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La Política
ACCIO CAT.,1/.43-.-1 I LtS
ELECCIONS P2.2 A LA

El sotrac de la passió esqueixa la vestidura de les imita-tes. I
Joaquim Sunyer té una sala
MANCOMUN/T.IT
ales'aores les ánimas apareixen nucs, tal cene són. Aqt1C3tS dies,
d'honol• rs l'Eapoeicid de 2rlinaPrdsitnament s'ornparä e! Cons:ll vei a. :.;11 Ice Ilsitat encaro
episo dis de la lluita alcataral ens han mostrat T'anima nua
homes que portaven la vestidura de ciutadans dignes i de cen:ral d'eleció Catalana dc 13 intcr.. aquesta Exposicne, per:, ha vist
venció eLVff.S:C erztitat en 1,:s &c- les dan:Tres pintures d'Ea Supatriota s catalans.
rian& per o /a Mencemuni'm de Casanyer a la seva casa da Silga
Aixó era una disfresaa, i sha vist alló nue hi lluvia dins. Mi- lt:T> a que ire,, te erlebter-re e! Mea la cosa de quiere dies.
Durant
reeels culpables d'un robatori e lectoral com. amagats a la redac.
.
Entro aquestes pinturas, lii
cej del seu &pa escriuen articles d'escarni, amb la mataixa mi
bavia un retrat de moaa. caraque ti ha el propésit ds preSr":,,,
'
.que el diumenge passat introduiren en els infectes t'Anima de Sane. sewar ondis! ainres del nercional.sme 1 renta, qua tenia un pa:lastret
Neutra nosaltres harem vist m'ab una intima indifer?.:nan el tetera! eu ben n.,mbro do d:str,etes, y ru acata' amb les mano. La
cara el posat d'aquella no.a,
rcertncitem a tors els add'e •
d'aquests homes ele les aigütes fangceran en, havert
el to vera/ella:1c dcl vestit,
Arr:4 (atecen i a tots e:4 .51;,t juru t serena en mig de les baixeaes (1112 al nostre va- tant ea
erisor que li velava una mira
seu
que
negriaven, ella surten dele caus on han conescut clandsat'nan .,7 u (2'e
rel:: -remato f:us a la mirada, tot en el qwere, era
aent ainb els ruls terbals leerauxiates i cas aboquen deimunt les
amarara pura i pintura de la micecees
çtic prengui
eses de l'enveja, dc l'odi, del despit.
• Cc: :2/ r,.:tral.
llar que avui es pinta en :1
mó a.
Llegiu, patriotas catabais, la proaa descomnosta del diari ra.1.W.11i1
DIUS
C.fT.12.4NS"
Poró de tots els quadros que
e
,teenaó
oblidat
ja
da
iota Ilei da Ileia4at i t.e teta c
aional ista„
( esperit, i afegint al furt rea:itzat l'escarni cantea el e —• 1,1m
Dma passai. ditns.rts. Si'rti posada En Sunyer ofciaa a les nostrea
estat víctima. Davant l'explosió irada da "La Ver da Catalit- a la re,.de agre -/a nora prblireci.5 da atirades, cap en vaig vetare da
prose?;ti.,rne nseionalista, eettillIda e ta:a punyent i amable a la veeya",hom s'adona que el naufragi d'aquesta gent és total, i avis
r.'..p.'ell:nrmt era ez:ensa di- azada, aom una humil i originaestan salvat ni alió que en la derrota completa salva Franecsz I
l/satina int.erprst atila de la Pasfu.só 5 DIPa gran paputaH:c9.
Franea.
aió de Jestierist.
r"s trobelks do i',Ituteri, ce
Aquest quadra representa un
Ene han pres una acta de diputat fent colla aneb cls lerrou- t''S n77'uis reta :::!.:Tra'a‘s grara's ncrt•
basqu^t de pinu sitgetä, aquells
*tes; i encara ens diuen que no bavem sabut ciafansar l'acta bro"ns, ti
el res::13 dcrs fa:s fapinaque encara que estiguin
tob iement guanyada i pretenen que els harem d'estar agralts
hice careces dé rert, 1522, la "1-raperla pobra coratklia que han represantat sense ex.t per far vad- /1r:a de la lit.-ratifra ein'alr.rta anhga", criailats a la manianya, fan una
°jareta d'aigua de mar que els
ee que s'interessaven per ;a rastitucid d'una reprasentaci6 par- draa Nicelca d'Olwer; "La poesia traala. En Sunyer isavia donat
cate!are :;:oderne" , d u Tornes Gar- nie
lamentaria que ells mateixon han ajudat a furtar.
ruta pina una ciolaa actie-a; !C! "Ii;S:;',A7 jr.! Catelanism,",
Sentim la tristesa de comprovar que la devanada ?atina i po- «22
tud draraatica; per entra les
,
,',"Anton: Rc: .i.-a i
la de la Lliga és neolt rMes forta que no suposLvam. Articies grafio del gran patriota pelones Kos- branques s'hi scntM pasear el
cona el que ahir publica "La Veu" eón el mirad d'unes animes •
i rno;t.; ckrcs li•n.1,c1.'s en vare vent, el vent natural era daga', amb gais, 1 darnunt de la
auca. I canastas animes, vistes tal com eón, fan por.
i
prosa.
cabellera deis pina, slai ve1a
El s'alma pata Iota bolla coberta
Nosaltres sabrem mantenir, clavant la grogor veedoea del
trsure
ei nas un turonet al/adesp:t, el mig-riuro de qui demostra la seca surcrioritat espiri- d'EA! Feliu Elles (Apa).
y :sabia amb una llanca do cel
tual damunt l'adversari. Aquí teniu, barrejats en un mateix odi,
transparent i uns nuvolJts
ELECC;a 412E COMPROMIels infitts jurisconsults de nissaga prestigiosa, els pervinguts
tantissos.
JARIS .PER A LA DE .1,- Eque han arribat a llocs alts per una de les poques equivocacians
A prima: terma del quadro,
.V.-IDORS
que sein En Prat de la Riba en jutjar els homes, els electorers
En Sunyer havia posat un maree
meedreits, orfes e sentit moral, i els petits =nenes d'una jodt.':ir al Ilma. al Satt do Cera de les ale cia color de, terra crua, i arrambades al marg-e, al peu mavenut valla i arrugada. Acaben d'enllestir un cap contra Cata- Cases Cens:storials
laya. Acaben de posar en mans d'un anticatalä l'acta que el po- cid de campromiscris per a la de se- teLt dz la pintura i ga.re..w cala
lee Ce Barcelona havia donat a un nacionalista. I ja els manca nadars. Presidí, l'acte senyor 15i scriis dal quad:o, una dotzea
de figuretes mig apuntados
traes per agafar la ploma i per abocar damunt els expoliats el marquts d'Arena, ac!uant de secretari na
reproduiea un passatge dramael del Munieipi, senyar CiJudi Platahe de les befes i de les injaries.
nos i Font. Lo 1PfeSel interina /o C0113' tic de la passiö de Nostre
"El Dilunio" troba fluixedat en la nostra campanya.
ayer Jesucrist.
tibiCS ell serors EJstiltls, Viryam.-.•
cega. Es dignitat, da desdenyosa superioritat. Diu que la Lli- fa i Casadas. Per a la tanta definitíva
HL veleu el Crist abraçant-se
a..érnala sang, i que cal ma la sang per lluitar-hi. Nosaltres no jarca eleg'.13 eIs sen:iers Anasa An- amb la seva Nace, el Cireneu
óa tenir-la, la malr sang, perquè aix6 ve de naixenea. Pare, ta, en concepto de secretari i ro» amb una bata rígida iaaa pozat
itssiu-em, amb la sola fermesa de l'esperit aquesta batalla a eueruradors cts smars loan Torisa. de han lionienet els soldats
els jueua, i el capith lalanala
t'eta com el diumenge passat guanyarem la batalla electoral. i Salvador Brenzen.
Tot seguit ce D'as:3 a l'elecr:j
muntat en un cavan roig
.re 't ans cora eis homes hurnits, els jovençans de la política,
tienells de la tècnica del sufragi, veuen al seu dessota, cai- cómpromisario, tosen: notes per 73 d'anques precises crinera
varo era . .senyors Josep Marfa Arriar.- ventejada.
fteels grane polítics que malversen l'herència gloriosa d'En tcra i Vtnlró, ¡corp Clapors
De moment ias queden una
i F:ren;e: n
els grane periodistas madura que porten l iar diari
Joan i Po ,e$s, loclinttt mica astorats davant d'aquesta
.ment, els nous professors de l'Ese& famosa que reben Mari(' de Nadal i Ferrer, losep No- interpretacia bíblica. Conacasea
•
Matemàtiques deis mes experts clemente del lerro neeis- ‚toll i Pajel, Joaan ,:n. Pastells i Coll, que no us ho eapereveu, verb
.n eeecomposlció.
Bonavenlura Finja i Tapia i
a mida que U3 ho aneu mirant,
Vilaseca i Boa.
veaeu que aquellas /apareara inL 'aCIC CC1P:ellCa a les dea argte a
ganues, arrecerades vara el
tnigdia.
marga, censo cap pretensió,
sanee cap preparació teatral,
FESTA PATRIOTICA,
com un grup anònim, tenen alguna cosa divina i profunda;
ARENYS
l'anacronisme, la impropUetat,
El :arre benvolgut amic E^
la
fesa
patriótica
A
que
se
celcbraSIMIL P.FZE.M.47Ult
tot el que hi ha da fiaura de
Luis ':clau d'Oi wer contaaua
•
dnineenne, a Aren.ys de Mar
Naixement, de farea popular,
Cada segada que par cornbatrc
ates estat d'al/ir, per be
assistiran en representació de "Nos. de grotese d'-ex-voto" i ermissrai • la iniciar - se una mi- l'integ*tne de les coreo generador,
:r2 Parla" el.; senyers
Massó
11 cual, d'anar
rosae. parrietiques cesto invocar l'e:tem- rens i /d- - - erre i Buil, del Censen ta muntanyenca, velen que s'aguditza, s'afina i es transpaasa, aeemetra segurament ple d'Irlanda, he dc lar un esforç per daca:u d'aluesta entitat.
renta, i agafa un aire delicat,
ge=. eent puguin ser tres els no esclafir la risita.
un sentit humilrnent religiös,
El mar= Camba, que ces ha dit
psras ee sutura de la ferida
HOMENATGE A PALI tabiamant eatalä,
tafltCu vegades i en tan eloqüents
erl lava
CLARIS
discuroos (lile no lii havia dos proAleshores aquesta escena do
'a 'al del censor Nicolau
I'Lvaageli, coronada per una
Yoran::,:t el Cent:te formarte:a Pro7. a a de poder aterir als blemas nacionalistas que fossin
acgidors larilcie ami) izuals, ara convindria que ho tornes Hemenatge Pcs Caria i Dieda de Cae- pina indiferents, per un uel calaria cada sournen- a dir. La rana gran autoritat ere evi- pro. formal per Le cantata J. N. Pan LDÖS i cense asaz/ardes., la veleta
.
aquestes pagase. tarla que ets regionalistas tractessin Claris, Lo iaie, C. de A. del C. i de com es va Ilagant anu la el parcona-el-Le eis tuilaatre5 d'Irlanda
la 1., 1. N. del d:stricte V., Catalunya, /lata; que la volta; cona t e fa
:es maltea persrmas de
en una riera d'espantan que 11,1 ca- A. .1.1 A. N. Ers MantscrraiMs, acer- fatal i viva, cona es va aau\ - 'itst , el s arao**
Ni • o- pasta
.
ning93, recé que not arribar dc..y n sel.lic:.tar el canear: de 1s
layant tata idea cia truc, toca
..a les següents:
a posar-nas evllectivament en ri- paracions pnbligues,
a la festa de no- Taca d'ardida combinacia cercMartinaz Domingo, dicul.
brea Ial quadro s'omplc da gran:rna'ge.
2aaaa. 2 . 1artf Esteva, Carrasca,
Acció Catz.lana es, ara corza ara,
Al ‚es faja- acijes rs ¿asar acordat cia i eentiment, no sabeu si
Paea X .raia.es , Jaume Utrillo, la host d'exaltats que espitaseis Eauna trohatia o una insplraciö,
un programa del.: artes que se celebrav
J.
en a., mon de Valera, :U la Lliga Regiona- ran, el. qual seré
si ha estat sin moment inacasoportunament
donat
aiaiaa ia Icranaa,
Frrderia lista el, el grup d'hornee heroics que a catteix.,,
eient de ¿luna Ei ha estat una
nrijaneant una dicen:id
G:ronesT, Lduanal
han aconseguit la ecnstitucid
ilarga meditaeló adolorida,
diricid.: al pobre catar...).
un,F arra Recasens, Perahaga•
Ner- l'Estat lliure dir/onda.
ib .sigui coilaatgul, us aneu cong',', it t yr.s, Costa, Dilfi DalEls irlende.sos, ¿da
PESTES AL DISTRICTE vancent qua aquesta escena de
zs a
Carroba, Partagas, R. avui governamentals irlandesos, s,m
la Passiel, pintada per En SuCaaap alans, Farra Janaana.
D'ARENYS
un semers que &han passat una conyer, que de /arietar cop d'ull
Martorell,
Difens que z . c, ¿lada de l'Aseeosi6,
Alexandre Ila d'anys jugant-se la vida. Potser
lla pagué aembiar una extravaCsalunets, Daniel Girona, Cinto cap no ha segut al Parlament d'An- findri, !loe cl San n nari de la
Mate da
gancia, una rogada hi he-a po'Ica ts de alorioU'l, Daurella i glatvrre. Eridentanent, cap ha cstar Des de la MiseMeardia, Cana ds sa.: la mirada i el cor, la veasu
Rull, Jordi nus
ministre de Sa Graciosa Ifaiestat Mar, un gran ApIce organitzat pels
'
limo' de Mona-J 1. 1u, Agua:! Britànica. Cal nomes recordar el nacianal istes dsl districte, er celebrar com la cosa mas natural i mas
Calvo, Dr. Naguas, Josep vida! mas de Miguel Collins, el president que, amb Ort i res provocariors de!., viva d'aquest m6n.
.No ss pas l'obra d'un horno
L iobatera. Llufs Plandiura, de l'Estat Lime assassinat actas. D'on enemics, el die. de ¡co eleeeens es hefaca el qual s'imagina tot un
J OU, Enric Panadaa. Dr. preeedia? De l'exereit. Havia estat e ta estel un dia de da! i (-cid-rae-se escariar!,
amb passible reconsEssaare.
capitost de les tropes rebele.
altera l'esplhdida ziadria.
truccid arquaológiCa, amb lecCoraissió d'alumnas del Esta Es també evident que als actuale
41 fiad hi haur3 Ofici, cantal prl tures i acasulLes, i escull els
maximalistas de Catalunya els se
Normal:.
prestigiót Orf6 d'Arenya, pronunEl Pre sident dt l'Afamen, ae- gran tota comparança asr.b ele repu- ciara una al.leenei6 el c'actor Ronca modele, i assaja els restits,
els moviments, les cares. Avui
e to: Pare Rahola, i els a ta /l
la:calas irlandeses.
Do::, prez:ere.
e is
sus ao hi ha bornes d'empenta
Dones: co ens podriem posar d'aAl migdia, dinar popular.
-te;snarB .Vle,
ni de fe prou grans, per pintar
haventes, Hornaza J. M. da cord tots plegats per arretonar, al1, chales del dinar i en =Dar, ha- d'una manara digua 1 grandiomenye interinament, e! Daratlel Calladas de serdanos.
agarra, Xammar, Madrid,
aa
les grane escaries U:diques.
U 3llial senyor Geti,
S'hi farà, tansk, nt:ting.
tont 121u:cm-Irlanda:
La pintura d'ara va darrera
Guanyariern =oh.
s, rr tt, senycrs Ainaud, GolaHi eseistira cl candidat triomfant d'un moment d'emuló, d'un deHr. Puig i Sala, 31. Ferrä,
Caries Soldevila senyor baró de Clic!?, haese anunriai tall sensible, d'unes guantes
r
, IS.
tatnbl
llur assistMela ers Centres i gotee de sang i de tres raiga da
Sunyer, Bofill i Ferit,
N abiala,
loventlits Nacionalistas i cls Potnells
ur. Ea, das. Grau, Dr. Vellbd,
de /mentid, de tot a distritle, ¡res:Aval dia un Calvari a la mate Tar ragona han asara els La situació a Europa dits frs llurs respectiva banderes
nera de Rubens o del Tizia, em
que
la
fasta
es
Peltfa
caperor
Tot
'teca Juan Pons i eir. Bofa.
El Govern belga ha examinat
ponen que fea una gran pea
12.11 ; de Girona, el senyor
re) extraordinaricnient coltrorreguda.
danteria, uns quanta metres de
la nota franoesa de resposta
a Pie l de Mallorca han te• Govern alemany I l'ha trobada
tela insincera.
neKratiat els senyors Bartomeu
artriNG
A siwr BADURNI
Per l'home d'aquí, que viu
fluixa. Per consegrient hl ha fet
1C1
Tus i Maroto.
de cara la nociva terra i resDijous teinent, dia ro del carretel,
algunos addiolons, expresant-se
mat1 s'ha iniciar, una envara rmis energloament. ligera neo fas miting a Sant •Saolm- pira i sospira bataga paisatge
reor a en l'estat de N'Eudald Frana ha acceptat les modifI- ní de Nota, en el atol hi frenaran part, nostre, no crac que es pugui
afirial de eecretaria oaolons I la resposta serh tra- entre abres oradere‘ ab diputara
donar una més justa visió de
Arana Cat
tul aban alana'', havent pa* mesa oesseguit a Alemanya. El Corra Er, Lluís Contténys, En .1jer. ia Pr:E5:Ó del Crist qua la que
reí Domingo i cl diputat provircial
ens d6na Ea Sunyer.
ores. donar el Hit un parell (Mitin* o el dimana se celebraEn Sunyer s'ha encarat amb
rk rt Par:s una noca conforh- i e.r-candidat pel districte, Joan
- /la
Coanairet
Marisiany.
els
pins, Una tarda del mes de
e:tat tenté raen visitat.
ola franco-belga
:Ta
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mare, el pintor ha earninat sol,
arrectrat del vent, no lluna
d'e:1 hi ha la mar una mica
prisa i na bon uta revoltada; el
pintor ha pcnsat, amb la PassiO
del Crist, l'home davot de la
tara viva i el porró blau i les
cfndries abortes ha tingut el
sea moment religiös. Ha anat
allargant-se-li aquest, moment,
se li ha anat concretant i Iligant amb aquell paisatge sen,
aqualls pins, aqusil cal de mara
I > lea figures rnistiques han agafat cas, petitetes, temirament
eoiorides, arrapades al marga,
tramolant una ralea de fred. 1
el pintor ha pintat aixa, i rifa
mas que aixa; ho ha pintat amb
respecle, amb sobristat, cense
deixar-sli anar, sease desfigurar la gra.cia i la hurailitat
d'aquest moment religión.
I naturalment el quadro n laa
qusdat una cosa que no pot asaras, mes catalana, i per ar.c.3
mosaltres ens ho mirem, i ens
ho tornan) a mirar, perquè guara

un artista ens cap donar dintre da la sera obra l'essimula
mas viva de la nostra terra 1
nostra boinas, nosaltres ene
quedern al /lavara da la sera
obra i no ens en sabriem Moure mal.
asen Marta de Sanar:1i

CARNET DE LES
LLETR ES
LES RZ VISTES ITE3ARIE.1
Valery Larbaud, en les seres cuelerendes de Barcelana, Va donar-nos
una visió ‚je La moderna. literatura
francesa a ir.vés de diaria i revistes.
I.a história literaria de la França contamporftnia pot cencretar-se en ds norns
de reitja datecna de publicador; periGdipes. Passa alguna cosa scinblant

a Catalunya? Trcbariera an nombre
revistes per fcr-hi passar les idees i
els grum que ha dirigir les marres
llenan? Fies ara fa pxs anys, si. Entre el "Vasaor" s 1- Europeo" i la "Cata:lar:ya" hi Ita mig beffie pie d'accions
i reaccione literarias. D'un quart temps
eriq'a, es endebades cercar un periddic
de bona capalia. L'Unta que aval padria aspirar a ésser reprcsentatin, "La
Revista'', és un camp de batalla i una
zona intermedia, alhora. Eh escriptcrs
de tenclèncirs salta oposades hi donen llurs criis de guarra, pecó collaboren. ''La Revista" no es ua
gan de grup: al alistar de Caries Riba
lii veuren, por exemple, J. Salvat-Papasseit o J. M. de Sagarra.
Caldrien, paró, revistes de grup. No
ala ha proa anab unes liglnes clivcrsea i eclIctiquea. No n'hi ha proa amb
un rccull literari, alguabarreig pacifie.
Voldriem que l'apassionanient destrtea
• nostsas escriators en collas furente
i enetn:gues. AleAiercs "La Revista"
hauria deinat d'estar el ptlas redós
d'ara i a l'untosa dals orees gene:rals ditera eruuieoe mourc's Cl inoinent s1gnii1catiu de les Ceras -ala'a-

frs. Per a1x6 cl desligarla i l'espesen.
licuirestant, ja san 'Ja Reviata" que
tcts Cho critico (ir la nostra literata:a
feces pc1 pasión: da López - Pica
agrairnmA i resrecte.

ShIp-boy

f

tha

uri mix a ialalarra

Francia co ha adamar enguany
pera a .4e,glaterra eles ha
• es en vigor. Amb =tia del canque
vi, un diari de Cornuailles aconseill
cls seas iectors, zens dubte en un niornent de ceniusló, que endarreriesin
d'una hora Ilurs rellotges. Els ingenus
—la majozia—varen creare d cor.sell
del diari. Els vius ieren el coutrari.
Alguns altres rontangueren perplexci;
en el dubte s'abstingueren de tocar les
agulles. Du mantea que cl dia assenyalat per al candi, la bona geut ele
viola a tres llores du cuenta.
•
Despres, tots fan eaforqns per poaar-se a'accrd. Tan aviat fan aliar les
agallas er.davant ccm eadarrera. ha
aesconcerr encara dura.

El vlalge, del Illlriscal Fock a iareavia
L'allSidi higo-palma
Varsevia, 5.—Despre0 del banquet
que decti el president del Gansa general 31cm-ski, al mariscal Froh,
cl qual es canviaren elusius discursos expressine de l'amistat franco-patetina, els convidats, entre els /mate
figurasen els tau/ubres del Gavera
de la Dieta, del Sena: i representaras
de tata eis carreras d'opa:ió de la
cletzt polonesa, adreçaren un telegrama de ralutació al general Weyaand,
el qual ei, aquell moment s'embarcava a Tole, per anar a possessionar-se
de l'Alta Comissaria de França a Si-
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de

la vida lllliMil

el Mallfillilli

(Continuació)
de l'Auzias March, per elifilaa1
iota Pedal mitjana nar-n'ill un:
v i. te la moda de les robes moMon bon senyor puye que parlas ea
rasques, moda que ub .t;i3teix [prosa
ancara en el quatrecenta, ja atina val ab vos per hacer un falca
raen decadent s atenuada. 1:1 en rima ho dich sens por qu'In digau
Magnbnini vestia aixt alguna
[no,
egad a a l'astil turc una ampla hoch sera '1 test mas dubte'm de la
túnica !larga fina a lesTa o l'al[glosa.
jaiba i l'allitem marcara obrats
La cacera entrara aovint ert
amb fila d'or i cJe seda. brodats
da colora, orriats amb Iletres ala programes de les lutos auli
quea: en la recepei6 magnifica
arabiames.
que fati Alrona a Frederic
Anava sovint anab el cap des- que acabara de coronar-se¡JI
a
cobert, filtres regadas dala un Roma, en el Papa havia baneit
anular/ fose que dula el nom el sau matrimoni arab la neboa
absurd de "papafigo" i que te- da del rei, hi trobarem les dan -,
nia una forma Ines fantaatica
que el nom, capell alt, punxa- ses, els concerts, els torneigs
gua corbat cena un monumental i els convite amb el tinell parat amb tata la vaixella d'as' i
toe docell; al costal traben' els
argent, amb taules
capells de sol fets de llana, els 1/130
plenas de viandes,
ele palla, guarnits arnb sedes, amb sernpro
fonts que ragen vi inex
amb cardona d'or.
hauriblement i en les piques de
Als peua, sabates de pell o de les quals naden les copes d'asceba, cense cuico a la sola, la gent que ee n'endít
l'assadegat
qual cosa obligava a aortir a
cavall o a emprar una mena despras de beure, talment com
d'esclops per anar pels cara -era ai les planes del Tirant tornes,
sin realitat i vida. Ei trobarem
mai massa polits.
també la cacera dele reta er.
A les mans, guants, emplee una
frasca vall, davant un peal punys, brodats amb flora o tit tu()
on s'aixequen les tentemes goomatrics, ornats amb des
magnifiques de l'amparales barres relatas o amb alguna
da les divises d'Alfons; el mill, driu, de la nora daalfons i de
el llibre, la garba, la garra. Un Luercia, la seca. enamorada,
guantea francas., anomenat Flo- bellas damas bellament arrearoa establert a Barcelona, és el das que esguarden des deis seus
aervicior del t'e l, qua E permet, miradora l'ardiment dele cavar
marcir poc freqüent, posar les llore que llene-en a les Seres les
atraes reials a fora la botiea. segures sagetes.
Planten encara al Magnanian
Per a la cae a la indumentaels joca, les dances lot soria naturalment canviava,
jure; ajustat, un mantel l curt i vint dernana qua li cavia mouno estivals, Earguas polainas ratelles bailadores, té a la se.:
amb sola; a les mans, uns va cort Ali Amar, Fatima 1 Çaguants forte de cuino, o ba, si liat moros juniare, Moratact
era cava d'oca'', un sol guant Abdalä i altres diversos moros
a la (Lela, la 1Ttä en qtA es balladors; passa per Barceloportava el falcó. Per a la guer- na un voltejador i el fa anar
ra o el torneig, les millors ar- palau per fer alguns tempramadores milaneses o les cotas ments" i ei paga amb dan flo-n
de malla catalanas o franceses, rins da.--..Més especialment es
sovint amb incrustacions d'or delitava amb la müsica, són in1 padres i caberles amb man- nombrahles els ministrers, els
sonadora quo desfilen per les
tells de colors esclatants;
braa l'ascua Ilis o Ud/sal:al, planes deis registres de la can-,
amb les armes del rei o les se- callarla, catalana, franceses, esa
res divises; ai cap l'elan ornat panyols, italiana: Perririet i
d'or plomes practoses.
13onsenyor, Nicola i Abraham i
El alagnanita era singular- Stola i tanta d'altres: Rodera/
ment afectat amh aquasts das dit do la guitarra, Eduard de
deportas: cavar i bornear. L'a- Vallseca, sonador d'arpa, de
passionaeen ja en la ecva jo- rabal h de bandúrria; Joan
ventut 1 en envellir no els Montpalau, sonador de psalteabandonava. Velen com justi- ri;els tocadors de viola i de Raúl.
fica la primara d'aquestes CC- 1 al costat de tots olla els cantacs: Salvilla, Aliot, Anaqui,
0'25 aficione: -Jatsia los nobles cavallers e gentals horneas, amb grossos sana i freqüents
eautadans e bulleses do nos- estrenes. Ort el rei pos a un es-.
tres ragnes e torres, per lur wat especia! fou ea l'or;anatnatura e condició, sien e /Jalan zació de la sera capella que va
ésser dedicats al virtuós caer- arribar a asee: famosa al raen.
cid d'armes, per lo qual los Quan l'emperador la san!, a
dits nostres regnes e terres a la Nàpols, tot i venir da Roma, ea
cosa pública ¿'aquellas, sets resta admirat i aorprbs. El
nostra victoriosa e triumfal Magna/lista no va planyer estora
bandera, son molt banavcaluro- Iii sacrifici per fer-se atub els
sament defeses e posats ea dol- minen aantres, arnb e l.a rala
eon de pau i tranquil.litat, em- llora tonos-iotas. Va enviar a
pero, cesaant o no estant ne- Roma expressament una raissió,
cessari lo dit esercict doraras, que parta lletres de creara:a
no es cosa decent o comanda- uns capitols de coses a lar,
bI 3 que Effiguen an vields re- com ele de •qualsevol ambatza,
de que venen guata innu- da solemne. únicament per car,
merables inals; pss-què fonch car cantora i eontractax-los,
cosa coviaent e corgrua als Jaulita Torres, un deis mestres
desaus dits, en lo dit cas, ca- de la t'apena, segusix tot el
landre arnb aueells o cans al regne buscant infanta de bella
¡el o exercici da caes, corn e n. veu per a dur-los a liapola. Al,
aquel! sia prefigurada plasent lees enviats airaren amb finalie
pugna e batalla a que !os so, tats semblants a n'anea i Aloe
badila deuen, segons lur na- manya. Quan vol quo Pacana,
tura, stat e conducid, en lo dit panal uit cert Eilipot tu/orina;
cas, rnolt éster inelinats." encarrega
Balate ganerat da
Sembla que estiguem llagint no Catalunya ell mateix el via
una lletra reial, sind el prtaleg
siti i ti pal-li arab -les pus per.'
d'un labre de e.aaa, cana aquel l suaesires psi-aulas i manares",
de cara de mora que tenia a la Al rei de Castella que li ha de.
seva biblioteca. En Giménez So- manat un cae.tor la contesta:
ler va publicar l'itinsaari del "de los dos uniores tenorastes
alagnanim; fullejant-lo es veu que nos havenma, de preseut,
bé com el rei eslava poe en un en la nuestra caletea/a vos en ,
enntela Iba i com continua- riamos el uno, el que nos ha
ment els seus afees el portaven parecido mayar mäs 'Una° e su-s
d'una banda a l'altra. La cace- ficient a vuestro servicio; el
ra escursava el cami i capant otro oas de nación d'Alamanya
anava savint Alfons, töt, fent
e ha ciertos acceedientea ea su
sea viatge. De tota citas ea- persona, entro los entapa, ea Ina
gradara: de perdius, liebres, nätieo, car cierto tiempo es ea.
trancolIns, corn del cerro, del lado que no havia ceso, e ea
senglar o de l'as. Mantenia una tal, quo buenament no puede
qualitat infinita de soasas de partir de ciertos cempanyones
tata mena, ¡labrare, podenca, da su nacion que 5611 de la dita
alans: estora de tota prooedén- nuestra capella, antas en la /loe
cía, talccns pelegrins, aacrea, na que cuadra su voluntat fuee
grilants, bastarda, proveneals; se
serle p.erigloso
un exèrcit de maulera i dots- de constrenyido,
tornar en frenesla... nos ha-e
munters, falcones' i ajudants
enviado por t'asarnos ven
els atenia, tots vestits amb la vemos
tale tenoriatas de Franea a d'An
nursia del rei, inuntant eavalls lamanya a el primero qua bite
magnIfics, portant una daspeque conescamos segar,
sa formidable. Gossos i !atocina yernos
aren presents que rebia sovint bueno, vos lo enviaremos",
, (Seguirà)
i que feia sovint aixl mateix, es
.Pranoeso Plartqrag
prou eone-guda aquella poeaia
ts
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Nordamerica. amb assistencia
riels presidente o delegats de les
Carobres Ofirials de Com p re de
les principals poblacion, d'Espanya. per ocupar-se del ,•onte_
comercial amb els
Cnil s . que acaba el dia 6 de ii•teruhre pedxjm, per haver estat
cl e miuriat pel t invern esparryol
en la Gasela de Madrid de I? de
novembre de 1922. Es probable
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er escriptura pública. autoritzada en 3
de Factual pel notari Coctor don Antoni Gallardo i Martínez, la CATALANA DE GAS I
ELECTRICITAT. S. A., ha adquirit les fabriques, béns mAles i immobles, concess;ons, contractes i, en general, tot e/ que constituia d
negoci de la Societat LEBON 1 COMPANYIA
a Barcelona.
En conseqüéncia, la CATALANA DE GAS
1 ELECTRICITAT. S. A., ha quedat posada
al lloc i dret de la Societat LEBON I C.', des
(101 dia 1 de Factual, per a/ coinpUment de tots
els serveis que aquesta ertitat venia prestant.
Barcelona, 5 de maig de 1923.
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eriín, 5. — Comuniquen al
,prassa- que les tropes beliorounides a la península
d;aanchat ka , han derrotat Teblanca capturant o mastaretots
el 5 caps quo el diriTit
Faa.—Uavas.
Eta SASIOLE.NCS RUSSOS ES
REVOLTEN
Vocera 5.—Cine milions do
promogueren disturbis
regirme del Volga i a Gris

eta

eeviets enviaren abundas:, trepes a Carelia. per rei SirSr la revolta loma—Hayas.

París, 5. — Durant el mes
de maig a octubre, abdds inclosos, la Borsa de valora de París
lancera els dissabtes.—Havas.
París, 5. El dimarts el
Parlament reprendra les seres
sessions. Els projectes que es
diseutiran, a mes a nade dele
pressupostos, eón el referent als
poders deis prefectes en materia de taxaciú do queviures, un
altre sobre incompatibilitats
parlamentàries, un altre sobre
la repreesia do fernbare clandestf en els vaixells mercants,
el relatiu a l'alça iLlicita dele
lloggers, i altres.—Radio.
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Es segur que el diumenge comalcasa la repatriacid anunciadas' torees que estan a laafrica
CALMA
Ei comunicat diu que no hi
lis res de nou en els terriloris
—
protectorat.
JA SON TRES!

El "Diario Oficial del Mi ceri s de la Guerra" publica
r..encriaments de dos volun:ara per a l'exèrcit del MarAz5 aquests són tres ja els
;:?straats.

IDRNARA A HAVER-HI MINISTRES REFORMISTES?
sasieia tarda es deia, amb
ras.: se la crisi que rnotivi el
aaar a la presidencia del Seee n-anistre de Gracia i Justernaria a tenir resiie en el Gabinet el
prescindint
a die la reforma de lar¿o la Constitutiió.
5PONSABILITATS MILITARS
a a. ZA DEL CONSELL SlaPREM
'e del Suman de Guerra,
mati, s'aun-da aprovar
,t del fiscal en la propos. a favor del comandarit
71-11e de la fiSralla es retor:s tr,erits contrets en cani3ei irr nuest cap ei fan creditor
eseens en la seva carrera
'27 71.:C

, etrnana que ve no te asirp vista el tr:bunal.
v:rent e3 retni:r?a el ple,
te trama: ordkori i rasOrdre de St Ermen7.e:xer el; experbents
aare concessió d'atines:a C011a ara"aCCIONS A EN RIZAN
Atoe:: teati ha conferestdat el get -. E:uan amb el ministre de la
brc La reisst que Se li ha
e eeeest, peCr a depurar les resecoadm.Mstrat.ves en l'exercit.

•

o AL SUPREal
itietisia de reserva,
Josep ltfunyeiro,
. 7 ele Corunya.
eles dc juny passari
-eeva el general de di, actual conseller del
• :15 noms que CS duen
eocant figura el d'En
governador militar de

13 crisis

egiriciú de

egos

tre senyor Bergamin. El dia 25 i sobre el mateix moral, el diputar sacialisia Ferran de los Rios, i per a parlar del mateix assumpte s'ha ccnvidar l'Unarnuno.
"LA. EPOCA" ES LAMENTA
"La Epoca" parla del prcblema de
les responsabilitats i del sentit de la
mesura, confessant que el desig de
les responsabditats ha ofegat l'eco
eraltres problemes que no són atesos.
Tots volem que no prosperi la impunitat, perú cal advertir que ha estat necessari que rinteres politic deis
que cerquen l'agitadas per sobre de
tot, ensopegui i compleixi la fundó
d'increpar passions perash l'opina\ se
senti de cop poseida per l'afany
càstig.
La Justicia militar comple j a el seu
deure.
Peró, i si no es tractés d'alzó? I
si raspiració primordial dels que
mouen l'opinió en direcció a les respansabilitats tractessin de cercar altres efectes i assolir alares finalitats?
; No ham d'intentar la resposta;
queda ací les preguntes i treiem tot
gallejar.
Són multo i molt urgents e:9 problemes que del-nene:1 l'atenció del país
perqué guardéssim preferenc:a excloguent un que ho es. Ni totes les realitats espanyoles se circunscriuen al
camp dc Melilla, ni el trist ist:u de
reet ha de pesar sobre la nostra vida
pUblica de tal faisó, ene tot quedi suspt1.3. Solucicns a altres problemes i
requeriments a altres nuclis d'opinió.
L'OPINIO D'EN MENENDE.Z
PALLARES
"Al Parlament no es poden exigir
responsobilizats perquè no hi ha figura
de delkte ni possibilttat de concretarla, ja que el Senat batirla de crearla abans. La conderrma d'Era i Lema
seria injusta, car les responsabilitats
estan ddiades: san del resam i (lea
S2Ili heme.
Pcr feries electives, cal una revolució, la qual donaria pas a bornes
esas, a una práctica administrativa
neta, a un cencepte de. la justicia deparat, restaurat; seria la renovació.
Una revolució sabriem en comer/y,
no un acaba i san de pensar en les
forces extremes: sacialistes i comaInstes davant.
El Tribunal Suprem de Guerra tS
un Codi, peras en canvi, per exigir
respowabibtats politi:lues, ni l'Estat,
ni el Parlament, ni el Govern, poden
ferias.
Per tot aixó, les actual; Corta moriran d'un c6lic, tornant per la boca
red el que han metjat sen-se poderle, pair. Les respansabilitats, pera),
sha a d'exigir: l'opiada del pais les
demana a criar i les espera com a una
, fundó ineludible a necessäria.

PER ABUS D'AUTOR!.
PRESA DE POSSESSIO
TAT
a hl entrat una causa in- • Arnh les fermalitats de costeen ha
comandan: de la gi tär- pees possessió del canee de primer
:. suposat deliete dabas tinent fiscal, Angel Noruega, canseIler togat, fent un discurs que ha es, tat come:lar pel president.
GENERALS HAN DE
PERMIS NEGAT
CALLAR
En Lerenguer ha tornat a
F a dtes visita al capità general En
ron fereneiar, per la tarda, amb
per tal de demanar-li perPee la conferencia que l'ex-Alt el ministre de la Guerra, i
aquest que havia consultat el
Cote.sari pensava donar a l'Arenes.
cris amh el resident del Con17,ia net,la que el capitä general
sell de ministres, h ha negat el
senil inclinar a ce/tic-eche el perpermis per donar la sera aliuna
Es Berenguer conferencià aliar ciaila conferencia a l'Ateneu.
ie e2. amb el rn:nistre de la Guerra i
El general ha acalat la decid
ltri931a T.:e no va tenir mes sort en
ata ministerial i de seguida ha
cssent probable que la
etiviat una tietra al president
'''''..tereeia no es doni.
G overn creu que, essent próxima di l'Atenea manifestant que no
podre ocupar la ratedra de la
reler tura
de les Corts i tenint el gecorporacid.
''-ral &t ender un lloc en el Senat,
h
!abre establir un precedent que
39 ACTES PROTESTADES
&aria a concedir permisiens perParl essin a l'Ateneu alees miEl ministre de la Governació
'tes in
ha dit aguaste matinada que
roe, eulpats pel desastre del Mars'havien ja rebut lotes les ade
Ifaiaar ala& els amics d'En Betes de les eleceions últimos, a
renguee ass
eguren que aquest paria, excepció de tres do Canäries.
ti l'Ateneu dimccres que ve.
Venen protestadas 39 actea.
El duc d'Almodóvar del Valle
42S CONF ERENCIANTS SOBRE
ha fet resaltar la diferencia
LP-S RESPONSABILTTATS
existent, amb les de les Corts
da 56 di ssertara
a l'Ateneu res. anteriors, en las quals hi
las respa nsabilitatt, l'ex-minis. vien 135 actea protestados.

fcr una 1011 maniobra l'E slal de

Geuern belga la caves addicions

D'ESPAN):A 1 EL MARROC

s yojecles iier

ONCH re101'Çil 011Call l'ollorllia dci ruin FIC ffillIÇ3
a la t'esputa francesa

alumna entrant su celebrará

una 110Pd C011lergllCid franco-be;gaInglaterra partidaria de 1193 l'UPA CO31f1
iiiail3

El pros contra

París, 5.—Dels canvis de punt de
vista que s'han canviat entre els GV n
verlas francés i belga a propósit de la
nota alernanya, resulta que Bélgica
apeas-a per complert la resposta donada pel president Poincare a la nota
alemanya.
Despres del detingut estudi de la
resposta francesa a la nota alemanya,
els ministres belgues han arrasar a
reforçar l'argumentació francesa.
Les addicions proposades per Bèlgica no tan sinó posar mes de mar.ifest el carActer inacecptable de les
proposicions alemanyes.
Poincare ha reunit i incorporar al
text primitiu de la referida resposta
bates les observacions fetes pel Ministeri belga.
Un cop incorporats els textos belgues, el document complet de resposta a la nota alemanya, surtirá aquesta
ni de Brusales.
El praxiin dissabte, a primera hora
de la tarda, sera llamar a les Ambaixades de la Gran Bretanva, d'Itàlia
i dels Estats Units.
La mateixa nut será donat a l'ambaixadcr alemany i comunicat a la premsa —Hayas.
BeuseLles. 5.—El emiten de ministres It acordar per unanimitat que les
proposiciena alerraryes eren inacceprabies —Haras.
Londres, 5.—El "Daily Mar anuncia que ele ministres helear! migan
Theunis i Jaspar anima a Parla el
dilluns o ditnarts valent per conferenciar af. Poincare aro', relojecte
de di scutir el nou pla franca-belga
de les reparacions que estan preparant el3 senyors Barthnu. Delacrnix
els membres de la Comissia, de Reparaciens.
Conferareia durara dos dies —

UN DISCURS DE LORD CURZON
Landres, 5.—En im discutas premiaciat a Primeroseague, el ministre d'Afers Estrangers británica lord Cursen, de- receta una acció concertada entre les principals pe:andes interessada3,
per a sortir de l'acera sittiació de la
Ruhr.
Referint-se a la Conferanc ia de la
pral en te se celebra a Laitsana, declara que seria una veritable vergonya
roe ternés a comenzar la guerra1 -lavas.

L'ACTITUD DEL GOVERN AN-.
GLES
Londres, 5.—L'Aghseia Realter diti que es prnbable que el
Governs britanic exiamini la nota alemanya conjuntarrient amb
lis reapesla francesa.
Es quasi segur—afogeix l'Agancie—que contestará a la dita neta, despres d'haver cona
sultat amb els ahnte.—Havas.
Londres, 5.—Sernble que el
Govern es mostra disposat a
aconsellar quo l'Entente doni
una contesta cornil.—Havas.
ELS GOVERNS ASGLES I ITAa
LIA CONTESTARAN ENSEMS
LA NOTA ALEMANYA

Parte, 5.—S'assegura que el
Govern de Londres i de Roma
contestaran a la regada un d'equests dies la nota alemanya.
No seria gens estrany que en
certa mesura estiguessin concertades les notes anglesa i
Segons informes de hon
origen, esteran redactats d'ai-,
tal manera que Alemanya no
pugui reune-hl cap averany
la mediada que desitja per sobre de tot, i el qual desig sosta
la resialaneia alernanya.— Radio.
EL S COMENTARIS DE LA
A PREMSA ITALIANA

Roma, 5.—El Govern no ha
donat encara a coneixer la sera impressió sobre la nota atea
manya.
La "Tribuna" oopina que els
aliats no contestaran probablement, a Alemanya en un dosisment ente, sill(S en una doble
nota, una de enajoria i una altea de minarla.
E! "Corren d'Italia", òrgan
popular, timba les garantice
ofertes suficiente i acceptables
i judica que no ha d'oposar-se
una negativa formal.
L'"Epoca" ven en la nota un
document d'extrema importancia, que ta per objecte fer recauro la responsabilitat d'una
nezat i va sobre Franea.
Per últim, "11 Mondo", el quel
as d'oposteia, afirma pel contrarl la instificianela do la nota, des del punt de viera financie: i dii les garanties.—Radio
IIINDENBURG I EL PRINCDP
EITHET. FREDETU ra DR PR EISSIA FAN EL "BIZARRO"
Berlin, 5. — El "Vorwaerts"
assenyala que la guarnició de la
Reichswehr a Lichtersele, prop
de Berlin, va rebre solemnement la visita d'Ilindenburg i
del princep Eithel Frederio
Prússia. Ele soldats presentaren armes davant d'ella. Al

os Mutan de le3 Inbrignes [mg

quarter s'issä despees la bandera do guerra alernanya. — Hayas.

BARALLES A LA CAMBRA
P RU SS I A NA
Berlfn, 5.—La Cambra Prussiana rebutjà per 248 vots contra 79 l'ordre del dia de desconfiança dele nacionalistes en-

vero el ministre do l'Interior.
Ni t'aguó cops do puny entro
els comunistes i socialistes, —

Hayas.
SUPRESSIO D'UNA REMORA
Coblença, 5—L'Alta Comissió
interaliada ha suprimit el cärrec que venia exercint l'alernany
senyor Wolff, qual cärree tenia
per objecte facilitar el Iliurament de carbt a les autorilats
interaliades.
Aquesta mesura es perque el
senyor Wolff, des del dia primer, fine a la data, no ha aconseguit quo es faci una sola re-

mesa—llevas.
DESX, RES DEL PRIMER DE
MALO
Munich, 5—En la sessió
la Cambra, el ministre do l'Interior va prometes una informada sobro els maneigs dele
nacionalistes i socialistes, amb
ocaslií del primer de maig. —

llevas.
ELS PASSAPORTS ALEMANYS
Coblenea, 5.—El Govern alemany publica., fa pee temps,
tlecret castigant amb la pena
maxime d'un any de presa i dos
milions do DMITS tots els que
infrIngissin ect que esteva disposat respecte els passaports
per entrar en els territoris alemanys, donant facultals als Governs dela Estats alemanys per
proredir a l'exptilsió de les persones que consideressin merca,
xedores de tal mesura.
L'Alta Comissió interallada
dels territoris rhenans acaba de
dictar ordres prohibint
de l'esmentat decret en els
territoris ocupaste, fondant-se
per al«) que no fou sotmès prèviament a la cera aprovació.—

Hayas.
LL CONSELL DE GUERRA CONTRA ELS DIRECTORS DE LA
FABRICA KRUPP
\Verdete, 5 —Censen de guerra pele
succesos d'Esscn.
Continua l'interorgatcri del; processäts.
El director comercial de les Fabriques Krupp mandes% que ja khan%
del dia ¿atetes era costura establerta
a totes le s fäbriques de la Ruhr tocar les sirenes pe r a assenyalar l'entrufa d'a l gun destacament fe:anees.
El seryor Oeterlec, que té a les seves
cerdees ura part molt important del
personal de les fähriques Krupp, i domunt del qual pesen per aquest motiu
grans responsabilitats en en que 'leerregué, tracta de tren-re-'e-les del damunt, allegara en defensa seva que,
en arribar cl destacament franc2s,
trobava. de moment, de la iftbriea, i que, (pian va temar al sea despatx, llagué de sortir-nd nevarrent. per
tal ¿amar a prend r e part ura !Temió
de directors, per a la qisallita via estat
cridat.
Fit'S an, tets els pose-nata segueixen la táctica del senyar OeterInek,
Es a dir, que cada un procura tirar
les responsabilitats que se li puguin
atribuir damunt deis altres.
El processat Krupp, contestant a
preguntes del president del Tribunal
no nena que la mateixa vigil;a dels sureeseos s'havia accedas per la Direecid
de la Fábrica r: . 11 si les trepes franceers frica alguna requisa, toquessin a
lade totes les sirenes de les altres
flbriques, manifestara que anta a una
reunió ande els altres capa malgrat
sabe r que els obrers tractaven en aquell
marcase mernent d'obligar els franceses
a ret i rar-se de la fábrica.
Tombe resulta que el processat no Ya
sentir al baleó de la sala on se celebrava !a Junta de Directors, fins que
diTué que sl'havia entaulat
de fr b Perla.
L'altre nrocessat, Maslier membre del
Consell obrer de les fabriques d'Essen, declara que en iniciar-se els ‚accesos, arengä els obren, aconsellantle s calma i cordura.
Rapen la ,saiva convicció que els
successos hourien pogut evitar-se el no
haguessin tncat les eirenee.
A rientintracid declara l'eficial (rancias Derieut, cap que era del destacament que enträ el dia d'inercia a la
Fabrica Kremp 1 que fou agredit pels
olerers amotinat,.
Fa una elehllada retada del que va
succeir i afirma que merare els obren
aeribillaven les frenes del seu crimendam ent amb teta mera de nrejectils,
el corseller obrer Multar, llama d'a.
consellar cordera. ron, acabava de manifestar al Trihril, cachava al contrari, les turbes perqu ataquessin
tra s cantó els soldes franceses.
FI conseller Muller protes1 ames
energia d'aquestes afirmador% i sosti
ro que ha tranifestat anteriorrnent.—
Hayas.

Brusseales, 5.—El Govern belga ha
decidit acceptar el text integre de la
contestada francesa a la nota alemanya.
Se seguirä el procediment de
de-mb duce notes iguals contestant
a Alemanya; una a Paris i una altea a Brussel.les, als representants diplomarais alemanys.—Radio.

UNA REGLAD! .1CM nuSSA AL
JOPO

Ga briel D'Inn an zio

parad per constiltur-se
amoló de

Y. es tren del

dalle una despesa
Albany, 5. — La Cambra legisladora de ¡'Esta! de Nona
York, ha derogat l'anomenada
'llei-seca".
Eta sa consociiibncia serian
ara les autoritata federals les
que tindran do reatar en el sise
cessiu per l'aplicada do l'esmentada Ilei en el territori
l'Estat de Nora York.—Ilarae.

lift2

—O—
Milà, 5.—A la sena propina,
de Gardona ,aatia terminant Ga<
briel D'Annunzio un i libre Proa
bre el renaixement de !litera,
en el qual exposa la nova latera
pretaciö del Coran. Confin que
la seva obra contribuira a ate -a
nuar ela efactes del contrast
entre musulmana i cristiane.
D'Annunzio ha assegural que
farts tot el possible per ajustar
moral i mate r ialment la causa

de l'Isla/tia—Radio.

ELS AFERS DE L'ORIENT

Moscou, 5.—El Govern dels

Soviets ha reclarnat del Jamó la
remesa de set vaixells seise, ancorats a Gensan.—Havas.
GING MILIONS DF RUSSOS A
PUNT DE MORIR DE FAM
Moscau, 5.— Segons una noticia oficiosa les persones que
estan a punt de morir de fam
a les regions del Volga i
Crimea, sane Pll nombre de cinc
milions.—Havas.
ACORD ENTRE Ef. VATICA I
ELS soviErs
Moscou, 5.--S'Ita are-chal a un
aeurd amb el lastica, accedint
els súrtete a que la missiú
apostalica prengui a earree seu
la gerència del sanatori d'Emptari a Crimea. La missia apee(atice s'obliga a tenle 300 Bits
a disposieiú dels soviets.—lla-

die.
MATANtS DE JUEUS
Moscou, 5.—Per orelre del
soviet central, els soviets prorincials han organitzat manie
festaeions a favor dels jueuc.
Malgrat aixfe, la 27 divisid
vermella ha organitzat un progrumo, saquejant els magatzenis i les botigu p s dele jueus,
A Chrnikoff els camperols
han publicat un manifest declarant que seran assassinats tole
els jueus que s'aventurin en el
ea ni p.—Radio.
EL QUART CONGRES DE L'ESGLESIA PANkUSSA
S'ACORDA PERMETRE EL CASAMENT DELS BISBES
Moscos, 5.—El quart Cenaras de
rEselasia l'anrussa ha decidir, en la
seca darrera •reunió d'avui, permetre
el rnatrimoni als bisbes russos.
S'ha aprovat una resolució decidint
la supressió total deis Monestirs.—
Radio.
ELS EMPEDERNITS JUG.ka
DORS PORTUGUESOS "TIMBES" AL MIG DE L'AIGUA

Lisboa, 5. — La peda de
seguretat de l'estat venia observant des de fa temps que el
nombre d'excursions pel riu
'fajo era mes gran i que en
elles soMment hi prenien part
nomterosos grupo (nomas.
Per a ala?) fleta uneo guantes
llames i canoes en les quals
ela agents, convenientment
disfeesats per a no assen adverlits i fingint-se altres excursionistes, començaren a
realitzar actives observaciona,
que al cap i a la fi hen dnnat
el seu fruit.
El dia elegit per al cop de
ma, la milicia, en un mornent
determinat i responent a un
senyal convingut que s'ha fet
des de terra, ha dental una batuda, admirablement organitzada, cercant i capturant set
llanxes en les quals llurs ocupante es dedicavan a jugar des
de la ruleta fins al "monte".
San en gran nombre els jugadors agafats.—Havas.
LA FESTA DE JOANA D'ARC A
PARIS

París, 5.—La dieeceiú d'Obres catallques, d'acurd amb els
diferenls grupo que desitgen
commemorar el tecleo de maig
el record do Juana d'Arc, ha decidit que es formará un sol seguid, agrupant-se cada un dels
elements Mitren de Hur respec-

tiva bandera. El carácter nacional d'aquesta festa no 08 vol
que sigui desfigurat ni acaparat per cap grup o partit i es
tracia d'associar eta un metete
homenatge l'heroina loreneaa i

la Patria.

IÁil demosir3ció lurcil

011111Cüil

per mi solsocrelilri del Goieruflieora
Constantinoble, 5.—Parlant el sotssecretad d'Afers estrangers del Govern d'Angora respecte de les gestions realitzades amb relació als representants turcs, tant a Consrantiroble com a Lausana, ha declarar
l'esmentat sots-secretari al coronel
Mougin, representant del Govern de
França, que el Gomera turc no ha
realitzat a la frontera de Siria cap
concentració de tropes amb prop6sits hostils, sinó que, al contrari, esta resolt a mantenir amb el Govern
francés les nailon relaciono possibles.
De les explicacions donades per
l'esmentat sots-secretari d'Afers estrangers al coronel afougin resaltada que la presència de les trepes
turrares a les proximitats de Siria ve
exigirla i per tant justificada per les
operacions de desmobilització de rexercit jure —Hayas.
•

• •

París, 5.—Contrariament a co que
anunciava san despatx de Lausana,
din un telegrama de Constantinoble
que Adnan-bei no ha fet encara cap
comunicació respecte de les gestione
del representant interí de 1111 Comissari de Franca referent a la concentrada, de tropes turques a les
fronteres de Siria.
Segons la premia turca, la resposta d'Angora serä dilatória i exposarà
que la concentració de tropes respon
a una mesitra sIe seguretat.—Radio.
Eonstantinoble, 5.—L'Aeancia Rete
ter comunica que durant cinc dies
no Iii ha hagut cap moviment per
part de les trepes turque3 concentrades a la frontera de Siria.—Havas.
GI:ANVANT TEMPS
Constantinoble, 5.—Segons els diaris turcs, la resposta del Govern
(l'Angora, relativa a les concentracions de tropas a la frontera de Siria, sera dilatória, pretextant que es
tracta només dc mesures (le seguretat.—Havas.
Constantinoble, 5.—Malgrat
que la premsa oficiosa declara
que el Govern francés s'equivoca respecte de les intencions de
Turquia a Siria, les autoritats
leenls mantenen l'excitada popular pel mitjä do noticies fa t5M—tiaras.

EL GENERAL HARRINGTON A
CONSTANTINOBLE
Constantinoble, 5.—Aquest
mata proerdent de Londres, i
retorta a aquesta capital, arriba
el general Harrington, Alt Cornisaari anglas i dala de les tropes interaliatles de Constantinoble.—Havas.

LA INTRANSIGENCIA D'ISSIET
PAIXA

Lausana, 5.—En veure sir
Hormas Rumbold, en la reunió
d'ehir a la Goznissiö política la
intransigencia d'Ismet - paixä
sobre alguno punta del projecte sobre el regir/1 judicial apli_
cable als estrangers a Turquia,
ajornä la discussió i es passä a
l'examen dele artielos del traetat referents a les mesures
d'amnistia, arribant-se fácilment a l'acord sobro ela examinats, puta les divergandea

creas de mínima importancia.
La próxima reunió del Gomita sita t'asa per al dilluns, sens
dubte asid) l'esperanee que en
converses particulars es podre
atenuar o salvar el perill en el
qual ha esta! a punt de cauro la
confortarte ia .—I1 ad lo.

Assistieä a lacto el cardenal
Dubois, el qual ha excitat el rol
dels seus eln . ressans per tal que
contritmeixen a donar Inés eSplethinr a la testa, illuminant i
adornant Pura cases i dornicilis socials —Radio.

LA QUESTIO DE LES CAPITHA

l'A LISIA AtallIA CASABLANCA-DAKATI
Casahaera, 5. -- Fas dos
avions que fan el trajrcte Casablaraia•Dakar han arribat a
Río de Oro, proneguint el vol
cap a Saint-Etienne. Degut al
retard considerable quo els ha
ocasionat la torta rinvolatla que
ha regnat aqueats dies, es diri.
giran a Dukar sense ter escales.

aasumpte quan les converses
parteoulars que ae celehrin entre els plenipotenciaris donin
una possibilitat d'intealigencia.

—Hayas.

SÍ

LACIONS JUDICIALS

Lausana, 5.—La qüestió de
les capitulacions judicials restara per ara provistonalment al
mergo de la conferencia, reprenent-so la ditscusaiö ¿'aguas!

DISCURS DEL SOTS-SECRETARI DEL MINISTERI D'AFERS
ESTRANGERS BRITANTC
Londres, 5.--El sets-secretari del
ministeri d'Afera estrangers, Ronal
Mac Neill, ha pronunciat avui un

diacurs a la reunió celebrada pel partit conservador a Canterbury.
S'ocupa de politica exterior, mani.
festant que el Govern de Bonar Lava
ha sabut resoldre anda é.xit complet
la, difícil qüestió de Niesopotimia.
Anglaterra no abandonará Baasera,
pecó está disposada a evacuar Mesopotämia en cl termini de guatee
anys, tot seguir que el regne de Etasal sigui admès per la Sederas de
les Nacions. Inglaterra, la política
de la qual, favorable a l'Islam, él
ben notória, ha co:replert i complica
tots els seus compromisos amb els
ärabs. Lord Curzon saben. mantenir
a la segona cnoferencia el punt de
ViSfa, anglis i no dubtem que, meta
cès a la seva encertada gestió, el
tractat de pan amb Turquia sers
aviar un ict.
Mac Neill acaba el seu discurs
manifestant qu, per arribar a una
solució pacifica i satesfactória de tots
els problemes exteriors era necessari mantenir icrrta l'aliança amb
Franca.—Radio.
•n••••n•n•

Gabriel liertrand a l'IMsitill
de himica !duda
SEGONA LLI(7.0

En aquesta 1110 el professor
Bertrand expose la continuada
de les seves recerques sobes
transformaciona aparentrnent
espontànies ocorregudes a les
materies orgeniques. Les substancies que acompanyen als pro
dueles ontinguts d'aguaste
sa havien ja estat en part estudiades per Claude Bernard,
Serninent iisiòleg francas, no
arriban! iteró amh ols microscopes exislents alsstiores, ole
petit poder de resolució, a de.
unir ni les seves caraclerístiques ni la sena forma per la
qual cosa varen anomenar-se
"diastasses", parienta d'origen
seco, qua vol da' "no sa que es".
Du Remarca fins a Bertrand,
s'han anat coneixent Mur.%
diaslasses, totes elles per() trae
ció hids.olitica prineipatment ac ,
tuant e.bre els hidrats de car,

bu te
Hora observa en el artera pro.
doctor del a tafea" tan abundes
en les comarques de la Ama i
de la lama, que quan per una
retada quaiaevulla si ()bella la
seva esrorsa, el laten que eurt,
fluid, i sis color gene va aspessisal -so i enfosquint el color
fina esdevenir una pellicula negra capee de preservar el reste
ded'aeciö atmosférica. Els indigenee de la India han aprofilas seques! cos per tal ds fer-ne
vernissos. al. Bertrand ha estudiat acuradament aquest fenemen i ha investigat especialment les substancies conlingudes en el latea: dues eón cepecialment rehundieses, la una productora de la transformarbi
no nnenalte "lacassa",
transformable, el -lacta". Es
prosas fàcilment que la transformada clts1 lacol dc degluta a
una oxidada cansada precisemeta per la lacessa". D'ea
m'esta guisa Bertrand ha (tsecobee! la primera diestassa
productora d'oxidacions, o stgui una "oxidassa".
Pera, la importancia de la lea
casca és encara mes Je carece
ter tècnic: mitjançant ella pot
prsparar-se el vernis proceden
del latera avui ja d'una manara
científica, puix que ala estu.
diat la intimitat de la sena socid; la presenoia de la tarases
explica la colorada de fruits
en contacte de l'aire oom les de
Ist beguda (ser/tentativa nememida sidra; ha primas tuteare,
tia uoneixenea i per tal el diag,
nestie de la rnalaltia dot vi mea
menada "podridura noble" ronsistent an la tormaold de fila.
metate sólida al posar-se en
contacte de l'aire juntaMant
antb criarle de les seres proptea
lats més notables.

4

Les sardanes

LA PUBLICITAT
1 tarda, a la Pina Retal, audici6 a
carrec de La Principal Barcelonina.
Centre Moral del Poble Nou, Passeig del Triomi, sa a les deu de la
nit, :ludida de sardanas a canea de
/ la tabla Barcino.
Per una mala informada diguarem
que a l'Aplec Excursionista que se
celebrarà avui a Pobla de Clatainunt
slavien oblidat de les sardanas.
El que passa és que degut al preu
excessiu que demanaven les sables s'ha
hagut de prescindir de les sardanas,
si bé amb molt de sentiment per pare
dele organitzadors.
• 5•
Arm, diumenge, a la tarda, hi halita una extraordinaria audició de sardanes a carrec de la cobla La Principal del Camp, de Valls, al Centre
Autonomista de Dependents del Camera i de la Indüstria.

Diumenge 6 . de maig de 1923

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Die 8 de Maig de 1923

per tal de tramitar al dia tots els assumptes pendents, cosa en la qual
que e1\1
1
en eis pressupostos actuals ve ratifi1.
8ITCACIO
ATMOSPERICA
cada
en
un
castas
acorde
complementaGENERAL
A
LES
ESTAT DEI. TEMPS A CATALUNYA A LES 8
Et. RETORN Al. POBLE
7 DEL MATL—(Obeervooiona d'Europa, Nord d'Å/rica i
ris.
ASSOCIACIO DE MUSICA
DEL MATI.—(0baervaeiesa de la Sarga aueteoroldpice
Un sens fi de benemarits eaAtiantie, rebudee per telegralta senas fila):
El secretara indignat per agites-es
catalana,
comunicada. per tuteen):
ealans, amb els (ultras u'excurDA CAMERA :-: PAU Ca.
atinadas observacions, crida els funsionista, un papar pentagramat
SALS, BLAI NET 1 QUAR.
cionaris
a
les
sayas
ordres
i
ela
tau
Altes
pressions
a
Espanya
i
a
l'Europa
Cena
Cel completament seré a tot Catalunya, amh
i un Ilapia a les mans, han reésser testimonis de que la Dista li era
1mal es baixes san a les Illes Britäniques. Ea
vents fluixos i temperaturas altas.
TET CASALS
corregut tot Cata) uva de vila
general el lampe és bo a tot l'occident europeu.
Di ha rosados a la Cerdanya i a la Plana do presentada a les onze—el qual és cert,
en vila, de poble en roble, del
I En el concert del passat dijous,
amb
tesnmonis
o
sense—i
inmediataVich.
La
temperatura
máxima
ha
estat
de
30°
Mas Vila al Mas Carreras, del
a
ment féu aconmanyar a la porta el "Associacia de Música da (-amera"
Serós i Tremp.
Molt de Flaorta a la Cleda del
nostre company, el Mutada qui, capell celebrava el decenni de la seva funda.
pastor, recercant una padrina o
en mi, mesurant les paraules, correa- ció: deu anys d actuació artistica porun vell d'esquena corba o un
tament, chgnament, serenament, havia tats amb un !loable encert i aitament
pastor flabiolaire, perquè ols
aiticatius en la vida cultural ca.
exigit que un funcionad de la ciutat ts aitna
cantés una caneó. Aquell humil
compile el seu deure.
esser muntanyene i dele prats
La zigura de l'eminent violonceLlista
Qua degui passar, que poc despeas,
gemats ha devingut per uns
era fixat a la porta de la Tinancia Pau Casals donara una mas gran bri-.
moments un personale imporun rètol dient que aquel l dia es des- l'amor a aquesta sessió com memeratitant: ell ens ha trames el treva. Hi prenien part, a més, el pan:aa
patxaria fins les dotze de la nit?
sor canaontstic dels nostres
Blai Net i el novell Quartet Casals.
SeMs digué que shavia circulat una
avis, que s'anava perdent. Arnb
En la primera part s'estrena una
ordre en aquest sentit a les Tinincies,
goig inefable, la padrina ha dei•
la majoria de les quals, pera, ja s'ha- "Sonata en fa" de linspirat composiaat els rosaris per cantar una
vien anticipat. Sigui el que es vulgui, tor empordanés Juli Garreta, iamOs
cançó que de patita ja sabia, a
a la tarda se'ns lliuraren els certiii- per les seves deliciosas cardanes pa:
aguaite senyors, que no podía
cats sol.licitats... i no eran, ni de molt, a gran orquestra. En aquesta sanas
comprendre perquè la volien
ta, l'autor es mamé fide' a la saya
les dotze de la nit.
saber i apuntar-la a un papar.
Quaranta hores: &animen a l'esAmt urc indisimulable el vellet g:ésia de Nostra Dona Cit Lourdes
El fet is, malgrat tot, que un dels imaginada, clara i Iluminan d'heme
s'ha tret la pira de la boca 1 a (tinincla de Santa Madrona. llores
nostres fou expulsat pel secretari de dcl Mediterrani, i al mateix temps a
flor de llavis ha eixit una canea d'exposició: Des de les sis da innli
la Tinancia del districte nava per ha- la tradicia si bé alszcant-hi tot el vis
que quan era infant cantava a des quarts d si! da h tarda.
cer defensas, sense sortir .se de la mas sabe: maleen, sempre refractad a prssortint d'eatudi; deeprés aqueestricta correccia, el dret de trama vatures de dubtós resultan estatic.
— Cort de Marta: Ara: es fa 'a
La nava obra que en Garrea ene
llas cançons ja han quedat per -i/lta a Nostra Lama de Loweas, a
cornpanys a ésser electors de Barcadama a coneixem és rica tota ella en
sempre mes 'ligadas amb el Sama Madrona Caobas Sec
lana.
idees mrlódiques de franca inspiracó,
nostre tresor artietic per la
I tant si fou per servir interessos de
conté passatges de delicats afectes liarmarca d'uns incaasables recer- lallaLlaSTRE COL LEGI DE NOsu VENTS SrPaRIORS. .A BA RCELONA.—(Sendatgré Ce rarataerera Usare, a uta 7 ad etutiT
partit. coen si fou per "plegar a dos
manías. No obstant es recontase en latalelara i uns amables cantaires TARIS AL SEU PA f :20 SANT
Altitud, metres:
varts dc dues"—per no haver d'usar
250, 500„ 1000, 2000, 3000, 5000, 70a0
tor un esiora per donar forma a a
que les han tret del rol' i les han
Direcció:
I expressió que caldria—, el cert es que
WSNV, SW, WSW, SW, NW, N, S
JOAN
EVANGELlasTA
seva 511:055 inventiva; no sempre Ve:1Ç
canta-1, orgullosos. Llur nom, el
Velocitat metres per Pegan:
;a conducta del senyor secretara de la
4,
5,
7,
7,
7,
4,
2,
el compositor i aixi, de vegades,
d'aauests humils recercadors
L'Ialustre Col.legi de Notarle de
Tinancia del districte nove mereix una
taras s'afebleix a manca d'una ross
cantaires, quedare perennement Barcelona celebrara anti, diumenge,
sanció, que no dubtem Ii será. aplicada.
gran solidesa i arrodoniment en la com.
iligat amb el nom de Catalunya: la cera festa patronal dedicada a Sant
Quant als seus subordinats "testimoOBSERvATORe
METEOROLOGIC
DE
LA
trucció.
El temps més formas de is
UNIVERSITAT DE BARCELONA
aprofitem Favinentesa per ma- Joan Evangelista. La fasta religiosa
ris", no val la pena de parlar-ne, car
Rorro! a'obarerraei6: 7. 13, le
sonata es l'Adagio Molt expressiu,
nifestar-las el nostre regracia- tindri lloc a lesglésia dels PP. Jeja
tenim
dit
que
no
volern
xarguet
i
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7a3'5,
7a 5'2. — Terinamatre sec: 21.3.
sadallat d'una suau tendresa lirica,
ment.
sattes (carrer de Cispl. ocupant la sa.
o hem de rectificar-nos
20'8. 19 . 8.— Termórnetre humit: 182, 180, 187. — Humitat (centésimas de saturació): 73,
amarosivola.
Aquestes cançons. un cap re- grada cátedra al Anca P. Recolons de
Esperem
que
saahriri
l'oportú
tape74, 0 0. — Direcció del vent: ENE, S. S. — Veloc.tat del vent en meines er segon: 1, 1, 1.
Amb la seva asara. Juli Garreta ens
collides, han passat als orfeons, la Companyia de Jesuit. La capella
dient senté hacer d'insistir més.
Estat del cel: sera, quasi sera.—Classe de núvols: cirrus-stratus.
revestidas gairebe sempre d'un de música, dirigida pel mestre Mas
palesa un as
.;CI que hem salu7'emperat
g
u,s eatremee a rembra
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dat en , 't a •
acipi, que és
es
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disres
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pensar el cirrec de P. General de
rar-ea en vaga O obrera du i associades
les després.
de l'Institut tnorts durant desitjat el pianista quelcom más modaraer/tentada fabrica.
I entretant que a la ciutat i a l'Ordre Carniliana el reverendissina resglésia.
l'any. Es prega l'assistència de toses rat, mes subardiaat a la ve:brasa soSET DETINGUTS
Tarda, a les quatre, Rosari cantat
la vila i al poble on hi havia un Pare Plus Holzer.
noritat del violoncel.
les sócies.
AGRESSIO
per la Seccia Senyoretes de la CaDEL BISBAT
Ahir la policia feu un regisorfeó, erem uns quans que ge.uEn la sazona part del cancera el
Secció Permanent d'Educada i Inspella de Música Parroquial, sota :a tre al Sindical tenle del rata de
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Plaça
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el
didiem d'aquesta déu de goigs
— L'atiza de Montserrat, doctor
Quartet Casals, compost pels sanyars
inefables, la canea papular, un Manea sha inscrit en nom del mo- direcció del mestre Estapé.
la fusta, del carrer de Sant Pau, vendras al vespro, tres dearone- truccia.—A dos quarts de cinc de la Enric Casals (primer vasi j a F. Genzi•
tarda, rifa de ligadas.. Conversa insSerra6 pel mateix eloqüent orador núm• Ob, rerrant un individu reguts van agredir a Vicens Espiano de maneta, anava a mun- nestir per una important quantat mm
lea afensa (segon vicIO, Joan Pils
tanya i infestava el Ilagarret hu a quota mensual per les obres del tem- da l'Ofici.
riamat per la justicia, al qual teva, de 47 anys, caueant • li amb tructiva.
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exenta l'admiratle Quintet ca da mamans a la Verga i cant de la Salve.
ma asquerra, de pronastic me- cur5ions.—Cont:nua oberta la insmap- jar
suela, amb música de cuplet.
En canal detingué a 7 sindi— Avui predicara a la Catedral el
ele Schubert, amb la collabaracia
Advertiments: Durant tones les Mis- calistas que hi havia en el local,
ció per l'excursió al Santuari de La
servatFiera el piano, per la Fasta Ma- cariarse doctor Josep Maria Llobera.
d'En Pau Cana.. Els intarpress
ses i en la fundó de la tarda, es reSalut,
d'Arertys
de
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que
nndra
al
El
ferit,
després
d'auxiliat
jor, una orquestra estival ha
Sin quals cele va trabar pista— Avui el nostre prelat, doctor
éster foral aplaudits al final de ea's
dispensad d'Has , agrancs, fou Ilcc el día de l'Ascensió.
tamal al poble arnb la música Guillamet, arara a Villanova i Geltrú partiran als fidels unes formases es- les automätiques.
tempu.
Classe de cuina popular (dies feiportal a l'Hospital de la Santa
insipida. amb la música exóti- amb el fi d'assistir a l'Assemblea de tampes allegar:Tacs de tan bella fasA la darrera raes sarna a am" oners, ele vuit a nou del matia—Llista
Creu.
ca. Les donzelles de caLellera les Congregacions Madanes. Tornara ta.
EN LLIBERTAT
Pau Casals. acampana-as d'En BEI Na•
En convidar a tots els andreuencs
Els agresor fugiren, i el ferit de la setmana:
rosa han après de cantar lotes al vespre.
Amb el seas art insuperable el ieen
Ahir al mar: fiat posat
a una festa tan piensa i tan catalana
Dilluns, canalons a la Rossini.
va declarar que era lornaler i
les bajanades, han après de
•
•
artista ens féu sentir ura Dansa
llibertat, Santiago 'almez Mar- que no tenla dornicili fixo en
i tan gentil, els fan ofrena del seu
Dimarts, croquetas de peix a l'Orla.
cantar amb un Ilenguatge os— Avui, diurnenge, Ladra lioc al
Granadas, "Apres ni rave" i "Fil
tinez, detingu' a la prced rel- aquesta ciutat.
Dnaecres, colomi a la lionesa.
tranger, que fine els devia saló d'actas de la parróquia de Sant sincer regraciament.
se", de Gabriel Fama, i una Sana'.
lular ron) un dels suposats auDivandrea,
emreteniments.
fer mal a la boca. Rara d'elles Josep Oriol, el repartiment de premis
a. ellede Valensini.
tors de l'atemptat que hi hagué,
Dissabte, copes divinas.
ele minyons també han cantal als alumnas de lEscola de Sant JoL'amo% maladia que En Fsure ds-•
el dijous a Badalona.
A yio: Poden assistm a aguaste; Ilila poca - solta que ha dut sep Oriol (Asseciaci6 de Protectors Fea
i de les Flors
Segors sambia, fou decretada
aons toles les que els interessi, tant calsdella ert "Apeé; un rave" (taans
aquell piano de maneta, instru- de la E. C), a remansa que festa de
cripc :a d'u, Ped bellissim) feo di -a v.
ei san com no sacies de l'Institut, sament antipätic, pervertidor del germanor entre aquests i els socis proEntre els valuosos elements la Ilmartat d'En López per no
tisfent 523 pessetes, por un tiquet ame Casals amb meravellosa exauisitas. elibon g-ust i escusa dels gandul; tector!.
que prendran para en aquesta trohar-se cap prova concreta en
TIVOLI
ten int una Ilarga °varia. Taus:anca s . a.
i estrangers que corren per catesta, s'hi pot eomptar el chor contra d'ell.
"La Montarla" continuará posant- seI remeträ abans d'entrar a classc.
A lesenentat solemne acte !si canla Sanara ae Valersini al t7,:"..77'1,1
—Tarnba t'oren alliberats ele
sa nostra.
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a a a 'rotonda ha cantal una cançó nnt lacte poesies i peces de músi- alumnas de les Escoles esmena cessament en el qual s'els
lila Franaais sous Louis XIV'', "le eascte, com raques vagaaas.
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°der., Gracienc, Chor Infantil guistes de la descàrrega del
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preliminars dorganització del grop que
aprendre la Iletra de les can- porta ai Comas de París la repre- japonesas, enlairament de globus, et- :ale de la policía, mercas a la lana. Ahir bou un funcionad muni- Mancomunitat, dele, senyora
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ttssimes. No caldrà ésser cap
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Tinéncia d'Alcaldia un ciutaciä, el qual
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missi.:i Organitzadora (Centre Anta- estragar el barcos que hi han
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MAIG I DE LES ROSES DE LA tras.
Gallifa,
de Sant Hipan, de Vol- ma 315 menesters de la sa y a llar i a
poca els que s'ajuntin als altres
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carrer de Blanc, de Sane, es
nove, interessant els certificats d'una traga .; senyor Josep Pinyol, noteducació dels seas ill1S.
cantaires, pera al poc temps VERGE, A LA PARROQUIA DE
Irerallaren par qüeslions de
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amb
an
EranCid
Martín
bastia
a donar-les. El costra company s'adre- Agricola de Caldes de Manthay;
vol ftr de la dona cl que no pot ésser,
una obra de doble eficàcia, la
La Confraria i Administració de la
case alarlfnaz Sánchez, can'
ci al secretad dc la Tinencia i aguase
senyor Josep Maria Boreal' do i que li lleva tiaa la gracia i els
d'haver retornat al poble la nos- Capella de la Mara de Déu del Roser
sant-se uns t altres ferides de. senyar li concedí que a dos quarts de Zulueta,
advocat de Barcelona; cants que Déu ha volgut donar -Ir.
tra cana& i la d'haver foragitat dc la Parrasquia de Sant Andreu de
pole a imporläncia.
dues li entregada els certikats que
Damastra que quan la dexa s'aparta
senyor Franceee Codonyes. de
de casa la canteó estulta deis Palomar, celebrará aquesta tradicional
Sembla que la baralla fou s'haguessin pogut fer.
Sardanyola; senyor Joan Pica, de la (actitud bib:ica s'aparta de la
"RUBRICATUM"
estrangers.
fasta durant els dies 5 i 6 de maig,
motivada perquä el Clemente
Nostre company, amparant-se en el emfiteuta da Barcelona; NPllar i d,1 sentiment de tendrcsa als seas
Per aquesta obra esperem
Avui, d;urnenge hi huirá, a les del REVISTA DELS POMELLS DEL Sans, cona delegat da! Sindical
seu dret i en el costum de temps esfi(ls, esdave trista i dissortada, aca
l'ajut dele, sardanistes i deis or- del mati, Ofici solemnissina amb orUnjo a l'así-atentada fábrica, va tableen a les Tinències de despatxar nyoc Ignasi ile Fonteuberta, de
BAIX LLOBREGAT
de la seva vida en el-bantlmei
sanyor Pera Clarea
feoniates especialment, i tamba emestra, cantaut la capella de música
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primer
número
de
major
deis decaimcnts morals iadhuz
de
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canija. Tota vindreu arde nos- rígela el mestre En Josep Estapa, la "Rubricätum", periadic quinzenal, chez maltractavn als obrera, darrer dia del termini d'inclusia en el Graells, de Sant Vieens da Case lisias,
Cens, exigi amb correcció, pera amb
El scnyor Gassol bou escoltat ami)
tallet; senyor Rarnon Albó de
altres, perquè tots voleu traba, Missa nova del Santissim Sagrament, isegan de la Confederada) de Potnells motiu
pal qual fett acomiadat.
tata l'energia, que si no se li podia
del Baix Llobregat, des del Montserla Calvaria, Sant Marti de Ría- la majar atenció per les professores I
llar per Catalunya.
del mestre Ribera.
va
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a
la
Ahir
rat a mar. Es d'elegant forma i text
servir abans de les dues sea servís a
depares, Cambra Oficial de la nenes del coLlegi, i en finir, la direcJeroni de rdcragues
Ocupara la cátedra de l'Esperit escollit. lila estat rebut amb molt
fährica el germà d'aquest pra- la tarda o al vespre, recordant al fun- Propietat Urbana de Vilanova tora, senyoreta Furna, ii regracia laaa'
Sant, l'eminent orador sagrat ra ye- d'entusiasme i esearapat rispiguntant pea delagat arnh gut va cionad en qüestió que el Reglament i Geltrú, Cristòfol elarrugal, de flor que hacia fet a 1 Institut
Fement de la Sardana. Avui. diu- rend Pare Fra Antoni Maria de Bar- dament per iota ala pobles de la co- discutir llarga p elona, araban', d'ampleats de l'Ajuntsment estableix •
La Granada; senyor Josep Lbs- donant•bi tan bella i profitcag confemenge, a dos (marta de cinc de la 1 celona, O. P. C.
marca.
per pagarse com s' ha Mt abans que s'habilitaran les hores nectssäries rel, de Sant Feliu de Guíxols.
Hacia.
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Els governs de la Monarquia • Et
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la 0511111* que Sumpre 11 he tin- ele Galtunnya. I es trooan avui 1
davant usa moviment
•
gut.
republieit que esdevinLi SerliOr Abedul einde al se- drà forminalle i ho envairit tot.
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i panal de. Vaeittal mument. ', Mala, del
ti hin les lames.
quid no 69 res mes. que un enipilLICl iAf NO SON GRATUITES. — EL' PACTE DE SANS ERA UNA eerla tome/inda all
Berna, dilluns, al teatro Romea, en la fundó a benefici del
setiyor Ana- sudi la justa I viril proteeia
Vares retardar
cus'A PREVISTA I ORDENADA PER L'ORGANITZACIO ELECTORAL
mie «tal " p u al eou, fiel sou que ha suscitat n111[1111 2 robe- primor actor i director Envio °truenes, s'estrenara el poema dratole de lecte de d,pulat, que el -mello del nostre company Josep Merla de Segarra, que duu per
Mis r A; EL PAJUIT N'ES RESPONSABLE. — DESMENTIRA "LA at bou i del bou a Itt
ponte (le Inucelona Iniviu po- titol "El foc do les ginesteros".
COSO
inevilaule
eoneixent
el.
eaNEO" LES AFIRMACIONS DEL SENYOR TOMAS?
stal, cona un simeol, en Mane
El; tracta d'una. obra da caracton histórico-patribtio, dividida
racial' del senyor
del
senior Rovira i Virgiii."
ella,
a
Penar
a
l'Ajttniament,
aianth
veu
en nou episodio i escrita art vera. L'acció d'aquest poema es desl'anterior
;non
senilidad«,
Digué
Veient.
amb
e 3 ata :del a les nostres
enrotlla en l'espai de tomps compres entro el dia a de gemir al 8
plena d'indigna ció i el vareig p apera'. una gran pelona
presentar senyor Agulló, al
TELEOklarka. A L'ALCALDE
eans una carta del regidor Tu- rada 1
de juny da 1640, o sigui des de la rendició del carden do Salcea,
president de la Lligo, sanyor
Roo., dad/Jura el qua! la sur/ele/u alta per a esser senti- al senyor Olivella, que renteDE FIGUERES
que ern reneiava al sale dat ls darne•-eadd
assetjat per Ins tropos catalanea do Felip IV, fina al farnös "Cordc
favant-eala.
(EI
.teadal,
dimissiú
diet
chrree
da
reeaui:e
fj
l'exclusiva
Lisa bu
E .aaill.at de la Mancomunapus de Sang" i mort del Virrei Corito de Santa Coloma.
de s'ecretart general de la !atlIst pel vergoitaaia Llena a entendre que era el que di'Biserein amb dos senyore.
l:11. ste leor Noguer 1 Contri, ha
En veure que tardava tan',
Tots el A personatges queintervenen en el poema sön da
al
senyor
havia
dit
ad
Reglen/llama.
a
solee
tupinaper
lee
i
t'ate
.. de
trernes a l'alcalde ile Pignores tarneni menestral i popular, ni Una, sola f:gura prbpiament
Fu'
eslava
a
punt
el'anar-me'n
puix
per
finita
la
nieva
Vingue
feleccid.
,es j. d'a de
el regiienl teiernaema:
rica intervö en el diäleg; els non episodis o quadros en que es
desautoritzaciú per la Lomissiti
Ja calmat i fredament conti- ja eren la una i miaja, gana el
"La me y a fdlicitacidi entuEl seaaor iuinii.e i Boix /du(enyor
Olivella
secretan
i
del
divideix l'obra, so situen a Perpinyk, a Santa Coloma de Farnes, a
lai
que
SeAgulló:
d'Arció
Polittea,
a
es
senyor
Sinela per Arord, oontra ele
o Ut!,,i i-a la veritat, però Ro nua el
Sant Celo/ti, a la. plant do Santa Maria del Mar de Bareelona, 1 al
gon g la dila Comissied soe lo dres ¡I aelee ullratjadees dig—Se. Tonika, que sou amic PM digué que no tue Manes out
remas, Ja‘ant nostre de la
senyor tenia ene "eurem Sto l'Ande enusant de tot, a la ve- natal
empoedanesa. Esperit. panul del virrei de Catalunya.
pea alee cid litigue en aquella de l'Olivella.
precie i enlrit a avisar-lo.
Publiquem a continuació un fragment de l'episodi
s'enforteiv clavent aquest gest
goda que interventor i exeam—SI, senyoriastaausa con:ora/t . Repetim,
Surtí immediatament termiviril, no i nlissint demastratiu
tor.
-Jo lambe: ene posarern
/en!, cuii si altres persones de
Acceplo remignal aquest pa- leven:ida' virluts no e lra terra
responsabilitat prilítien (record per a que es farin unes nant l'antrevista amb aquells
senyors.
andidatures
combinadies,
nprnpiar;
sola ein resta dir que la que honora ele que la mirahan
lei.
mes
enyor
T
o
c•
aa
o,
e-le" de veril/a i amb
Esperava lambe a fora el se' (Fragment de Pacte segon);
si
voactuació que ara ha esta/ stea
tant
me
y
a
i
n'han
ordenat
lelas
nades
que
fitant
31 e,
Paaao a vostres orclres per
nyor
Cardell.
en
altres
°Caene
han
deentitoritzada,
ra
si
no
volca
con)
formalment
lern
es
ba reundar i enoperar reatlZacui
Parlarem breus instants
sinos ha estat mollu de 'luanpaca y (n'Ara la alee elernen- de ter. i deixar-los en llibertat
emocionante gloriosos acordo
Quin fuet us cargola i us diu arri,
guares seoctons corresponia el ces.
que tul. Cnialunya ha relea:.
asi 1 . a holitica, ceree r una d'ac ci ó.
i qui us unta la bossa dels diners,
proposat
ael
senyor
Agulló,
i
ile retal dins ',liga Ilegio- ami) inmenea simpatia per d'eEn amistes candidatures, i
voia„ , en un responsable loque veniu a l'hostal a fer ibarri,
les
nieves
va
dirme
:
"Totes
(ere
er
eepreesie
magnifiert
nalista un (Irle mes Bit:as i
a:int els mes alta i els j'ad anib els noms Lerroux i
e0111 Si haguessiu begut uit ate de mes?
elT1haca-arre:alible
()mima
cedl
senyor
Agell
i
ren
que
sea
les
adeptea, no me n'arrepenimao
responsables. .
Iglesiae, hi posarem els d'En
NoS2rrpre
Vueare.
1fflt
Ili!rD.
!
les de voete".
de tot el que he fet, puix cree
La aata d'En 'Tontas i Boix Gambó, Baffle i Morera, i aixt
En obrir la porta per sortir qua tot afilia( a analque orno- guer i Cornea"
a mes a mes de la-Injerte
Som uns quanta segador jsOqAuNe anem (ml via,
da a
evilarem la minva le entre el scnyor Carden, i (li- ititraeiö, ha d'ob rar rogaMeill.
que de niuntanya carninent al pla,
DES
DE
VALENCIA
• pi i ei ele mornents erittcr V r! tF que pugna tenir la np.slra gué: "Ara entro jo; no cal que l'order.at per qui rot,
i amb renco i cama) esperem el dia
I/
aCorrestoddimn-ie
de
De!
"La
bedern; sind rotem per-luts".
s,ltiariö que estem pas ea
'Van reivindicar davant recandidatura i Vanivellar.nn.
de treure'ns la porosa do la ala.
El (Resabie al mati vareig pintó els sentiments nacreure prudent
Jo vareig fer-li eSIflOitt. IC
I alai pravant el pole passem Pestona
7 - 111e de teta manarescioralistee, den que cree le, en "EN ROVIRA I VIRGILI, DERal aren entendre no cana Dorar trobar el senyor Don-tenerla r2i xerricant i repieant el peu,
IZOTAT
•
nien
(le
la
inhort
mate
gader,
dele
ataca
cruesa
la
. : o re
tino prous preves doentle , , i
el nona d'En Morera, que n.nSi Deu vol, anirem a Barcelona
prode!
en
aarlar-li
ddrigit,
fantesa
i
la
han
,•• m
A,112.1t eandidet a la de-atendía pro
inee el que I a servil per posar_
gli havia d'esborar i ens cap:per esmolar la fale i. alear la ven: ..
ha
rE,pany,.,
(
pesa;
1111.ha
gt
.'ieaI al el/ que ee
Dereelena a les Certs
SI
ala en antredit (tir e la "emana;
sitie-ni a que sonis en pr raer pele (que ell ddsrorei
vist, role malerat el teuir vots par
se per elle el senyer e Plaja i de patriotee,
i el fet de voler dan- lloe, rosa que hauria es:rarynt
ee,
aro!)
1 quO voleu'/
primar;
Hoce
sea
;
e
en
dels
irt
denterpiada•
- sorpresa
¡Anima 1,„ eir
tothem, ja que el primer llod en saludar-nos el ver e m cri- que, se na'
rr.e-.1 sei s e art e . ;;:telaies a les maJOAN
posen
l'ocorregut,
dar, explicara-1i e! cas, seise consiero
g
cola el major aeell
, lanava per descomptat qm.
d
fteee,,e!, SaeltiS e! sa) 'r
11ZeLITeS
oirs
r:s
(Ir
giória.
11,7
.,aa e inel. t udible de san- seria per al senyor Maatínez que (lit senyor 111051ra sorprceje; es
Ers'lift
Volcm desfer la ronya
SR,
Domingo.
i rl cerl els abro: leimu.icans
mina de la '
que ha fe t criar la pa als dita dc les mane,
1 t • s que en aquesta multo,
Va
dir
que
cll
tenia
el2
marnvn, els viaranas de la L'han
'Va erp ure encertat el que vai volem qualmt gotas de vergonya
siee do feas, 5inä amb gainnia reig dirli u va repetir el senyor :lar a Granollers per l'elecció que crean jo els mCc eneerAntena Revira i Virgili no es proa les galleo de tots ele catalana.
aas l't'eatg e 1 forma lideretria, Agulló: "Conformes, dos noma i del ecnyor Trine de pes i que tate— procluare reelifiear la .:21'7..va :ser aiiilarritr rea vanitat iraQue despres do les penes de la guerra
cee r eue abastar pel meta
eslava
ljnia do conducta emperra en el cm:medible erres la v'rla austera: no
Jungla del rei d'Espanya encara ens cou,
•:- ,inent de les lleirer, pro- do g norne".
Drçu v wn ,„, e5
disfressar negocis
ped - a aasra; a Sarria, pula per stta'cea'aiu
!osenrr
(Es
ven
quo
el
fer-ho, freda i roble- lió
s'est it eseolant, tota la nostra terca,
a m ne
e ntava
a.-se
conrdiancies sabia que allf re que 10 1 11 'au en a
en que ' mi ' el araelise:
es va oblidar de domar la
,
mes suscintament
i els segadora venim i diem: proul
malita, er amiga amb bree enta- I Per <1.i.mrl‹-rn7 la " va r " " a Cnn'
degmla neetificació al ser-e:e^ veteria la e andila!ura Bovina
Sense llei do cap mena se'ns castiga,
j
ailt
.
"""1",1711,17.1'
aafirj
n
t,
desin
i
anes,,
lt
sa
l
Salan
:
i
eut
Dailli
arte
si
no
ho
de
i
següents
(lenes vegi's el
l'amo (le nostra casa es el soldat,
T: , s ura que sateasinaen .Agell.
ens
rapo:Aren
a
un
77,„
evitävean
disciplina en la s • va aclueine,
a..00I 0113 ,. la1juntament, resultats:
i liern d'aixenar la gent siga cura siga,
ridicel horrorús, Va dir- raeque dan que ja h pneit en la de- per ireneda ... Aneen Rovira i
• - , Va MeOl d • la t
i repelan.° la nostra Ilibertat.
DEL DES- I a les (:ratre d e -a tarda seria
(enea dele m e ma id e als; en la eje ea rreseniara ami, l a ;ftea pura
iezidors da'teeto Ca'atana SECCIO T ERCERA
a la Cara de ala Vila de Sarria, neetrn Santo (iee v a altre re- a i urrhulíaainii de ir:- pupa-soda per
FNCAPREGADA
TRICTE
FRA. ANSELM
ev'al
un tenia convente 21s electore
d a la qt2 ell crea n 1 r e Ci la seva pa51111 al as n'ata doPrea.
SEN VOR AGELL:
ira : nava la ereen ea çue
d
re
malta gent
s'al2e,e•
Per
aleó
/non,
que
Saraie;
cm
prege
e.
de
massa de la boca
Tomàs
vas
fadrf,
te'n
Al
• a cod e rroaals. i alail den: BatIle . . .
120 lei anee, przaannt-n a la rega12• 71 manir diinnat.
ja Ola aeabat aqui la gent de pes;
in• . • c^ , sin
174 da al seryór Denle:tecla que
hern ralirrt rol
Combó •
1 Ne^iillreia ,
tamal bona per l l epa el suero de la coca,
'-la bielles f e fi• les. Iraer -as lis Ilibre d'En Revira i
Merera •
173
I fn 1 r7I rtrar
a'excuse dient que tenla (pira
vosaltree, amb tanta crits no (aran real
- a t ole rom a veneuts", Mertinez . •
29 i, a mes, rae' a les Sie espera1.1) LbLutsliiii() ' adj.
LUI
AMA tot eón esquenes estovades,
a eiedi s lava per tenlas la Rol-ola . • .
reerst, rreaera en e catalana,76
va a! Sula en les !aulas que, fió- 1'ms:7r:A
i besties per ficar-se dins del cau
;
ta ead ; eal, dc ari harte de cultura,
::a d'evitarho a 1 o111 Revira I VirgIll
nen a la Pla 2a Retal els elePATIJRES FN CA-IAL/t
despees; de les perriiques escapçades
ee - a la elee
imnossibie.
.
222 monta electorers indica ls de
Ler e eux
curare els
d^
d'En Serrallonga i el Eadri do San.
'1 'i O'"r".^i
r a,
. u flc rf. S. tila ?I (Fabril.
lales , as • • • .
•
217
Sarria, i que de totcs metieres
"Ilistara.
l-a
"N,is , ra
Aquells si que eren gent do fusta forte,
se
sessie 1:aunar:pa!
Catalurya", que ara
anant- in jo podrícm posar-nos en la
reunid del dia lana- Nae.ona!
i e!I clave el ganivet tenien pula,
- • a el regidor senyor OhISECCIO 2 14 DEL DISTRICTE
d'acord en t'acola:hit a la Casa Ilier de maig, acorde. trainetre ta mil-A:cana
no gastaven, mal !lamia! la vista niorta
era digre:
és
el
seda
l'Are
mes
popular
Pdr6
VII, DE LA MEVA DIRECCIO:
la leva fe!ieitneht mes cordial
de la Vila de Sarr:e.
par espolear les puces det damunt.
liom dc fer en lee eleznaavenends
nacarinala"Ita
seer
ia
deis
pel
A les quatra de la tarda ja au Netiatona llevara i V:r^ali
Ara no hi ha pedrenys d'aquella torna;
BatIlo ....
125
a.—tes?
ereeentar la o a via van- listes'', cae. arar matear: 1 . 15rim. En In
era a la Tinencia de Sarria un ge sa
En Sarralloneal Et dio quo si viaon.,s
132
reo—li vareig dir jo, Comtal • ,
en la mitrara !l e ngua, reveaciares i harareet, es deiddietara
aqueste soldats que as donen tanta pena
64 hi liarla els senyors Plaja, Xiró innevant niel dan Un
Morera . . • .
enro1112:1 125 Ilatel aan-i,.a.a.a,-; de p.Fuinstreceiens.
lis els vendria a terces pela carrers.
Irles la-real5 i Irrte, c121 Sud, ale pui-.
67 1 Daura.
Llts.
roellimS
• ds procuren veure el Martínez •
trihaie
Elsenyor viaja obsessionat
Quin Boa a dintre de la sera coval
5e3 que estan per cn in el Sol, i din. • .
ia 63
•ieulld—digue el senyor Rahola
UN TELEGRAMA SIG'.gif-Iper la ridícula votació, que sedrni par en el Sal s'in:toga.
Jo
Ii baria trobat tip i dejó;
Rovira I Virelli •
52
CATIU
I be: ea ce indret es na al-,. trabar
aquesta ma li va tocar la roba
143 gons ell obtindrlem, cm
l.r de la dita sessió. el Lerroux
cam F.Trnya nea irm2r1 tan pie
i vai g parlar-li com to parlo a tú.
ea el parsadis, :sicig ias •
138 que a l'enderna, a les deu, anee grarncar lelefora " lree
irii el :ZirS i,trIlime.
ale cmidf
a substituir-10 a Sarria, al que
La so y a veu corria fina a Roma,
f
dais Ne‘n.
afab'.ement. tneanttopderts
ha
ce
lan!
(1
-le
(Esta clar, cree jo)
Al.elleLA I VIVES."
varaig accedir.
i el que. li afluís darrera, pobre niel
Ira
toni Revira V Irgtli atab naoaHla, i em (ligue: "A
El senyor Daure digne que litt da les eleccions, hi ha el
An b ell no hi ha Virrei Santa Colonia,
Värem acabar l'entrevista,
us portaren el diu •
ni belluga la !lengua el Comte-Duc.
joiosos de pensar en l'alegria tenia que veureS alub ele ele- següent deepalx de Tarragona: EL. CAS!NO DE LA SORDETA
SE SEPARA DE LA LUCIA
Ments radicals i en presencia
Que tenia en els dita ungles d'aranya,
"Unió Naciorialista liaipubia• :e no asile arostumat que donaricm a En Cambö.
eneraleament.
llrira reent la eveeent earte,
i cola una guillen et feia el bot,
A la nit vaig parlar de l'en- de lote digné. que vindria des- cana prnt (2,1
l a !. per dit eenyor
. es alineo nacida- auturilziiilii anda el
que honies
i /murta plante t cara al rei d'Espanya
l
d'afecte, vareig co- trevista amb e senyor Agulló, prés al Sufs a lea sis de la taru eo diuen Ventila/1i
nahate s i nitres qe
i al Paro Sant ami) la tiara i toll
i-e anab melt de gust, aran bone companys metas i de da.
2 1 color
republIcans,
Talsejani
LA PCSeneor direetor
Sortirern tots junte amh un
saranyal i a la regada iota confiarse/t. La recanea que
JOAN
deis ciutadans, hagin deixat BLICITAT.
auto deixant-nos a diversos intenia jo, em va desapareixer al
Catalunya sense una genuina
nostre:
Senyor
Molt
ciulat,
de
la
drats
era
animal
'de presai,
En Serrallonga
representació a les Corts d'Esyor Trius, regidor, em dir-rne i recordar-me les moltes
laesitlartem de la seva digna
altres regadas que amb els ra- ' A les sis de la farda en ened.o.-a (m a rque ¡nigua dlemanar bondat la publieació de lee seSenyor pare misèries rosegat.
dicals (i amb ordres donades trar al Sute hi vaig trboar els la Iliberlat (le la nastra patria. güents l'afiles al , peribdie que
Vianda, Hit calent i llar encesa
a re:, que son amice!
Anloni Pelegrl."
foren tota Itt seva Ribo/13,a
tan dienament dirigeix:
Voie, dia 26, a la tarda, amb earheter general! havien senyors Daura i Domenech i El president,
!Leonas, en reseembleat general
La esparver de fets i do bocades,
-ar a la Elige per a actual de comú amoral, com Im dos deeconegule, per -a Mi, que L'ACTA D'EN MOUIRA I VIRel Ca l sino Regienalirla de la
comprova rl resultat que va resanaren esSer els radicals de
si volea el mea gran entre els primera,
' renyor
Ilar
el
ces
leo :dieta. pfir et411 n
pecó, redeul les sueca queixalattlea
aait-sala secretaria, hi donar la Seectö 11 del distriete Sarria,
Alai)
hondapi'l'e
/II
planteo
I
Parlaren' breas moments, i el d'ara tela/dallen de h u ata"E
oren tan sois per mossegar dineral
l
n
enyor Agell que es' VII a Its elereions legislative:: I
Joerp
ladra. el 1 , 7ltiOr
I aouestes no se pan les nostre3 rutes,
• 'das senyors Bertran i de 19?.0, única pie ara recordo ' en (1:sperlir-rwa mudaren/ que Auloneinotia - l'in eeres e ent ar- Tovn:1s i 1t,ai, Ami) moliu de les
a Penitente. al mal!. a les den,
per'aquest comí no hi pelarent genolls,
!irle que a 00111inuarie a-aldea:aregistrattlee al disda! Salvó i la cnyo- d.- les /nones que nquells bons
troberiern a dame. Ningu dema:
numaltre3 no duent les ungles brutos:
p ute as ede Ata passat diuntenge,
• ' raía que treballa- anales metas em varen recordar, ene
del
e l se0
ate ra
1 . 11 ,3;11e!
per altra cosa ens han picat els pollat
Seen podre (Adular que atare- . va maacar-hi.
El dia de les eleccions, a leo
', le e ' H oy ara 1 Viren !. CoP les
N'Id t'el a r de la diosN'arre.
els
radirals
No gastem cap posat de gos dat a ra,
Ila
combinantó
anal
1- . ras moments tole
dulce del tonta vaig aliar a la pre ,, rad:rMe f l e Barcelona id o maleen:ata:da senvor Toinits
duent plomes de gall,
de
mimar
ni al barra
l'objeele
y
a
ésser
a , --sent la conversa soami) verle dedinimils Dele diderelnda par la Cninissin
Llaga, un el g ansean, Agulle, que complicitat
no tonina tanta t'atizara,
nosaltres
1
N'Ole a la "Unió MMIN.rqUire.
-medites generala.
da le Llaga Itetaionalista, ha lea d'Icen/ Poliiira I le la Lliga.
es /riostra alarmen/ sulament
es mes esearraneit noetre badall,
. Naconal", i que una rasa són
saaam. Separar-se de la disietnyor Agulló. en1 ells i attre En Rovira i Vlrgi- perquè cuita ell ene sortinen eselater la ineigmaead popular,
però, el dalit quo ens dun R la caminada
Pm, tt saga:dais inei- caraina política de la Lliga.
denent
•
!a iiae, signant-nie li. Efectivament. pern s'ha de
els radicals per rnajorieo, 1 N a dept ootn pis (7. 111! varen d !Sons portarla fine qui sap a on,
Te-eer.
Subetituir
ei
nont
. • •ei, fui entrar el se- pensar que !a Elige ha trohat detnanar-me que deixessim da dr/rul Uai -so etair a lechal reo de
andi mas fOrea que chile la cercenada
ate Casino Regionalista pel de'
a sol. evitanl Mal que
recomanr
a aquella d'ea:oblato- Aeme Catearme, e n la pooduit casal dedditlit de la lioed • la, peticine lote ola serrallongues d'aquest món1
rn mi semnre un discIplinit i
ia as plegats, com aiab apintal a la sensaciú que na.
v; • atr,7ieller hnontment manaN'amanece no Hallan per la moneda,
curant pdr toas eis mitjans pos..-raent harten) let ell ern va een produir 1AS paraules
dobles el foment, de les ESCOlee
ni esettpirn per (er mal nostre verí,
festaahr.• "asar°
En sortir de la llaga, rein a n
•-• weeades.
ella el .i " c """ n Ni ."iau Catalanes del maten/.
bolisa freda,
1 del gonvr, Agulló, va fer que
ni una engresca un soroll
en auto els servors Merlho„ val"
Diana uda cianissió de socia
i'dmIrevista (lels se • im o erraa(si res que ^ erth la can- Domingo, el senyar Valal Seini el catre (le la (lona del veí,
aqUeeles
Cauta ascribim
visilarid en desag.atvi a l'entinen_
di
santit-se didatura de la Elige i el perill od i un altre senyor (ie
La terra que deis paseos /m'as allunya,
n
die Fn,.rs:
p
sanee, p am si la Junte
I al regidor.
(-e ' o.. .e:es tila la veta Imponent.
la veten' desmaincia enfil la mora
que caerle el eenyor Camba).
en anar jo a saludar-los del Ceals de Bareeiena s'ea
nec,
i
1923.
de
Itordeta, 5 de niaig
!a ° :
i tot el plor calent, de Catalunya
Agurói desPn<e
i al mateix lampe a felicitar al ah•evit a consumar
que a l ote ¡tone baria p etrel el
,enlar res ales, i al cap 1 mea Mal, Cl" mortir derrofat.
ene va escaldara el voraviu del a.
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San les pobres n'aojes saquejaM
ntlii I t e ró : e i g ul c o to sigui,
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UN "CANTO A LA CANOERA"
a la tarda.
Es la campana somicant
tsin:Wat de «pie els jaurnins
acompanyant i va' dir-me:
astil rlie g ió política mes imSenyor DU-actor:
E l entrar jo, el senyor Agu•
es el Sant. Sagrament esmicolat,
—1Ia donet resultat aquella pori ant.
(coas que nobleme a t confesa,/
4 ela digue:
ea la cremor que ella xiula din s la olla
corahinacio
"tar Vaig filar'En " RE
catalanes es
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eó re cia de Barcelona . Mai
No ve
re'e. dable/. mes i allí
Vareig ésser cridat a er Llis
''
i • a
deturar-las en anuas ,
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arribat a un extrem o n lee meres torees personale hl ga pel senyor Abacial per ter- rea pudreRepabUca catalana es -L ¡ un
r.a"era'•
a
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, cerní. LA
iumb ol millo r do nostra goal. a dins.
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El divendres, dia 27, al mir

sobre el pacte de Sans

nyor Agulló a fi de comprometral (ea perjudici meau) el
inenys posaluie; minada la mol-

El lec!or diu...
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diaris d'aquests clics han Iles flore:Nomen:. cooperatiu,
en:laical la noticia que d gu- rnés lateas i mes ràpid can, en
erra de Madrid es peeocuna del qualsevol alise país del raen.
crean asear' i que el ministre Centenars de nota:es amb un esde le ornent ha iniaiat una mena for,:, en molts casos procEgiós,
cl'enquesta entre els agricultors han crea! sindícate, han conoi les en;itats agries mes pros- trult edificis imponents, han
tintozes, per coneiser llur opi- fet obres eçue va:en
hui i tenir-la present en la Això Isa phgut fer-se meras el
reacció di projecto de hei que cròdií obtingut azul, mil difi521'11 sotmes a l'aprovació de les
cultats, danant garanties solinoves Corta..
dIssimes, sovint encrmement
La institució del credit agra- etiperiors a la valor del presri h estat deba.luda. estaidiarlit. tee, neenseguit, malgrat tot,
i pinneJada' molles volles pes con] una cardal. L'entusiasme
govcrns espanyols. Els senyors era tan gran, cnje els. nostres
Alba. Eza, Gambó. entre els raes eageses suaeraven els entrasignifieats, se n'han ocupat, bence amb una le que ens ha
desvelliant esperances finides contrae-pul moltes vegades.
Instare/ente Tnts els partits poPero ara aquesta obra que
litics. en formular einirnanca- tant pot influir en els destins
hle programa do reformes del
Catalunya, perilla. Els sinqua! (leen la salude del pas, dicats conetruite en un període
e han recordat del eredit i han d'encariment genera], han halet del seu establiment la base ga de sostenir despees desde Ilur ngrenisma. Els releer- prepercionedes a la valor acrentes, arribats de puc a la po- 7 tual dels fruits de la terra.
però ja meravellosament I crisi ene travessen es greu i
peas de la brutícia clessica de solamem pot superar-se mitla política espanyota, tenen janeant la institució del erecta
lambe Ilurs projecte eeciactat, agrari que els proporcioni els
si no ens equivoquem, per l'a- capitaes necesseris per fer
grari ex-diputat senyor Zulue- frent als compromisos contrets
ta.
dora temps perquè s'aiermi
Pelee malgrat aquesta magni- definitiva-ment llar vitalitat.
fica unanimitat el crèdit agraJa hem dit que l'estat espari no ve i segurament no valdrá. nyol, malgrat totes les coques.;
mai. Als altres palsos, en can- tes i els estudie, no serà capee
vi, més o mernes perfecte, exis- d'establir-lo i si ho los, crearla
ten, deo de fa anys. A Espanya un organisme hurocrätic i enla seva implantacie feriria carcarat, absolutament inadapmaes a interessos, interrompria tat a las necessitats dels agrimassa nrofitoscs combinacions, cultora.
destruirla massa coaxorxes
nostra esperance repotentats que viuen a romera sideix en la Mancomunitat.
d'elles i d'elles s'enriqueixen.
Coneixern prou be les limitaS'hi oposa, per exemple, ei Bane clon; que paten la nostra ManHipotecare que compta en el comunitat i les reduides possiECU Consell d'Administracie,
bilitats que li permeten les senos quanta paro de la patria res atrieucions, i per neen no
entre els mes importants; s'hi pedem fer-nos illusions respecTosen els Pesas, ant;ga orga- te a l'extensió que pot donar al
nazaci6 que té avui Higams crèdit que cetableixi ni pensem
Eubterranis amb els polfies inen la seva realitzacie ‘-emelefluents, i s'hi eposen tambe la arnb l'amplitud i les derivaels cacics rurals, que, majan- cions que exigeix la nostre arieant un erecta usurari, s'asse- cultura. A i xJ pot venir mea enguren, a les terres de Castella clavan!, quan el nostre gavera
principalment, un domini ab- dispost dels mitjans que li corsolut com als temps feudals.
responen.
Per aire pot afirmar-se que
Peine ara es pot cornenear
el credit no vindrà.
modestament, realitzant la idea
El erecta As el problema fo- de reunir les caixes rurals exisneme/1121 d 3 l'agricultura espa- tent s algunes de les quals
nyola i catalana. A Catalunya, sen proa Corles — i fundar en
per ocupar-nos només de eu aquesta unió el futur gran insque ens interessa, representa la titut de creeit agrari.
reforma cabdal improrrogaAquesta seria tanate una tasble . Tot el restant que es faci ca de la mes alta importància
no es una enlució; es solament politice.
un ajut que no teme l'agriAugust Matarla
cultura de l'estat en que es troba.
Els veritables progresos de
C11181 YIKOLA
'25E
carecter general que pot realitzar actualment regrieultura a
IA L1J DES-11,11Ci9
la riostra terra efe, essencialUna de les proposicions que fa un
mena una q0eslió d2 capita!.
31en.tre aquest manque l'a- sector zgrad de la trasera tersa per a
gricultura no eseevindre ura remeia: la ceists viril c, es desecar
forma d'netivitat i industeialit- a l'Etat • ate permeti la Ilitue deszada. ele es, AH:ea i segura. No tració lic elechal
idcrnbls eue donat ¡historial que socal fer gaires diequisiciens per
demostrar la neccssitat dcl ere- bre alccbols telen en la política finanN'hi ha prou areb recordar ciera dc l'Estat cepanyol, no caldria
que merces a ell la indüstria parlar ja cia ¡liare destilas:ció. Pecó
ha aee:olit al tren l'actual des- és uz f.:t que hi ha horneo i entitats
enrolllament fantàstic. i que en terra que encara la tunea en cl seu probona part per manca del! Pa- terca, que mear la tenen en cl scu pogrieultura te encara arel, un Lumia i que la demarca cena a cosa
carecter que podríem dir ca - probable d'ob:cnir.
i ha de moure's pobramera.
1 cl mal no esta precisament en que
Es ja axiomàtic que la ines- la demude], sinó cn el perill que co
tale:Wat en ele preus deis pro- busqui per aquest costat un portell per
ductes agraris és ternbe una donar-nos una sortida a l'alechel inconseaáencia de la impossibi- dusurial . que ces arrtilri ;er sentpre.
litaL en que es traba el pa- D'aquí la convergencia d'idees que acnes d'obtenir diners quan els tualment s'entreven entre eis partidaris
necesita, ço que l'obliga a ven- de la lliure des:iliaca!) i els fabricants
tire foreosament determinan! d'alco¡iol industrial
ba:xes injustificades.
La lliure destiLlació de l'alcohol sols
Des de fa un quant ternes a podan capir-la de tres manares;
algunes comarques catalanes
la Una Ilibertat abeoluta per a tots'agita la etiosti6 del rebassai- hora i per a tetes les indústries deis.
res, eme eparcis i
tecle alcohol intuye:n:6 de l'Esamb intermitencies. No tot en tat i eensc impostose
ella ea jUril; al costal. (1,2 reivinza Una Ilibertet de destil.lació soelicacions que tole els bornes lament a favor dels vinyaters i calleas
d'esperit hliherrI poden i deuen ceeperatius, dimos:os, tant el
aceeplen, hi ha qual -am que itu se'l ccnsumen com si cl donen al mer.es prou car 1 que inspire arta cut.
desconfiança. En conjunt, pene,
3.• La mateixa Ilibertat de destilel moviment a la continuar:45 leció anterior, penó sols ranb l'imemst
• d'aquell simpàtic esInt d'enina carece:muela si surt del eral:ir en s'ha
democretic socialitzant Ce la cleborat.
post-guerra que, nrreu del mea!,
Dem entar la lHure destiLlaci6 indisporte els homes representallus tintatnent Per a latieras. seria una inde la rolftica a la afirmació i comprennió cbeeln . a del regim «mía la realització de principio rale i fireal de totes les nazi-% delinspirals en un allissim senti- litzades. T. per tant, ro cal parlar
ment de justfitia. Els rebassai- :raquesta Ilibertat que vio: seda dares valen la terra que ¡rebullen manar una verita'ole utop'a.
sovint des de gencracións. Ni
Demenar la libre destiLlaci6 a faha moltes maneres, mes o vor del vinyater sense impostos, si
menys cateetrbfiques de realit- utilitzava cbtingut.per a rezar aquesta aspireci6; rúnica forrar el sen ai o be fer-ne misteles
tranquilla, profitosa i ferma, es amb el seu most, pene pagad t l'impost
la d'establir el credit errare el si destina ya l'alce...rol al mercat, és una
qual lentament permetrla
easa que no resoldria mai la crisi vitraspàs de la terra als actuada nícala ere tenle:t.
conreadors cense perjudicar el
El parto ha de treballar la vinya i
dret tradicionel, potser injust, (latente d'ella el- mä g imum de fruit.
però vigent, del propiciar,.
Aouesta ee feina que. Ira de fer.
El crèdit lambe soluciona- Les circemsçäncies l'obliguen a fer el
rla un nitre gnu prnblema gua • i ene ja representa un gres incanes en cenia mancia, exclusi- • -•• " L'cbliaríem, "
vament cetrelä.
e leo!lolt !i9v3 les
Hem viscut a Cabehinva, des angenies crol redu¡e'lee'm t a n! rar cert
Øo, la guerra enllt, un meravede preeletaris que ernb capital, Intel. !
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ligencia i boa humor, muntessin Una
máquina. Pecó
infinitat
vinvaters
:;uc no podrien o no eabrien fer-sc
l'alc ohol, com aguantarien ena crisi?
Deines, iii tots cls mostos són a
propósit per a lar misteles iii tato :As
domes, ni tots el smostes ten a
viles ho son per a reforçar. Si elo
poco fersin alcohol laavien de vagar 1 elos1 cn lliurar-lo al mercas,
tindrien la intervandó de l'inspccor, i
zixtí bol els refredaria l'entusias:ne
que poguessin sentir de destinar-se en
tot o en part la própia collita.
La destil.lació tense impost a favor
deis cellers i ladees cooperatius, seria un auxili rnolt apreciable, pere; en
peotestaricn tots els eue es dediquen a
la fabricació de l'alcohol, i ania raó,
per,lue rom en temps de democràcies
i cls privilegie no termes saó d'existir
506 en casos mo ta excepcionals i en
Icé de tole.
L'altea mena de llibertat de destillactó ces esranta mes. Si l'Estat
ba y a a concedir la lliure destiLlacie a
favor del vi, sense cap mena d'impost,
seria -la ruina mis absoluta pel vinyater. Aixó que a primera vista temida
un contrasentit, te la seca explicació,
i per aix6 ces espanta.
Destil.lat lliuremmt -el vi sense impostes, aquest tindria selament sobre
l'alcohol industrial una defensa econbnica equivalent a la vàlua de l'impost. Figurera-nos per un moment que
avui el ministre corresponent publica
una R.. O. lliurant l'alcohol vicie de
tot irnpost. Avui l'alcohol vicie paga
pessetes per hl., i 1 industrial reo
pessetes. Aquesta diferencia de 30 pessetes permet que el vi destins.t a la
destiLlaci6 es pagui a 3 peseetes. Tret
lunpost permetria pagar-lo a lo passetes per i quedaríem altea volta anivellats amb l'alcohol industrial. Solucionada aii:6 el problema de l'actual
cris: del vi?
En canvi, els que tenen les fähriouès
d'alcohol industrial farien la combina.
cid de convertir-se també en vinyaters,
amb l'escusa de destil.lar vi, cesa donarien al mercat tant d'alcohol industrial can fessin les seres maquines. Qui podría aleshores denunciar
l'alcohol industrial i salvar-ces sie a
ruiaa sugar .,s; :na que aquest ens te
preparada?
Per aiaó temen/ eue, amb tot ésser
ena era:No-cae:6. ruga sArevenie-nos
zeuesta daegräcia. L'impost qtat cebra
1-2slat es rae:: petit per l'alcohol vicie,
m.dt important per l'aicelact Industrial. Per aquest seria tela saludó que
l'Estat fes la petita concesi6 que representa no ccbrar l'impost a l'alcohol
vicie, se-entre quedes un portell d'uf
per filtrar-nos en nom da vinie tot
l'alcobol industrial elle fabriquessin.
Per als vinyaters aix6 co seria un
gran mal, perque ja hi estar entrenats
amb les angúnies i la miseria.
Si aquesta mena de lliure destiLlació
eras fa por, es precisament perque.
llena vista propasar als propis aleoholers industrials, i es de suposar que
no sera pas per tallar-nos una capa.
De tener/tic el ceneell, diu l'adagi antic, i si ens °lerdeen aquesta gräcia
no sera ras per perjudicar el seu r:egeei a favor nostre,
o erde rienament conforme amb la
!hure destiLlació del vi sense paga•
free d'in-mostos, rer6 a condenó
que primer sigui Ud i un fet la &enració lo rollita i les gules de cinc"lacha Ainó no ha ras d'arruinar ningü,
i en canvi tindria l'avantatqc que
no rodela circular ni un Eire d'aleche!
que no anes acompanyat de les preves
corresponents que realment es de
al. 1 encara aixf trobarien la manera
de fer-nos manjar l'alcohol industria!.
La lliure destiLlaci6 no ens solucionarla la crisi del vi, cas d'esser concedida. 1 nix6 tcts ho reconeixem com
a diffcil d'obten i r. 1 si iots cenan que
la persecució de l'alcohol industrial tal
cona disposen les Ileis efectives d'Espanya, solucionada el problema, perque
no dedica tothom la sera aterció a
fer que es complcixi la hei i salvarnos de la ruina?
A la nostra teta estä, i no fent rnds
que donar voltee a una dila ole no
treu nigua.
M. J. M. Rostro

Serveis redimes de la Mailcamailital
L' e allece Frarmaie d'Elevage" assabenta als Serveis
Ptamaderia de la Mancomuna:a,
cate del 12 al 17 do juity prexim
lieure al Camp do elare,
cl concurs • general d'aninials
reproductors do les naces llanera. bovina i porc'eta.
Ami malde tindrh lloc el
C011ettr3 de Gnssos d'Aluna de
la trie 1 de la Deance. 1 el Caneare 112Icr 1 maritexaire do vaques, cabros ovelles Helares.
El susdit "Offiee", carrer
Londres. 2e. Parle. farititerit
als estrangers que vui guin asstelle els dite Concursos tota
inerte de re:ere:mies.
Durara, anuest mes es cel e
-brandosCcur,naL
Bishal per ti yermes sablees i
del pele, el dia 13, i un altre a
Pons, el dia 27, per a l'especie
pinrina.
Als emanare de l'Escota Superior d'Agricultura fLrgell,
187 1 , lotvent-bi ja una regular
preducrie de* conills destionts
a la millora d'aquesta eepecie,
els que en vulguin comprar potiran trohar exemplars de tes
rares Viena; Gris argentada,
Pinea, i gris-ferro, o hoequetana, quals ^artes edil les nocomercies pels Serveis do Ha-

maderia,

OLA

en la nostralerra que enrollere.
e e r n ;atailitar
les manionree necesseries en el
t
m'emes de la vinificaci6, disposena el moll do desierrega
qi la vererna en la par!, mes alta,
le
s trepitjadores i marmineria
lii
a 1115 gritó mes bala, i als renTot agricultor concia rrictizajent ales de tines al pla inferinr.
cls avantatges de les-treballades al seu Procurar valdre's de la forca
tros, peró no Una encara a aquest fac- de la gravetat pel moviment
tor, un Celo peine:pele per obtenir dels sedas o llenas que siguin
bones collitcs, iota la impoetända que tractats es sempre aconsellaco mereix. , La causa principal es el ble, quan les circumstäncies
del terreny lio faein possible.
desconeixement que te cl vinyater deis
decaes que produziren Ics treballa- Tarnhe en els molins d'olis pot
esser preferible una disposició
des.
Anem/ dones, a acure en aquestes er; pendent disposant els dipbratlles breument els electas principals sits del prodnete elaborat en
P erque els tinnui presents ni vol (,b- la par! Lana.
Altres locals on pot aprofitenir rs bon ex:: en el come n.
Influeixen, primerament, les treba- lar-se el desnivell, eón els que
rades airejant la terra, permetent així eerveixen per amagatzemnr coMagaleatins de farratge,
la respiració de les arrels, ergane esgrans, sitges d'herbes 1 de tusencials per a la vida del ceja. Aqueiax
bèrculs
o arrels, i els senzills
mateixa airejació ajuda iudirectament
la nitrificació, dones es l'aire el que coberts o hangars, poden (JisCena vid s a l'exercit de mis i ralle posar-se de manera que la pende inicrebis nitrificadors existents nt dent en faciliti la repida i còterreny que són cls que transformen cl moda càrrega i deserrega de
nitrógen de totes les ala:orles crgäni- les collites que s'hi voten conques centingudes a la terra (fems, bei- servar.
Una de les construccions mes
ses, llames, cec), en en altre de forma
indicades per a projectar - la en
assimilable per la planta.
Sense l'aire i la llamita:, aquests mi- plans diferents, es el femercrobis serien vengues per Factivitat d'al Sempre que el desnivel) ens ho
tres que consumirien les materies ce- perreeti podrem pendre un ti&seques en profit prcai i nu en profit pus intermig entre els femers
disposats en plataforma o en
d- In p l anta.
Existeixen demés al terreny uns mi- clot, que cense tenir els defeccreíais que tener: cl poder de fixar el tes dels dos sistemes en guarnitrogen atmosféric, i arnb les trcba- dare les principals avantatgesHades facilitem la Ilur activitat. La Els fems podran llençar-se al
questto aquesta está a eordre del ella munt per la part alta, ; treure's
en la moderna agricultura, i aixel ens per la inferior,
elenys profit es treurä en
explica els efectes magnífics cbtinguts
en finques de França i Alemanya, a general del desnivell, en els
base de la remoguda constant de la locals de tenir-hi hesitar:- quaterra, limitant l'empeament d'adobs ni- dres, estables, corralines, ete.
trogenats a la mínima expressió. Quan Aquestes construccions exigeicst¡gui ben estudiada la vida micro- xen una pendent uniformes i
b:ana de les terres, hi veurem aplicar refala, sols necessària porque
colónies de miel-chis, tal com avui
la neteja pugui fer-se eficaçment, evacuan! l'aigua amb faapliquem adobe gil:mies.
Altre dels efectes de les treballades cilitat. Però si intrinsecament
és obtenir l'espenjament de la terra, - aquests locals no poden quafacilitant aixi que emmagatzemi el ma- dar-ne nfavorits, potser en la
xim d'a:gua possible. Ha de tenir molt relació arta) els seus anexes —
present el vinyater que un factor, que rnagatzerne de menjar pel besté mes importancia que els adobs per tiä per una banda, i femer per
fer benes eones, és el . de l'aigua. l'altra—podre aprofitar-se deGuanyarà mes el que sapi,ga aprofitar gudament el relleu del terreny.
be les agües al seu tros ene no ras
Perque no es tracia sols
el que esmerci maltee pessetes en que cada edifici tingui la enadobs i no aprofiti les aigües.
trada i sortida en plans difeLes tecballades a len a la vinya lea rante. es la disposició conjunhem de classificar co dos grupa: pri- ta dels diversos locals en una
mer, treballades fendes o Ilauradee, i teplotari % -complexe, lo qual pot
segon, treballades superfieials o cama- guanyar - h) amb l'aprofilamen!,
gencades.
d'un cert desnivel], tant per el
Les treballades ínfleles o Ilauradee, ' moviment general dels producles ¡arena tiMcament a thivern, dons tes, com per la distribució i
es fan amb l'objecte de retente al evatualie de les aigües.
terreny el rnaximum d'aigiies de pluji,
Sempre. dones, que s'hagin
e

l'epoca en <pie abunden. Per
alzó cal procurar, sempre que ca pugui, fer aque s tes treballades prime.
renques, perque aprofitin millor tetes
Ire pluges.
Les treballades superficial; o estragencades, les tarara durant la resta de
Fan , : l'ebjecte de tes rnateixes
trenear la cresta de la terna per evitar
que l'aigua emmag,atzernada fugi pe;
capillaritat i evaporaci6. S'empren
per fer aqueixes treballades les andes
da te"art. Planeta clItivader, eceteta, els quals fan bona feina 1 rápida,
que er, el que convé.
Resrecte al nombre, tingu's present
de fer una bona llamada d'hit-en; de
treballades superficials re nhan de len
tantee com bonament es pagel per tireque es

sine la terra en pols, car cein tres
treltalladte es rada mis intensiu podrá.
eeser el se comete
E. M. d'Imbert

Les pillilicaciolls li g niques de 'l'Escota

hprior ingrictillilril
Molí, haeontribuit. la impreso-

la al .renaixement eatale. Perl

si en la bronca literaria la riostra hibliografia fa nodrida i voluminosa. en Call 3/1, er ei
cientefie la producrie escasseja;
i dc c., en e n ocre en a rienda
en els textos de vulgaritzaci5
sòlids i fonamentals, on el buit
a omplir es considerable.
A les diferentes manifestacions 'solados, que darrerament
semblen esser altres tenis stmp
tomesnl'una reaccie en nquest
mentit, cal afegir, tionant-li beta
la importància que es mereix,
l'obra empresa per l'Escote Su.
ricrior d'Agricultura, amb
•
una coleeccie de publicacions agricoles.
Fins avui, el panorama dels
'libres posats a l'abast e d'un
agricultor catete de eilltnra
jana no podria ésser mes deseó'
solador. Nula gairebé la bibliagrafia lecnica-agrícola en la
nostra Ilengua, escasa, de poc
valer cientffic i gens coordinada l'espanyola. l'agricultor desitjós d'apendre' s'abocava al
Ilibre frances, mai prou ben
Mental, als nostres problemes
peculiars i qüestions cabdals.
Les publicacions de l'Escota
d'Agricultura acabaran aquest
trist estat de coses. Representa
nquesta tasca una bella fita mes
en l'obra coratiosa de la riostra
Mareernunitat, la qual Lampee
lea eentit In voluntat mes decielida de (rebanar pel progres
cerícola servint-se de la cultura.
Amb la ereacie de l'Escota on
l'ensenyament estä sistematitzat en forma d'estudis completo, amb l'organització dele
serveis tecnics' encarregats, entre anees activitats, dels cursets, campanyes de divulgació i
conferencies a les poblaciones
formaos, la difusió deis coneixemente agrícol'es podia feree
amb una àmplia base. Peris fallava quelcom encara: [ti:e) tan
eficae i subtil de penetrecie que
es el !libre . .Les publieacions
empreses ealtsfan a bastament
aquesta neceesitat.
Aprofitant Forganitzacid del
eneenyament postal agrícola
(que eegons l'acollirnent que ha
rcbut en l'etapa inicial, sentada
destintit a un gran' do;senrbtllavissin ese es rqtiest podria fer una tasca conjunta, de
manera que els textos que eervissim per a aquest objecte, poguessin també formar una cotice :ni d'obres de materiee agricoles, les gneis tant desitjavcn els
nostres agricultors La idea ha reta! factible, perque l'extensi6 dels. textos (Vensenyament postal, venia a coincidir amb la queneressitavamna
cnl.lecci6 agrària riostra: C.om a
qüestió previa, ei es vena ncomplir unn obra re.onada i efrae.
ere prerfs fixar el cereeter i el
volum de IleserM de llibres que
anaven a editar-se.
No podia emprendre's una colleci6 extensissima i detallada,
per a la qual el nombre de Ilegidors batuda retal manifestamera insuficient. Un Enciclopedia nedrida com la Wery
francena, sols not fer - se amb
l'ampla base d'un peadic molt
nombres, que asseguri l'esgotament de fortes edicions. A mis
a mes es obra llargufssima i
cxigeix mitjans que una empresa capitalkta pot concentrar en
time rnnment donat, per de In

de projeelar construccions ruralo en un lloc inclinat, ealdr¡t

abates que tot altre cosa analitzar la manera de treure el
màxim profit de les condicions
clel terrero:,
Les disPesicions mes preetinues no secan aquelles calcarles exactament dels modele dels
libres, sine les que millor s'adnptin a les caracteristiques
del Doc. Diguern com a conclussió que si un desnivell excessiu es de rehutjar, perque
dificulta l'organització i cansa
el personal, en canvi un rellen
Fume pot esser aventatjosament
aprofitat per a millorar la (lisposirie de les construceions
_
rurals.
P. S.

El record en la prilicciú de Ilet
L'rdprfildffielli
11

[le lig8filieP3

fes

La variada topografia de la
nostra terra, la qual si be te al gimes planes extenses, en canal

posseeix nornbroses con:redes
muntan eenques i a:tres de relleu mes simu, perö Lambe
apreciable, fa que eovint les
construccions rurals (sobretot.
cuela verles eemartmen en une
explotad6 important), no puguin solar al m'alela viven.
Aixe gencralment es considera!
cona un defecto procediut- es'
per tal d'evitar-lo a vol-tmlnosos moviments de, ttries que
si be convertenen la pendent en
superficie horitzontal, representen un augment considerable en el cost, de la ennetruecie.
efoltes vegades podrien estala
ciar-ne aquestes despeees sen,se que la bona disposició del
conjunt ele !A construcri6 en
patio, eln6 al rontrari, guanyant-hi.
0172It eles trobem áun llnc en
pendent on S'hagin de construir-se edificis d'objectiu agrícola, cal fer abans de tot un
netudi previ de reprofitament
deis desnivells. Perque són
molles les construccione rurals
a les qual una diferencia d'altura ben aprofitada pot representar, ultra una gran (tronomia conetructive, una avante!.
ge en la seva
Potser l'exemple mes repreeentatiu i mes evident d'aix¡t

Amb la selecció continuada i intelligera Oran arribat a produir tipus de
plantes i d'animals, dotats de qualitats
raordinaries.
Elegirn ara en una revista agräria
americana una notie:a C,112 confirma ço
que diem. Eh 12 meses, una vaaa de la
mea Holstein Fricsian, del roble de
Cedan Grave (Wisconsin), ha ec,:d
litres dc Ilet cae cnatenien e7o
euilos de materia grassa o 463 de manirga.
En cinc anys aquesta caes prodigiosa, cae nosaltres vol:Id:mi comparar a
Una 1 , ;1% ha ercemit 35.234 litres de
lIct eme teten euilos ec matZeia grana.
El reo:fuete cb±tgut form ventt per
11.153 trance; las despeses de maitu.
terció pujaren a 5.IO2 frenes. El benefici brut, en lis cinc anys, arribä a
6.595 ¡ranas i per any a i.3/3 franca.
1<cent:res c ets preguntan: Quan, a
iCiiáltuacIsunp ya, redecir tenir Ceses tan bo-

otra do impossible disposi una
instilueló docent- I mi el nostre
cas era inecis obrar nmb urgencia, i tambe donar r.ls agrien).
loes una serie ele llibres no mesen. excesivament especinlitzats
franmentats, fine constituint
tractals compils d'una mathia
caräeter elemental.
i
Alai Id be l'avantatge de pe;
guer atandre tot segun les pielmeres eernandee hen concretar:tela definides del rostro per
ilise agrari. Es fàcil eomnendre
ene traelats que ensenyin 1;claboracie dels Viii5 O de l'oli, el
conreu ea l'olivera o l'emetIlrr.
tes 'deis str reprodurrie n herencia en el bestlar, i com Inc d'es•
t 13 que esser riese rna
t aca 'tetera, els nnhlisie tt o les
ltets o del adobs, la fabricació
de conserves. Fies ea les reir

Mermelada de laranges

guilles 'agríenles i Voreennilza• i guiatge dels Sierlicateelian

Es renten les taronges; es foraden

amb una agulla de fer catea o umb
una forquilla tense pelar-les i es posen en saigua fresca par dos o tres dies.
L'aigua es cunda tres o guatee vegades.
Es tollen en Ileseues primas i e5 pmcese al foc esa-client hintament i afegint
d'en erice el iMea sana cuantitat de sute.... ;aval ze 1re du las tarenges.
Fi deinen al foc fins que es desfacin,
ategint algunes copetes de vi bó(xeres,
malvasia, vi rand, Cc). (lu a n Ola
mat una pasta bortragenia es tren del
foc, es fa refredar i C9 pasa co racipients ten tapats.
el tenim en els 'collera. NomDiuen cls que l'han feta que surt una
brosos .seins els que erobariem I mermelada deliciosa.

d'esser forçasament ben ncollits
pele agrieultors catnlans.
Perb junt amb la delermirneió del tipus i ei volum del
Ilibre i l'adequnda eleceió
les meterles, era preels escollir
curosament els autors. ro retes
dee d'un punt de vista neneral
de remad:al, sine lembe d'especialitzaeló a rada tenen.
Per nix6 &han encarregat els
respectitis originals a persones
nue jantessm n una bäsica proraraele leertet en la meterle,
i • na predica tnporiencie lecalca j un vast concixement
o

.

fet a la nostra terri .oiti h ieva.
brenca . D'aquesta manera s'ha
aeonseguit que els tractats n a .
siguin una coma de traduceió
de ciéncia abstracta o exótica t
difícil d'aplicar aquf, sitió quo
responguin a les veritables necessitafs, i enfoquin i resolguin
científicament els nostres proLlames propio.
Orientada en aquesta fornigi
l'aparició de l'enciclopèdia que
constitutran les publicaclous
lécniques de l'Escota Superior
it"Agricultura te una grossa
trascendencia patriótica, i serä
una de les bases mes termes i
mes sididament fonarnentades
del granat esdevenidor do la
nostra cultura agrfeola.
trial.
-

Carlea PI I Sunyer

cus aquf la Dista de les Tenaztanques publicacions de l'Evola Superior d'Agricultura:
A. MATONS: Fabricació d'es.
J. RAVENTOS: L'art de fer bon
oil.
F. NOVELLAS: Anälleis d'adobs
M. ROSSELL I VILAs La reproducciei i la herencia en el
bestizr.
J. M . SOLER 1 COLL: Les Ilets
i Ilur apreciada,
pi. OGSSELL I VILA: Les vaques
I la producció de llet.
J. SALOM: L'arnettler.
No farem d'aquesles obres
una ressenya crítica. Ens limitem a dir que. al nostre coleo-.
sine, sen les millors que s'han
escrit sobre els arguments deis
quals tracten. Millors per la
rinndalitat dels coneixement s.
per la claredad d'expesició i per
la perfecta adaptació a les neressilats de la nostra agricultura.
Cap pagès catalä estudiós pecirä prescindir d'elles. Aques..
es, potser,. el millor, elogio/. g.

HMOUli
PROPAGANDA A PICOL
La Companyia del ierrcearril
Orleans ha organitzat una serie de me •
nifestacions ambularas en favor de fapicultura.
Durant uns quinze dies dos grosses
vagons. provistos de tota mena de material epicola modern a han recorregut
una ararla zona, aturam-se en les roncises per donar manera als apicultor,
de peder visitar la interessant exposició
ambulant i d'assistir a les conferencies
que cs donaren.
Les Ccmeanyies de ferrocarriis
E:anea s'el-tira eral, molt interés del
progrés de l'agricultura. En imites cemarques la fructicultura ha estat fementada per elles. la Çorepanyia
P. 1, hl. per cxernple, té camps experirnentals. reparteix gratuitament
planyons i Ilibres de divulgació, fa exposicions, organitza excursions d'estudi, fa preves d'exportació de fiarles,
etcetera.
No solament l'Estat s'ocupa a Ftanea de prctegir l'agricultura. •
•
A Espanya, ni l'Estat.

EL

BLAT S'HA DE

SEMBRAR

BEN AVIAT
Ilem tingut neasió de presenciar ua
fct instructiu. Un pages daquells que
arriben sempre amb retrae cns deman'a fa uns dies que examincssim-el se-a
Wat, que rnoria atacat pels insectes.
Acceptarem la invitació, i sense necessitat Ilarg exenten. constatarem quc
la supcsició era completament injustificada. Despees dc les glaçades 1 deis
desgelaments successius. les ariete pobres i retker. aiaircades, menen a cauta de la :enea.

Aquesta ere la veritable rais del
dany ene cm:irme Le necessitat de
sembrar erial. Els blats mis desenrot-

Ilats i n'ab arrels fondee han resistit
anolt
Per 'ciscó cal satnpre sembrar el mes
aviat reseible.

UTILITZACIO DE LES ALGUES
Les ;ligues maeines, que en abrumes
ce-ates ten ebuaeants, peden asar-se
ven ; eob. Coto pee contet.en fortes
yropeWetir :le sal, un cop remulles
slian de deixzr rapcsedes per pulque
terap3 a l'acci6 da lesplugo cifte s'enduct la sal. Despeis es dietribucigen
rel terreny, renb cale, i s'cnterren amb
l'ara la.
Seria una error el cremar-les car es
pereria el ritritgen que contenen.

Nicotina
SULFAT DE NICOTINA

Joan Basrompte, .Plaça
011es, 8. Bands i Soler. Jaime 1, 18; Vidal i Ribas.
Hospital, '2; Vicons Ferrer i
Companyin.

ii
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rotael eii de malg de
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GASETA LOCAL

Exposicio

Internacicna i del Moble i Decoració d'Interiors

Sants d'avui.— Diumenge V despees de Pisqua; Sant Joan ante porrana latinam: Sant Eadbert, bisbe;

DIVERSES NOTICIES
cornengat els treballs de limiInti eá del retin t e de l'Exposició
eraacional del 'aloble i Decoració
dleteriors. L'expressat recinte quebsi /Imitar per la linia inferior de

Sant Joan Damasce.

Tel,

sangN

ro plag a de les Columnas, sepin t per la port posterior del nou
su14 10 ladustri al fins al Passeig
reo:. de la cascata central, des d'on
mrendeix per la faeana del Palau
&rata Modern fins a trobar-se anth
>mentada plaça de les Columnes.
Fet tant en el recinte de TExpo¡ció ei quedaran compresas, ultra
esarenta ts Palaus, les tres grans
a' aces immediates a aquests i les monumental propera a la
i ota projecte, que s'albira des
tecata en

Dama, diumenge, amb motiu de la

festa dels Jocs Florals, tindra lloc
l'aeostumat banquet al restaurant
Martin, a dos quarts de nou del vespre.

CAMISERIA

iidim que queden tumbé compresos

in

a el recinte de l'ExposiciO, san
miectament adequats als grans fes,ees que han de celebrar-se durant
dies de l'Exposició. No obstant
gptSta limitació, tots els airees
ce d'accés al Parc de Montjuich
educan lliures al públic per que
t5 els ciutadans puguin d'alguna
neta participar de l'espectacle que
rex l'Exposició i els bolines paages que la circumden.
A listes-roe del Palau d'Art Molo i al lloe mes proper a tma
ales places centrals quedará ins'Ist un e5Merat servei de restaune'
Dtrant de la importancia de 1 Expenó i en vista del considerable
yinb7e de carnets d'abonament que
drrillitc va soLlicitant, el Comité ha
crea conveMent oler nr al mataba
eres les facilitats que estigoess:n a
acera mi per tal de fer mis agralabia la visita a l'ExposiciO
El restaurant abans esmentat
•
molt a aquesta festa, rar reera lotes les condicions desitja:n per ser el punt de reunió de
fers-tat elegant qite assisteixi
rlil7:C1 i als festivais que s'ed ceetea.

a dita fasta I r e liras n'ares
*a un acto "A cnl s,:ha'ee"
'P e r darnunt de la resel,,,a-.

LA PINACO rECA
Exposició MEIEREN
Entrada Ilitere
Abur, a dos quaers de sis de la tardi,
entraran uns Iladrereots al pis
de :a casa marre 20 del caeeer de
qua,: la rautressa n'era lora, i robaren, entre airees e ., ;es, una capsz
mocadors de seda. 25a pessetes en bil;Jets i altres
arges.
La senys-na de la Ca s a Ca eilt Fillr
Gimen° PArcz.

Rosa.

espe.nrel "Jea-en Paquito",
as/lb cirre,,ra zeneral.
VaIxells sortIts
", 7
"Ansaldo Sen
t:
carrega genera: i tranVelparaesn I e-raleS.
ly r i "An-Te:r elar. -, amb
u. cr.r. a Hl,
..e.ne. I "le:',1”. amb eirrea MarsAa i escale-

redecgot:.,

De gran int e rt's pram
• c o ncert que el etut
noei Nema t a n a anum'ell •e
l iceo '1 Id correr:1 i iajcena' eoe•
al ita t 3 , ni t ,a l re Po!freel
el qe::o annaant
dels clvii t t iie t 5 S ooeeoelietes
ri Psi
,Fee-ep
n ur, ufi'fo,'l,loo mo't ^stieoai 1- s

ARNL. F.:". DE LA
-."L1ATLANTICA
mate arrier r.X ro ,C;Gria
7:EL

14 Cerri-

7 .7.laria.i l lna. " MarLY: Ar-

del C.C.77e7.:
de cer7e,,.....,nlèn.-erraga er l re BarCe-

c1,1

Na - sal t , respectiva- ,

i

de Venezuela. C

leeuackr i

i.ns a

E: "M,r.urt As-mis" ha elat ror,s;es drassanee de Cad-e. ee :a
ree Construc&O Neyal.i le;
Pi cara cteríst4ues
san 7.2-'9 t,,Aes
ret57re brut, 435 ()el:S
es i
de menega, doble he;ix i maluMes
te rb:nes que li impr:rne:xen unes 18
.iles dc carni per hora. Quant als
aux:liars i al luxe dels seus
pa rt;ments per al passatge, por
rmar-se. que reuneix tots eis arcilla de la mecánica i del confort. CriPode rasament l'atenció dels que
ti1
aquest vaixell la sumptuoareb que está decorar.
E: ''.1,faauel Amas" sera amarras
mtrll

d-g<panya,

ComuNicAT
a 3 de maig de 1923.
l),reetor Goren( de la
Ambnirna d'ASSeglIrante8 n' era el robatori La Pre1"41,.., Nacional.
Present
. 11 1 so nyor meu: Tinc
121'1 de dirigir-me-li per me„ de la present, i complint
.1) hice d'a nTaiment, eta esim a manifastar-li la
"fya sa t isfaeriq rrn'is sincera
!er la f orma amb que he estat
Lillernnitzat del sinistre de roricl'i de que darrerament vaig
tr v ictima ert
e l mea e()IP da generes de put it que
t1.11,t esta blert al carrer Diputa-

'limero 367.
..ult ant-lo parqué faci
2resent carta Vds qua tingui
uinv enient, em reitero seu
a, q l, e, I. in.
E. Reverter WPrdl

'

6 maig 1923
Exposició genera'
a 1' interior de
primorosos modeis i articles de
1' última novetat

•n•••n•n•nn•-11nIMM.111Megl..11.•••

dl
El passa ,
Ae.1
sala .faucii,inn,
de Santa Llne.a pee' a eegt.:a
organisme de l'Obra n'amor als
invalids de la Caixa 4e, Ponsicins
por a la Vellesa i TEstalvis, la
ilistiagnia pianista senyoreta
Maria Puja] °frena a les raguas
astiadrs un s e lecta coneert.
exrculatit amb not:,ble boa gust
d•gitael6 perfecta inspira:1es
composicions de 1 1 msky-Korsa-

kow, Liadaff, lousse,rgsky.
Chopin, Debussy, Sgam•
hall, Scharwenka i Granados,
essent molt aplaudida per la
seva adrn:rable tasca.
En un desrans, un q u art e t da
conjura da violoncelo, i piano

Silecri
S'agra:ra a qui el retorni a

Estampes Cnrrtmiö

El transport ripid de passatgers
aumentara l':Mercanvi comercial entre Moliet, S. Fost i la chitas de Padalona, i facilitara als turistes d'ab51,1es rr n nlarglle5 i als de Parcelona,
Necee; al; bells para sges de Montale-

gre.

e

MANOLIN
als esian,-s Diva, Pri-

Derrane q
vat, Parkschloss klasse

DUNCA

el

f • na
ICh

p.n
preeisin.

rellotge

7t 7'35 posselas
5 i, a 6'30 paseesa.. .e . e7ocia; capes Jere/.
1
LItt
c o pos i0r, a vio
5. '0
frlern roe, xampany.
9'19
ídem.
▪
les p odrret eornpear a lea
r7, 5 Lites IN5z!.15.11.
51 5
los El ...es, 8
.1.. 7.15 1151,
5.

,1:7,••1,h;o

p.,.

\--APRA
115 Diz3,_5

ARTEE

7( fr

SOn ro gran nornnre els oferimeras
de p - fr115 eue s'han fet a la Sor : ciar Protectora d'Animals i Plante,
de Catalunsa, anda destinació a TEN
p.-1G/CIÓ lnlerr. ,ac5r5 nal Canina q555- .

S

F
C
PIEL 1.- tcr rna nODAki

PANYOS

Teatre Apolo.-- t. t,

IMIR VIVES, s, A.

ELS PAR5S:T3
------PARAIGI:ES
.1
ervitc, 15" -a '•
' • 1-n

Partio:peni al , s . 'rye-r-e 31051s
da

' '' loe 'le-

s

05¡•111PC.I.e :11\11,S
.; • Al.

,•7,nienado Ce•H'is.

Pt011 3

de S1 . 1 Prit ,

Cemitt2 mucha

dpreus trfnims

PELMA°
5{osr47AL
27 i 74,

Of2AES 1-: TREEt>4LS

PER b`li5lliVIPCIO

Ciran asesarlit els
‘1.3
fe 1 in,
eoee
poreeiu.
oristalloM a s t allarlas t trra v adr. s, ortebeeria, ereberts d'alpaca tattla i püst ros, propis per a
nro-onts
CRlSTALLERIA ESTEVA
Rt'irtiBLA f.VITALUNYA, 95

Aaid.
.menga. a los dotaa,
a l'h . -ra .e a d e l C,ntr.-,
Pell
Tallors ;5, pi' tn.qe
• pr,e fess e r N'kennei la..manee
r o ntineara ;es Hienas rutina
praetica familiar. per a sensoretes,

d'iirparm:ablis

JOJiQijIM eF,EOT
JO'ER

JISSEBIrFEIREZ.LEMEOWil2

e

als

tium MGATifE EFl PErA
amessarzEmEruczom3
Per tal d'acabar d'una segado
els inc:dents a que donen Une les (reqüents explosiono d'amoniac despreses

•

AN 1
L

15

Per a senyors, sanyoras i

Retudes totes les novetnts Je la temporada en
Panveria per a senyores

LA

La casa mi: 1 °r r; s 3 crt ; da
c starns de mo:t bo n a
qua l itat a preus banUssims

5
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Flui a de Catilunia, 17
astil fris al Port al de
l 'Angel
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ft a
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de
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lef, 5041 A. La mos imporiami.

(rEspanya.
Després del form,5s d e senrotHament que va obteuir lis foto'
gratis, i vist el gran nombre
d'aficionat que a ella dedi•
plan, un grup (Varillas, creient
en la poesibilitat da constituir a Barcelona una entitat
que vetlles pe! progres de
la totogratia i a la vegada que

Metge agregat dele Hospitals de Parls.

Gola, Nas 1 ()rollos.

Consuna

Metgesa tocòloga. Enfermeta t a de la,
S AIS dona
i deis nene. Pelai, In, f.'. p p 3 a 5
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MalaIties del I'stóinac

es curen rad.calment ami) el

GASTROBIOL ROSSELL
l'arrnacta livernactona; Itarnbla del Centre, 17
r, ,•
UI. tAl

I vid a,
Passeg
'eariment
de

l'hospital de la Santa Crell, GOLA, NAS i ORF_LLES.
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J.

Hospital,
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preus

Panys da seguretat desde 18'50 ptas. Da c
t e n] de ruina de lotes meneo. Gran as-

sortit en tota mena de ferramenta per a
obres' i tailers. Pata d'alurnini en lots de
tres des de 3 71) ptas. Exposició els (HA
festius. V e gi els nos- res aparadors i cama
pari els preus.
122,

Nutr ; c1ea Raqu'ti,ne. Paralisi,
Ossos. Dei, arrnaciors. Porus des de 6
pesetes. C.: Mallorca, :36. Tel e5.-G.

Consulta econòmica da 1 2 a 2. Ilbta. de les Flore, 1, prur

DE RECAMV1 MARCA "BACCHUS"
Per a comerç i idiomas, Taqul-meca, etc., estudiuu, surraoe
o senyoreta, a l'Ar..ADEMIA
COTS, carece d-als Arcs, 10. Te-

13 1:01. B

Sanatori

Per a aques t a testa esä anunciada I inaugurari q dais nous

Atrij-?
224g49
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RECLAM: Corte de vnstit 'clara superior. t'Os
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i recital a chrrec de 11
erninent "Ii., derista' Na Me o'
Plant aria.
Nit: (unció tea t ral: repro.
sentneiij de1 drama nao-

p rtieipa a!, seus
clients i altres re!armas
que ha instal.lat novament el san despatx
Iler
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Primera Coinunio

Pcrtaferrissa, 17

L'Associació Prntectora de l'Easenyanea Catalana, tenint en compre l'alta
finalitat la Fesra d'Iniants i Flota
q' ue se crkhrarà /a tarda de la Diada
da 1 A,crusii, al Pare Gfi p il, recornana
amb molt interés a /0t5 cts setas socia
eue h: ac . isrtixin. dones a mis de gosar doro Cesta ben nostra. cooperaran

elea .q

11

•

Carmc, 105 a 111

Rambla de C e nlle t a-z , 5

41,7•In

ULl DO
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P n 0 de 1 1n 4.
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Ab nu. Ucr n o wnlo.ulr. 1 p f: sseiet .
I EL LOW/ RE.- Runa S Pera
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ele

da la Capea eti3

CACOMAII505

S'han pes:u a 1.1 venda. a !e;
pritaelret's axp,etedilmes de ta-

51iS

ls e>ca g arates

CALE NTADOR usui.41

El canvi dels hie llets provislonals del trati el-erial p o r a
Ea plec exonestonista del O d9
a'efeeluami 'E pels
els d:es 1 u 7, del cor,
real a las ofieines d'orga,:it
raen') 1 Prin-ices. e, 5 e,
tse bes 19 .1 les 21 de la vetlla.

,:>27.-Z2EEZ=Griar.:ZINECIIIERN

lanes. e

cotnp,-Ar visitt. u

a l'obra de la "Protectora**.
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.10:ES va,

FARRE I ASENSIO

Collegi de Notaris
d'aques t a ciutat celebrara !a
sa y a festa patronal, dedleada a
Sant Joan Evangelista, avui

la 5s-va

llar,

ELS PARASITS

:

i ostalviar o u un 3n por PO
Vestits a mida per a se,.
nycrs i per a senyores,
Reparaciá i rafnrma d o
vestits 2, reses moderats.

Ahns d

Lt real,

creadora de la muda . ,

kus ,

.-M2n•nn•••n••.....•

BARCELONA

Obsequiem els castres visitants
amb un catale ir, de les Ultimes

veslits de senyora a -1 g pessetes corte

«MIL

Per a la vinenta temporada, vis,teu la casa

STANDARD

klaalega poi' a cajita

Artiole d' ai ta
fantasía per a

Teatre Anolo.—Avni

Avui, diumcnge, cha 6 de maig,
,:ndrit lloc la inauguració oficial d'un
servei d'autóninibus entre Badalona
Montalcgre, i probablemcnt a c o m en
çaments de juny s'allargari el servo
fins a Mollct del Valles. passant per
Sant Post de Capcenttlles.
L'esmentat scrvei constiluirä UTLI
veritable malora per a aguar; 1591,1ations, ja que vindra a establir la desi tjada umunicació directa entre la
comarca del Valles i les pnblacions del

SUME]

ROSICH S. A.

de

CUZI

integral per les asiladas Vendrell (A.), Capellas (A.), C. Col]

i Goyareehea. di guA arnb afinació i gust ealuisit la melndia
op. 26 anal. 2 de Marx Mar-

6

Des del dinas, a les cinc de la U,da, falta de casa seva, Sardenya,
quart, im home dement, el qual representa tcnir ims seixanta cinc anys
Es d'estatura tnitjna, primei. porta gorra color maerrí, arnericl-a
m^:75515 -55.. 5 55 1-1A5, al
Calça
col!, esparra,nyes u contesta al mal,

Economia i eleaäncia

4

CC , RT:e e:ATAL.-1.N.E:;,
MOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoractd. projeotes per erninerte Ir' ates

d'aquesta ciutat.

Care a r de Colomb. '2 1. Plaea
Real. - Casa Francesa)
.Abans d'anearregar els vostres

Encera% imemeable3

ama;

I25

Gaicries iayefane-s

de

85 '70;7
FA RING91.
Demancu-lo a les farmicies i Ronda
Sant Pere, 30, farmacia Aragó.

VESTITS

Xaco!at2-6auki-Rers

NOYES

HS TE E M

5, Naça Universitat. 5

1

EL3 PARASITS

de la tarda.
Fins el moment actual s'han rebut ja els segetenta: Rellotge de plata
de la infantessa Isabel; donatiu tnetatlic del marqués de Carulla, rec
de la Universitat; cinc copes de-tor
la Societat de Caçadors de Barcelona i un donatiu de 1,500 pessetes;
cnpa del Metropolitan Hotel: copa de
la casa Comas i Companyia; copa
'le les Escales Massi; copa de la
Clínica Balaguero ; gran premi de la
Societat Central de Foment de les
roces canines a Espanya; medalla de
l 'Institut Agricola Catala de Sant
Isidre; cepa de la Protectora d'Animds i Plantes de Catalunya i medalles d'or i plata.
Aquests premis, així com els que
retan pendents 'le recepció, seran
calor tunament expesats als aparadors
d'un important i cèntric establiment

Pcrtaferrlsa, 10

Plaça Santa Anna,
Tapineria, .33

RESTAURANT BOYAL
aló da To
cada dia te dansant de 5 a 2/1
r:A 8, 1 dinar a I arnehcana, de
9 a 11.

tu

7,',

PARAIGUES CARDOS

Ronda de St. Pere, 7

licitar.

Avui, d:a 6, l'enWat choral La Violeta de C:a v€1 tara una visita conectiva a
l'Associació Bennfica Instructiva de Monleada , a la qual il•-n na7ts un a saol.felieern e0n,eit1.
amb obres de ClavA, M,7)earri,
Mendelssbno,
M e.ntes.
•
de la miit y a
1,11
qua e'ro es,'9..nic ha orgjd):17.:-.1.

Tcatre Apolo.—Avoi

CASA ROSICH

Diumenge passat, dia ao d'abril,
tingud lioc en una espaiosa sala de
l'Acaamia Cots l'anunciada conferencia sobre Ferninisme, a cal-rae de
l'escriptor En Carles Sanahuja.
Obrí l'acta el director de l' a cademia, senyor Coto.
Tot seguit parla. el poeta Manuel
Valldeperes, Ilegint unes quartilles
adients a la festa.
Fin la presentaci6 del contarenciant el poeta Francesc Santana.
Inunediatament ~ene ã la emite/inda d'En Sanahuja.
FC.1.1 ur. magnific treball, ple
poesia, i no estudi complet de l'amima
En Carles Sanahuja
molt fe-

Valxells entrats
-r noruec 'San .NUguel'', de
1.25 del R6dan, arnb Pase
moll de Barcelona Nord.
• 7.etar i, Talavera.
es panyol "Cabo Prior", de
carrega general 6
Amarro' trell
Reba x.
Ibarra i Cempsnyia.
Vctrr
"Giovanni Battis•a",
amb carrega general.
Antrat rrrl de Ba'..ears Sud. Con-

Aa

U mía, 32

assoitii en Gortates

marítim

de.

013,ALIBIS 3111213111111111111113

l'Ateneu Enciclopedia Popular,

Exte3 s as i:ortit

ELS PARASiTS
▪

selents, llotges i altres reformes
que, gracias a la firma voluntat d'un hon nombre de socia,
s'han pogut iniroduir a la sala
d'espectacles de la susdita entitat.

PER A VEST1TS

IMPERISIEABLUS

Teatre Apolo.—Avui

illustrés els associats per milja. d'act e s públics o privats en
al proces fotogräfic, han convocal les entitals excursionistas i seccione folográfiques da
qiiesta mulat a una reunió que
littdria 110e a Veslatge social de
Carme, 30 , prinelpal, el proper
dia 15, a les deu da la v?Illa,
per tractar de la constiturid de
la dita entitat, pr o aant a
aquellas entitats que no hagin
estat invitadas particularment,
p e r ornissi6 involuntäria, que rl•-,
donin per ronvocarles par la
present gacetilla, agraint-los
per endavant l'assstencia.

DESSUADORS

.1.1•1.11111•112•611111WEAWIfflellall

Secció M a rif ni a

;ene:,

de la Cambra Frigorífica instal.lada
als baixns de la casa rimero 17 del
Carter del Carme, l'entitat d'Acció
Catalana Als-neu Nacionalista del districte cinquè. recabta signaturas dels
veine perjudica's per elevar al :mitre
Municipi, a mis a mis d'una raonada
protesta, unes solucions que posin fi
a aquest perill constant.

SANS

plaça d'Espanya.
ieretensió extraordinaria d'aquests
opis a l'aire flirtee, ami com els

Moviment

1475 A,Banyeras

diumenge, dia 6. La funcid rea
ligiosa tindrà lloc, amb la solemmiat i esplendor de costum, ale sglesia del Sagrat Cor,
de Jesús (carear de Casp), ocupant la sagrada cátedra rel mea
eloqüent orador sagrat P. Joan
Bta• Reculuns i Oliver, (lo la
Companyia de J,?..5ÜS. La capeHa de música, dirigida pel mestre Mas i Serracant, executar;',
la missa en rol bemoll, de Pela nia.
ros]. i durant
lodia Elegían en sol, de Grieg.

Caninas se celebrara al Turó Pari
d'aquesta ciutat els dice to al 31 del
corrent, ambdds intiosos, de 4 a 7

HOSPITAL, 122
BARCELONA

,

C.

5157A - BARCELONA

▪

Els

Especiacies

. . TEA TRES
1- catre

••••••

AVIIC diumen-

ge. a dos qnarts de quatre. EI
grandiós espertarle (l'En Folell

I

i Torres.
LA FILLA DEL MOLINER
preu popular. A dos quarts
sie. El programa de honefici da
artes. cinc. Pues obres elässi nues7
LA CREU DE LA MASIA i

LA MIAU/ASIA DE SITGES

Avui, diumenge, dia 6, els
Grans Magatzerns

Demä, nit, estieveniment teatral.
F unció en honor i benefiri
Earninent actor i director Ende
Giménez. Estrena del poema
drarnátic en tres actes i non
cilindros. d'En Josep Maria de
Sagarra:
EL FOC DE LES GINESTERES
Decorat nou de Balite i Amigö.

Es desepaixa a comptaduria.
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Participació estrangera dels més importants industrials de Fraga, Austria,
Checoslovaquia, Anglaterra, Italia, Alemanya, Bélgica, Holanda, etc. - interessantisimes aportacions dels Amics de l'A rt de Madrid, de Sevilla, Valencia,
Nord, Saragossa, etc. - Secció Retrospectiva. Primera al món per la seva
importància i la seva originalitat.
Festivals nocturns en les revetlles de Sant ,Inan i Sant Pere — Balls populars — Grans festivals infantils — Focs japonesos — Elevació de globus —
Concurs d'elevació d'estels infantils — Teatre Guignol, clowns, etc. — Concerts per les Bandes :\l'Ilitars — Festival de la Premsa — Figurins a
la Secció Retrospectiva: vestits histórics d'ép oca — Concerts per la Banda Municipal — Conferències a càrrec d'eminents personalitats estrangeres — Cencurs flors tallados — Concurs d'ornamentació de taules de menjador — Gran festiv al atlètic pels bombers — Concerts per l'Orfeó
Catalä. — Dansas plästiques en paratges adequats dels jardins del Pare. — Carrera internacional en ; pujada per a automóbils — Fantàstiques
Festivals musicals per gra ns masses d'executants i altres diversions ag.
il.luminacions a la muntanya durant les revetlles — Tes dansants
tualment en estudi i preparacló

Abonaments ti' entrada a I Exposiciú ia les seves festes: 20 PESSETES
De veiida a la major.a d'establiments de Barcelona. Bancs, Restaurants, Bars i Hotels.
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