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La Junta del Cens ha !
confirmat el robatori
d'unaactaatorgadap.1

-

tr1mes(r =

15

pobiss a

FL DESENLLIÇ ELECTORAL
.- -.-El ccIe electoral és finit. L'escrutini general ha dit la seva
parauia. Han parlat eIs plecs ciosos, i bar c!it quc era diputat
electo per Barcelona I'Emiliè. Iglésiae i na pac En Rovira i Vir
robãtori s'ha consumat. i l'acta dfsnutada ha sortit del-gib.El
Palau de Justicia dThtre la hutxaca dur. hoìne nl qual no Ii per.
tanyla.
No serem tan cándis que posern esperances en la possihle
anuhlació de les falsedata i en la reattucó d: l'acta robada. La
protesten que ahir van ésser conignades a In Junta del Cene
donarion moti'is sobrats per dncarar b ra.-etat i per anul.lar
les cIeccons de Barcelona, almenyc nel que fa als iiltirns lloc.
1-ii ha actos dc seccioas smb senya!s evidents de la falsificacó
coinesa. N'hi ha daltrea on el nombre de vots ós malt superior
al (le votanta. Nombroses actes del distriete VII han desaparegut, 1 ahir foren substituídes per certificats notóriarnent falsos.
Pcró sabom prou que daltrec eleccions tan liordos cam las del
passat diumenge hass prevalgut a Madrid, i no seria 16gb que
are prevalgués allí la justicia, precisament er. henefiel d'un na
català.
-donalist
Donem, dones, per perduda l'acta que ene han pres. 1 sso

BAltCELON., D1'ENDRES, -i DE MAIG 1921

L'ACTE WESCRUTINI '1

LA

JUNTA DEL CENS

LES VERGONYOSES FALSEDATS COMPRESES EN EL
PACTE DE SANS SON DUTES A LA JUNTA DEL CENS, PER.
QUE Hl DON! CONSAGRACIO LEGAL.—LA TASCA FEIXUGA
DE L'ESCRUTINI, FETA ENGUANY SECCIO PER SECCIO.S'ARRIBA A LA TUPINADA DEL DISTRICTE VII ENTRE
L'EXPECTACIO DE TOTHOM.-h--LA JUNTA DEL CENS, LLE7AT EL PRESIDENT, PREN UN ACORD JUST.—LA JUNTA
DEL CENS, AMB LES HONROSES EXCEPCIONS DELS SEYORS CARRERES CAND! 1 FELIU, ES REVOTA, LA JUN.
TA DEL CE NS FA SABER AL POBLE DE BARCELONA QUE,
SEGONS LLEI DE L'ESTA 'T, L'EMILIA IGLESIAS ES EL SEU
REPRESEN TANT.
icrul!iI

4

Virgili

.

'ANYXL\—:cMia3eJ_pr5Eu: 10 CENTIÍS

En. --Rovira i

UCScjui idi, hO concottJvrjc,
Olotirant que ha Junta decidir,
- fl conaptiatesat del prcceptc tericuinant da la hIel, la no sompuladi deis a-ola Correoponcnls
a aquella ineició 'e donava
8! VUiS al stii'or Bovir i Virgui ¡ 1 h al senyoc Iplesias,
t_ TUJ81NÆDA
CL D1E7Ig IC7E JII
Li alschar isserutiol dc les
acCCiuns dcl distnicic do les tulIlnadis, iespcctació apgmeiita.
A la aècciú tercera daquest
diininicte el sertyor Bassola ca
11cm deI candrdul dAcció Cata
fa la protesta dc cachetes'-iau
general per les tupinedes fc‚Ca al dii dití'ictj de les que és
scta niosira evident Iieta de ial
tCCCU de iii cual resulta que ei
nombre de votanta de mott inferhos- al deis vots cuse es suporro ohtincts psis scsayoca
L.crloux, IglesIas, CamIsó 1 8atIle. Ja nota: que en aqueta

El PUiCC - .Jueiieta, in, a
ces sap cap greu que ens l'hagin presa. A! candidat d'Acció Catalana no Ii havia de portar cap guany personal l'ésser di p utei. a ls "dcii dcl malI d'írlaij, ht -cc
lea Corts dEspanya. 1 eI guany polítie que per al noval agruna- da coistituir -e líe Juulu Å'i'Uracial dvi CSut, dccl 0501, eSittinent podia representar el tenir un represéntant al Parlament
va dc :nult anata ii'aqui'uia iloea p anyoi, era ben.petit en relasió amb l'obra uacionalitzadara
tC pie de coitcul',ir.a ¡ JisCa
que realitza Catalunya endin.
5,sii,iai'l;SCls[ r' ,r. ctS de e
Dcmanern a tota eis riostres amics que no es delurin en
fsit'tta itt
a .i.c, .ruCn i,i - - aquest episodi electoral. Cal demostrar que, per a no itrot, les 1:l 5 iatCcSs, 1 •
•iuítiOt: iS
eleecions tener. una importàncja secundària. Poden ésser un cfi
e '04, -. ,. ,. a.aa,.ì,, pca
¡ isnubé ounts ile
instnment de propaganda i d'acció. Pecó no han d'.nrril::r-cae
fiultCi.l CiiCJ
usas a :uclar aquelles artivitats patriótiques que cas són necee
t i'u'je ci.taada C CuliSper a les tasques priniordials de nacionaliteació.
-sàrie
Planyem eis bornes que senten l'afan de seosseir una acta liij la .lt,1.jaO u a ;.iu a2!tt dc
la ni i-a,., 11 - 4_ u i . - a L.-m tris t, que
de diputar. Aquests bornes, o volen fer seir lacte per Oi profit
du. tecaipersonal, o la voleu per complaure la vanitat. Quan no hi ha ni
Lr
vanitat ni ambició. la investidura narlarnentitria, que tan sovir.t
a ..
ornpiint ei pú-.
cohreix la ram nafrada deIs tarata i deis infe!iços, deixa d'ésser
L.c • . s.»ntnaia i part deJa cccun objecte de riesig. Podriern trobar un índex (le la superioritat
1
de les anims e la nditeieuci pes l ru era de s»prr cato
U .s a ,n 1 .. el pica dci
.t.ucue.a .\ Augei de \ c.c.
rió popular. Qut massa eIs ambiciona, o és cu"t d'intel.Iigìmcia, ¶
o ca tèrbol desperit. 1 la milloc venjanca del qui és ciespullat 1 JuflIatulul annt Ca
-.iiniedo, Bûiia er !aiau, C.:duna rcpresentaco parlamentaria conssatesx
a mirar al ceo ceras
cenen, iûbr»aa, Ateodessota les maniobres i les angunles deIs adversaris.
, ec-ct:iú Acció Catalana no hl Un\.-,
Ara que el cicle electoral és dos, .liznitarn -no; a treure'n Curna, I'OttUily, Puc5 Altonau, pué bntcncenciu 1 que lacia ve
l'única conseqüència per rionaitres interessant. Limitene -nos, pa- 1ì.uL _r'a i •'OatUilis que lurinen aubscripía PeIs iaterventors dc
'tristes de Catalunya, a inaposar als regionalistes ei càstig civil amte el deleat d'ifasadisíica la les alices torces politiqueo
El ¡joble -n -:iesit h'cstcrgia amis
iue es inereixen per ilur intcrvenció directa en la falsificacó
JUfla Pros'uu g iwl, acivail udc se
qu cl senyur Baasols impugud suLr agi. El delicte contra la moral politica i contra la pàtria
cl Un la Dipulasid as--c'ani
llaca
la primera de ira grosses
catalana que eis regionalistes han eaneèe, ha de tenir a seva n y .- 'roc-rocne.
ialsciai posados al dcacobeíl,
.úaiaLiaaíit u -ecl candjclat isaaga. Serà inútil que es vulgui presentar eis eacàndols esdevjss'uuWilbta scnyu: itava Vir- prorconup ca ecjpressiosae denuts cern a obra d'alguns horneo subalterns de la LJiga. Es trae
ph,
ei dipulat provincial 50- coratjaznent 1 apiaudimcuts quia
d'un fet col.Ieciu; i tota aquella que continuin dias la Lilga-t.o
iiyor
BaaSuls 1 '-ci rnidos se- 110 pat acallar- la campana pceiuì fan responsables soliclàriament, tant si han intervingut
flyci \Iassót, i pels casididaía cid incia 1.
inri si han deixat d'intervenir en eis feto materials de falsificaE! ssnvor RaBoSa en la secirgtunailstes don Perú itahola
¡ loficial de la Lliga En Josop cSú seguent piantcja un problcPer a nosaltres, el periode electoral ha acabat. Per als qui Agulló, i pcI penit radical ei fila i'CViSsifl reo l cect e lo. legan
us han pres una acta a canvi de Ilur deshonor, aquestes eier- propi senyor Len -oua, ei qual Itilat 1 vaildesa do lacia per esrom oua eSi'inx presi'nsiava tir' cl ptce setiso lc firmes dele
ci* is uo poden esborrar-se. Sense sortir dele limito de la més esde la taute electot ec.x civilitat, ele patriotes catalans han d'aplicar una sanció l'espectaeie, tenint a la theta el compunents
cal, ja (he lii maiucjueís les frsenyor
Pérez
dc
Rozas
ls
i
a
pe?.nalìeat al greu d..cte de què s'han fet culpables eis regioqueira cl aenyor Iglesias (Ems- mes dcl president 1 adjusots
na itas.
deis suplente, la qual cosa aun
iià , junt amis el seisyor Palma,
a invalidar la ccfanida acta 1 tu.
r
dc Ice oficinea de la Casa del
Poble. Tarnbé eslaven presesit» tea les operacions eleciorats
-cid; amis pían ele-als candidata a diputats a Corta daquclla am
qüência, que el públir aplau
1
t
' icüia
ðÜT Iu11 dc dietan
sersyor Rusinvol lirias dc Bes,
el S0flOi' Mclii i Casnpa, cl Ce- deix, chantostra que la Junta té
r.yor \'idal Tars'agú, ei scnyor facultats per' a ncc completar
L siant tot el dia dahir el
LA CRíTICA 1 EL P.;
lacta i atxi dessuasia que es tael.
Paià, el se-a y er Itatols ¡ eIs apofestE 5 car amic Lii
EI sanyui' Iglesias (Emillisi,
bcolau
TRIO TISME
iSlam senyci tard dc Güeli, dci
tot. Jivid i deseoncirial, isiieiitt
o OìS dr rete constants prov Ca
Lii la cecció cl Ictor diu...' lic scssyors Prats Frigola.
danì
st d'adhesiti per la se- Viti Ulla ltra que mita x'ccat moSt.
Liegils cts acUcias de la hei liltitilnielci rebatre lis i'oriluii_
deute a!irsnacions dih diput-at
'a a. itud decidida Serena, ES sirnuat e, usueixa dutt artiç!C apa
¡ cocnproiaais eis puders, ce du
l_aioivalcsia, eolia iiu 110 liii poca un diari, traciant dci-rgutadc
per cotistilulda la Junla :t-nà
.-e ; a la qual sevitaren es
Lut leí tSSliOOc anal, li det sedamunt daltres-:dl!5onajrs isst gust i tú pccu-otsa que prcdosnna do.. quaris doruic en punt dci prcsciitaiit dAcrié Catalana.
ca i, ultime, urbau j tzactcnca dc Bar- mali,
Ceiiip 1vs, soLdat cli diveres
-Ei prmer escrulini corresl.A JU!'JTA DEL CENS
t e rcies - que ii deisaran niarcat ce toas.
lanera exactament a quiii cr:icbe
pungur al
DECIDEIE
11 e r aer.$pre cl signe ile la dorcicreix agotar lector. Prrd
IdI preuticicE, aiilP CE csut -Se anib
dc la iujuttÁa.
cte sto cmi:í et eltrec jCCCCES ( UC JC D!$TRICTE DARE!II'YS DE tIAR
la Shetia 'dir la hIeb electoral, inL ccci ) icrjlau d'Qlwer t di - cix cii ecotetita co 15 .rc -a tlrr, te
teilte defugi. btu qiÌestcá, llera
Cc ecuvrr hIui
C.unip fc:aa $idesa Is cara i ccclii- VC ; u ben bé perqiul erciera. - la insisiòiscia dele senyors Reque lnlrm la ctuEai ami liii, gral sesuta uctu prùlrata da -i'us'ù'ier hile i Baneohs fa que la Junta
r tot el sos. La (crida
:ea . Va des del 1la'i supe - pruija dc perncciotsatnes,t, heut c,erir, pr:ie. a. ('ura r'osnp:'5 d1 vote hags de res -ildre. in ijcei,icte uA:env, tir
iiaiiiicicul
als seus eoml)o a ncitja polla ps -otee- ci í sie 1, e, ,ststci;C. lic etec irrt
a JCle C,,il\ tat
''E-,
A
lölt o a OCCE CII Ci, 111. ja it'
a
51.15115 lharga atofla, curisulicic
. RÌdS, dsvcroc tabla
i
Ji
CI,-itt,
ital..
l:uEeeE-:ii
rràrcc
s ar.issica Si Ita la idea rjUr a
IlLic i ccltunielsts, 1 per fi pas¡ Ct p' - tt el rustre psi cap,
(15 Co eit ',' -ui ql tel 115íit
artur de t'úlim Icrç del seie iC Cli O votaSlut, pci rot favorablc
Lt q uala no fcg'cn mor
5,. coaStructor» de la ciesa, ¡.i:csm emlaca - -- -als ,i,'L':iut ,uear'iìe- da lot.,
isirisys cl del pisaident,
Ini, c j resistncia dcl cae lico irr Cic. a brisa, Escetirisncut thU,, i \'Jilt -,i CC i' acElOsio 1 ,,':ivaorda sto cossupulai lacha de
CUt't'tIe SIC cliC mejic Seil.
e u aqueste mitrane, amb una unanibu sto_cié unspugnadcs.
L.ltJ'IICa C' iUltCn lIlie politice
101 c i C l e nc-elisa, lsns pre irCt. ii
\a i tr asistit a la cheira
El saisyor iglesias t s quedct
a:au de le Virreina a tote eis Falena 5 Ir- it' -dcote an loac-lapur:tl, 1 StIls ieicu
chaer artrbna, ii ii tiren
tul dr 1 ,,,'',' ir - ociE-, d
de
sr_Sic
pa1uets
c:nctruiss
5_tcnil,t lcr o -irtut dc la qual es
ia
lr5 punts dc sature i
('lili. u tili JE'S etl'-O j Juli, i
uçà. 5 la çlaça Re:a! a qiialscsiol plage
tu1iiva
-da
la
leta.
rri-tticit'ii
PS' icct
tE.cii'tC 5 -e_sl 1 c-- -!ac,sttt el pi'ila primera cura,
p!aeeta de a clister em-a. .11it''SIe, rcginL liò turt dha(r0el ISd5n5o després al ecu
Peró sesdeve l iar ¿uiue s ta ana'im. 11,1! ,tt!;ð t :it 1'-'
liiI.0 ¡'a tIc, 'lt ceeiasn -a si eis
te e-u Lt qisat—isoteu nqtcess ír'1 —'r
uIIthidStl a 1 ellen alguti cestillteccii br. ÇrnirreltCItatlrCe
iii ße.ein
„iii, i ‚bis SÓii presCrilsts a la
tut passt a sisbtaz -10
na
i
le
unsre.
tu
ha
:
ii
ti
1 c u It 1 it
liii crea n
bre dariuies i
¡tJiJ
., ies
o uit si,srr 5a:rr ricree,
El ‚-cil y r Itahuu,'ha ha (et suriCJ1fl).fl
Entre altres, ottDati v ci ro acaitat guie agairn
liii (11111 s. i cli illillit Iii hasie
15 di
iieI
de ?fI.3
Vurs IrtJuer lis- mehrt les ercimesec (iCh e:e ti ' iu e',
(te Ial acta 1 cv o_h ui,e
liii E'lI
Pir', fJ:i.qj iaiipi, Feliu ecos Eis man arc. 1 tons erri 1 qsc a
-itlul' ‚5 -------- -_1i chi l)!.n
(, x_i - tctnhu. itt 1 . itual,c,.a t s Xis.Ã \'irgili, Lujez- derpct dc la perciicecai. iesme'a '15) 5'IClIii C flt ii ci stuatrs ‚'icititt. ti iritIs.. pi-os jata ei Sto L'OiIiPU ti-e,, 1 - taCe &l suar -Juni seaS • en
eHt, IterIsev, acaba dc vestir. Le, ps'aulsc alcilirr
nt --los.
O-.r-;.. C,i- *-ro. doctor Crve
cenceulets ambo usa iúrla icostactt,
Ing 54u l ta eran spetaisó.
El censor lglesicie ha reIch -la,
-tira.
la pEino_ud ist iueidvn ‚-ist le u -al qn al,; dihu ceitificats s-cl:ii i -linaIu. Juaquins :í.
d
Cal no cenfondre. •\que -la 50S51 dt,i Ccii ''iHJll'$ qusc sent hielt ‚lili (mestal a dele isilprv,'tulors
M,g eu i Lincear, Sollt.
ceirira, OCUCO oge dae- de pedec - pes la g'sà:da dest.
1 q,t Ss
tltc iitJiiils 1 eis do la Liiga
ra, Miqnirl Ruges,
no rías gens sospiteart. Al Col
'Irn'esul ui et5tifli ‚Je fei'
t 'it t tut daquestes n)aiiifes
ir: 1 CX,rCfliCfli de Pele .itt
cenval
suis
ei
tren:
pregon
i
mes
iitiìtt
tuiaItti'sst
c dio-. tituuuui, ea torean a aixrtcar '1
5's- i;- l!err, deor ' ia ir.
pur
duci
sesstistSltt
patrióc
íC,
-1-1
urunil
lelo
quan s-eidti 4
s°isyor itahola ier dir que re Ce
CO ul, Mrli Etcv,
Caries Soldevila
part t Cts tulIa 1 so ,havi -u suiltasti q ridcnt la lupisiada, a
bac Sidos J'4g
Later o , Su (st hupinade's. aquctl es Ii-u issasis iii (jUC i'OtltribulrP.11 ì$ lateelir.ca,.ui
CuJí, oenyoru
tole esircipostiat. ,secr:ú per' a autors rcfrrit,, sic, ea podia ube
Eer55,, Ncgo
51v sssanema ronsputas tals ccc¡ hleginl s'si t'teC eÌieBernssder, doeMus, 1'fl50n0ti70e, Raísl
La Política eIs. vais correoponenta a cada iiiie3t.
tltOP5 Carl
,r.act,IidaI.
.en-o Besado fct ¡sitar
t:t
rd, vingut ea.4L Ci,lÏ,
-(îI)l\',-lL1S.tixÒ (a leserutisti interntinaa utiasuiraitat, amis quht es colau
iguerqa, i alIrec
1 tUINARDOREVÇ
b5- Finsa arribar a Ipecrulini e_It 5” tollinas en hL itlegaltlalt
P(-rsor 's que durai7t la
it' tals c°rtïîiutata diti que el
Ds 'u'c-v:pe. den ‚ e ka SC! de la ccl
4t01s'PCpQfldihl al dietriete )'[(
hart coa tìsuaL ofet'int ei Ii.:
in,'rf ¡loe al Cesul .Viscie'eslist,n no lii ha hag -U aitr ¡flcIilflt (el que na tau hagt als ussierven(le viva Sin0patia a C.cinardrrs,c, veo esa/crines p'dblt
r cireabhe que a -la seccbú ni - tore d.cniuí Catalana en tals
Oqtss's l'Strirut*
eçoel,lstt que
50er, 10 Jet dislriete 111. 'iu taj
Cli t ficat
eomprovii ha aera
-COi'jl?t,a(hJ10Csi5?O
nofell lc
de dopres. dis,s,-ioas el dcctsr Rices Prsitt ¡obre haiti acta unigbaat t aporiade
(aaetat reconeguda pci scSi) si
Ser,
el con Lo tosca set Iuacicea a e
1 pcI candidala lea c r1ificacion
floh ola.
i
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I Jiuita del Cen e reíat
La Junl,i, deSfl'ca

U ' amule
dclibcrariú, acorda que la i l ües lid de la íaiselal Cela retr:i.
centificais no uts dc ha incunibèn&'ia ele la Junta sitIé ah OCU
dia deI iribunei duprem i que
la Junta ele isa dc computar
ruft C 'u-hlida. Voten ca contra
daquest acord eis senyons FeilU 1 Carreras Caro_ii,
‚Eis senyors Bascois 1 Rahctha
protesten i'nòrgkarncnt del cri
leni ' legalista fonmulari' de
tal acord que vol dir la proclanuaci,j dci ScIIyOr Igiesias. EI
htúbtic fa ca-ideals mostees la
-¡jiUVCÓ.
A partir daquest nuorncnt, cl
sanyors Bassola Rahola aesten
denuoslraíit Ssno la niajoria darhes del diliicta són falsihica des. Ei senyor Iglesias intenta
defenaan-lea ah -legant seniptc'
el que Ja Juula ncapol ter mdc
que complctai' als vots.
Idi senyor Bassols isiipugna
especiatment hes actee de les
seccions cii quis no hi figuren
les firmes del que conshtuiren
lcts leudes rInetoraha i aquciles
dli qut resutia i'cvidcnt false-.
ial dei teL de qut el nombre de
votante de inferior a deIs voto
ecbtinguts per alguna candidata,
la Qual COSC repncsenla en con-

junt l a (ahndet d'actes que surilan aiguns filters dc rots.
El censor Rahoia actua en el
no_tota sentit
La Junte, dacoid amis rl cmilen estabienl, compicia eis sots
de refcnbncia matgrat les con-

iinuades Insole-eles dal seas -oms
Raiiota 1 Bassols que queden
consigruades en tecla ha que
a peiicid deha dita sccnyors suSiciacri ,locusssVs cosaiprovatorio do lea seves afernincions.
Lii ala distnictes 'VIII, ¡.X 1 X
510 tel ha protestes de cap ciasEL

se.
it uíl quazl dii cine es dúsia
que (conipu
hes aetes falses) dina el-ladeo
seguchut resultat:
CEiihtìJd
13.267
Muz -Lisie: Duinisigs
¡'3508
llorera
18 .-ls
ei res -ant totcih ci

Retid -a

1'3000

BalIl
Leríoua
llesia'a
Roiiia

11.850
17,177
13.101
1 S.l 03
2.083

Schwans
Salas Antóii
Serr -a Ilocet
\'iliulta

3107
iii
.J.1 15

En blanc

1.706
Queden psoclaiiiats fina a dinlancen dcl Tribunal Supi-cni etc
a e t- p ii nc rs seitycis.
La part ierrouXistt del idblic aptauclsin, pi'oteutant el -e
eleniasita siacjcennlistes.
dcJspCea lii SLtCSbó J)l' dotias
tdiiIt)s a quò dinini ele snnyoseu
de ha Jusitcs is s -presa por
abane de hes sic.

Ceut

etüs h lIef eieciera! le

Peieci de es
La Juni I:i ui p i Cris.e Ita celenn)al amis el sau emiten ci greugit que lt ha nulunhat del pobhuic
de ,Ltarcetoiia mepresesstaven lea
astee que eiillut hlegit. Sensprc
tic .etat la Jutsic un orgcrsstanils estiaa', Oil lii abussdav_usi
les patussis. Aquest col) no hie
iat'iit

Soli

ecuise.

Idi dlegsi..snn unes adca dulatoses, sha IaL iuutac que eis
que tuis costtu'nhin no ve-

isleta sigsaats pal' toi ha taub,
sisaS s,,tanaeist peis isttecreislo r.. tllasoies la Junta tic eregut que no eren veritablis acteit 1 au les Ita cunaputades. Pcrs 1 um ii ' ii al a ascii t 1 'Ensti t itt Igt e i-1 -att isis presanlat. uns cectifical, en cts qisals
5fl,SlictiVLil
iami)/i les lirmu's abano lites,
ucasent sola saigsuats pelo mIerresstons, 1 CIas ant daquest fst,
la Jussta del Cesis, que es i -pu
isis a,5 sal) ah qite vial dir larlele ii do a in ileatoral ha
acordat cosaputal eis rots pse
auareixiciu eis eis dita crrtficato. De manera quo tanisst
u'

L

VIDA 1 LI ' REPUBLICI IIELYETIC!t

La cosa que naagradacia, 1 OS pelusa que Viti moht bó 1 ces
potsei', iisen5 rial nuda, seria realstat viii molt malament.
Ei
Im
-str una Propensid a la tutalaUe es pensa que tú molles
berculosi barrejamla smb cl poComoditats 1 ea realitat no en
den disposas duna mitjaiis de té cap. El catailt es pm
-sa que
fuitumaa. 1 alio, perqut si patts totes bes acres coses sÓn meit
dci primer nial 1 del segon bf, boncs 1 en nnalitat SOn a
'penas
¡lo lindria ahti'e remei que vedsgcriblea. 1 it s que ces falta tot
itic a Suissa una temporada perqub faltanut -nos
Jaulotìtat.
Ilarga. L Suissa, no lii puc in' eno falten les comocijiate
hijo
nada, su magraija, no naagracia mufles.
gens.
1 cl vuanitatuiemcnt cuniós da
En geziçral -aquests paises que cl talaUe ndnset. diàtg solan cìviiileals, han ondenals ¡ tune tot, mcii; a sobre
la aleo
inti ben prcniats, cena tic- miscnable que penIs, aquesta,
masIva 1 Suissa, ada feto per sida que compta cls
.nys per
gcnt mecasuitzada i aulomàlica,
les cpidèmsas dc tifus, de bern -u
Amis Ahesnanya, peró, esacara al
bes, de grippe 1 dc pc
bubla-;
pot. rassar perquò si eis ale- Rica que ha liagul dc-eta
pasear5
niaxsys no fossin meeuunilzats,
Eis aqurst. sentit ei Csta4à 4s
qute serien, Marc de Déu? Imaqua?i un casteSlI Hl Ita staciogineu-vos iota de la naeciswca nalusíc, uns 1 tot separatistes
la militor .-tlemanva possible.
(,ne creuasa que la qûestió
Figureu -ros u n a -'ilcriaiiva cuat no s'adoba pcnquò Iiisoha
ronserlida en una chorase òpeJa qdsliá prusia, cl
ca dc \'agner. Encar seria lhsrne a resoldre, 1 la suacionaeonciusaj,$
rnuis íidicui.
d'clhs da aquesta: primer, con
.ctfllb Suissa, però, ja no sIC servadons ; desprds, nariotsaiis_
pot Itassac. Suissa tut una cosa, tea. Fine a quin punt eis ha er.les inuntaiaaes que la priven,
cepaL ha miserable qüastió maapar-:ninaeai, désaer UIt pchs trial imsnedliata!
Per quia si ha
absoluiamenit donat a he clvi- rosIne finor os
¿bu que la
hitraeha tic nsasauat, Però les tsé social no tis inés qüesque un
n'ivataru y e -e cnganyen. Suissa ls problema daulonital,
no COfliCIums deis països muts ire, erabuiu a dotar a Catalunya, pas-'
blensent lí . iaioo, nils irrepsmaSaat si Os neeassari per uns. fablenacitt gernabossica ssaés tersise do desondre absolut de laublement unifornuisles que as torilat que Ii manee? DA conconcixell. La muís petita acePé
tnísni, si Iicm de Subordinar el
individual elCh prevista en un nacionalisme a londre,
tenim
iclanicnt 1 daquest legtamuent anarquia per un segle.
precisament Os del que aCnorTota aquesta genl que posa
gullcix 1-a gejut daquest pena. lordre, que
a Catalunya cíe
1 do C 1 UC aquí bIlmas da utta
t'eufenatsmo ocgrSnitzat, sobre
nasca iacicr 1 cl que ha geumt la 1151dhligència, que da lautos °fltflia do l ' 'uniforme civil" i
ril-at, säen. el -e que diucui
les
ah que tolhona ponsa do Legos-ni epidismies dc tifus, de que
grippe,
l'esperit ile la unió poslal uni-, de pesta, són fels
irreparables
versal. J a més a més, sin pro- contra eIs quaia no
lii - a-alen
teatmanis, o Shgui _-_- i perdonumt prevanehoas, ni fumigaeiosi,. ni
la paradoca _ absolutament
Icartasrients Tot això. per a
co n torna is tee.
aquenta genl. sSs irreparable i
pas don I)novi el te- tarasa part de lee determinamtcige irudividuaclisnue que suchcisne de la providèneia. Tota
Ira sempre a Suïasa. El pa- persona que fa oir negee-i briol
satge no magrada, ¿a cent, pea casa fedra, s pensa estar
rò ai:eò no té ras que acure, El daconil anab les Ileis que spaisatge cl trabo inhumìu, tea- guleit ha gs'as-itaciuis ussiversat.
lcd, puntal do neu ci poca-aolCada die que passa demosla. Liii paisatge cmb neu, sm
-Ji Ira arnb més claretat que Idsnnapre usla cosa de litografia
cuica fosaL dautonitat, dintelo emucai'ut nils just: un objecte lhgèneia i de vcnitalnle nacionade cal lampista. Ultra aquesta
iiSfl)C a Calalust y c pot perrenir
palaciges nsetàl-hics, eIs dies de
nomda duna política dia pocal clan, dandi excés dio_id a bies 1 de la ciasse mitjana.
lestóniar Si cotis núrol • hi
...Podrleni allargar la noia
isa boira enscari ês pillar, perindefiusidamant perô aquesta
qufu tlavors la ssaturatesa es
hisgrossió accidental demostra
cotis'emteix en un esennuut'i. Node nsanena perteets,-ci,er
fluís quatt ptou ls tolerable que no tenjna cap ressentiment
aquata ssatursleaa,
especial contra lautonitat. Molt Lissdividuaiissnue ianapoe poi
ah eonirari. Aixi a qub es deu
piovenir de hcs idea més o mm
-ya Iindividualiúnae qu: mas entra a
-acacIa que jt) pugui tenir dc Subo-ea? Es deu deure a lorguhi
hEstat suis. LEstat. ja cclii last. saustet daquesta gent daqui.
No da pas que sigui una cosa Suïtsa de un pais perfecte, una
de l'attre sisón, perquh no passe
nsana ale rehlotge que té ha nsjdésser una oIigarutuia bett enquiste nula perfeccionada datea, peris cts fuiiChoflltri,'t de
quest món. 1 cl que us rcvolta
s'Estat sósa ben _uiucat, poliis ute lapuonn d'aqucola gesut. fent..
1 agm'adables, 1 aix'S si que
'eeC p -tosac cada tres pee quan
Csut buS.
Inc el neu celtolgs dor per daVeig, per affia part. que tot vamP del rosIne itas.
aocorc'ullalut-uihe
tuns
fobts,
st
u
Aquf teaiu cl riostre refesao tiria cap s-essentinient conts'u rutnduau —us dìucuu—. Voleu una

tau tot 1 tat.
Cosus a tul-ladis que soc duil
pata que o coiteix l ' aulorit.ìt, el
ssieu cor, davant tautomirat dele
altm'es paises es torna nteiast-

Si timgués.hici
iqueato atcandes, aqueats regi
aquesta policcc, aquecis-deis,
econabniairos d" Suïssa a BatceLtistaS Si acabés de desatiaricu_
xci la hiarccicna deIs siegucis
bittin, ‚Ichs usureus, deis cenegalera, ha Itarcetona de les eslUehta u daIs sudansericans! Si
Uls di -a ,orlhs isa tsomne que o
les' aslal' a la sega a inthosis -sié 5
Cciii Bai'celosta £50 ii tiaurha res
al titúmi 1 il:svorii si qmsv' eta eaIcilcisia ho liisdiiucns tot ltagoi
1-tus un psIs cosuapmntanuu-nil
anitcquie 1 po-a -solIo, cisne da
svui el saostrc pais, el sri6e ccci'ic qsse es pot iascr CO rustoritarista. Eta ratatsins que a
Cataluinca ,lefeslseli la tttte'rlitt abscuhtstme cottlitbuu'ixett ci
fltiitttC5iil ems el piíl)lit' titi aInt
iit-tushOns coniple'!csniu'ti 1 gsu
itSi'. El catahti ja es fa pu
iihunions eOttIpietCflt_'flt 15) fctttilade pes'qusli visiguin la gehst eis
ssnshbilitat a manienir -tes Eh
calatit dc sovinl till turne qtse
vis u el mu5ss el teti labte (sisal
cId pstnv hut la porto però secU rd que nsal 10t sntrai', nial
J)li'i1t5ò iii. té la etats. El -aliolis
giubs i etegt -ac,

anladón documenta ct matoix
a -id, sus escruto l'aeta 1 si eserssia cl eerti(hcat, pi" juriticantent té sonaprc ' una valor
inferior a lacto, servint COd o 1°
duetanient supletorh.
iatoh'rablc.
.tquest i'rit.ii
j la Junta lii it-arieta senyur#
lleit'ats ¡ alguna della es diuca

catalanistes,,.

cosa lauda perfeccionada?
—,tqui lenuu lea noaírea ergttiìitzacion -a insteissac i osiala que
iit poden aiarxar nada fi del que
ines-anis.

—.tqui tenlu la asostra orgaiiit-iacii3 bcsncàmia, l acates ea -a

di civil, el acetre primer de
snaig. tan correcto 1 at mateix
10511155 tau socotucionari. la nostea tohcràsieici retigicoca, eis
nostres ferroutariits, hes nostres
soradutmies cinib tc Ccvi venIlla-

cid racional i aigebraica. -

'rot he tiChE',. ini It, te, però,
11er quis ashase datab -alar smb

tantee Inisteses 1 Ele anglesos
són ssaés COnneC(e'S perqise\ en

geiuecat no sudes aaglòfilo 1 tiOso
,uiireo sim nìdti currertes per,uè tota tsresai coflhre el nostre
lIaba, Si a ha o idcs no la posea
ulla flhC5 de ‚antat Ilvora da
11553 550 5Si'VCIX la vosira organiizaesó hciti,z'ia 5 lis tostra
suu,tnesa htia peifeceienaila de
(er etc peteonatge'S?
Lauro dis vasg preseariar un
ceferdnduns Les dines tiavesa
hut rohac si lsavia arrubat- l'hiur -a,
quia le Cnnnbres fetiet'ats culo
tts acordesaifs ei aol. 8.000 do:
votaseu que encara no saele asribat I'hora 5 5,000 que
ja cta huiste d.t tenit roh. 1 te;
taco

-ei

Una done sap si lii arctbt

ii fi) Ilusa dc volar, per què
iii II donesi el vot' En que Os
nido ililiril votar uns hei qualsrvut que endevinar su ha ocmi..
bist. lIsera d.h ist (emesal?
g slirncits stisitadans nuiSauSS,
sola mdl inisiiitzats trott mds
del pie ns petiseui. Perite it
tra ciititzaciil do eneara per.
fee'euonaunla per engrescar a usa
gobio tals-alge com l'infrascrst.
nJ000p Pta
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Cambra Mercantil
La Junta directiva dc L. Caml.ra
Mercantil co va rcunir dünarts nasal i en ella el president. En Jiaep
Cabré. 22 exposar als reunits cl scu
propOsit de dcixar les tasques i la rcapon,abihtat de la presidencia. f onamentant aguara decissiö en raons nuc
-no padien deixar cresvcr ateses pelo
reardt - , majorment lenint en comptc
one era una reaolució ole caracter general i per motius neca.,sita: per ..0/1.11 i no per cos.r cierivot de
Cambra Mercantil.
reunits. trat doient-se profunda•
enea,: d aquella necca-aitat oId Sen,).r
presidcnt. que els privaba de la sera
principalissima oricniac i O. comprengu ren cae per egolmle per I alta
Cima que traen a aquesta entitat no
l'odien privar cEatendre al Dec-,idene
deurcs principaliosim: que roblig ,ven
a aquella deterin:nació.
te va acordar atorgar-11 una
permciér d'atender, le o .cvc:
areco,aaats. desitjan que dintrc el termits breu possible alabad ro 010 grar-sc novament a les ta,ques mr,aidconcals.
Durant alne‘ta intrrinitat. rl vlcePre5iden t primer. scnyor Roie. orimarA
le presidencia amb carácter accidental.
F! reenil. ofcrircr. pre5tar lor ronnerai. 16 i angmentar llurs activitaos
durant el Irme, que el temor Cabri es vr^. n nhlirat a rstar vense ose.
er el t'arree. ja nue ta 9tva falta requerirla un .uperior ea t'ore de ante el:,
abres membres dc la Junta directiva.

.11nr6tt reeerdaren la intelligent
d¡ . erc:4 1 lo se-rucitat ami) q ue cl seny ar Cobré hacia impuloat la Cambra.
i que mercie a cll. d'una manera orineinalkeima. v . havia aconseguit donar.
li una orientació i una altura entejables. havent trastendit la saya za t ació en aquetta cmitat i en la COnii5Si6
Mixta en benefici encera que
tense vanes apartenc , e‚. a ;acole de
la cla‘o-e mercantil i de la eidiat de
Barcelona.
La Junta directiva acal,ä ftnt constar ragraiment a la presidenda per
la noca llarg. fino ca no interro.rnputa un 5o1 moment. i 9eu de‚ig
vehement que prornpie pugui torna a
exercir la indispenoatle aguacil:, en
aquesta enfilad

hliesie te Vrrt a la ícdirtclaci
Olicial
Aquesta Junta Sindical, en sessió
celebrada el dia 2 del corma me - .
va prendre l'acord, segon
1o.5rcions vigcut3. d'admetre a con.
tractació pública i incloure a les cotieracions oficials d'aqueeta Borsa
4.066 obligacions al portador, de
soo prssetes nominals, donara finte reo del 6 %. pagador per trirntstre5
el 31 de mate, 3o de junr, 30 de seternbre i 31 dc desembre de cada
any i hauran d'isser amortitzades
ce el terme de 43 any, celebrant-se
el primer aorteig el niarç de 1915 i
en igual mea eig Pm. resera- acuse l'entitat ernissora la faculiat
d'anticipar l'arnortització mitjançant
erteigs extraordinario.
Pites obligacions formen part

dc (Ke n ou Ideas. creada I rin11
1.1 S. ny ra, en
per la Companv
han, gua 3.1C.1(1- 1 tIti. g et:o
ri
ten'
ca dr C.leeltiiiya -. rl
i le itin5 de
1,24 9000 Vela! 1141, p.‘ •
1018
O
t te111 el tilo tfte•
vil C. iono..11..0
fiiIt tina
sute 51411¼!, 1!..increos
1011.• al liteueli, teterow ducaur Lluis
d'immodos
ha• 1411(1.1S. iel t'U
or. al 5
Calt 111 J11C (Id Set
vIo Craol crrael.1 tlf maig ale anillare i talltelitte (Ir liarctIona
1914. Esaan garantades anal, Inaaolea..1
A don iinarts. de clotre.
ale d i' teren!, bella
U1 71de id 1 11.11') la 1 Ili‚tes d.' la Culanna, di, igas parDone,
l' Es5 a.1 1 1 Posada. , en circula. tu
1.tee%4
Di,' Cm
do. 1.111»all Cs. f.Af(Wat an
raIlt f
ralit,1 cl sa..0 1.11121 anib leo a la Placa Unen Ig n ni. ballets p•mad
de l'ratila• ira pi ca eelat.
lar e. ataaliell.111)
Ilet
la robla
de l co pr4: 41,1es .1411g.t•
• 1„,11.41, del allane 1.41,441.o /5,160.
don!.
A la tanta. a Ics 1 re.,
•1.1 Sant
311113 multo ,ši bino 1.44111141e ,cs t" .114" 1
,,
1n •,,r!
u.,la e • 1111
fli
... ilra
¡ 400.000. ietee tala 31 eleeeelts let 1 54.1&hl
tur
Iran,, n1 thrOcr.,....., th,
.;”
res 1 Val:,
a 1 er41C31.1
>ag. at
juuy de. 192 . 4 al .su
>1:lerliba: de
194.. eelant •131.11.
Ilart e1t311.1, a
•
l.
Wii(31 dr 141h 1 1,1.111111, aletear dial..
al !tal l't 1 • 01.1t1V.1. 11414 lea: r ;ajes:a lo•3111 1 /
signatua eetautp111.1.13
ta. II I llama parlamente
43.1
41. le
l'residcalt (1,1 lonsell d'Adunnistrarept - ceolame 41, - • Ima S e Klelat• i f..1
Cli. i la signatura manni.6rita
tine
ihr 1
Ct,elnelea ; reelleet1 111.1
.1ilro•nistrader o
Delegat
fo Renaixeriteut. duqad ne • I 0411 mcs•
ET,au ....vatat Consola.
tri".
121.4rtn.z l.arbanc11. canital•ee
"Leo flor: ra-..
pre4allor ei "1.a maquill.‚ta - ; parlamento, darl
Lluis
Careen:, in (tel e. 1 d En
dc refenció
Je Cl) Mafia Folch i
of e,.
1 -1 1.1
111.1.111l1.1
la suri4h.
de ‚alelan,. a
o 1.1 1,1. d'aun...A.1 ciu tea,
Placa t.u.rai.
earrot. d,
.7.›...tleent, I.t . 111 n , : a slud i eul del
Irgi d Ageuts de 1. a nvi Ll Orsg4161
l o. a , ottlat l ' OlCament de retenedö de
Medlorquir, aftlectrieitat,
ta

Els Pornelis de
Joven tut
DENEDILCIO DE LA SENVERA
DELS romEas DE JOVEN -1 El'

DE LA LOWNIA taULLL

m
Diuenge
nue Sr. el, Pumas de
Je,...entut "rramer cm:e di.
i
"Santa Isabel. reina dlion
to
tato
do J de la Colemi g Guell, celebraran la
eova feita de benedicc.6 de la Sen yctcayoret4 >lada
ra. apadrinat-la
n
de
i
senyurcla Adela Gia.11 i R:eart. ereo:den:a honoraria del, Pornel l , de la
Colinda, acompanyades del>
marque,os de lastclIcluorius i
deis 11.1w,trio,M, senyors barcos de
fem. acta: de pavaenea la.. autoritats lotals.
Ii assistirà En Joaep Mafia FGICh
i Torres.
El pa-a-agrama es cleJcabdellari de la
balsó segnent:
Al mati, a les set. Misa dc LomaMea gent o-al amb platica dita pel resereno Anuden Amenós, prevere, be.
nefkiat de Santa Maria d'Igualada.
Durant la Misa. el Chor de Falles
de Maria cantará ihotels eucarístico.
A duo quarts nou, cobla Unió
Arbucienca. tot tocant algunes marxes i precedida del barden de la Co •
Idnia. recorrerá do principal .> carrero.
el'r'g;ir- ,.c
l'estatió per tal de celare En Folch i Turres i
ten,
zomponywnts.
A les deu. OPti solemne, cantant
l'Orfeh Rsnebte.nent. de San:, el Kyrie.9. Sanctu<. Benedactus i
Agua*, de la Misa Elrevis. i cl
tic la M i ssa del Papa Maree-1, de
Pale5'ina. A l'oferori carOarä el Bo.,
ntrficu‘. música de la scuyora marquesa de Casteildösrius.

Fabricant: J. ALERM. RIATARO

de carn I de
gallina.
Ali- I

, •
p.
1 1 1 1 1 11
cit. Wad.", E. Marldgnote. Lseu.

dolivir.

1

10

1.i
t :',".."Tina'n ,•Vd010e (17 1''140

1.4
41:
1 S. A lttonegal
1 S. a bainro
1 Catalana ... I >ay . ..; fit
G •15.13
1.3rupary Z
60'
• 2 Sial 1
O 61'

la

i.5)

1,114:rir.i.....,;,•eres
1,1 4°
l o accione 7' aart

Tn,;.
"
ter. 1 coniP. t Ite
C7:
, Nlanot auro

e re

SI. o saaadeigs

o

Caebna.
Mi
alineo Orl fur
(Ar p e!,brega
Ea • reineta

t. 'amera

f rref e

ele

1, ajó hule,:

118

I•
:
. •

5250
1

71% 5,11

r3?

1. •

1•

707

2.6,

3 ,"
Rema D'ame,
ee
br.rt
terie
" 2
"
"
4. •'

3673
7706
57%
2473

701'

rie
3..

T•ol..f/t
Valorando nao.
v60ene,3 ruel
Alivant

5

arrrro

e nensnes

p120
; '73
O
44 t... 1.1
s 141
•

•

rsespat
t.tel.

7162
781

710

var.

he

$14

1517

Al cut.

/ Secció

•

arce

encuouset

cirbent•

C,
VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
"luicrims 1230 1231 A

713

I 142 die

3:1

PI 5'
• Ere
1). 31

C1UE3 i Ungi,

1

64.,41•In

CN HOHNS

C eIfttelnitetc5
11 .:11 A rre

2.,
lar. 1, 341

I ', rk1111`44-1;
I
1 4 e 010 ,es
i
I' .131. ••4141.

la re.

25733
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(MINCA,

Moviment marítir
-Vaixells entra h
eipanye// Jane I". e,
Palma. amh carren general i q p e.
tatgers. Anlaffa l Ifecen de les Dra,

GRAN BALNE4R1 VICHY CATALA
PRoalatia III antirN,a)
L.al Iii -Iii ti at,at La" \
TEMPORADA: de primer de M aig a 30 d'octubre
maianies del aparell digestiu.- ildrilisme en ces múltiples
manifestaclons. - Diabetis . • Glucosüria
ILL•
to .1 ere. ,
/ %12111.1.14101, M. • 11 I .1 1 1.1 1, 1 1 1111;
1-.114441› osplowl.1,
eits.t.ItS, tul 12 Ittli:s
Cuprita mol En 1110,1. 11. 1 1.1111111.1,113 dee 111t.J. 4.Z1111p 1 11..1 a teto..
Pis. 1 :I II 1 I . ", 1 iliI i to 1..ai algo. 1 rIelftti.
ADMINI7 1 . 11.31.1t1 IlAall;L.1 DE LES ir
ux11:12,S01.

AU TOMOBILS

NE RONES
TORPEDES • SIEDJ,NS

CAMIONS XASSIS
ACCESSORIS Pt:CES
DE RECANVI

Societat
Exposició i

"Nestle"

venda

Olpulacla, 45- Tel, 833 H. II
BARCELONA

rettiet•ii d
etiquetes de les que van
unganxaole en el pul de la
fa..ratia las:leuda Ne,..1.1e,
t'as ga luna unu preetaa2a atina
i uta bon numeral, per al
..irlt;:g trama lidia de gran
la any. Aque,,l,.urteig Sir
narit entre cada eent

CARROSSIER

perlietpans.
Les eliqueles poden pre-

servarà tresor de la
seva cahellera si usa

ncs. Coehigreätari, Companyia Te. es.
Z.Ma.

Vapor i7ali "Bolzaueto". dc
sol. ;anb gateo fes. Arnarrat mol! ; d.40
San o &ruma Consignatari, Mariä, nat
Le Torre.

cspanyi,? "Amaba! Me sr.
amb cirrega ge Kral.
d'Eapanya w, C
Mallol.
Vzpar Luglits "Cano". de :
amb eärrega general. Amarra: y g .r, de
Barcelona Sud. Con‚:snatari. M ccAra
drew.
Llagut espanyol "Antonio a". de
Caragena. amb tornitlee.
Vapor ;:alia transatlintic
"Goulio
Cesare " . de (Ohova, amb câr gga ge.
i z8 pasoatgers. An' arratamell de
B.:loc.:lona Sud. Consignatat.i.
de

de

teular-se a les °ricinos
do la sOCIETAT NESTLE,
ojrunvia
L'arEs:a(010105.

Sr
Ar° 441,0t14104/51u1503

1 Au so L, I,Ili errts,i ,I arrag. 0. kri•

Preos red llits
Obsequi

l

ri5e carburs met214e5 1 ...115°
12270 La Lue•).mila
A "93
E, 99
o: et
iiiEs
t. A. i.
,.,a

22

1 4,:t . Coot
..1,b1r,r. , 10r .e. m .¡
le 161
.17.7-n
E..,t,,ter14etrn,n50i 4 0/0i

Vapor

1.11.14

Mula 4,039.
**-41,411,

GEL‘TiNi .

Saibó `LA O CA '
(11.11_.11.‘ I SUPERIOR

HIN DE FALS

AMOS
InrIns. Al e nhOlera. ! 4E7' Ir "n

CARROSSERIES
Dt LUXE,
TURISME
1 ESPORT

Vele: cspanyo: "Cae:mire:" de Ito
nanza. amb ra;vIc).
Vapor capan> ol "Barceld"( de Valencia. amb cizr..ga ge:icral i 147 l'aj"
:atgcn.. Amarrat malI d'Espina-a NE.
Cunsknatari, Compamia tratromed:.
terrän:a.
Vallar c • panyol ,vea:". de
Cartagena i escalc. amb i tisrcga general i 9; passatgers. Ar veat mol!
d'Eteanya NE. Con,ignarq 1. Comalnyia Transmcd:torrla.
'por c›panyü: "Dalluu dc Can.
dif antb earbO. Amarrat «non de re01701? Nord. Consignatari.
Vapor cspanyol "Rom ea". dc 131
Palmas i cocales. amb ¡rana ceneral. Amarrat moll orEspa . al a NE. Crsignalari. Cetripany:a Tr ittornrooEtt:-Snia.
Vaixells i despatxsts
Vapor copanyol r .a Vieta7"2
Eugenia". amb cárreca g encral. per a
Buenos Aires i escales.
Llagut cspanyul "Mara
en
per a Albunyol.
i
Val lila sortIts
Vapor esp.-1M el "l1.312111110", ame
cirrega general. cap a 'Cartagena.
Vapor espanyol "Beta na". cit Ilaot,
cap a Castelló.
Vapor izance‚ "Cogol.n", amb e..or*
rega general i tränsit. , c ap a M.17. r111.
Vapor •uce "japan".. de trae., o'E
U Santander.

0111

S1S

PI

AGENT DE CARVI BORSA
PASSEIG DE GRACIA,

17

Petroli Gal
En s

ho asrairä alsun dia.

OBLILLONS
CA
TRESDR, 4' 5J

Flasc 6

sran 4.50

Subszripcifi Wure de

'lascó

petit

comissió

2.50

Vapor italä "CaSteS71
amb cárreg a goneral tránsit, c
IIERALRAJc:1() ris via de Tarragona. 4
Vapor italiä "Gnalie Ccaare". de
trànsit, cap a Buenos: a 'tires 1 esa,'
SoMiciieu pressupostes
Vapor nocurc "Adar'a, de trànsit, cap
a Napols.
Vapor belga "Phertiiier". anoto cit.
completarn ent
rega ritual i transit cap a Anters
e
i Alazant.
equipats de les millors
Vapor
" Cite l asa anos *t'omarques
rega general i (rin,
cap a Ginen1
O i rscatrs.
N' ere e9panyol " Rey jaOtne
amb eärerga etner.4 1.- cap a ,f
Ta!i e rs: Ceta*, 35 al 39
Vallar Itolandes "A .rteais", en 'la%
cap a Malta.
Tel. 200 H. • bARCELONA
Co a
Vapor cspan3 -ol • Mar Adr;áfi.
•••••nn••saii de trinait, cap a h 'moya.
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LA NOTA DE VOROVSKI
Lausana, 3.-La Conferencai, jutneuricient la comunicació
Fer pci scnyor Vorovshi, lizt
eaaziitat ,a1a resposta directa del
eeecea deis soviets.-Havas.
CONC.ENTRACIO TURCA A
LA FRONTERA DE SIRIA
3.-Despres de les enereies eueixes del general Pelle, Isare:xa ha insistir per teiegraf
ael Govern d'Angora sobre la
:•ee. ressió produida a França
e, ncentracions de tropes tue frontera de Siria. La geleses planteja actualment a Lau. danta, la de si Angora rom :ab actes positius les aegueronals donades pel seu re-.,et al plenipotenciari francée.
ieDTESTA FRANCESA PER.
.....SSUI",IPTE DE SIRIA
'al:e:labio, 3.-En l'entrevista
.:.7:2gat • d'A:crs
nces en
senyo: Jesse Curely,
Idean Sei, rcpreeen' . "e dcl Cancro d'An• zst e;32 cl Go.,
: admetre ni admet
e e. manida una Con. eegazier la pata es re:a Ieonteaa siria cencentra• as niegues. amb evid2ni.
er coacza::s scbee cl
e e. aquesta canee...atrae:6 de
i

continuar aquesta situad& no podré
el Govern francés prosseguir les converses a Lausana.
En conseqüencia, el Gavera. francés
demana que siguin retirados amiestes
torees ràpidament.
Denles rezorda als turcs el que ocorregué quan es reuní la Conferencia de
Muclania per a negociar l'armsitici greco-tare respecte a les formes aliades que
eren aleshores a Esmirna i Constantinoble-Havas.
ELS TEMORS D'UN ALMIRALL
ANGLES
Londres, 3.-E1 "Evening Standard"
publica un artic:e de ralinirall Mar!:
Kerre. en el qual es diu que l'únic argument qua els turcs poden comprendre
és el canó.
L'almirall crida ratenchi dels aliats
sobre els perills de la mentalitat oriental i els recomana que tinguin Ilurs
trapes conrenienter.ent preparades.
Acaba ient notar que Franea
obrat prudentment en nomenar !el general Weygand, alt comissari a .Su -la,

EA QUESTIO DE LES FORCES
AERIES ANGLESES
Londres, 3 -Comentant la declaracid de sir Samuel Hoare sa ya les
(orees airies britaniquee, el "Daily
C .:leen:e:e" fa la compaeadó entre !es
fr roes franceses i les (orces angleses
i veu que les primeres sea vuit
palee super:ors a les segones. El pedespres a la insegnrelea i lnearacitat de les Hice brititn1q1:23 de defensar-se per si mateixes,
la qual cola no ha ocorregut fina ara.
Afeecix el "Dai:y Clironicle" que
Auf_31atti- ra esta acostumada a tenir
la sera seguretat entre 123 seres própies ntens •i espera que s:r Sentad
Hocen haurä conveneut els seus

ana ve7iii21:12

La política futurista
fti

O, !a
i

d'hm! Uar.12 i italia
c! fi g ijui, I
13

'ea anear el- -S:colo" que d'un

temps
els italians
abunaaeanieril la pa-,
.".
T.
,
L
el laaeasene,
"
ds naciona1i5:.:e.
les doele.ees
• a -l a s.
Pee..), aviireloa
. litoral s 1 eis futuristas
qui mes gans:2incis bat
e:zaadeeca iniper a 1 e.
paeaa1a. i • elebraaL-sc la
J.. Itema, el lema ha.•
inüftl 1.73' a 10.•

t12

les
gotiosiciolls al g mmes prosoulades

eiS dr g isIíJFraoç3

rar, 3.-Comuniquen de Lausana
a "Le Palie Parisien" que l'observaaer america ha assegurat al general
pe:e.; eue el Govern americà no soslitui ra les pretensions Chester sobre
la la de Samsoun a Sivcs, i que
cerera (!ile tidel al principi de la
•e- , a ci gala, considera com indeculs drets adquirits sobre TmFran ça, en 1914.-Hayas.

la

nova, Iliemla a una lraea!atateia t. a la t'azada,
i Co
dal irme a • :rae aplica' a 1,11:m'alca.
..7enent.srista del -.T'anulo"
aecler inmerja.- lreit
.. nsf,ra que
e et i'f•`'»r'e. el pelele
ou.-.
anee: d'esa,e.eeeneli.aars maleriaa aa, e, el presont os pa.
d e siejar 1 advaniment
1.t quel e:a ‘etlors
a oeupin el primer lloa
aecoplar
deinuat c teeeenv ea
.aiee comeenesseia men
. trealc:a, de !a hesH-sre; rie a: eapecialutent,
aaecer de lee peópies enal a p,ble 1 cum Lesi
dala
orareis
v,C.a.
dele Ea1a1,. 1 ere'. .1.aei de ML, fallen
ala ..oatras
• e ;miar:e-ni I Ir,etr;nari
Enrie
- am,
a rerorda: no fa
1• eae ell nYa " vint
enea
per:diem:t. ala daca
:- . 1.etons la 'leal l'imla Ilei U:reta imteaes les naecins, Ilei
I :imb aquella ,titoa de
r e:a. . cures i p a leara, per
, raeh aneé d'una fr-enrreix ilii no> . y eaeansiö. i part
be ele ter lloc a altn".
-'--'a- -eh a teuria obre una disa
Jr. e '»s.:artif,:sima: tienen
nee Hs llur origen a causas
ele ,alies? O són al conpu n alat. le d'una ambiciosa
raiWar presa corla a

se si o roes a maja
re e.eanal? O encara, no és
a:: na
etni-sa superior do.eje al
pelillo la
ee/III espai X de lerrilori
,.,1•1.•;:::de tira 1111pOri ind e pert, - e e.e. de la superiorilat

,k; IT eem•a eoetrolada?
ae -see- ei "Scolo", cap dele
eap aris" que han estat u son
t ra realitat hislörica han lineen un origen demcnrräfic; ni
a 'Aie':eat
ise, • e; el de Ca l . dre, vi el rodee quint,
sa rse ennie. 'ni l'angies ni el
poden
P,'Md ee's n min a cate-ni:de. :V0111A 8 la c onquesta o la política
nacional superior d'un agruPateent dotat d'un alt isentit
d' e ai• lzaetoee
'
poden eorstrurr
.
organisme imperial. No és
A
prects,ament el cas

„ _BI S l ebrics de l'imperinliama
lt pr
etenen justificar canh

La damalralia 1

Hur doctrina les lendencies actuans-de- la- . política governaIlleatal t12...litar país.. S'agotas
Corradini, el mán tindra Humee
previneies per •oferir a Italia
per al seu itaperi. Sempre hi ha
haetul al mún nacions que soles
i namons que deatesixen, i
; en els euefins d'aquestos darrsree i he Ilur g imperis
nuament sIL re trabara una res
i mallas" en la qual el novell
I imperi de les segues s'estén
seeens el (toll dret i la bella
justicia. Aied es: que l'impe r a
Rana sucre francès, alasor
runt, per ceemple, los possessions franceses del .Mediterrani. Per estimular els italians a
seguir iiquest.3s direelives s'eamenta l'herencia romana de la
Alla que fdu Rozna 'ea de Ter Itälia. Per que?
T:ls futinestes meilys crudas
i per dir-ho aixf, mds frescos,
ni. : s ¡o y es, més "salvalges", jus
tifieuen mes eirnpaticarnent
llar inmerialisine: "No parlem
fasJgoses grandeses roma¡lee, passades a la hiateria; parlein de intuy es grandeses itaflanes cene Negarles majors".
e?er ale futuristas els instraments primers per a la C011quos.1a .le l'imperi sön:
Einsomnicl salt
rnostal-i poden deeprés Valer-ie
(Ir ius !j rj r ,:ICIOnS dennigrefiques
i .1e comanaments eties. Segona
ells -una guerra tara emitir:endi. c als humane que Italia resum de tutes des ballose en la
tersa és plena de geni re.eador,
Id el &e i de goveritar el indu".
"La imposicia dragues t tir o :. sere un act o de fe-furea, una desveraeityida improvisació jovenivola, naii obra d'ate, csbossada reiraculosament,".
A aiese pregunta el diari esmeetat, gel gosarä opo.:ar - e'lli
Sel n se passar per un filistea covarde Pes u a la veeada recorda
r;',to ele vatatables pobles imperials sOzt aquello quo han creat
l'impers no pas en un rnoment
d'irrupció demogràfica, an s
contrels per ice eireumelencies,
erapesoe Per la necessitat de
alsveirotIlar una pültfica útil
ii ells i a 1(32 centradas anexa-

des, per estrategia comercial o
militar. Ab:O es, l'Imperi és produele no pas d'una exaltació
sind d'una vise:, realista. No éiti la inipulsiO bàrbara
d'una plena sind la
irradiaeiú d'une; inieLligeucies
previsores que senas embriagar-se de literatura patriblica
earquen per a Hur país el máximu m de. benesser, amb el
maximtiro de grandesa.
No es dancs la demografia, vi
des consoailent el nombre SEO
que perlet l'expansiu imperial
d'un poble. No és tampoc la
forea creadora dele selle poctes futreristes, ni deis diletante
de la literatura p.a,trbeticae sin6 la volentrit capee, aplicant
la torea amatent.
No Ces el bserbar sind el ponitic. No es el noble rres nombres
sine ei mes caaae. No -66 l'ins-

tint sind

la irtcI.liùiscia4•

D'ESPANYA 1 EL MARROC

Ei g lriefll ha!ga tiecir12ix ioleusificar
i alamall¡a
París, 3.-E1 Consell de ministres,
despee" d'examinar les proposicions
alemanyes, ha cansiderat per unanimitat que aqueixes propos:cions eren inacceptables, a causa de les condicions
que en elles es fixen, de l'.aléacia
de garanties i de la insuficiencia de 1,A
nuantitats ofertes.-Havas.
SS.
Paría, 3.-L'ainbaixacfor de Beige.
ea ha conferenciat amb el director
del Ministeri d'Afees F:strangers respecte de les proposicions alemanyee.
-Hayas.
• a4. .
Paris, 3.-La nota en la qual el
Covern alemany formula les seves
proposicions per resoldre cl problema de les reparacions, ion Iliurada
per renearregat d'Afers d'Alemanya
en aquesta capital al cap de la soissecretaria del rainisteri. d'Afers Estrangers procedint-se immediatameat
a la traducció del document, per do¡ter-lo al cap del Goverm-Ilavas.
París, 3.-E1 Coceen francés ha
rebut la nota alemanya despees d'haver estat publieada en els periódica.
La premio din que als cercics óficials
beiguca i francesas circula 11 creer:ea que els ofeximents d'Alemanya
sin inacceptables. Una part impor•
tsat de J'opine', britànica i italiana
acull desfavorablement l'oferta alemanya per considerar-la insuficient i
Ale cerdea francesos es dia
que en reclamar-se-li el lliurament
d'un deute .colcssal, Alemanya oferexi un maximura dm 30,000
oferta que resalta irrisòria . al costat
dels 132,000 milions de mares or previstos. Es recoruana, ea conclusió,
que per un cami de recíproca inteLligencia es vegi a Uhu nou tractat de
pas desposseint l'actual comissió
reparacions dcl poder rclatiu a l'evoItiaeitíe de la capacitas de pagament
per part del Reich. Creu que els drets
de beneficia internacional; per part
dels aliats estan en Minoria, i
cuesta manera queden, per privades les nacicns alindes del dret
d'aplicar sancions i de l'adquisició
de garanties. La nota alernanya traeta de supeimir el.tractat.4-Yarsnlles.
neutralitzant . el • csultat de, la ,victóda. -Es prepurn que eiGovern belga
rcspopdrk a la ,nota intensificant
scva explotació a la conca minera de
la Ruhr.--41ava1e,. " .."
„
LA CONTESTA A LA .NOTA
ALEMAN'I'A
París, 3.-E1 president del Consele
seno: PoincarS, ha redastat aguastu tarda un pm -jede de contesta a
la nota alemanya, el qual cera portat
cl BruseLles per un cercen especial,
per esser comunicat al Gavera belEa aquest projecte s'expressen els
matius pels quals s'estima inacceptabici les prepostes alemanys.-Havas.
EL PROJECTE DE CONTESTA
CAP A BRUSSEL-LES
París, 3. - Aquesta nit ha
sortit cap :1 BruseLles un co-

rrea especial parlador del projacte de contesta a la nota alemitaya redactat pel senyor Pons
ear., el qual ala do solinetre
a l'examen del Goveru belgaHayas.
• EL GOVERN ANCLES
París, 3.-Comuniquen dea du Londres a "Le Journal" que avu:, me,
bablement, cl • Gaainet examinara la
nota alemarya.-Ilavas.
COMENTARIS DZ LA PREMSA,
FRANCESA SOBRE LA NOTA
ALEMANYA DE REFARAZIGN3
Peris, 3.-Comentant la nota alemeya sobra les repalacions, escriu
"Le Temps":
franc‘sca na ti
deixaran egafar en el parany deeaquar la Ruhr albis que acaLi ia resistencia pasajes. PG33C21X211 tiras
cis Conservaran continuant a :a Ruin.
Quan islernanya tingui necessitat da,'
ami, Jara naves pepas:e:aus. Si as
negocies sobre les eugaeyifes praposades actualmene els francesos i tas
belgues comprometrien la seguretat
(12 llar credit i tal segada la tia ilurs
soldats, puix les debilitats alemea it3
agressions. Exploten' la Ruin."
"Le Journal des Debas" (hui "La
maquina dipioniatica
3ellyor Cuita
esta boa montada, per...) no resistira
mes que el que resistiren els plana de
Ludentlorf. Nosaltres ih) prenern
consideració mes que proposicions ferales efectivament garantid,s. Quin
a les /lego:jadea:e anca A:emanya na
les entaularera fins després de Li sera submissió, és a dir, deeprés de la
represa del treball normal en els territonris ocupais. El 30 (l'abril la circulació de bitllets del Banc de l'Imperi rebassau L. suma de sis billona
Si Cinto vol continuar el jec ia l'aire per ainG, peró la perepectiva de la
fallida alemaaya no cus fa por."Radio,

LES BONES DISPOSICIONS DE
CUNO

.

Berlín„3 -A la reunís celebrada psi
president deis Consells deis Estats
alemanys, el canceiler Cuno justifica
que les gestions encomanadcs pcl Reich

1,1153i3

L'OPN (13 13 ilregiSil

Aiili CON33?ii el
ltevicn estat efectuades ‚per la comtesitz elemanya.
Es declara dispasat, per tots els in:tjans, a abreejar el mes rapidament
possIgle els sofrinietns de la poblacaí . alemanya.-Havas,
ELS COMENTARIS DE. LA
PIIEMSA LONDINENC,A
ELS
DIARIS CONSERVADORS
CONSIDEREN INACCEPTADLES
LES PROPOSICIONS
Londres, 3. - La premsa d'aquesta capital dedica Ilargs

1nel/beis a lit mata presenta:11
roe Alernanya.
Tota la premea conservadora
dirigeix vio/sets alees al gavera
alemany considerant les seres
proposieions cona a inacceptables•
La preinsa !liberal es mostea
par la seca part molt satis:feo-

tina.
La "Gasela de Westminster"
opina que si sean rebutjades les

oposi3lane alemanyes constitura aqueet fet et fi de les repaccions, pula ni-tuestes no In' g iran ésser cobrades en vista
que les despees que orights
1'oeupacj.5 do la Rhur sön
superiors als ingresso,-4 qe. • 'cursada proporciona a-Frarea.
.E) "De j e News" opina qui Us
jaropo3icio -ns alemanyes
haver estat presentades d'una
manera habil ansh la qual
eos. a s'imuria cronsagult poiser
qua fossin aeceptades per Eralea. Creirm, dita que Alemanya

liarla abandonat la idea que
resma/meló do !a Rhur fos considerada com a requisit preal
per entrar en negbeincions, /Indio .
•
Londres; 3 ; - El "Neu'-York
Ilerald" eslima que les pronos:t'frene alemanyee intreiven un
seriös exernart. Preconitza
arb q ratge.
El "Nesr-Vork Tribune* declare eue e t'nnita -garantia que
cls resta ala ereditors es ronfirmar . &duran*: beTthair, - Ha-

yas..
•
EL ".LO,KAL ANIZE,IGER"

•
Berlín, 3 .
El "Letal Anzeig-er" entra que la nota " alemanya ha' a par, át de la realitat les
espera2ers que baria deapertrt
el discurs de Lord Curcon.

(tuesta inanCrit no es:viva les
negociacions, la qual cosa reporta gan dany Aien,anya.
Creo rnie vidria modifieer la
siluacid l'actltu 1 que adoptía
PoirmaH.-Havas.

EL QUE DIU "LA n.:D.E.n.s.
VERMELLA"
Berlin. 3. - El perindic "La
Bandera Verrnella" declara que
la nota del Gaseen aleinany sig.
nifiea en concret que tant els
grana industrials cena eld Juxt-

itere no
no veden ni pagar ni donar
cap earantia.-Havas.

ELS DESIGS DE STRESSEMANN
Budapest, 3.-E1 senyor Stressemann
ha declarar a un redactor del dian
"Amjasag" que és necessaria la mate:unció le Nordamerica per cndaaar la
que.stió de l'ocupació de la Ruhr.-Raeia.
EL NOU AMBAIXADOR . ALEMAN .Y ! A PARIS
París, 3.-Segons el "Berliner Tageblatt", rex-ministre alernany Schiiier sera nomenat arnbaixadur d'Alc:nema a l'aris.- Navas.

EL. PROCES DEL HARO KRL-rr
VON BO1ILEN
Essen, 3.-A conseqüència de la deteneid del senyor Krupp ron Bellota
cl preces del qual ha de celebrar.se
duna, el Cense:1 °bree de les Faariquee Krupp 1.a aireeat una exhortada a:5 carees per tal que romanguia
ea actitud tranquil.la i s'abstinguin le
declarar-se ea vaga-Hacas.
LA CASA KRUPP 111 CONCLOS
AMI' UNA SIGNATURA RUSSA
UN ACORD COMERCIAL PER A
LA FABRICACIO DE MATERIAL
- DE GUERRA
3.-Un obrer altmany, aC0miaüt de les Libriques Krupp, sha
adraeat a les autoritäts franceses per
revelar-Its-hi que la casa Krupp va
concloure fa pez un aeord comercill
:mili una gran signatura nula per a
la fabricació de munido/1s i material
de guerra.
La direcció de les fabriques Krupp
ha original a l'interior dels seus estaidiments una tropa de vigilància,
COnipcSta d'andes agents de policia.
Aquesta organització té per objecte
mantenir l'ordre a l'interior de la fabrica i tambe en cas de disturbis a
l'exterior.-Radio.
ELS INTENTS ALEMANYS PER
TREURE CAREO
Dusseldcrf; 3. a-A Appierbeck els
alemanys intentaren n'eme frauduientainent.de. la. conca 19 vagens de taubis, engarerzet-los a un tren de pro-

ditetes metallúrgics que anava a Italia.
Malgrat dala senyals
auarta.,3
el tren no es detingué.
Un caporal cs va treure aleshores
un revólver i amenaeit el maquinista, aconseguint que detures el tren.
Com a cómplice d'aquesta temptaliva, ha relat detingut el cap de l'estacid.-Radio.

iNcAurAcio DE CARRO I PP.ODUCTES METALLURGICS
Duseldorf, 3.-E1 dia 30 s'apoderarea els • franceses en una Miti2
de Westhausen de vint vagons de caeA Osterfelde les autoritats Lance-s•s s'apoderaren de leo vagons
analtictes metallúrgiessa-Havas.
UNA EGECUCIO A NIÇA
Nies,
dissabte vinent seré
caecutat a Niea Paul Bayagaleff, el
qual el ..a8 ile novembre de 'pm va
lintar • par raIiarlo al telegrafisia
Timen i fed greu:nent a la seca teta•

Aquesea seré la primera exceució
capital que slauré efectuat a Niea
dts de l'any
EL NOU MINISTERI -PATXIC
Belgrad, 3.-El .Gabinet Pa:aje,
ti • Jt de m'aire dels sana Merares, esta
cons;iteit per ex-tninistres.--Flavas.
FOCH, MARISCAL DE POLONIA
Varsóvia, 3.-El mariscal Ecch
ahir al une' a Dzicazica, on el
ministre de la Guerea polOues ii daea
cl bastó i el decret nomenant-lo marif cal de Polúnia.
Elmarisral Fcch torna a Varsóvia a
última hora de la tarda, essent aclamat per una nombrosa multitud.
Fou . rebut en audiencia pul president de la República de PcIónia.Hayas.
EXECUCIO D'UN RESEL
LANDES
Dublín, 3.-Ha estat executat
un nebel que havia estat condemnat a mort per Laven agrada a un soldat de FEstet litua na.

-Racha.

EXPLOSIO EN UN DIPOSIT
MUNICIONS -:- UN GENERAL I
UNS CENT SOLDATS MORTS
lIeheingfors, Tula un
geenral i uns 100 soldats que Ca
trabaren en un dipbsit, dO niuMeions han mort per haver-se
produit una violent explosen-

Radio.

DESCORIUMENT

DE

El Tribunal d'As,tes del Su
prem ha quedat constituit ea
aquesta.fbrma:
President, Andreu Tornos;

be grill])

Uer.

COil Siiild 11 8 Tribunal
C0111
hion P311311i-se Je les respollsäilitis

JACI-

MENTS' DE CARRO A RUSSIA
QUE SEPAN POTSER ELS MES
RICS DEL MON
:1105COU, 3. - Abans • de la
guerra FC suposava que devien
existir jachnonts de ferro a la
pruvincia de Kursk. El professor Lazares' acaba de descubrir
diversos jaciments de l'estilentila mineral, de considerable extensió, creient-se que seré del;
mes r:cs del rnún.-Itadio.
RUMORS D'UN ATEMPTAT
CONTR.1 MUSSOLINI
Lisboa, 3.-Altir circularen
alarmants respecte d'un
nteanplat que baria estat aleete el cap del Govern nana SUnyor Mnssolini. Es dele, que
slav:a sabut clesseguida a !a
legac:d de Portugal, per la causa quo l'encarregat d'Afers es

frailes atole de Mussolini.

Zis periodistes i nombroses
personalitata acudiren immediatament a la Legacid, on es
manifealava que no se sabia
1'03, tunean-se peris cena rasensa ene feia supusar que quelcoila l'asea aeorregut.-Itadio.

UN Discuns DE TROTSKY I LA
RLSPOSTA DE ZINOVIEW
Museuu, 3.-Trotsky ha pronunetat un nau dibeurs solare la
silutteiö no la indústria a 1131Sbia, declarant que la Rússia soe
vielica eslava amenaada per
nimperialisme i cl tiesentrntlia
meta del feixisnie a VOccident i
que per ultra banda la malaltia
de Lenin baria eicat en el si del
partit comunista proftdules
dissonsions.
Aquest atas de Trotsby vas
portar a ¡ 'espuela de Zinoviev,
ei qual replica que, cona que
s'llavia fundat un gen') extre-

mista per corregir el parta comunista, eis dirigente d'aquest
moviment seria millar quo es
corregissin ells mateixos.-11a-

dio.
EL REI DE HELGICA, AVIADGll
BrusseLles, :3. - En un vol
efectuat en el Camp d'aviacid
d'Evere, en companyia dol seta
pilot particular, ei rei.Albert
fut evolucionar . per el maleta
Eavid,,que el coadu:a i quo era
nuu aParell duelinat als
aiunines

magislrals, Corles Vergara,
Eranceme (Jarcia Goyena, Manuel Velaseo, Pero Higueras,
Itain1r Flores i Josep Maria Or
lega 31orejön•
Supieras: Marcelf Gonzalez

Ruiz, Manuel Diez Gómez, Ardo •
ita Merla de Mena i Edelinir Tri
l lo.
El cap de Gavera ha dita
"Ile llega el que publica la
rrernsa i que ahir ein dirigiren
els senyors Cambh, Ventosa i
Itods, sobre l'acta de Lleyda,•al
qual he contestat en la següent
forma:
" 1 -le rebut telegrama i Ii con •
testo,.eneara que els termes in
justificals i poc cortesos del dit
telegrama podrien autorizarmsa
a no ¡ello.
Ile dernanat informes al ministre de la Governaciöi aguce t
m'assegura ésser inexacte el
fet que vostes afinasen, i que
saaria limitat a presa o que el
president de la Junta del, Cens
personalment i amb

majar cura les actes rebudes a
Ja dila Junta, com a garantia

per a tols, senSe que per a res
itt hagi intervingut el governador."
.
L'ESCRUTINI A MADRID
.1quest inatf sim efeetuat,
la Junta. del Ceno, sense incidents, loo Trutini general.

El nombre de vota de la candidatura per Madrid és el seBesteire, 21 . 417 vots;
Pztu Igla: tes, 21 . 341; Cordero,
21.074; Antoni Saeristan, 20.000
Sabor:1, 19.797; De los Rios,
19.793; Molina, 19 . 288; Vilami!,
18.950.

UNA REPLICA a L'ALCALA
ZAMORA
Lea -ministro Prado Palacios publica en un diari una llarga informad&
en la qual din, entre altres coses:
"Per una diferencia de 3o vots, segens sembla, en mia, Iluita de mils,
ha estat proclamat en l'escrutini d'avui per la Junta provincial dcl Ceno,
de Jai:n, diputat a Corts el candidat
de l'Alcalà Zamora en contra del conservadar Ruiz Córdoba, candidat de
la Unid Ifo.a.arquica provincial i apoiae
pels amics d'En Ruiz Jimenez i els
menee
L'Alcalà denuncia aler al ministre
de Grazia i Justicia i al fiscal del
Tribuual Saprem l'existencia d'actos
falses, que, obrara en poder del presidents de l'Audiencia de Jaén, per
tIeser de la Junta provincial del Cens,
havien ¡'acusar avui, en l'acte dc rescrtinni, una minoria d'alguns vots per
al scu candidat, En Sebastiä, peris ecos
aquelles acres i totes les del distraete han estat conservades en tot moment so:a la custódia integérrima d'aque :l 1 digne funcionari, i han servil
avui przeieament pe( centrad de l'anunciat tan pomposament per l'Alcan, acusant una petita minoría per al
sea candidat, es fatalment ineludible
que cl minietre de la Guerra, que no
hauria obrat en cus tan greu a Unpuls de cap Ilcugeresa pasional, sinó
en viola de proveo irrefutables ha de
soltar la mula d'amor propi t de conrenibela poli:lea, que porta el que el
svu caneidat hagi otningut aquests laces
vots de majoria pel resultat de la falsetat, denunciada M'ir tan sorollosamena
Agrairé faci paliques aquestes
nifeetacions meres, ccm una prora de
les moltes que havem de portar el
Tribunal Suprema de l'alt esperit de
justicia ecl qual espera amb ansietat
la immensa majoria del distdicte Je
Martos la nulitat de la elecció del caldidat de l'Alcalá. Zamora."
En vista • del que ha passat sobre
l'acta de Martos, el camte de Rodo'
nones ha apressat la sera tornada a
Madrid, on es esperat aquesta matebm
nit.

PRESIDENCIA
DEL SENAT

EL PI.ET DE LA

*La Epoca" insibtelx en el tema
del nernenament del colme de Roma'
nones pur a la presidencia tlel Senat
i diu que el que mai havia succeit
es éstes a la regada (11pmat i senador, puix la simultaneitat de les dues
representacicas no es pot admetre.
Respecte a la naturalesa i qualitat
de les tres classes de senadors, clectius, vital;eis i per dret propi, qui dubta que és la mateixa? Ah! penó el
t
senador
electiu no ho da quan sei coa, i casos hi hass liagut de qui fou
elegit i no arribé a sentar-se al Senat ; ho éti quan se ratImet.
Resulta, dencs, viclent per al poder
reial, violent per al Senat i violent
per al mateix interessat, trenca el
curs de tut atoad, com si no fóra més
natural cbtenir prèviament ringres
en ii part parmanent o can' si no hi
llagues lliberals dignissims i prestigiosos que pedrien
presid:r l'Alta
Catara.
LES RESPONSABILITATS
DE LA ENTREVISTA DE L'ALVAREZ I E.L REI
DI1/ "La Correaptindencia

Espada", que el tema tractat

per en Melquiades Alvarez amb
el ftei, en la seva,última entre"
vista fou el de les responsabia
lilsis polítiques pel desastre de
Melilla.
L'Alvarez s'ha cregut en es
denso d'exposar la sera opinad
a la eambra regia respecta
aquest assumpte. I la nava opte
ni6 és que- en les responsabilie

'

late pul it iqued coincideix ambels

que sostener] el erbten i de què
1,0 hi ha figura de delicte en ata r .
actes del Gabinet que regia
poder públic al esdevenir la cal•.
lestrofe de julio:.
Mancant (te. figura de relic•
te i no podent éseer acusats
aquells ministres, de comformitat a, les practiques consegüent t, , •
l'Alvarez, essant anua de la
sabirania del ; poble, orenel niatex rol. popular el que
vol ama maximanutoritat
in. les responsabilitats pollita •
qucs i és la mateix a. conseiencia
del país la que. en definitiva
exereire l'acajú que proeedeix•
Al mateix temps ea Rar li dona la seguretat per part del
Go y ern per a la: Sera designaa,
ceS C9ril presideet del Congneeas
RES DE NOU
El comunicat oficial no zeus
sa cap novetate en el terrileri
del protectorat.
EN CLAPAREDE A MADRID
Avui arriba a Madrid pi . proa
lessor de /a Universitat de Ginebra, doctor E. Ciapare.de ; qui
donar en aquesta cort un breu

curs so conterenc4s, referents,
•a diversos qüestions de Psico-

logia aplicada a l'orientació pro,
fcssional i a reSucaciö•infantil.

L'INSPECTOR FERIT
.
Continua millorant de les ab-.
ves ruedes . i contusione En
Trabazos, Inspector d3
cia, ferit en la manifestació del •
cha 1. Les despeses de la curad() i restabliment aún rpagaas".
per la Di'rece:6 d'Obres
ques.
EXPERIMENTS CIENTIFICS

"Heraldo" explica el -cunee
cas da( fill del si/arcilles de Santa Cruz, jove de divuit, anys,
que té la .pertentoea facultat de
vence donnern els cossos opaca,
descobriment que Uta el doctor
Jimeno.
Fa alguns dies fou presentat

a alguna hornos de ciència -a laCasa dels Engitiyars, i el doctor
Carracido posa en determinada
hora el seu eel:otege, i per sobre la lapa, aquell jove veis'
que les rninuteres assenyali,
ven dos quarts da tres, cosa
que, reberta el rellotge, es compreve.
'
Després es feu una altra cape,riencia. En Jimeno retan un tres
dc diari seas° que niugú no ho velé]
i el lancé en una caixa de cigars.
Ser sobre la caixfl metallica el noble !hui la paraula "noticias", impreea en maN,sculee, i després et titol d'un article rutulat "Panorama".
Les dues provee resultaren casetes. El ca.s ha cstat m'unes a la Academia, la qual ha destaq ue una ton
missió en la que hi han, entre altre
l'Amali Jimcno, Torres Quevedo I
Ces:eme, els (mal; clacrvaran i estudiaran detingudament el fenómene
D'aqui poca dies co reuniran a casa
del marqu é s de Santa Cree i faran
nous i importants experintents.

LA TASte.1 MINISTERIAL
En ubre iivui els periodistes
el president del Consell 'ha manifestat que alije ta la tarda
l'ambaixador d'Alemanya Tisitä
al sots secretan d'Estat, en ea
qualitat de ministro hatee', pe ut
dir-li que tenia l'encàrrec del
seu Govern de comunicar a l'espanyol la nota quo ha tramés
als aliats sobre reparacions.

Cona que en el telegrama en
que se li va trainetre el text de
la t'ola ve en part indesxiíra•
havia demanat rectifiracid.
Aixf que la tingui la comunicar:1. al Guyana espanyo/.
Va fer constar, no obstatit,
l'ambitixador, - que el seo propasa era irhaver-ho connsniell • -

Ide

alma cona

(st als

altea

paisos.

Respecte les reclamacions del ministre de la Guerra , sobre .racta de ..
Martos, ja s'acorda. ahir 'vespre que
el fiscal del Suprem i els Tribunals
procediran amb tota rapidesa per
aconseguir la depuració dels fets denunciats, havent de dir que, com jaha expressat el ministre de la Guerra
en les manifestacions que va ter ahir
vespre per encame seu el ministre
de la Governació, el senyor Alcalä
Zamcra co fer la deguda justicia sobre la rectitud del conde de Rumano-' ces i acudí a ell en els termes de l i.
mes gran considerara') i afecte, pef
entendre que seria una garintia sej •
gura dr compliment de la hice
D'altres coses-ha afegit-no hi
res.

Ja venera vosies el nombre d'aspiTasts a seuadors que estas espera*
a l'avantdespets.

plve ndres 4 de maig de 1923
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&ni diu haver vist, a la sessió municipal del dia
25 d'abril, que el regidor lerrouxista Olivella

LES ELECCIONS GENERALS A CÁTAIONYA

s'acoda' al regidor Tomás, i haver-li oit parlar

EL PACTE DE SANS

d'eleccions, aconsellant el lerrouxista al regionalista que es veiés amb el secretari general de la
Lliga, senyor Agulló
Es cert o no és cert?

d'ho-

De Sant Gervasi
Sans

Els homes

Des pactes alertarais seran
faa.a.c. e en la història feaiitiea
aaialunya: el plata de Sant
C0'7\ : el pacte de San:. SUPas.vant , nt han pactat anal) els
leraaaast . l'antiga eaamerra i
raaun: drena del Catalanisma.
ha una diferancia, pene, i eal
neara-a:a imparciairnent.
ei pacte de aantiga
tau púle la., a cara d a sntmtre que el pacte ae
esema areta ha ceta! secreta
a. as :llaga!. ha Ungut maaas . saa.ns de la mas eSeallJ21 - i a preatiaigitaaia de vots.
ste partes es paguen.
sajrn cars. E: parte de
- • .a .a. vas; va portar la mort
a,u.a Federa: Naciandi•ela
ea-ana. 1 el paare ile Sane
a..a .ea la mort de la Lliga Re-

En Lerronx, en el disears que
allana d'ahir al vaapre pronuncia a la "Cace ded Pueblo", canfessä impil e itament, la realitat
del verganyós paeta de Sana. 1
censura que la Laga, per cobrir
lea aparences, hagi sacrificat
un deis acata de la combina-

a 7, lcs par aques t a aova
naat ame. vigarasameni
a 1.-. s per aaparanó impeie,a1 ialeCia Catalana en ei
ara .ie :a rastra p-ia
Catalunya e oueclaria
eataarta nlavant 1' -enemic .
2.S (los braias que l'ha,' nubada han calaut cor,as ea : :a prapla gangrena.
pactes dels
a-canoaaticis, den, que
du' la :e i la nata:esa. es
ae ció Catalana,
e:a... e a reaollir a.lorioearnent
, ala patria:ice en eis
.
cada dia mas intensa
ai,er a :a Patria catalana
1:. 'a la voluntat
laaant amb els anemias,
se: essent •als veas agruna-eals catalanistes, que re-, 7:ea.a na transició cap a: naaaisme integral. Ara la iaea
a. briila ja, i Pagruparnert
representa, entrant tot
batalla, cense atianaa 1
ir pactes, ha aconseguit la
gran victäria en el nou
aaec del moviment catalä.
aci l'esplèndid isolament
faca Catalana. Per aquest
eiranent, avui la vallen les
raas generacians patriätiquas.
Stae Catalana guanyarà o liara= ,leceion.s. Pera mai no halan avergonyir -se d'haver pacta amb els anemias, ni a Sana
a a Sant Gervasi.
CIÜH?i de

Polici g exelliplar

ein faig arreé que cl pobre
policia és que na ha pogut
alece de millar qualitat.

er

cié., el regidor Senyor Tonales i

Baix. El cahrlill radical Id una
altra a taca, i declaró que ells
-no poden confondre' ami)
aquesta gant quo despras d'ahlazar els serveis d'un corral:gionari Al lijaren a las feres".
Eis dos plenipotenciaria del
pacte radical - regionalista al
d:stricte vri aren. corra sap tathana En Tomás i
1 i.0:1alan t ra que el regidor ragianalista ha eslat.-desaut orllzas" per 1a Lliga. el ragi.-lar
l e rrauxis:a dc glOrifieat per En
Larraux. Llegeixin eis Instr,,s
talara les SeVes paraules textual,:

ahora qua se habla de
aeusaciones a concejales, yo he
de salir al paso a estas calumniar lanzadas cazara nuestra
arniza Calivella, y digo que el
Pa: -In Radical debe gratitud a
Olivelia.
Cintra tafias las insidias, ye,
afirmo que hago a mi honor
sal'-:ario del honor de Olive113."
Vara/nena això san llamas
anar,
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C3(3!31i3"
D'U EL GOVERNADOR
Er rebre el gaveraadar ele paran:a:des ahir a primera hora
de la tarda va desmar+ir a natfeia publicada per aleados p a
NI no Imanas atas-riates
degudament a la Comissió dc
diputals provincials 1 reaidars
d'Acció Catalana que va astartal
d'ahir al vespre a sollicitar la Ilibértat deis detinguts. Manifastä que. rialgrat
trobar-se sopant, els reha tot
seguit, oferin t consultar el cas
arrib el cap superior de polieia,
encara que res rodia fer-hi,
parqué l'assumpte havia passat
al iutjat.
En quant a la conducta de
l'ins p ector de policia. que fou
qualificada d'incorrecta, digna
que la indicació que li van fer
els visitants foil una mena de
protesta, sensa que arribas a
constituir una denúncia,
EN LLIBERTAT

A ca in 2cl:a esa la llistirna; I Ahir al reta!: t'oren alliberats
ele anmpanya d'Ace.:6 Catalana
•-•:e la indcfctisa ciutui: de
tul
encara cxnt fa mes 11.1.stima delinguts arnb motiu dala fets
ororre g uts el dimecres al vescrea s. esta a les ordres d'un pre
davant la manifestació naque té el criteri el Sigocinnalista.
Salames)/ ya restar detirgut
•
,:. entrar a la delegada de
A. Daifa Baila. el qua l esta acuaiia. del =Ter dOrtigosa, amb els sat de repartir unes fullee semeftrenip
a n y s Vidal de Llobatcra, diainsos, trobant-se-li un cutitulat : "Alforsisme le l'eDuran i Reynals, els poliaarrit espanynl". Fou detirgut
das Cr:a parta. ecms si cf:essir morts
e; dimecres al s'asare al rarrar
dt 7 - 7.
ens volear, deixar entrar.
de Ferran i ahir fou porta t a la
u-cm, aqa ,2lla potra gant prosiS rel.lular, a disposició del
n /a pas, per5 sorti un "jcic", el J aajat de Liest a , al anal corresenterar-se, corn dr, coipon instruir la sumaria.
tt r,r ,nyar-los, dient: "1 Emplead
Ahir a la tarda fou posat en
iza...1e
Ilibe.rt at.
!sre
Vàrem entrar ca dna
L'ESTAT DELS FERITS
Ca. eis comisiari d'aquell
Deis al:reé ieri:s les naves
a de "tente-tieso", amb les
que en tenim ens permelen te• .,:rinrricnt posadas a les bmnir l'esperança que cap d'ells
na a I7.2ricana creuada, va no asilevindra greta
la :naltifcstació havia . es .
El que presenta mes gra.
a cap; de sabre parque enve -lat as l'oficial de seeretama
niara España!"; que no es- datara Catalana, sen3,-or Vidal,
-:_tentat dais noms de detinguts que te: una fericia bastant procu t calia anar-bo a pregunfunda a la part posterior del
a ernador civil.
cap.
virern retire IT.oric PanaEl senyor Vidal, borne pariamarras per dos noticies,
excellent complidar en el
d'avisar la ,seva fa- .1reba.i. abandonara las nfieines
. 1 ccrinssari i altres caps de en el mornant que la poliaia co'."17ell increpar-nos , dient qua
menea la seva ofenaiva. El se• hablarnos pedido permiso
ryor Vida! va :la yar de rebre
e s- a un detenido".
diverso:: c a pa de cubre, acornortr fastignejats. Al G.>
payals d'insulta, t va caure a
'.
anircrn de seguida, el
',erra sense, santits.
i ampnc coneixia cls floras
De.aitgam a 'amic 'Vidal que
i datinguts, i en queixathen aviat pugui raintegrar-sa a
a deTortesia del comissari del
la seva tasca en la qual, a nade
Ortigosa va ofcrir formar-1i
a mas de campar uta destre, fa
ex >dilit i fins prengui teatralment un
estima'ale servei a Cataaanya.
teca
le la nostra queixa.
O 'uä lt al corniseari del passatge
tOr4gosa ti clic que un ethat
PROTESTA
t e el deure easenhar, seise
Sala aursat el següent trata
eta nrcesati d emanar permis. cl prec grama:
t'u n ri mada bratet, detingut pergtx
"aliara Sr. ministre do la GoPsticia "empleó La fuerza" i
i.ernacid. — Madrid. — AjuntaS les dotze botes pel l
nient. maya - presidanaia, mana
atge •
se S amts
4 a: c emissari del passatge
en sesaba acorcia protastar
clür• igosa i al g overnador teatral que va»t v. E. conducta obaervatia
! set-a cometa és la dels repre- element oficial aquesta provinha, por coacció t airopells elee'S de l'Estat espanyol, que vo„,. ` ue pensem d'E:paf/ya ?
!m'ah» exercits contra eleirents
no addictes al Govern. — Ribas
M. M ASSO 1 LLORENS
de Fresser, 2 maig 1923, Alcalde: Josep Nilardell."
Diputar de Cataleole

Z

Incalificables atropella en el
distrloto do Torroella de Nlontgrí.—L'aicalde i el seoretari del
Jutgat C‘t.nguts i maltractats.
La guardia oivil pren la playa
del poble militarmont. Els
atropells a Vergas. — Escena
sagnant a Jafre, — En Fourniel, a La Escala. — No hi ha
record d'unes efecelons semblante

nor
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TORROELLA DE IYIONTORI

naces per uns pistolera que arma en mä ei aonduiren a ha
pres6. Com fos que no es tro\atesta les claus, el portaren a
Pajuntarnent on el senyor Tauler protasta clavant del delegat
i de la G. C. de l'atrope!l que
arab ell se cometia. Aquí bagara lloe una m'aliad:a., IdI tinent,
e volent fer justicia". interroga i escorcollä ala pislolers que
declararen estar al:a " p ara defeudar el acta del Sr. Eournier,
pues les hablan dicho que esos
malos cata:anea querittn hacer
trampas". Se feu la pantomima
d'arara:anillar-los i una ;atraiga
seas endugué. Maja hora nada
!arte se trobaren per !a caro,tera d'Una ben Multas i esperant "(cana". Quant al secretari del Jutjat quedis arrastal, junt arnb l'alcalde.
Algunas persones havien anat
a visitar a aquesta dos senyors,
quan entra violentamant el deirgat ami, un sergent de la
G. C. diuen am .i ) males manares a l'alcalde que fas desallotjar la sallaapais que alió no
era cap oficina electora!. L'alcalde protesta, pera fau e: que
tu manaven, 1 al quedar sols comanaaren a disautir, esernt
maltractat da paraula i d'abra.
A Verges.—A Vergas passava
pea: mas o rnenys lo rnateix.
Des de la rail, abans cap auto
baria pogut passar aquesta paUnida, que és eonl si diguessim
l'aporta del parti t , SenSe el laermis espacial del goyarnadar;
aixis als ntiO una inj:nitat de
ecaxes cataren allä detinguts
igual que els seus ocupante,
composats la mejor part per
apoderats d'En Puig de la BeIlacasa que anaven a ocupar els
seas Noca respectius o da voa
tanta que anaven a votar-lo al
seu poble corresponent. Cona es
natural, cap d'ells pogua fer el
seu propasa.
E l notar: de Santa Caloma de
Farnes, senyor Vera, fou detingut i escorcollat, malgrat
haver mostrat la sa ya credencial i trata mena de documentació acreditativa. El d'Arbilcies, senyar Valari, no posara
entrar an un cnIlegi eleatoraa
privant -lisho arnia molt males
¡armes el president de la taula.
Una partida de -uns 25 pistolars
reeorrien la poblada aterroritzant la gent fins qua a la fi la
Indignaría arriba a tal grau que
se volia aixeca r . el sornatent,
cosa que la G. C. se cuida de
privar.
Joffre...—Fins aquí ele atrope.laa se red:sien a injüries, menaces, patacades i indignes coacciona. Pera les mans d'En
Fournier i cas que el seeunday en, quedaren a Jaffre tacadas
de sang.
En un carrer d'aquella població, parpendicular anal) la
carretera, es passejaven des
de bon //latí quatre subjectes
sospitosos qtie eran mirate amb
rece' per iota la gent de Jaffre.
A la carretera, un auto aturat,
amb tras persones, esperava. El
carter de Jaffre, un pobre VP:1
anomenat Josep Cortada Felisa,
esperava tarnial per aqual/s indrets ei pas de Pauto:ami/1u; que
va a Sant Jordi Desvalls, per
entregar-li .21 correu.
Eren la 1,45 de la tarda. Pel
carrer en es passejaven els
quatre pistolera, baixaven dos
j0VeS d'una vint anys, en manegases de cani l ea i en tbreceij
a la earratera. Tot de cop quatra brownings els foren encaradas i un dala pistolera eta
escorcolla per si portaven rap
arma. Veient que no en duien
cap, i segurament per donar
una demostraein conv;ncon1 ds
les seva barhärie enfonsä fortament el cana de la pistola en
el ventre de un dels jo yea, qui
es doblega per la dolor; per redreçar -Iss verificó el maleta
procediment en els ronyons,
que feu qua el pobre noi calguas a farra. d'on el taren aixedar a puntadas de peu. Men-

Altra vegada En Puig de la
Baliacasa i En Eournier s'han
posat front a front, disputarase l'acta de diputat pol /Estricta
de Torroella de Montgrf, que
tant justamcnt havia guanyat
él peirner en les eieceions pas_
sacies i que tan indignament
ha y ia estat arrabassada pal
segon. Ja alguna dies abatas es
parlava 0,0 totes les converses
que les alecciona d'aquest distrista serian vialentIssimas, ja
que el Govern, i per conseqüancia Cl goveanador, estava clisposat a fer tot ei que foa necessari por fer sartir la candidatura da la U. al. N.
El dissatate =teja, segons
conver.ses sentidas, qui volgués
guanyar 150 pessetes, aeompanyip iee d'una browing i un permis d'armer-, podia fer-bo perfeatament, sempre qua presenta, prcu garanties darrimoralital t da 'palier:amo"; en aquest
ras l'arma t eis diners CIS hi
eran entregats, 1 el facturavan
de seguida can al districte de
Figueres o Torroella de Montgri.
Una ordre va ser donada, i
fou la de que cap vahicie poguas circular por les carreteras
d'aquel l districte sense un per.
mir- especia: del governador.
Aixa, que certament no deixava
de pe.rjulicar ala malta particulars que diàriament hi circulan, ha tinaut l'avantatge ala
que una bona para de procuradore, notarle i electora d'En
Puig de la Bellacasa, no pogues.sin catar en liara 'loas, tal
cona devien.
Nosaltres, en una motocicleta
ens en anarern diumenga cap a
Torroelia. Les entradas d'aquesta població estaven guardados
per narelles da la G. C. : tot
ei petit paparan/ acreditatiu da
la nostra humil personal:tat,
que portävern, no era prou per
salvar l'obstaele. Necessàriament ens hauriem vist obligats
a recular si desuda de ser minuciosament escorcollats
faena hagués acuda la beneida
idea d'encomanar-nos, no precisament a un Sant, sind al
nom d'un satalit del senyor
Fournier, la qual cosa féu el
mirada ctua el pas de la rar.
ratera ens fos abad da bat a
bat amb un: "Hombre, haberlo
dicho antes".
Totnom qut anava a votar a
En Puig, era declarat contraband.
—"eDande va usted?"—preguntaven a un pagès que ple
bona fe e'enearninava cap al
poble. El ser comprovat que
anava a votar i el testimoni
d'una pap-aleta d'En Puig que
portava a la butxaca, era prou
perrada els =usara prenguessin una inclinació pm:
tranquilitzadora que tenia la
virtut de donar a les carnes del
pohre camperol una lleugeresa
impensada. Aquest anginyós
procediment, una regada recone guts els seus magnífica resultats, va ser aplirat dintre la
població a miljant.tarda, i gracias a això, En Puig va perdre
mas de 800 vots, que ja as alguna cosa.
A Torroella. — L'alcalde de
Torroalla, senyor alascort, va
esser requerit per anar a posar ordre en un col.legi on un
delegat del governador no feia
gaire bondat, coaccionant als
electora que entras-en. L'alcalde ti pregà amb all fans
a l'Ajuntament i allä resulta
que fou al delegat qui arresta
Ealealde. Mentrestant el sorratari .iel Jutiat. senyor Tauler, lrestant a rallre, rtne provava
tamba era detingut amb ama- de protestar l'obsequiaven amb

una pallissa fenomenal, tot
això Cense deixar d'apuntar
amb les piatoles. A empentes i
a puntadas de peu els portaren
Idos a la carratera, on algunas
dones sortiren ni carrer insultant els hartares. Aquests, claixant els dos infeliços muntaren
en l'auto que ala estava asperanas, i des de dan taren mes
da 50 dista-ira sobro les persones
que veien. Tothom s'arreconà
darrera el cantó rnenys el pobre
cartea que es voigtid resguardar dintre el Innt d'una porta
taneada. Allá, no estas-a proa
protegit; maa de la maltet del
pst lu sortia enfora i . dues balee Phi vareta travessar. Una
d'eaes, .després d3 travassarli fou trobada a l'infama de
l'americana. E3 una bala blindada de pistola browning. El vell
calgua a terra banya t amb sang.
.4 una nena d'una cinc anys una
bala li rnig escapcis un dit; a
una altra noieta una altra bala
Ii travessa les faldillas cense
que, afortunadament, los tocada d'enlioc.
Ele dos joven atropellats s'anomenen Miguel Vila Mascarreras i Pero 011er Poeta.
Mentrastant En Fournier eslava a L'Escala fent up gran
äpat ruixat anata aanapany..allia
que de primer sernhlava quo hl
linera/ boaa votada, la scrt
camença a canviar-se-li una
miquata. Llavors ell, arah l'ajut
de dos pistolera i una parella
de G. C., aria a les portes deis
collegis coaccionant als qua entravea i donant alos uns bona
de 25 pessetes que podien anar
seguidament a cobrar a la fonda da Cal Gamba, on ell 'gavia
banquetejat.
Ea les altres poblacions de
menys importancia, la votació
sea,uia de mornant tranquilla.
Alguna paren de 0. C. o algun
grup da pistolera se deisava
veur3 dv tant en tant per
mantenir l'"ordra", pera de seguida desapareixien per acudir a nitres Roes on creien ser
mes neeessarisA Ventalló trobarem un auto
del senyer Pang, que portava a
aquella poblacia un apoderat
d'aquest senyor. Ens digud quo
per casualitat havia pogut Iravessar Vaages on l'havfen detingut, però davant d'un permai que s'havia procurat l'havien deixat circular, quedantse-11, per raza una arma que
portava.
Un detall curias és qua la
Guardia civil no era de la comarca. Tota ella era importada
de Madrid i pertanyia a un
terci novament format, anotasenat "Tercio Móvil de Concentración". devia ha ya r la por
de que als d'aqui els hi faltas,
en cas nauseara el coratge de
disparar contra la gant indafenaa.
En fi, En Fournier As diputat pel districte. L'ha guanyat
per :non pocs vota (losaras
d'atropella tota una enmarca
d'una manera inconcebible. No
ha Ungut necessitat sie fer per
això cap de lea seves classiques
tupinades. La G. C. i els pistolera posats a la seva disposició
li han fet una bona terna privant la mas patita organització
deis contraria i no deixant votar a inda de la meitat deis seas
electora.
Els procediments de que
s'han valgut, raer la 5.313 serielat i brutesa, han superat en
gran manera els de les passades eleccions. Per qui tinguas
la virtut de no indignar-se davant de les nIPS grosses infamias, la collecciti deis atropalls
comesos en el districte de Torroana de alontgra resuiltaria
i a lareseantissima sota el punt
d'ovir de la varietat do recursos
i de la sa ya facunditat. Nasaltres no tetara aquesta virtut, i
davrent dt tote aquests atropells
indignes apretara els punys, estrenyern les dents i en la nostra
penca s'hi ,anfrirteix una idea
que ens fa beslitunar un esdevenidor barrad( i aconsolador.

R rCORDATORI
Ei (la 29 d' thril al vel9re, En Frn r cesc C-ur5(3, dav . -, rt reviüncia
de hs elf/rm'.'s 19pinades f t-s
districte 'vil :e lbrcel ,ilna pelt;
i els lerrouxtstes en :niinta col-ia:Joracj, va pro.ne;.re:
ex- u;sit de la l.lil cl regi;:or To ;lis i 13(ix.
I Qu-:
11 Que fi , ria i. , roc: . s'Ar els ilitavent,.rs regi .Jnalistes coauturs de
les Llsificacio
ca:4!,fats tols e s
re:ponsables del
III Vie seri
p:cie Ge S As.
IV Que e!, 119 s'os3euriu al Cougrés i io er z: prociamat diputct
En P.o‘ira i \' ir . AL
ara can d questcs nroars . s s'ItI cumplen Només ha vinzin
una líwicø desztr.orització pur a En Tomas
El poble de C3talunya espera qi.Se Ett hancesc Gambe, complat
:ntegrament totes lzs SCV2S promeses.
Fis

Se'ns asegura que entre alguna regidora re-

/ gionalistes es mirava amb hostilltat el possible
retorn a l'Ajuntament de Barcelona dels regidors
d'Acció Catalana, i es parlà molt de la necessitat
d'evitar que poguessin tornar victoriosos
Es cert o no es cert?

Mlllllsc;oll

ci rri s i d e el, Fi e al N rcs [ril l i ei a la Jaula

de la Ma nofflueil a i
Ahir, al metí, el senyor Puig i Cadafalch, parlant amb els periodistas
va dir les següents paraules e

del Ce o3
:Sarna de tres quarts de sis es
repran l'escrutini.

DISTRICTE DE BERGA

Joan Pala, independent, 4,296
Ili ha dos fets gas cree un
vots. Vidal i Tarragó, independeure notar per aixecar la nos- dent,
tra protesta pública.
L'acta del poble de Castellar
Primer. El d'hay a r assaltal de N'Iban es rebutjada per no
armata de pistoIes, uns grups venir tal cona la !Jet mana. Són
que acornpanyaven els delegats admesos ola certificats dele
randidate.
dal governador de Girona, el
DISTRICTE DE CASTELLTERdomicili, a San, del conseller do
SOL
la Mancomunitat, president de
Es proclama al regionalista
la Diputada de Girona, doctor independent senyor Ramon Aldon Agustf Riera, estant ell ab- ba, per 5,197 vota_ El senyor
ba no tenia contrincant.
, sent i havent-hi únicament la
DE GRANOLLERS
say a senyora a la qual increpa- DISTRICTE
Abans di començar l'escrutiren en termas violente.
ni d'aquest districte, el senyor
Sepia. El dß la iavasid de Trias de Bes fa notar a la prela Casa de la Vila da Torroella sidencia l'absancia del candidat,
per agents de l'autoritat, insul- derrotat senyor Francesa Torres. Havent-se preguntat si entant d'obra i de paraula l'aleal- tre eta presenta hi ha algo que
de, ostentant les insignias del el representa el lerrouxista da
seu carrec -an la mateixa sala Badalona senyor Gama es prede reunions municipals i a pre- sentó. El senyor Trias de Bes fa,
avinent que no -sea pot accepsència dels funcionaria.
lar per no haver presentat els
La mera protesta la dirigeixo podara abans de la sessió; no
sola al pablie, trobant inútil de obstant, se li permet formular
fer-la al Govern; notant lana- protestes.
Corrienetat l'escrutini,
veu
logia deis feta arreb els dele que dais les carpetea de es
la ciutemps de Felip IV que preceda- tat de Granollers di havien paren l'alçament de Catalunya.
pera en biane en lloc de les anLa p resencia de les bandea tes. S'accepten els certificats
pel senyor Trias, pede ptstolers en diferents potala- presentats
ro el senyor Garcia diu que són
done de Catalunya, col -laborant falsos. El senyor Trias de Bes
amb els- cleiegats da.ls governa- presenta eta actea notarials que
dora de Girona i Barcelona, po- acornpanyen eta certificats. El
(Jarcia tamba vol presenara explicar suficientment la senyor
tar uns certificats, que no són
ineficacia de l'acció repressiva adrnesos.
de:s assassinats que endolen
Segueix l'escrutini. Tot d'una
eh sevor Garcia s'acosta a la
Catalunya.
tauia per examinar uns documents i intenta apodarar-se de
les actas. El senyor Trias crida
is qd3 CC 8 Irggllegle8mags l'atenció a la, presidaneia sobre
aquest fet. El senyor Garcia es
Les ressenyes de la darrera sessió
considera ofès per l'avis del seda l'Ajuntament, que publiquen els
diaria coincideixen a descaure la ha nyor 'Frias i =erina amb relaritat i beta bunter dels senyors Ro- tirar-se del saló. (Mallas del
cha, Santamaria i altres socia de públic). El president Ii deixa
acure els documents tenint-las
l'empresa mercantil lerrouxista, daelli agafats.
vant les increpacions que els nostres
Tot l'eccrutini ha seguit en
casina adreeaven als representants
aquest tó. El senyor Barcia tot,
din la Lliga.
sovint. volia presentar certifia
Potser el senyor Raventós, ben
mats que portava, qua foren re=canes al Palau del Passeig de la
butjats, i intenta diversos copa
Duana, Lambe reis, A hores d'ara
apoderar-se dels actas. Els clec
també de= riure els senyors Fournier, Mili i Camps, Marqués d'Oler- tare del distriete que eren al
dola, Zulueta i Dualde. També a Ma- palana, partidaria del senyor
drid deuen ciare alguns ministres de Trias de Bes, aplaudiren aquest
cada cop quo parlava.
la Corona.
Queda proclamat el regionau
Fass bé!. Que aprofitin l'avinentesa
de riure ara que es presenta. "Il rira
lista senyor Trias de Bes per
5.896 y acs. E! senyor Torres
bien qui :ira le dernier."
Ara, contemplen el xoc d'Acció
sois tingua 3.577.
Catalana amb la Lliga a= si los
En borlar del saltó el senyor
un espaciada combinat exclusivaTrias de Bes se li tributa una
ment per divertir-los. Els senalla
ovari6.
que la novena unia de patriotas ve a
DISTRICT E DE N'ATAR°
fcr-los un servei indirecta.
Lluis Moret, iliberal, 4.956
No trigaran gajres dies a acomiadar-se d'aquesta agradable il.lusió.
Antoni Marta, nardonalista,
Als forasters que han vingut a vivo- 1.840.
tejar dins la política de Catalunya i
J. Escofet, republicà, 459.
als traidora que per obtenir una acta
DISTRICTE DE SABADELL
perden sota nociú ética, Acció CaL'uta companys, nacionalise
talana només els retri un servei:
republicà. 4.799.
rer-los l'atablen/ irrespirable.
Pare Pascual, regionalista,
a 894.
DISTRICTE DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT
U23 importepls azorús Je l'Ajulliuml
Aatoni Mirarle, regionalista,
[le Figures
1.381.
Pera Alvarez. republick, 3.588
--Serra i Canyameras, republia
L'Ajuntantent de Figueres, en la
sessió celebrada dimorts passat, ha
pres per unanimitat els següents
acords:
a) Trantetre un tel:granea al GoVern d'Espanya felicitani-lo per roes
eis atropellamenrs efectuats en aquel!
cl,..r!ricie, per tal cola colirribu:ixen a
ostentar les tendacies sepan:Sisees
dds catalans.
b) No reconeizer mal el marques
entes a rcpresenlont de la
cesa' de F7gurres.
c) Non:ruar adrocat i procurador
per presentar una querello cri'm'nol
contra el gavernadar civ:1 de la provincia, pels innombrables i fastigosos
a . ropelis practicar: contra la sobirari.a popular.
Aquests acords, cont ja hent dir, han
presos per unan . 2n . tat pele
de les quatre r.sul,,ncies nacioneskrtes que j'gureit a l'A juniatnent. Eis
linics regidor: frrromris'es, que
van cantr lhnir a lo vietdria (1') del
nuir.p0.3 d'OPrelola, no C3 Vos pre- ntar a la srssió.

LLIBERTAT VELS PORLES
.1'0 POT ESSER UNA CONCStío DEL DOMINADOR. LA LLI-

-ERTAT NO ES DONA: ES
GUANYA

DISTRICTE DE

TERRASSA

Palet i Barba, autonomisaa
republieä, 4.359.
Joan 31ercet, de la C
3.827.
013TRICTE Ctr. VION
El regionalista senyor Albert
nasal/1yr)), que no tonia contrinarana obtinguil 4,731 vols.
tIlITRICTE DE VILAFRANOA
laapoderat del senyor Zulue•a formula algunas protestes
-ense importancia, que no foren
acolladas.
El resultat do l'escrutini as el
sog .ent:

Darle Raíais, regionalista,
3,527 vols.
Josep Zulueta, reformista,
2,829 vols.
Joan Casanovas, republica
nacionalista. 1.7774.
DISTWCTE DE VIL.ANOV.k.
El candidat. senyor Ventosa 1
Roig formula protestes per coaccions. que no torea atases per
haver-les negat el candidat senyor .hovirosa.
"S'orti elegit al senyor Bertran
i Musito, regionalista, per 3,809
vols. El republicà senyor Ventosa i linig en tingua 3,121.
Lsi sessiö acaba a un quart
donas do la nit..

1 -

y

D'ESPORTS
Fern vots pel prompte i total resG!CLISME
tabliment de tan notable fuga
LA FESTA DEL PEDAL
Les mateixes noves elis aseenHera rebut el programa de la gran
ten que sernbla estar decidit que En
festa que per XI cegada se celebraZabala no es mourà d'Oviedo la temra diumenge al Prat de Llobregat, porada vinent.
i que enguany ha despertat un entusiasme encara mas gran, si cap, esNoticiad dels Cercles
ieht en gran nombre els donatius.
que sisan rebut.
F. C. BARCELONA
L'o; de de la festa transcorrera
Avui seré clausurada l'exposició
d'acord amb el segitent programa:
dels originals presentats al concurs
Kles vuit: Sortida dels ciclistes de de cartells que organitza el F. C.
la O:aneja Diagonal cantonada al
Barcelona, retaras en un dels salons
Passeig de Gracia (cinc d'oros), di- . del Cercle Artistie, Corta, 642.
rigintatte pel Passcig de Gracia,
L'exposielä ha estat molt visitada,
Corta, Placa d'Espanya, Bordeta, caressent admirats els cartells premiats,
rer de Buenos Aires i carretera del obra dels artistes senyors Carbonell,
Mik al Prat de Llbregat.
Fàbregas, Segreiles, Alumä, Coll,
Arribada ai Prat a dos quarts de
Mestres i Cortes.
des; visita les autoritats local%
Els originals uo preiniats secan reaollocacia deis banderins a Casa la tornase als seus autors, ela martas
Vila i salutació a la caravana per .dels dies 4 i 5, contra retorn del
diverses personalitats que taran ús rebut que lliura el Club en fer-se
de la paraula des dcl baleo de I A- cantee- cruls. Els que no stgu.s rejuntament.
tirats en guest ternIni quedarais en
A les mere, sorteig dels premis,
poder del Club, que podrà dispola recapta del qual es destina a bene- sar-ne.
ficencia.
GRUP E. MARATHON
A les tres de la tarda: exercicis .
Diumenge viaent, el Grup Excuracrebatico-cielistes a la plaça del
Prat, pel conegut i popular motorisa sionista Maratlion assistirà a l'Apta
Excursioeista de Catalunya, que 'jata Ricard Escale, que presentara el
dea lloc a la robla de Claramunt.
mis selecte del seu repertori.
Reunió: Estacó alagöria, a tres
A les quatre: important match de
futbol, al crema del F. C. Prat s entre Cuarta de sis del mati.
La Secció de futbol jugara a Sant
tiC equip d'aquesta entitat i sin altre
Marti.
de la Unió Esportiva de Sans.
Reuria: Placa crUrquinaonas a tres
El Mustie:pi de l'Hospitalet ha
quarts de den.
pres les oportunes mesures perquè
CENTRE E. DE CATALUNYA
la caravana que acudirà a la resta
reeerri latmerari amb ton comodiAvui divendres, a les des de la
ta:. A l'esmentat efecte donarà les aetlla, al Centre Exeuraionista de
oportunas ordres al veinat i dispoCatalunya. En josep al. G. Albiaasara que agents de l'autoritat esUna contimara la seva conferencia
gane situats a distints indrets del cirsobre el teasa "Del Pireneu al Horcuita
ror".
S'han
esgotat
completament
els
•
RACING C. DE CATALUNYA
bitIlets per al sorteig, caseta diiicil
Ja saben els nostres lectora que la
obtenir-ne cap, perquè eis qui en
poseeixen no sen volea desprendre, secció d'atletisme dasquest cercle celebra el rhumenge proper; dia 6 de
teraint en compte que constitueixen
tnaig, una prova mar,. utletica,
el scrteig mas de loo premisa
\t ucaSs Ilarcalona, has . esst-se atrasas
Esa comunica el Centre Artesa
que per donar mea lluiment a la fes- la Inscripcies anal, seixanta atletes,
repreaentat aquest nombre, per al de.taahs contractat la celebrada orquespor una de la marxa, un pas de
tra Fatxendes, que donara una escollida audició de balls a llora del gegant.
Lotse Crs nOnta.CstaS onatins que
vermut en l'esplendida terrassa del
ja la s era deseri I en alt: ca cdicions,
pati .del Teatre.
ea d'ea:imitar la valuistat d ulla
Davant la possiallitat que els cs(mama empleats de l'Anglo South
tablimems del Prat ro puguin coasEallk cia quals, amb un
phr, quant a servei de fonda, anib
tota la concurrencia, recomanem als lioisje ges. contrabuiren a comprar
que vulguin estar ben servits, de fer tata es:tenia:a copa atas lisa ceda al
perendavant cls enearrecs a les fon- Club os ganitzador per a primer premi tic nebf.la.
- del Prat, o pci mitj-' de l a C
Vitt-a aqueat, • hi l'aura dir ceses
misal> crganitzadora, 'que esta en
gesssad permanent a l'est-tge de, la premia tumbé per a nee,ta.a.
SOCIETAT ESPORTIVA
U.: V.•.E., plaça de • Tetaau,'31.; tePOMPEL1
leaon' 807 S: P.
Densa, saisaabte, a la tarda, i diuEL "•MORA.71Á a CONTRA EL
Itivoge. ea jugara un toroeig
dual de seirs • oretes ivantatees,
-L C.
ess ci qua' ;han mserit lea radlacs jaUn • nou 44- otatiszut pel "Mora- sa:da:ea dcl Ceraie.
via a , amb ocaaló del . pertit atoe diattuLa ioseripció aleaba arta, siseen.
ta. el diumenge passat azib el "leares, a LD tue cae l a tir da.
pia a , de Viena", i del qual so ti resSOCIETAT DT.sronr BASC
ceder per a gris a 1, ve a alega/catar
Con-capean jugar-se dernapa. tt,
Iinteras lee ha despertat la caigada ai deis hongaresos que integren al Fronta Coima!, els seguents pacl'crize del aforavia".
ana entre sceis:
Aquest equip arrenglerà els seus
l'rimer parta, a les onze del mata
elements, com són:
Roigs: Tia-atlas-Amas; ablaus: AraPorta: W. Zsigrnoadi: defensas:
na-Sussycr (C..)•
Juli Faltmann (II. T. IZ.), interna(De concurs, per a disputar-se el
• cional per Hongria, havent represen- scgon prerni.)
tat et esa país natal als Jccs OrmSegon partir, a les dotze.
pies d'Estecohn, i Oscar Saestriro;
Raiga: Abelli-Rovieosa; blaus:
mitjos: Caries Vaeiss (Vasas), Ga- . Pana (1 -Vis.
briel Obitz (F. T. C.), atine ni,g ,(Final del campionat
centre de l'equip nacional hongares, 1 SOCIETAT CARRERES DE CAun deis jugadora mes complete
VALLS
d' Hongria; Steten Reiner (Vacas);
En Ramos de Picó acaba d'adquidavanters: Alexandre Roas& deu ve- s rir una Vega de raes suyo, nada a
asedes seleecienat per a representar
Anglatesra i importada a Espenya,
Ilemgria; Ernest -chwarthz (h. T. anametiada "Soler Lees'', que piesC.), vralt vegades seleecionat per
dra part a les piropeas carrerea.
Hongria, essent prodigiós el seu poN'Eusebi Dertread ilS comprat a
tentlasam aut: Rodal! aitkolabur- • a Dipleastatie'' i un altre cocal!, que
ate -CF. T. C.), daveezer cene que també prendrä part. Seran . netalea representat Ro:agria en nou partenses, corn cap any les quadees que
t'As hsteraacionals: 2,1arti Bosger (D. concarreraa a la reunió.
F. Ca), i Ernest Menzor.
Alar arriba, procedent de Madrid,
''NURNBERGER F. VEREIN' el preparador afr. R. Rsder amb alguno cavalls del marques de San
COI:TRA LA UNIO ESPORTIa.liguel.
arritä.l'euga "DeleVA DE SAN:a
,
sien'', (FI!
.
Ras:a.
Aquesta tarda ha d'arribar l'emir,
elemany "Nurnbergtr E. Verein"
que jugara <lema i passat-dema can51 (3 de
ea la Unió- Esponja de Sane.'
Segons noticies 'que s'han rebut
l'equip ve complet i disposat a no
interrornpre la serie de victóries as.
,
solides enguany.
Ultimament a jugat a Munich conContra
tra el. -AVaker" vencent-lo per 2 gols
a c. Ela costees lectora recordaran
que el "Waker" fea una bella exhibició quan la seca visita contra el
C. D. Europa.
Per la seca part la Unió no ha
a un qunrt Je cinc
descuidat Tentrenament a ft de presentaa-se de la millor forma possible MIIMialneertinanes
,IZIONnemou
i aconseguira si és possiale, dues sictarjes que contribueixin a elevar el
pavelló esportiu català.

rila:g

Ui MGfetYriia

F. C, ElarcAna

PER A LA PROPERA FINAL
Ei F. G. Barcelona ha posar a eLsrasad6 de' la Federada) el sets nou
cabl p de joc per que li sigui ofert
ai C. D. Europa, per tal que l'equip
K aquest pugui entrenar-se das d'ara
en ell, amb • vistes a la vinent final,
e ai la qual no cal dir que els nostres
earripions faran el necessari per assolir Ilur mis gran triomf.
EN MEA NA ES RETIRA DEL
FUTBOL
' tes noaes particulars que ens ariibCn d'Astúries assenyalen ' un seriós contratemps pel fuabol d'aguan
país, Una vegada que al famas mig
centre ti ha estat diagnosticada una
=falda amb earácter agur que l'obligara per molt de temps a =atenir-se allunyat del futbol.
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VEREDICTE
Premi i.000 pessetes al rectal de
eanms papuiars catalanes, inedites 1
no premiades en cap altre concurs, o
variants de les ja conegudes, que per
la seca importancia en qualitat i quantitat en sia mereixeclar a judici del Jurat. •
• No s'adjudica.
Dins d'aquest tema s'adjudiquen tls
següents premis
600 pesantes al recull número 27:
"Cançons de Catalunya sosa. Lema:
A la temor dels Nogueres".
500 pessetes al rectal número as:
"Cançoner da Sant Feliu de Pallarols. Lema: De la déu pura".

500 pessetes al reeult ntitner0
"El Cançoner general comarcal del
Ripolles. Lema: Una cançó vui cantar,
una cançó nova i linda .."
A mes són tencedas els següents
aceessits:
200 pessetes al recull número 17:
"Aplega de cançons nopulars catalanes. Lema : Lloada Ca a Verga de
Moutserrat".
150 pessetes al recull número 15:
"Del Cançoner del Colsacabra i al-.
tres canosa. Sense lema".
100 pessctes al recen número 3:
"Reeull de cançons populars catalanes. Lenta: Fruit d e mes excursions
follz-lbriques".
75 pessetes al recull número 29:
Cançons populars catalanes. Lema:
Popolus, qui creabitur, laudabit Dominum. Ps Cl, 19a.
75 pessetes al rccull núm. 26: "Cançons populars catalanes. Lenta : Les
%selles cançons, dolces i bailes".
75 pessetes al reman núm. 21: "Rectal de catiçans populars. Lema: Cantar és viure".
pessetes al recull núm. 12: "El
Cançoner humil. Lema a Claven de
pastor".
50 pessetes al recull núm. 8: "Cancel', Lema: Jo no sé si pot baste/tal'
31 man un goaes mes gran i raes pur
que el de sentir plenameirt usa caras()
tic la terra.—Joan Llonguetas."
5 0 pesseter, al recull nisinero 22:
" heR aore barccloni. Iserna : Cascó de
Barcelona es caneó bona".
5o pessetes al recen núm. tata "Recull de cançans popular> valenciassas.
Liana a Fem relames fatavisine saa.
so pessctes al recull nian. 2 : " Can.
d ala populars. Lenta: Flaires muntanyencs".
so pessetes al recull núm. 23: "Casona populars catalanes. Lema: Una
cançó rull cantare."
50 pessetes al recull núm. 20 : "1:ccan dc cançons populars ca talanea.
Lema: Retnemerant els nostres avis".
so pessetes al recull núm. IR: "Collecció ele cauiçans populars catalanea.
Lema:. Bona Ilastor",
as pessetes at recull núm. 24: "Pelit rectal de CançUt13. Lesna a Floretes
de ma tensa..
25 pessetes ti recull núm. 7: "Cantonee monagrafic comarcal del Ripolies. GoSgs. Lema: Socorros los quin!
reclames, glorios Saat Dentaba".
Premi de soo pessetes al recull
ballets, danses i comparses populars
cata:mes, Medites i nu premiadas en
cap al:re canearas que per la seca importancia en qualitat 5 quantitat en sia
rucreixedar a judas: del Jurat.
No s'adjudica.
Din; d'aquest tema són concedits
tis següenta accessits
75 pessetta al recull núm. 28: Datises reagseses de Musa, de Morelia
Urna: Duic.s almas lats
sa pe.setssa al reuull ra.sna I a " Recull si. ball.ra, dama., v• •iato
catals..:,:a. Lema f t er nta na5e1 pcseetes al recuU
e.assi • tiwas,graf ¡e C0u/sireal di Rata).
llas. Latas. Lema. L. 5 ea, e ass,

doS".
:;<2 ase pesse tes al recaen trit,
abundos i importara de cama i cantarelles i jocs ii tassals arab
tonada, asadas i nu premia:, en caa
altre corleara, o variares Jis ja es,ncguts.
S'edieselica al retal' ninn. 13: " 50Lenta: Caragol treu
nades isi
banya
són
euncedsts
el; segúents
A Mtl'i
11 55155

aceesittS:
200 pessetes al rectal núm. loa "las,

canta i cantarolles dantants i jocs asta:vals amb tmaela. Lema : De tetan
j a n'era pefitet..
25 pesse:es al retal! núm. ast, "iocs
d'infants. Lema: Ex ore intantisan
perfeeisti laudern. r,. V I II, 3...
Premi de 250 pessetes al recull mas
abundas i important de sondes i
des típiques i tota mena de masica
popular que no !igual cançona , danses
o ballets i sigula inedia:a i no premiades en cap al:re concurs, o vasaants de les ja conegudes.
S'adjudica al rectal núm. 9: "70 tocedes i crides tipiques. Lema: Tantus labor non sit casos".
A mes es conceda un accessit de
150 pessetes al recua núm. la: " Baladrers barcelentna Lema: Qui no cri.
Ja no ven".
•
Els autora dels reculls premiats o
distingas arab aecassa. remetran
In O de la primera peca de cada recen
(música i Iletra), acompanyach de
Mor som i residúncia, al Secretari de
l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. En Jaan Punta asevere, a
lOrfaní Cataiä (Alt de Sant Pere, esa
Els as-mis i accessits seran satisfets psI senyor trcsnrer de l'Or f aa
Canal!, dintre el mes següent a !a pu.
blicació del prestan verediete. En el
cas d'ésser dos els autors d'un recull
d.stingit, el prensa o accessit cl será.
coLlectivament.
Els reculls premiats o distingits
ami) actessit queden de propietat
l'Obra del Cançoncr Popular de Catalunya, al (Mal . seran incorpurats en
tot o ett part i en la diiposició i (orina que convingui a l'esmentatla Obra.
Les peces de cada retan portaras dais
el Canconer el norn de llur col lector.
Els molla no premiare scran retornats a Ilurs autora dintre el mes següent a la publicació d'aquest Vete ‚bete, mitjançant presentad& del lenta
i la primera pega del recula
Pel Centre Excursionista dc Cata.
Agusti Duran i Sanpere.—Per
l'Institut d'Estudis Catalans", Jaurne
Massó i Torrents.—Per l'Arxiu d'Et•
nografia i l'ola-10re de Catalunya, Toma; Carreras i Artau.—Per l'Obra del
Cançoner Popular de , Catalunea", Rafel Patxot i Jubert, Lluís Millet i
Francesc Pujol.
Barcelona, 1 de maig de 1923.—Joaquirn Cabo?, president de l'Orles!) Catela.—Pasqual Boada, secretari.
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pista. amb motiu dexposar-e bi
l'hicaCe
nd
ieba
idat arlasse
semnybolera Fiugtaal
lamá
bufet-xameneia destinat a la casa dels bqoie
?"
:aes lciasezn.fanitnyr eospsrr ehvaEi imssrttbe, ellasiod re:ircx
ti a ha
senyors Riera Sala de Roda i una
ai et:cF(..11
corona de Ilum, de ferro forjat i se- republicana
ram, que decorar!, l'església monacal puut provincial republica aenyer iaa
REUS
de Sant Joan ele les Abadesses.
Conferencia.— Apiec de Germanor
La pulida no desempat!, al ale
L'autor dels projectes es En Miqual Pallas, de Sant Julia de Vilator- d e al ' Ad
dels Orfeons
El doctor senyor Enric Calvet do- ta, que en aquest traball ha sostingut és din,
llar!, avui, divendres, una conferencia i augmentat la seca anomenacla d'ar- del senyor Plandiura ja feia da, i
de divulgació científica al Centre de tista. En el moble i han treballat el així ha passat.
— Ambo aetivitat es praceiat
Lectura, dissertant sobre el tema "As- fuster i ebenista Josep Bigas i Cortines, l'escultor Pere Puntí i el mansa. a la construcció de la paret de tata
tronomia general".
de
peils C112, 14Sod,Etrispe otrret Ss, qoudat
natrihsauarrireccadie.,
Aquesta conferencia sera ¡Ilustrada Ramon Collel, tots vigatans.
L'aranya és obra d'aquest últim,
amb interessants projeccions.
de
futbol,
pistes
per
a
temas, Tek,
— El vinent diumenge se celebrara tan conegut arreo, especialment desl'Aplec de Germanor dels Orfeons de pees de la distinció de primer ordre ¿rom i abres instal.lacions própas
obtinguda a l'Exposició de Ferros arles comarques tarragonines.
sP°Irets. parets de tanca hi hauch
Esta invitarla la Mancomunitat de 1 tistics celebrada a Barcelona. Tots els reA
comentaris ele les persones intel.li- a prora:151r per a anuncis.
Catalunya, creient-se que hl assistirà
Diumenge passat el primer sean/ e
el senyor Puig i Cadafalch en repte- ceras són de gran elogi per a tots els
que han treballat en els objectes es- cal va guanyar a una seleeció de
sentació de la Mancomunitat.
panyol d'aqueixa ciutat.
Els Orfeons assistents a l'Aplec se- mentats.
ran acompanyats per representants deis
VENDRELL
SABADELL
seus respectius Ajuntarnents.
El primer de maig.— Eleccions
— Dintre breus dses sera oberta al
L'aplec de Togores
La cut%
Ha sortit del local on s'estatgen
Centre de Lectura Iexposiciet de pala la Mata en Ford :: LOrft4
secietats cbreres, una nambrosa mames del jove artieta Pere Badia.
de Sabadell
— Esta próxim a inaugurar-se un nifestació, la qual ha recorregut els
Vinent dijous, dia 10, f,
servei públic per a viatgers entre carrers de la vila, portant senyeres
vitat de l'Aso:instó del SenSr,
dels diversos oficie i al so de Thimne
Cambrils i Retes.
la Congregació Mariana de gata
''La Internacional",
laelement obrer va celebrar la testa Lluis celebrara d'Aplec de Ti.
VICH
i
gores, que festeja anu alment s
botigues
del
treball,
si
be.les
tendes
Electorala.—La testa de la Verge de
l'ermita dc la Verge de Tegol;c:
van obrir les portes.
Montserrat.—Väria
— Amb tot i haver sortit elegit di- a base -de f.?.stes religioses
pulars.
Ha causas profunda satisfacció ¡'es- putat el senyor Plandiura, sembla que
els elements de dreta, que són els que
— Per prenden part a a
plèndida vicaria d'En Rasara i Var.
Intu y a Cursa a la Mata en
l'apoiaven no s'ho han agafat amb
elli genuí representant crAcció Catas'han inscrit sis cotaes, es.
lana com nimbe hart desvetllat una gaire entusiastne, limitant-se a esquirant qun encara ti hauran
seas:tea) de fastig les martingales que s fides iluminarles ala balcons, on omses posen en ¡cc per robar laseta del gen la barrada senyera de la Pätria vos inseripcions abatas deddti
.to del corrent. en qual dea
diputat que Catalunya havia elegit pel i la rajn-91tatdn.
La caracteristica de les ¿acreces queda laucada la inscripció;
mes gran nombre de vots i mes neta- •
— L'Orinó de Sabadell
eleccions ha estat el qui en &ata mes,
rasan obiinguts
anajant activament per eelebyax
Ditrienge pasear, anib un es- i hom explica casos fastigosos que deaviat el -concert que cada ar7
plender extraurdtnari. /a Lliga i Con- mosteen la completa corrupció del disafrena , als seus 5. 0eiS proer
traria de la Vetee de Mantserrat :C,toro, senat, p2ró, que alza
cas dc Sarreals . en e1 senyor
Itbrarcn la featieitat de la Patrunasde
dir-se exactatneut la datz.er,
setli!claEni eltura obtingué 5o5 vots i
Catalunya. Al mati hi va ha.ver
la qual Vesrnentat festival .5.25,
munió general amb- repartirla:la als nyor Figueroa cap. es inoit, perquè
aasistents de rastrilla de boix de afont- ea:1 tetar en campus que cn aquell poserrat a la concurrencia ton tan gran,
eue s'acabaren el, rastells i cl repartimeta del pa ocaristic va tenir d'acabar-se en zares altars. A trOfici
! _legiu
eolemae va prrichear•Iti un patriiitic
serm& el 1'. Vilarrilas : C. 111. F.;
per acabarse/sr. la Unir!, Lirica exerutä tres sardases a la Plaça de la
ET 2 3 Mi U! 2 3 3 3 11 1
Catedral.
Ha estat objeete de molts comentarle, que un enviat dl senvor lashe
anés a Robar els manis:5, durant l'extscueió d'una sardssna, pretenent suskaaaa
pendre-la. Els müsies. sense para,
%sin ter entendre Tse itt tertien cap al5 ra Cosa a fer que ribcir els organitzaamb SO..A DE GOMA marca FORD, Boxdor s.
calf, ta ll angles, doblc sola de cuiro
1
Acaliades les sartisoses, ele hallarlars
i espirtadurs aplaud ren amb lnsistenda. fai, aeouseguit la re llenen', de rul.
A
tuna buh ni que la misales ea ,autorStat
5
30
:
sana.
sa
1
1:
sssarema da la dsórest, en pes
E!
altar a qtedaar • se al tineol de la guardia civil. cl que, mt,, sahcm veirre es
la competélIcia o- jurisd.cc ..:3 de la mateo:,) autoraat Cii aquesla raa I c, na.
;rumor,: maicies.
P0111,111.1n1
Cnrrer ANY.:1M CLAVE, 9 (Fin31 d: te; R 3 11'312 3)
sala rn que 01)elnt ',d'es del Cuastol
Vatsca de linitta, ball esta: trets de
ti EM !
3 0 M 3 3 2
3 E PI
la Macee de la Verze de la Glera
llscions que la deafiguraven: ae=1.7255=2.11e2IMM322291
tu.siment s'esta fent una cetna rer eatragar les despeses de la coronació.
les
families
que
esperen
Sinn rnoltes
saber si es fa la restauració total
abans de donar quantitat de cap mena.
— L.C5 eleccions aquí han transcorPer a senyors, senyores i stens
regut bes pacifieament a el candidat,
sense oposició. ha sarta triornfant
pels vots que ha volgut. En canvi. en
(nora regist.'at)
els districtes veins scnibla que hi ha
Immens assnrlit en toles lesclasses. Venem únicazneat
hagut (orca Huila a una colla de vidasses supersors a preu.; ts- instadtssims
gatatts padfics que van airar al districte de Puigcerdà foren detinguts i
empresonats. costant stn bon soc desIliurar-las malgrat la seva cennpleta
Par a aqueGta temporada
innocencia. Naturalment que els autor,
Corte de N; estiL %salara, st,perior, fils ¿oblato i en frecs.
del fet sän els amizs del candidat rerentables, ii Ptcs. 45 els la t6 metres. Vendes exclussivaformista.
ment al detall. Plaça de l'Angel, '1; Gran Via Layetena,
-alt
Durant
alenns
dice
ha
essat
mi
—
'..:•n•••••••••••nn-....,,_.'
•'
visitat cl local dl Centre EXCursi0.

CATALIJNYA

S 1TGES
S'acciona :: Pestes

-

—El resultat a Sitges de les
eleccions generals celebrades el
passal diumenge es el següent:
Bertran i Musitu, regionalista,
137 vots; Ventosa i floig. republicà federal, 426 vols . Cont es
veu, la lluita fou molt renyida
aquí con' als demes pobles- del
districle.
- -Amb gran solemnitat tingueren lloc les festes que a licor
de la 'Verge do Montserrat, patrona de Calalunya, celebra el
Ponle!' de Jovonlut Nostra Dos
na da! Vinyel, el divendres de la
selmana passasla. Al matí, a les
m'in, llague non un ofici solent•
tse a Vallar tesalar, en el transs
euro del quai el Pornell de do.
5 5211151 Aleluia, de Sabadell, inlcrpreta amb gran justesa dio rsoCa obres religiosas. El revele/Id Pare Balota prununeta
una br.illant i patriatiets oraesa
sagrada. A la surtida de l'afiei
els ponsellistes sab.idellenes
entonaren escaientes eaneons a
la Ilerhiria, Cases Consislorials
i devatil l'eslatge del senyor
Ferrel i Robert, siguent entusiasticament aplaudda pol 'muy
besas pablie que els scollava. A
1.1 tarda, ele sis a vuit, el textil
Mozart exccut a st la plarta plltinta ttscullnles >a p lanes, que
P5515 pu sil ejades per gran IlOns tare crentusiaslcs de la dallo
nacional.
GIRONA
Concert. — Denancies. — Protestes
pel robaSen de l'acta d'En Rovira
i Virgili
•
El propvinent dissabte, dia 5. el gran
prosista Prudenci Bestrana liegira a
laateneu de Cas ona una comedia inedsta, titulada "La dona neta - , i la
setmana entran'. el profuad escriptor
Cristúfol de Domenech chalará a leamentada entitat la seva anunciarla confutada sobre "La culsura catalana...
— El tutti cotice:a de l'Assuclacisi
dc Música diquesta cristal tindri lloc
el dilluns, dia 14 da; mes que son], a
ebene del (amera Trio de Barcelona.
— Davant el fracàs del Gevern a
les ea-tecleas: dc La Bisbal,
de acial ordre de Sant Feliu de Guiri...as. senyor Gssillem ex-republiea radical, ha dimita 'el eis ice.
El governadur, satisfet bC11,C dubse
deis 5015 "scrvviS ' . no li ha aceiestat
la danisaió, peró segens naticies d ayas:ala calan,. el palee lobaelia a ren ane ia r . els ija s amena
— S'assegina que els noiaris >ene«
Benigne Vera, de Santa Calorna' de
1 a5lsa3. seityta, Suisailor Dala de
E.guerea, fine Caten asarats neceaS.rniests., a is ilist aietes nie Lit..., lis
de SL0n ..gr i i Esgueres. has. &tausciat a la Supersoeitat i a t T.-ibunals
C;3 deSi gies que cs cines' earrustre Grattra ressereici de la fe notarial a ells
erseamanada en les eleccsaas del siso
n'erige; que cl baffle de Torroella, censor Mascort, denunciara al Jutjat
atemptat que contra l a . sem autoritat 555 realitzar la tara pública. i
que el aspara' a Corts senyar Maca
i el diputat de la Hancomunitat senyor
Noguer i Come' cs querellarais contra el governador, senyor Lueje, per
Isseer estat detinguts arbitrariainent.
— ha tingut Ulm éxit falaguer
posiel8 del nottrbiC sisistr”r empl.srda•
nas sensor Bonaterra. havent adquirit alguns quadros el diputat a Corts
senyor Pla i Deniel i a:tres peraunalitats.
— Ile causat gran indignació entre
els cicrnents nacionalis:ea al aquestes
cornalrgues els wrocedinr.s.ts emprata
per a robar l'acta de diputas al 'sastre ilaustre cusmas> senyor Rovira i
amb cls quals sols s ' aconbcguirà enlutar mas i mes Acció Catalana.
— S'ha constituit en aguesta ciutat
una J oventut Naeionalista Radical. que
te el sea estatge a la plaaa de la Independencia.
— L'Ajuatament de Figueres. vetilant pels prestigio de la chitat, Isa
acordat formular querella contra el
goverstador pels atropells que els seus
agente varen cornetre en armen distrise
te el passat diumenge.
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A darrers d'aquesta setmana es posarà a la
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Diverses noticies
Dabais passat, al tespre. tingué
al teatre Priacipal el sise concert orgartitzat per l'Associació de Música,
el qual estigué a cauc c de l'eminent
violiniata Eduard Toldra i el pianista
Gualem Garganta, executant-se obres
de Batir, Beethoven, Schubert i els
sis sonets d'En Toldrä premiats
el concurs Fagot i Llagostera.
La concurrencia aplaudi als exeeutasas, sortint-ne altament satisfeta.
— La lira del primer de maig, alavorida pe/ temas, estigué molt concorreguda i animada.
— Es dóna per segur ame dintre
de rase Cl realitzara, l'enlläs de diverles carreteres que travessen la nostra
etutat.
— Datant la paseada setmana. la
sucursal de la Caixa de Pensions
Estalvis obri cine aoves Ilsbretes, ingressä 41.627 pessetes i paga 26.361
pessetes.
— En el pasat mes d'abril han estas sacrificats 1 552 caps de llana, 84
de bovi i 423 de porqua amb 'In pes
de 53 Sao quilos\ perciVin l'Ajuntament en concepte d'arbitris i consums

Nora publicació de veritable interès per a tothom, amb artística coberta a tres tintes, dcl conegut dibuixant APA; resum de l'any polític i
artides amb profusió de g ravats, pocsies, notes,
comentaris, etc., deis mes prestigiosos escriptors de Catalunya
Els senyors corresponsals poden adreçar les seles comandes el mes prompte possile
EB1CIONS

O

10444'10 peSsetes.
— Disfruten' d'un tesina veritable-

ment esplèndid.
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ESPECTACLES

0ASETA LOCAL
del le'Kenndor i en com•er,lre
, del Reial • ducret :Abre condaigiits r jbliquee , s'anuncia
Catalana del l ' as i- Elcctrietinna l'aprofitament
.
„ higerac:e dzIs trate. fiatinadars
,,,,ciacazzla eléctrica que ti a
de !ice lates lar tagon
gaiatiel l , en tenue niuniJ, Nonius.
-„N e un tetaran de trcnta dies -perprticierari cl projecte
re.civd. Saoent d'advertir que
mini ,2. aemetrin totes
mj11:1X
1ue t•umin i na rabjectc que
steu:p -incontda aprefitatneni.
mh
41117.01M.RM11.1•

Agrins l

ti n

i

lila i

iniciar la nana general del Col.irgi
d'Advocats de l'any- pa:sal, es Aula
redactada en catald, inscrint nie nostra
llcugua no sois el, ne-ins i les adreces.
sitni també la terminologia de les loealitars
Pe tot el seu contingut, iiolament
va en cepam-el cl que es refereix. al
Tribunal Suprem. perquè a nies a méa
un tribunal no català. ni tan
seis actna de f n dintie cl nestre teritori.
Seria ja hora que Untes entitats com
hi Iva encara mediatitzades pel provincamsmc, scgurastn l'excruple de les
corporaciens juridiques que tan lounrt,ement se n'han sabut redimir.

n ve% perduts; ha poriat a la
Connesaria dc Beneficencia, tos , porselles ; Ita prestat auxili a 19 incendio. i ha dounciat, per infracció dio
les C/rdrnances numicipals, 549 paseues i 687 vehides.

LA P :NACOTECA
Exposici6 ME1FREN
Entrada Iliure
lialcm cstat aprovats psi Cavan
eiril cls Estatuts tic l'Assoeiació de
Lensatans. anal c s convocara toles
Ion persones que paguen censo, a W13
4:1 assemblea. la qual tindrà lloc
La Cambra Oficial alr la Propi etat
Urb.sra. a ii ile quedar oficialnitnt
constituida reementada Aseociació.

11M/B1M

Vetee comprar hstmillorahles
barrets de pallä, última novena,
amb

TEATRE VICTORIA
L'exil d oami JA SOC AQUI "Nandu"
.ta l i-ra de flaco amb En
\ ... o jo s En iialcerän.

PER A SENYORS

30 per 100
de cebara:o:
len
Barret amerieä
dahla ala última moda J GJ

El Grup Excursionista "Terca End'u , " celebrará diumenge. dia 6. la
cemmemoració del segen aniversari de
,csa fundacid, anda una excursid
::„cti‘a ä la Cenrcria.

uran assortit en to-

i

•les talles colors

[113[111
--.

La Pienya Niu Tr.zwal. amb motiu
de ce ,:brar el seu tece'.::. ni,erari,
loa Urg,innZat par 4 den:O. d:ssaboe,
tat etitraordtnari ball a! geändiós saló

Avui. divendres. tarda. bu.
taca. 2 Manollta la
Peque, Ram -in del alma
mia/ 1 repüs:J:a je la sa: suela en 'in acte,

de "Le Flchemia". engalanat i
trinar cm:res:os:cm per a aQ::.zia

CDrat.
in fladata Brn(111311. cedtalen ramnameut ami
Lee Comenot Violenta
es

ara cl'Iligene de Catalu:brarà ecssió &v./Uf:ea avui.
a dos qoarts de set de la
sEraustafsT ROYAL
Saló de Te
•- dansant de 5 a 21%
i..nat a aaniaricana, de

,ecis quo Ca 6 del c,nrrz:.l liedrim lice l'eNcurs:6 a Elanes,
Santa Cristina o Toesa

Del e el 15 del ccrrent podreu
comprar. a prcus dc ifibrica, jccs
(Folies, casscrolcs, pots, cscorredores.
etcétera, Llorens Germana, Rambla
de loa Flors, 3 0 .

Cada nit Ferit veritable

JA SOC

AQUI "Nandu"

IoJ

JA SOC AQUI

• ; 55
pCI" fr.

:1;c , por :0: - er 71,
1 : 07 ;

de

51.2

• Ha estat publicada i és repartida
dcc, ja"tatiiä Judicial dc Ca:ainnya". publicad.") oficial que s'esten ; Orla r, serveis d"erganitzaejó
jnridica del territeri de l'Audiéncia de
Barcedona.
En c-sattiiirt.= dl s acords que va

de Pa
M ot -o. a^roaat tleis
Llobet ris.'Gol'it,
Ras i Orelles. Consulta de
Hospitals

aaaat eraeriamiaa de 1:2 a

3.

GASTROBIoL ROSSELL
Frrna2:;.: lfl:rnOnIonal Iíniia da; Centre, 17
(V

l'-.espita! de :a Santa Ceca. GOLA. N.‘S i GRELLES.
/ 1.'11
de Giacia, St pro!. Telefon 32 74 A.
`..'..arinient radical c'..o la 'furtor dl l'a.:.

a!:..X.VsITA
. „mr
tic rang que ralla calmar
f ,s..e
a la conappaia
1 a l'ex o curiii de gratis ros. to: .1 candher "junior" ablinl ames. (. 1 .Sel1 Dure ot! un pa
un ocre i Ii ordena lanar
5
,
plaguda per no turiit.• r si, apoca en qua falta admas
ca ...rara a la nasa d e banca
liv r
(: •
•, it Aura, Londres i Paria.
araaava a llores dala Eany
aprenentatge i en veta
' b ar ^1 'erino ainh tanta salisfacohi cona si
a trien•e - li un pe; de sobre.
--13ruce --digue Beleher--prenent pel braç el
boleo barrejat en un curiós afer.
(tse riC ajudis, és missa Rara massa cleliPeque Uhu capliqui tot aquí, però
faca; una
mi. Pordi dos. 'lomea: primar. dit Brate,nt,
' Pr"- d'un individu anomenat Garboy, un
atea
funrat ? -.--va fer unmediatament
th°/—ar r o ssitgant el seu cima/palas vera -cl

et

tes fines-fria : del qual s'obrier sobre
(tai rb
a ,. ? ái antara-, al van plantar a

>111 m l Club fa dos anvs. Li alribueixan
hisläries terbcdes. Procurara rectes Prl
que fa a Bryant, són figure d'un
aet I he santa a dir que te forte a p obi-

Uratre Peina

.4444444.1~~44+1«.044,

el

Avui, d:vendres,
a les
veepre

CABARET
L'OBRA DEL

DIA1

a,

PRINCIPAL PALACE?

IJiOSn1 9. 2 1.1 i si da rnaig..frea
amigues funcions
GABIlIELLE ROBÍN 7E
E r .n r..ENANDrir.

LA RENCONTRE, OEMl -.OND' i TERRE INHUNIAINE
Ls despilxa. ,:(21.,ip8durla. Els
YPDVOr5 ationats a /es runcions
Garnier, sol e etservaran /hui
fins, al dio G de maig.
La canc6 da la Rambla. Aquest
teat re es perfuma diäuanaent
anals perruna:. Astra, concesa:onari 61:al:late
Carniserie.s
carrer Sant Pata a bis,
liara flainon, 9 i Lamia del
Asalta.

44+.444+.4444•4•••••••r,
Teatre Còmic
Contpanyla int4enac'enol 04 1144i0.
uta 1 vana a:melena
Avut , oneceees ileda a dos Cnir,3
c.c
..dor
a71 mantee populte.
Butaca iredi ...Mino 150 pool.:
emsee ar . free
Ntt ' a tres gnu:o

dr il
,eleeta
. Programa
de tarda 1 me: La pantomena en
guamo s El comari . per la ¡n'upe
LARPONELL CtirtAN I Irr rara,
e•tat The Kioto
leomict
alaCm

riatina Aleara cebeto Jara Mena
1 tea eme 4 Jazz Altea Les Ocap,
La peineeta Atinas naub fes reyes
tallartneo erre p aleses 1 el set/ neopart ensdorstrat
toyeabte. debut de 5. lea . utmalcur.

Teatre `iict-oria
DinEctio, F. VALLEJO P. VI-

URGES 1 SAISTP1143
Chufara Jeitla.
ASEUMPCIO CASALS

aviii dretecs taras s rs O _
trorila 5 boj taOa t:NS tatte • a. —
c,alrcra Ce LIS poi.. Cal doctor
Pfi y att. N:i N i es derl Lo itosia
an us 1 el SÖP.OL
LOS tala

a tragedia de l'opi
(Adapta-te:6 d'Ara:chata)
bCM4 ireeab: . tarda a doi
teld el:* de ti ',atol, de
Salat Cioud u El erlm del pague
Un final del Parnta. —
to:er.
rLu. 5 ENI
LA TRAGEONI 0E L'OPI
rasco,.
•L1 mea

S•4444.44444-144444.44.044+44.1

Ineencies censtituit al Palau Epeopal. cs,:ipit formal pel
Jos,:p Gorcia, canonge; mossen
Antoni Forns, rector do Stint Jean,
Gracia, i el doctor Diii Ribé. pvre
catcdratic dol

• 1111111111111(bin1'3
a
u

44444414444444+•4444.44.

DAL, i rneslres FILAY i CONTY.
Avni, d;xtrdr .:..s, a dos quarts
crrnut popular:
I. Los
charros, per Josepa Chaffer, Vi11. Rojo, Carrascosa, AcuaviPrada, eta; 2. Los chictlie
do la escuela, per Salut
guez, Matilda Tornarntra, Josep
.1.t uaviva. Rojo, Prades, etc. —
Nd, alres quatts de deu: Jueapereta bufa. en tres actea,
gas malabares, per Huertas (C)
del mestres Gilbert
1 ;Pa, Ferran Valtejo, Blanca,
Rojo, Alealä, ele; 2. La precio'
EXIT FORMIDABLE
sa .sareuela, El barquillero, per
A riure amb En Moncayo!
Salut
ftedri2i)ei, t.loncepc:O
A cantar tothom els cuplets
Huerta. Matilde. Tornarnira,
del
Francesa Vidal. Damian Rojo,
Josep Acuaviva. ele.: 3- La preTUSCULUM1
c:osa revista, JA SOC AQUI
( Nandu). A riure amb Vallej)
Denla, dissabla, a les e:nc.
i taaleeran. Cuplets nous per.
Vallelo; g rana ovacions a Salud" 1 EN EUNCIO EN FRAGRDINA:11.1 DE 'F.13DA

Fabrica d'Orfüreria
Arlic!as per a preselts i taula
Vendes al detall
Pren sEnse ctruathji

4 - Porlaterrisn - 4

N'Ul'NmmJia 111111

SOCIETE GENERALE

▪

a

fi

444+•+.+4444444444444444,

1211î foliorimi

emano

Companyta de ~Mea

GU AU. - TU S E LA - AlQUERINO - CORTES
trelifon 4153/4 A)
.Avui, divendres, tarda. a les
a, matinée popular:
LOS ULTIMOS ROSALES
N:1, a les deu, (tracia en
honor i benefici del primer
actor 1 director.
ALFONS TUDELA
que el dedica a la Premea

de Barcelona. Estrena de la
tragèdia grotesca en 3 ae-

Ra se dï12r12
L'ena tcairel

de Banque pour l 'Etranger et les Colonies

Totes

tea, de Carlrs Amichatie.
LA LOCURA DE DON JUAN
tia bagatel.la en l :tete,
CUERPO A CUERPO

Ean na

pe.444ae-1444-irt-•4444444444

!ES nits

Sucursal de Barcelona
N

Plaça

do

C a tz,luny 3 , 20

Teatre Victòria
eet-s-m+x-teeet-:+teeetez•

11!

Iota mena d'onarriali da Banzi i d) 3c(3/

ff

cAiXEs DE

LLOGUER

ci

ZSENSIRNISMSNEE219ElleMS33311flUINI/11111Y1/B32MINIRS

Falltaa d .. LA talaBLICITVE
cian, en el rutereat. Informar-se ea moit fácil.
em pu!, dir tot el quo hi ha?
Fddrivir Ii explieä cla fets essenrials do 'afsm- Ecu acab:,!, !al:101)er r e stä algun lampa subinergit en profunda reflexia.
--Vol (ni 1155 prablema ritaimoniat—eonfesab al ramal% all.-- I extraordinariament embroliat! atain paper fa n ii 1 0 t anza Slade?
l'orna a au lararra,r-sa 911 l a s arces reflesians
rop i volta va ,, crnblar que penclrava la
llame en cl ;en cervell.
cquivoquea toba.. teil pun!, "fed---tio
ni de Bryant til (P Garba:: si ¿ui cal sospitar,
Chevars...
dala Chavera...
ts de
on hara de comencart—demana Belchrr.— Mrs. Kildair exigPix sena dubte una abaulula discreeió?
--Sf.— D'ah ra banda. jo l'he promesa.
Pa5, anima r a provadir dania man a
a lica. No ua aabra gran de de.spendre al--rap
gura dinar, ol?
—Cap greu; ha preveia.
ininther anà a tancar-se dins una cabina te-

lefónica.
—A des epiarts de s et a rasa Ted—rhairA

ßeni 1slon1enl quant sorti. Ces prrsanfarot un
dalh P araOnalga, mas intereesants deis E: ala
Units, un veritable deteetiu. Aneu-aos a vestir
no oblideu la me ya cita,

ROMA

irlaugurat

màrtir.

1 fTribunal per la renovació de

Montarla, quartet cine estreni
l'obra a Espanya: ll ana Llanca,
Arrapar Saus, Frederic Caball4
Rafe' Díaz. — Unta, da:salita
tarda, matinte de Moda, Ratees
del alma mía, La Monaerla•
platero azul i La
ta p ia, poi. pi qua rt et, que .nAra,
nä, robra; 'rana Llamo, ,Ampai
Rafe:
Saus. Frederic Caballa
1)1ait . Diumenge. lacia u flia.
granditas rarleld - Nota; Aguas'
(catre está perfurnat aiariam'eni
roneessiónari pe r . al dis'
t heta V: Camiseria "iataar,
Central, rarrar Santalaau, 71 bis.
Sucursal, S. ftarnon..aa
malas, II dr Maig, estrena im•
pertan t . La caneó de t a Rambl .,

Voste,
tan amic de l'alegrla,
isa visitat ja

ria, de Madrid

TEATRE APOLO

AnoS -

ilb:a. de les Flora, 1, primer I

alalties del E st-Omac es curen radicalment amb el

coi/aguda

tiran 1 eatre Fspanyal

"Nandu"

misst fluerrero. La alsaolana i Le

Companyia d'operetas i re
r1-1 , 3 ,p1

La revista de mes vlsualltat

4.4.444+1111114-049.44+11444144

Tots ola nameros repetits,
coupiets aras per En Vallejo.
"La copa del olvido", per Salud
I Radriguez.

i rim:rtir; Santes Mónica i

Princi p al Palace

Sigan.

ARCO IRIS

Teatre Catalá Romea

14444444++.444444.044444+0

e,,r2nada

El diumenge passa t . elia 29, tingue
Lloc de reunió: a tres quitas de
Ilcs: en cl loca: del "Palau de I Ense-•
ra:!. ä l'Esteeió de Franca.,
nyanca
Comer-Ciar'. la primera de :23
1re, a lcc cinc dt la tarJean Serrat Remeo de quaranta 'conferencies ferneMstes orga:Arades
al Saló Pares Fcxanys , free atropellat per Un carro al
...s.',:ros a Fol . agttaforts carrer de Montalcgre. Portat a la Ca- per la "Associacie d'Autors de la
Ploma". a C477CC ¿el :iterar En Caraaal
Secors del carre.r dz Sepúlve- les S,anahuja.
,a
Mr.r:a Fre- da se li aprecia la fractura de les
de
c s„ s tellos quarta 1 quinta i commoció
Sants
Santi 5.:;%;1. bisbc i
cerebral.
altres companys ir.ärt:rs:

r';',2rit C. 7,"

melodra nia .71/ tres actas,
I mhp:a original del macice

i LA MONTERIA

TEATRE VICTORIA
La
faas avu:

de

per Emlii Vendrell

111

isVILANOV A uNig 6

El cazador
tigres

QUO VADIS?

Per cl pura de rearaó a
.i .esser a ke centre del rnati en castre
L'Ateneu Barcelonés andn:la per a
ca,a1 sozial. C nXIS Catalanes. 429, .ae •ei, dita:zaraa. a les eet de la tarda,
Bar Arenes.
una . - ss 'e 19erä-ia en 'la qual r=.1
Jcsn Cru::errez tali donará a C:7..:.Ncr alg0...5 dele So -ea pzicmcs origina:s.
MOLT INTERESSANT

TEATRE VICTORIA

ARCO IRIS

QUO VADIST

sLc

-• - •

I

PREUS ULTRA POPULARS
(1. a le; deu. Estren,to. Primer,

Nit, a les iieui

La Penya Arenas aseabenta als

fnetene Coetellet Garcia. de 37
tenue de cases. ha caizot
ozz d; quatre metres trebaliant
ubts, do 1 cauce dc la Et 4mtreresan-sc el ocio. ir sup.i,or
e murrre la mi:mera del

- e.,

Boqueria, núm. 29

Companyia de eareuela
opereta Pinedo-Ballester
del
Teatro de la Serauela, de
Madrid

Casa Layret

A coraectiadr.ca d'havcr-lo atropellar un cam,i6 a la Diagonal cobre-Jame:u ztr.h e! Passeig, ¿e San: Pan,
jealt, sit Memesa Montaner te fractoral el peu la canta cuernos.

papar de fumar

15

no hi l i ci (1inch')
p o r a dar Une als assaige de La -t
sirenas Ki-elat de Iliainpar----Desorollós eaii,
ma, dissab t a,
LOS PARASITOS

[Me

d:L

vistes del

MESTRE JOAN AULIDiz,s.abi( . , a d a malta Tarda

liodriguez amb la paròdia de la
"Copa del olvido". Ea regalen
honiques Paules per acorapayar
el hon i a Illinntro la "Danza del
Deeorat non . l'ola al
Malaria! Aquest teatre e3
parfunta diariament durant la
funtaid per la Camiseria
anda els deliaiosos
perfunas
-Astra"..,* rts assaigs dolltlealde de Grifones i
del SacrIstän de Santa Rita. —
Vixell-N. o; en el; cartelle d e l dis sable i •ium o nge, els metiera
de la temporada.

;VI)

Vendes a l'engrós i al detall

--S et matar

,—
Talafon 117.00
ar e ., a benefici del comptadur
del Taatre, En limara Mari Maza grane exile,: La tilda i La malvasta de SItJes. --- Donan. tarda,
ru - us popidat'S. 1 artes. U!
libras. 2 1 A la Gasta brava, l'oil
Yoltruiljana, i Gente bien, Ton
111'14;1-i-in:a 4,1
Itossinvol.
Nd. :1Idria Morera,
t o liefici
Sota terra i Gente bien. — Diu(1 n .›. (1 1 1110o tin Cilla' re,
La 'Ola del moliner; a dos
.0iarts de st,. Seta terra 1 Gente
Nil. Pr n ,gran,a.
La Grau de la masta i La malvaala de Sitges. -- Es •espatxa
Complairicia. — Per no estar
1te,t n1 doorirat s: ajorna l'estrena El foc de les glnesteres,
Saaarra. (pm ?s fara el proper
allEana, rn luneta a beratfici tira
primer a rdor i director YENRIG
GIMENEZ.

IMMENS ASSORTIT DE
TOTES CLASSES 1 FORMES

Cal anar a leure al Vaaaria
la atan ievisla
JA SOC AQUI etandU"

de sana Lla
per un auhaniceb:1
In Ca.alanes

Companyia do afirmada u re-

UI. id. tan pitis le 642i

Al Te-rime dc Bernd l !ti fou trobat
brate perjat a un e.steofer. Tenia
un, ecixanta renacen més detalle.

TEATRE VICTORIA

dIA

Teatre Novetats

TeatreCatalá Romea

UI. e: ta palia mira 3'95
kI. id. eilima tieuij 5'95

un

.31CIATZEMS

444•1144444444.6441.0444 111

"TEATRES--

nee a arena populars. — La
preciosa obra de gran espeeta.
ele El ao, creaciaS d'Empar Saue
i Pera Segura. — a (re"
(marta de deu, grandiata carlen. L'obra (lela celebrats au.
tors Josep Ramos Martha i Ja

Teetre Nou
•--- --•-• -

J. SOC AQUI (Rancio)

Compary.a de earsurEa de
FREDERIC CABILLE
Mver.dr(s. tarda a das
.iaart's dii cme• Granalas

ullctii de LA tPUBLICITAT
initaa fetal en el Sea amor propi saturà, anab la
idea de %euro reaparaixer rl financiar. Drspres
(Fusa quart d'hora dinalil serainella, bague de
confassar-se que es ti ui-lava d'un veritabls
- randaz . vous".
— Altaienjs cris podio has er
dir-se
ami) cólera. —Quina reuma estan trarnant amb
Aleahures s'adoria que senas voler co dirigia
cap el barri on habitava Jesaie Sinclair, paró
per un sentim p ut natural. no havent pogut ter
la cort a una danta resolguie de dirigir els feeU3
dards contra una altra. NOnleS va volar recordar que havia decretat que tractaria factriu

anda indiferencia.

--Tant-se-vall—pensä exasperat per tanta
contratempa, que l'obligaven a una mitja hora
o d'orioitat.-- Si vaig a veure-la ~t'ira que es,
tic boig per ella! Deapras dan tol. podria 'bimpleinrnf infoentar - me (IP illOta es traba.
I continua l e ntam e nt el sen canal cap a la
S e tana Avinguda, forçat a ronfaaaar-sa que el
molla/ de la seva visita a miss Sinclair no era
altra cosa que la enissor d'haver perdut una
hora dantimilat. arnh Rita Kildair.
Per fortuna alta idea germina en al sau espea
rel, qu a basta a Iranio:1.10.7u la,seva topetan,
cia v e ram*nlaeläßtica, i que li e ernblä d'una política aublina Aniria a casa Jessie Sinelair, pera nomas amb el propósit de fer - li prcsent la
seva fredur.

89

Cada dia
l'axil de la temporada
.friomf aorclhis de Vallejo.
Galceran,Salut Rodriguez i
altres prilacipals parts d a la
companyia.

t'Aleta de LA PEEL/CITAT •

a reposar - me una inica abatas del "match-4
vols que fcia una patita jugueaca? Et
„jugia guaira -contra
--. Dcixtu-nie a cinc/u:anta doltars----diguó
S'alabar, conciliador.
--Fe', Ella Vea/1'CM a llora del lunch. .t
reventa:1.
1 Lynch torna a desplomar-se al seu
amb
Sense acabar d'ésser seu. Belcher pertaa
nyia al grup sie »ves que gairebó no tenen
altra ocup a ció que l'espora Per a aquesta gala
la vida ea restimeis en un segun de curses,
caceres, partidas dia polo. Talad s'entesten
a beure per tibia d'una vanitat uiial eutdoeada
1 fan provee de resistencia a les taules de jac,
Belcher, de retorta del seu viatge, s'Urja po.a
sal: a freqüentar aquesta societat simplement
yergue la majoria (lelo seas antics en formava
part. Tanmatetc, eta mig dc Ilurs excessos
servava una assenyada moderarte/. t algun Gol)
saja a la taula de bridge, no la, agarena mai
aquella passió que retama a Bob Lynch fins a
les guaira de la rnatinada. Quan en el bar es
barrejava arnb un grup d'atnias, bevia discre..
tament, senas ultyapassar els tinada, a despit da
les diles e acudas deis altres.
I es que tot 5 la seas jovenlut, Belehar Irania
ja aquella autoritat pallirular que Mina la frecriientaeió de tots cls estaments i l'eaperiencia
Mis miljails mes diversos.
S'anecava tic ¡aula quan va sonar el timbre

114.4.11.44.11.04444,411444+1144

[catre Barcelona
Tournee de le companyla cómica
del teatro Rey Alfonso. de Madrid.
Francia° Alaroon I Elolea Muro

Preus populars: tarda, butaca,
pessetes. Nit, 3 pres. Avui,

dl t endres tarda a les cinc. L'e:tirante& Manara de tol I la rraclo•
ca ceintala ea tics actes.
AGAPITO SE DIVIERTE
NIt , a los deu. Exit ettraordlnart

per Douglas Fatbanks, del Programa Ajuria; Jockey desaparegut, per Loutse Colliney; Ela
PerbIls de Yukon (1-a i 2.a jornada), per Chapter Two Dourned; La catkatrofe del Metro
(2-a i última jornada?, m'e
Marga Lindt i Valy Arnheirn;
Sandall a la ferroria, broma
continua. Continuen els èxits
del tercet CABALLERO.

>0444+0.04+e94-14+011+114444.

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

de la comedia ea tres actos.

UN SEÑOR DE FRAC
.STRENA de l'aventura telemot
EL SEÑOR NO RETA EN GASA
Del

senyor Atareen.

Denla . dissabte , larda I nmt . Un señor de frito 1 EI araor no esta en
col.— Aviar , beneftcl

Uarreta
Pr eus:L 'otees, 10 ptes•; Bula
ques pati t circulare pati, i primer pts (primer rengle), t'e°
peseeles; Circulare pati i primer
Iris (loealital, Iliurei. 080 pesorles; Entrada general, 048 pes
beles. — El timbre a carece del

graedins tdrn La torra del dleble.
upallckl co El/kit/11ln.

COLISEU DE VARIETATS

4.4444*****11.44444444-Ne+

SALA kOLIAN

Palace Cine

35, Passeig do Gràcia, 35

GRAN SALO DE MODA

Avui, divendres, a dos
quanta de cinc, 520
audieiö; GRAN CON-

PROGRAMES

I Avut divendre g

programes. Projeccai da notables pel.lícules
Les colossals atraectoms

ek.04444.444+414.04.9.~~44.0

14e+.6.44444+.44444444444

1

Ära ! , divendres. tarda, a dos
qcvats de cinc. i nit, a ks d..u.

na. EsTnEN.1 de les obres -Dalira', de Joaquim Serra, t Himno
Catalä, Iletra 1 música d, pel/ea rnoslres: Lr Ton!. de 1.11be•
tu", del mrstrtt bri 'le Morera.—
Obres dels meetrns Barbera,
Latalte Nicolau, Cada la

—1.tinuns„ Eran e:devenir:une re-

d'5L01811 MURO

leeftea144.44444444e44+444
weneerbefteseereroearrea,
ELDORADO

L'ORFEO GRACIENC
(Ultime; de la serie! amb la col'
laboraetú de la cobla Barcelo-

(Ei

Aval , divendree . taras I
gi atila Cot03>Cr .. u . 3 0 a X r
El cmattftatima Sota al d:Sfra) da l'eDa,
rror; Irrt peflicui,s
pera d'una fit toledana I Malalls
per favor; la fina cotaedla L'edat
do l'amor i prIntera Jornada dd

C4 ea mur acto,

.--'Teatre Eldorado
—
Diumenge, dia ti de maig, a les
once del matí
IV concert popular per

FILL DE PAUL IZABAL

SELECTES
1 Ilf t.

tal da

CERT, prenent-hi part

CILUVe EXITS
La fina nalateata . L'edat de //amor;
11 t m cl , houla crlanca , Despees d'una
ni? toledana; la enlan,a1 Coni I finu r a, rel reten,. IsAy ck BAYO.
t prii/Jel'a Jornada de l'emocionaos:

Gran èxit de la bella dansarina

CARMELITA SEVILLA
La famosa troupe

WALKERS JUVENILS

l'emir-ten!, violinista
P. G IRA!..
acompanyat al piano
per J. BOBEE. Obras
d'ITAENDEL. A. CO-

Y ulin

E) notabilissim artista

1

MORENO

Els acrnbates scrmics
OREEN ANO WOOD
1 la genial artista
SALUT RUIZ

La terra del diable

RELLI, KREISLER- Comeneard antb l'audició
del Gran Orgue Aeolian
Invitacions com
COettlrat. Direcció artietica: F. Longäs.

...

AVUI en el

KURSAAL

Diumenge. 6 de maig, a les ti
del mati. Ultim cercen popular
per ïOrieó Gracienc. Estrena de
La Peal de rArbera, d'En Morera, i Mema Ctala, de l'Apeles
Negree.

ei4+944444414444~~4

Saló Catalunya
Quintet JORT . A i trio TOFIRENTe. Actli div o nares moda,

par

Y

ELSIE FERGOFON. Tornesef

detectio . aran . broma Joco Olímpica Seg. (1113 part
rs.
tdrn'nbtlizY nil eran e. ,11, , ica: La
bailarina de la careta llolicin,a comieia. per 011.51 °MAL&
O _
Frotis eurr,r1Ir..
dissabte
2 relrenes, Une bona tinas:Azada'
precmosa tonmedla 0,i/califa Ei
bombee, ðo servil . cómica. •

•‹..4444444.».1.+0.44.6.3~44

episorlis',: El premi gros,
par Wallace Rel; El segell
de Cardi; Els precligis del
sky; Mes dolent que el cólora, per Billy Weet.
Dinnieng.e. nit. estrenes. Els
perilla del Yukon
i 6 opisodio 1; Chiquilín, per JacCoogare

ee14ell+.44+11+0+04+3.11+4 44-H

CONCERTS::

Diana Arzentina Exce1sior Gran Teatre del Liceu
AVUE divendres, La torra del
diabla; L'edat d'amar; El joa
de la vida; Despees d'una nit
toledana; Informara per favor.

1 catres Trinmi i Marina
I CINEMA NOU

Aeul. divendree, E! misteri-is
Or- Wang; Fatalitat; El crim
d'Abel; El cor de Texas; Sempre
malament.
144.11.4444444.404-844zeeeee-leei

KURSAAL
AFUST0000TIe SALO
PALAU DE LA eirtEreaTOGRAPIA
eran
r el ev rolmrni. Estr e na d e 11 limmvi.iloa s.,•
marca Al el m o,

-Arel alvendreS
Lee

LA DAMA DE LES

1

I

CAMEL1ES

a Vapore Or i nal,. r celeri.a m) a
q uert sal,. PrirlägiiuLe...r . vis .
u d c a (monta
lecio/f Vatentlno /
Z
n

i

Ala

efartmora

.,.444.444~~eeeee++44e

Z

Cinema Princesa
disendre-,
ztan
cola En camisa d'onze vares,

SEIXANTA -U...!

Lima/1s. 3- Primer

tl astelltersol: "L'esquerrana",
d'Alanye; '-La morisca", de Gerri etie la Sal; "Ball de gilanes",
del Valles (executat per len
dues cobles i 48 dansaires);
Sardanes .gee concert, Sardanas
que podrfiii esser bailados pel
públic. Totes les cardanes han
estat compostes exprés per Osser estrenades en aquestes festes. Localitats a la taquilla del

Palau Musica Cataana
Dintecres, d:a 9, vigilia du LeecensiO, a dos qua rI o dc deu del
r ro

Caneen pe! netabilissim
CHOR INFANTIL
de les Leculee de l'Atrita(' Iguaiade cornpost de 120 alumnes,
ti-aus IV i V. Diverses estrenes
prlinere.3, aud:mons. Caneens
O l'uni son a 2. 3 i
talle. Dram•I
tcr fundador. 31.1.NFEI., Böll-

feeNYO,
Leralitas:-Unie letets.eal f_spanola. Perla l de leen31agateri» de 'lingel - 1
ee-el
elareetany. Piara Catalu:it-a, Id.

OI

CARME, 44

(Davant de l'Hospital)

1

Cura rápida

SASTRERIA

SARNIC1DIA

FERNANDO,

Creactó del

PARADELL

Veslit reclam ianqui

frascc4ptal-Asatto.28

•Farmacia-

es poden vendre a

tel Cr. vuuts LUCIA, de eltrize:tes

aeuest abandonat preu

Visiteu els seus

apara dors
giflolea. TOtes lee nos! es ›euelons. de generee
palo 1 anglesus jón a Sane do

recons-

tituyente. •

El máximum
de la nutricion.
Te.%

Anemea

Ctuantitat - Gual i tat
Perfecciti 1 Baratura

Pa ciusfismo

Convalecencias

NOTA: Si

CARGA Y
KEPARACIÓ

EXCLUSIVA

BATERIES

DELS

DIEGOC1

ho soelicita el compraitor, la casa Una
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"Obertura de l'id-

oio", Beelhoven: "Suite en Ite".
Bach: iinfonia "Del nou nuvi". Dvorak: ''La canse de joguines". Debussy (I.a audició
eirnfienica); preludi i final de
"Trist any e leolda", Wagner. —
A free (males de deu del ve.spre•
Despatx dc lovalitals a Comptaduria del Teatre-

Frontó Princinal Palace
divendro.s. ) larda, a un
quart quatre. Dos escollits
partitsdc pilo.ta a cistella. —
Nit, a.un quart d'onze, dos grandiosrs par( ils mt istella. Primer, Ondarres i Salmendl vontra Vicens i Urquldl . Segon parit. Iriondo m Gastaleaga contra
Vicandi 1 Gäragarza.
Avui.

DOS DIES DE

VERITABLES PRESENTS
divendres, 4, i dissabte

5 de maig

FUTBOL
mte rissmig, ii 1m- e i larda
NURENBERGER F. VEREIN
formidable equip alemany, lt intrinacionals. veneedor del 3. V.
Die, 7. i

Ptes. mete. e
Eui

Furth.

Carret8s de Cava! s

90

Voile estampat, ample 75 cm.
.
1.10
r
!lis blanci colors 100 cm.
2,50
Esponja americana, Ilistes i ouadros.
3:50
Voiie parisenc, gustos orientals, 100- cm.- 5.50
Eta nin

LIRIO SPORTIVA DE sabia
(ap
la 1:MG iearier
Utt• Sana . •
E; rada, 2 ptas.
Tribuna, 150 Pees.

Crespó de Roma, pura seda, 100 cm.
Tisú moare inetall, de 60 cin.
.

. 6.50
.

5 mea. meta

Charmeuse negra i colors, 100 cm.
Crespó de seda pura, 100 cm.
•

16

Llanes angleses per a entretemps, 100 cm.
4
L!ana Veiardina, cor.e ;le tres metres. 12 ptas. COrb
L!ana Rubi, gran novetat, 120 cm. . 6.25 Pbs,
Popelin Reps gran novetat, 120 cm. 15
"
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-- M m- etare deu tetnuls, cheereen e; una ecrrec1
lija, sa dii-se. 1 la y e errnbiar.t d'enteihr me...
ftria por sola el liar, eneantat de !a seva dapbtinitint timoro.a.
sinelair—digue—allargant la neva
al tit q tle l'aseer.sor, que desaparrgIM tot
t1-u,; %c rs Ir, albures.
Beleher eettegrava amb la idea de la bona
e i qutt amoa a donar a aquella odian gur•lia1 la fingid la iniprudencia ele creure que ellEdieund T. Belelmot—bavia pogut un instant
experim e ntar per ella un altre sentiment gua
no fos d'una eimple cortesia.
El noi bernava a baixar: Miss Sinclair s'excusa v a. Eslava reposant i mes tard hatea de dinar fera de (-asa.
Beleher !tunea al xicot una mirarla furiosa i
sorli de la casa mes morlifirae encara d'aquest
seeon Iranias que del primer.
—Toles ntan iguall—va
tot fent mete
linets amb el bastó. I quan de temps ens fan

—Per() la:Tes-tela d'aquest vespre, ele nord res
amics t Ces noetres armarles?
—No lee ocupeu de lee donee—rephcii Comther amb un arrcesamelit cre s paillos. .-7seir.pre

1.;

1n ,

pardee!
Torne de eee.uida al seu Meditava,
per primera cegada, una cenjanca refinada, que
demoetree que conservava el seu domine I en
aquesta e(e-e111et6 s'esbraleava la resta d'aquel'
propeeit (t'indiferencia que acariciaca tela un

moilleAte

.
•

Hipidrem

reunions. ljie 9, 1 1) , t3 - .2 °

morzar.
Als salons la converea girava únieninent en
torn deis ceder eniments d'anual] mati. Br
Lynell r Fontaine s'emporlaren Beleher a un
retó i l'impulsaren a aprofilar l'neasiú que s'ufana. Era una neasió IMiCa. La eriei hacia ara-.
bat i el mercal tornarla a pujar tot n'una. Majeedie era un deis directors del Club i loes rls
heus amic, aeonharlate. jubilaven. Ell liada
ealmat la ternpesla. Res a temer. La versta que
coma eenfidenetalment, de bora en boca cona
ero‘enint de (out irmuiliorable era que a la
cobfereneia de la larda del dia abans Fontaine
pare hacia deelaral. donant un eop de puny sobre la la lila, que 1151 Os prestaria a una maquinaeid que pogues rompromeire l'esdecrreler
del sen ccli amic Bernard elajendie. Alguns,
fent semblant (l'estar singularment informat e,
afegien que l'atae començaria ara a direejr-se
contra el Aesociat i que faria un càstig
exemplar a John Slade, un intrús de l'Oest que.

44,

L.

Frontil.

EDEN CONCERT

-

l'ORQUESTRA PAU CASALS
Programa:

J.

Conesrt de

Primavera, per

del talaron. rris SPUS anite. .1 peta v a perque els acompanyes al inalelt de polo. invt1a, 'rió quo a causa de la ella per a la larda amb
Bita hildair e'apres,it a declinar. Ea ran‘ e are
ceple una invilariú del Km ame- Bruce Gunflier
•
Ii pregava
nenlr urnb ell al vespre jun t
amb una colla de sie alegren enclanibule.
tialope una eelnea pel pare i salta
davant la porta del neu club per a l'es-

•

Dies 13 i 27 de mate
Fasta I: Acui, diumenge, a les
guatee tarda, al
Frontd Condal, Rosselló, 210
Executants de dansaires. Cobles orquestres - Barcelona" i
'Principal de Caseh de la SelCa'. Ballets: "Ball (lees casca bells", de Sant Mateu; ' "Ball
pla", de La Pobleta; "La Paturn", de Berga: "Contrapas
Ninxina", del Pallars; "La LOlangera". de La Rivera: "De aun
teta i taló", del Pallare; 'Ballet
de Folgueroles", "La dansa".

AGENCIA

Asalto. 12. Telefon 3332 A. El
muste.hall de les caras boniquee. — Tarda, a un quart de
guatee; nit, a tres quarts de
etiperb programa
e.zurea and ratner, Carolina de
la Riva, Ramoncita Rovira. —
Denle. d'una nit a í iiatinada,
La fasta de la condesa X, sugeestivà nocetat. (Demani coste
amb temps II reservin
Entrada al1111 consumaelö: tardes ches feiners, 1 pla.•; nit, cadices laterals, 2 ples- SeLleefes
coherts o 5 pies. LA MILLOR
C.I7INA DE BARCELONA!! Gran
dancing de 7 a dos quarts
tical i d't a 4 matinada. Aperit ir r
riner TANGO. Orqueetra Tzigana Tindell

MENJADOlky

PREUS BARATISSIMS

Fastas de la Gansa Catalana

MUSIC-HALLS

hr.crumertal -Peiró- Walkiril A
. ‘ v ui. divendres. EIn perilla
de! Yukon (tercer i cniart

DORMKTORIS

Direcene. J. Iligall Ca.ia juana

Camelies

--CINEMES---

ES

M E3 -L

ESAT fOHLVE ChihnlliYA

La Dama de les
64.0.44.1.4444+44444,9÷11444.114

GRAN& MAGATZE:MS

DIVERSOS

P-114+114-1:44444.4.

•44.4.44+04~~04.44+494.10

Mol rimamo s miel rrograhla
Tia: Carmody el caseta
rolnesal
rreacli do WILL? IM S. IÍATIT. Esas
Amor da cardat preclosii

27 dn'malg.l 3.1ŒI 17 funy.
Abonament tribuna, 50 pessetes. Preus diaris, impostos
compresos: Tribuna, 10 pesse_
tes; eratxes, 625 pessetes. Entrada general, 125 pessetes.
Despatx de localitats, taquilla
(catre Novetats.

peden esperar maja hora. Primer

grcus.

les

kullete da LA PFBT.ICITAT
a pi " tegil per cap amistad ni:9

'tel . hm', niki a la
reb

eurr'e

A les cinc bares exaelament. Beleher es presente a cana de Mm. hildane per armo' nIl. ,e n sa que el cexiu conaiderablement, que la mr:,ir essa havia sortit. El nin de l'ascensor ti ma m elé un bitllet que llegí de seguida t esqui:tea
eiceprds. Ve't aci el que deia aquest
'Estima!. Teddy: EXCUSOU-111P de nianeer a la
noe.tra cita. Esdeveniments imprevisloe 1 anportanls han ocorregut avui. N'en:u dame -per

l'esmorzar.

RITA
P. D. Ileecrdeuvos-en... ni una paraula sobre el que va passar ahir vesprel"
La perspectiva d'un cemorzar a soles amb
Mrs. Iiildair apaivagà una tnica la impar:limeta
de Belcher. Tanmateix tote els seus projectes
per aquell dia t'oren trasbalsats. Començà a caminar vivament, sanee objecte i de bastant mal
bumor. Quan anava a girar una cantonada, un
enorme autoornäbil roig, fregant In corera,
blieà a derantar- inc. A dins reconegué Slado.
'Veté el vribiele com s'aturava davant la casa de
Mrs. Rilelair, veid com en descendia l'imposant
propietari...- Vele, finalment, l'automòbil tornar a marxat sol amb el meter... Belcher, una

per

rtt

seva hatv.ntal

aques'.e:s ufvfles dv.

.

el eridsva
plugranta per al 3

.rd111 11 Banda

rapt,sar-li

Sjr,elair Ira ',a
r,vord de
Ile.--her 1 pensil qm . seria dherlit

furrill O o pari eramtptel',a .100-,..a
--Di s um" Ftruce—pregunt4 telcher
ment a (ituither. un cel»eparate g
que ved mili' l ata 51105518 xerrameele
que 7.1aterdie eete salva!? Que hl ha de
afpie • la htsli..rm del pare Fontaligs?,irn.
a la Borsa?
E4. 0113
--- Ah l s'aja, dr manera que ara s.,
ect.locant a Fontaine a l'avantepterdi
Han rom e net r
dir Gunlhür
buir aquesta Itetfilid al Illel t Pare.han oregul que la gen' Ilet s-thm empass at jo hiO si, gane- cosa mes que tu. ge
aconsellar una cosa: abstente!
—Aixi entena (l'acorde.
Bruce Gunther era l'emir mes inael
rbnr. un arde' companc de cell.leeie.
nelnyd n'id$ anta( Iletg. Pere d'una
pallea, de roeire atleta, en el qua! Pi 5
bala la pula:mea
volunlat riel pare
"eertior' que, per tin reludi llarg 1 !Te
,
deis beles semblante, haca arriba', a (4..
la joventut com una malaltia natural
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CARNET DE LES

Li MES NOBLE RETEN JA
Els nacionalistas catalana que rolen castigar severarnent la
conducta a la Lliga Regionaliata en les alecciona paasadee, tinala ben aviat una magnifica ocasió per pendre la revenja més
roble i Ira cívica. Nomas falta una mesada per a les alecciona
Prorincia lS. Si el pecat de la Lliga ha estat comas en una lluita
'electoral , en una altra huita electoral ha de reue la pena merescuda . I l'ha de rebre asscayaladament a la ciutat de Barcelona.
Aquesta vegada han d'elegir dipntats per a la Mancomnaest de Catalunya, en renovació normal, els districtes proa:toa* 111111 de Barcelona. que abracen les !uare sal/pailes. parts
d e la població. A mas, caldrà omplir la vacant procluida en el
distri cte I per la dimissió que del earree de diputat provine.al
re anta el senyor Giró dies enrera. Tot Barcelona votare. denes,
'así a algunas setmanes. E s siutadaris barcesonins p) ran . ea is
Czar un doble plebiscit a propásit del problema nausuaa, etaaaa i
es l'atea de la Lliga Regionalista.
Que ningú caigui en la innocancia ni en la generositat de
treure que cl pacte de Sana fou obra iso:ada i personal d'uns
euanta bornes subalterna de la Lliga. No, no. Fca un arte real:a:a oficialment pela regionalistas qua auien izt direscio de ia
lluita electoral a Barcelona. FU Un arte col.lectiu, qua afecta
pisaament a la Lliga cona a entitat ja cada an deis satis adnatats,
alas a:3 que no hagin tingut intervenció en la vea-avise-o/ :a :talsea> Diem Masa parque en tenim no solament la cOnv.ació Moral,
aire també la prova material, que no tligara rnOlt a conèixer
el poble de Catalunya.
Es cert que alguna hornea eminents de la Lliga no catan
complicats en el pacte de Sana. Es cela tambd que la massa
dels regionalistas de bona fe no ha pres part en la roaxoexa
¡que en protesta amb indignadas sincera. Paró dins a Lliga saben
taa bé coro nosoltres tota la trama del pacte de i la falta
de sanció per als principals culpables posa damunt tota l'antital
la taca ignominiosa de l'acord amb els lerrouseistes i de la faleifieació del sufraga
No és exacta que la conducta de la Lliga Regionalista hagi
estzt digna davant rascando', del districte VII. En un benvolgut
s'alega comarcal havern llegit l'afirraació ale la dignitat arnb
que ha procedit la Lliga, i ens cal advertir que aquesta afir:nació nomas pot fer-se per aquella que desconeixen la veritat.
is mateixos prohoms de la Lliga que s'han acontentat amb
castigar el robatori d'una acta amb una "desautorització" a un
regidor que obrava com a persona manada i obeint instruccions
Oficials, eis consta perfectament que hi ha culpables mas elevats
i mis iMportants. Per qua no procedeixen contra ella ? Per que
ro s'atreveixin ni a desautoritzar-los?
El càstig vindrà. I ha de donar-lo el poble de Barcelona
es la forma raas adequada als procedimenta de la democracia.
in les alecciona de la Mancomunitat es donar à la resposta derala als qui s'han aliat amb els anemias de Catalunya per dermar un patriota catalä, per robar-li una acta arnb procediments
pis de ladres de carrd-ral. La Lliga ltegionalista, mentre
e taniti a "desautoritzar" algun correligionari que no len
aZteosa sinó cOmpltr les instruccions que va rebre, aparaix
aataivament coro a Culpable del pacte de Sans. Dainunt lea
taiidatures regionalistas que Iluitin en les eleccions vinents,
: una negra taca deshonrosa, si guin els que siguin
-adra
ala
asts que hi figurin.
Catalana de Barcelona, minyons d'Aula Catalana: domineu
l'ostra indignació i guardeu tot el vostre esforç per pendre,
les entrant) la )zes noble revenja .

LA

LLETRES
UN POETA DE 1I.4LENCIA
El senyor Je sai e Satis Poeh assenya-

135,, no fa gaives dlts, al, Icctors
nc,tic diari rapar:e:O d'un nou poeLa
Salvader, valencia da ßenas,ab.
auter del recua tiaeat "riesec". El
tenor Sana Poda tmia, pur a "Plasta". paraulcs de anual benvolença.
El dils.e les mere;x. Per nIs les inereix
encara rit,:s 13 seva alta significadä.
Aquesta veu valenciana, prima i pátncara, es u:I bat.Lc Ilunyä dc la
Renaxença.
S. a Ir, canems del "Gaiter del
Lear.pat- reporucrz.n el, peces de
}Ares ist tcrr, evalancs amb reiilade,ces l cccli, co aquella primavera
lir.,_arnent, la
Itaaza pas.a d'avu: luz trobat tumbe
Lz.n, eco. La Jo,ep Pon., po,ern por C3, a .4 111.;ICZ creyera de
la so:idaritat littrai-ia que cns unaix
al laye:a:lío. Els poca:, dc Valencia
1.5 han acons,,uit tmcnra una exores• Ida n Se rteS4.4 cal. nere , que consiatem ama ra qr.a liar pre,:encia als
i ca saurer :a seva
•
no ni), de ,n que son totjust al
conirne a que la par-aula eis ea dura
1 1.4.4ocie
lampo: que
eSpuenca valenCinnei, ei vcnt
e. ha arreecades dc la nostra foguera
ida 31.
a Cl algunos d'an d,,:stes espurr,c; • .14n poes:rs dcl Ilibre de
Caries bal.ador. Les cump o .ictous tiinlaaes "Eintiques" i la "Canee de
l'Este!" poelticn tigurar .fits la proCuece:1 nerinal Se la Catalunya mricta. La "Caree de l'Esta", s e- brunos,
duaa diserezió i d'una intensa se:ti:Ilesa ce:uzo:de:II:cs. Alguna deis
>emes que formen el "Glc,ari de
1 . 3ny" conicncn una gustosa visi, del
pa n -atge, pura i apagada.
Espumes de pee.i31 El meta que
les na enceses Lambe espurneja en res-

caaisistra azule- sealsolau d'O: aer seaueix
Ea El mateLY estat, soase presentar, sortosament, campe.. aaceis na major gravetat en
ferldes.
Stntb.a que el total ree.tabile.en: sana una mica ilarg, para
ee. temer cierivacions
Ç s ae agreugin.
Dura::: el diadatsir continua
za gran nombre de Ni eearmee que pasearen a

a:era:tarso per la seva

P r otestan', de Falaz cruel de
(l'A L'aria estat vfctima, mana

lea sse. :enteres mes vas.

L'a dols primers denteressarse fcil cl President de la Man-

senvor Puig i Cada
falca el qual estigué ahir al
eenticee del senyor Xicolau.
Derant el dia l'atur el visotarrzbrer dc
Valls u i'aber
te r, ei r:ara-, Pera Corominas,
e ntseré, Rarnon d'Alee, Erancr9e :aartarela President d'Acne C atalana, senyor Bofill i
'eaets, Dr. 3tanuel Revira, se-'
eeers hiaef SanCilunlengia, De.
Bee, tat seguit quo foren
regleers senyors
beela z taue, diputat eenyor
R ose.r.eoe Pare Miguel d'Ea-

elegets. Carlee Pi i Sunyer,
Ezediri Rabola. :ratone, doctor
1.61ve, Joan Nata, .ainaud, Carca D almau, MasfeiTer, Vidal
Lh batera i Martí Mentase,

,C 7iera l, Masera', Datnanech,
Arte, Monde-li, Alfreda, i
cal eeratice senyors Desala
e(i:n1 Pee i Joaquirn Balsells; eee' 311 ' s P ui p lomeneeh. Clomae,
e me Piaoire. Pobla, Vfutor
3f5ea^5 Vila Abacial Sorra-

ee ,val-Papueeeit, August
eersa leVelal Tarragd, Capdevit nrie Morera, Cardena, Garbera, V ida! do
Elobatera. Marta
Eneee, Garriga i Masa& Anteti Jansana, Salvad,- alaluquer,

azalaes, M. mansanyaia, Estel'
R• R ueabado, Mn. Montan;
Dr. ilìàs,
Rosselle, per la
Reaideee¡a
d'Estnoliants; A'
Gaal, Carles R íen, Vicial Guarteal
; • , Pagee. Roure, rorteza,

Oses Duran"

Full de dictan i
ES3f ORZAR SiG.VIFICATIU

EI "Daily Mail" donass la noticia
aue el prinetp de GaLies eämorzara
un d'aques; dies amb ans quants
bres conspicus del e Latam.- Party. ao
Si Savia acta la noticia cap ec.m..nuiri, ni a sobre cap tito crioaner. c.ra
--La poden estar segara—una no:n.ie
que no tenia res de pariiralar. LI teari ia recollia tot simplemeat i el iaater angiès la llegeea ame la maieixa
sirnplicitat,
le erá als kctors de qualsevol altra
monarquia, mes o nreilys coastinicio•
els L5C.3Urä lambe de llegir una noticia com aqurusa senre icr cap .,.zaratall destranya?
Je, cra piante que no. Peräenuiin,at
csmorzar del
COniCG60 que
princep de Gal.les antb els capita:las
dal partit labor:sta aals fa entrar fe:
perilees erina de les compara:ices
Tots Cir obirans i sillas de s.kira seltz icr acure persona:ges 'amortanta a Ilur taula. Adhuc euarein eír
que una taula ben parada ajada als
reis i als princeps a resoldre els problemes :a governació de lista. 1
a conèixer per quines rrers naveguen.
Pera, en general. els soleirans que ci..1
scheue no estenen gare el raai ce .es
invimcions. Inciten d dinar un ex-ministre, tn academic, un profeisx,
fabrIcant, un ardsta "pompier", 1 . n almiran, un general; fina i use ad smpresari de grua casan o un prestigi
del tir te celems. No he:a vist encara ene 1nritj a Un capitost obrerista
o un poeta d'avantguarda.
Un altre cantrast. Aquests tr; q e.;entaras del " Laban Party", a hores
clara ja han esmorzat amb cl prineep
de Gal.les. Creieu que després d'esmormr els han obligat a fer declaracions a propOsit del pr:nerp? No! Elle
han posma ier tranquil.lament llur
gestid tense haver-se d'as:minar per
combinar cap falagueria cortisana.
En candi, que s'esdeve en els ex'-m'
pies prealms? Seide-el que l'invitat,
si us plau per fosas, ha de declarar
públicament que regregi antitrid e; un
botr.e intel.ligentissim i infórmadisI alx6. I rancament, ée d'una vio-

_e__ a«. leucia inaudita.

Garles toldevIla
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S : ha dit del sistema polilla
holanda quo era, rta,ls acial
quo una nionarquia, una república coronada. I es la veritat
que, del segle XVI ençä, el gavera que els holandesos han liiiaut la llibertat de donar-so ha
eelat sempre un severa domo-

eratie:
Cal considerar l'encala d'aquest cona:apta: llibertat de donaree un govern, per a conopandee el do civilista d'aquest
poble. Quin alba, poble hozará
'miaus tenir ni somiar aquesta
Ililartat en el segle XVI, ni en
el XVII, ni gairebe ea el XVIII
molla pobles europeus ni el en el
el segleXIXni en c1XX?Ni quants
pabies baurien pogut valer-se
d'aquesta Ilibertat si l'haguese:a tinguda? Acas la m'atún
rranea partid servar gallo tema
els fruita de la Revolució'?
Holanda ha estat des del se-

pia XVI una linia recta de democracia al través de tatos les
vieissituts histäriques i socials,
al través d'invasions, al través
de l'epopaia, al traves de la
guerra dals vuitanta anys, al
travds del stathouderat, del Conceli dele Regente, de la impo-

poble holandes venera la Sera
reina.
N'al a dir que la reina Guillemeta raspan cono cal a la gran
eolifianea del poble. Igual que

els seas antecessors, ha sabut
adaptar-ea perfectament a la
tradittió clenioeratica: holandesa
a la fi, ha naseut identeficada
amb l'esperit del seu pais . Mai

en la història del poder execu•
tiu loolandas es descobreixen veleitats d'absorció de poders. La
reina Guatemala ha deraostrat
sempre ata tacto i uns dots de
govern rarissims, un corteje -a'
meist afinadissirn del teta poble;

respectuosa llargament do la
Ccuistitaciú polittea de la Naciú,
fina al punt de no usar de les
nombroses prerrogativas politiqueo que li saín atorgades,
met a la resolució de les Corts
totes les qüestions que el seta
vet hauria de decidir, i acata
la voluntat del sufragi, adhui/
quan aquest és fill da les c.oalicions més aviat habilidosas qus
naiurals, Mime quan el resultat d'aquestes coalicions eeir
tradiu els seas sentiments rel e
gloses, cona per exemple actualment, en eseullir el san primer

),,nommummignimicommumminerma
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'(Die-eure llaga, a la fesla
anual de l'Inslitut d'Estudis
Catalans,)
M'escara enguany parlar en
aciutsta testa nostra acostumacm, no per propi valer mes per
enearree de l'Institut que no
m'era possible relusar, be que,

id a altra mena de treballs,
mes obscura i paeients. cm sabes inhabil i pos trucut per a
dar a terme aeuest cono salaria
mogut encara a
i caldria.
aeeeptar,o el saber que pedía
confiar en la vostra seeura
bervolenees.
Jo fracturé aquí brenment

Converses filològiques

sició lionapartista, de la República Batava, al ',ra yes de la
ntonarquia. Ara la Demacras:a
holandesa es colará de comuna-,
llame, ara de gremialisme; un
dia semblava consentidament
oligarquica, un anta/ dia republicana, O piabais:a o rnonarquiea; 1a/s'aluda de la idea social i
la successió episòdica do la
'liste/ha holandesa entonen aixi
o aixä al nervi, le-i' do la hic'
torta holandesa, que as el santament democràtic deis holandesas; l'essència de la política holandesa, t'e que fa tan forts, tan
irresistiales l'antimilitarisma 1
landcpendenfisme da Nederländia
El sardana/a democràtic és
talment innat en ets holandesas, que a cada instant es tanha mechniearnent adaptat a les
neressilats espirituals i materials dels ciutadans. Per aila el
demoeratisine holandes no té
mai necaesitai de mar7le,,,
pautes als cifres democratis••

ministre i la seva malaria ministerial entre els catòlics auan
ella as calvinista rfaidarnent
todoxa i intransigent.
Altrament, la reina Guille-me'
Sa abomina la pompa monee-

illlima

1,14filliffi
temps, de cardenal, torre ro@
ere o da grane; lar
per-,
les anime ,,en la fosquedat
la roba i l'ennoblien nies caca,
ra; auinza eaperte brodadors
passavon dues setmanes -per
lavaras e brodar de parles una
cata de vallut angra".. Mestres
catalans, italians i francesos
tallaven i cosita cts . seas vea,
Las; be- u' s aqui un eneärree que
a an

feia al sea eam:trer:

vos que encontinent com,lrate
eilut negra par un jupa e
aquell atoe teta tallar a meatre
Q, en defallunent neta, a
Güli e, ei ces es quo riega d'as

d'Alfons IV de Catalunta, Y d'Araga. dit generalment 'Aireas el
Magnanim. No vull parlar del
guerrera ardit i sortat, que posa
el peu en tersa africana, ron-

quests no sito aqui, fats lo la-o
Ilas aa nil1asr bastee jupener
di:que:as Mulata. cordat da.
vana aman al/atletas croe ai co-'
llar e als ettrys e ab mäneeues

quistador del regne de Napols,

set-alee... e prestament trame-1
tets-rios lo sastre qui Vbaure,

vare- er do la Italia; ni del pciitic subtil a profunf, que razzia
ele destans d'una gran part
d'En e opa, del que babó posar

sobre el cap d'un seu consonar,
el jurista Alicns de Borja, la
Itaca encala tabla dele poleas
enfebrais del papa Nicolau. l'amador de, les arts i dele llibres.
Jo voldria boaament esposar
Malla deis aspadas de la soya
vida Intima, fer viure davant
quien que a les altres corts
vostre, per un monlent, la figucosa mes vitalment indispensara interessant, complexa 1 conble, mes prestigiosa, que la vir'tr'adictòria d'aquest homo, un
tut i ini sabiduria . De és veritat deis més representatius del Reque els holandeses tampoc sato naiiement.
creurien i que per tant la reina
Insistia continuarnent el pros'evita amb la seva simplicitat fessor Finke, en un curset &aalgunos decepcions. Darrera- nal de pao a l'Institut, en la
triada catalana, El !libre da Orles
ment, amb la major austeritat necessitat d'aplicar als fets hisSalvador, ple sic vadillacions i dMgereligiosa que eis contratemps i taries un criteri histaric: els
nuitat, poc done, ja una llum minsa,
dolors aza pas polities han pro- pesos 1 les mides que avui ens
pere clara. Afcgaix irrt nou brate Eavoeat en la seva sansibilitat da seo-vallen per judicar els fets
ril, Ilevanti, a les lIctres da Cataludona noble i inteligenta, aguas - i la gent d'ara, ene l'aleen equinya.
ta simplicitat ha augmentat en vocar si volgudssim emprar-los
Cal que miran amb amor aquestes
tanta de manera que els holanper al coneixernent del passat;
estrelles inetrades i trernoladisses que
desos, tan refractaris per na- cal que adapten/ el riostra es-.
Valencia posa cn el neetre cel, perquè
a teta mena de lateenturalesa
pera al del temps que volea)
esdev:ndran, de segur, quan la nit sidaría, seas senten contrariats. conaixer, els t./castres santas al
gui indu alta, una roent constel.laci6.
Els catalans que tilos:ubrera l'ho- san gust, el nostre pensament
Ship-boy
nor de. rebre en la recent expoa les sa yas idees; aquest
sicid d'as( catalä d'Amsterdam Ti, sempre necessar i , ho és rals
aquella majestat tan renuncie' encara aman es tracta d'estudoro del mera de les seves pomenea: de vegades devano, les
diar la gent del qualreeents, la
pes i de les seres vanitats en res grat del Renaixernent.
nitres dernocrecies europees U
EL EWG
americanas; de recades s'hi re- tärem deseoncertats. Nosalttres
EI Repaixementl aquest mot,
estavern avesats a majar fast
S'anuncia que ha estat posat era Ili- manga; de vegarles totalment, en els seguicis barcelonins da tan ple da coses que s'escorren
sola
parcialment.
'regarles
de
i s'escapen i veseen si volea/
bertat, després de vint-i-cinc anys
qualsevulga capita general, de enc/oure-les dais ele Urnas prea
d'exili a les fries Seychelles, lisa-rei Sempre. parb, a satisfacció del qualsevulga colla de Sant Mús
pare.
ademe
quan
e!
democratisateos d'una dafiniai6 concreta,
IZabarega, que ti noranta anys. Ha
tornant d'una costellada, del cono s'esmuny l'aigna deis dits
demanat que li fos pasmes de morir me holanda:, sembla contradir raes insignifleant enterrarnent
el colisa-pie de Dernocreela. Alde l'infant que vol agafar-la
a la seca patria, Bunvoro, al e rel del
ai, por eeemp'e, el período corte' d'un senyor canons asomodat.
arnb las malos; barreja d'infanliac Nianza,
aquella
reina
que
ens
parlaI
gut per Cnnsell deis Regente
tilismo i sen s e- tut, idees vellos
nana ee Kabarega recorda el peva
tan
planerament
i
ama
tanta
que es desplomen i fan trontoriode ea el qual els primero blanca (1702-1747) es en realitat un
t
en
geso/ta
de
pintura
i
d'ar
pt.
perfeetament
demorfode tan
atnts la saya migada lotes
cclaençartn d'nabitar la Uganda. Kaneral, era la scbirana volguda les alises; el man antic que s'are*
altres,
pera
cntn
els
cratic
barega ¡savia succeit el ;en pare ítem'
de eet milions d'holandesos, boca de sobte i els llames que
•
gil per la rabiosa.
cursi, el qual Sabia donar proves
ciutadans d'Europa deis de pri• el valen fee, reviure sensc adoDe vegades l'inercia premia
viva imstilitat c(inirs cl, exploradora
mera categaria, i de cinquanta nar-se que els grecs 1 els rodeis Paree periorles de pi -copsbeeke i Grane descobríders de les .
r:tat por l a un funcionament vi- milions do colonials mes eurotnans san ja morts i entorrats;
dcus del Nie i ee sir Samuel Baleer,
abusiu del sistema polf- peitaats que nosaltres mateixos:
ulls que s'obre:, meravellats daeee loa primer explorador i csdevin- ciós e
Saca
J.
l le ; aleaban-s, sanee grans trasvant leo bellas coses abans in;ue despres gevernador del Sudan.
balsas, cense convulsione, asileeospisades a miren Sellse VellEn idee ei pais cic Bunvore loa
val biológisainent la reaceid
re-les les que han aixeeat les
ccanpréa en el protectorat sargits
equilibradoramara dele avis; Venus amb cara
la
i a ¡any segikat, Kabaulst aladona; ea/adoras irisas/Avul, la rnonarqula segne-ja la
zaga ce ravele un caratazent da vaior
Una
ciutat
excluE.ivaruent
eleatrica
dar— alai) i tantos altres coses
unint-se al seu dea aftvaurea per raya:- ruleta t radial() democratica. El
15
Estats
ptrat
de
iundar-se
a
e
,
encara es el Renaixement, rotar-se coatca els ungieses. Perde un rei o reina d'Holanda »o I.,S pas Ucits, cl s quals volea donar a releemanticismo
de l'antiguitat, com
Laaa i done malta de ieina al conquis- rai per la gracia de Dita a la tricitat tras impuls grandiós. Es calcuva dir tan feliçment l'enyorat
tador; a la ii, pecó, ion capturat i rnanera que voten imaginar els
la que cada america tindra a la seca
per
l'aman!
enviat a l'exili. Es dia que ecncmistat alises reli. , sitió que ho es
disposic:ú entre earb3, petroli i elecEs eu mig Taguast malta que
de Kal,arega czntra Bader, CM:fia- delegaeid del poble holandès, es tricilat snra forca de quaranta casabamou ot sea Alfons, es en el
una mena de stathouderat encad:3r del Sudan, cs deu a que aquest
a
Améconsum
sol
es
vap or. De carbó
pla d'aquesta rabeo que pasea lu
darrer, un cita, per distracció, feu ra mes responsable; i enmare,
rica
anyalmcnt
£oo
milion,
de
tones.
seca vida, que por nosaltres fea
caure le c,ndra del sets ciGar a la ta.ea des del segle XVI, una delegaPeró el carbó blanc ameritä no exploea, si no las tinguéssim &amare
de Ilet del rei. Quan el rel Kabarega ció vinculada en la casa d'Orantat
encara,
pcdria
donar
més
de
8o
presana incomprensible i obsge, per manera que si densa la
partí devers l'exili delxi al seis pa'á
an;als
de
cavalls-vapor.
Semilierta
cura;
davant d'aquest tapia vidinastet es quedava sanee sueuna familia compos ..a de 250 fills...
gens el "Daily Mail", és estat anua- rnlat do lote ele colore, cal que
eesiú a Holanda no passaria res,
ciat el corner.qament de les obres per el velera si voleas coneixcal amb
ningil es basquejaria per a !rol'explotació de les aigües del riu justesa.
bar un estadaut venturer per al
Tots coneixeu el seu aspar:tron d'Holanda, com fou india- Colzírnbia a l'Estat de Washington.
pansable a Gracia, a Albania. a S'obtindria quasi un minó de cavalls tao: el bust da Siena, la miniatura del Vatieä, el relleu d MaEspanya, etc.. En aquell ras d'ex de iorqa, transicrmant centenars
imeid dinestica, Holanda cede- milers d'hecariees brides cn conreus drid, les medallas d'aquell gran
iicrits,
actleant
nombroses
establipicanea que era el Pisanello,
vindria imperceptiblement República. atollo la mateixa sic:atabal- ments i undwit una simia model potser la taula do San!, Cugat,
del nostre Museu, mis San coneléctrica, tense fum i polida ha :asEls anoto catalans que no tenen en • at que avui es fica al bit monatalleeió electrica reclama una diga servat la saya figura quo preespanyoi asia mot exactaunent equiva- volada i denle. e5 lleva asserenaque será 13 mes gran del m1m. E.Is
sideix encara a Näpols, wes
len:, solea presentar, en ei nostr at ca- da. Les e:Metates anirlen com
malmesa pel lampa, l'are del
establiments projectats corresponen
tala castellanitzat, una vida mis aviar de realzarla als Hura quefers, la
aeu trienta Alt i ben plantel,
diverses industries,
migzada, essent genera:mara reempia- política rotliaría. de la mateixa
proporcionat de ra o Tu b r e s,
aats per les icaudons o perifrasis aanb manera, ningú, ni la novella remane nerviuses 5 tortas, de dita
pública, se n'adonaria.
que aparcixen traduits en espanyol,
cara afaitada, cabells
e'ol dir aixb que eis helando.- Trevessis seria deis H.
Un d aqueas mota Os sovint, que al09 ainats,que
tapen e/ front i salHar tas
gur.s escriptors a penes usen, teempla- ene repugnitt la forma moner•
polsos 1 baixen noals
zoqueta
giliklatTS Sus° escales
tant-lo pinché siatemeticament per quiea, sentin indiferència encobrint
part de l'orada,
vament
vera la dinastía o lud orPein la
a pea freriiiJncia, y ...Ates ve2ades
Sant Diego — Els aviadora con/ era alcsliores usanea; bar.
reina? De cap manera: lit ha
adlnic a mena/.
elan Rcady i Kelly han assolit ba arrodonida, Ilavis grosso& i
un axil total en realitzar la
Pecó amb solear ha passat una cosa 'veritable tersar, una secular
sensual, nas corbat. mal 'neo
gratitud envare- la rasa d'Oranencara mes curiosa: sigue: escriptor,
traveesea Continent-l Ilova Verled'el da presa, paalid, tala fonveritable
eulun
ge-Nassan,
com si aquest mot ii hagués deeapaSan! Drogo. La travessia comdos d'esguard penetrant, agut
regut de la mcmória, quan vol usar nn te pel Tatíturn; la bandera
pren 4,3u0 quilòmetres cense
com una espasa.
adverbi que indiqui la fre ,..Uncia d'u- nacional. associada sempre ale
fer una sala eecala.—Havas.
Era en el vestir d'una gran
g rane esdeveniments públics,
na aceld, escriu. en !loe de soviet, so' Aren reingressere a la Socielei sobrietat i de rara eleganeia.
vintment. I encare ha trobat Savin g un encalanant les fin-s t res cirls di)
a els velluts foscos ("lo
Amay
altre substitut (serament enrevessat ' tader.s, no salara d'arar //campatiecions
mellor e pus fin vellut negro")
l. nyada del gallaret ataronjat de
aquest): sovinfejadament.
el domas tlorentf, les sedes d
Buenos Airee, 4.— El presiNo velen/ la utilitat d'inventar mota la casa d'Orange . Llevat de- la
rient que li venien de Xipre o
dent de !e República Argantina,
com sol;:xtmcnt i 40-..:nteja4amott te- Ieiutat d'Amsterdam, la qua! ser
doctor .eive.ar, ha docidit que portaven do Domas i Va/Miela.
' va una cesta raneamia a la casa
nint com tenim strvint.
Dula generalment tina cola a
P. Fabra reial per la deeerci6 d'aquesta l'Argentina reingresses nora, jupci negro a unes catees ajasment a la Societat de ¡CO Nae
(Queda prohibida la reproducció ten- ciutat, veritable capital de la
bades, seguint la moda sial
Ilasata
I naci. en pretil., e La nao, el
me citar - me la eroczdiacia.)
N-
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tallas ab la rusiilor brodador de
13aroolona... per yo que prensa
mida o menina de les robes que
cris voleas ter". Altras -segares
el jupa es sube-titula pel gane-II,
Un Loa 1 inaneaues ajustadesai.
qué cau en amples placa fina
cls peus; a l'hivern encara un
ample manten I abriga, ansb gi.
res de martes o d'erminis, fola
rat de drap de Reims o de Londres. Rararnent de-iza els colors
foscos pel setl blau o el carrnesi avellutat, brocat d'as. salar
les restes deNostra Dona sol
portar s'estas blanca, brodats
d'os o d'argenta En les grans
solemnitats el seu luxo supera
l'imaginable; de vellut carmesí
folrada do cuarta es la roba
!larga, arrossegant, que porta
Alfons, assogut damunt cob.Cns
de seda i or, cobricolat d'un
poni da doble brocat, el dia de
ir. Sera gloriosa entrada a la
ciutat de Nàpols, passant dalt
del seu carro, cona els arillos
triomfadors, p e r l'esboranc
obert a la muralla, precedit dels
trompetero 1 timbalers, tenint
davant el siti perthltis. la saya
divisa, seguit de la flor de la
ctrt napolitana i així corrent
els earrers de la ciutat, voltat
de sisabais i al.legories, aturant
se a veure eis halls i els entremeses, mentre deis balcons i
torrats la gent exaltada lleneu
erits d'acial:nació i da victbria;
i al damunt d'aixte el col d3 Nepols i al costat d'això la mar

blava del golf, obert com tina
tira,
'fSeguira):
.Franoesa Martorell

Comprolecid de les Igeries
El; qui segueixen a.mb iutetes
naves acucies de la relativitat
ralitzada, sabea be proa que una ás
liurs coaseqüencies is la tkaviazió
dele raigs leurenasoa era passar per uns
camp gravitatori.
Aqueas de;:lexid, per a un rai;
ibun passant per la proximitat
Sol, ion predita cona havent L'és5.er,
tic 5";4.

Dasprés d 'algunas comprovacioas

anteriors molt discutidas, tot rinteris
.stava en cls resultats de reclipsi de
Sol del :1 de seternbre de 12.3.
Aquests eón ja coneguts. El prole- asee
Stromgren, iban l'Oficina Central AstrOnómica de Copenhaguen, ha donat
a la publicitat el seguent telegrama
d'En Shapley:
"Telegraiu .11r. Can:pbell que Sil
estat mesurats per Campbel: i Trina>
pier tres parelles de clixes de reCiiipid
australo-taitii, canten:in cada un da
6.1 4 84 estrelles; i cornple.tatnent calcuiades ja les mesures, cine estrelles
de cada s'a donen la valor de la dee
!lexía d'Einstein, compresa entre 1"ae
i r"86, ame una valor promedia
1'.8.4."

La situació a Europa
Ha quedat redactada la nota
del Govern francés contestant
les proposiclons alemanyes
rebutJant-los.
Els altres Governs, el belga
sobretot, es mantanen tambó en
una actitud enärglos, 1 el dele
Estats Units s'ha negat fins I
tot a examinar-la, parqué, diu
Me. Hughes, la abestié da entre
França 1 alemanya,
El doctor Cuneo ha anal a la
Selva Negra, on ás el presIdent
Ebert I es diu si hl haurä aviat
un cama de Govern.
Ha »menea a Werden el pro.
As del barde Krupp von Bohlen
I ola quatre dIreotore de la fi.
- --- • —
brida.
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HIMNOS FERROGARRILS

trilre. Indústria i Treball una cntru•
n:cació . relativa a les porshilitato qne
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Poden consultar la cornunicaciA de
cue es traen. les cases interes Sa des,
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Malalties del Fstinnac es curen radicalment amb el
GASTROBIOL ROSSELL
Dipòsit: Farmacia Internacional Rambla del Centre, 17

A partir del 1 de juliol vinent, la Banca Mar.
sans, S. A., abonara en cumple corrent els se•
giients tipus d'interès, que san els aprovats pel
Consell Superior Bancari:
2 1'2 e anyal
A la vista
Amb preavís de S dies 3 Yo anyal
A un mes termini
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anyal
A sis mesos termini
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LA ROMANIA DE POST-GUERRA.
recieruca

ll11031

edil'? 11911131113 i lloll

Les ripeses calara is

: : El sulragi
crisi ma-

ulera :: PG83111111 de reualiellca
escriptor italiä. Lorenzo
Ii ame eigenes dades inte.
eobre l'actual situació
re D än •
/ ojea ronkauesa. L'horitzd

Putucs es aclara de dos a
rt ‘lre-,"- meses eneä. Consolidada
1131%ie
. defensiva amb Poló,
deseipada la malfianea reoce amb Iugoelevia i Gre_
- i ra l qüestió de les
ree0i
duil2s billgares a Macedònia,
breo encara la preocupació
coll,tant deis secrete propòsits
berigaresoe: les relacione entre
menia i et reailme de Sart
seive no SOLI cordials, i malle..j eeies reciproques la tortern
eslaalm e nt. L'eetrauger que
ratra en territori romanes e en
dona compte bell punt traspasa la frontera. La pelleja fa
ee, visita al tren i segresta
iGt3 21s diaria rnagiars. Cap full
el !lengua hongaresa no pot
petr a l. a la Transiivania alli, irada: D'ad et viril' d'un niel-.
.eier sebretot donada la multi e
efació de conjures i de com,
ea,
E! eutragi universal a Roe una ronquieta del per:e:e de guerra. Fou concedil
Jael'y en 1 9 1 7. Per mitja d'en
le ea bagut un cartel radical en
CO,iti11113 polinee hongarei un buf te sinceritat 1 do
me rernitat ha renovat l'aire del
rais. Deis vell e partas romareses, és paseat el poder a
reses dele lliberals bratianieie, que el mantenen amb energ.a jaula, Coposicies eoaligada

2e la Laga del poble, guiada
guerai Avereseu, i del pare: nacional de Trane:Ivrinia en
e: q..21 pa eval el corrent autoieneeta !Lia, en el país, un
aa partit do minoria, que Id
e-es representaras al Parlaeent: el partit nacionalista
eiabel:at. pel literat i historia-.
Nicolau Jorge, home d'al,
eseerna intelligencia, que exerca un gran ascendent moral
:rere els joves. Cal lambe esmarear un fluch l de socialistas,
ro n-anal:a de l'ofeneiva empre,
sa arnb ardor pel general Aves
rescu. Quant a les minoriee et,
raques dele paisue redempts,
ilurs representante s'han insre . en els diversos partits ace
eses. No gens menys els hone
ese2sos templen el constituir.
en partit sota la dominació
teis Unió dels magiars de Ro:Lee. El problema de les mi:ees etniques serä resolt de,
eieament per la Constituent.
) q .ue pesa avui sobre la viedel país es un problema dar::t /amó i de distribuci6 de
,)rn22s rque.ees naturMs
:. que les noves i les ve:marques romanes abune
; sobre les quals repereuee a crisi general económica
:e a nació, en particular la
ee: transports, dependent en
r :er. part de les requises i
destruccions operadas pels
exer.e:s invasors austro-tedeseabelears del 1916 al 1918.
Les requises naturals de Roreanie sen immenses. En xifree
et • er. represzentar-se així: tres
de tones de carleó, l'any;
.ie rii:lions de tones de petroe ee mil tones de mineral de
500 mil tones de sal: j
d'or, liznit
predi/eles
ele Iota mella. Terca
.-2:ada! Perú la crisi eco, actual As tan aguda oom
paisos mancats
re> -s_3. La moneda del pais so:--x .sseillacions impressio. .e. . A la Bolisa de Parte el
J .. ha baixat recentment a
centesirns de frene, quoee a la qual mai no s'havia
Sembla però que aques-s .iesvalontzació de la moneda
correspon a la situació ve-

Labe
país.
Una de les causas de la eriei 0 , id reforma agrària que ha
es nit aplicada a diversos in.

, late de la plana laongaresa i
k a qual ha correspost un ine'e eible, irnmediat contracop en
uìiabr de l'economia i da la
Poducció• No cal remarcar que
n e basten quatre anys d'aeseeyeda politica financiera per
aquesta situad') emP e rereda pels afectes de l'oeu,
la lO istrangera amb les marr,sp onents destruccions.
L11 situació económica de
S omanta no es dones segura.
L a erist es Ilarga i gran per?)
CO: seus recursos naturals aún
an ormee. cosa que fa esperar
que l'alba de la renaixenea de
P r efiera. La vida reprendre

ale sheres el seu ritme regular
l a p reducció romanesa — re801l 5 tumbe la crisi del träfee envairä. els Mercats europe es i ntundials.
R ernania es un pato exporta(l'o r per eacellencia i el seu co:
Mere eaterior, realitzat, gaire,
be S empre amb productes d3 la
t'era, ha de tenir el deeenrolRarnene e orresponent a les conquistes territorials realitzades.

L'agri cultura serä la primera
re esorgir, Restablert el. cresa

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

•

die la producid cerea l/isla entrare en, un bell perfode. En
1922 la coleta ha estat abundant i Remalle-e ha pogut exportar 300 mil vagons do ce.
reate; ea encara la crisi dele
transporte que obetaetnitza la
repreea do lee enser-lee:cine do
cereals, Una altra brenca del
comerç estranger romanes 65
representada pel petroli. Fa

saya que l'explotapetrolifera ha comeueat
Romania. Al principi de la guerra la indústria prosperà per?)
la guerra n'assenya.ä l'atur.
Actualment reneix tambd:
1031 bausa exportat vuit milimas de tonea de petroli.
Cal afegir a les rtqueees de
Romania, set milions d'heeläraes de boscos meravellosos;
jaciments de lignit, .da sal, de
l'erre, de carbe de la Transilvänia; cal afegir-hi ele salts
d'aigua i el gas metan transilvä. El pafs te en si mateix una
cid

força prodigiosa per la qual

desiinat a assolir a l'Europa
oriental un lloc de dominador.
No ral estranyar que la reconstrucció económica de Romanta procedeixi lentament, ni
que la producció travessi penodes de crisi. Es evident la re.cerca febril del capital estranger, la manca de transporte, la
vida caótica de les ciutats, la
manca d'estalvi i l'excés de dispendi, l'escassa fe en el eredit,
i l'organització primitiva dele
servets públics. Cal però eneamanar-ce l'optimieme dele patriotes del país sobre la possibilitat d'una gran renaixença
que eolloqui Rumania al lloc de
gran nació danublana.
ELS INCIDENTS A LA FRONTERA HUNGARO-R.OMANESA
Budapest. 4.—Slan rebut noticies
d'un incident ocorregut a la frontera
hingare-romanesa.
Set-tibia que es tracta de dos guardies duaners romanesos que han resultas ferits en una Iluita en intentar detenir un contrabandista.—Havan.
UN FOLL INTENTA ASSASSINAR EL MILLONARI ROCKE,
FELLER
Noova York, 3. — Un siriac,
probablement MI, de cognom
Murad, Ita intentat a.ssaseinar
amb un ganivet de gran tamany
el milionari Mr. John Rockefellar quan aquest baixava l'escala del seo hotel. Acudiren a
temps dos criats, pene foren tirats a terra per l'agressor. Per
fi aconseguiren apoderar-se
d'aquest un xofer i tres detectius. —Radio.

13 resposi8

del Goma lincis 3 la ilota MOMEO

Tols 1salials eslau d'asid N declarar luaraulable la Hola
perge la qtleslid es
Fans, 1 . — En la resposta
senyor Poineard a la nota
alemanya es diu que França no
admetre do cap manera cor a
base per a discussió, cap pro
posta que tracti de variar t'esta', de pagaments del dia 8 de
maig de 1921, el qual bou subaerst pel Reich.
Aquest estat preven rernissió
a benefiei dele aliats do Bons
de -les series A i B, per valor do
einguenta mil 'Minarle de mares

del

cas que algtm dels aliats adme163 la possibilitat d'una reduccid o un altre canvi qualsevol
dels seus cretina sobro Alemanya, hl fos modificant el per
centatge o be atribuint prioritat
a les regions desvastades.
França no esta disposada a
aceeptar que es porti a cap l'anuelaci6 dels Boris de la serie C,
eine, en el cas que Anglaterra i
els Estats Units lliuressin als
aliats que els eón deutors, deis
deutes de la guerra.
Per últim Franca, desitjosa
d'arribar a un acord amb Alemanya, coneervara respecta deella un programa moderat, peró
que haurä d'ésser observat en
toles les seves parts—Havas.
Paris, 4. — La resposta donada pel president Poineare a
la nota alemanya, precisa, d'una
manera clara i terminan!, que
el Govern trances no estä dis-

pcisat a entrar en negociacions
amb Alemanya, inentre aquesta
no hagi tat Cessar la politice de
resistencia passiva que venera
empran els alemanys des de l'ocupació de la conca de la Rhur
per les tropes franco-belgues.
El Govern belgue, consultst
sobre aquest punt, ha contestat
que estä absolutament identifie
ca amb el eritert de Poincare
pal que respeeta a aquesta
qileetib. — Hayas.
• ••
Paris, 4—El Consell de ministres

EL MON I UN FUSELL PER A
QUI LA REBUTGI
passar la revista
Moscoue
del primer de maig a la guarnició
de Moscou. Trotsky ha declarat que
Rús,ia és cosa obligada celebrar
el primer de maig ett mig de haberletes.
Rússia esta disposada a estendre la
ira a tots el 3 pobles del món, pecó
retindri sempre el fusell per si una
mi. hostil rebutja la nostra mi amiga.—Havas.
L'ESQUADRA RUSSA
Londres, 4—Comuniquen de M.ocou que l'esquadra rusas atol que hagi terminat les seves maniobres navals marxará i que un creuer visitara
els porta de Mane', Hamburg a Le-

celebras sota la presidencia del senyor Millerand, per a examinar la proposta alernanya, estigué uninime a opinar que les dites propostes no poden
isser preses en considerad& per les
raons preses en consideració, per les
raons principal; següents:
Primera. La condició que posa el
Gotera del Reich de continuar tense
interrupció la resistencia passiva, mentre estiguin ocupats els territoris alemanys;
La prerla evacuaci6 per a negociar;
La supressió de les barrares Allaneres i la aupressió del dret de tanCises a pende pels aliats.
Segona. La manca de garanties,
tant de caracter governamental can
dindole particular (coLlaboraci6 de la
gran indústria).
La quantia metellica oferta pel
Reich resulta insufielent en absolut.
ja que els alias% rebran sols 3 0 mil
milions de marre 01, ell 11ev dels 132
mil milions tirante anteriorment en l'anomenat "Estas le pagaments", xifra
que accepta Alemanya.
Demés, apesta mateixa xifra de lo
mil milions de mares or podria oeiirrer que per obra de la mala fe d'Alernanya quedé, rerluida a 20 mil milions. i encara en el cas que quedessin
coberts del tot els corresponents emprestits, no rebrien els aliats mes erina
de r5 mil miliono, vins d'aquests per a
Franca, ja que hauria de separar-se
de la quantitat total, per al pagament
d'interessos dele empréstito, ins cinc
mil milions.
En e conseqüentia. els Governs fran
belga, pues aquest també creu in--cis
acceptehles les proposicions formulades, estudiaran de comú acord la resposta que s'hagi de donar a Alernanya,
per a posar-li en contixement dela
Gabinets de Londre_s i Roma.
Despees els ministres francesos
belgues examinaran la situació i prendran les mesures que creguin pertirents per a intensificar ractuació
franco-belga a la Ruhr fins aconseguir l'efecte definitiu que s'ha prora531.
Els aliase entenen com a deure seu
el conservar ans que tot les garanties i fiances de pagantent adquiridas
sobre Alemanya després de momee
pacientmente i durant molt temps la
manea de pagarme de la nació aletean ya.
Els últims cferimente canceller
Canso no impliquen. a judici del Goven francés, cap garartia positiva reonadie a la compensació, per part
Reich. de lee pretensions franco-belgues. i redueix rnolt considtrabkment
les xifres estampadas en l'Estat de
parament de 1921.
Ultra alzó, es creu de tot punt centrarles al tractat de Versalle, les reivindicacions access6ries formulades per
Alemanya.—Havae.
Parle, Le nota francaea, d'una extensió aproximada a

beck.—Radio,

la de la nota alemanya, fou tra.

EL NOU AMBAIXADOR D'ALEMANVA A PARIS

Berlín, 1—De mes a mis del nona
de i'ex-ministre doctor Schallen, diputas del partit demócrata per ocupar
el cärrtc de nou Ambaixador d'Alerranya a Paria, sana tarnbó el noto de
Istx- canceller Wirth.—Radio.
LA PERSECUGIO A LA RELI4

010 REVOLT.. RESSIA ELS
SOVIETS AMENACEN OFEGAR-LA EN SANG
Varsòvia, 4. — Diuen de la
frontera russe que la perserudee de la religió cristiana per
les aulnritats boIxevistes ha
desencadenat a tota la Rriseia
un veritable moviment de re-

volta i de protesta.
Aquest moviment ha pres
aqueete darrers dies propon,
done tan alarmante que els romissaris del poble s'han vist en
la necessitat de reforçar la de,
leensa de Cutis institucions.
Moscou cambia are iun veritabla campament militar.
Las guarnicions dels voltants
han estat portals a la capital
i romanen en peu de guerra.
En els terrats del Krenilin i
de les cases on estan instarledem les eLverses comissaries,
han estat coleoacdes ametralla,
dores.
Els diaris oficial, punnquen
avisos advertirt a la polidaeid
que la mès patita temptativa de
..evolta riere ofegada en mente.
—Radio.
TROTSKI DIU QUE RUSSIA TE
UNA MA ESTESA PER A TOT

mesa ahir a Brussel.les per al
nell examen.
En la dita nota se determinen les mona que fan inacceptablee /es proposicions forriu•
lades pel Reich. L'evacuació

la conca de la Rhur, eondieie
imposada pel canceller Cinto
com previament indispensable
per a començar a entaular negociacions, es la ra6 principal
que fa inacceptables els oferi:tiente d'Alemanya.—Havas,
EL LLIURAMENT DE LA

RESPOSTA
Parle, 4. — El Govern trances comunicara (lema al Govena angles respecte a la resposta quo hagi de donar - se deftnitiertment a les proposieions
d'Alemanya.
La dita resposta es posaria en
enneixement del GOVern alemany divendres a la nit o dissable al matf,—Havas.
VEVACI!ACIO PROPORCIONAL
DE LA RUHR
Parte, 4 . — El Govern futir
a'S ha eet públic que età decidit a evacuar la conca de !a
Ruhr d'una manera proporcional al pagament dele comprociaseis de reparacions per part

d'Alemanya.
Enten que l'ocupació de la
Ruhr es la millor penyora do
garantia del pagament per par!
del Reich.—Havas.
SEMBLA QUE FRANCA I BELGUCA INCLOURAN LLUR CONTESTA EN UN TEXTE COMU
Parle, 4. — L'Ambaixador de
Bèlgica ha estat en el minieteri d'Afers estrangers.
Aquel vespre o dense es deeldirit ni els govern de França I

Bélgica inclouran Ilur contesta en un text consta—llaves.
ITALIA DEMANARA A ALEMANYA EXPLICACIÓNS SUPLE.
MENTARIES RESPECTE A LA
NOTA
Roma, 4 . — En els tercies politice es creu que el Govern
lib demanarä a Alemanya explicacions euplementeries respecte de la seva darrera nota
relativa a les reparaclone. —
Hayas,
EL GOVERN BRITANIC CONTESTARA A ALEMANYA QUAN
CONEIXI LA CONTESTA DE
FRANCA
Londres, 4. — Se san que no
ele acordat cap reunió del Consell de Ministres per a trartar
de la nota alemanya. El Clavarte
vol conteetar a Alemanya quan
coneixi la contesta de França. —
Radio.
Londres, 4. Els centres, gov e rnamentale es mostren molt
reeervate reeperte de la nota

alemanya, en espera do les romunieaciens dele Geverne frian%
see i belga
No obetant, el Gabinet sembla considerar edil a inacreptablee lee proposicione eternanyee, lea guate no fan altea en-

sa que agrenjar la miluaciee ja
de si melt delicada.—Havas.

ELS ESTATS UNITS S'INIITBFIXEN
Washington, 4.—L'ambaixador ale-

many ha presentas al ministre d'Estat,
Hughes, la nota donada als aliare.
L'administració americana n 'ha inhihit de coneixer oficialment el dit document, entenent que rassumpte es de
competencia d'Alemanya i Franca.—
llaves.
t.
CUNO, DE VACACIONS
Berlín, 4.—E1 "Berliner Tageblatt"
diu que el canceller Cuno ha margat
a descansar uns dies a la Selva Negra — Hacas.

LORD BRADBURY CONSIDERA
INSUFICIENTS LES OFERTES
DE CUNO

Paris, 4—Comuniquen dee de Londres a l'Echo de París" que lord
Bradbury ha marxat.
Abans d'anar-sen, ha inanifeitat
que considerara insuficiente les ofertes del =tener Ceno.
Anuncia aixi mateix que el Govern
angles no informarla a Berlín dele
&tus acorde definitius allane de coneixer la decisi6 que prengué, el Govern frances.—Havas.
CAP A UN CANVI DE GOVERN?
Londres, 4.—E1 "Daily News" escrin que l'haver estat rebutjada rof erta alemanya ha provocas profunda
consternació a Alemanya.
Es comenta molt la sobtada marxa
del canceller Cuso a la Selva Negra. on resideix el president Eber?.
Es creu que a menys que el Cabinet Cuso faci dintre de poc una oferta mis satisfacteria no podrä hice
evitas un canvi de Govern.—Radio.
UN DISCURS DEL DOCTOR
CUNO
Berlín. 4.—EI canceller Ceno, en un
discurs pronunciat devent des presi-

'ffl

S'agiliza la lisie dt retadora froco-lurei
!rail a ha cola turca Ululan miler
traut francés de Lanala a Siria

Oil. id la solo'

Lausana, 30, rural.

l'e ?nuca 1 Ileumpa

01%

França no adrnetre que es redueixi en part aquesta xifra o
sigui a vint-i-sis mil milions.
franea no prendree tampoo en
consideració proposicions que
tendeixin a lliuraments parcials
del deute alernany, sine en el

Els

LA CONFERENCIA DE LAUSANA

dents dels Consells de ministres dels
Estats alemanys, parafrasejä la nota
d'Alemanya, insistint en la necessitat
de l'evacuació de la conca de la Ruhr,
cum a punt de partida per a les negociacions i ha declaras que els industrial' alemana', estan sempre disposats a entaular una collaboració económica amb Franea.
El Govern ha sotrnée a raprovaci6
del Consell de l'Imperi doa projectes, combatent respeculació sobre divises estrangeres, sobretot estahlint l'obligació de declarar les compres tetes
per cumple dels estrangers o pels banquers.
La Premsa esquerrana esprit,» el
seu descontent davant les mesures
adoptades pel Govern per a reprimir
aquest trafic.—Havas.
L'INTENT DEL REICH, DE DIVIDIR ELS ALIATS, NO TINDRA EX1T

La nancentraeió de tropes
turques a la frontera do Siria,
que do primar semblava un
bluff, a'ha confinnat Carrera.
ment i del fet se'n Baben ja
precisions Inquietante. França
te avui a Siria 26.000 soldats
per oposar en ras d'arao a les

tropes d'Angora. Pecó dues
visions de refore eón ja en
marea cap a Beyrut. San t'Uf%

divisione de colonial*, extretes,
la una del Marroc, l'altra

Algar. Particularment considerable cal no perdre du vista que
Anglaterra i França lenen ase
segurada la seca preponderencia a Orient per un sistema de
bases g enes — ¿e la torea trae-

ronäutica militar que França
te a Siria.
A la Conferencia de Lausana
no ella encara projeotat a l'hora que escrivlm, ni la Inquietud enorme qua a Frana causen aquests movimente, ni les
intencions turques que aquests

Londres, 4 .—Eii els cerdee governamentals s'estima cara a desprovei- moviznents comporten. Fins
da de fonament i irrealitzable res- tot alta pogut notar que ofie
cialment les relacione entre el
petanca eventual que té el Reich de
provocar una divisió entre els aliats general Pelle 1 Ismet Pacta san
respecte del probleme de lea repara- més cordials que mai. I la delegada turca feia arribar aquest
cions.
creu que l'actitud d'Anglaterra mate una petita nota a tots els
respecte els altres Estats aliats no periodistes que som a Lausana
canviara en absolut, i malt menys en pregant de desmentir q u e
una forma favorable a Alemanya.— aquests moviments a la frontera obeeixin a un fi bellic.
Hacas.
Es tracia, segons la nota turca,
EL QUE DIU LA PREMSA
de moviments que no tenen res
FRANCESA
d'instila ja que les trepes tutParis, 4.—Els periódics es mostren auca fan en aquest moment
'inanimes eta qualificar d'inaccepta- maniobres a la regid de la fronbles i irrisóries les noves proposi- tera. Se us acut de seguida
done tetes per Alemanya.
pensar que tanmateix es podre
"Le Matin" diu que francesos 1 haver pogut trobar un altre mobelgues s'entendran per donar unà- ment o una altra regia per fer
nimes una resposta comú i que és
maniobres.
molt cert que l'ocupació continuar.
fins el mornent que Alemanya coaspleixi amb les obligacions que he
VOROWSKI NO ES CONSIDE-,
contret.
"Le Petit Parisien" diu que les RAT A LANSANA COM A RE.
nores ofertes no contenen res ines- PRESENTANT DELS SOVIETS
peras i que no poden servir de base
Lausana, 4.—El secretariat
per a converses.
"Le Gaulois" diu que el Govern general de la Conferencia ha
del Reich prefereix la ruina, comp- comunicat al Govern federal
que la conferencia ha acordat
ta n t amb arrastrar a toso a una cano reconeizer a Vorswski cona
tástrofe mundial.
Le Journal" diu que sois hi ha a representant dels Soviets.
Aquesta mesura te per objecper a Franca dues garanties, que sin:
te evitar que arribin a Lausana
1 alleialtat i la importencia de ladnous delegats russos.—Radio.
versar!.
Sobre la primera, pel que a Alernanya es refereix, Franca ha d'estar
que en ,cada parägraf repeteix
suficientrnent edificada sobre el que
Alemanya les seves eternes lapot donar de si.
mentacions
dannocencia ferida
En conseqüentia, és precie recluir
i ofereix que els creditors d'Ale
al Reich a la impotencia.—Havas.
manya veuran suara que rúnica
LA PREMSA BELGA
garantia que els pot protegir
Paria 4--La Premsa belga, corn dad endavant le continuar l'ol'anglesa, jutgen igualment inaccepta- cupada de la Ruhr.—Radio,
blei les ofertes contingudes ans la noLA PREMSA ANGLESA
ta alernanya.
La "Correspondencia Belga" diu
París, 4.—El "Daily Mail", ocuque el Reich propuse quantitats no- pant-se de les proposicions alemanyes,
tóriament insuficients i ofereix garan- jutja que la Nota del Reich significa
ties irris6ries, comptant indubtable- tinicament una descarada burla.
ment ami) les maquinacions que puEl "Daily Graphic" afirma que
guin realitzar-se per posar els Estats
aquestes ofertes no poden satisfer a
Units enfront de Franca.
cap creditor.
"El Segle XX" diu que el Reich
Segons ropinió pública anglesa, Aleaccedeix a formular tale oieriments, manya s'enganya sobre la paciencia
després crharer violas durant quatre británica. i aix6 podria produir ole
anys tots els seus compromisos, el qual circols ministerials una evolució cap
constitueix una burla.—Havas.
a una actitud m'él conforme ainh laBrussel.les, — Segons ''L'Etoile Copiada per Franca. Hayas.
Beige" als tercies ministerials són
DE GUERRA CONernsiderades les noves ofertes d'Ale- EL CONSELL
TRA ELS QUATRE DIRECTORS
manya com insuficiente.
DE LA CASA KRUPP
França i Belgica—diuen--es posaMESURES MILITARS
ran d'acord respecte a la resposta eta
Werden, 4—Aquest mati, arnh maemú que hagin de donar i tractaran
u Clavee de compareixer davant
d'alzó segurament en la conferencia
el Coneell de guerra els quatre dique ha de celebrar-se a Brusseales.
El periódic "La Nations Belge" diu rectors de la Casa Krupp, han estat
presas diverses memres de carácter
que la imprudencia d'Alemanya ven- militar,
elles la de vigilar rigouda d'avui, iguala la insolencia i la rosamententre
les carreteres.—Havas.
crueltat de l'Alemanya victoriosa dc
Essen, 4.— Aquest mate a les
rany /871.
la visNi a Franca ni a Belgica—afegeix- nou en punt ha començat
contra els
admetra ropini6 pública debilitats ni ta del prooes ineont
director!, ele les fäbriques Krupp
indulgencia per a Alemanya.
din 31
El peri6dic "Le Matin", d'Anvers, a cause dele incidente del
Setmana
diu ene la nota alemanya dt insultant, de mere durant la
Sta ist a.
constitueix una burla sinistra.
Als poca momente d'haverisee
I per filtim. "L'Eche du Soir",
lt
afirma que ningú podrä separar ni coneditnit el tribunal entraren
processats.
Frena ni Bélgica de Ilur liuda de con- la sala els
Deten g a ele processats l'adducta.—Havas.
vocat Grimm, el 'mal din que el
LA PREMSA AMERICANA CRI- lit/hm/al frentes ee incompetent
TICA SEVERAMENT LES PRO- por _indicar els alemanys que
ho han iresser per un tribunal
POSICIONS ALEMANVES
Nova York, i .—La premsa america- alemany, Iota cegada que Alemanya no este en guerra arnb
na critica severament en la seca
Freno.
jo part les proposicions formulades
El president del tribunal no
pel Govern ile1 Reich referent a les
aecedeea a cap de les petieions
reparacions.—Ilavas.
Nova 'York, 1.—E1 "New York de Grimm,
Comença deelarant el conste
Times" comenta la nota 2111.-.
manya dient que pot expreesar- Krupp, el qual explica el funse a Freno, el que la rebutgi cionament a les fitbriquee amb
per no adecuada No obstant, el l'objecte de demostrar que no te
peribdio pregunta si no dalia cap influencia el personal obrar.
11n11,

una porta oberta a una salude
del'assumpte de les reparacions 1 si no densa a França la
desitjada ocasió de reprenden
un ple contacte amb la Gran
Bretanya.
El "New-York Herald" opina
quo la suma oferta mereix un
examen' seriös per part dele

aliare i que l'oferlment de sotmetro la qüestió a un arbitrare
mi m'arable que belisfare el bon
sentar l'equltat de tot el inem.
La "New-York Tribune" dio

Confessa, pene, que el dia abans
ele directora de les abrigues
sala ras:In reunit acordant que les
sirenas donarien lacia ei els
fr encesos invadien les febriques
La seemie que s'Itavia super,
a la una de la arda, s'Ira repites
a lea den, declarant ela anees
doe directors Bruhrn i Von AV'
lerk ; aquest desaten stembla
bar el TIA te mes reeponeabiliSet. pulse ¡regona eonfeema ell
mateixté anta les meces ordres
10 mil obrers.— Radloe

afalgrat d'això la delegadd
francesa a Lausana mentaste)
una nerviositat perfectament
comprensible. L'opinite general
perb es que tant si tenen aquesta
movIments un fi bellfe com
II politIc per fer pressia a Lau•
sann, son contraproduents. El
"Matin" parla — i da coro el
parles M. Poineare -- que no
ser e tolerat aquesta mena de
chantage militar que els turca
volen exercir a Lausana, Es t6
com a suficient el nombre de
soldats que hi ha avut a Siria
per aguantar tota possibtlitat
d'atac i pel que fa referencia
a la part política, el front tíralo
diplometic aliat sembla mee
a,asegurat que mai.
Per altra part Freno t6 avui
a Orient don cape militar d'una
capacitat indiscutible. L'altre
dia delern que el general Weyn
gand, noei governador militar
de Siria, 6s el brav dret de Fach;
el general PeN6 fou durant la
guerra, el Iraq dret de Joffre
i es un borne, a mis a mes,
romput en els treneaeolls olo.
nials. El general Pella ha fet
quasi tota la sa y a carrera al
Marroc, a les columnas volante
i a Parle es considerat cene un
dels tècnics mes fine de las
qüestions musulmanes. Amb el
general Pelle a Lausana i el
general Weigand a Beyrut, el
front queda cobert d'una ma -a
osera molt correcta. Ande l'atte -a
tocräcia militar que te avui
Freno, que es una força intelligent cene no l'ha Llagada
mai cap poble, ni el mateix primer imperi, es poden fer mira.
cles.
J. P.

LES GARANTIES JUDICIALS
PER ALS ESTRANGERS DE
TURQUIA

Lausana. 4.—Aquest mief, en discutir-se a la sessió celebrada per la
Conferencia de la Pau la miestió de
les garantice judicials per als estrangers a Turqpia, sorgiren novament
les dificultase que determinaren el
iracas de la primera conferencia.
Els delegase turcs, CO efecie, es negaren no ja a acatar les propo3icions
dels aliats sinó a examinar-les perque siguin sotmeses a resolució dels
perits.
Eil vista d'aquesta actitud deis kemalistes, les delegazions suades, inspirant -se en el propósit de no veure's
precissades a adoptar resolucións
greus i immediates, acordaren ajornar els debate, y ostenint Ilur resolució el representant Zels Estats Units,
el qual declara que el seu Govern re
el mateix criteri dele aliare en ço que
es referein len garanties per als estrangers.—Havas.
LA QUESTIO DE LES TROPES
TURL'ES A SIRIA
Lausana. e.— L'efervescència que
s'havia produit per la gestió feta per

Franca prop del Gavera d'Angora,
amb motiu de la concentració de tropes turques a la frontera sitia, ha
quedas gairebé dissipada.—Havas.
ELS TURCS INTENTEN JUSTIa
FICAR LA fiONCENTRACIO DI
SIRIA
f.onstantinoble, 4.—Un co.
municat del Govern d'Angora
del que alguns batallons britämes, integrats per india, arme,
nis i anglessos celan realitzant
operas-ion, de earlicter militar
al districte de Rowanduy.
Arte ro' que els armenie
'enteren les Cisnes del Kurdasn

tan i quo els aeroplans anglasos petera destruint pobles
hosp it al 3.—Havas.
EL GENERAL WEYGAND CAP
A BEIRUT
Parle, 4.—E1 general Wera
gens' ha sorra en direccia a Toa
Id, en embarcare cap a Beiruth.
—llevas.
LA CARTA DE VOROVs'SKI
RESTA INCONTESTADA
Lausana, 4. — Els delegats
aliats han acordat deixar sense
reposto l'illtima carta de Vol
rnwke Na podent aqueet senyor
euluninielrar les certificadoras
que lt han estar demanadee res-.
peete al Gvern dele Soviets, s'ha
deeidtt a connsiderar Vorowski desprveit dele Mole oficial
neceesaris perque pugui coneiderar-es delegat en la nenfee
renda de la pau greco-turca.--a
LES TASQUES DE LA CONFERENCIA

Lausana, 4.—La comissió eceinerniv
ca de la Conferincia de la Pau, presidida pel delegat senyor eloarana,
ha examinas les clausulea Mesh del
projecte de Traes« i les referects 6
l'establiment dels estrangwe a Tall%
quia.
Els tures adtneten la igualtat és.
cal per als súbdita estrangers i turca
i samba per als establiments
i benéficis esdrangers i turca, pard es neguen obstinad ament a coacedir la franquicia duanera.--kima.
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peaje!, a 1..a tarda, a la ticles especialmeni frrteressaiiii el de
Catsell de la liancomuni- l'a5pecte utilari. bella contribucia a

El debite

Sale el
tae . de teltltrea, tingui Itort la festa
aantal rft FInstinat d'ílstudis Catalana
i adjuditati6 de premia del darrer
C6nturt.
eleupa la presidencia En Pere Corominas, per l'Inatitut; a la seca dreta
va temiere i s el senyor Puig i Cadafalch, Presiden% de la Mancomunitat,
i lehre costat, en representaeid del
sensor 'alcalde de Barcelona i de la
Cefalea% de Cultura de l'Ajuntament,
el regidor Ea Joaquim M. de Nadal.
S.:pilen el canonge doctor Llovera, en
reprocatació dci senyor bisbe; M.
Charles Diehl; el doctor Carreras Ar Casa, llar la Universizat; el doctor Se•
et la Secció Fildástica de flnsarte 1 Ores membres d'aquest, entre
ab (peale recordem els senyors Massó
i tu/lenta Bofill i Pitchot, Baftll i
Ferran de Sagarra, Joaquim
•
Ruyre,:mossen Antoni Griera, Esteve
Terrades, Eduard Pontseré. Els altres
llocs eren ocupats per distingides daraes i tepresentations d'entitats, entre
Is mula reenrdem: el Col.legi d'ildvoutts, Centro Exca:sienista de Catalumt, Orfeó Catali, Junta de Ciencies
Naturais, represa-nació del Seminari
Conciliár, Associaci6 d Arquitectes,
Atad:nula Ae Bones Vetees, Academia de Ciències, Carnbra de Comer,
Fornent del Treball Nacional,
cite Catalana d'Histdria Natura!, Estudia Norrnals. Estola Montessori, SocAtat de earehistória, Conalotori das
Jecs Flerals, etc., etc.
Cibera' la ansió fcr En Pcre Cero?minas, el sacretari de l'Ius:itut d'Estud:s Catalans, Ea Ramen e*A16s, va
urgir la Mernbria de l'any, i En 5,a:di RuW la alem6ria de la Bicteca,
redactada per linspector d'aquesta, setayor M1525 i Torrents.
Arte tteguit va donar ecenpte del resulta: del coreare i adjudicació de premia El membre de l'Institut, En Frran Valla i Tzherr.er va Ilegir el
cara reglamentan d'En Francesa Martarell. tratan: d'"Alavms aspectes de
la vida intima d'Alfons el lagnitnirn”. .
ADJUDICACIO DE PREIS DEL
CONCU gS D'E-i:GLANY
PREMI PRAT DE LA RIBA.—
No s'adjudica.
perd, crea
digne- danta aceéasit
sea pessetes
'Manta; de maté:des coloralts
indústria teaci:". del tenyor
En Manuel Martinen Marques, Ltta
cne Glena la impressió de no Asea
atablea, per6 que repre.seraa en son
cenjazt un ezforf: molt lloable,
creu, 'alhora, ea el .deure de fer esmeril E&I - 11:x•Ial de ConstrueciO
mercats", del aenyor En Ricard
•
Casad:sr.:e.
Eis EIEMIS DMI5TOP.1.1 1 LE.
CIULSCIES han resti: deserta,
PRLMI D PILÓLOCIA, date .

acet Iodo pessetes, cien aquesta
goda-. a i lmiiior "Vocabulart de navegatid% pesca o indústries anexes". DC,5
sn els treballa que e hin presentas:
un, de. tanyor Entere-Tia Roer, "Canta:teta al Vocabulari de. Marina carata, i l'ente, d'En Joan Arnades,
Vombulari de l'art de la raveeacea
i pelea °.
El primer, espler.didamert lustrte.
C.:'i'catIttftu:t per un canjunt de 1.344
a-tre,A,., procedente, en sa majar part,
de BLines, i és una bella contribució
nl lex.e romanic trediterezni prdp amarle' d:t, que, lleva' e cls norns deis
•venes s aels peixos, fins ara no havia
es'it cstudiat. El entres que lictr, hi pot
ter as que la definida das mots sorint
d'efinient, apart gue el lex:t de lía:ira. 02 ha estat pas
LI "Vocabulari" del s..•-;,ar
C •.• 5 ;in integrat per ur.cie aa.-au k.: ti er« material recollit a los cates
13 Gatalunaa estricta, des de Casaques
iunt Carleo de la Räpita La repleaa
te A Pas feta arrb tota la cura que
feaa sie desitjar, endevinant-shi una
cela precipitacid. Aixi i tot represes.
la un gran estere per a exente la
tresjet quentitat de mots de marins.
le etint en campe aix6 que acaben,
de (lit, l'Institur, a proposta de la Sxetó • Filialógica, ha decidit no adjudicar
e: preist, ereant, perca don accèssits de
756 ressetes cada un. Albura fa vots
peralte es puguin relatare les dues
ches en una snia, sota els noms dels
dos autors, als quals la S2Cdti Filo16giet ofereix de grat les pagines del
Builett de Dialectolegia Catzlana.
ONCURS DE MUSEUS.—El seo
irr.Pori, nono pessetes. Aquest premi
v.taigat al &mayor Joaquirn Folch i
Torres, directer del Muses d'Art i
d'rqueologia de Barcelona, pel oca
ttetall "Museu de la Ciutadella.
Pifitura romanica damunt talle. Eis
frqntals, els altaes. Catäleg, qe:e reo'
gag, 'planament, a la idea dc
trear el premi. Ell és, en efecté, un cateleg complet i documentat
d'una de les series cabdals d.a nnstre . Musetr. Garra/tea amb uns preliminar' on es ressenyen les pinturcs sebrela taula ene hi ha estampades en
ala Museus d'Eurnpa. enumerant, de•
l'escassa i imparfecta bibliegrafi* sebre la nostra pinfura románica.
Seguiste, després, sengles Mcnegracada pintura, ccmprensives le
la procedencia, construcció, técnica
usada In ella. estil, formes ornamentala, itonografia, liegendes etc., fins
deduir-ne la cronolrgia de cada tenla. La cerie nombrosa d'aquestes mototsrafiea es un element preciós per a
arribar a ea estudi sintètic en el qual
eritudiin en conjunt seta els diversos
supecte, lea tunke pintades. S6n an-

Ola 4 do Malg des 1923
EITQACIO ATUOSEERICA GENERAL A LES
2. ESTAT DEL TEMPS a cATALI7NTA A LE!
7 DEL MATI.—(004tertreeton. d'Europa. Nord (erice i
DEL MATI.--(0aserosetion4 le J. Istmo areteoroidaras

l'estudi de la forma de l'altar roma.
nic, el de la técnica de la pintura dels
antipendis en relació amb els tractats
de l'epoca d'Heracli i de Theofil, el
de la imitació de l'orfebreria en l'antipendi, fea aquesta imitad& que pasea després a la pintura i a l'escultura monumental reinventada en le§
terres del Llenguadoe, i de la <mal
cosa l'exemple 'datar mis antic A .13
terres catalanes. Seracix, finalment,
l'estudi artistic, influencies, indicació
dels centres prcductors, la geografia
de la Pintura catalana darnunt taula,
les escoles, l'evolució, la cronologia.
Alguns errors lleugers no lleven
importancia a aquesta cbra, que caldea cempletar en algun que altre punt.
L'Institut creu necessària la seva publiraci6, per tal c arn ella podré servir
de punt de partida per a altres monografies de tota la Pintura románica sobre tarda existent al Museu de
vieh 1 en dures indrets de cataki-

Nord de les Illes Britàniques. El cel da núvol a
les costes occidentals d'Europa. Serä a Pinte,

r, Col completarnent serä a tot Catalunya, amb
vents fluixos 1 notable augment do temperatu-

ra, particularment a Tarragona i Sud de Lleyda.
¡II ha rosades a la Cerdanya i a la Plana de
Yich.

üot Jordi a Fris

frCilliM I

bau'iza

dient que da postració cultural fou

l'Estat opressor, cal començar també amb un renaixement cultural.
El conferenciant fa remarcar especialment cc:TI els professors a la catedra i els alumnes estudiant han d'ocupar un lloc a l'avantguarda d'aquesta
creuada.
Oposant-se a aquest redreçament
cultural, tenim enemics fora de Cata-

VENTS SUPe.RIORS Á BalliCEL0a;A.—(6'on4at0ett ele retesollere ¡itere, e lat 7 /mi frian:
Altitud, oletee,:
256, 500, 1000, 2000, 3000
/airearla:
WSW, SW, SE, NE, .NNW
Yelocitat metree per sepa:
2,
2,
3,
3,
3,

butliccid de 13
C3'Lak3

A les oficinee de la Maneomunitat van facilitar a la prensa la seg,lent nota ef:eiosa:
El Cesicell s'ha oeupat deis
fets ocorregu t s a Paris arda)
:notita de la ce l ebració dr la fesla do Sant Jordi p 5, Is eatalans
residente a aquella capital. R e fcrint-se a anuesta fets el preeident de la alancomunitat ha
fe t les sogüents manifesta-

done:
'Es repeteixen a la capital de
França ein aMeS politice contra
qualeevol manifestació en la
que hi apareixi la leintarra catalana. Fa poses dies Carrarmaven els llanca d'un grup de daundents de cerner; 1 en mana.
va relirar la bandera deis art.
',untarlo que en tan crcscut
nombre Iluitaren i mor , ren per
la Franca; ara, darrerament, ha
esta t impedida la benediecid de
la bandera, acte que havia de
celebrar-se a Paris a l'església
de Sant Aguda.
Els catalana van exposar al
sceiyor biete que era licit i honorable beneir la bandera dele
que havien Iluitat i mort en
e ran nombre per la Franca, esl'ourorilat ectesaa.stica. La di.
sentequest desig ben acollit per
plan-dieta Ida prestó prop
r elurbisbe s del ni inist eri
d'Estat i es va fer rernarcar que
ce produirien eseändols que alg•I cuidava d e preparar seis nrganitzadors han nesistit de qué
la bandera fos baneida, ce:ebrant-ee 'entament une. mista en
honor de Sant Jordi, petrel de
Catalunya. en ne ig d'una gran
in.qnestraddi de feroç de polica•
S'aa de fer remarcar que la
bandera co la de Catalunya, ea:aparada el seu dret biethrle
lambe; per les Ilefs eapanyeles
actuals.
Prop del eenyor arquebis'be' 1
ded minteten ta Estat, les preterisions deplornatiquea forren
cc:bucles amb ronerves i reste.tenelea, p:tò un'afesta licita en
sonor ods voluntaria raorts per
França no pague celebrar-se.
es aquesta una polítiea
molt a propaialt per fomentar a
Catalunya l'amistat que amb
tanta insistencia va recabar-en
pele delegats del GOVeril fr:111-.
ces durant la guerra i
s'assembia a la politica seguida
aleshores per Aientanya, que va
crear a Cataiunaa una atraosiera d'antipaties.
Precisa fer notar que el Coserla francés ha rebut la tramedista compensació, eesent expulsats de Barcelona, en ferrita
violenta i incorreeta dos diput ata leancesos.

Batalla de Flors
Sota la presidencia del comiscad
de l'Exposerd, En ,Joan Pida a ha
reunit d Comité organitzader amb
Unportants elements de la ciutat per
tractar d'aquesta festa, que promet
tenle' enguany un t'atit encara mes
watt rius l'any pasear.
La insta queda fixada per al 57 de
juay i tindra lloc al Pare de alontiiich.
Es compta des d'ara amb l'adhesió
de !a Societat de l'Atracein de Forastero, Foment de les Arts DecoraCves, Real Asbociacid de Caçadors,
Foment Nacional d'Horticultura, Sah; de la Moda, Energia Eléctrica de
Catalunya, Associació d'Amos Pon.
distes, Associató de Llogaters de
Carruatges, Cerdo Artistic, Societat
Anónima El Tibidabo ,
El Comité estudia uns presumatos, que oportunament rara pública,
arnb ei mínimum ce cost per a l'actornament de carruatges de totes clasces, a fi que puguin concórrer
adornats a la Festa costant poc el
seto adornament, ei aixi Ci

Ahir, a les set de la tarda, el Cliptitat per la liancomunitat, senyor Mastú i Llorens, donä una conferenzia
al local de l'Associació d'Estudiaras de
la Universitat Nova desenrotllant cl
terna "La cultura nacional catalana".
El senyor Massó i Llorens comença
el primer fruit de la dominacid espanyola. Ara que és una preocupació
universal a Catalunya la separació

nya.
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del aojar Massó birle! ilerlruad a
1 Liaren a la gilintlitat NOVi
2einisallc
Caärtucia

catedana, oomnnicadea per Aritos):

Altas pressions a Espine, França I Ale.,
momia.. Les balizo& ea troben a les Açores i al
TI0e.

OBSERVATORI METEOROLOMC DE LA UNIVEleSiTAT DE PARCELONA.
dore. &Armar 7, 13, 18
Baròmetre a zero i al nive/1 de la mar: 7633, 7633, 7633. — Termòmetre sea: 22-e,
239, 220.— Terinómetre humit: 18,6, 189, 180. — Humitat (centésimos de saturació): 66,
tIO, 00. — Direcció del vent calma, SW, SM'. — Velocitat del ven en metres per cogen: O,
1, 1.— Estat del cel: quasi acre. — Glasee de núvols: eirrus;enmulus, cirrus: clrrus, curtas,
stralus.
Temperamteru t'Irme" a l'oteara
Màxima: 26'1. — Minima: 128. — Minima arran d terca: il'e. — Ose-fi:lactó terme
métrica: 133. — Temperatura mitja: 101. — Precipitacid aquosa, dos de les 7 hores del dia
anterior a les 7 horco eel dia•de la data: 00 milimetrea.
Recorregut del vent
en igual
temps: 1 02 quilametres. — Observaeions ',articulare: boira almati.
11.ellonefflrazae..-roOML.Yeii/..earabie.IIMIlmiame..,WIM

El lector diu...
EL MIRACLE DE L'OD1
Sr. Director:
Ara, passat el r.eguit de la Iluita, la
nerviesitat fugicera csvalda, plau-me
consea.ar un jet—bici de pIeninad ciatadana—que baí pot servir de patria per
a l'esdevenidor.
Al districte de La Eisbal bou prcsentat candidat ass bon eenyor de Barcelona—no cal atiomenar-le—. addicte
a la U. M. le., reforme:a, deinbcrata i autonomista, tot d'una peça. Encara que sembli hetercalenia, a u:tranÇa, la sena Jaula, no detxa ¿éster
tnes inverceblant per als :tus mares:1s rastrers.
Destienta' seny er, fi de nas i Ilatg
d'orelles, jugava carn ems ura banal
cerrad:a, el Era Cale!. Proa s'esearrassava a fer veure, en tulles velan.
dures, els seus eentimenta amorfes.
Proa ernhastava Farautes be'les. aialaaadares per a teixir el Ve del
clicnt a can prenia la mida. Per6 no
reeixia en el seu In:ene Uns anta altres—als pobles tot se sap—sesee eue
eenyoe era im visa que volea
donar gat per Hebra, pera, ben adulterada.
I heus sei que en un mning--eaLiaré e! s ati nene. tanteé—tez:a el botet
de l'autononna per a clear guatlles.
Pena foren peques lee er.mallades, encara que sran el termas deis blats tendrale. Nornes un hm neurmuri, en
onda herziana, acallí la e eva divagacid L'heme s'anima i ent i né per mome • to, i si no fos pis copees d'espella amagadistes i deis rano de gola
carareeríseies dels cempanys d'escenari, sens era mostrat caen un pi leal
de la justa reivindicació nacional de
Catalunya.
Llavors, l'home escoltä, per primera vegada, un assentiment recitas, seguit d'un batan d'aplaudiments, que
&marren erdelcir-le puix ose
foren els únics de la yeti:a.
Adés, en eltres s'encrestava
cn donar frasees de catalanitat, cate
el r..as incredul hagués pres per te
serdadera. I aixi transcorregué en :a
seva catr.panya cleceoreea cl bon nenyDr, cregut en l'orlacsa dels bons emrárdanesos
Es una realitat que cal esparcir
erren: el ressorgimcnt de Cataleinya
ésmés fanceifer i ()virador. El joro
dc g'ória fa via, fa via. Es cose una
fruiea qne ir m veti madurar.
Sälleauen tets, dcres. que (iris avui
els bornes de la borda U. M. N. s'emparen i esbargeixen la sera lleven-.
Ara que e l lo fan caen els anees en
l'estany pagesi: s'enlosen i s'enlloten,
Sixt

a5 de midiese;

••••cfflIKammfflnIMIIIIn

I da per a aquella que la necessia

tern per lliurar-nos al repón,
1 i no n'hi ha prou arnb el :61'611
s-nd que cal stieg '-hl la unpree1 e O que el di. 'soroll causa
quan se sent a 14 nit, car Si tle
dia fa rl mateix efecte que un
timbal i eense veure-ho creiem
que és 'un -saltimbanqui". de
no un creta altres coses més fulleares.
Ja pregunto:
Es indispensable fer aqueIlcs evolucions quan la ciutat
dorna?
Decaer afirmativament.
Quina necessitat hi ha en
fer-ies darnunt la cuatat adormida ?
ço seria el mateix chrigir dits
aparens vers altres mdrets per
(er provea nocturnes, per exe.n.
ple vors la mar?
O be dc indispensable que a
sota hi ham cacee amb gent
a lintre adornada?
Jo cree que les dles perterFiadores eveiucions sOn fc.!ea
dernunt nostra cintal sense cap
inteneid de pe/titear cl son
d'aquella que deenres de treballar t ol. el cha e patt de nit el
neeessiten 5 que per tant cono! tant-me que el COS d'Asia' cid rintegrrn persones que mereixeu 5i ele meus reepeatee.
evitaran la molestia que oca2onen l e s dites evoluerans en
avaneades hores sIe nt.
Garles d'Oo

Les sardanes
AUDICIO
Organitzada per l'Orieó Català, el
divendres proppzssat. al Palau de la
Música Catalana se celebró una addicta> que ami a córrer de La cobla
Barcelona, que eacectiti admirablement,
entre abres, "Llicureila", d'En Garreta, sardana que pot considerar-se
cona ama de les mi:1°7s dcl seu autor;
"Margaridoia", d'En Pujo!, i "Rosada'', d'En Mine', duce bellissirnes sazdanes,
En petenera audicid es dona la sardana "El fill d'En Vadaret", de la ceieenista senyoreta Gibert, de tr.eledia
hornea i acarad-a construcer6.

LES FESTES DE SANT
JORDI A SARRIA
Ultra qns festivals reng i pata:en:ce, hi hauran esplendides audiciens de cardanes. ariete les tipiques halindes de ores i de garlando. Sean
aquestes festes unes de les esdevingudes mis tipiques de tot l'any; el lloc
i el pro g rama de fettes sao un ma-c
immaloreble. Metas aci la relació de
cardanes que l'Art Girtai e_xecuta.
Limmcrige. dia 6, al mil. a Pedraltes . ' La pu:ralla empordanesa", Serra ; "lec d'oració -, Pep \'entura;
"Lluny de ma Patria". Junca; "La
Sama Espina", Morera
A 13 tarda, a la placa de la
de Sarria;
ixent", Toldria; "Pel liii que
ro vindrà", ,ncrrzt; "Daeraire, adr-

lunya, aquells que es diuen arbiträriament ministres d'Instrucció pública, i
dins de Catalunya els subalterns d'aquests ministres, els enemics eficials
de la cultura catalana, els analfabeta
dc reial ordre, que distribueixes la
ciencia com es reparteix el tabac ala
estanca A nosaltres, pera, mai ens ha
ja mancat la pruija d'augmentar la
nostra cultura; per aix6 jo proposaria
de canviar el nom de la nostra Unversitat Nova per Universitat Catalana, perque cl treball a Catalunya no
hi Es nota Jo us demano que treballeu
amb besó, amb aquella braó que daca
el ser dignes dc la llibertat, que no
es pas suficient tenir-hi dret a la !libertas; se n ha de ser digne.
Explica després com la riquesa catalana, administrada per l'Estat esparvel, es desplega en un ambient ¿'irfines civilització. No cal parlar de
corte esmero la rimeesa destinada a
construir i conservar carreteres, i telefons, i telegrafs, consolats, indústria'
etcétera. Ja Se teha parlat peas. En
quant a la protecció de la indústria a
Barcelona, marras tenint una saletat esquifida, namenada la Casa ¿ 'Amar-lea, formada de comerciants i palitio fracassats, la major part d'ells
espanyois. Aneu allí, i en lloe de donar-vos facilitats us parlaran de Colora!) i d'Isabel II, i us set-viran un
plat del "caria° de las hijas a la madre patria".
Fa una ampla explicació dels sis-

temes d'escales d'indestries muntades
per l'Estat espanyal. Aquests organis-

mes fiaren croes per En Rornanonea.
Aquestes escotes han sentit damunt
set] la grapada de les iniciativos d'una seixantena de ministres d'Inserucci6
p3blica que es regeix per ordre d'antiznitat, donanase el os curiós de
qué en e5coles d'aquestes lei hart advocats que donen clases d mecanica
química i metges que expliquen
electro-tecnia, etc., etc...
Da vant i de la visid dcl se
per ICA d'anaifabets eme hi ha a Espanya i a Catalunya, mercas a la intervenead espanyola, és rala sigrificatiu perque ens decidirn d'una vegaaa
empendre la creuada cultural que
ha d'éoser tiniCi de la rasera alhberac:4, comenzada ja eficatt-nent per la
Mlncemunitat de Catalurtya.
Per acaaar—c antinni el senye- Ma e
?VI fané sind repetir-vos el que-5,—
ja 115 he dit a 1 . 4Cenneeear, Ti! ocapees tots nntalttea el Une que etnim
assennalat a l'avantratvla : els uns
enscnyart els altres aprenem
tarnbe cts catalä. Sola aloe( alliberarem
Catalunya.
La 11C1/71br053 cencureencia estudia at irea que an t, a escoltar les paraules d'En
Mass6 i Llarens aelaCcli els prägeafs
de eaire mes radical del discurs 1 sentllä !es darreres para-ales amb gratas
telandiments.

riantems", O b io I s ; "Primavera",

Els TeaLcs
1-111AT:ZE FRANÇAIS DE
EARCZLONE

Dimecres, 23 del mes que sorra
a les ami del vespre, tindra lloc la
inauguració del"Thatre Franeais de
Barcelone", al local de l'Esquerra
FEixampla, carrer d'Aribau, núm. 25.
La primera ¡unció, amb molt d'encera is en benefici deis- "Laboratoires
Franelis", cosa que diu molt en favor de l ' empresa. ALxi, el "Theatre
Français" camenearä les seves tasques, ejudant a la ciencia. Les obres
que es representaran sant"Soeur Philomene - , comedia dramatica en das
ocies, de J. \Mal i A. 13y1, basada en
la nos-ella d'Ed. i J. de Goncnurt i
"L'Etincelle", peca en un acre, de Psineron
Aquestes dale s obres són del reperteri de la Ccmedia Francesa. ni prendran part con a principals interpreta
lef. Kardek, del Thcatre Odeon; les
senyoretes Lise leedek, simpática i
genial artista del Theatre Apeale; Suzanne Reval, del Conservatori de PaELS AEROPZANS DE NIT
rís, i un gran nombre d'escollits artis, .
tas delt principals teatres de la capital
Senyor director:
francesa.
Jo ii prec de for constar al
Stur omites, per ara, les famílies
periódie que tant dignament
franceses i catalanes que han encarvostä (Brinca la següent pro- •
anal localitats pcir al dia de la inautesta;
guracid.
Sento mol!, 1 jo crac que no
soc tot sol, quo a la nostra ciuPRINCIPAL PALACE
tat a les llores avançades de la !
"Roma en divierte", obra que pot
nit, en que ten ce: ä ea calma
isser considerada com l'exit teatral de
que la natura, aävia com es, fina
continuarä representant-se cada
ele ocells que de dia alegren
nit. Detnés, essent multes les persones
a les quals 1101114 és /temible canearBarcelona fa dormir, evoluciorer al teltre a la tarda i no han tinnin damunt les m'Ores cases
ocstllt artificials que amb l'o- gut •«manió encara ele veure aquesta
diós corcel do d'islix Iluitant agradable opereta del mestre Gilbert,
contra l'aire junt amh els cor- ha decidit l'empresa que des d'avui
responents dispara del motor figuri tamH "Resma se divierte" en
portorbin la quietud d'una ciuel cartell cada dijous i dissabte a la
tat quan dorm, quietud sagraa I tarda.
•

Baria; "Per que estas trista", Vilar6;
o Camprodon". leaanen.
Al vespre, i el ma:eix llac:
"Esplais - , Se‘ra e "t'ami de >aria", Sertat; -El picapail' Morera
diana; "Peses Je germa''Ella i
non", Barai; "Canten pc1 poble",
Mercader.
'AL'DICIOA'S

Arui, atsabre, al r,..epre:
A Badalona, Fornent de la Sardana , plao de la Vila. Cobla La Principal Barcelorratea.
Agrupar:id Sardanista de Earcelons,
plaça de Sepúlveda. Cobla La Principal del Camp, de Valls.
Dona, dieowntoc, al niael:
Festes de Sant Jordi a Sartaa, placa del Rellotge (Pedralbes). Cobla
L'Art Gironi.
Grup Mar i Terra, carrers Fortuny
i Doctor Dou. Cobla La Princival
del Camp.
Foment Sardanístic de Sant Marta
carrers Rogent i Mallorca. Cobla Barcina.
Foment Sardanístic Anclreteenc. Ccbis al passeig Fabra i Puig,
davant el camp desparto Les Filatu
-res.
Dersni, rliurrenge, a la tarda:
Feates de Sant Jordi, (le Sarria, placa de la Vila. Cobla L'Art Girad.
Centre A. D. C. I. Cobla La Prin-

cipal del Camp.
Tuteó Park, cabla Barcina.
Ilespitalet. placa de la Vila. Cobla
Cathalania.
Pecad ,

d'irmence, al vespre:

Festes de Sant Jordi. de Sarria,
Plena de la Vila. Cobla L'Art Gireni.
Agrupacid Sardanista, placa de Sepúlveda. Cobla La Principal del Camp,
AVIS IMPORTAS T

Preguem a totes les entitata sardanistes que ens envine la relació d'auencimes abans dele divendres, al migdia, a la resto redace id i predsameat
a nom del redactor de "Les Sardanes", de LA PUBLICITAT.

Del

Municipi

VISITES
Una comissió de l'Institut Agrícola
Catana de Sant Isidre, composta del
seu president senyor Caries de Portee), i deis WN2115 senyors Manuel Girona, Pene Puje!, Jcan Alancli, Ignasi . de Puig i J. rotas, visita ahir el
senyor alcalde, sealicitant que, en
atenció a les conclusions aprebades
en el recent curs de conferencies que
celebrà aquella entitat, l'Aiuntirtient
suprimeixt l'arbitri de deu centims per
litre que paga d'entrada el vi, per ahív:ar l'actual crisi de la vinicultura.
També el visita, per comen/tentarle, el diputat senyor 4ntoni Martínez
Domingo.
QUEIXES
L'alcalde ha rebut queixes de ¿motee
sos mestres d'escotes nicionals pels
desperfeetes causats el dia de les eleecions on s'instal.laren col.legis clectorals. En algun d'ells, ultra haver
embrutat les parets, se n'empanaren
les bembetes electriques i les tasques
dels deixebles.
OBSEQUI ALS ALUMNES D'U-

NA COLONIA ESCOLAR
Amb assistència de la Comissió municipal de les Colanies Escotara el director general de l'Energia Eléctrica
de Cataltinya, Mr. Maeder, obsequia
dijous passat, en la fäbrica d'electricitat "Tèrmica de Sant Andreu del
Besas" eta escolars i professers de la
Cnbania que l'esmeatada empresa sos.
Id des de fa molt temps a Capdella.
La senyora de Maeder, amb el sea
exquisit tracte, va fer eas borlan de
la iota, essent obsequiada la Colania
i els nombrosos invitats, entre els quals
figuraven eis alts empleats de la Con>
panyia, amh tus delicat lunch servil
als jardins de la fabrica.
Els escolars i invitats brea amablement atemos per l'enginyer Mr. Greta
te, el qual amb tota mena de detalla'
atta mostrant i explieant les múltiples
depetnIncies de la fabrica i el tundonament de les maquine',

PRIMERA LLIÇO
Despra do unes p araules del'
doctor Agell de presentació
mes • entrara d'agrairnent per
haver pogut 85SOlir la vieita det
director de la Seeciú Bielägiea
de l'Institut 9asteur, da tant de
temps desitjada, el professor
Bertrand començä d'explicar la
seva primera 11/0, parlant 4 0
la Bacteria de fa Sorbose.
Ja de temps Es cOnegut qc3.
varies .aspecies do plantes del
genere "Sorbus" tenen un ene
del qual se'n fa el nomenat a sa de sorba", una -mena de sidra
desagradable al paladar per
seva acidesa excessiva deuda
als äcids mollee i succinic que
coriA%. ndonant el suc a ell
tela es produeix una fermenta./
etä esponibnia. la qual no proa

duzix lucid suecfnic, cona es pe,
dria creure, sind un liquid queddr.a per concentracid adequaa
da la cristallitzacid d'un suero
especial. Aquest fou el resultat
obtingut per Pelouze en 1874
perä sembla que l'èxit bou degut ben bd o l'alzar, puix que
tantos vegades cota irnanta
preparar de nou el "suero de
sorba" per tal ¿'estudiar-ne les
seves propietats, no pagué reCorn un problema de labora,
eizirj
ton, mig mistaride, rornange4
aquesta qüesti6. Bertrand ha
posat en la teva investigació
tot el seu entusiaame talaba
teta la seva ciencia, obtenint
resultats difinftlus. De primer
anluvi estudia totes les espb.
cies qua pegue obtenir de San.
bus per tal de veure si el nutre
obtingut per Pelouze era contingut en unes i no en alinee,
tractades per la fenill hldrasira
Cuna a reactiu molt sensible
trobà que cap d'aquestes plantea tenia el sucre reductor. Per
això deduf que la seca Pres'ene
cia en els exneriments raalit.
zats anteriorment calla atria
buir-da en un proces de formacid en el qual entrarien en jeu
uns reactius.
Ezarnirant les bäetéries cona

tingudes en les Mostre del dit
sucre, n'observä una de consa
tant, fa qual va ala!kir i cultivar; aquesta bacteria sembrada
en els sues de la Sorbosa
produir una fermentació de !a
qual n'esdevingani el prodna •
obtingut per Palouze. Tars,
vegades cena s'ha provat alue,ta accid, fatales altres la traueformaci ó assenyalada a ' tira
acomplert. Per a'ad ii va att..
buir la aceró lermen t attra 2.eSer.jlada i
dona el nena de
-Bacteria ele I ra liorbose".
Ei prof2ssor Bertrand, pena,
no s'acontentà, amb aquesta re,
sultats que expliquen satiafac,
toriament la qüestió plantejada, cerca en al:res llore la pea,
sible existencia de la matelza
bacteria per lal de Velre
tota neexteneid l'acci6 seta,
obtonint resultara- confarmes
amb /es seves previsionf:
Bactria da la Sorbose 'no uta,
teix per 2 xcepe:6 en el fruit saquesera !dama, sind que es troba multa exteea ert ei ear.-:p de
les acetona realitzades en'm
eubstänincs orgàniques.
Toles alueales acciona Seo
2feetuades alerces a una eubstanda produicia en el metobos
lisme microbiO t origina el ataere reductor a rartir del CO3
existent en la pinta nomenat
"Sorbitu" alcohol exataanic de
fundó eecablaat a la manita.
A • mes a més, aquest ferment
bacteriä ¿tatua sobre silva
UbsLincies obtingudes per ata
eintetica mentre tinguin unes
determinades condiciona anafugues ea la seva estructura
molecular.
•
Bertrand ha estudia', de a
talladamant l'essncia Saques"
la are/6, i ha trobat que es
Inicia d'una oxidació prOduida
sobre els ätoms
veIna do funda alcohón.ca.
Aquestes reaccione quhnue.
biológiques es tróben verifica.,
des arreu de les substäncies or&ligues cotas a productos de
oxidacions su ba:xa tenyeaatura
i pot afirmar-se que teneu una
part ben activa en l'eteread de
les funcions vitals de l'orgaa
nisme.
Les cortclusions que treu
Bertrand d'aquasta eetudie,
no tenen una iinportancia
clusivament teórica, sind d'a,
plicacid directa en tala prob/e.
mes de la técnica, pula que permeten de coneixer el mitjà de
preparar molla coseos ele quals
per via sintética ho fan en ron,
diments patita.

Els Potnells de
Joventut
El Pomell de Joventut llene
S a n'', bine amb els portante del
Sant Criat de la parrdquia de la Cene
mecía, farä una sortida el diumenge.
dia 6 de maig, a Caldeo de Mant•
bus', per celebrar un romiatge de
dits portare, i al mateix temps fea,
una visita als Poruells de dita val.

DE MUR DESPRES DE LES ELECCIONS VESPORTS
PALS
sornanatge al senyor Albert
Matrli-nonl
Eis eletnents nacionalistes i republi•
0,0 daquesta vila preparen un gran .
narge al diputat per aquest
d'o:riere, En Salvador Alber t , Pe1
trotrni assolit en les passades eleccions,
i a protest a pels prooediments indexe utilitz ats pela nostres caries al
rYei del candidat derrotat, senyor
'sera. Hom &lis quo l'esinentat heei jge tonsistira en un äpat de ger.
or i en un míting d'afirmad() anee:tiquis:a, i no idea gens estrany
a Itemen tat acte se segelles la
dele clemente agrario de la
constituint-se cl "Bloc Nadoea Agrari", del qual ve parlan:5e ¡oeste dios.
coè; no viequi en aquesta comarca
▪ pf fer-se arree de l'excitaciä que
produi t davant dels fets yergores daquests darrers dies.
- Pian celebrar les notes del nos• excelilent amic l'inteLligent veten• Ese Cuf fi amb la fortno.a
Kräreta Na Mercè C_antalosella. La
50t73 enhorabona.

t

IGUALADA
primer de maig
Apleo excursionista
--La testa del primer de maig
iba fet a totes los fabriques
ebraders. El dia fon verdaderapichi primaveral. Anua va ier
que :a a primeres hoces del olati caohe8 families i calles d'obrens sortissin amb els estris
exessaris per a fer una costeIlala a les tonta de la m'Italia,
tenia aquesta que cada any va
geveallizant • se, donan a la
testa un calent popuIar torea
stupatic.
La resta del dia l'animad)
foil general als carrero, eatiestabliments públics.
II:
Taibe feren coi.corregudiss,ata ,es sales crespectacles.
—Dminenge vinent, per aeord
entitats excursionistes
,
.esa l'erganitzad4 del Club
1::naryer.c, se cel e braria en el
de la Pobla de Clara•
un important aplec extrslnista.
A Il r'S quarts d'onze, a la eaCastell es resara una
I

once: Mit in cerursio
a mateix Castell, prenent.
ort en Rafel Cardona, Ven-ea Gaeaol, Timoleu Colornissi l'abres.
.una: Apat da .eermanwe
- tres: Caneen i per l'A-Lln. a Po.
choral
. en obsequi al; existir

•

quarts de qua f re: ExCapellades 1 ‘'isda del
:Abrir Remar-ti; el doc.
• -isar S e rradell fv.ä.
...'s mateixos.
els tgualaiirs
o ro, es d i spo-satir a la farinosa d:a.
astat in..itats a aist.
.r. e re e rta Vida' un. bell
.r hi t é repOsat la jaja notabtA p.ntera
Laura Cuali.ery.
-, in :a ravolla artista
-- ,e at, digna d'ess e r v.•;-,:lt per l'ercert en l'erorn per
airb que el cíes-

N; A irits i ['de
co hjir1113.
flr
—0---

En Saber-Pe elS esdev?1 Úneri t s de dime-o res a la
tara :a, i que cora a censeqiiencia hi havia que
lamentar teeite detinguts,
contonearen a presentar-ea
ea aquesta aciministracii
detestarle deesiteoses de
rentribuir a les poselbles
despeses que ami) aquest
motiu pospiessin efectuar.
La subScripcid este oberta en aquesta administrai com que en el compliment dels deures patriótico
CO cal atafagar vanitate,
ens abs e.indrem de publicar
les Pistes de noms, tot i
aeraint per endavant les
ape rtacions que vagin
fent-se.
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Demà, diumenge, LA PUBLICITAT publicará
un interessantíssim document, contenint sensacionals revelacions de l'origen i execució del
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Eón 18.030. era xifres redelnes, els vote quo verament va
ti
obtenir En Revira i Vorgill el
diumenge passat. Les tupinadea de Sans, no solament afegiren mes de 2.000 vuts falsos
il
ala senyors Lerroux, Iglesias.
Hatlle i Cambd, sim5 que n'estafaren alguna centenars al
. Al
candidat nacionalista.
ES molt interessant . el fer un
etaastudi de la composició
quests sufragis. Per part deis les condicione en que s'havia de donar
radicals i dels regionalistes - la batalla, previa l'acceptacio del sedoleoh germans de tupinada—, nyor Estapé, i de les probabLlitats d'esisa volgut presentar sota un
millor tl.t, de la seguretat, persopee-le iuéaaele aquesta cuma que la vizteria era indiscutible i 30espléndida. Nosaltres, amb per- rollosa, una vegada posada la pedra
forte. coneixement de causa i de fonament per En Rito, en prometre espontäniament i formal una maamb plena sinceritat, direm
oorn es descomponen els 16.000
jerbo dominadora a la gruta o foro!
negre (aixi s'anornena la comarca que
vota.
Els int-u•ventors d'Arrió Ca- compren els pobles del districte de
talana tenien l'eneärree do peor Sols,na que voten amb la Seu). Tarnira nota de les candidatures
be En Rodee oferí el ser: concurs i
que aparcguessin arnb el nom
ajut, prometent recomanax als seuo
sul d'En hovira i Virgili. Les
anoto del ditoricte nostre la candidaanotacions dels interventora
tira del senyor Estapé. Per altra bandluen que el nombre de vota da, la comissió assegurava que, am
Ro
exclusvarnent &mata a Ea
igualtat de condicionas que el contra
vira i Virgili fcos apruximaciano mare-aria una grossa major:
rnent la menat dels emesos a
al parth de la Seu, ja que ntai havia
favor seu.
faltas.
Perd no s'ha de creure que
Com ola que En Riu te lama
loto els altres N'O t S fessin de, poli . ic infcrtnal, se li preguntä mang e nt distanciada del nacionaíes vegades si en cas d'una pressió de
lisme integral. Cal advertir, en dalt claudicada, donant-se-li a matenprimer :loe, que una part dolo
dre que no es tenia seguretat amb
nostres amito afegiren el nom
ell, a la qual cosa contesta sempre ind'En Serra i Moret al d'El Rovariablement i solernnialment que °fevira, tenint en compte la traria el seu concurs i el donava decirici6 catalanesca del candidat
dir, incondicional, afegint: "Si motius
socialista. D'altres hi afeigiren
de própia convenijocia i deferencia
erl nom d'En Martinez Domingo,
al districte de la Seu no existissin,
per considerar-lo toilecat per
raons d'erdre sentimental i afectiu
damunt de les diversitats
tend;encia. I encara n'hi hague, Mirropetarien el deure que els ofereixo tan espomiImiament, car rn'uneix
especialment entre els ateneostea, quo hi afegiren ei nom amb l'Escape una amistas veritable i
afectíssima". Tot sind ho amenitzava
d'En Pere Rahola.
amb historietes humorístiques unes i
La veritat es que els vota
prnpiament de- nata a Are- id Ca- ¡tires de veritable repulsió vers En
Suradell, del qual deia catar-ne setalana el passat einsinenge, foparat i enemistat definitivament i irreren uns 12.000.
conciliablement. Tot aireó per conPel que fa as electora de la
candidatura regionalista que vencer millar i donar mes força a la
Hrbstitdiren al ,. ..!on nora d'a- seva argumentació.
questa, gemiralment el d'En
Convinguda la cesa, En Riu copel d'En Revira i Virgili, mença d'escriure als aras anaics dientcal dir que en vernal es tracta,
los que no seria am ic 51% qui to
en la gran majr,ria dels eaSOS,
2.5udes rEstape, la clandAvura del
de catalanistes que ocupen la qual es feia seva, assabeirans-los el
Acció
dia
entre
g
set./
tomp:ment definitiu amb En Sarzona interm
ludri', del (mal deia que havia
Catalana i !a Lliga
En aquestes condicions, ninfer-se el que un polític madroleny
gú no pot negar qua els vors aconsellava "derrotarle CÓMO medida
obtlnguts per En Rovira sdn, de saneamiento del Congreso". (Ea
quasi tOts, vota donats per veritat, senyor Rin?). .4mb ra ol s prod'Aeci) Catalana. Ei metes no cal dir que el d'putat rar
significat politc de la volactO
Trerrip fou cregut com
Als pocs dies suspengué aquest la
rs evirlort i per a tot
aquel' qu q cone.erui l'es o at d'es- campanya prt-dreciftutzta, i un crit
per:U dds naienalistes cata- d lasur fr' la primera sorpresa, pr6leg de la traició que amenaçava. Afluí
lans a l'hora actual.
que la" temença de rineemptiment del
pacte rzr part d'En Combé el tela
obrar de tal fa:s6, i mitjançant unes
3 - ai" n .'"•
Be r rea d'aclariment la cosa quiclä aparertmcnt arranjado, tornant amb ardidesa 1 torta (l'obran:e:da a rec maPOLIT:7_1 .A CE FACTZS 1
nació per al senyor Entapé, assegucovots de
rant arnb Meres als amics 5
D'EfiCANYG
serret per a nirtgti que a maitu:1 a frs-al n,r9re.
No
Arr:ba e! di a 22, diada de la prola designació del cana:dar contrari
En Sarradeor prerodi pacte entre clamaci .3 de candidata, i el pacte tm:s
En Danoel Riu i En Combó, mi rjan- infame, la corrupció més vergonyo,a
cant En Redes. N'ego . > C):11 s'esdevin- i la defecC'ci més baixa junté tots els
político Ileyda t ans que poetice proclagueren les coses.
Ura corto i se j ó de La Sed s'ennevis- mar al senyor Estap, negant-li el sen
:a amb En Rin a Bar:,',.na. en di>. 5 coneurs. fins que En Matheu, no per
últin pro- cercar C.:171:Idtt. EA pietat rl afecte, sin& iras perquZ: Fit
Riu, que ja ten i a roticies de qué s'a- Sarradell no li corropli el pacte, féu
na o t ho 151er C^1711:;:- prodamació. L'espectacle que tot aivú
cae a Ea Gambó i tct.; dos 5.:33Viel produí, amarga i indigna tont el nosentes ca e setrit de deltar liare de Ore caecEdst que, des d'aquelt monvnt
el districte dz Irme', a volgué rerirar-se.
tanvi de la p.rs.t.ecc.6 d'En Riu al cam,
Otian En Combé, s'assabentà del
elida! regionalista que ea designes per
que havia meso a Lloyds,
la 9:to. Per aix6 En Lía indic.is a la llamps contra tots, prefereolment ccncorni , sió :a conven , incia de veure En tra l'Aun6s, que portava poder, geCan-16, i com algun dels ernissaris nerals de la Uga i Irania dv prorlamar
volgués etrisuhar tiirmbe En Rodé., el seu corre-my 3e/I5e excusa ni paces convingué d'avisar-lo per reunir-se tes i, en dnbtar de tots, deniaus
tots al despatx d'En CarnbO. Aixi fruir pl!clrions a En Rtu, el mol s'exe:Isa
olla, desvés de llalla cenversai adap- dcplcrant el succeit. cont:imant reir!aria a l'objette, e5 proposä En Jan- rincent de l'alut al senyor E,tapis.
me Estapé, del qua: feren merme-ere
Mes Fn R:u ja e ra iparit i no li
elog i o ein tres capdavan t e rs de la po- importas a ja el cemplimeut del p r oica espanyela. En Carrwo cricla pr.r mes ; ro, tarda. penis do fer-se tlär,
telefrn al senyer Entapé; el qual va és a d:r, aviat romprrvi ron l'enaly
compartUer tot segut, explicant-l; anant a turbar-lo a Solana una r o
detalladam ent el que hi havia i dema. per acabir d'una vegada-mis6d'aquí
nant-li que atentes la designar:'
amb tanta falsia i sable: de cort que
Mol! es té:, pregar el senyor Entapé, e ne enganyava tOu 5 .é q.1. - seus
que drmosträ es r ar molt fred r ece- amics de la grua no • I solien segar.
latir unes bares per per , ar-Sho i de- 'inc tenien els teus e..unisr onterd. r;
cidir. convenint etc reunits tornar len - ell havia fet tot el Itit butucnament
dem i al ma te i x despee.
hsvia pogut , ete., .1, ,,ant ja per
Aixf es féu. Abra segarla a casa acabada la coro:Id:a. Erpireg de la
de
parli
Ilargament
d'En Camb& es
rual va terne E.ndeml 3 °liana,
celebrant En Riu uni entrevista amb
älira2MIEZMII
el seu trrecenriltab le rumie Sarra-

El seyor Agulló, secretari general de la Lliga
Regionalista, ordenà, el dia 26 d'abril, a la tarda,
senyors Agell i Tomàs que confeccionessin
wies candidatures amb els dos radicals i part dele
r eg ionalistes, utilitzant per imposar-les al (lis.
tricte setè les rodes del lerrouxista Olivella
Es cert o no és cert?

INNEtEll DEL ll[DIND
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dribLavan , la informalitat d'En Riu. el
record del vergenyós acte del diumenge i no cemptant tampec amb cert
oferiment e3pontani de qui devia mantenir ince"um.e l'sutoritat, cl • prcsrui
i la consideració persOnal que es me' reixia el senyor Eitape per acceptar
! un Ilec que ni demanava ni desitjava
I i al qual sois la. disciplina i les manifestacions traidores den afecte sincer i verilable obliga a acceptar resignar, el senyer Esr apé decidí retirar-se d'una manera irreductible. Els
seus afilies no vam sab e r r as-a.
nar-li que es quedés; la raó li sobrar
sra. Abans de sortir del districte adre-

cà als amics una fulla explicant per
qué es retirava.
No cal dir la indignad& produida
per tanta maldat i perfidia, tant nu.2s
quant la traició d'En Riu i comparta
representa l'estabilitat d'una polnica
fomentadora d'odis, animositats i baixes passions. Pot estar content En
Riu, si aixi l agrada, peró li ha de
constar que nosaltres no oblidarem mai
J'ofensa que lis inferit al districte,
que sols el recordara per execrar-lo
i
Ar-ab tot i l'excie de precaucions
preses i la gent forastera aqui por:ada per fer el que convinguis a favor d'En Sarradell, el poble urgellenc
lemotra el dia de les eleccions entereta i virilitat. En grup compacte i
nombréis, anä a votar, assolint un gran
riornf, ja que les paperetes en blanc
pujaren molt per damunt de les altres. En un dels collegis succel
fet que podia acabar trigicament. Dos
individus forasters entraren d:ns el local arnb actitud matonesca, la m41
cpsa solle yä els S'Un» prou caldojata per l'infortunio com el president
no els fes retirar ni creguessin el prec
cortés d'algun elector de que se n'anessin si no trillen poders per estare'hi es promogué un fort batibull, acabant per treure violentament eis inssos amb crits de ; fora el matonismel
Es evident que aquests guapos no tornaran mes a fer la por als electora
del districte de la Seu d'Urgell.

dipillats por Cal/luya

L'cscruliui
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i
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La Junta "provincial" del
Cens da proclama', diputats
eleetes:
Girarla: Pla i Daniel, autonomista indapendent.
Figueres: /bus i Retas (marques d'Oierdola), de la U M N
La Biaba.: Salvador Albert,
nacionalista republicä.
0101: Ventós i M:r; regionalista eatelic.
Puigcerdä: Dagas, reformis-

ta.
Torroella de elontgrf: Fourtier, de la U. M.
V.lademuls: Pla
Carreras,
cae ionalista.
El senyor Quintana de León
ha fot una protesta da careeter
general e•,r.tra l'élecció de Fi.,
guerea, per ,eornpra de vots pel
candidat senyor Rius i gis seus
apoderat s i per creederas exeremes pel govereedor, els seus
delegats i els apdierats del aenyor Rius.
El senyor Lladó i Valles ha
proteetat l' e leeció de Girona,
por suposades ceecrines i compra de voto, motivant una enèrgica contraprotesta del senyor
PI3 i Deniel, en terme absoluts i precisos, afirmant que
mai ha coaecionat a ninge i
que na podrä demostrar -5n -li
que mal bag: comprat un vot ,
Eieandidat derrótat per Olot,
senvor Pu'er Reeengl, de la
M. N., ha formulat una protesta de cerä a ter general per pretesies coaeciona i compre de
vot g delansant la valideaa du
l'elecció els lletra t s. senyore
leasramen i Capdevila.
També Ita eatat impugnäda
l'etecciti de Puigeerde, en non]
del seeyor rs si i Iserra,
ailegant coaccions i compra de
vota per part cl.T1 senyor Dagas,
el qual ha afirrnat quo les coaccions les feien els apoderats
d'aquell.
Finalment, rl Ilelrat senyor
Pompries de Quintana ha impugnat releer:6 de Torroella
Montg-ri, posant de relleu les
eseus rearcions esa: rabies pel
senyor Fournier i els seus aseederats i prl governador i els
seuß delegats — de les quals
ha fet una relaeid detallada LAs.
PUBLICITAT — detenint i amenaçant ces apoderats del senyor
Puig de la D e linease o mpreint
per tote els mitjans la tiente
enSissie del sufragi.
Cap d'aquestes protestes han
estat presos en considerad&
L'eserutini s'ha fet amb un
luxe de precaucione mai vist.
DISTRICTE DE LLEYDA
Dimeeres a da nit quan arrilob el candidat de la Lliga senyor Florensa, l'anà a rebre
una manifestació de mes de
500 persones, que II tribute una
ovada. assprés l' acompanyaren fins a cesa, obligant-lo a

El senyor 3fan1-és, cap de la
majoria regionalista a l'Ajuntarnent, no te pas una vista
d'äguila. El dia abans de les
eleccions assegurava ,
cene que En Revira i Virgili
no aconseguiria mes enllä de
5.000 vote. Es cosa de tremolar
si el senyor elaynes té cli mateix encert numèric quan es
tracta de les xifres deis pressupostas municipals.
Per() a mes d'aquesta deficiencia de càlcul, el senyor
Maynes ens resulta d'una innocencia infantfvola. En la darrera sessió municipal va declarar que a les nou de la nit ell i
els prohoms que hi havia a la
litiga ja s'havien adonat deis
eaeändols da Sane.
Fino- a les nou de la nit, senyor May-nes? Vol dir que no
ho sabia una mica mes aviat?
Els homes d'Acci6 Catalana ja
es van adonar a les deu del matf del dia de les eleccions que '
al districle VII passaven coses
anormals. Tant es aixf, que a
quarts d'onze sortiren .an auto- I
nidal! cap a Sans En Vidal de
Llobatera, En Rovira i Virgili
i el doctor Cervera, presentarese al local del Foment Republieä Cata% 1 a la Delegació
d'Archa Catalana. Allf pogueren
comprovar llurs sospitis i s'assabentaren perfectament de la
combinació lerrouxista - regionalista, feta, segons ordres superiors, per En Tomäs i Boix i
per l'Olivella.
I En Maynes no va saber res
de tot ideó fine a las nou de la
nit? Oh, santa innocencial

sortir al balee des d'on els di-.
rigi la paraula.
La manifestació se'n anä al
Circol Radical obligant a perder ela diputats de la elancomunitat senyors Estadella i Jaques, els quals eis digueren que
l'endeme, a la Junta del Ceno,
s'havia de privar quo el candidat derrotad. senyor Dualde fea
cap tupinada. La manifeatació
es disolgue després d'haver
acompanyat als seeyors Estadelta i Jaques a casa seva.
El senyor Dualde, reformista,
que tambe hi arribà dirneeres,
anant - lo a rebr 3 elemento de
Joventut Republicana, en veure
l'estat eFänim de la gene vialblernent favorable al senyor
Florensa, velé que no hi havia
res a fer i se'n entornä la matanta nit.
Dijous, a la Junta del Celas,
resuitä el segitent escrutini:
Dualde: 4.686 vols.
Suri elegit el senyor Floren-

ea.

Onan sortf de l'Audi è ncia el
diputa!, proclamat, el peblic
tribute una nova ovació i lacompany ä a casa seva.
DISTRICTE DE LA SEU

D'URGELL
Serradell: albl, 3.828 vote.

No tema oposicie,
DISTRICTE DE SOLSONA
Eduard
regiouatista
de la Elige, 4.461.
Gabarró: regionalista independent, 3.054.
Sur i elega el primer.
LA DE TARRAGONA
Dijous, a l'hora de reunir-se
la unta del Cens per celebrar
l'eaerutini general de hla -provincia", Tarragona es y ola animadissima de gen l de tots els
districtes. De Tortosa sol el
anas-en 800 persones.
DISTRICTE DE TARRAGONA.REUS-FA LSET

Resultaren proclamats:
Nicolau:

guasetista, 10.408

vota.
Recasens: regionalista de la

Lega, 9.224.
Nougues: republicà federal,
8.301.
DISTRICTE DE GANDESA
El senstor Solanas, apoderat
del candidat republieä senyor
Cabalie, protesta diverses ac-

les dol regionalista de la Elige
senyor elaristany, que aorti
proclame
Marietany: 4.992 vota.
Caballé: 4.169.

DISTRICTE DE ROQUETES

6.306.

leindeIan: Ribera],
Pou: independent, 1.560.
Berenguer: republieä, 643.
Fou prcedamat diputat el sea
nyor Kindelan,
DISTRICTE DE TOI/TGSA
Marceli Domingo: republicä
nacionalista, 4.432 voto.
Gonzälez Bärcena: Ribera].
3.142.

Martínez Villar: conservador,
1.194.

Es proclama a n'En elarcelf
Domingo. Les protestes que es
presentaren no tercio atesee.

DISTRICTE

VENDRELL

Queda proclamat

En

Plandiura, ministerial, que obtingue 1.378 voto. El republic3
autonomista Figueroa ebtingué
3.942.

VALLt-rz.or,rrcLANO

DISTRICTE DE

Desea: ante en.18 s de.
Robert: reptil-tila, 1.833.
Fou retorta ma t el senyor Desea.
LA DE LLEYDA
Tamt..“S acudí a Lleeda molla
gran de tots els distriittes olertorals de la "provincia". Des
d'abans do les deu del mati
s'esperaven davant l'Audiencia.
Hi abundava da gent del distriete de Lloyds. la qual tema
entes que el candidat derrotat
senyor Dualde falsejar
l'eacrutini ho vollen evitar du
totes metieres.

DISTRIDTE DE CERVERA
Resulta proclarnat el regionalista de la ',liga sanyor Meteu, que obtingué 4.720 vots. El
ministerial Alonso Martínez en
te 3.124.

I

ha !letra d'EH Trias de Bes
"Senyor director de LA PUBLICITAT.
Llegeixo la nota publicada
per l'intitulat "Comité de Ac-

ción Política de la Unión Monárquica Nacional" en la que
es parla de sobstraceie d'actes
d'unes secciono de la ciutat de
Granollers atrieMint una majoria fantästica al candidat
derrotat .senyor Torras.
Per no deixar sense immedi a ta réplica la insinuació que
en ella es fa, he de fer constar
que el resultat de l'elecció a les
secciona de la ciutat de Granoliers -consta no solamenl pels

L'ARRIBADA DELS JUGADORS
DEL C. ID. EUROPA
EI dijous a la nit arribaren, pea!
cedente de Gijón, els jugadors del
nostre club campió, el; quals ens
¿sien la segona victória sobre et
Sporting d'aquella ciutat„i per tant,
el títol de finalistes del campionat.
d'Espanya.
Al baixador del Passeig :e Gräcía hi concorregueren representacions de l'Ajuntament, Federació Catalana de Clubs de Futbol i cerdea
esportius de la localitat, junt amb
bon nombre d'aficionats a aquest esport i adm:radors deis campiona.
En arrivar el tren foren Ilargament aplaudits els jugadors, els quals
pujaren tot seguit en cotxes cedits
per l'Ajuntament, dirigint-se a restatge social del C. D. Europa, on la
Directiva d'aquest cercle els tenia
preparat un esplendid lunch en homenatge al seu noble esforç per aconseguir el cobdiciat titol de campió
d'Espanya.
L'acte es desenrotllà en la major
harmonia, havent-hi els consegüent:
brindis d'encorargement als joves
juitadors per que no decandeixin en
la finita í aconsegueixin posar en bon
flor el nora de Catalunya darnunt les
sacionalitats iberiques.
EL MORAVIA CONTRA EL F.
C. BARCELONA
Aquesta tarda, a un quart de cine,
tindrà Son al camp de les Corts el
primer dels partits Morävia-Barcelona.
Per aquest encontre saben que el
Barcelona oposarà ala seus contrincants el segúent equip:
Pasqual; Planas, Surroca; Torralba, Aparici, Samitier; Cella 1, V.
Martlnes, Gracia, Martí (C.) i Sag!
Barba.
Aquest partit sert arbitra/ per En
Vela.
NURNBERGER F. VEREIN
CONTRA UNIO ESPORTIVA
DE SANS
Per aquesta tarda, a les quatre,
esta assenyalat el primer partit dels
dos que han de jugar aquests equips.
L'equip alemany, segons noticies
qu etenim, es presentarä cmoplet i
amb els seus internacionals
L'equip de la Unió l'integraran els
seus elements habituals, amb el gran
Sanxo al cap. Es probable que el reforci algun element ¿Innegable välua.
Hi ha una veritable expectació per
presenciar el joa d'aquests alernanys,

que s'anuncien formidables.

ROXA

ELS CAMPIONATS
CATALUNYA
Prossegueixen acti yament els treballs d'organització dels campionats
certificats firmats pel preside Catalunya de Boxa, amateurs.
dent, adjunts i tots els interCom diguérem, el termini
ventors (MEUS I D'EN TORcripció ha estat prorrogar fins el dia
RAS) t que va computar ahir la 30 del corren!. Les inscripcions poJunta, apoiats par les actos de den ferse al Barcelona Boxing Club,
constituid de taula íntegra- Hospital, 1,31; Catalunya Atletic C,
ment signades i ultra per AC- Milà i Fontanals, 27 (Gràcia); .atlèTES NOTARIALS DE PRESEN- tic Boxing Club, Menéndez Pelayo,
CIA D'ESCRUTEN!, autoritza- gró (Gracia), i a l'Iris Boxing Club,
des, dues, p-al notar: de Barce- Iris Park.
El nombre d'inscripcions rebudes
lona senyor Faene, i altres,
reapectivament, pels notaris
fins ara fa esperar que la Federació
Caassolirà un éxit complet en el seu
senyors Crehuet, Usatorre i
tete, lambe da Barcelona.
desig di què estiguin representadea
La nota de la Unió elonär- als campionats totes les contrades
Catalunya.
quica no te altre valor que la
de confirmar l'intent de falsi- 1
UN REPTE
ficació de les actes de les dite3
Ha estat dipositat a la Federaci6
1 secciona de la ciutat de Grano- de Boxa, pe! senyor Josep Clos, en
l lers, de que te notfcia tot el nom eicl seu "poulain" el boxador
districte, realitzat diumenge a/
Alions Caftizares, un repte adreçat
vespre, a la Casa de la Vila de al campió d'Espanya del pes pluma,
Granollers, del que també en En Ramon Miró. A mes, en nona
tina acta notarial de presencia d'En Caeizares ha estat jet el dipóautoritazda pel notari senyor
ajo reglamentari de garantia.
Forns.
NO NI E NAH ENT
Si la Unid Monàrquica sent
El nostre estimat amic En Ramon
l'estranyesa que la TEMPTALarruy, en virtut d'un acord pres pel
TIVA NO sliAnt CONVERTIT
Conste Directiu de la Federac i ó, ha
EN DELICTE CONSUMAT. ponsi que els presidents i adjunts
quan al cap de dos dies varen
dipositar els plecs a Correus,
tenien ja noticia que obraven
en el meu poder ACTES NOTARIALS DE PRESENCIA DE
—O—
L'ESCRUTINI, es natural que
pensessie que per SERVIR EN
Avui acaba el periode de
TORRAS NO HAVIEN D'OBRIRrectificació del Cens. Fins
SE LES PORTES DE PRESIDI.
al migdia les Oficines d'AcSols era resta afegir que si
cijb Catalana (Trafalgar,
l'intent fins ara frustrat de falsificada prengués una trova
número 14, entresol) remanifestada externa, exigire
bran els certificats del paimplacablement les responsadró
de ceins per als efectes
amb
tota
bilitats criminals quo
electorals que faciliten graevidencia apareixen de les actes
tuitament les Tinències.
notarials referides contra eqs
:No es tramitaran ja altres
autors 1 indtletors del dende.
inclusions q u e aquelles
Agraint-li la inserció per
exelarimant dala teta i conels interessats en les quals
tribuint aixf a l'imperi de la
es procurin ells mateixos
justicia. 63 da s'este sempre
l'indicat document.
affm. amic q. e. s. co., Josep
M.' Trias."
Mal .11.41Mi IMe

Rectificació

del Gens Electoral

1.01n

El dia abans de les eleccions el t:nent d'alcalde
Phi, a les quatre de la tarda, reuní a la Tinència de Sarriä els regionalistes Xiró, Tomàs i Daura, donant instruccions al darrer perquè s'entreviste3 amb els electorers lerrouxistes al cafb
Sufs aquell mateix dia, a les sis de la tarda
Es cert o no és cert?

estat nomenat oficialment professor
de boxa. Es el primer titol d'aquesta
classe que ha lliurat Pesmentada entitat.

Crónica Social PALAU DE LA
L'ATEMPTAT DE BADfs.LONA GENERALITAT

BARCELONA BOXING CLUB

QUATRE DETINGUTS
més a mes del detingut que
assotaren) en la noetra edioid
d'ahir amb motiu de Tatemplat
de Badalona, Jaurne López Martínez, ahir foren detinguts Joan
Manen Pesas, secretari general
de la Federació local del Sindical, Unte de Badalona, i Pilar
Manen !?esos i Josep Vallve
Brunet.
Tots quatre eón als calabossos del jutjat de guàrdia, aneomunicats.
DECLARACIONS DELS DETINGUTS
En la declaració feta davant
del jutjat de guàrdia En Joan
Manen va negar la seva participació en el fet, afegint que
va córrer en sentir ida trets per
que viu en un carrer immediat
a la Plana del Sol i volia refugiar-ce a casa iseva, essent agafat aleshores per la guàrdia eivil.
EL DETINCSUT 30SEp

Aquesta entitat, per tal que els
seus asseciats puguin adquirir la
practica del ring, que la poca freqüencia de les vetllades oficials no
els dóna, i per fomentar ensems les
reunions de boxa, ha orgamtzat unes
vetllades setmanals entre eis seus socia , la primera de les quals se celebra dijous passat, sota el segtient
programa de combata:
Garcia-Masterrer.
Cecl- Jiménez.
Sanxo-alestrea.
Arneu-Alberic.
Tots els encontrea tingueren la duració uniforme de quatre rounds de
tres minuts, amb guants de vuit unces i tense que al final recaigues decisió dels arbitres.
Aquesta vetllada pot dir-se que resulta veritablement interessant, sortint-ne la concurrencia molt complaguda.
LA PROPERA VETLLADA
Ha estat ultimat el programa de
la propera reunió de boxa que se
celebrara el dia 8 al Frontó Consta!. Es el següent:
Bruguer contra Mornpó, a 4 rounds
de tres minuts.
Marco contra Cantero, a 4 round,
de tres minuta.
Villar contra Sancho, a 6 rounds
de tres minuta
. Sáez contra Sirvain, a so rounds
de tres minuts.
Balzac contra Frank fleche, a so
rounds de tres minuts.
Horn havia pensat celebrar aguceta vetliada a l'Iris Park, peró. amb
l'obgeete de fer més assequible el
preu de les entrades ha decida fer-la
al Frontó, en serzn introduides algunes modificacions per a mejor comnditat deis assistents: P articular
-mentìarix,qu olsen
anteriors vetliades, se'ns diu que
sera baixada per sota de la visual
del públic d'entrada general.

51 6 de mag

BELLVEE

L'amo i ols companye de treball d e l Bellver es presentaren
al jutge i testimoniaren que a
l'hora de l'atemptat estava tse,hallan aquí, a Barcelona. El
jutge el pose ä en llibertat immediatament.
El Bellver havia eetat acusat
per En Sesee) Arque. mort ah -ir
a Badalcna, que havia pres part
en el tiroteig del carrer del St..
Crist. de Sane, el dia 13 d'abril. i va ésscr agafat, per6
també aleshor e s el jutge el va
deixar anar, per no poder comprovar racusacid.
ALLIBERATS
Després d'una ronfereneia
que van tentr ahir el jutge de
la Coneepeid 1 el fiscal per
traciar de lee detencions practicados amb rnotiu d'aquest
atemptat. foren poeats en 'liberal sPliar Manen Pesas i Jocap Salivé Brunet, ja que no hi
havia preves suficien t e perqué
restessin detinguts.

S, C. Moravia (Ixee)

L'ATEMPTAT DEL CARRER
DE PONENT
contra
L'advocat Pere Märtir Hornee
que età reclòs a la presó cellular cont a suposat autor de
l'assassinat d'En Felip Manero.
va remetre ahir al jutjat de
l'Hospital un escrit de recurs
a un quart de cinc
de reforma de laute de procese ament 1 pres6 cense flamea.
anab deu mil pessetes per a les
responsabilitats civils, porque
es deixes cense efecte en lotee
les seves parts.
El jutge va celebrar amb
aquest motiu una Ilarga confeEL CHOR INFANTIL DE LES
rencia amb el fiscal de l'AuESCOLES DE LATENEU IGUA- diencia, acordant que no hi ha
LADI. A BARCELONA
lloc a la petició.
En vista d'aixe, es diu que
Ha despertat veritable interés el
programa que interpre . arà el Chor l'advocat senyor Horns vol sietedir en qiicixa al 'Tribunal Suinfantil de les Escoles de l'Atener.'
prern, par haver-li estat negaleualadi, en el tormera que tindrà lloc
a! Palau de la Música Catalana, , da la petició.
Es diu lambe que el detingut
enteres, dia 9, vigilia de l'Ascensió.
vol presentar un eecrit reeuUltra una sentida entusiastes presant l'actuació del jutge del
sentació de l'Apeles Mestres. hi figudistricte de l'Hospital en el fet
ren exceLlents impressions que signen
de
que se l'acusa, persistint e h !
els mesires Lamote de Grignore
en la seva negativa, de la maR305.51 Baldelló, Zamacois, Buteixa manera que els agente de
xó i Nogués, els quals tingueren ocapolicia que el vigilaron.
!1Ó d'apreciar l'obra del mestre Bor-

F. C. Barcelona

La Músic a

gunyó.
El programa, compost d'obres a l'orayan, a dos, tres i quatre veus, Es
molt interessant, i donada la reputació
de que ve precedit l'esmentat chor, hi
ha entre els professionals i aficionats
de la riostra ciutat, veritable expectació per conèixer d'aprop l'acerada
tasca del mestre Borgunyee essent encara viu el record dels triomfs memorables assolits fa uns anys per
aquell admirable Orfeó de Graus que
ell va fundar i dirigir.

SONGERT DE L'ORFE() GRACIENC
Hen's acl el programa del coticen
que l'Orfe6 Gracienc, amb la collaboraci6 de la estibia "Barcelona" dunara teatre Eldorado deme, diumenge, a les onze del mati
Primera part: "Voltea la Senyera", Bakells; Estiueiica", af mera
"Muntanyes regalados", Barbera;
"Empordi i Rosselló", Morera ; "Cirerer florit", Catala; "La tnort de
reseca", Nicolau; "Himne Carale"
(estrena), Apeles Mestres; "La sardana de les monges", Morera.
Segona part: Cobla Barcelona:
"Lluny", E. Casals; "Da!ers" estrena. Joaquim Serra; "Moteas la Verge", Morera; "Llicore:la", Garrete.
Orfeó Gracienc i Cobla Barcelona:
"La nit de l'amor" i "La fans de
FA:bera" (estrena), Morera; "La blavor del mar", Balcells.

CONCERTS DE LA BANDA MUNICIPAL
La >mita
s .nipe r o r..X7/SICI,n 175
d'Are a fi de donar mes Iluiment a
la magnífica Exposició de Primavera
que des del (tia 3 ha quedas oberta al
Palau de la Indústria del Parc, ha
c:ganitzat qualm e esplendido festivals
dc música selecta per la Banda Municipal dirigida pel mestre Lamnle.
Els guatee concerts estaran Comagrata, el primer, a la música francesa; el segon, a la italiana, a ialemaraya el tercer i l'últim a la música ibé-

rica.

EL BUTLLETI DELS MESTRES
Ha sortit el núm. 31 del "Butlleti

dels Mestres", que comté el següent
sumari:
"L'acció coordinadora.—Pedagogia:
Per l'ensenyamerrt de la llengua catalana. La preparació del material, per
Alexandre Galf.—Qiiestió de llengües,
per Joan B. Torras Jarque.—Vida Escolar. Pels ensenyaments cicivs. Un
assaig a la secció Preparatória de la
Universitat Industrial, per Vicens Feliu.—Del carnet del mestre, per X.
Assaigs de la idancomunitat. Assaig
de valorad() dels ensenyaments a reos
cela primaria.—Llibres.—Revistes. —
Noticies breus."
• ••
Despatx de les Seccions en la reunió del Consell Permanent deis dies
i a de rnaig de ag23:
CarreÉrecs, camins i Muto.
Continuació dels treballs en les obres
que es realitzen per administració.
Designació de senyors diputats de la
Mancomunitat per asistir a la inspecció i. si s'escau, a la recepció dels
trebolis de conservació de la carretera de Borges Blanques a Bellpuig i
de la carretera de la de Madrid a
França a Serós.
Aprovació del projecte de cansí veinal de Valldan a Sant Llorenç dels
Morunys. tr(15 primer.
Ageicultura.
Continuació de la campanya de 11Mta contra la llagosta als pobles de
Zaidin. Bellver i Ossó.
Preparació d'una carnpanya contra
les malalties dels atmetllés a les ribetes de l'Ehre.
Concessió d'auxili tecnie a la Cooperativa Lletera de Bellver.
Celebració d'un concurs de bestias
bovi a La Bisbal el dia 13 del present
més de maig.
Imstrucció pública.
Aprovació de les bases que han de
regir la celebració del Concurs lliure per a la provisió de les atedrcs
i arrees anexes co les Escotes del
Treball. Superior de Beils Oficia i
d'Alts Estudis Comercials.
Mern ós la dels treballs ele La Secció
de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans.
Benef icheta.
Aprovaci6 de les nhmines per a/ sosteniment de dements pobres a arree
de la Mancnrnunitat.
Designació de senyors diputats per
assistir a !a subhasta de les obres de
construcció de ravellene en el .Manicnmi de Salo i de l'Hospital de Lley

-
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superior al tema; Ä cada pinretlada
d6na tot el que sap i si de vegades sembla timid is pel reapecte que li inspira el model, del qual no vol mixtificar-1/e cap detall.
En aquestes Ultimes obres la mi,
més àgil que abatas, ha posat el pis>
zell damunt de la tela arnb mejor precisió i els cels i els termes apareixen
amb major nitidesa; en algunes com
"Costa de Llevant" i "Camps de blat",
aquesta discreta vivesa de la mä ha
fet possible l'anotació de matisos ben
Bits i d'harmonies delicadament calitjoses. Són també notables alguna dels
jardins i especialment el "Pati Casa",
on es !liga in graciós acord de blaus
a l'ombra amb els grocs del sol ponene
EXPOSICIO EUSEBI M. DE PUIG

A les mateixes Galeries, aquest no; vell pintor figuerenc exnibeix una interessant col.lecció de paisatges empordanesos.
En general, el senyor Puig afina
la seva paleta en una gama de grisos
suaus i verds tendres molt delicada.
amb la qual °buí fines harmonies de
color. La técnica d'aquestes obres es
una mica vacialant i en algunes d'elles hi ha una certa confusió deguda
a que els termes són poc explicits.
Pecó malgrat aquestes falles que la
consulta vehement del natural corregira ben aviat, el conjunt de l'obra
del senyor Puig demostra unes envejables aptituds i sobretot una sensibilitat ben digne de tenir-se en compte. F.Is paisatgets d'Avinyonet, segurament, són els més ferms de l'exposició. Són d'entonació mis densa i tenen una mena de sentor realista, que
és un bell presagi. Les figures, en general, són menea reeixides que els paisatges, pecó contribueixen a enrobustir el judici optimista que ens inspira
aquesta primera exposició d'un artista
dotas d'un bon gust natural poc comú.

C.

CRONICA DE
CULTURA
Avui, a les sis de la tarda, a l'Escola del Treball, donara una confeiencia pública sobre "Nous aspectos de la tècnica del fonedor", el doctor Werner, president de l'Associació de Fonderies de ferro i acer
lemanya. Aquesta conferencia, organitrada pel Cnnsell Pedagogia de
la Mancomunitat, sera donada en
llengua alemanya i traduida acte seguir pel professor senyor Lana Sar-

rase.

•

• •

A la Reial Academia de Medicina,

Exposcons
ii
GALERIES LAIETANES.—
PAISATGES D' ANTONI
DE FERRA TER
Aquest distingit pintor té exposada
en aquestes Galeries una dotzena i
ostia de teles, la majes- part de les
són recoes de jardins senyodais i patis sitgetans.
/En Verratet sempre ha posat la seva rara diseredó al servei d'un entusiasme exemplarment jover,11. Es
deis pintors que no volen espaterrar
a ningú ni aparentar mis del que són.
Semnre sha subjectat al tema amb
alegra docilitat, convençut que el l no
pot afegir més bellesa al natural i
sha donas per ben satisfet si després
de posar - hi els cinc sentits n'ha erres
honestament una part. S'encara amb
el natural anib esperit modest, pecó

amb una fe exsraord'näria i molt soEL GOVERNADOR susPEN EL vint aquesta gran mcdest1a li fa gua/ nyar la simpatia del que contempla
MITING DEL DIUMENGE CON- les seres teles, saturades de la rara
TRA EL TERRORISME
distinció de la humilitat sincera. En
El governador ha suspès el tots els seus quadros ns hi ha res, per
miting anuncia) pel Consite insignificant que sigui, que no acusi
d'Aceise civil, contra el terroris- un esforç sincer; ni un sol moment
me, i que harma de celebrar-se cau en la petulancia de mostrar-se
dem ä al metí a la "Plaça de Catalunya.

el doctor Guerra Estapé. en coliaboració amb el doctor Suite afedan.
va expesar un cas molt interessant
de "laringocel". E5 tracta d'un nen
de sis anys que quan parla quelcom
fort o crida, se Ii inflen els costats
del coll cc forma d'uns tumors plens
de vent provinent de l'aire expiras, i
que Mal que desapareix aquesta causa, desapareixen tarnbE, tot seguit,
els esmentats sumes. El cas es tan
extraordinari eue en l'espai d'un segle solainen/ es coneixen 36 casos
de tan curiosa anomalia.
El doctor Sufre hiedan feu despres un detallas estudi d'aquesta
afecció, citant estadistiques i dades
bibliogràfiques, exposant les causes,
tatogénia, efinptomes, diagnóstic i
tractarnent de la malaltia i fent
atinades consideracions sobre el cas
objecte de tan notable comunicació.

CONFERENCIA DE M. PETITDUTAILLIS
Dilluns, dia 7, a les set del vespre.
Ch. Petit-Dutaillis, director de
I — Office des Universités", disserta"
a lInstitut d'Estudis Catalana sobre
"Les origines de l'imprimerie".
La conferencia anirà il.lustrada amb
M.

projeccions.

NOTICIES D'ESPANYA
DE LES ELEOCIONS

Un comentad
d'El Sol" sobre
les actes de Barcelona

lliheral.

"El Sol", enmentant el re p tiltat electoral de Barcelona, diu
Otte es triaba en un compromfs
de dificil sortida, puix es troba
davant aquesit dilema, d'una
pare la tupinada eleetoral, datIra la separarle/. Per quina ha
de dPekEr - se? S'ha d'inclinar
envers els lerroustietes. que
trastes ) d'apoderar - se de l'acta
de Revira. i Virgili. o envere
aquest, qui vol rompre tota esecietat política amb els restants
eepanyols?
No es decideix per cap i formula les següents consideradone:
E/ que hi ha 4s que es tracta
d a desposseir de la seva acta el
senyor Rnvira i Virgili i això no
es merament una anécdota sine)
un símbol.
Aquf ;: om al centre del nostre
problema. No es respecta el sufragi ni es respecta lampee la
vida a Catalunya. Barcelona ve
esent fa tema el ("gar de tot
vici i de frita turbulencia. Si no
fos per l'estima que allí se sent
a la propietat individual, estima que es tradueix col.lectivament en un ordre espontani de
respecte vers la propietat, pedra dir-se que a Bareelena es
Vil! al marge de la llei i ate
d'eric à de molt temps i en diversos aspeetes.
Per això diem que la tipinarla
electoral contra Revira i Vir g ili é més un stinbol que una
mera anécdota.
Continua dient que el dilema
fals , n, millor dit. que no hi
ha tsl dilema, puje no hi ha sind
un mal i es que la l'el o la seva
edministrati6 es inadequada a
le p necessilats de la convivencia. necessitats per a la satisfacen:fi essencial de les quals
slan fet les Pede.
El problema es redueix a cercar un ordre legal. satisfactori
i que funcioni normalment.
Després dr te,), no es tracia de
i'ap empresa de l'altre dijous.
L'INCIDENT ALCALA - ROMANONES
De e de dns quarts de dotze del
mati fins una hora mes t ard.
estat eonterenciant amb el cap
del Govern en el seu ¿espata
oficial, el eenste de Romanones.
Segurament la dedicat tan
extensa conversa als assumples
pelillos dactualitat, com és ara
plet electoral de Martos.
En acabar la conferencia i
abandonar la Presidencia el
conste de Rotnanones, els periodistes li han preguntat referent
ço que havien tractat en la
conversa.
—Res de particular—Isa contestat el ministre de Gràcia i
Justicia—; haveni parlat de coses cerreras.
Eis periodistes han quedat un
ale sorpresos de la resposta.
—No pasea res—ha seguit el
conste de Romanones.—no succeeix res i tot està molt be ,
iSobre la mateixa conferancia
ha estat interrogat després el
president del Consell pels periodistes.
—No ha tingut interés — ha

UN HOHE MORT
Al carrer de la 136bila, davant
el número 38, fou trobat alt ir
a la tarda un borne mort, segona sembla per arma de fue.
La víctima ea diu Mateu Prat
Petit i sembla que es tracia

Definitivament el proper dirimes, dia 8 de
maig, es posarà a la venda

d'un buicidi, encara que el no
ha y an-be trobat cap arma ni damunt ni prop d'ell fa sospitar
que es tracia d'un atemptat.

ELS CAMBRERS
Avul, a les quatra de la tarda, celebraran reunid general
CIS cambrere en el seu estatge
sucia!, carrer de Ponent, 6i,
principal, per tractar dels as surriptes segfients:
.
Primer. — L e ctura de l'acta
anterior.

Segoit.—Lectura de la dimiaFió del prenden), viee-president
i crenp'ador.
Tercer. — Nornenarneet deis
cIirrees dimItite.
Quart.—Assumptes generals.
Advertim a tetes oís cumbrera
que solament medran conc6rrer
al local el; que estiguin al corren( de pagament i hauran de
pree e ntar el carnet.
RIITING A MANRESA
Dijous a la nit se celebrà
titt rnfting al
teatre Nou de
Manresa per protestar de la
conducta de deterrninades autoritats amb motiu de lee dartemes detencions per qüeetions
sociale.
Regnà un gran entusiasme.
Presidia l'acte el senyor EspiP;11, que havia estat posat en
llibertat poe després de les cinc
de la tarda del dijous,
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AnhJIiRi DELS 1 1

Nova publicació de . eritable interès per a tothom, ami) artística coberta a tres tintes, del conegut dibuixant APA ; resum de l'any polític
articles amb profusió de gravats, poesies, notes,
comentaris, etc., dels mes prestigiosos escriptors de Catalunya

PREU 2 PESSETES
Els senars corresponsals poden adreçar /es seves comandes el mes prompte possible a

p

EDICIONS PATRIA - Di utaciú, 95- Barcelona
OA

assegurat el marques d'Albucemas.
En la conversa, el comte de
Romanonee ralla ratificat les
manifestacions que un diari poca en boca seva: això és, que un
cop obtinguda l'excel.lent majoria que rennim, amb 228 diputats, ha d'haver-hi una gran
cohesió, una perfecta compene_
traci6, entre els diputats addictes, per tal d'aprofitar aquesta
forte majoria per a governar en

L'ADMINITRACIO DE LA PUBLICITA'

També m'ha donat compte de
lee afectuoses cartee creuades
anit paseada entre el ministre
de la Guerra i el de Gracia i Justicia, referent al plet electoral
de Martos (Jaén 1,
DE L'ESCRUTINI A GALICIA
El ministre de la Governacid ha facilita) aquesta tarda
dades electorals d'eserutini.
&SR PIS següents:
Orense. —Capital: Senyor
Antoni Taboada, coneervador.
Carballinn. — Senyor (-sarda
Duran. coneervadnr.
Celanova. — Senyor Pardo,
conservador.
Mvadavia. — Senyor Esteve,
conservadnr.
Puebla de Trives.—Don Prudenci Rovira, matan.
Parlant de lee elecrions ha
manifestat despees que en els
eeerutinis ¿Orense (capital),
Celanova. Rivadavia
i Puebla de Trivre, s'han realitzat tota mena d'annmalies per
part de. la Junta del Cena, donant /loe que els candidata
berals es retiressin, acompanyats de nombrosos grupa. i en
manifestació es dirigiren al Govern civil, per a formular Pur
pr Io-t'ae cstt ait. ud de la Junta contra

fet a Jaén la proclamacideet,
Puta
et8
sP
Respecte
l'acta de Marte

oundant l'actitud del mius,
de daaG
vaune trrae hTar ci ma upnuag Lt DtZl
rrils.
bé I
flaalsdae, Fi auecinuseanant a, d iptepr ole:apeo
hagué elecció, malgrat
el /141
apareix dita acta adjudiek
411 vots al nicetieta Sebasia'
ai In2—
i0c6UdnIpnerrili drfoadrdim
co iPshtaaal a• icaleó
° ri
Ena Romero
m
o aCfaivla,anrtodee,l ev

izeidtsi,
d'uniforme, havia fet propar,„

da

dat zamorista Sebastian. En ae,
mero, que esteva aquest mane
despatx
ra,deelm
h
t iniebrlt
ltsre dpa io(Iti
detter.
que desmentissin tal veril,
etigi i,isileit it ca
qte
useen\loaa dsf ae vtr:iaati ieaPertrreea:nindeatcr:,
ja que

Martoe.
— En Manuel Ruiz Cersobb,
candidat conservador en els;.
tat districte, ha remes un liare
telefonema rectificant les ras,
nifestaeions fetes per l'Alele
sobre la falsificaeio de guate
aritee de que es parla, i
mant, pel contrari, que tetaste.
s que
filas el st er de aetn eis psolb alegisi nd
te han consistit en les tetes pe,

amics del seis contrari, per as.
segurar-se una majoria de 31
vots.
CABLEGRAMA D'ENHORA.,
Els socialist
B°
es sN A
d e Madrid bal
reb_uBtueanqousesAtirceamble4grama:
4.'—'Amb pro.
fonda eattsfacci6 hem tetes
el triomf obtingut a Madrid pfj
partit socialista. Es alee mea
evident que el socialisme s'a.
ferma i progressa contra tots
ele obstacles. En nom del pes
fit sonialista argenti vos saluda,
augurant-vns notas èxits, Jacitit
Oddone, secretari general."
LA coNsTrrLR
G
"CEIOS DEL COK.

els randidats addictes 1 la conducta deis candidats conservadore durant tota releed& ha de
donar 'loe a nombrosos artes
de protesta. ja que en el Parlament es veurä con) s'han infringit les lleis i s'han realitzat
Iota mena de coaccione conEs diu que en vista dels dea
tra els candidats Iliberals.
Els tribunals de justicia hi sitjos del Govern que el ConIntervenen, puix es tracta de gres funcioni com mes aval
fets mai regietrats en la histe- millor, això es podrä fer en da
dies. dones bi han mes de 3 1 9
ria electoral d'Espanya.
diputats que porten l'acta neta
L'ALCALA DEFENSA ALS SEUS i les brutes passen de 80.
AMICS
EL FUTUR PRESIDENT DII,
El ministre de la Guerra ha
rebut avui els periodistes. i re.1a está. acordat.
T t s'asseguri
ferint-se al romentat incident que el comte de Rornanones dede l'acta de Martos. ha dit que nä ahir el seu assentiment, de.
sola Ii interessava puntualitzar eupar la presidència del Sena',
ele (efe, abstenint-ee per la se- un cop obertes les Corts.
va part de fer enredador/s.
Efectuades les eleccions—ha LA CLASSIEICACIO DELS
PUTATS
dit el senyor Alcalá. Zamnra----el
La Classificació dele dipute
candidat addicte triomfä
guatee seccione del roble de . a Corta es la següent:
Demberates 96; Iliberals. 18;
Fuensanta i fet l'escrutini resulta vencedor en la totalitat esquerra !liberal, 43; reformistes, 91; gassetistes, 1 1 ;
del districte.
Sabent que anaven a come- rieles. 9. Total d'addictes, 221.
Conservadors. 88: regionalistre's il.legalitats, ho vaig detes. 20; ciervins, 20; repueli.
nunciar.
Ha afegit que està compro- cans. 16; tnaurins, 12; socialisvat que In havia falsificamons, tes, 7; tradicionalistes, 3; Indoles quals resultaren ineficaces, pendents, 5. Total de l'oposigràcies a la denúncia formu- ció, 171.
Total de diputats precia.,
lada.
Justificant la seva actitud, mats, 399,
ha manifestat que. donat el
nombre reduit d'individus que CATASTROFE FERROVLARII.
MORTS I FERITS
fornsen la seva mineria, tot el
que
León.—Un tren de la linia ¿'As'
relacioni ha de nsirar series ha topat arrib un altre proviho
mas afecte i famillaritat
sional. Hi han alguna monta IX
que altres caps de grup.
CONFERENCIA ENTRE MINES- del, quals són obrers de la via. Has
estas curats deu terits.
TERLaLS
La causa foil despida a donar ten
Aquest mal( ha visitat al tida a un tren oblidant que recia
conste de Ronsanones, en el seu un altre en direcció contraria. Que
¿espata oficial, En Melquiades
-darensftcivgo,demcAolanavre er zs ,a.
celebrant una Ilarga lant un turgo i tres plataformes
Preguntat aquest sobre l'objecte de la visita, digné que haola estat mancada d'interès,
puix es concretä a canviar
pressions sobre assumptes d'ac
tualitat, de modo general.
—No celaran enfadats amb el
conste de Romanones com l'Alcalä Zamora?—li preguntaren.
—,Jo no m'enfado mal per assumptes electorals, ni tracto
¿'aquests atora.
—Han parlat de la presidencia del Congres?
—D'això encera menys.
I s'acorniadä cense dir res
mes.
Sobre aquesta conversa Terma del Comte publica aquest
volt
"Aquest metí visité al comte
de Romanones l'Alvarez. celebrant detinguda conferencia, en
la qua l els dos conversants es
mostearen perfectament d'acord
respecte a la necessitat de manmnir una unid inquebrantable
que permeti desenrotllar el programa 'liberal t complir els
aompromisoe contrets amb l'opinió pública."
I en altre soll diu:
'En donar la nova de la visita feta per l'Alvarez al Rei,
abane d'anarsen aquest a 1,3rueel.les, han suposat alguna diaris que el cap dels reformistes
expesä a/ Pabiti el seu rifeteri en
la qüestió de les responsabilitata politiquee, Podem afirmar
autoritzadament que en aquella
entrevista per res es parlä d'aquest assumpte, ja quo litigué
per ünic objecte el do cumplimentar En Melquiades al Hui."
DE L'ACTA DE MARTOS
En Ruiz Jiménez, parlaut de
Teleeci6 en aquest districte, ha
dit que acaso difoeultats alta

Es creu que caldean heu hores per
poder circular els tretas altea yegua

UN TRIBUNAL D'HONOR
Diu " Inf ormaciones" :
Fa n'esos, quan es negociava el rer
cae dels captius, anä a Unges vea
tal motiu una persona amiga del gesr
ral Burguete, aleshores alt consista'
ri.
Al saber la seca arribada, dista'
tes i importants personalitats tarea'
nes se li preentaren, pregant
tés a l'alt comissari urt document
serit per sets ells i en el qual es feies
acusacions d'importancia apaea
cap que tenia un alt càrrec en una eits
tat del protectorat i que anava seda
a Tánger.
.A la vista d'aquelles acmaciees
de la qualitat dels denunciants, el esa
va perdre cl seu cirrec i tingué al
tornar a la Perdnsula.
En Burguete clima a l'assurepte
tramitació reglamentaria, i d'ati111
roes dies. segens es diu entre milaal,
entendran en la qüesti6 els cornean!'
de l'esmentat cap. censtituits en Trt:
banal d'honor.

Darrera hora
VN HOME CELOS MATA LA

SEVA ESPOSA
Anit ramada. a dös guarra de clea

el earreter icen Diciegn Gol/ral ee ea
remita vuit anys, eapanyol. gua i5,1
home al qual la gelesia ti fa Po'ft
el xny, va clavar dues gan:rend-i
a la sea-a esposa Merce VIcteri
dc trenta tres anys. La infelie
tori queda morta a lacte. El fe e,
devingue a la casa on vivia el rell•
as4ngur matrimoni. carrer de la Cir
veguera, 54. tercer. primera. VIO
una filla (Ir dotze anys.
Despees d'harte ec,mes el aire
Diciego es presenta a la delegació

policia del districte segon.

c

pio sable 5

de

maig de

41.1111111311111.11•1111

1923
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ELS ESPECTACLES
Aval, diesaldr, tarda.
les
rifle, preis populars. El prerios

Teatre Catalá Romea

vodevil en tres artes La dansa
de Salomé. NO. a tres (-parte
de den. l2xit del ¡tia. l'amelonant obra sorial

disurda. a ice, quarts
gran.flos prrgrama. 4 :te-

LOS PARASITOS

Crunem-arä 1' perlado ainb el
vodevil en un arte En Nandu ve
a Barcelona i finalilear g anda la
jognina de bronan SI manessin
les dones. Demà. diumonge,

A LA COSTA BRAVA
i•Nd d • En

i el
Itossinved
,,attelt ad111Pl
Prou popular.
Gente bien.
id dgratita t hl henetiei
\l e ll,r1

i nit

soTA TERRA i

LOS PARASITOS

GENTE EIEN..
quatro,
dos dod • -

.144444+44+
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1 Gran Teatre Espanyol
«Rus 1 SAWITERE
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I
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1. " 1-1. --- La filla del
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I
ritiarts dr,
4soliner. A d .,
sots terra Gente bien. Nit
TI ferririda-

Primera acorto.

La ereu de
rtlt
de SU!I plasta La,•malvasia
it.tricert
oa
urtos
. ki s ep Maula

e
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le

ASSURIPCIO CASALS
teui die anfe tarda a do. rreputta
In re, Derl el blo 4, : --d-11 rimenlar.
Sturada I Uniere 1 ',1 r oe s e ie. -.
1. ri,L.,11-n rl . El monote, de SaInt
C 1 oud 11 El tren del n e l ott ,. Un
elned del Pa p onoL -- NO ' l "
' 10
• Un roes, del Papito; a F.1 ••11‘7 , uf-- I- X11

El toa de les ginesta-

TIVOL‘

Teetre Catalá Romea

doi

1

Teatro de la Sarsuela, da
Madrid
i

1e 4, 1
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Cemice ‘e • ls
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BOHEMIOS
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t Teatre Novetats
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PRINCIPAL FA LACE
A y: dissabtr, a la n

Festa Extraordinaria
Cabaret nOolä

IM>4[31
• Laura Finillos

2

Moncayo

,rt tmcid .to.14 t

.
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n{44444.4+444.4

La tarro del diablo
D e mt itiomer.cse . 5r.*Inna
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AVUI al

KURSAAL

La Dama de les

Vallejo,

1

Cal , - e ran. Salut Rodríguez
les alt res principal; parls
do la compunyia.

pereta bufa, en tres actas,

Camelias

del mes:re nilhert

L'EXIT TEATRAL DE
.a..
L'ANY
-_
I I1,1-M4. durrorm! , , farda ) n,t

444444-044144+11.414444444+04
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Barcelona

Tome n et da lt romuunr• odmlea
Rooy Alfonio . de radrOd.
Francesc Atoo-roo 1 Votes Muro

I

Raœasð iviQrtð

Hl tuero

1 • r,‘ 1 . 41,1a . tarda I.. 'lea 1.70
4.,, 4 , 1 1 V...4 hl' :tal 1
, . lt• "4A la l l ,11 e 'O! 5 N':
n i,. 1.1 1 eriTenei- • M•nan• de sol
i ex.t ett n Juru r. v, ei,.. i , ,,,,, 0 1, ,
f n trce n..1,
UN SEÑOR DE FRAC

Un señor de frac

1

Abuela

1J eseelz l e r cirrieti.a en tres J'oye
Cuende ele la mujer_ At ar be
teliel d y la ', ralle; a aetriu LLOo-e
Nel Fa.
In.00444+4+enbeoleVolte+04****0

ffleac44444~..~..44.

ELDURADCP
COLISEU DE VARIETATS
'.. U'. á :,-, 1:,:c. tarda, a
dc clac. ; rit. a :c5 eta.
1. se “ ns pi- ..F. 1 :a44.ee. Prvjet::!: raa de netaMes pel l)cules
Les COkn S>i.15 atraceion4,
Gr.:: ¿o:; dr !a bcl); Csr.sar,ra
:.,,-
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CARMZ.LITA SEVILLA
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WALKERS JUVENILS
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MORENO
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aCee ttdeAet t adll'C-

GREEN ANO WOOD
1 la 42,1)131 arl ,o,a.
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Comben de eeeee o
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.
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Car- 4.
roztaata
moda, it MatreL (rIne . ,1 erti, !1
o 1,1,%1
41.4tti. Joc. Ottentvre
1),tula tul at ato,:
le

-ai e lustaat La tallero.

A in

• alta
En cal/11Sn d'onza va.

V1,1

1,41V.

:

la

d'Abel.

ola 'amena,

DIVERSOS -

ESIJART MIGRE
Direcció,

Ar7entina Excekior

Piar xa

cndulada de
120 per 75 cm.
Pies. 750 m.2

Festes de la g ansa Catalana
Dies 13 1 27 do maig

Fasta I: Avui, diumenge, a lea
quatre tarda. al

FronbS Comtal, Rosselló, 218

Etecutants de dansaires. Co-4

MENJADORS

(Davant de l'Hospital)

44. CARME , 44

.4116

It

Li La .131.

Plagues de 40 x

Ptes. 5'03 tozt

40

can.

FER A TEULADES
Materials arrnats ab amiant exclusivament

.J OSEAP ESTEVA 1 Cia.
Portal de I'Angel, 1 i 3 pral. :: Telefon 3344 - A
Fabrica a Sarria

2.1r4'rt.t,

MOTA

J. Rigall Casajuana

La terra del diable, 1 PA

Orfed G•ttc.er.c Eurrna ¿e

BARCELONA

1111n14

Ci_PITAL 1 RESEM ES: Ales de Lliures esterlines 13.000.090

Plaça de Catalunya, 9. Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla. Valencia, Paris,

Nova

York (a9 ula), Bradford i Manchester

24 Sucursals a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic i Uruguai

eiZAKJE21C21M

-

PREUS BARATISSIMS
421 1E3 1B
ei •

El

m i sterios doctor Wang, Fatatitat. Et cor de Texas, Semare

Diana

Carreras de Caralls
Hipadrom
8 reunlons. Dios 8, 10, 13, 20 i
'27 de maig i :1, 10 i 17 juny.
Abonament tribuna, 50 paule,
tes. Preus diaris, impostos
compresos: Tribuna. 10 posee.
les; entres. 525 pessetes. En-n
Irada general. 125 pessetes.
Despatx de Incalitats, taquilla
teatre Novetats.

bles orquestres "Barrelona" i
"Principal de Cassä da la Sol -t
y a". Ballets: "Ball dels 055010
bell", de Sant Maten; "Ball
pla", de La Pobleta; "La Pa-,
tuna • . de Berga; "Contrapäs
Xinxina", del Paliara; "La Bo-,
de La Rivera; "De pun
MUSIC-HALLS langera",
teta i taló", del Pallars; "Ballet,
de Folgueroles", "La dansa", de
Castellt ersol; "L'esquerrana",
EDEN CONCERT
d'Alanyä; "La morisca'', de GerAsalto, 12. Telefon 3332 A. El ri de la Sal; "Ball de gitanas",
musie-hall de les carea
del Valles (executat per les
TIles - Tarda. a un quart, da
dues robles I 48 dansaires);
guaira; nit, a tres Tiaras do Sardanas de concert, Sardanas
- Avui, superb programa que podran dosen bailadas pel
Azurea and Patner. Carolina de
Toles les sardanas han
la Riva, Ramonolta Rovlra.
estat compostes expres per esn vut, de la 1 nit a '4 oral nada, ser estrenadas era aquestes tesLa fiesta do la condesa X, fuga
tes. Incalitats a la taquilla del
ge›liva novelal. (Demaneu amb
Front d.
Irrops• que itt: reservin fautal.En I rada ando coneumacid: tardes dICO feiners. I pla : nl, ea•
Pis principal o primer,
tIres lateral -u, 2 tatos, S'afectes
fins a un máxim de 500
ra to LA MILLAR
crl h orl a
BATICELONAlt Gran
pessetes mensuals, per
dancing do 7 a des quarts
den i ti 1 a i matinada. Aperitif
entitat nacionalista, Si.
timer TANGO. Orqueslra 'Fzltuat
entre els carrers
gano Titulen
Aragó, Rambla de Catalunya,Fontanella i Llti- ria, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'adEnlató Principal Palace
ministració
de La Pularda,
a
un
Avui. di5sable,
Dos estrollils
quarls 'les eme
blicitat, Sr. LI.
parlits d pulula a melena. Nit,
a un quar t d once. Dos extraor-

DORMITORIS

CINEMA NOU
erina

larda,

MOBLES

1 eatres Friorof i Marina ;
El

qualre

NURENBERGER F. «REI M
formidable equip alemany, it internacionals, vencedor del 8. V.
Furth.
UNIO SPORTIVA DE 8AN8
camp de la UNID (curar Gal;
leu, Sans).
Entrada, E pt a . Tribuna, 1'80 ates.

GRANS MAGATZEMS DE

,toterlre,

64-0444444.444+41.444444444

•,,,, n

AV(J1,

res. uor
(Aluna).
Jockey desaparegut; la precio-

PIIP eornplauc• ona dona.

f

1-;
, ten! de de Ere Me,:tre. i H:inne Cata:a, de l'Ar.e .r. '

CASA CENTRAL : LO.:DRES

Cincrna Princesa
41 •:1

FUTBOL
Avul 1 demà. 5 i lT de maig, a les

ESPORTS -

4.•

pre-

e,

5 ,1. e s trene s . Els perIlls del
Yukon, oinquie 1 sds(- Chi% au llin , p o r Jackie eoogan.

e

%Val Pa.

!l'unan/al . P3ffii . Vialkyri 1

1, 1 7 i , d i ssahlr : als porills
del Yukon, to,oer e attarl
rpisodi;-: El premi gros, por
\Vallar • P e -d: El saga)! do
Cardi; E.Is prodigis do t'Sky;
ð* Mes dolent quo el cólera,
.A
ro'r Pille West. Dona?). 01,-,_
l''' si.) matinal t-Ertnie a un,.

Gran ("afile= de Tunde 0,•,1
n 11 ... .
n 11.110+: Una nena emba l -

Denla. d l- Irrcnce. ; les orze
C(i rr.äti, LeT'e^.1 c,:n1011

per

044444444444444+444444444
4.`

e++4+4444+11

Saló Cataltinva

SALUT RUIZ

.4•444+404+44444eev44444e. t44.044.1444eP4444444e)4444

ittersals: Barcelona,

o

44-444-14.esttree-444444444.4,0440

SOC A QUI (Nandu)

na. ESTRENA da les obro; "Dalers", dr doaquini Serra, i 1-11mne
Català, Boira i músira d'.Apelles ti/estros; "La tont de 1.1Ibrra", del Diestra Enrir, Morera.Obres deis mestres Barbera,
Cala/ä, Nicolau, Casals
(Ei i Garreta

dinaria partits, Primer, a pala,
Chistu I Irauregul contra Quintana i Aguirre, Segon, a ciste11a. Barrenechea i Lasa contra
Vicente i lohazo.

pis (In'alitat li g ue). 0 , 8n meres; Entrada general, 0'18 pes
soles, - El timbre a cäricc del

d;, 1 Ma l ( de C r ea muleta de dila1-^ I tlt a vu.t 'arda I a
1" , . 1 c , eid I ntt-GRNNS 1 00.
una

Barcelo-

Preus: Idolges, 10 pies-; Puta
gues pati i eireulars pali. i primer pis (primer rengle't, 140
pesarles; Cirrulars pati i primer

ram
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Fr 1,115 l re oilos de

e
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re Deso • fe d'una
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Palace Cine
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t,opt II ole • dii - -1.1 •1 .
:•,;-1/1-, rio Id e 111P111
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guilles". Debussy (1.a audicid
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"Tristany i [solda", Wagner,A tres quarts de deu del vespreDespatx di localitats a Comptaduria del Teatre.
Teatre Eldorado
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BASTIDA

A

PASSEIG DE GRACIA, 18

— GRAN BASAR DE SASTRERIA, SISTEMA NORDAMERICA
Aquesta casa liquida totes les existències per donar lloc a una gran transformació deis seus
negocis 1 la immensa fama que ha adquirit per haver fet irrpossible tota competència amb ella
quedar:, justificada, aprofitant ara la baixa actual per a realitzar l'esforç d'oferir, en el ram de
sastrena, inoits avantatges al palie, en novetats Robes i Tall, de manera que els compradors. amb modestíssimes quantitats podran vestir-se a mida tant bécom si acudiss In a les més famoses i luxoses sastreries.

Oferim rebaixes de més d'un 50 per 100
Vestits perfeccionadissims i com si fossin fets a mida amb robes de gran xic i t311 anglès
Vestits de fil d'Istiu a 15, 25 i 40 ptes. :»: Vestits llaneta a 40, 50, 65 i 75 ptes. eis
de superior qualitat Secció a mida amb robes elegantissimes i estams de gran xic a
59, 69, 75 i 100 ptes. els de qualitat superior: confecció i forros de primera
A base dels mateixos p reus confeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport i C'nambre..

Vestits per a platja i Pijames des de 10 pessetes. Pantalons per a Tennis, de franel.la , "esterilla" i seda crua,
des de 10 pessetes.

SECCIO DE CAMISERIA

Secció Gèneres de punt

Colls fil, piquè i seda des de ptes. 0'75
Camises percal, coll i punys,
"
7'95
"
blanques i color des de "
4'95
46
Calçotets, des de
3'95
66
Carnises a mida, des de
10
‘‘
100,000 gorres des de
1'45

Mitjons fantasia des de pessetes 0`0
66
di
2'95
seda
44
Vestits interiors, des de
10
1'95
Samarretes jumel, des de
Elàstics gran moda, des de
1'45
10.000 capells, des de
2'95

En la Secció de Sabateria, models selectes i classes de gran luxe i molt sólidos. En les Seccions de Corbateria, Bisuteria, Mocadors, Marroquinería i Perfumería trobareu gèneres d'un gust selecte ì preus baratis.
Sims.

L'assequible dels preus que regeixen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, segons sigui la importancia de la compra, amb maquin es d'afaitar, perfums, carteres, bitlleters, moneders,
tes, raspalls, botons per als p unys i agulles de corbata. De tot aixó, la Casa Bastida en té grans estocs.
Els clients que de fora estant vulguin proveir a casa nostra, no han de fer mès que enviar 50 céntims eri
segells i els será. enviat, a correu seguit, catäleg amb mostres per al vestit que vulguin, figurins, un centimetre i detalls d'un sistema o4ue els permetrá prendre's la mida ells mateixos.

onwasri 222ME511E1 f2 3

Teatre Apolo-Avui Els ParasIts

E

FI

(beaitPOTENi0Ai
MADSExu Av)

so

11W28051

C

LA LLOM BEL JA A LA 111A

12111

WI

is

poluciones nocturnas, espernoilurrea (prdidax sean:la:es). cansancio mentol, perdida de
momnria, dolor de cabeza, vertigos, fa:ea
rorpnral, histeromo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso. por
crónicas y rebeidas que Sean. se C41.17i3 pronto y
radicalmenle con las
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higiénie amb SOLA DE COMA marca FORD, Box—
calf, tall angles, doble sola de cuir a

14 •1
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359
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Ptes. paren

SOfiei EÌHÎaI

Grageas potenciales del Dr. Soivre
Ind ncadas eepmcislrncnte Jot a g otod o , en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
roles>, v para conservar basta la extrema sejea,
sin viorentar el organismo, el rigor aelual, propio de la edad.
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Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Final filel Ralib133) ggi
3 2111712EM3023EMENEI
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/armadas de FAI nji.a. Pertogal y acercas.
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De venda: SUPREM,

56.— LORES, CODINA
I R010, Trafalgar, —
& A. NIETRON. Payu Calainnya. 17. — BERISTAIN,
Fierran, 1 . — LAPLANA I C.*,
Ferran, 15. — SCHILLING,
Yerren, 23. — V. FERRER,
Plaça Catalunya, 12. — A.
VALVERDE, Condal. 5.
„...
núm.

Próximes sortides de BARCELONA
cap al BRASIL i la PLATA

--red Hui , de 0 ailda 8.olt.
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núms. 3281 A I 4521 A.—.18ADRID: Correr Alcalä, 47.—
Tel. 4684
i totes les altres agenotes a le, pruvipals etui ate
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BARCELONA: Rambla de Sta. Mónica, 1 I 3.— Teläfons

1

Sucursal de Barcelona .

Cap a Centre América i Sud Pacific
(Venezuela, Colárnb(a, Equador, Perú I XLI.)

Per a Informes, dirigir-se a la Soofetat

DR. GALLEGO

Elevadors són garantits

de Banque pour l'Etranger et les Colonies
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FERROCARRILS ITALIANS DE L'E87AT
Ofiolna de vletges I turisme.—Venda d. bulleis per als
ferrorarrils iialians. — Informes ; preesupostos gratuits
per a vlatges a Itälla.

Al minuto.
Forre taal

de benzina (dides 1
marca íxhausta,

Vapor DUCA D'AOST A, el dia 19 de maig
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IMPORTANT ESTOC en

rior.,

pintals. La ter, Mis lepor•
tant ilEsit tuya.
Eaperialltal en tapiar
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LIQUIDACIO
Màquines noves,
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micaNics: COmr;are talkle de reosraciono imanyaneria) que bl by/ toro
lltmedora llena maquina de rondar
NEGOCI trattpasso

Apartat do Correus. 602
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