre una candidatura
altra, no hi ha cap entrebanc. Si els

solit mal i del Piorat es tenen noticies que la votació será nodridissinste
i és de creure une les comarques ale
arragona respondran com cal per tal
de que tots junte poguetn assolir
una esclatant victória, ja temuda i
prevista pels anemias.
A la jornada del mercat electoral
d'ahir hi hague algun petit incident
del que en fou promotor el propi senyor Nougués, que s'abronca, amb
un grup de radicals. En Nougues
fou acompanyat en un automóbil per
la malicia cap a Tarragona i un jove
radical ion detingut.
Un subjecte de Cambril menaca
a un nacionalista emparentat amb el
candidat senyor Recasens, dient-li
r:12831511C1111111EliERSIVillgiii311111111113111111111111•11111111381111•1111111•111111•1113111111112518111111511Ziliii 1
que ell—el de Cambrils--pod ia , si
•
li
ÍII
IIi i rolla, detenir-lo, "per qué es del sol, metent e
E
No sabem per que es dallen creua
re que serveix l'ésser del sotmetent,
aquesta
pobra gent! Que creuen que
2,
1
no podran votar, els que no ho són?
Fot aixo son auguras de la gran
r
:i
victinia que assolirà diumenge el
candidat nacionalista N'Eduard Re-

i la costra, arribant a la conclusió del
ras, la qual revestí el carácter díadeure patrietic i espiritual de tornar
tima.
del reos.
El doctor Carreras definí l'objecte a l'expressió pura i natural
estimant-lo
del Cura, precisant la seva Mi.5. 5ió de t" kli'n'' "sP2ca" t-lo 1
una forma del verb de Déu. La
serv i r per la purificació i superior ele- com
finor i hencsteda t de l'esperit es travació del Ilenguatge parlat, adaptantllueix en l'elegäncia i pulcritud del
to a les nobles característiques del geni de la rae?, que li donen una fe- i iletlgualge• '
Encoratjà la joventut a utilitzar el
somia ben prapia, avui alterada pels I
scgles de decadencia i la superposició Curs d'Ilniciació oral per elevar i enen els
d'un idioma estrany i sobretot per la riquir el seu parlar, estudiant
funesta influencia de la instrucció es- Ilibres i discursos dels mesares del bell
colar, tal com avié encara es practica. parlar, les formes pures i genuinas del
Estudiä la relació entre la paraula nostre idioma nacional, que si avui no
pot resistir la comparança deis ida
i el pensament, fent notar l'ajut que
d emllat amb Iliberecepressió oral presta a la funció in- mes que s• han eso

ta. general de Catalunya.
Assistí tambe el governador civil
de la "provincia".
Acompanyant a l'arquebisbe de
Tarragona, cardenal Vidal i Barraquer, ringueren els bisbes de Vida
Solsona, Lleyda i Tortosa.
Durant el pas de la procese& en
alguns llocs de la ciutat, algunas "carretilles" de les que dispararen els
"diablas" explotaren entre el públic
que guaitava el pos de la processó,
aesultant boli nombre de lesionats,
entre ces dos !tomes ferits d'alguna
importancia.
Els ferits s'anomenen Antoni

Si ara que se't dernana aquest petit sacrifici
el regateges, qué faràs en les hores difícils?
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cateas. •

Hiere".

a !IRIS-PARK

osrer de •Vnlerci3

entre •ribau i Montaner
ino-Tque
if—
fou susAquest
g
per
ordre'governativa
el
s
e
li
dia 23, se celebrará

avui dijous, 26,
a les 10 del vespre
Parlarän els senyors:
Ensill Canals
Octavi Sabor
A. J. Palau Ximdnez
Joaquirn Juanola
Francesa; M. Masferrer
Pelai Vida! de Llobatera
Josep O. Anguera de Soja
Ventura Gassol.

M. Massó Llorens
i el candidat N'Antonl Rovlra I VIrp111
CATAL.ANSl la d ignitat ciu.
tadana, ofesa per l'arbiträria suspensid anterior, elegeix la vostra presencia a
aquest acta

Núm. t.—Elizalde I, Ferran de Vizcaya.
2. — Elizalde II, Josep Feliu.
" 3.—Salmson I, Robert sendas.
•
A.—Salmson II, Luden Desvela.
5.—Loryc 1, X. X.
." 6.—Loryc II, X. X.
" 7.—Loryc III, X. X.
El J. B. R., cotxe de fabricació na: dona!, representa una important ins2 e cripcide'que augmenta encara mes
l'interès de la cursa.
El ten constructor, En Joersp Bo•
niquet, que tantes proves te donades
del seu entusiasme per tot el que es
refereix a motors, ha posat red el
e
sea amor propi en la presentacie del
seu cotxe en aquesta cursa, amh
propósit d'obtenir una sorollosa vicEl J. 13. R. aquest, és completa:. ment de serie, a excepció del motor
primer d'aguces tipus construit per la
casa Ruby, seguint les indicacions
•
facilitades pel senyor Boniquet i ateer•
s nent les manifestacions dels que
Iban experimectat, podrà aconseguir velocitats sorprenents amb tot i

que la seva cubicació no arriba als
75o C. C.
30XA
ELS CAMPIONATS
D'AMATEURS
Segueixen activament els treballs
¿'organització dels campionats de
Catalunya de boxa, que han de ce-

el mes de juny vinent.
• El nombre d'inscripcions augmenta cada dia i la Federació evacúa

lebrar-se

diäriament nombroses consultes que
li afín fetes de diversos indrets
Catalunya.
Tot fa esperar que aesoliran
.
ixit definitiu.
LA VETLLADA AL FRONTO

COMTAL
Entre els aficionats és objecte
nimats comentaría la próxima vetliada que es l'ara al Frontó Corntal,
i en la qual, ultra el gran comhat
que posara el formidable boxador
rnadrileny Ruiz davant del nostre
e
'ase rei del k. o. En Josep Girones, En
Franck Hoche Iluitare amb En Bale • zac.
la característica d'En Balzac es
la Seva guarda al revés, davant la
qual l'Hoche s'hi trobarà molt compromès.
Sembla cele VAI s estä disposat a
concedir tina revenja a En Valla
pece una vegada hagi fet el scu combas amb En Sáez. que oficialment és
el que té prioritat per a disputar el
titol de campió.

Noticiad dels Cercles

-

Dijous 26 d'abril .de

LA Plessstrei LA
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MOTO CLUB DE CATALUNYA
Avui dijous, 26, a les set de la
tarda, tindrà lloc, a l'estatge social
del Moto Club, el repartiment dels
premia als guanyadors de la Prora
de Regulaeitat Barcelona-SaragossaBarcelona, feta amb tant gran èxit
:ele dies 2. 3, i 4 de febrer filtim.
Horn ¿emana que cs considerin invitase tnts els Ser:5 del club, vista la
imposeibilitat de fer-ho personalment
re- manca material de temps.
SOCIETAT CARRERES
DE CAVALLS
S'han rebut noves particulars de
la visita a la nostra ciutat de divernos representante de la quadra del
senyor marqués de Sant Miguel, entre els quals es parla de l'"Antonio"
"Wilow", guanyador anuest darrer,
abans d'ahir, de la Copa de la Reina,
a les curses d'Aranjuez.'
Per a l'aficionas conJtitucix un veritable place visitar les quadres de
l'Hipódrom, on es troben Go formosíesims exemplars "pur sang".
Entre els que mes atrauen la mirada dels intel-ligents lii ha el "Gasconnade", una euga de tres anys que
acaba de guanyar a Franea, on l'adquirí el seu actual propietari, senyor
Mata; "Wye Valey", una altra euga
comprada a Anglaterra, de l'Associació Rivera-Baró de Güell; "Collier",
un cavall negre, preciós, i vencedor

a Franca, i altres diversos que facien interminable aquesta relació.
La Societat té molts motlus per
esperar que la temporada d'en- guany superarà en èxit totes les anteriors, puix ultra que a les curses
bi prendran part an bon tiornbre de
cavan', l'afici6 del públic a aqueas

'espectacle es cada día mes gran.
CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
Avui dijous, a les des de la n:t, al
local del C. E. C., En Raid Degollada saneare el cicle de col-iterencies sobre fotografia amb cl tema:
Fotografia dels colore de la natura.

RACING CLUB
DE CATALUNYA

Prossegueixen amb entusiasme rk
preparatius per a les curves d'autornO
bils que, com ja varn dir fa alguns
dies, se celebraran cl proper més de
juliol, a efontalegre, ansb rnotiu de
la diada de Sant Cristófol, patró de
l'automobilisme.
S'han rebut ja diversos i valiosos
donatius, entre ella una magnífica
copa de la Colónia 130:C, de Montalegre i també una eltra deis directora de la famosa Conreria.
El Racing Club de Catalunva
(Metropolitan Teatre, Corts Cata'anes, 595 i 597), entitat organitzadcra
d'aquesta cursa, s'ofereix incondicienalment a tots els que desagin adquirir dades de la dita cursa.
***
Com anunciàrem ,abir sortiren cap

a Milan els senyor Armangué (F.)
i Martino, director tecnic i arquitecte de Tribunes, respectivament, de
l'Autódrom Nacional de Sitges, comissionats per anar a estud.ar , sobre
el terreree el funcionament dels serveis anexes a un Autódrom, en pie
na cursa i adquirir tota mena de detalla perquè l'organització de les properes curses inaugurals sigui tot el

perfecta posaible; ultra inspeccionar

l'Autei:drom de Monza, els senyors
Ar mangue i Martín° es reuniran amb
els elemento mes signi ficats de la indústria del volant a Deba, tal i con)
es ten recentment amb els ¿'Anglaterra i Franca per anar ultimara tot
el que pugui contribuir a l'èxit de la
inauguració del nostre Autódrorn.
VEÇA

COPA PRIMAVERA
Novament, el vinent diumenge. les
nostres naus de serie es retrobaran,
per tercera vegada, per a disputar-se
la Copa Primavera.
Serä la llanta de diumerge, la prova decisiva que posi fi a la discussió
d'enguany? La victeria del "Giralda V" , a la segona regata, fou tan
prima que malgrat tenir incites Probebieses, al set] lavo', tot fa creure
eue cls sis segons cine solament el
separen del "Bajaezo" pugui donar
lloc a resurgir aquest darrer, arrabassant-hi la davantera, i quedi en la
situació del “Gavot", que per ésser
posseidor de la copa ha de guanyarla dues versades mes.
D'altra part, hem de tenir present
que la dissort perjudicä Ilastimosament el "Mercedes", cl qual, de dret,
li tira pertocava la regata.
Tumbé bem d'esmentar que no seria estrany que el "Baranda" dones
una sorpresa, cona tampoc que el
"Gavot" deixés de refermar-se la
possibilitat del trinco!.

Les condicione del reglament, proclamant vencedor el que asseleixi
dues regates seguides, densa a la - Copa Primavera un mes viu interés, que
augmenta considerablement a cada
nou triomf que es presenta.
La igualtat de torees entre els balandres barcelonins avalora considerablement les nace, que es desearotlien amb molt entusiasme.
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en perfecte estat, completament equipat
Raó: Llúria, 20, 2.-1.
de 6 a 7

Colli g rèllcia

Joao Miguel
CUSGI

Dissabte passat el senyor Miguel i
Cansó dona al Fonent del Treball
Nacional l'anunciada conferencia, el
arma de la qual era "Algunes consideracions sobre futures relacione d'in-

tercanvi comercial amb Tareco-esloraquia".
L'acte, al qual assisti nombrosa concurrencia, bou presidit pel senyor Pere
Alier, vicepresident de la Cambra Industrial.
El conferenciant fea un l'es11111 nisróric de Txecin-eslosiquia, ocupant-se
de les seves fonts de riquesa prioripala, este sen la producci6 carbonífera
i de ligniss. de ferro; la indústria sucrera, la fabricació de malta i cerveees, la del vidre i porcellana, la de la
fusta, i les manufactures de (otee
llame i seda.
Digué que el balanç comercial de
la dita República. correspenent a
l'any 192a, es salde amb un actiu de
4 .877 militan de corones. L'exportaci6
arriba 3 27.312 milions de ccrones, i
la impertacie a 22.4,35 milions.
Referint-se a les irelaeinns de la República amb Espanya. d'eme' que del
gener al setembre de 1921 TxeceesInväquia va exportar a la península
24.998 qu:ntans metrics i Espanya exporta a "rxeco-eslovequia 529.072
quintans mètrics.
Segons les dudes del conferenciant.

el balanç bancari t_xeco-eslovae
1 5 de desembre de 1921, pujava
737.096.000 corones en divises i
cedes mtrznaeres, i 546.465 000 corones en metall or, plata, coure i níquel.
La circulació
bitllets de l'Estat
representa 84 rnilinns de enromes, és
dir, menys del limit legalment flema
Paelä de les persieralitats politiquee
mes eminente del rafe, acaba la conferencia ressen yant la fin de mesares
de Praga i afirrnalat 91:e Tx • cnesleväquia ésser sei mercat imrortantissim per la nostra preducele.
El conferenciant fou molt aplau-

dit.
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senyor Santamaría li explicä
que en el pressupost 1923-24
nri han estat, en realitat sind
, prbrrogues, concertados co un
sentit mes favorable al Munieipi que en el oressupost anterior, es a dir, produint un ingrés
respeetable al Munieipi. El S2completa iles maS'obre la siessi6 de segona nyor Maynes del
senyor Santaronvocalbria a les sis, presi- nifestacions
maria. El senyor barrí de Vidir)? -el :retirar Marques d'Alella, ver
diu que ven Eassumpte tan
Es liegeix l 'art a de la SPSSió
fose. cona abans, i anuneia que
anterior, que es aprovada.
un altre dia que ho hagi echtDESPATX OFICIAL dial mes tornara a frartar-ho.
El senyor Santamaria diu que
1. Ofief de l'Alealclia rorounicant diversos afers de la Ce- merque es convenci que PS tracia de pròrrogues amb PIS maOnvern.
Mieeite
teixos gremis que en el pressuII. Ofici del Municipi
Llevda demanant t'un PS ron- post anterior, se li proporcioni
r erl e' ixt a la Banda Municipal de tot el nerpssari.
Barrelona que amenilza los
El senyor Matone diu que leatestes que se celebren anual- plira impost. torea creseut
ment dies 9 i 10 de maig a als passatgers que arriben a
aquella poblari6, al ~ole Bare,, Inna per mar; demana que
ternos prega Otle designa una EAlealrlia nun si pot fer aplirepresentació de regidors per car un impost mis baix. El sea arompanyar-la. El senyor nyor marques d'Atrita dita que
Mas-mes presenta una proposl- hn veta mott difi e il perque l'imcid incidental (Retal que. s'apeo- post es de l'Estat. El senyor
Vi PI poco de Lleyda, i aixf es
Bordes afegeix que eren que la
fen.
Junta del Port hi earrega una
IlE Ofiei de la Junta de Mir mica, i &mana que quan
seus menifeatant que el senyor nomeni ela regidora que hag:n
Retama' Bosch i Alsina ha llegar d'anar a la dita Junta, que ena /a rintat tina imuortanilssitenauin quelcom en coses mama col.le e eid de mor-vedes, que, rítimes. El servor Maynes diu
se.gone la vohintat del donant, que han d'éss e r els diputats a
slaa creal al Museu de la Ciar Corte els que han de fer alguna
lad-olla la "Sala Bos ch i Alci- rosa per millorar aquest arbana"• Els senyors Degollada. May tri tan enorme i pnjudicial por
tid f Marques d'Atolla agrai- a la nostra riutat. El senyor
ren els donalius que es fan a Bromon diu que fa free mesos
la riutat i 'litien que n'haurem havia explicet el maleix ninIr prender exemple tots els eing 5 l'escolta, i demana que l'Al1
raldia ajudi a les gestiona que
Es pasea a
per a aquest fi fa l'Assnrineid
L'ORDRE DEL DIA de Forashrs. El senyor Saba' ter s'adhereix al prec de41 seDamunt la taula lo ha nou nyor Bremnn. El senyor mardiel amena ordinaria pendents qués d'Alella dita quel Consisde disrussió, sis dels quals fo- tori tare tot el que pugui.
rera aprovats Un d'ells que fracA dos quarls d o non el sela de concedir Eadministració
i cobrauca de Earbitri sobre nyor marques d'Alella aixeca la
anuncie no permanents de papor sessin.
per a Eexercici 1923-24 al Senvor Deogracies Palomares ArNotes informatives
näiz, originà una discussió ent re
DEL EG ACTO
els senyors Mayales, Olivella.
L'Alcaldia delega el regidor
Bordes i Bajó de Viver sobre si
s'havia rEaprovar o de restar senyor Olivella perquè la redamunt la tanta: s'aprov à amb presentes en la funcin nrganiteta voto co contra diels senyors nada per la m'arrió de la revisOlivella i Bard rIn Viver. Un al- ta "La Vid Catalana". portaven
tre. que proposa que es ronce- del ("tremi de Taverners de Bardeixin 2.000 pessetes per a apa- celona, la qual se celebra anit
funcin era
riar le.s faearar.?s dels ninxols del al teatre Tívoli. Ladel
14 anien rommemoració
Oementiri sie l'Esa tambd origina debat entre els senyors versari de la fundació de la dita
Marjal, Domenech. Baró de Vi- revista.
ven i Matons: finalment, cona
D'URBANITZACIO
hom (lit, feas aprovat.
a
les
gestions del tiDegut
La maloria deis dictàmens de
del districte V.
les diverses Comissions, Iota nent d'alcalde
Vilaseca,
el dissabte roelle do no gaje , interés, sapos- senyor
mençaran
les
obres
d'empedrat
varen. Gairebé Iota els que res- dele carrero del dit dial
riete, esfa-ven pendents de discussió per sent la Punta de Santa Madrona
la vinent sessid. hi quedaren a l'assenyalada per donar prinpre -s (lela senynrs Band d.., Vi- cipi a les diles obres , que eón
ver i Marial . Alguns deis apro- de les cornpreses en el Presuvals ho foren amb el vot en post de la '-din-iota",
c ontra del senyor Barn de Ni— Avni lambe es comenTaver.
re. a :Tarjar Eempodrat d'un
PflOPOSICIONS gran nombre cte carrera, amb
Se'n presentaren tres. dos de aplieari6 nl pressupost de la
1r e onal's són les segiients:
"décima".
Dels sonyors Tuss11..funs-ent,
Her'
LA DIRECCIO DE PARCS
Tumbo. Degollarla. Blajot i
tire, derr arant que en honor de
PUBLICS I AP,BREDES
Nnstra Senyora de Montserrat,
Aquesta Direrei6 assabenta a
patrona de Catalunya. doma,
PiS "amateurs . ' de les flora
divendres. dia cate se celebra la Iota
que es tro ben en magnífica floeeva festivitat, s'engalanin !es
rida les nrbeedes del Pare del
fasianes de 1,, o Cass ConsistoGuinarrld. enire les quals hi han
rials i que la tanda don: un les
les Spireas Waigelies, Cornnironceri públic de 6 a 8 tarda al
1 altres. El Paro esta molt
Ene. que, d'acord amb el direc- coneorregut.
tor, assenyali l'Alealdia• El Sr.
Don:Anee/a digné que creia que
VISITES
un Munieipi, taam un Estat,
visitaren
l'alcalde
els
Ahir
ha de ((T'ir cap religió, i afegf senyore cònsol i vice-cònsol de
que la minoria radical volia Franca, manifestant-li que EAque constes el sen vot en contra. juntament de Beloy en SauterFou aprovada la proposició re p is ha delegat per cobrar els
Del s senyors Maynes. San- 500,000 frenes votats pel nostanta rini Junyent: perquè es tre Consistori per a la reconsclestinin 750 pessetes per a sub- trucció d'un poble francas.
vencionar l'Hospital de la Mag'Famhe ei visita. el regidor
dalena. Aprovada.
d'Arrió Catalana. senyor Josep
MOCIONS Barbey, anunciant-li la visita
El senyor har6 de Viver ¿e- del fill del pintor senyor Simd
mana com s'han f e t els con- Gómez per ofrenar diverses tecerts de robranca d'arbitris. El les al 'Municipi.
zsio
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L'EXPOSICIO D'ART
La Junta muniripal d'Erpntrieinna

d'Art ha posat a la venda elst tflols de
cooperador per a la Próx i ma ExPsixiciö
do Primavera, durant la anal la Banda
municipal executarä escollits marero:.
Els llora on s'expediran els dits titele, que serviran per tora a tempnrai al preu de 5 pesse'es, san els seaiients: Atraerle: de Forasters. Cto.o/
del LiCell. Cfrcol Artfatic. Cala Paras,
Cfrcol Cneador. Crol Eqüestre, Atenen Barretea, Galeries Laietanes.
Payasa Catalä, Centre La-alifara, Pelea de Catalunya . Casp i Marque:: del
Duero.
ARXIU D'ETNOGRAFIA 1 FOLKLORE DE CATALUNYA
Avui, dijese, a les sis de 1, sarda, el
ratedrátic doctor Tomás Carreras i Artau enmenearä a l'Arxiu d'Etnografia
i Folklore de Catalunya (Facultar de
Filosofia i Lletresi d'aquesta Univcrsitat, un rurset tir dues Mono sobre
el Segrjrnt alt silMpt e : "Estudis sobre
la mrroalitat primitiva". La segona
serä donada el dimarts, dia primer
de maje. a In MIltAita hora.
Porlon assiatir-hi ls enelaboradnets
de lArxius i nitres persones intereasaalee en .easaumpte.
CONFERENCIES DE QISIMICA
13 LOG ICA DEL DOCTOR
BERTRAND
Com a continuarin deis ramos r Vraordinaria de Primavera inaugurat: engnany amb tant exit per I eunnent
mic professor Charles lIourett, el :lissabte, din 23 del enrrent, arribarà a la
nostra cautat leneigne nutmie niolegie
domo:- Gabriel Bertrani, professer de
alineela
etjourf es i ca bi
r?.la
' 71e la Ne
°;-.f,
l'Institut Pasteur, de París.
Com Po nostum a l'Institnt de Qufmira »Orada, a l i organitzar enyeses
cursos ha pensar ene ultra les
enns purament rientifigiteS dedicados
ale alumnes ele neriola i a aquellos
persones ase ami) preparació sufiaiist
per a enmprervire les seres ensenyanees mol; esperialment a metges i farmar: entice annseriguin oportunament:
ehltima eerä de caräder general,
%ene prIhnra. a fi que puguin ..eroltnr
a rineiene mesure gliants devote i admirador, tó el savi que ens honora amb
la seca visita.
CONFERENCIA DEL DOCTOR
NEBIOLA
En la oessia académica inc relebrarä avui, dijous, a les set del veepre, al
seui estatgi' social la Societat MétihmFarmacéutica deis Santo Cneme i Damiä. el doctor Nubiola desenrotllarä el
aegUent tema: "Diagnestie diferencial
de in gestada-.

Noves religioses
Quaranta hores: Avui acaben a
lieglesia de Nostra Dona de les Escoles Pies (carrer de la Diputació),
Mores d'exposició: De dos quarts
neu del mate a dos quarts de set de
la tarda.
— Comunió reparadora: Asan, a la
Parróquia de Sant Pera
— Cort de Maria: Nostra Dona de
les Grecies. a Sant Pire, o del Coll,
a l'Esperança.
— Vetlles en sufragi de les änimes
del Purgatori: Torn de jesús Salvador.
Del Bisbat

L'Institut Catalä de les Arts del
Llibre , els alturnes del qual han fes
una visita a la Biblioteca Episcopal
del Seminari, ha regalar a l'esmenrada biblioteca un excmplar de l'edició
facsimilar de l'incunable barceloni "Pro
condendis orationibus - , escrit per En
Bartomeu Mates i impres per En Joan
Gherlinc (1468).
, — El doctor Guillamet. bisbe d'a, questa diócesi, ha fet els següents
' nomenaments:
Ecónom de Premia de Mar, mossèn
Miquel Nicolau; de Vallromana. maese:1 Ramon Altisent; vicari dele Angels. mossen Jacint Solé; 4 Vilapiscina, MOS5rIl Joan Auguet; de Comellä, mossen Andreu Balcells; de
Codines, mossen Joan Nicolan; de Papiol, mossen Frederic Muset.
Casa d'Exercicis Espirimals de la Co-

El

ria de Sane lgnasi
7 del propvinent mes de maig,

a les onze del mate, començarà a la
Coy a de Sant Ignasi. de Manresa, una
tanda d'Exercicis espieituals, de cinc
dies, per a seglars. Es faran en caralä. Per a mes detallo, escriure al Pare Director de la Santa Cova, Manresa. Niarrú no ha de donar-se per
admès si no ha rebut abans resposta
a f irmativa.
l'esta de Nostra Dona de Montserrat

La tinencia parroquia! del (-ruinasde, de Nostra Dona de Montserrat.
celebrare la seta festa mejor demä,
divendrcs, obsequiant a la seva patrona atnh els cultes següents: A les
set. Missa matinal. A les dese Ofici
solemne. Sera celebrant el M. I. doctor Gabriel Auguet, canonge pemitencier de !a Sen. Dirà e! panegiric de
la Moreneta el elector l'ere Ginebra,
redactor del "Foment de Pietat Catalana". La Capella dele Angels cantasä una de les millors misses del seu
repertori
A les quatre de la tarda, visita espiritual del Doctor Torres i Bages a
la Verge de Montserrat.
La Cineilla provisional estarà oberta tot el dia.
Missa en sufragi del Dr. lose!, Plan,-

La Societat Medico Farntcautica
dels Sants Crome i Dama, prega
a sota els seus seria eassistincia a la
Missa ' de ComuMe que en sufragi de
l'Iltr. President Honorare doctor Josep Blanc i Benet (en p d.). se celebrara ante cl i jnus, ese, a dos calarte
de. note a l'Altar de Sant Josep, a
l'església dele PP. Jesuites, del carrer de Casp.

LA SENYORA

Na Ramona Pez i Pons
Vídua de
HA

Sirvent

MORT

— (A. c.

S.)

La ploren dis seus fills Josep, Enric (absent) i
Maria, nora Concepció Pujadas, gendre Ramon Noguer i Comet, nebots, cosins i parents tots, ets quals,
en assabentar la trista nova a tots llurs amics i coneguts, els preguen que vulguin ésser avui, dijous, a les
tres de la tarda, a la casa mortuória, Vaildonzella, 7,
per acompanyar el cadaver a l'esglisia parroquial i al
Cementiri Non-

Crónica Judiciäria

Eis ponisliister cantaren la M'A
"Fans Bonifatis".

Acabas l'Ofici fou beneide la bse.
¿era del P. de J. de Barcelona,
AUDIENCIA PROVINCIAL
ses de Sant Jordi".
VISTA L.: CAUSES
Per acabament. tots els pomellauet
A la Secció primera s'ha sentaL al banquet Ramon Costa amb mol: entusiasme, chorejaren
Garriga, el qual va sostreure Virolai i la Salve.
A. la sortida, a la Plaza de Pi 1
mil pi• ssetes en bitIlets d'una
Margen, la renornenada noble 'le
butxaea de l'errnilla. que havia
Principal
del Valles" acosnpanyi e
deixat En Joan T'Ole en una ha- cant de eHimne
de la Joventut, ese
bilacö de la fabrica de reioltra
que sal senyor té a Terrassa. cutat per tots els presente.
Tot seguit la mateixa cobla dra4
El fiscal, apreciant l'abz:ss
confiança, va demanar per al una audició de sardanes.
Abans de tornar a Barcelona, es de•
proeeesat la pena d 5 dos anys.
once MPSOS i deu dies, mes la mana a En Folch i Torres persas
indemnització de 3S,5 pea,setes. parles, el qual. des del baleé de
En unes. bara-lles domestiques Casa de la Cintas féu un d'alaba
la processada compareguda a parlamente que tara encissen als 0:ma.
Pros de la una de la sarda Sortick
la Serein tercera, Carme Coba,
va causan a Angela Erlanch Sabadell él tren especial, de negree
Oarrr‘ta unes let:Si011S de les a Barcelona.
LA FESTA DE LA TARDA
que va curar als 54 dies d'assisténeia. El fiscal va demanar
A les tres de ia tarda, el Palau dc
se la castigues a un any i un la Música Catalana eslava ple de gse
dia de presó enrrecrional i la a gom.
indemnitzarid de IfiS pesarles.
Carne:id l'acre llegint En Mr.tt
Aeusat d'unes lessions que va Janes la poesia "Visió de Sam Jx.
causar amb l'auto que guiava, di".
ei processat presentat a la SeeMassen Josep Cardona parle Se'llt
No (vierta, Joan Roca- S.'srrate, "Sant Jordi. La llegenda la liSte,li ha estat interessada pel !as- rM".
ea/ la pena de 500 pessetes de
L'Esbart dansaire. integral pels
multa i la intlemnitzacid de 90 milis "San: Jordi" i "Coeona del'pessetes.
ses_, sota la cerecció d'En Joan .A,
ex.,• Cutà algunes danses popeesn
ASSENYALArENTS PER A
ca:alancs.

AUD:ENCIA TERRITORIAL
Sala primexa.—Matar,i. Desehuci. Na tlraeia Areiln contra
En Josep Martorell.
()est. Ink,rdiete. En Josep Alhereda Teert contra N'Anselm
Riu i altre.
Sud. Major quantia. En J.
Raldiús contra En J. Magrifia.
Sala segona. — Coneepcid.
Incident, En Llorens Mata Julia contra En Josep Maria Mata i altres'.
Tortosa. Menor quantia. Vidurs d'En Baldom o r Escriba
contra En Josep Riera.
AUDIENCIA PROVINCIAL
SPerió Viniera. — Les Drassanes. Cinc orals per furt, lesSinne i estafa.
Saeció segona.— Universitat.
Dos orals per furt i atemptat.
Secció tercera. — Sud i Hospital. Cinc erais per injüries,
danys, furt i lessions.

Els Porriells
joventut
LES FESTES EN HONOR DE
SANT JORDI
Com ja vam anunciar, la insta del
mati va tenir lloc a Sabadell.
Molt aban'ede l'hora anunciaret. e
estació de la Plaes. de Catalunyn
congregà una munió de parreamb les seves respectives handeres.
Quan vart arribar el senyor Folch i
altres persones del Directori, s'organitzà el trelb especial. Aguces es va
compondre de quatre cotxes, els quals
anae-en del tot plens.
L'estació de Sabadell eslava completament envaida de potnellistes sabedetienes i d'altres pobles veins. Listacant-se la rejos de les barretines i
blancor de les caputaetes que portaren al bree les noca porte:Mistes,
havia també l'Ajuniament en ple,
presidís pel sea digníssim batee; el
diputar de la ielancomunitar i conseller
dcl P. de J. "Arrabona", >emes: Ramo» Pican t i mohos alces persona-

litats.

Tot segu it
; e .1
1 comitiva.
; s orgasatz
amb la banda murecipil al cap, conotituint tina grandiosa manifestad&
A l'Ajunrament, el batlle dedeä frases d'amor a l'obra dels Pomells. Dona la benvinguda al senyor Folch,
contestant-li aqueas senyor amb altres
de no menys afectuoses per la rebuda que seis havia dispensat. Tor segun , lhorn es dirigí a lesgtésia de
Sant Feliu on a l'Altar de Sant Jordi se celebre l'Ofici, essent-ne celebrant el reverend mossèn Josep Canana, prevere. El reverend P. joma
Sim6, lloa amb mots pleno d'amor a
la Pltria, les glóries del Sant Parró

de Catalunya.

La ssnyoreta llotserrat Tusen del
P. de j. "Flors d'Arnesller - , que
dc construiir un pavelló
l'Hospital de Sans Pan, explica el r;l:
send aques:a gran ebra, que tant
posara el nora de la inslitució, i ratz
ciä que es furia una capta per cecee
ear a 2rbitrar cabals.
Tot seguir les somellistes. acampe
nyades d'algun jove. pastaren per
sala a 7ec,:;:ir les almoines.
La sea, asa par; cense:lee ranb I; :re
iitzacie plastica de la randalla.
Foich i Torres. -La Vattafoct - . ese
reos a cerrec la lectura de N'e
Bensoms. i la in:sis:ratee:O a deis inients del "Eresc
direczió de la Sean professora i epa.
SZI:e7a N'Euiälia Torres.
Per l'exceelent in:esmeras:3
sentar:6, el pnblic demanä
• :a presenta:j e a eszer.a de:5 cae
emanes r dels autors del dezere:
rnrecteri artissies, senyors Batirle
L , rfeji Frita:turma: i la cobla Cathaionia interpretaren per primera ee
gada la tirar. sardana "San: j07::'•
l'stra, d'En Josep 1 4571
Folch u -l'erres i msica del ;desee
Tingue d'esSes
Francesr
ient-la dirissis pel 5 : 11 autrr.
fen 'recs a Es
rt• t, • it
en bas ti r :. 'Feleh del :. rd
rica ese:e1:1 . 1:7Z n:' • F71
n711 2 , rosteiada pels porneiltstes
Barcelona.
Quan es disposä a garlar, 15 -. 0 In le•
retrunyi 2er la sal:
r :I
cl silenci, re.ener .::i l'oirena c'.'
llui eavia fet i parle :la:garree •
raven6 a l'Hospital de San:
donant reentpte del recaptat, qué
ribä prop d'unes mil pessetes.
Desnres, arnb rnot 5 rublert;
mor patri, feu referenda a la dala

que estas-en celebrant.
Quan acebe el s eu magnific Par la
-inet,lsapudcqei
butarer al comenear es repensen de
non.
Per ace l iar l'OrfrO Reneixemmt.
•
l'errert i;tie in Cn: tóar:'51':nato. cama formoses canean, estehines i Catreit:1 l ' H.linne a Cataleaye
de! nie , t7e tudi Soler, asno llet4'
d'En Cuirne J a Fi palie demea e!
Cant d'Els Sectxdors. que no cd dit'
eue fou aplaudit amb entusiasma.
Per el res s enyat es pot wure la
niegnitud de tose els artes.

Fets

Diversos

ATRopELL
,Anit paseada, a la Rambla de
Canaletes, un tramvia de la liitia 31 va atropellar davant del
número 2 al transeunt Malea'
Canales Arnau, de 47 anys. ha'
bitant al carrer de la Diputactd.
número 199, m'e resulta fctit
al peu esquerra,.de pronestie
greta.
Després d'auxiliar al Dispe n
eS carrer de Sepúlveda, loe-sari

portara alospitztl ClIni.9.

.¿:

Dijous 26 d'abril de 1023
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da. a les cine. Espeeta'01 s per a infants. Labra de
eal. d'En .1 '51. Foleh
p ,

Blaiet, vailet
popular. Nit, Tertúlia
El clan exit del 'rea-

l.,

revistes del

e

csAnlada.

i 1

! ;

1

EL

SOTA TERRA 1 GENTE BIEN.
d' p11
a coloptadoria.

W) flt:P lAQ

.

e

rolo

i
4

lijA

K

da; 2

J,iflllt.luuIis

1111.0

DEf:94, MENORES,

!

ESTRENA

/it, Turnan/ira, I,Ittis
.1 10 at :Va, 1 . 1r. 3, 1. • PN/1 tIel Isis
''111 111: Ja soc aqui (Nandu). A l Itt l all. Ja l'anejo

de I opereta del mestre
Gilbeit,

los

RAM1014 DEI. ALMA MIA

coron; t p ls

1 LA MONTERIA
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A 1..1 el ',nido .. sois obsequiara
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un número,
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tes pee for caure elo'ninots
Malt
Ites del pial pam pum.
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rella de El alcalde de
Grifones.
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La montería per 1..loz

lat-X-94'eal4•04.0,•.e444494)-4+344-t
— —
a !nos'

er64
K-f,44+04041449.4114+0-41+64+8.6-

núnior1.s
npus, do GisColinonri

C331p..nyla de sainets sarsueles
opereta» 1 revistcs
J.
lili dijous , tarda a )103 qua),
.• ciar 31auree unpular a N.0,
na. a lt III, La rev.la
9
-

i.içS I

e

115

iletra

I

la 111,,Ca dtl.s
. 11 1 lieullua.

.

liar

•

S'estrenara al
PRINCIPAL PAL ACE

gd. 1

O

-

e

A9Co :ras
1,1

>1:

TEATRE APOl.()
5. n
U, al,

lti

‚tu

e

e

EL CAZADOR DE
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T1GFIES

Y

Volou rimo? .Vi pi p i a tellro
Ii rtirle1O )1 . 23" . 11: Tarda, bulaca
entrada, una pes›eta;
• cine
Ita
h., .111 i
• . 'ilats de fi;ine: cliii ada
quaranta (111111115, 1112 f i l ' Illdlust/S. T.21.1a. a
a pctie p i lOt [E.;
II
L'enreda comptes i El Nan- •
du ve a E:croata:la. NO. .1 tics
qua' Is die )1011. Progi .1111i.1 ItIOna I. En Nandu va a Barcelo11
na. 2, L'enreda comptes, 1 3, Si
manessin les dones, ;•; t • ai'111 10' ' ir' la sen n dia I riens
1,1/1). - 1/01:1.' d )113 01H1,..r

Avui, dijous, 26 d'abril de
1923. 'falda, ;1 les , i'30. Nit, a
les 9'15. Cal tell glandi6s. La alnasal] barlian
saciana,
10111 F. 2, L'obra de
la temporada, dels relebials
autor,' J'osen llantos Marlin i
„faeno tata:tren, La mpnterta.
Grandiús exit ..faque'a rompanyht; ovaciono it tiwith-t )1110
0;11 01 -1i1 Tana Llura, Empar Caus, Frederic Caballa i Rafe! Diaz.—Ittaita, dijous, tarda.
\ 1.'111J111 plpUrilr, El as, erod£1..)
SallS I Pe;e S,gura.
1! ' U:111pa 1
NO. est Folia. do la humorada oa
11113,11 o s, )1 n.,
1111 d)!1e i illtal 1
1,1) Ramos Martin 1 InúsVd.
11 , 1 rtit , ,11e Unen era. Ramon del
alma mia,

1

inh

1 ,,

notable manipulador
ecit In ta bolla dangarina

Gran
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L'as deis excéntrica

Avui,
I. l r r w a,11 per
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RAQUEL MELLEN
,1:vroJl, 4 . ;creta dorare,
RAQUEL MELLER

Draht
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.111 Z!X.1
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1 n 11.11, • 1,.. lis 34 . 0101,1'.11 ,atIlelos

E l ilra7 Saus,

Tana Liara,
Frederic Caballa
Rafel
Diaz

.‘1
1 , 411

I do 111111. fosta
t Ot os1 11111

robra
/.:11-1,1 Les sirenes rient d.estrena
Iltampa .
A la a:arar da la Iluna, der;.rat
- l'ates I ::e'l
de-a.a•x 1 I n 111)111 .
matiots.
l
• plCUs.
.1U2lhel »
-

DErv5,

senyoreta de Piccadilly, pl.:-

p irra jornada: El nautrag,
Xiqulländia, Agapit tenor

La millor cuina de Barcelona

Selectas cobert amb entremesos
especials a 6 passetre. 'fardes
raineces, entrada amb consu,
maoia, 1 pesseta.

famós.—Diumenc n. , nit, estrenos 5 Els perilla del yuton, primor i segon opisoa' a ; Retribució, gran drama.

.11+044.11411+414494.044~»+94.
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Cinema Princesa

per Sillv Wast; miaja liara
do Mema. Continuen els èxits
dcl tercet Caballero.

tes,

: :

Saló Catalunya
1 trio
5
chloua, gran

:Notable: rprulels 3oRD

1ORRE7,r e .
dul

g

Gran Ten t re

estrena: El dimoni •rne faldi-

l l as drhrin s a ronliedia lwr 511t11.
falla ilsOall 1 Exti eo/oisal
Ogreila ii111 la" . Qué indecente
ten ele marital . precioeiiima

Si• th eliará. al
PIIINCIPAL PALACI.
DEMA, MENORES, 27

(dtre.

dtal NVIli

Avui, dijous, larda. a un

qua, t ihr cinc. Dos grandiosos
parlas do paula a cistella. Nit,
a un quart d'onze. Dos extraordmati, partits. Primer, a pala.
lrauregui i Quintana II contra
Chistu 1 Arrarte. Segon partit,

a eistella. Soto i Urquiell contra
Ondarres i Ichazo.

DIVERSOS —

anta

llerrelona, PllEr S e.GrIfIreTS

i Tea re Barcelona

Diana Arzen tina Excelsior
n niti, 1. La catàstrofe del Me-

Franzetz A:amen 1 Elvira Mora

tro, Una dona, L'habit. Lleons
dissecats, L'esposa previsora.
•

v:u R SA A

6444444444444,44+4+44444.4

Avul; dijous, larda, a les
cinc, 1 nit, a les titm: L..eguna 1 tercera representactuns
de la comrdia alentama en
tres artes, adaplarió a rescena espanyola per A. F. Le-

ARISTOCRATIC SALO
PALAU DE LA C/NENTATOGRAYIA
o'N11j1) 1 ohllarl
111Z1
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rt • cari,

tiliüt i S,

de des) del

Teatres
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Resuena.

ear eiit o.
s ar. s.cele..i
sete 0..
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l iN [d

Localtlats a laqudla.

Reli

t: . 1 /1r Gintisd narntds Pla ElOquerat
num. e , I er .ientre Hospital 1 Sant
Pan)

Teatre Català Romea

4044414'
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Avui, Joana d'Arc, La volun.

Cho-
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a tro:-

vespa). Recital
pin, per rerntn,tit platusta

de Piala Negrt
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n 11..111.›:

LLEON3 DISSECATS
LA NO1A DEL TAXI
.11,1 de
II II

Eva, elarnorós de broma!

DIVEr.PES, 27

Coope av 0 ", ilelO conceramb
tistas Fanny Davles, pianista, i
Pau Casals, viol.loncelisla
Dies, 8, 15, 19 m 23 de maig
Abonar-p on!. a l'Adminislracid
del Gran Teatro del Liceo. de
In a 1 .del nlabi, de 4 a 7 tarda
i de 9 a 11 Ildl vespre,
Mr abonats a l'Ultima temporada (l'apara els seran reservades fines localdats fino al
dta 1 de Maig. EIS al-ion:do a
srrie dc concer1 g, de.
l'Orquestra Pan CasIvls lindran
die! preferent a Iniar localitals
fins per tul d:ssable dia 28 d'a-

L'ESPOSA PREVISORA

ACAPITO SE EI:VIERTE

14-9-nä. endi es. 1a rda. Una
ingenua i Mi marido se aburre. Nut,
A.D .,.PITO SE DIVIERTE

Ir

Avui,
ala de ,

por la

1444.44+114+4+4 44.1 4 4444 444

companyia cOrnic3

Liceo

SALA EMPORDANESA
Carrer del Pi, 'Malero 11.

ORQUESTRA PAU CASALS

O4+94-6-4>C441+3.1.-144.c.teee4e4

del teatro doy Alforce. , de Ir•drld.

dl

Concerls de Primavera
gt ans a p dicions siniN1.11(11105

'Mea prr la gentil LS II. 11EN NET. Gran raceoe. Joco Otimpica.
urloolsalma 1 1/itere:Ata pel.licula
de teta elasse trrspolte . 011,11 111 n 111-

1
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Frontti Princi pal Palac e

ae+44444414+4+4+4444444444
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S'estrenara al
PRINCIPAL, PA r..‘cr,

i dl 1 a J de la matinada, oparitif - Diner-Tanco-Orquestra,
Tzigano-Tindall.

hp

progr;ama Vorililgtler;

SE

Ite-

Aaallo, 12.—El music-hall de
lta cares boniquei, a dos quarts
quatre 1 a dos quarts de deu,
Sis formidables atraccions. entre les qua! figuren
Trio Hispanla-Les Redil
i la ornment estrella Mary Palmerita. De 7 a dos quarts de 10

Ocells negres, pPr .1t,Aine

--CINEMES--

LLS

EDEN CONCERT

Jak l'endiablat, William
llti•sell; Los pindolcs bolvevis-

FirsMA

•

MUSIC-H A

Gran via Layetana (prop de, la
Plaça rle l'Amar:Ya AN1,11, di;l oa s. 4 grans estrenes, palie
allr .t, la sensacional pel.licula
Abnegació, r1P1 Reja) Programa
A
1101. GlÓria 0WanS011.

Tele ere
a G .»

0'

linItt
,ils assd l us .10 Los paräsitos,
LA MONTERIA
Io ria 1 , la q ui! latea Uf,.

1I

de
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1 Jo arta d;Adijous.
estrenes:
r c p (.; e ti'11rtliLnar

i la genial artista

Preferi:ncia, I
PREUS General. 63 0 .

curlasen

Kcrumental -Fr2tä-Wa1kyrig

RAMPER

MAMA DEL CARME RIMAT
deixebla de rendnent d1va

queda Enrnat fina a nnu atto.

dijOus tarda I nit.

Ele buscadora de
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CARMELITA SEVILLA

Els celebres gimnastas

sopean neceara

Invitar:lona e/peclafs.
suca: El concert dr preeentac.6
SETOS MELSHON

peteesi
disecats; i.i bonica roniella
Muller previsora; la rdnura Una
nertodiato entussiatta; el Ceh.dra•
Näufrags!. per OrsT1:3
erut 011,19 rltd el eeOs
l nal Crema,
L'anatema del ceo riel roosiro ar•
l is l a dar!: r)cktord. Ur10.1 dd
,,•11,1res E s TRF:7,.5 ‘I'Un Jet Perinos. 11cr 6131r.
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Les colossals atracciona
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Una dona , per

flan rffine, larda . a n 1 . 35 e ll a : si
do cine. Nit, a les deu:
Grans pragrames. Projeceta de notables peLlícules

tarda a les
cmc. matmee de moda popular:,
El marqués de Chl-Lung
N,1. a 1.1 0
nid.1,1 selet1,1 popular: La pluma veri
, de.—Divend; es, 1111, estrena
de la loguina còmica en tres
actes
Los últimos rosales

FREDERIC CABALLE
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Companyia le sarsuela
'FREDERIC C.1BALLE

dallo. Oillaea platee .

Compan y la de vodevil 1 grans

Piaea del "(catre. 2 14
Telefons 5125 i 4736
Companyia d'operalas i ' re-

oeam CASAGEAN
en iwnor 1 be_
.

-

Companyia internacional de variase. i 'grane • tracan:me
Aval , dtjouo. larda , a dos quart, ,11Mur. Gran inallnee a preus re

Cräll Teatre Fspanyol

tPriaciparPalacet

Tesire Cata!á Romea

TEATRE NOU

valor d'una dona, Defensar-se o
morir, 0.

Teatre Còmic

94e>C44 4 04414444449~04.1

..TEA TRES-

tat d'un borne, Amor I alfals, La

befree+.44+.664+444444444.

Dunarts, b tIc maig, a tres
deu nil. Audieei de
quarts
culata!. de l'eniinent
GLITARRIST.%

Tropel Impolenelt,
Eiperials trarlariaents per el guarlment reld de les nialalties secretes:
801110 , pell , Potala , prdstafa. Cone 9 a I 1 de 3 a 8 croadMira Dcr a empleals 1 obrer:-.. Pina
ilrl e:u/. O.
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SEIXA:iTA
111!

Il rei Inicitt rol.idar
Ii
d•

a ro!,

10 n 1' , 1: al l'1 , 1111.11 1, eril l•

.1,1)6 iniere.-.11...

2

duela el erll eill),11

,

II.

len /,,or

1

r.ap

mult
descendí

.
1 . en portailt . cap aque .-1
peripie huna/ toraitt?
-.) 11 . 1.'11dt
.,•al una 111111.1 Glidada... I tlaitt
; retina') tan urgentl...
de trucar dos cops abans que Rita
1 . en persona vingues a abrir.
Vas?—ra far ella UVI 010:alll l o s rollo;
5tsibla sorpre.--a.
I.a meya intenció era de lolofonar i‘r4:n i : d .—A a dir el nalnydo una mira coafn":—.
Pf r4 untan dit que pliges.
— Han fet be.
---Escolteu - nie, Rita—exclama amb un boll
iMpuls desineeritat — estie profundament
] rttprossionat pel que ' ha ocorregut. Co pue
fcr alann servei?
•
•— Per pruposnr-me alxb heü torwtt a casa?
— va tia) rtla Matan-lana
— Perquè liirnaria si no?—va fer ell
ßat,
Mr s. lidir &tina; de seguida, brusoaa
111111

el»:

4 '.

77Fiiibetí
fan.
1.11

c!,

A;es:,,,!es ,o;e11. M..,peren al tal:2tia sozon

o,las .1 oneara

SI,
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tl

.nada. Damunt 1.1 t di,t,l el, plal, f 1 ...1 sopar. 1.111
vn
ill!,ä;: 1' d/G0/11 11'.1:1 1 1 . ..11;p111,

., 1 deH
[ a coss
a vde:a-aso:1.a
inateix descrE0
GU).
deSpl-eS d'una
la .1 la sala bmda si:em.00a.
d t.11a —Hola
Ealtia :Inth
1.11' , o ...1, 1 ..1 ,1 i';•apaata. Ajaa ei
penanneni et..,•.1‘.1, dila, tal, els
ist quu O . 11,1v lii descabdellat allí
1 0 1.1 Ill n P:1 ealt,11a, hiavciit P.O1ill tIl Uil
tors, LO reí/ella:
—Pera per qu'a pata per que diabla ha Ion
cual fiarbuy
S'aco.dir a la :aula, pla y-taita una amaina
i la parti. Ile)a u brint dr,prrs el plat en que
ha yaa de editao la soy a Labia inestra, lot sorartent, va ah:al-ni) la tapadora. .1 l'Instan( rn
que asteria( la mb, una secreta intuteid l'advertf, i eleva els ulls 1ms a un liara miran
veneriä que li eta al davant. En atinaba miran
albirà el rustir! d'una dona que robsorvava!
—Diable!--va feo deixant caure la tapadora •
amb astrepia—No pas Rita— Qui es,
dones?
Comprengue. Si la baga no harta estat trobada eseoreollani els invilats, era versemblant
que l'havien amagada a la sala. Una iielecliu
tahavia posat a 1 .4uail per; a vigilar la ra.
at;(10/lit rG01,tra

▪

per Dil feix subtil tic IIU111 que filtraNa per
la porta mal taimada del "ball".
ilifllf 1 11 1 una paimula nies!--ra dir
ella, parlant-11 tan a la vol',! que Belrber yen.
ti gallebe sobre la- gana el Lobt contacte deis
scus
511s. liildair 1 estrenya : la nlà i torna a travessar la cambra de dotan!), tancant la porta
(buera Seil.
Bah:liar, en la roscar. rec.illi lotes les seres
faeultats per tratar d'intererptar el so mes
Ileu capae du' revelar-li la identitat del nou
risitant. Li sembla que sentia una altra reu
de dona; en acabat. moll distantantent, la veu
de Mas , litIdair que, passant al -hall", dcia:
lelfron. Torno de seguida.
Un instan! despres. Mrs. Kildair va reunirse arnb Selcher. Costal per cuslat, en la tos_
ra, aixi restaren duraqt cinc minuts. després
p ila na alsar-sc i sense dir paraula retorna al
-hall". Selcher. rsbalait, no aconseguia capbar cap rasad do la conversa. Comprenia qua
estaven preparan( al nou visitant Al mateix
parany en qué ell baria caigut. Pol que fa a
endevinar qui era l'invitat que acabara d'en,
trar a la ratera, no podia fer sind conjectures.

Aquesta prova Ii sentida interminable. Finalment. una remor da passes, el xue de la
torta exterior que es tancaaa, i 3Irs. iiildair
•,eapareaué.
e
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quena no:a no en sabia res, fet 1 fet. Adhue
es confessava liaver hagan envers ella les sosa
pitos mes directos i ala, a pesar d'ell, proles.'
lava contra la seva prdpia aeusarica
—No, Mrs. Smelatr, In ha alguna cosa que
em diu que sou absolutament ineapae de fer
Samblant acte, porta..

—A estones es(aveu tan agitada durant
"suiree"...
•
—El temprrament no s'esmena!
—Ara en canvi heu recobrat tota la rostro:
serenitat; has diré que l'heu recobrada com
par encantament dos o tres cops durant aquest
respira
Ell a va sentir-Se ferida per aquesta insi.
ia.
acopti
nul
u0 roleu chi)?
parlar-vos franrament ?
—D:guen.
—Dones raja. estic convençut que sabett
qta ha pres la baga la primera regada.
Los acides del vertida fregaren la vorera
grinyolaren abans d'aturar-te.
Quan ella es disposava a saltar lora del
tornar-se vers el seu company . 1

"coupé", sa

—Voleu d!Scr afile nieu'
—Ja ho coc'.
—Aleshores, tingueu confiança en ri 1

nai mas no em diliglu aquesta presuota..,
dei mes no torneu a al.ludir-la.

Dijou

veurr t

uŠ
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1,•

n
rr.r. p,'ndre i ma quo
(11 j la pri:1P11.1
va apfdlr-la a
davallar. Quan ella llagu e (1apa;;-!pn,. Bel.
EH va
ella
,-,f,

• renym

inelo n dr..
cher t: allunya. rens;r6s.
—En drfininva. Pm plan amies'a dema
.!flipojdni
em fa basarda?—va
virrient anda of sen baste
aprossant
Avançava 1 . ut dret,
el pas. "rol d'una v, dohirä.
—Tindré la clan d'aquost e nipma!---aftrinnoeenl :1i juparla anima...
Ma.—Ella

It eró cal que en lingui la fily,va:
Havent cridut un -val)" os feu portar
altra veliada a casa Mia. Iiildalr.

.11:1n Pre • äox• f
l t,..

-- - ..s aturalment! ‘..a a. lda, dris r u-nor desa rp:r .d e mp.ma. C o m • rdni-rnr ' A ta I;i
vr,‘,1.1
[Ha . -n e dda tutu 1-nomen', rotn empellogaita.

irro'

per aquo.-iii
, ri mar trobada—ea
i u
enr-ra itl cap.
sospiteu
.

dir

frnt

- 1.,la liatta logat un s o gon a pronuneirr
el -o" i u ed/ e 71 terina banava perquP 13e1-.
CliC onlempir,

dona?
--No es ini; pura auposiciú. l'ero vrec quo
Os una dona.

--rotp, dies v r'ai)t't,?

--Tores du's vegadrs
Vr

fer un fóruh per la

5ala.

7s

:TIXANTA

fot proneupat,

planiani.se de rep davant elia,

—Un mot eneara.• (Mines pertenes han ron
torna t a mies t. a:espre?
—6arbn y ... i Mrs. Cl ps vel s.
—Mrs. áhovers!... Pesó sl estava tan feble

qlle ni s'aguantava dreta!
Mrs'. TOlde ir somrigué arob un ea lent
marica ironia i anava a respondí-e quan alutl
truca a la porta.
La i-PVa aclitud eanvià 'in per miracle. Va
posar-se un dit sobre els Havia per comandar
silenei. De seguida, agalla Retener per la una i,
a travt•s de la seva cambia de dormir.
nä al menjador, que no eslava iLlinninat

tera prr al ras qm ..
11ngurs 1 • .1,:da •.1
de türnar.
—Prds Sants del n -al. 11/1n
n,I.
pie Cle
,.1
---. :ova n„
ras qiutu susporn do nd?
rolen n Iirf
---No ros, ›i
1-1011 itl-1a1.1.11 'atta
deteetin darrera la eu,L1
fa,;*
tar j a 1111 cep
a la eala
de (in! !ron ve iiquesta
inual reduly .‚Ii
utl,u idul, un
111,1; - a ‘ hl!. a ii, a
punt eslava rontraraida pe, - 1,i utilu rau2.,
3

Eospia—.lii Ila tina •la qu31
nr, pupui ›ospdar-se? Anda %pul) molin em
cenbureu?
—Ne,., midentment...
tis c e nsuro Pi,.:!.5 que rs una cosa quo Mina ..alfrod :rnlir quo us claven la %isla d o s de darrora una
cortina. Creieu ofechvameul qu e la haga es

en aquesta sala?
—Es una hipöles, pni•s -n )P--ma
fPr ella
rnossegant-se rl avi inferior runh pa:al do
reflexionar profundament.

espereu qtp,

'ladre vindrà per pro-

ver cLapoderar-se l ti de mur?... Evidentment cus
Un pla...
----Hi ha una cosa--va dir ella imperiosament i accentuant les paraules--qur voldma
que recordessiu. Res del que ha passat aquí
ha d'esdevenir tl domini pOblic. tal que tut
quodi entre:nosaltrea.

V

frafrille el

.
n

,

111'

.

un p r “ d.
vu'.•.! !I
hm a!
- ui-lo-,. n %a a ,.....1u.at-se quan. cant
.
a la
r1a.
telefonar al pu ir Mr.!! . Ki)dä ?
-

11.:,11 1!

---Purrou-111. Mr Rolcher--reponpue el n.v
onsor aleant-se.
—Este!' segur quo no .ser indiscroi1
---Compleiarncr.t. Tenim ordre d. deisar
pui:* 5 1.-its sl visitants que es presentaran.
Una mira Aorpri.3. s • intal.,ä A raar•nser.
Sobre el repla del quart pis va trobar - s. care
a tara aMb Ciarboy. que Fesguardava ama un
i'irririg maligne!. Bis
husmeo man saludar.
ce sense rordialitat.
hd—digur Uf/gen? de Barca arnh sornagueria—qué diantre veniu a fer aquí
—1 vöse—respongue Betcher tevament.
--Porteu potser preciosos indicis?—continimia
a»111 el mateix In irònic.
—Qui sept...
de

