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Barcelona encara no en tenia prou amb el tunnent del foso
terroris me. El flagell deis atemptats devia semblar massa suau
al destí anemia. I ara s'ajunta a l'agressió dels pistolera misteriosos, l'agressió deis encarregats de mantenir l'ordre i de garantir la seguretat ciutadana. Amb pocs dies de diferència, harem vist dues manifestacions extraordinarias de la terrible fajar, policiaca. L'atac Contra Acció Catalana i l'atac contra els
manifestan ts i els vianants de les Ramblas, constitueixen un nou
aspecte del martin de la ciutat.
Els testimonia presencials d'aquestes agressions declaren
unänimement que mai no havien vist una explosa5 tan violenta
de la ferocitat humana. Els instints agressius esclataven terribleme nt dins aquells hornos que tenen una missió d'ordre social.
Hi ha moltes maneras de dissoldre manifestacions públiques.
Pera en els casos darrers, ja no es tractava per part dels agents
de l'autoritat de la feina professional de desfer grups o de tallar
el pas als manifestants. Hi hacia, per damunt de tot, la voluntat de fer mal, de fer sang, de trancar testes i aixafar cossos,
esbravar-se sobre la carn deis ciutadans.
Es ja un fet comprovat que la intervenció de la policia espanyola no té per efecte levitar els desordres ni el destorbar
llar descabdellament. Ben al contrari: la gravetat dels fets comença gairebé sempre en el precia moment que la policia entra en necia. Tal aneado en la manifestada) del dimecres passat.
Tal succeí també amb la manifestad() del diumenge últim.
L'ordre de Barcelona estaría molt més guardat si no hi hagués
acuesta mena de guàrdies. Tal com actua l'anomenat cos de Seguretat, els barcelonins es veuen més insegura que mai.
No sabem si aquest procedir de la policía és obra espontània
dele seus individua, o si obeeix a instruccions superiora. Paró as
impossible que es permeti la reproducció de les escenas de violencia que ha presenciat darrerament Barcelona. S'ha de fer entendre als cana de policia, al governador i al Govern que la riostra ciutat no ha d'ésser camp de desfogament d'instints primitas. Aquella que no saben, o no volen, o no poden guarir el mal
tràgic del terrorisme, han d'abstenir-se almenys de clavar novas
espases en el cor de ta ciutat dolorosa.
Sembla que hi hagi en els agressors uniformats un encegament Voluntad. Calla veure, el diumenge, en plena Rambla, com
eran envestits amb rabia i sabrejats cruelment els mes pacífica
vianants. Aquests procediments no han d'aplicar-se a ningú. Pera tan d'aplicar-se encara menys als ciutadans que surten tranquil.lament al passeig assolellat del diurnenge barceloní.
Barcelona ja és proa assotada pela flagells enemics, ja porta clavadas prou aspases cruels. Si els ciutadans topen amb
pistola del terrorisme al tombant d'una cantonada i amb el sabre tallant del policía en plena Rambla, la vida es farà imposeble a la capital de Catalunya. Quan els guardadora de l'ordre
2aconverteixen en cosaca, queda perduda la darrera garant i a de
pau e ivilitzada

ELS VOTS LLUNYANS
De diz . crses pobtacions cns cscrinen
In el dia de les passades cleccions
cc dq-utats a Corts hi hoque' (ion nombre dc patriotas de les comarques cantan, que no sentint-sc identificats
dint, cap de Ics candidaturas en ¡billa,
vote,:n En Rovira i Virgili, donant
a vot la Taitua d'una adhesió a
eicció Catalana, s'inicua aisl idcalniant
(11 1:1. 2 cotnarcals als vals obtinguts a
P;awl,na.
A I ciutat de Tarragona sortiren

de las untes 108 candidaturas ami, el
"•0 ,. d'En Revira i Virgili.
inolts zets en &tres dis1 051:5 de les comarques torragonitres.
ACCIO C.4T.4L4N.4,
TARRAGONA

, al vespre, ha de celebrar-se
! , ,-al del Centre de Dependents
de; Comer; i de la Indtistria, de Tor tet i na
una reunid de 'umbrosos
V G, ' S e r alrmants nacionalistes
;ralea a Pohjecte de constituir
tI erltat adherida a l'idcari i a la
Catalana.
que entre els nacionalistas
i ossetiyaladoinent entre
i,,nftd, hi ko eran ent:rsiasme per
assr a la reunid.
A71 1,

L'ANUARI DEIS CATALAYS
fan bou punt lus aparegui l'Anuari
tbls ratalans en els quioscos i tlibre'in saquesta novella publicació ha asson n onagaípc t.e • t de vesda. .4 BarMona ,alameort foren aliar renos uns
2.,r3 arrnipla,s.
s'l n ' h tot i l'alt tiratqe que
f.«1
4,mari Catalans, Pa de p,eit,re e", r„ poca dies quedará esgoted2
DESMENTIIIEVT
El tan ...nr Pla Carrerac que Merema fa ,a,a rft,ditiaturn am ll el eaf' är ' cr de "nationatix'a".
t,¿'ea
PM! desapartirer cl "bluf f ormal a cons • Iiiencia de se, crirtancions
be; a ra 'a!!ament Per "La Ven de

afa't.nya"

ell 7ottlironient
;r. Viga Regio ntal,sla
••• ,•;^ Pisa i

o afr ral. reraffa la soya iadependiar
r.-.fa,.ca. le. qual :a valer-li poder
o ficialment proelanect easelidat
tul C ' ,14 e Nacioaalista (fe 1.4!, Eme ( no de la Diga), Pe! Centre Fe°crol de F igueres i Pel Centre Caleleiesete de Girona
LA CATALIJNY.1 PETITA
A la mosfra redocci6 es rel,! dies
n donntiu de la dependencia
'17"a
el,tneo or po r
tont cera, per a
en
e/ene de ¿'anide "La C . atalu% rerifo".
s'Y a Publicada prd.rimament
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A Política

a: MON Hl HA GRANS FORCES

CARNET DE LES
LLETRES
"LA J01.4 DEL C.4.111'
En aquest primer Jilibre d'Antoni
Clases, poeta gairebé adolescent, hi ha
una mena de preocupació d'optimisme. "No ternis el dcmä, que és de coinbat".—"Sento la joia d'u. comí infinit"—"Em sé la ¡culata fornida".—
1-leds aci tres versos signiiiemins del
llibre d'Antoni acres. El tema de la

jrcentut i de la fo rca hi es tan repetit, que a estones fa creure en una
obscssió malaltissa. El trateix poeta,
en un deis seas caras, parla de la
sa y a vida "rica d'alcgria i d'amargor".
Donas, be: sembla que, devagades,
aquesta amargor enteli les paraules optimistas.
Anton Clases cris dascobreix el seu
esperit atrafegat, neguiteta, ple de teta
mella de licites. L'amor i la melangia.
I s esperanea i el dolor illuminen els
versos de "La joia dcl canal". Amoni Clases no Cha lliurat als temes bu'
nah, i antb una admirable noblesa ens
rnastra l'espretacle de la seva
Lla s tirna que la imperfecció i la abieuritat de la forma enterboleixia i
minvin la olla beliera d'aquest espectacle. Autoni Clases és molt sovint un
mal artifex. I. mis de (matra veg:iden. obscur. "La joia del cami" és un
llihre ple de versos mal tallats i de
nieta poc justos. En quant a obscuritat,
n'hi ha prou amb citar uns versos de
"El Rehuí" (La J. del C., pág. 18):
"Oh, viarani, tone lisura la leva pedal.1 1"kas cli:ellat ansb un Humea saIfinty ja del
d o ll —pecó el meu plany
trontoll—que rinia
tedi, frcturant lin
setar."
La dissort formal d'Antoni Closes
condernna la seca poesia. Sobre tot
quan a,: s aja cançons i baladas. En Clases, poeta d'una vida espiritual malt
plena. ha de Iluitar massa anta, l'expres s ió per ter cançons ben fetes. Es
de la soca lemez-piconiana; intetlectual. reconcentrat, sobri. Erró inrxpert
encara i. per vulgar que sembli tacusació, pasitivament otmcur. La obscuritat d En Closes no fa irremeiable
com la dels que duen el caos a l'anima En. sentillament, que la paraula
Ii falla.
De tot el llibre d'En Closes as,eeedere 2ents cruels" CC,111 la
rn(;%il mis acabada i discreta Ti unes
Unjas molt fines, és clara. graciosament sonora i. a més a mes, expressa
una sensació de forca i serenitat que
plana damunt els altres versos de "La
jda del comí" are, aquella persistent
obsessió d'optimirme.
ehlp - hoy

Full de dietari
UNA TEMPTATIV(It

'BARCELONA, DIMECRES, 9 DE MAIG 1923

Ciscan de
Macdoeald i 'Mamas
Camal
Meednald
eue hijalerra sera diirlf Oier33de els olrer
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PER ti PICIFICACIO SOCIAL No aspectos de la lid3
d'ilion el fila3fillim

He llegit amb vivissim interés cls
Posee cap mement com el
prospectes d'un anomenat "Theatre
d'ara, hacia passat en els dar'
francais de Barcelonne". Crac que en
el mornent actual una fundació digna rial' lampa la nostra ciutat,
tan propici a una tasca de pad'aquest nona representaria un avantatge per a ells i per a nosaltres, per eificació social; En poca aloya
bota ala assaigs han estat feas
als francesos i per als catalans.
El teatre espanyol, si alguna cosa per bola els estaments, i cap
hacia de revelar-nos, ja ens Iba re- d'ells ha reeixit. Ni l'ofensiva
velada prou i de sobres. Som sobre- obrera, ni la reacció burgesa,
saturats de Muñoz Seca i àdhuc tii Virad essat alafac governad'Arniches, la darrera obra del qual mental, ni la härbara represés una desialusió per als fidels que s'id han donat cap frisa positiu.
tenia a Barcelona aquest valencia, 1 de l'eixorquia del estora en
queda arreo cona un cansan-time
madrilenyitzat.
i de l'aspror de la 'luda una
Es evident que al costat d'aquesta
importació espanyola, la importació amarga recordança.
Molla saín els simptomes que
francesa pot representar un papar
oleteen endecinar uu eistat d'anta'
brillant. De l'embranzida trágica
Francois de Cursi al funarnbulisme obert cap a un pla de lluita sograciOs de Sacha Guitvy, de la sim- cial mes tolerant i mas hurna.
plicitat de Charles Vils/rac a la tra- No importa que encara tristos
paceria de De Fiera, de la farsa de fet isolats ennegreixin el quaMazaud al vaudevill de Feydan, el duo: ti C impossible que una anor
teatre francés contemporani ofereix malita' organitzada desaparegui
mil mansos que si no arriben a la de rol) i sense convulsiona i
sublimitat posseeixen abundosa:111;u tragados decreixants• Pera As
la facultat d'emocionar-nos i de di- d'una plena evidancia el consvertir-nos.
tatar que l'ambient col.lectiu
Altrarnent, quan ve a Barcelona es cada volta mis hostil.
una companyia espanyola discreta,
Darrerament hern vist naixer
cona, per exemple, la deis senyors
desenrotllar-se l'obra del CoDías -Artigas o la d'En Martínez
Faite. d'actuació civil contra el
Sierra, veureu que no tenen altre re- terrorisme. Ell mostea cono la
!alai sinó atapeir el seta programa de massa obrera mes important
traduccions franceses i d'adaptacions
la riostra ciutat condenona
angleses.
inútil vergonya dels atemptats.
El que pot acudir a I"original, pot aualificantdos amb duresa
i den estalviar-se una traducció. No disposant-se a eetirpar d'arrd
cal dir que la situació d'un català
arpteata malura' Cal seguirne
que va a un teatre espaused per es- arnh interés i simpatia els trecoltar una traducció francesa, resulhalls que poden dosen el pròleg
ta el summum de la paradoxa.
de favorables transforrnacions
D'enait de la guerra, la visita freciutadanes. d'una mes pura
qüent de companyies franceses ha
vingut a restablir una mica l'ordre nificaeió de les Iluites socials,
en aquesta materia. Aquest any, per sernpre inectlablets.
exeniple, ha actual a Barcelona, Gc- Es de desitjar que aquesta acaba
ovni representant sols—i no por
micr, N'era Sergine; d'aquí a pocs dies
hi actuaran la Robinne i Alexandre; ' milpa seva—un sector definit i
la Sorel i Lamberk. Tal cegada, mes lim it at fins de Eastarnont traba1 'ladee. adquireixi Ifl prestigi i
tard, Cora Laparcerie.
Paró aquestes visites, en primer una fora moral que li pernio;loé, testen l'inconvenient d'esser fu- 1 in imposar lee soluciona de
gacissimes. Eta segon lloc. no solen ronchrilia que +proclama. Per
alee es araras fin' els que la
ésser prou serioses. Els grano artistas francesos es presenten sovint una /tortita s'esforcin mes rada as'
goda a posar-sa pee starnunt
mies d'estar per casa; la manera d'ede Iota pelea Huila partidista.
vitar aquesta presentada, deplorable
esperit
föra crear el "Theater Francais" de i s'inspirin en nio
generositat. foragitant Iota meBarcelona.
na de suggestions venjatives.
No caldria bastir cap edifici nou.
Junt amh ol Cornee o paraelela
Bastaria organitzar en qualsevol teatre de proporcions discretas, cada ment ama b015 PIS hornea de
arme, un cop tautest el Liceu, una bona volualat lamen el (frutal do
serie da quaranta o cinquanta fun- treballar ardidament per tal
cions, amb tulla companyia completa, que no s'eavarixi riquesla proami) itt decorat decent amb un re- mesa de /emanen. Molla rolrets
pertori triat.
s'han fet a la mostea inteLleeEs atad el que pensa fer l'empre- tuallial pc1 san silenci en els
sa "Loze, Kardek et Cie."?
darrers anys: s'ha arribat a
Si es alai') cal ielicitar-la. Faran afirmar que la valla sensihili.
negoci. Substaturan, anal, avantatge la! (liberal havia eelia les ales
per a tot/bot, aquella famosa terno°,
a mar an nitres !erres
i
rada Guerrero-Mendoza que tant d'e- que de SI-1MP es desertaven
xit tenia deu anys enrera.
del san san talaran.., mes avanAra, si--coni podria fer temer l'e- eados que ningú. ja altea vegalecció del teatre del carrer Anbau— da he dit rom em semblaven
tracten 11011S d'explorar l'ambient
fàcils ele Uberalismes d'Ate.
atub una temptativa poruga i vacil- Dele i cómodas les pures teo•
lant, no ho dubtin: en sortiran amb rica ab e tractes aonse l'angoixa
les mans al cap.
de la sagnant fonda an la carn
Carlea SoldovIla rica, i polser fina Mimosat la
posició olímpica en un am7hient more a coda del nostra

Els laelstes asgleses

1

delate Pene si nixio e4 5 cene lamsigui entre nosbe
volgut en
nitrosa-que
la n 'entra intraleotualit al '11Ia
major enriele i tina rnajor
franqurea. Drieern ara las rerances pe) suecolt, que la t 4 rhola complexitat deis darrres
lentos pot en pan l excusar.
Pon' , avni que Pis assaigs fra-

Londres, 8. — En un discurs
pronuncia( a Gwin Hall, comtat cassala han por/ a? i'orn tina las1
de Neutg, Mr. Ramsay Macdo- ' salid prerursora ilo la pan, cal
nald, nitre oficial de l'oposició
hora doni el Sell PS'
a la Cainbra dels Comuna, lia Pone por no riAixar esvair l'a&clara'. que Anglaterra estaré vinentosa propicia.
avint governada per una admiDemanen a tolhom una sunistrarle obrera. Els nastres peraiiiet (iris propia ranrors i
rrpres.intatils—ha dit--elegils deis e goisra p s parsonals. El
en gran nombre a les darreres mancaonont. ha esta! arme los
eleccions generals, han aros- culpes ens comprenen colJacltseguit ja quelcom ben difícil; vamant a tole, i oes fora humä
han portat el públic britànic a ni just regatejar esquifidamant
in t eressar-se en els dedoats par- les solurions
coneardia..Tiont
lamentaris, la qual cosa da- amb is condemna de tul orromostra que anem cap a una de- risrne, dabnix i de datt,
miseree:in mis instruida.
qua! la ciutat li As rnanlfeela2.1r. Thomas, per la seca part, ment contraria i l'adopció
ha ridiculittat els quo prete- tots p is miljnits. par enterglog
nrn que els socialistas no t. 2que ' l lzuln Pe r a iu gularlo. han
unrtixen les qualitats requeri- de
conderimaree Als noes I leus
dos per governar un pala.
intente de rapresälies, i sotmetre a una serena revisó les darreres mapas per esmenar les
injustieirs evitables. Sois are"
eodrä foeamentar-se sobre ella
L'assall des tres a lisa
Els bes- irise frrma l'obra de paciflcacia
per tots tan desit jada.
dolers retases 2? viafgers
Un majar deure de contritenen el nacionalistas de
a holles
onr. No es podria comprendre
l'amor a Catalunea, coexistInt
Shangai. 8. — En el tren ataca! ahir pela bandolera a Li- no ja amb Vrieli, Binó aols amb
ebens viatjaven 19 nordarneri- ho indiferencia, pre ims catamem22enemnommo.mommnommommom cans, cinc italiana, dos anglesos lana. La patria As m'otrora comdos estrangers de nacionali- plrx: la l'Rf:R, la torra, la ira'
tal no declarada. Aquests 27 es- dicta; pera as sobretot Solida LA. FIDELITAT A CATALII, trangars han estat retinguts l'itat fraternal, esguard al deNY A CAL NO SOLAMENT
pela bandolera com a hostatges. mes Bist i mes 'Hure. El mentíDECLARAR-LA, MES TAMBE
ment nacional no es exclustva•
—Radio.
COMPLIR-LA

ment la crosta pintoresca de la
rnä i ambició d'un futur millor,
vida come, es uto impula dinärnic que relliga l'individu, a
través de les caracteristiques
socials, els corrents de la hitmatinal. Totes les inquietuts
catalanes san, dones, factors
imeionals.
I es de remarcar, a més ames,
que el moment actual coincideje amb un inici, vagores aneara, de rectificació de l'estament obrer en la seva actitud
devant del 'problema d'esclavatea de ho 'matra terra. mirat fins
avui amb una hostilitat pal sol,
Per primera volta han pogut
dir-se en artes públics en manta compenetrada. anhelo de
justicia humana i de Ilibertat
nacional. Subratllem el fet do•
nanteli la degluta transcendencia, i saludemdo arnh una noble i desinteressada alegria.
Den desinteressada sobre tot.
Conjurem-nos tots a no fon malno el sentiment que es desparta
amb la rnigradesa d'un guany po
tina, a no empetitir la qüestia
amb datada partidistas. Demanem sola els traballadors que
no vulguin que les idaalitate
alliberadores a les que volen donar un Cairo exclusivament universalista. astlguin en contra(necia amb la seca conciancia da
catalana. I proeurom infondre
al nacionalismo viu i obert una
preacuparie social de que fina
avni per dissort ha mancat. SO.
ran pron aquestes (Osos voluntat
sinceres pacqua en non da
!tintar dosooneguts, espanta
amb finalitats
1, ontra espanta,
diverses, pognaasta encaixar
amicalmant i entendre's com a
bons catalana.
Que el mornant esté prenyat
das possibilitats fecundes 1 da
boas preeagis, ablc.
Que els tomes encertin a portar el feliç' augur' a hnn tenue,
qui podré el/rito? Per això matee< es ()aura de tols cooperar
a l'obra de dignificada eiuladana, sense que dolgui e1 passar
per ingenu o per Oasis. Per primera volta en el cel ombrivol i
es q uerp, en la nuvolada tempe stuosa en que de lemps vi' obert una clariana eseira. Abs
pereneadera. Fern que creaxl i
en sigui cada cola mes pura la
serenar. I qua la claror que piesi en ele nos/res i , sparits ens
doni In Piran tlo treballar era
rallo s-amera par la pau de la
eiutat!
Caries PI Sunyer

ile 31e313i31 3 Ruges

lis auleingil

besai a lote voleen( colea
use

processia

Bruges, 8. — Durant una
processó que es celebrava ahir
Lerda, fou posat en marea, es
crou quo arnb mala intenció, un
autornóbil que estaca parat en
un carear
125 immediacions.
L'autornóbil empreugua gran
carrera, ocasionant una enorme confusió i agafant gran
nombre de parsones, vilo de les
quals reaullaren amb ferides de
mes o manys importancia 1 cine
mas amb lesions de molta grovstat.
L'autombhil quede, romplatroment trossejat en topar contra
una pa ret.—Hacas.

tot

Gnus inundados el Casada

On

gres posi d'ese!' arrabassat
Londres, B. — Segons un
despatx ¿le Montreal, les M'Indacions a Nova-Brunswiek són
les mes greus que s'han reglatrat. L'aigua s'ha emportat el
taran pont, deuier que uneix les
dues rieles del riu Santa Creta a
la frontera entra el Capan, a
els Estala Units. Tamba han
arrossegat les aigiies considerables quantilats de fusta tallada.
A la part baixa de la citnat
de Saint-Jhon els habitants
van en llanxes lloro ocupador/s. Els terina qne transperre
ten immigrants escocesos han
hagut de retrocedir a SaintJhon.—Radio.

Els americans,
Washington, 8, — El Departriment de la Guerra este disposat. si da necassari, a trameira tropas per obtenir la !libartal. deis americano empresonats
a causa de l'atemptat de Cimatung.—Havas.

(Acabament)'
Havem seguit fina aquí, molt
ràpidament, les principals aficiona del Magnänim i la caça i
el torneig, els jocs i la música,
els tapissos i les joies i les velles monedas; cap d'elles, pare
Ii hauria donat el nom quo ti,
en la Instada, ni per elles hauria guanyat la justa fama de
Mecenas del Renaixement. I as
que la passió del rei Alfons, la
que el dominava i se l'enduia.
no era cap d'aquestes, era la de
l'estudi, era el san afany de saber sempre desvetllat, era l'amor als llibres i als qui els fan,
era el delit d'atraure l'entina
l'humanista, el poeta; era aquella curiositat viva que el teta
recercar el viatger que arribava de les terres miaterioees del
prest Joan, que li tela encarregar a En Vilamari, quan sortia
a coro amb les secas nana , que
Ii portés "les bestioles o aucells
de stranya manera" que trobes,
setos dubte per acréixer la sera
coLleccid d — Esturaos, ocels,
bisties e alimanyes", corn abans
havia cornanat En Llufs Despuig (el qual estava a l'ambaixada de Florancia) que li fes
veure de totes maneras l'unicorn que hi hada venal a la chiba
Es un cas singular el del rei
Al fiaos: ell era nat a Medina del

Jo voldria parlar últimament
de l'esperit religiós de) Magnanitre Deia el) alguna cegada que
Ii hauria plagut aaser ermitä i
cara Juliä de Palerm viure en
una yarda vall, prop d'un temple antic. en una pobra cabana,
conreuant l'hort ben regat, donat alegrement a Déu. Es polialtote que tos sincer dient això,
es mes probable que no fossin
mes que paraules dites sense
pensar-les molt, al corrent d'una converea. Un esperit religiós
As excepcional en el seo temps
i mes encara a Näpols, i el rei
Alfons en aquest punt no era
pas Pexcepeiö. Certament ell
quan era a ciutat, i fino sovint
ferro d'ella, ola missa cada dia;
el Panorrnita assegura, potser
aventurant-se manea, que resa,
va les hoces, dejunava els divendres i passava amb pa i aigua les vigilias de les feotes de
lecistra Dona. El Dijous Sant
rentava els peus a seixanta po,
breo, els servia a taula després,
i els dava, en anar-se'n, cestas
nous i dinero. Acompanyava el
cornbregar si el trobava pel careen 1 tenia devocid a les reta.
gines. Els monjos de Sant Ata-.
nasi II envien una mà del fundador i un os de , Sant Antoni; es
resistelx a tornar el toa de Sant
Llu/a que se n'havia dut 4e
Marsella quan el barreig de la
endat; s'ocupa de fer donar a
Campo, en plena Castella, criat
Cosme de Medicis, potser en
al coalat del seu pare illetrat
agraïment d'un Titus Livi que
ignorant, era mes destre en aquest Ii havia trames, unes rebornar que fet a l'estudi; quan liquias de Sant Coame i Sant
ce a Cafalunya el seu esperit es Damiä; en visitar una mala/la
desvaina i aviat feu aquí amis- li fa portar la reliquia de Santa
tets, termes i duraderas, mes as Serena, invocada especialiment
en arribar a Ltälia que es des- pel SPit mal.Ipoca cosa mis -asclon, és un man nou el que s'o- bern de les secas devocions.
bre als seus ulls i la febre de
En canvi, escriu al majorl'humanisme el pren i l'arbora. dom, en din de peix i de dejuni:
"vete, vete a estudiar!, eridava — com aiam acostumats nienjar
amb ira als xicots desvagats caen, pregam-vos que us en faQ u a trobava pels carrera do alaaats aparellar secretament
pols, i ell mateix s'hi posa a es- nos tot sol". Porta al dit pea
un
tudiar, cense dar- se'n vergonya, anell que cura de tot mal i té
com un 'tirana es posa a apren- reliquias a l'espasa per narrardre les mollas coses que no sa- as: de malefici; creu en profevia, començant pel Hala treient cies i averanys i en moros fes
el lampa d'on pocha, dormint haces i jueus nigramäntics, que
atnb el llibre sota el coixi per no sols l'humanisme va encos
'oprobiar les horas d'insomni. manar-li Näpois al rei Alfons
Busca els Ilibres amb dalia en que hi féu tan Ilarga estada.
compra, Menearrega; cap que a
1 acabo aquí aquestes notes,
Pisa hi ha uns manuscrito de desordenadas i mal compostes.
classics i envia un liorna a bus- Alguna aspectes de la vida del
car-los; recull llibres greca que alagnänim he pogut tan sois
li cal despres fer traduir per en- presentar, nitres n'he deixats o
tendrans: abandonant sovint els yergue m'haurien pres mes
'Otees bens, es reserva els ali- temps del qne disposo o parque
nees de l'herencia dels parents !lauden donat un aire de perla
que se li ntoren, deis estudiosos liosa murmuraciti a aquest poque no deixen hereus: fa una ble assaig.
Ilei proliihint-ne l'exportada;
Francesa Martorell
llegaix tots els que li venen
les mana, eomeneant per la Biblia; organitza una biblioteca
amb un "eustos libroruni", bill incidesi a la entera de hin
blioteca que cada sita creix i que
Les trapes MCIIC310 matüll
acaba essent una de les mas itn_
portaras d'Italia; els qui testen
ce Miles
alguna rosa a demanar-li saben
Laredo ;Texas), 8. — El dla
que la millor manera de fer-se'l
propict és regalar-li !libres; 5 de rnaig, en intentar sis itaquan re fit el Castall latas va liana pasear a Mexte per la
sempre ami) el Vitruvi a la nlä; frontera deis Estats Units, fue-,
quan eien va a la guerra se tivament, les auloritats mexte
n'endoi els -Coinentaria de Ce- canes dispararen contri alls.
Reeultaren morts cinc dele
s'a y ". Aixi es forma el seu alter i t , desordenadament, a m b italiana—Havas.
grane 'himnos que el tracto
andi lit gura Itavia d'ajudar-lo a
°lupina Den aviat es forma a
Nàpols, al seta voltant, una cort

literària i erudita potser lii su,
perada per cap nitre italiana,
cort integrada per la gent mes
diversa i t• ontradicbaria, al costat del atalantas de Santillana i
d'Ende de Villana, En Jordi (lo
Sant Jordi, l'Andreu Febrer i
l'Ansias March; amb Joan
l'humanista; Muesen Borra,
el joglar; i els italiana encano:
el Yalta, el Panormita, el Fazioel afanen', Eneas Silvi, tants
d'altres i els filòsofs i als tealoses' i elä metgets i els juristas,
tots parlant, discutint, escriharallant - se. A lots el rei
dana cärrees i diners eanse
comptar; Jordi de Sant Jarili öss
cambrer raial; Atraías Matad) ni
un ofici al pahlu; per una part
de la sa ya hieteria rep Barbo¿neu Fazio mil cine centä florista; el Panormita te una renda, un palau i Una vil.la , prosents del rei, aún amb tots elg
altees. Es en aquejan vil.la del
Panormita on neix el Porticus
Antoaianus, que sera després
l'Aeatiamia Pontaniana; el rei hl
va quan pot, es Regata i comenta un tros de Virgili, de Girara
o de Saneca, deepras es distantaixon temes de filosofia i la
conversa s'allarga fine entrada
la nit, interrompuda tan sols
pela patges quo porten la dolo.cid de vine i confituras,

La situació a Europa
-El Govern anglas s'ha reunit
I ha redaotat la resposta a la
nota alemanya sobre reparacions. Es diu que en ella es consideren &aceptables com a base
de negoolacions les propoalolons presentadas pel Reloh I
hl ha diari anglas que arriba a
dir qua el Govern brItlonlo oso.
munloara al francas que s'ahtIngui de trametre cap mas nota que no hagi estat previament
consultada amb Anglaterra.

El Consell de Guerra de Ver«
den ha oondemnat al buró Krupp
von Bohlen a quina. anys de
orinó I sant minan' de maro&
de multa. Ele directora de la
fitbrIce han estat condemnata a
Penes que varien entre dem 1
vint anys de oread I multes pro-.
purgionale.
Stressemann ha declarat que
un cartel de Govern a alemanya
afebIlria la unitat de front que
oal ara. Streasemann era el dealgnat, per eubatItuIr a Chino en
cas da orle'.
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De l'II al 20 d'abril proppassat
aquesta companyia ha ungut un augment en la sena recabtació, de pessetes 206,88477, vista la recabtació en
la mateixa data de l'any 1922.
Del primer de gener al 20 d'abril
ha tingut un augment en la seva recabtació de 3.857,62420 pessetes sobre
la recabtació en la rnateixa data de
l'any 1922.
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ASETA LOCAL

eleoció de Valora
El jutjat de primera instancia del
districte de l'Oest d'aquesta ciutat comunica a la Junta Sindical del Collegi d'Agents de Canvi i Borsa i de
la Borsa Oficial de Comere , que el
jutjat d'igual classe del districte de
Chamberi, de Madrid, ha acordat la
retenció de les obligacions de la Companyia dels Ferrocerrils de Madrid a
Cáceres i Portugal, no domiciliades ,
interès variables núms. 44,833-44,83618,133-52,0Si-50.343 i 54,632.

Assabentada la Societat Protectora
d'Animals i Plantes de Catalunya que
es tractava de celebrar en aquesta CIJtat un concurs ducells cecs, un membre de l'esmentada Societat, amb caricter de delrgat gosernatiu, als efectos del comphment de les dispeisicions
vigents sobre protecció als animals,
auxiliat per Un inspector de °olida,
es persona diumenge passat. a les vud
del mati. al cale Vila franca, etlablert al núm. 21 del correr d'atme,t
norn, de la barriada de Gräcia, sorprenent el punible acte que s 'eslava celebriol elinulestinamcitl en resnientat local. suspenent•lo immediatament i nO
podent decomissar més que dos passarells i un verdum cec, puix els concursants, ol notar la presencia de la

n•ei•emime•zezemzez•umezew
Si beveu l'aigua cada dia mineralitzant-la amb les delitoses SA LI].
TINAS, us desapareixeran totes
— les
molèsties del reumatisme, menjareu
amb bona gana i paireu fins les pedres

Protectora es retiraren precipitadament
amb cls seus respectius ocells efes per
una porta I also del citas establiment,
que dóna sortida al carrer de Martí.
Els tres csmentats ocells apresats

Capsa metät 1/ca amb 12 bossete3
ver a 12 litres: pessetes 15 O

forro concluits a la" Jefatura" de Policia. als efectes de 1.n imposició. als
seus propietaris,
!a correspunent
penyora governativa, quedant en poder
de la Protectora i a disposició de 'a

e

DiposItarl general
rIll de Josep Vidal I Misas, S. C.
!Venteada, 21.—Barcelona

primera autoritat civil de la provintia.
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CASA BARNET

ris. Revorda torís. mosents.
Llibreria Subiraria, Por t nferrissa. 14

L'Academia i Laborotori de Ciencies
Mediques de Catalunya celebrará sessiä crentifica avui, dirnecres. ella 9, a
les deu de la nit, en la qual el doctor
Vilanova farà una comunleacui sobre
"Cas d'avariosis arsenic-mercuri resIslent. curas amb el Trepol"..
El doctor Cuatrecases. "Presentaci6
d'un pnturnOmetre elínie".
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La Direcci6 geoeral del Deute i
Classes L'asiles, avisa a aquesta Junta Sindical del Col.legi d'Agents de
Canvi i Borsa i de la Borsa Oficial
de Comen, que ha posat en circulació els titols del Deute Amortizable
s per zoo, emissió de 22 de febrer
de 1920, fins la numeració segúent:
Serie A núm. 260,999
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Entrada lliure
Al Palau de l'Enscnyament Mercantil donä el diumenge passat una conferencia sobre els gràfics i la seva
aplicació al comerç, Josep Gard6.
DesenrotIll el tema ami) encere donant compte ele l'evolució que ha sofert el comerç i la necessitat d'aplicar
a la seva organització els moderns procediments de cornptabilitat i estadís-

tica gra
Analitza els avantatges que, atetas
els components psicológics dels gercnts
de les empreses, poden reportar els
gràfica. Estudia minuciosament dilerents casos präctics sobre la seva construcció i aplicació. finalitzant tamb al.
guns exemples de diagrames industrials
i exposició de gräfics.

JOIES VILANoV A UNI0,6
Terminats els treballs d'organitració dc l'Exposició Internacional
nina que, organitzada per la Societat

Protectora d'Animals i Plantes de Catalunya, um celrbrarà al Turó Park els
dies 19 al 31 dels corrents, els senyors
sodis dc 1 . 1: 5,11 1: 1 1 1Ada entitat poden prO.
vvir-se de un tiquet especial econämic
por assistir los essions de l'Exposició. aixi corn poden adquirir un abonament. especial guantes persones ho

d'>EIS
tiquets i abonaments
hauran de y euire . s, uns el dia 17, en
Festaige social. plao de Santa Anna,
titiritero 8 bis segon, primera, de sis

a Net de la tarda.
Secretaria .le la Societas recorda
al públic que de sis a set l le la tarda
deis dios de /roba!i prend5 nota de
emantes den6ncies es formulin per mals
tractamenis inferits als anirnals o inútil destrucció de l'arbrat. advertint que
no s'atendra cap cleniineia andfnima.
La

questa capital consulta cl cas a la Direcció general de Corrous i Telègrafs,
i aquesta al servei de Correas francés, el qual ha respost, dieta que la
noticia es inexacta.

- . .

Ç5,1;rers"'..!``41 `17a. 11"', `2,7,72,;j' `t'a
I j r Elixir Gomanol CtIment.

PER

lasumpeio

Grao assottit r91 oaixellus

porcellana, joes de café i tr,
aristallaries talladas i gravades, orfebreria, cobarts
ea titula 1 In/bll'eS, propis per a
Por.sonts

CRISTALLERIA ESTEVA
RAMBLA CATALUNYA, 95

Xocolaterla

Croissants, Brillan, Savoios.
CONVITERIA I BOMBUSER1.1
Pa de Viena. Pa estorbara!. ola
de M ardg.
ea

Grafila Barcelonesa

Ram b la del Centre, 12
'ftiliilon 406 A.

Per a denla. dijous. el Crup Excursionista "La Pultx.t . ' ha organitrat una
exeurstO a Cu
a fiusquets, La Rierada
i loo Eseletxes de
Lior: de reuniU: Placa de Catalunya,
a le• sis.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia le dansant de 5 a 2/1
de 8, 1 dinar a I americana, de
9 a 11.
El Grup Excursionista "Barcelone-

ti" (Sl (Cit., de Joventut Nacionalista,
Sant Miguel. núm 3) te anunciada per
dema, dijous. a les deu del mili, una
interessant visita al Museu de la Comissió Oceanogràfica.
[ig) 1 (ii[

vdieestriaz.

talanes de Barcelona.
Acte segun, :mira a saludar a l' A
el chor alguno-juntame.c
composicsons.
A Fendema. a les c1 211 de! mati, seria
obsequiats psr l'exceLlentissim Ajuntament. els nens t nelles que fortnen
part del chor infantil en una excursió.
visitant l'Escola de Mar i l'Escola del
Parc de Monijuich.
A la /arda. a lis quatre. aSSistiran
a la testa d'Iníants i Flors, que se

nAEI Mont Doré espa.

010-

mal

a inalails 1 gens
•

tas, de l'Associació Protectora de l'En
senyonça Catalana, del Centro Aliene,
mista de Dependents del 'amere i dc
la Industria, Orfeons i E:coles Ca.

celebrará al Parc Güell.

Els cates LA PORTORRI-

QUEÑA són els mes fii.s 1

LLET EME° ;

cel lentfssim Ajtmtameat diquesta del-

Plaga Bonsuccés I Xuclä, 25
El proper diumenge, dia 13, a les
cinc de la tarda. donara el (11)6 Catala, co el seu Palau de la Música
Catalana el concert-repas que mensualment dedica als seus socio protectors.
La cosa niés
closa quo es contra
Als Colmados i Confiteries.
—
En tren especial. avui arribaran a
Barcelona. acompan)ant el Chor Infantil de les Escoles de l'Ateneu 'gualadi, una representació del M. 1 Ajuntament d'Igualada, la Junta directiva

de l'Ateneu i una nombiosa remesentació igualadina.
L arribada sera a les sis de la tarda i no a les cinc com s'havia anua.
dial. a la placa de la Universitat. on
s'hi trobarà una representació de l'ex-

CAR L' U nyol-Aigües azotarles i arsenicals. Asma, Bronquitis, Pell, Dtabelis, Grans reformes. Monjador Unir. La Milteixa direrció. Combinad() räínd de Madrid. Surt estació
Franca 833 b. Dernaneu bltIlet
Barcelona-Cardó. In f o r rn e 5:
Ideal Samaritana, Ares, 10,
Telf. 5149 A. 25 juny 30 seteni.

ben.

Fabrica d 'I mpernu ables
Pararen Serifiä i Valls
L'Orfc6 Atenerte fa avinent als
seus prutoctors i toses les persones
que liagin adquirit entrades pel conocrt que l'Orfe6 havia de donar demi
al Palau de la Música Catalana, que

l'esmentat cuneen ba qutdat st/s1/65
per prossegum la malallia del mestre
9,1 ay r al dtrector de l'esme mat Orto).
Oportunarrient s'avlsori el d:a que
se celebrara delinitivainent.

Melga agregat deis Hospitals de 2a,
J. de Llobet ris. Gola, Nas I [trenes. Consulta do
s a 5. Consulta económica de 1 2 a 2. Ilbla. de 4is Flora, 4, primar
ro 5i•ifiri 5 1 de l'hospital de la Santa Creu GOLA. NAS i ORELLES.
mal Passe:g de Gracia, 83. pral Telefon 3274 A.
D I. un'
r.etariment radical de la furtor de l'a.e (OZENA-;.
'''.aellealwrerens ..4111r.7713.%
EL- NEN

ES P
GABAN A PREUS MES ALTS
QUE LES COFtONES als Colmados 1 Confdemes quo exponen
els nos MrMOS. Espeeialitat de
primer ordre, indispensable per
a viuro felic. Anisarent dies i
/toree, d'admissió.
En vista de les noticies publicades
per la premsa, referents a Facord pren
pel Gotero francés respecte la confiscació de la correspondencia dirigida
a l'Alemanya no ocupada el seryor
administrador principal de Correas da-

RAMON VALLS ARNO
pulat al cal a 1'82 da sis cazos

El seus afligits pares Ferran Valls Taberner i Marcelina Amé Maristany, germans, avis
paterns i matern, oncles, oncles politics, ties i
ties politiques, cosins i familia tota, participen
a Ilur amics i coneguts tan sensible pèrdua.
Barcelona, 8 de maig de 1923.

etres 9 de maig de 19...

LA PUBLICITAT

D'ESPANYA

LA CONFERENCIA DE LAUSANA
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Les deliberüllS de la Eolliereucia

pa 'El Debate":

zsnuncia 'immediat comen;leal de la renatriació i
DIO freparatius per a la reerb5. di, les unitats que tiernita.
• - b FenE. e el propbsit d'aigual'alegria, sind ärnb
p's
desig que el pule sàpiga
' uè s tenir- se. hem de dula_
,r que, segons informes que
ie:Itemi fine a nosaltres. el que
2:11:1 es una simulació amb
? sembli que os cnmpleixin
.ecrapr omisos Contrels pel
yen amb ropinió en les seeiWara c io ns sobre la politauarroquina.
e:›iran unitats completes.
F.oumar uns 20.000 hornee,
raquesta repateinció quee t a-Tensarla amb la incorl6 4 , nous reclutes. i com
or»Is qu e tornen seran
massa i els que s'incor-

zelos i 11113 Pelle dels alials

En recomençar les sesos tasques la Conferencia de Lausana. s'han fet paleses les greus
e q uivocacions de la política
francesa davant el problema
oriental. En la primera Conferencia, el conflicte era entre
Tutquia i la Gran Bretanya.
Ara es entre França i Turquia.
Ele trancesoe, que pocs mesos
carera representaven el paper
de turcefils, avui es veuen amenaçats pele turce.
Lord Cuneta, el nom del qual
hauria d'ésser per als otomans
un sinahol de la rivalitat anglo-

turca,

ha arribat a ontendre's

te a al Marroc.
L'eLT COMISSARI
ara abans de quä s'inaugu

rento d'En Nata de Prado, tinent

.-ssfiU que es desitja s . aconMrä.
z.aquee t e informes eón certs
vais habrä ostat burlat una
da mes i continuara la ektssdlornes i de diner la poi de desconerri, que da la
aeieris 1 ica de la alesna ac-

:e3 re y es

Corte. s'espora
*e:.bada a Madrid d'En Sil\ e,t '.micCar al Marroc.
LA TORNADA DEL REI
quart d'onze del matí han
rin t a Madrid. en tren especial,
-seu viatge a Brussel.les.
Aliene i donya
acompanyament.
per la familia. el Gooficial.
a Madrid el dia sg.
--7'dir la fes t a de l'Ascensid
d'any del princep d'Asel fi de celebrar el' 2f
.11. ella acorde supr;rMr
7 16hl'ea.
data de fer ele anyc
,..o37 - arl. al Pnlau l hamluet
ri
reerpc:it de costura.
DE ROSER D'ACIeleA

ceneguda es-

'?. 7 SFONSARit.iTITS MI11:28 I - NA LLETRA DEL
raeERAL BETIENGITER
r pneral don Damas rieron.t ,ha dirigit al president de

neo':Ii següent carta:
5 ;:eingit amic meu: Peal als
d es de corresponde e
amb quä nalnenra
, ferint-rne una tribu euivertimacia autnrit cada
rebut, em veig privat del
d e donar la tenferencia
b:hre a ssumptes del Maneta-,
a reedint a la seva amable
haviem acordat prr al
seres 9.
l'no a vostè i a la digna sia-:at que presideix ecu diseulpi
facin c arnee de la me y a conleiat, per no poder atendre
1'7

.Ya a4nciú."
PR OPOeITS DE L'ATENEU

Sesei4 extraordinaria, FA-

P. 1.1 de Madrid acorda per

laeaseid reafirmar el Sell inegIble propòsit de persistir
l a sera rampanya • pro reseab ilitaes, cense mimar el
e eporit davant la press16
*Cala r epelidarnent a la Hit de la eätedra per un Go, 11q Ue es titula
ta Junta directiva de la citae ntitat s'ha diriglt als res, at eneus i sorietats
d' Espanya, proposant-los
eietr aele d'una
assemhlea de
esta pro - responsabilitate.
-manen que contestin a
448

tres preguntes:
teleata Societat esta con'at arnb el criteri i autb
PrO Jeete que s'expotia en la
,a.•,,eatineia quo os dingeix?
trev aira un representant a
lien
iblea que probablement

.telebraitcci
ka:o
aquest

al

ni6s

ßell judici

i alcane de la protesta

pugui formular contra
; (1r upci6 de l'Estat, i la seva
impunitat?
VACA NCES D'UNA SALA
et' TLqt t

avui ha hagut d'acudir una
del Cansen Suprem de Guera l'estació del Nord a
ell reis, no ha pogut reunirltla de j usticia per a ocupar-cc
'41:4 Per l 'aband6 de l'Aeródrom

. }hri na

? tara dema, puix dijous es festa,
hi haura Sala de Mariple
" t ettdre dei reunid de l'AssemSant Hermenegild
• 'ttteirE FAVORABLE
3'1'11 del Cese!! Strprem ha intt "ralletatnt la proposta d'as-

coronel de regulars de Melilla.
Segurament ser ä acceptada pel ple
aquesta proposta de recompensa, com
es len amb la del comandant Franco.
L'OPINIO D'EN CASTROVIDO
En Robert Castrovido publica unes
declaracions a 1' Heraldo de Madrid"
sobre el tema de les responsabilitats,
analitzant extensament les en qué han
incorregut tole quanta intervingueren
en e15 assumptes del Marroc, des de
les mis altes persones fins els oficials
de l'exercit.
'roto contribuiren, amb les seres accione o omissions, a preparar el d'Annual; i fino poden estendres les respoMabilitats al noble que ha deixat de
votar a les eleccions i no es commou
per re 1 ha pernee que triomfin els
cacic = que portaren a cap la eat.1/strofc d'Annual i que tornin a les Corts
ele r csponaahlr e.
Cree que a les Corte es veuran coses mott pintoresques, e= la que En
felquiades Alvarez defensi a les institucione des de la presidència del ConTot l'altre quedara reduit a un
drbat politic Mes.
Rc5umcix, dient q ue si s'exigksin
responsabilitats a tete, quedaria Espa-

nya acuse govcrnants.
EL TERRORISME
COSES QUE CONTEN A "LA
EPOCA"
"La Epoca" posa en l l avis
dono p ., reonalitat que allres
vegades ha exposet en PI metete
dieri judicis i observacions sobre el problema social de Dore
celnna, una nova informaci6, o
millor dii. un cOmpendi d'impressione reepiecte de la situaeió actual de la capital catee
lana.
II/Ateten en q ue raecice
y erma' i va tan existeix, com lam-

p0C: raceió de rautreritat, i Otle
'nii.ed a'atreveix a secundar
l'arrió de la justicia, perque es
general la creença que raquesa paraula els as-ui utòpica i
cense cap eficäria.
Qui ene alguna cosa s'espanta i colla clavan t la temenea
d'una segura repreeälia I per

lamentable ahslencia
resperi da eintadania i per
aquesta manca d'inetent
aquesto

conservaeió pot repetir-se el
ras que en ple dia i en els Hoce
inAs (recaen-dais es registrin
atemplate que ningd ven i que
tots els que els preeencien 513
obliden als cinc minuto.
Deepres fa notar que a trae
vée (reluciste de g orientaeió i
rlespres d'haver-se creat aquest
ilamentehie p etat de coses, es
registro el tel que qui portaren
a Barcelona l'escota del ferroheme i armaren el bree dele
pistolers i els han ensenyet el
can-if a seguir, avui. ja en possoss14 de la ettprenmeia i en
contarte amb ele dirigente de
la politice Retinte han empree,
des de la tribuna 1 des del perellene une energica carepanya
contra el terrorisme, per donar
miblicarnent la eensanite que repudien els aterriptints i produir
en determinndes astores la senSaCió d'orrire quo cal -aparente!' per die g imular anf ;'estudi
i rie g aig de pf- p eroles i sistemes
d'altea naturalesa per amneeg uir ele fins que persegueixen.
I en aquesta creada, que tot
horn siena però guate initiaders
manquen de garantiee, figuren
guarde simpatileen amb elle
elements de l'Unir, des de les
egruparions exelneiv a in e n t
anarquistes fine alearas; Inicientuals que s'han sumat al moviment en compliment d'un deure d'humanitat.

Come

Grecia i el ha-

llad del balic gnu de Eonslaulieoble

amb el Govern d'Angora en tots
aquello punts que afectaven a
Anglaterra d'una manera primnrdial. En la reconciliada) anglo-turca no hi ha certament
rap guspira de cordialitat. Per6 en els alees diplomäties, la
cordialitat no es pas un element necessari.
Mentrestant, els franceses,

yC he taran ieotadament,

ha prolesla

que durant les darreres etapes
del problema oriental havien
adoptat, fins a cert punt, una
posició favorable al Govern
d'Angora, han vist corn aquest
dIrigia la seva acoló contra el
domen dele franceses a Siria.
Del front dels Dardanels i del
front do Mesopotämia, els turca
han fret aquestes darreres setmanes nombroses trepes, per
dur-les a la frontera sfria, a fi
d'intimidar el Govern D'anees.
Si els turcefils franceses esperaven recollir guanys importenis del suposat agraiment
turc, hauran sofert una decepcid fortissima. "-Pol que fa ale
sentiments que els turca manitesten actualment per França
—ha escrit fa pocs dies Pierre
de Lacretelle al "Journal des
Debats"—, cal dir que arriben
al menyspreu i gairebé a l'odi.

De dues setmanes enerä, toles
Ilurs manifestacions van dingeles contra nosaltres, i no hi
ha dia que no s'alcin contra
Franea amb el propòsit de P o

-sarnoepsturadifcl".E
ras és que el Govern de Parts
ha hagut de continuar les negociaeions de Lausana sota la
pressió de les baionetes turques.

Posteriorment, les relaciona
entre els turcs i els franresos
han millorat, i ha aparegut la

-oL'ocoissió recent d'un bisbe
catete) que ha provocat protestes vehements arreu del món civilitzat, actualitza de nou
qüestió de l'actitud dele boleevistes davant la religió. Diverg es vegades he tingut e casió de
tractar d'aquest assumpte damunt la ee remsa peninsular. Fa
tot just un any que ho vele fer
en aquestes columnes. Els melle
lectors recordaran potser que
vaig tractar aleshores de demostrar que l'actitud dele bolxevistes envere la religió es una
actitud dualista: d'una banda la
Huta amb la religió, de l'altra
l'explot sane de la r e li g ió. No es
pasa una contradice:U(5: es un
dualisme. Cada dualismo porta a
una unita d'indole superior, a
una idea en la qua l els dos elemente oposats troben Ilur reconciliació. En el cas que ara
ens interessa aquesta idea re-

conciliadora de la idea de l'in-

terès potaje. Les consideracions
sobre les necessitats del regirla
soviètic són les quo determinen
ele bolxevistes a recórrer a una
o a a altea tàctica, a conibatre
la religió o a servir-seen.
Aquesta característica de la me
titud deis bonevistee envere la
rebeló té una conseqüència in-

evitable: com mes segura ds la
situació politice deis Soviets,
menys disposats es troben els
bolievistes a fer concessions a
la religiö. Es lògic. Els honre-vistes, la rneitat dels quals S'ea

format en el contacte seguit
amb el racinnalisme de les clectrinee marxistes, són, per llurs
inclinacions me!! Intimen, adversaris de la religió, davant. la
gora. Pere es evident que l'evoe qual es troben en absoluta intecle del problema oriental en compatibilitat. E n resgles i a
aqueets altims menos conté du- veuen un dele centres més perires Ilicons per ale diplemätics liosos de la contrarevolució, per
franceses / per a la Premsa pa- l'església se senten empesos a
rieenra, maese decantada a una anar contra la religió. Tot amb

clariana que acneturna a alter-,
nar amb les nuvolades orien7
tale. No creiem que s'arribi a
una ruptura entre París i An-

turcnfflia en la qual es harreja
„fltimentanm e i una
un
Ileugera entremalladura inter•
nacional.
A.
1 v irgi , /
*

Lausana, 8. — El Cornite .polític ha eetudiat aqueet matt la
crees/be del ferrocarril del Kulelis Burgas.
j
Na ha recaigut cap aeord, per
com es tracia de saber si el
turcs obtindran be l'explolamó
de l'esmentat ferrocarril que ells
reclamen, o simplement el con-

trol.

El Comité va decidir que la
Societat de Nacions deiegui a
l'Alta Comissaria la vigiläncia
d'aquesta Itnia.
Els linees manifestaren tertsa
repugnäncia a prendre part a
les convencions internacionals i
interaliades sobre el tràfec d'armes
En ante que es referen a la
confieraei,6 de vaixells fets pele
aliats durent els d'arrees confiletes, els turca pretenen que
eón linicament välldee les confiscacions a eomplar de l'octubre de 1918, despees de l'armietici de Moudros.
El delegat hel.lenie, senyor
Venizelos protestett contra aqueo
la interpretació, per tal corra segens ell, tal manera d'entendre
la qüeste6 privaria a Grecia dele
vaixells que segrestä durant la
guerra greeo-tureai
En alee que es refereix a la
participarle eventual de Merca, Polenta, Txecosloväquia i
Portugal en la conclusió de la
pau, els aliats varen sostenir
criteris favorables a l'admiste
de les susdites naciente pel que
es refereix a la signatura de la
part económica del tractat de
pau greco-turca.
Els turcs inststiren en que
aquest paises formen autorital s thnicarnenl. a negociar per ce'
parat arnh Turgnie.
Els aliats, sostingule pels delegats de flomänla i Servia, demanaren a Turquia que coneedoixi als palees que prengueren
pata en la guerra igualo drets
als que tenen les grane noten-

tot, hi ha situacions palitiques
(guerra, revoltes, tigitafid entre
i l
l ee
eis Page-ses• ec"
.qua e
poder peolitic de la rebeló
es pot
ut eilit7ar per enfortir la seguretat, del regirla sovietne. En

cae/leste/ situacions de peri l l ele
bolxevistes celen ter caneessions a la religió i fins i lot seit
serveixen per tranquiLlitzar
l'esperit de les masere o per a
influir-hi. 1 com que a hierre
d'ara la situació del regirte sevietie sembla mes eegara que
mai (cal dir-ho amb Iota einceritnt) el bohnv i5 1 " ro te",
cap motel per subjugar llurs in e
clinacione neutrale ni per a no
fer contra la rell g ió una guerra

franca.

La eetan fent arnb el eentit
metode que els és habitual.
ame, un cinismo que as una de
les earacterfstiques mes tiple
ques de llar mentalitat.
El gener passat la pe/decid
de Mescon assieli a un espectaele verament tinte a la histeria
de la cultura. Pels carrera de la
capital passava una cavalcada
gairebe carnavalesca, la qua!,
no-gens-menys no tenia cap relacee amb ale esplais llibertins.
Era una cavalcada de deus de
tetes les religions. Per que els
van ter balear del cel? Per ridiculitzar-los davant el poble.
"Era un manual de la hieteria
de les supersticions"—deia un
diarl boIxevista-e-. Entre ells
déus figurava el Buddha, de color grognenc 1 d'expressió astuta i !asea, la Madonna ruega,
el den dele neue i mrells
h• es. lionodp deis (idos venien
els sacerdote de totes les p ealesies. EI Papa amb una tiara
groga (II 1111PNal en un euiornhbil pintat de diversos colore. El
pastee nrolestant anava rlavat
a una Ilarga estaca. El -poi)"
rus el idava en N - Ctl alta que per
pora diner,, cesava a qui ho volgues. El sneerdot jueu parlava
niolt i amb poca amistad del
"pop". I ol

públic? El públic.

reja".
Un altre diari &denla nrnb
aquests tennee la significada
de l'espectacle extraordinari:
'Al e (barrees inys Moecou ha
eieS.
vist mollee de manifestacions
La discussió continuarà aqueo
populars, pelee cap no es pot
comparar amb aquesta en
ta tarda—Ha y as quant a lutona de la irnpreesió.
EL REGIM JUDICIAL TURC
Els Tsars carien de llurs trotas,
PER ALS ESTRANGERS
perita els (Dais s'hi eostenen linLausana, 8. Els aneas han rant mitres deenyatlee. No vacila
a dir que el 7 de gener de 10213
examinat el regirla judicial vies un dia Meterle no sols per
gen,. a Turquia per als estrana Moecon i
sinó per a
gers.
beta la hurnanital. Vindria el
S'ha cercat una t'emule de
tenles en que totes lee nacionn
contiliarie.—Havas.
recordaran amb gratitud que a
la fttlesie movietice ha tingut
LA SEGURETAT A BULGARIA Roe la primera Iluita anal! neta".
Vindre. pede lambe el temps
Sofia, 8.—Les enèrgiques me
en el qua] els bonevistem es resures preses per ise au t eri t e ,
detenint la mejor peal, dele Dan- cordaran d'aquest mateix Dde
dits ha donat fi als freqüents per a servir-se'n quan ho recia Ilur situache
eaqueigs. Per tot arreu regna marä
e
„ politice, deg uara l'ordre la tranquillitat. r" niaçc ' t st

—Radio
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New-York, 8.—El boicot al seere,

e g i 105 dios de

h d1empl al gol dc

Londres, 8.—En una reunió
celebrada pels ministres de la
Gran Bretanya ha estat redaetat el texte de contesta d'Anglaterra a la nota alemanya.
L'esmentada contesta serä
(remesa a Berlín dintre de les
hores següents a la seva signat ure.—Havas.
Londres, 8.--A la Cambra dels
Cornees i a la dels Lords, Baldurn i
Lord Curzon parlaran respecte

de

l'estar de !u, negociacions.
Encara que els diptomatics italians
i els britànics han estudiat separadament la contesta a transmetre a la
nota alemanya, es creu que les dues
contestes seran redactades en una
forma idéntica, o semblant si mes no.
—Havas.
Londres, 8.--El redactor diplomatic de la "Westminster Gazette" creu
saber que la nota britänica, que será.
tramesa al Govern alemany aquest
vespre, invitarla probablement als

alemanys a fer un nou oferiment mes
acceptable en co que es refereix a
les reparacions. El (liad londinenc
afegeix: "Encara que la nota alesnaya no sembla satisfact6ria, és considerada com una base possible per
a negociacions fructuoses."

El "Morning Post" diu: "Es evident que M. Poineare estigué forçat
Fe na presió de l'opinió pública de
Franca a donar una resposta decisiva i ràpida a Alemanya."

El "Times" confia que el Govern
britänic aprofitará l'oessió per fer
figurar en la seva resposta roferta
de sotmetre Ii rtnesti6 de les reparacione a una comisen') internacional.
El "Daily Expresa" dite: "Franca
sera oficiosament invitada a exannnar l'oportunitat de consultar co l'esdevenidor al Gobern britänic sobre
clnalteiol nora eismunicaciO que pugui procedir d'Aternanya."—Radio.

L'OPINIO D'EL DIPUTAT'

OBRER A N-GLES HENDERSON
SOBRE L'OFERTA ALEMANYA
Londres, 8.—E1 ilipulat obrer
Henderson, parlant a Newcastle,
ha judirat que l'oferta al em anya podia servir de base a negociacions, pene que en detall
aquestes proposicions seta censurables, especialment ramoneo teta dec ontinuar la reSe-de:lela passiva.
Al.ludint despees a la ruptura eventual de les relacione comercials anglo-russes, ha fet
Henderson una crida al partit
obren per tal que faci evitar ei
als possible ete que ell coincido,raria com un gran mancament,
—Radio.
L'OPINf0 FRANCESA
Paris, 8.--fleferint-se sens
dubte al rumor que han acollit
els periedies angleses sobre
unee suposadoe comunicacións
d'Itälta ii propesit de la nota
franco-belga, als efrcols politice de Paris s'han fet molla
comentares.
Es coinciden en creure que
la nota franco-belga no Impossibilita de cap manera les negociacions.
Reconeixen In juelfria de leo
critiques respecte a la insuficiencia de les xifres i garantice
esmentalles en la nota eternanya .—Has a s.
EL GOVERN NORDAMERICA
ROMANDRA MUT RESPECTE
L'OFERTA ALEMANYA
Washington, 8. — Respecte
de la resposta franco-belga a
l'oferta alemanya de reparacions
ItC1eS farilicap cornentari oficial.
—Ha y asLA CONDEMNA DICTADA PEL
CONSELL DE GUERRA CONTRA EL BABO KRUPP VON
BOBEEN
Werden, 8. — El Corleen ele
Guerra ha condemnat a quiten+
nnys de preció i a cent milione
de mares de multa al borle Krupp
ven Bohlen.
Ele nitres acusats han estat
condemnats a perros que varien

entre deu i vint anys de pres6
i de cent a cinquanta milIons de
mares de multa.
Menee ha estat condemnat a
g is MPSOS de pres6.
Une individus quo robaren
una mottecieleta han 'estat condemnats de dos a sis mesos de
presó.—Havas.

UNA BOMBA AL PONT DE DUREN :: leIPORTANTS DESPERFECTES :: UNA CATAST ROFE EVITADA
Parle, 8. — Telegrafien de
Brueselles sil "Intransigent"
que aquesta matinada, prop do
la una, l'explosió d'una bomba feu saltar part del pont de
nuren.
Les destroces causados eón
importantlselms, havent-se pagut efectuar el servei de trena
per la via sencilla,

declarat pel Club Famanido, ha donat ja resultats excelJents. Els acaparadora s'han vist obligats a baixar

els presa considerablement.
Els acaparadora han protestat, per
tal ene—de/en—seis posa en una si-

Uns soldats senegaleses que
estaven de servei ien el citat
pont. pogueren aconseguir que
es cletinguds el tren exprés de
Brusselles- Colònia que baria de
pasear pal ponte pece moments
després d'ocórrer l'explosió. -Hayas.

tuació dificil, pecó el president Har-

CONTRA EL BARO

unió magna en una granja dele vol.
tants de Nora-Jersey.
assistiren MODO afiliats. Se cele-

EL PROCES

KRUPP I ELS DIRECTORS DE
LA FABRICA.— DARRERA
SESSIO
Werden, 8. — Avui ha terminat la vista del preces pels su c cessos d'Essen.Les teibunes Obligues es trobaven completament plenes de Oblic veient-shi nombroses senyores.
A les nota ea punt del matf s'obrí la sessió, concedint el president la paraula a l'acusador.
~esta demostra com el pla
esteva completame.nt traae 1,
que s'havia arribat a un acord
per fer sonar les sirenas tan
punt penetressin els soldats

francesos a les fabriques. Pri-

merament les sirenes havien de
sonar a la vegada i despees solament una per indicar el lloo
por on els francesos havien entrate
La direcció de la fäbrica havia celebrat una serie d'entrevistes amb els obrera premeditant el ple, i publicava una mafia de diari elandestf per menteti ir l'entusiasme entre els tre-

baliadorsPosa després l'acusador de relleu

la responsabilitat que pertoca als directora de abrigues, els quals, die,
tenen les mans tacades de sang, no
solament deis dotze obrera alemanys
que moriren en aquell dia. tràgic, sind
també dels soldats francesos.
L'acusador dcmana que es condemni els processats amb el mäximum de
la pena.
• ""

La sessió es repren a dos quarts de
guatee de la tarda. El president concedeix la paraula a l'advocat defensor,
el qual tracta de separar la responsabilitat etc Von Krupp. Din que aquest
no mantin,gue cap relació amb els
obrcrs i que, per tant, no pot éster

responsable.

readvocat Grimm fa deepres
de de la päraula demanant benvolenea por els autors del ro.
batnri ClA la motocicleta..
A dos quarts de nou del ves-

pro s'ha aixecat la sessió. —
Radio,
L'ACUSACIO FISCAL

--eVerden, 8.—En In seesi6 celebrada aquest metí pel Consell
de guerra, el coentsseri del 0overn pronuncià una requIsiterta
declarant que la Direcció do les
fähriquee Krupp havia constituit en la seva clareena reunió
un veritable pla d'atece pla conchut fins en ele detalls mete
petits, per al cas que ele franceses entressin a les fäbriques
d'Eesen, i que per anta els
obrors tuviere estat curosament
treballats anda anterioritat.
Afegí que els obrere de les
fälariques Krupp havien inten.
tat entrar en negociacions ande
ols franceses, pera quo la presió dels directors impedí que es
portessin a execució aquestes
negociacions.

Afegi que el haré Krupp era el
cap efectiu que nomenava per la so-

y a pi-ónix iniciativa els directora de

les (l'abrigues i que, per tant, resulta

ésser el /nes culpable.
Demanà per l'esmentat Baró quinze anys de presó i per a cadascun
dels altres processats de deu a vint
anys de preste! per a rota 1 cadascun
la imposició de cent milions de marca
de multa.
Respecte de l'obrer Muller, el qual
coneixia els propesits de la Direcció
de la fabrica, deixä a la consideració
del Consell de guerra l'apreciar el

castic que hacia d'imposar-se-li.—

ding ha declaras que aquest boicot
era just—Radio.
REUNIO MAGNA DE LA KLU
KLUX KLAN
Nova York. 8 — La Societat secreta Ka Ktux Klan ha celebrat ttna re-

bra la cerimeMia d'admissió de dos
mil afillats de noca, els quals es pm..
sentaren amb la toga blanca 1 la go
reta negra.

Aquesta reunid Es la nifis importad
de toste les que ha eekbrat fins
aquesta temible Soeietat secreta, enea
enemiga de la religie eatdrea.—Radta,
EXPLOSIO EN UNA MINA:
NOU MINAIRES SEPULTATS

Nova York, 8. — Connmigeen
Trinidad, Estat de Colorado, que una
ocorreguda en tma mina de

explosió

les Muntanyes Rocoses ha sepultat nos/ ;
minaires. Fins ara els treballs de salo
'rammt han resultas infructuosos, trlf
ment-se que fa deuen haver
4
Radio.
ELS SOVIETS HAN ACORDAT
alEALITZAFt UNA INTENS

CAMPANYA BOLXEVISTA
EFJPANYA I PORTUGA/I
Praga, 8.—Se sap qUe el rette
presentant dels Soviets a Tuba
co-sloväqula ha rebut una ora
dre de ?alesna per tal quo s'en.
carrogui de realitzar una in.•
tensa campanya bobrevista
Espanya i Portugal. El suscite
representant ha estat encarrea
'gat d'aquesta propaganda ti
causa de les dificullats, que tes
nen els Soviets per a Ilur
pansló a l'estranger per ta via
Berlín, pula leo comunjoacions
entre Fesmentada capital i Pae
lis eón mea diffccils.--Radlo.

LES RELACIONS ANGLO.
• RUSSES
.
LA DELEGACIO BOLXEVISTA
A LONDRES ES MIRADA AMB
MALS ULLS
Londres, 8.—Continua prec.,
cupant el Govern angles la
qüestió de la,s relaciona entre
la Gran Itretanya i la Itässia
dols Soviets. El redactor polftic
del "Times" declara que gran
nombre de membres del Parla.
ment estan profundament disa
gustats per la Situació creada
per la presbncla de la delegació
russa a Londres i estä a punt
d'48er promoguda aquesta
qüestió a la Camita deis Co,
nums. Diu l'esmentat redactor
q ue tal motius per oreure Que
ea ienajbria dele membres del
Govern s'opon que continuf
la delegació bolxevista a la.
Gran Bretanya 1 que s'esPer4
que el Gabinet prengui una cle-i
rigió en aquest sentit.—Redio.
LA NOTA ANGLESA
Londres, 8.—La nota de 1a•
r3re.,tanya al Govern rus sera macela
buda en termes de molla energia,:"
Aquests termes equivaldran

amenaca de ruptura.—Havai.
L'ERUPCIO DE L'ETNA
MINVA
CatOnie, 8. —• L'en:peló do'
l'Etna dismindeLt. Madgrat
ab el crtiter de 1922 continua
manifestant certa activitat.—.
Radio.
MR. DONAR LA1V A GENOVA
Genova, 8.—A bord del yacht
holandes -Prineeea Juliana" b&
arribat el cap del Govern an.
sib, ele. Borlar Law.
EI primar ministre es din-..

gira a Aix-les-Bains.—Havas.
LES TROPES ITALIANES
TRIPOLI

Roma, 8.--CannaLquen de Tripoli
Ttopog. wou, que les tropes italianos slan apoderas
teopne t o
de Birtagemet i Mirarava i agaiant
París, 8,---En el "Berltner Tage- de Birtagemat i Mirarava i agafat
blatt", Teodur 'R'olf preconitza la con- municions.
tinuació en la resistencia passiva.
Els rebels han deixat ea el camp
Recoueix aixi mateix com /u/se/riel' unos doscents morts,—Havas.
Hayas.

les garanties financieres que Alemanya ha ofert.—Havas.

POLITICA A
ALEMANYA

LA SITUACIO

L'ACCIO FRANCESA AL MAR.
ROG

Rabat, 8.—En els enoarnis
sats combate que les tropes
8i-tantee 8.— Comuniquen de Ber- franceses sostingueren aquesta
lin al "Neptune" que e/ canceller Cuno dies a la regid de Tau tenibut.
ha turnia del seu viatge.—Havas.
zers, cha comprovat que ele
Berlín, 8.—En una entrevista cele- enernics thigueren mes do 60
brada amb un redactor del "Zeit", el monte i nombrosos Unte.
senyor Stressemann ha declarat que la
La conseqüència inmediata
dimiisid i la renovació del Gabinct de d'aquests combata be estat la
que s'ha vingut parlant aquests dies,
submissió do la dita cabila i es
eren actualment impossibles, (Stil l'una
té per segur que els exile do les
com l'altra.
tornos franceses han do reper-,
Del contrari, ajad significaria l'a- cutir a tota la comarca disiden',
fabliment de la unitat de front d'Ale- aconseguint-so aixf consideran
manya davant del problema de les re- blea resultats de carOoter
paracions.—Havas.
tar i polfttce.—lavaa,

7-0ifiedtde-9 de ida'di: de epa.

PALAU DE LA
OENERALITAT
COMISSIO PROVINCIAL

La Coraisehe prOviadial a la
leva (lanera eebeld va trectar
aele antelftpt.e3 següents:
Iizeure d'aleadd interpoeat
pm En ecacataiin Da:ada centra
la providencia de Talculdia de
aneu per fa mie va deila pició relativa a
case ee. fletes Talineació ael carer que ha d leitar amb te:reme el .En Franeeec Vila,
ta que tracta d'edificar el tetorrent.
ESCOLA DEL TREBALL
El Ganeell PerManent dn la
MacÓmunita
e Catalunya,
amb data del dia 2 del nleS cor"nint, acorde abrir un corícuree
lliure, pel- proveiment de 1 e2
teguents place;
• U—Professor de Fieica i
Glifazasa, düs curses de la Sec.ció de Mecanice Aplicada. amb
robligació de quatre llore.: de
alaese eatmanals i l'aseignació
da 5.000 pessetes anuals.
...3)-e•Profeßeor de Geometria
elemental, Trigonometria, Geometria .descriptiva i perspectiya, dos cursos, de la Sudó
d'Arts de la Construcciee amb
'obligacid de quatre horas o
Plasse setmanals i l'assignació
de .1.500 pesetas anuals.
31—Professor de Química
11111b nocions d'Anàlisi quimic,
enea cure de la • acedó d'Indeteies Quimicrues, amb les
0blegacions que aquest carne
t importa i Faesignaci6 de 500
pessetes anuals.
4) —Professor d'Aritmètica,
eilgebra Geometria i Trigonoe
cietria tres cursos de la Sec•ei6 de Mecànica Aplicada, amb
•trebligaei6 de Sie hoces seernanals de Ciaste i la tretriteucies
.4 , 2.000 pessetes anuals.
5)—Professor de Física, Qui
i Mecanice, tres cursos
' del Departament de Fonedors i
Modelittes amb d'obligada de
sis llores setmanals de desee i
Tas5ignaci6 de 2.000 pessetes.
61—ProfeeSor de Prectiques
de taller, quatre cursos, de la
Seeció d'Electrotecnia, amb l'obligada de sis hoces setmanals
de clame i TassignaCió de 3.000
pessetes anuale.
7).—Professor de Química
amb Nocions de Tecnologia
Qufmiea, tercer curs, -amb les
obligacions anexes a aqueet
eerrec i l'assignació 625 pesectee auneis.
8)-»*Professor de Matemtitieieb • del primer i Segon grup
de primer enes de la SecCia
d'Eleetrotéenia, amb l'obligaei6 de . quaare horas setmanals
de desee i l'assignació de 1.700
peteetes anuals.
9) —Professor de Matemetiqme. dos cursos, de la Suela
d'Indseetries Quimiquee, amb
l'ebligaei6 de quatre hores setmanals 6e claeee i la retribue
gia de 1.500 peesetes anuals.
• f0)—Profesor de elecen:ca
S ' l'idea aplicada, un cure, de
la aeceió d'arte de la Construce
cid amb dues hores ßetmanals
dé claese i l'astignacid de 1.000
pessetes anual.
• 141—Professor de Dibuix,
tres eureels, del Departament de
Fenedora Medelietes, amb l'obligaei6 de sie bares setmanals
de ciaste i amb l'assigneei6 de
1:500 pessetes anuals.
• 12)—Professor de ConeixeMent t'ente i prael'e le les cal¡ asee:Mines de vapor i do
les del Departas-11mA de Conduelan de màquines de vapor
i de gae., amb l'obligació do
d'u. es bores de clase° setmanals
i la retrIbuello de tres mil pesgeles amuele,
131—Prole/sor de Teixit encinte de la Secties de Indústries
Textile, arte l'obligada de guata bares de classe setmanals i
Uassignació de 3.000 pessetes
anula
14)—PrOfesojr de Tecnologia
O Practiques de Taller del D e ertament do Fonedors i ModeBeles, amb l'Obligada de sis
l'Ores setmanals de classe i la
re(ribució de 3.000 pessetes
anualß.
• le)—Prefesteor de Conetruc•
done i Coneixement de Materiale del Departament d'Obres
di la. aceda d'Artes de la Construcció, amb l'oblireada de guatee botes selmanale de daisse i
la retribudd de 2.000 peseetes
truele.
16)--Prefemeer de Präetlques
Ternedee:a un eure de la Seeezie5 de : Isitetintea Aplireda, ende
l'eldigacid de guatees brees erd•

manale de desee i l'ae.eignacie
de' 1.000 • pte3. snuals.
171a-Prefteeer dArrneritiree:
Porfes i Fineedree del Departament de Fueteria de la SeerVi
d'Arte de la Cene t rateria, arnb
l'obligaeid de dugucs horas. ee"
•• raessele de classe i 1.000 peesetes, de retribucia anuale.
18 . —Professor de lerancee
des meses), anal, l'obligacit) de
• F is luires je elaeße eetioanels
la retribució de 1.625 pessetee
anuales,
-10 ,Profeeeor d'Arttenetire i
. Airara aplieadee a Tan dei
Fuetee (des eursoßl, de la Sed. cid' d'Artes de la Gunstruecia
eattle l'obligada de quatre bares

de clases, setenanale 1 la retalbucal do 1.500 ptas. anuals.
20)—Prefesßür Auxiliar-prectic del Departament d'Obres da
la aceda d'Arts de la Censtruccid amb l'obligació de sis horca
de claeee setmanals i amb la retribucizs de 1.000 pide anuals. el )—Profeseor de Matemàtiques, It i IV cursos, de la Onda 'd'Eleetrolisenica amb
gula de guatee hores de clase."
entmanals i amb la retribució
de 1.700 pies. ¿nasale.
22--Proleeor dt Cuírnica
textil de la Seeeiti d'Indústries
Textils. ames l'obligneia de tres
!acres de desee setmanals i ame
la retribude de a00 Mes. anuals
23 — Profesor de Malemäti•
ques (tres cursos . del Departa
ment de Fonedors i elodelisses,
amb l'obligarle de sis hofte de
desee !sets-Im p ele i anib la retribució de 2.00.0 alee. anuals.
21! Prefresor de Novions de
Ffsica i Química (primer eure' .
de la Sec -id d'Indtietries quídi•
q ue:e arnb Ii. obligac:onemne•
ase al eerrets i la retribució de
300 :des. anuals•
25)—Mestre • Conduc to r metee•
rae. Departament de Conductors
de eläquines de vapor i de gas.
amb l'obligada ¿le dues bores
de classe setmanals i Vassiga
nació de 1.5 0 0 Mes. anuale.
26)—Fogainere adjunt al Departament de Conductora de
Mequines • de vapor i de gas,
amb Passignacte de 1.000 pes•
setes anuals.
27)--Contramestre Fonedor
de ferro, bronee i altres metalls
del Departament de Fonedors i
Modelistes, amb l'obligada dee
sis hores setmanals dc classe i
la retribucié de 3 .000 pessetes
anuals.
28)---Contramestre Modelista,
tres cursas, del Departament
Fonedors 1 Modelistes, amb lo•
bligatie de sis llores setmanals
de desee i la retribució de 1.500
pessetes anuals.
29!—Contramestre de Tea,
xits de la acede d'Indústries
Textils, amb l'obligada de sis
hoces setmanals de clases i l'as
signació de 1.500 pessetes
anuals.
30)—Contramest re de Prkee
tíquets de Taller quatre cursos,
de la Seeció de Meränica Aplicada. arab l'obligació de sis hm,.
res setmanals de desee i l'assignaci6 de .1.500 pessetes
anuals.
ESCOLA SUPERIOR DELS
BELLS OFICIS
311 —Pr ofessor de Tapiseeria
amb l'obligació de (lotee horca
de elasse setmanals i l'assignaele de 4.000 peesetes anuals.
32)—Professor de Construeeid i Anälisi, arnb l'obligada de
sis horas setmanale de classe i
la retribució de 4.006 pessetes
anuals.
33)—Professor de Floricultura. amh Tebligarió de sis hores setmanale d elasse i la retribuei6 dc 3.000 pessetes a
l'any.
3i) — Profess u r de QuímicaCeràmica. tres cursos, amb l'obligacid de clotze hoces setmanals de classe i l'assignació de
3.000 pessetes anuals.
35)—Profeesnr de Prketie
ques de Jardineria arnb les
obligacions anexes a aquent
.
carne i l'assignació de 2000
pessetes amuelo.
ESCOLA D'ALTS ESTUDIS
COMERCTALS
36)—Professor de Geografia
Econamica, amb Tribligada de
vuit llores setmanals de classe i
l'assignació de quatre mil pessetes anuals.
'Les instàncies per prendre
part al Cesadas, deuran aeus•
tarso a les prescripcions vigentes i es presentaran a les oficines de la Mancomunilat (Paleas de la Generalitat). fine a la
una de la tarda del dia 25 de!
corren,.
Per tota mena de detalls,
nou a tretze al Depariamenl
d'Ensenyarnent Ternas i Profesbienal del Consell de Pedagogía,
Urgell, 187.

Cauta de Comen i
de lizelode
A la darrera sessió celebrada per
la Cambra de Cornerc i Navegaciez,
sota la presidencia d'En Joaquim Caben i Revira, aquest mandona que el
rumbee de la Corporació
Armas ha estat elegit per les Caosbreo de la zona Ce taiano-balear per
aetuar en nom del Ccnsell Superior
a la Comissii encarregada d'estudiar
el preblerna deis drets obvencionals
dc Duanes i que per Vaciar de la
situa.ciO financiera de l'Estat i (le
Ir. qltestions tributarles secta orstanitsant una Assernblc:. de tates les
Cambrea del Regne, que s'inaugurara a Valladolid el 4 del propvintnt
juny.
Ele scnyors Artnenteras i Secretad clonaren compre de llur actuació
al Conga del Comerç Espanyol a
Ultramar t'así cona de Ilurs efiCare5
gestions respecte a la C011;e5S16 de la
: e.gOi la columna del Arancel a les
Repitliques de Santo Poningo, Panamá i Honduras, inereixent de la
terporzciö en set ele grades. Aquesta" lambe acorda de carear un tz.stimoni de gratitud a la Coman; ia
Trasatlentica pel seu gest de genero.

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Diem

8

do helaig do

1. SITIJACIO ATMOSFER1CA DENERAL A i.Es
7 DEL /dAT1.—(Obsartiacion• d'Europa, It'ord
ibintie, rebuderps. Itiepraha arrue filx):

Mires pressions a Irlanda i al elediterreni
oc-:dental. Les balees eón a Eseandinev.a amb
un secundari a l'Oesl dj Franca. La nuvolosital eS gairebe general a les costes occidentals
a Európa m'ab plujes a les Illes Brileniques,

a

I9g3

dicr. ele infanta de 4 a 9

;Extonsió de do 3 a re 4.

2. EzinAl DEL TEMPS A CATALUNYA A LEB 8
DEL MaTa—amacreeetee• tse a Xeeíra megeoroMpitti
4111.7:n87n411. cOm y r,c y Ci ee per

te‘e , 4

” ):

ce l generalment núvol a tot Catalunya amb
calilaels a la valí tic Ribas, Plana de Vich i costa de rorc3lona. Hi ha rosedes a a Cerdanya.
1,1 temperatura meeima ha estal de 28'
Tremp i Camerriea. la miniren ha telat de 5 . a
sard Jithä de

Let composicions que optin als prentis VII i VIII deuren ernmedlar-se
en el caràcter i la tessitura, als infanta' Concurrents als graos ciernentals ,..dik lEcels Primäria. Les que optin als premis I. II. III. IV i VI deliran .daten apropiades per a executa r les els infanta concurrente ale graus
stireriors de TEecola Primaria.
La caneó pafriAtica corresppnent al
premi VII dcurá ésser pr6pis, en caracter i tes-itura, per a executar-la tets
e}S infants de !es Escoles de Cataraya.
En les rempeeleines destinarles als
tenses I. 11 i IV e5 recoman als merpeeiters tI usin excessivament de les

8. VENTS SOPERIOIZS A BARGELONA. — (&pnaae pes de nrZranajera Ilture, a le. 7 a el e 5111:

e50.
\E.
3

metres;
Direcció:
e'eltecilet metres per segon:

1

500,
1000 2000 , 3001
E. SSW. WSW. WSW,
9,
3,
9,
e.
le mf6 de núvOle a 3769 metros. Altoetrafe.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIt'ERSITAT DE BARCELONA
borre ...•obeer,,,i,s, 7, 13. 18
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7663, 767'0, 7630. — Termòmetre sec: 180, 20-0,
200. — Ternnernetre hullas: 158, 16 - 5,
— ifumlut (vent)-en-lace de saturada): 78, 68, 74.
Isaac ") dei
NE., NE . , calma,
Vea:natas del vent en caletres per semen: 3, 1, 0. —
nevule: •irrus-stratus, eurnalus; elle •etratue,
Eelat del ce!: quasi lapas, lapat. — Classe
stralus . demulus; alte•stratus, eiratue-seemuius.
lea l eaatietta ca tr,mes a romera
Mexima, 224. — Minoma 157. — Mínima erran de litera: 13 3. — Oecil.lacia termornetrica: 67. — Tempere:lira muja; 19 -0. —
le:, 7 a t a e esa din nikleRecoreg,ut del vent en igual tempe:
rtOr a lee 7 iteres del dia de la data: TU
190 quildmetres,
sitat quant a Tallosjament, en dos
dels seus vaixells que envía. a Sevilla, d'una gran part dels cengresststes, entre ella els representants de la

Cambra.
La Corporació s'assabente amb satisfacen', del bon èxit de les gestiona
practicades per la presidencia prop
de la Direceie General de Correus i

Telegrais respecte a la circular dictada sobre taxació de despatxos redactäts en Ilenguatge convingut.
Es va aprovar un dictamen de la
Comissió d'Expansie, Económica, En
senyanea Mercantil i Comunicacions
relatiu a la implantació cn l'interior
de la Península dcl servei de piqueta

postals, ja establert per a Baleare,
Caneries i Atrita, fent-se constar la
convenienCia que s'introdueixi tal millora, prevista ja cn la Ile, de bases
de taco, encara que a condieió que
previament s'amplii 1 millori
nitzariez amb que ceruma l'Estar per
prestar els serveis postulo, dosenato
dc locals, material i funcionaria suitienta perque puguin atendre degudament el nou servci. S'aprove un
telefóniques directes entre Barcelona
latiu a l'establiment de conferencies
etlefoniques directa entre Barcelona
i Palencia i art altre concernent a un
oferiment del "Comité of Trade S:
Statistics“ de la Borsa de cafè i sucre de Nova Iork de tramerre tots
el, dies tia - rapports" o ficiala de
lestnentat mercal.
Aixi mateix es va aprovar uta dictamen de la Comissió de Legislacie,
Mercantil, motivas per una consulta
de la Carnbra de Comerç de Madrid
relativa a la interpretació en aquesta
placa de la cláusula F. O. B., espeeialment pel que toca al pagament
de l'impost de transporta.
Finalment s'aprovarcn els certificara i imermes canecos a petició
diversos jutjats i cases cumercials
d'ayunta ciutat.

• ••
1.a Cambra de Comerç 1 Navegada de Barcelona ha rehut
de l'Espanyola dt: Gimiere a
Londres

111171 eel lrU1111.1:11;iti partí-

eipant-li que el Coseno de l'irse
dia betteillea Iza prohlba que
guin adniesos sola cap circuid
ni pretext, en el terrestre ames_
tenle, els vana embetellatb que,
portant la descripta() u l'etiqueta de "pon" (Oporto) o "31adedil" (Madera) no vagin atetes
pareaste de certifieade llamad:4
per auturitat competent porfiagoces en la qua! el.HIS11 1/1 pl'Ucedéticia de Portu .eal i i Madera.

Per tuna es de gran alteres
per als exportadurn de su espasmol evitar en absolut els
mime da tJ;uorlo 1 31at1era
tullan: la indicad() del etipue"
o e clasee e en els %In, que embarquin cap a

Noves religioses
—
DEL BrI.SAT
Ha erial elegida superiora
general de les serventee de la
Parsie In M. Nativitat Dellve.
— La peor:mea tle plegäries
s. orlf all:r de la Catedral, dIrtgint-se a l'esglesia parrz,quial
oel PI.

— El ReVerenti J. Josep Molerse, prier ursopreet es' 'flama:—
ea, celebra el 25 ;m' y emas-1 tsel
eta' ministeri parrequial,
venl - se - fi jacultat pelea:mar 1a
bertedieejó papal despide de la
•
missa,

Crónica Social
EL DARRER ATEMPTAT DE
BADALONA
A la presó cel.lular van ingressar ahir Josep Fernendez
Valle. Josep García Gómez, Joan
alontejo Arreue, Eusebi Balada
Figueres, Eustaqui Terna! Sienehez, Josep Rodrigo Muedra 1
Josep Tadeo Navarro, detinguts
en un local de Badalona acusats

de complieitat en l'asesinases de
la Plaça del Sol d'aquella Mulas.,
contra J osefa Arquees.
Sembla que els dos darrers
van arribar de Valencia el dia
abans de l'es p inetas, i Lenes, antecedente pèssims.
ELS OBRERO DE MANRESA
Dense, dijous, al niatf, es reuniran eis obrers de elanresa en
assemblea general, al Teatro
Nou d'aquella ciutat per ira:'
lar de la conetruceia del Palau
del Treball.
DETENCIONS
Plan ingressat a la presa a
dispoeiriti del jutjat de la Ilar•
Moreda, Tomes Aisa Pique i
Sebe:ale Riera Alujas. aeusals
d'haverme preeentat en una obra
que 5 . ,! 510 Oasis/1s a l'Avinguda
leeria, exiguo a lamearregat
que t • Is adreeles a treballa:.
PER INJURIES
A LA AUTORITAT
El fiscal d'aeursla Audiencia
ha remes al jutjat de guerdia
una roda respeete a diferente
manifestacions fi-lee per determinats oradors del misia que se

celebre el dia 3 del corrent
Teatre des Hose, urganitzat pel
Comité d'Actuada Ilivil•
L'ES'TAT DEL SR. EaCARTIN
Magma de poliria senyor Escnrlin, leed en l'atemptat dabaue dintre del seu es.
tal grou lia experinaentat una
lleugera
Per 1,11 de visitarlo arribe ahir
de Madrid el seu germit Eduard,
que Vil anar a l'Hospital Clínie
sen se pode r parlar arnb el fe-

ria ja que aquest es trobava en
estat nsoit dentella .
PROTESTA
Ahir el cuatí va visitar el Gorelatador civil una eomissió del
Sinudctt Lliure de Preductes
eatitnies i el comise de vaga de
les fabriques Reunirles de rautatú 1 upósits, per a protestar de

la emelneta observada per les
ausoritals anafe els obrers vaguistes de l'esmensada casa, daraid le porta de la febrica, coitorionaut-los perquè entreesm a
trehellar.
El limera/idee prometé douar
ordre a la milicia que de s'inMiseueixi Pu aqueets aesumptes,
EL '1'111BI:e:AL PER A NOLS
El Tribunal per a nuis de Barcelona p05.11 11 amb la sea gelosa acmació a un ict e:raudales, que leia
nenas a enta criclans l'almete, de ni tos rersenes de la riostra siutat i que
a co peques indignava. E, truca de
la iniqua explotacni. Je la qua' era z-letima una rIella de cite anys, nett mala
1 per demts xamosa, Vis paics dc 14
ilua 1, aprul kan aquestes elila litats
taliestes rutie, tus In a 11', 5terb es-

paslive.
Aquesta nena ;maza Pel5 cales i
amb ui visttlItt tic Ilors
i les posava, fent a fenkm, moltes
melladas, trau de l'americana dtIs
concurrents, das quals co tteia

pessetes i en rebia moltes cuides.
Ensinistrada lambe i a =mella pel
robatori, no eren peques lea agullcs
corbata i rellotge, que lela desapariiser mentre col leuea la flor ami, gran
jala deis seus pares, que havicn trobat
eT1 La filla un 70,UältS Vii .(71ch mit productiu i mili fácil Assabentat el Tribunal per a noiJ per diverse condueles d'aquest precedimens tan inic,
ha recullit del poder d'aquests paren
espletadors l'esrntinada nena, abocada
en cdat tan prematura al furt i a la
prostitució i Iba ingressada al Depaltamcnt d'Ohnervació del Tribunal, on
quedara sotmesa a 1111 atent examen
i a un regim de reeducació.

Cooserralori del ileon Igualad'

Colon de Composiciolls Musicals per als Ifiladis
1. Prem, de 2.5o ressrtes, oiert per

l'Ateneo Igualadi a la millor compositió per a chor a tres o quatre seus
d'inlants de 8 a 13 anys.
ExIouie, de SUI a Sel
Pr‘ m, de 250 remetes, oiert pel

Mili hilusirr Ajuntameni dlgualada
qurli- ir apluC de cancons popularb cataLance ha z mouitzades per a elzor die
lacia a tres u quattt sena.
lixtensid de ,o1 u a sol 4.
Fa recumana als tompositors tinguin
cura d'escollir cançons, ks Iletres de
les quals. seise ésser precisament les
ja destinarles pel poble a la ruainada
mi- a les quals la f i gura un prerni en
la present convoca:tina, no pugnin
atufa el carácter i els sentiments dels
itzfants.
II f. Premi de 220 pessetes, ofert per
l'Exem. Sr. En Manuel Maria Cisma
ii ruillor apIce d c caneons originals
a una veu, amb acompanyament cte pia110. pi-ripies per a ésser executades per
infants de 9 a 13 anys, individualment
o col lectivament.
Tamizó podran isser cantades per
adffitcs.
Extensi6 de si 2 a sol I.
Gairebe tots els poetes de la terra
tenen escrites i publicatirs pfx • ies que

neme esser escrites precisament per

a la 'minada, resulten apropiades el
mateix per els infanta que per els
adults.

IV Premi de 170 pessetes. ofert pel
Conservatori de l'Ateneo Igualad' a la
millor Sardana per a chor eflufants a
tres o entere veus amb acompanyament de piano.
Extensió de sa 1 a sol 4.
Prrini de 5515 remetes, ofert per
l'Excm. Ají/maman de Barcelona al
millor aplec de eaneens originale a
dues ven amb aeompanyament de piano per a cantar-les els infants de 9 a
13 artes.
Extensi ,', de la e a sol a.
\'I. Premi 4, 13r1 pesserrs. ofert per

l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana al millor aplec de cançons
pupulare catalanes a una veu amb
companyament de alano. prépiee per a
esser eantsdes a claro- per la nssinadr
dc quatre a nota mies.
Extend6 de do 3 a re 4.
VII. ¡'renti de 125 pf $3‘. ...t, ofert
per ia Mancernunitat de Catalunya a
la millor caneó patrintica per a chor
d . infahts a l'usasen anea scompanyament dc piano, prUpla res- a essen cantada a les Escoles de Catalana.
Extensió de du 3 a re 4,
V111. Prerni de tno pesa' ‚-5. ofert
pel diputat de la Mancomunitat don
Joscp 0..Gualiabem al minen aplee de
caneens originals a una veu amb acompanyament de piano, premie pu a can-

roles extremes.
La lletra de les compesicions original, bausa rresser catalana e. en
igualtat de misil musical, es preferireo aquelles la Iletra de les qual eia
•
adaptant-se a les qualitats
genuitat. pmesa rf senlimente. esperit
op;mista i joids sesiositat de rarActez i moralitat apropiades als temperaments dels nostres infants.
Les composleiens que bzuran d'ésser rigorosament inOttlites, serrs1aean
al Conserratori de l'Ateneo Imialadí
• nom del seu director. En Manuel
Roreonr6, recomenant-se que cada una
dalles porti un lema.
TEME D'ADMISSIO: F :..es ter tu't
el dia 3 0 de setembre de 1923.
Per a conèixer els autors quan es
publ i qui el veredicte del Jurat. es demanará el lliurament duce euants
C1,M1'a5f ,:-.5

de les obres premiades.

aeornnanyats del nora i residéntia dei
ruar:redor del premi. Als au t.ors pro‚Mate que ro puguin assistir a la fosca
eme s'organitzari en sen.henor, els bi
serà indicst el be de la capital on
podran passär a revine els premio &D'e els tres mesos se g üents a la publicacid, del veredicte.
Les obres en premiades retorniran es:flamean! presentacl6 del lema
i els sis primers compassos. Les que
no siguin recollides durara els tres
tiesos següents a la publieaci6 del veredicte. l'Ateneu Igualadi es desentén
del rompromis de guardar-les.
L'Ateneu Igualadi tindrà el dret derecular que vnIgui, les obres
p

El Juras ere campe« dels mestres
següent!
Lluís Millet. Joan Eakells i Manuel
Borguoy6.

Igualada. abril del 1923 — Ei president de l'Ateneu Ignaladi. E. Saboté.

— El secretari de l'Ateneu Igualade J.
(7obarrá.

El lector diu...
ELS 1-ÖLS DE NIT

Sr. Director:
el'adhercixo a tos el que ala dit
en aquesta secie sobre la intonvenienc‘a de velar en aeroplà per damunt
de les Cases durant la nit. LA PUBLICITAT fara un gran servei als
bzzrcelonins si aconsegueix amb aquestes protestes fer callar aquella de,pertadors.
LES NOVES CORTS
Sen) or Director:
Les passades elecciana que han
ttnal un vereoisez, epileg c. els escru:inib a les Juntes deis Ccus, ;sales. un CaLll 01 pcn.i cura que
lreia des de dalt rot l'araba:ni de
l'Estat eapanyol.
la, Gotean que tolera, conrees i es
vaina de tenir una majoria fabricada
amb. els materials corruptes que entratan en el futur Congrés-- - deshononas abans de néixer”—, no pot pretenis aquella autoritat per a exigir lea
tan sonades responsabilitats dels des-a-tires marroquins, que iormen part
principalissizna del programa del Gocen', persas portara cuna a pecas original aquilea tares que s'imputen ala
causante dels desastres guerrees.
No calda-mis que anomenar en el
salú de sessions les viks, caps de districte electoral, de Figuercs i le

Torroella de Monten o cl distr:cte VII de Barcelona, perque aquella
majoria seise esert'ipols i els sells
comparses, els radicals, s'amaguin la
cara verinslla per la vergonya, si els
en queda una espuma, i si ressonen
els noma d'En Quintana i d'En Puig,
o be el del nostre Rovira, aquella sc-

CRONIC-AbE

CULTURA
CONCLIM NACIONAL D'e,
TORIA DE CATALUNYA 1 bt
GEOGILIFIÁ DE CATALCIST4
T
x a :C.roanteue Ir sterN%ienioi d
na'iinsip
derlii3ctibotri
dc Calalunya i 1 de Geoeratia
Catalunya, que se cel ebrare els
dies 20 i 21 del mes que sera
han quedat inscrits 167 soiss
51 sacaos. entre ells n'bi ha a
Sabadell. Castellar del Valles
CjAkIrril .dreEsVí rna lcheld concurs s'ha
rebut donas tele en meteLlie deis
senyeirs Manuel Folguera i
raes, Angel
Angel Martí 1 Pere elaftee'se
Continuen rebent-se do:latas
a les oficines de ia "Protectos
ra e , Ares, e, principal.
1:NA EXCURSIO A EGIPTE
Dense, dinmeres, a les 10 de
la nd, donarb una (=tela:neta
e l'Agrupada Excursionista 3e.
piter. el Dr. r. Xavier Pares i
Darles. del C. E. de Ceetatunya,
vereant sobre el lema -Una er
tunde a Egipte", deeerivint la
ciutat del Cairo i els eras ino•
numenle, illueteada amb er.o•
:lides projcecions.
AL C.ENTLE CATOLIC DE $AYS
El proper dium e nge, a dot
quarts aire sis de la tarda, N
Centre Catülse dc Sane :remen.
dez Dure. 10 0 , lindre Hoe Us
interessant acta artIstit•cuItu.
ral, en el qua! el noteble.pubte
aísla En J. teivera Sor:ea:sí diem'
tare sobre el tema "La jovenest
eaíaliea davant deis momees
actuals".
Precedirà i seguirla le conferencia uns sealectes meitals
de heder a eärrec d'En Lilas
Companye, tenor eolietts. de TOr•
fea Rena leeement, i de la distes.
gida sopran 3Iaria del Garree
Ayinat, respecs h amena
CURSOS MONOGRAFICS
D'ALTS ESTUDIS I
D'INTERCANVI
El pròxim divendres, din 11,
a les cinc de la tarda, Mr. A.
Jeanroy, professor al CoLlep
de Franea, cometas:are a l'Inste
tut d'Estudis Catalans un ene
set. sobre "Le thealre
en Franco au Moyen • Age", que
compendre les etegüents !heme:
Dia 11: Les Origines: le dra
nee réligieux en /atila et en
gota vulgaire. aux X1 et XII Sir
eles.
ele
Dia 12:Le Mirarle au XIII ale
Dic 14: Le Mirarle au XI"
sii.el.
Dia 15: Les Origines du Mesleer. tle la Paesien.
Die 16: L'évelution du ifeSte•
re de la Passion.
Les ihseripcions, d'impert dee
peeeetes, poden fer-se tete e
dies femers a l'Institut d'Estedis Catalans. de 6 a 7 de la
i a la Universitat Industrial,
de 9 a 1 del mata
neLrita hial ti ia dgelide een tard ar Are.sBeen••
trand, director de l'Inetitut
Planees. ha oscat traelladada a!
divendree, a les 7 de la tarda
ELS ARTIRTES CATALANS RE.
SIDENTS A PARIS A LeENle
SICIO D'ART
Ha quedat macla! lada a l'Er
pnenti6 d'AM del Parc de la Ea'
tadel.la la sala que faltara del&
artistes eatalans reeadents a Pa
ríe.'

La tramesa es intereesant,
i segurament eridarb l'3tee216
de tot Barcelona inteLlent
ag luo dcEn' letersns ej! 'e3 adt
caporut ileS et lepeStee rodc bse rp elosan redt; arn
Entre pintures, esculptures I
dibuixos formen un conjun t de
58 obres d'art, firmades pes se•
aliente acholes; M. Andreu, De
la Anglada. C. Carsteluehe
Clarea J . de Creen, A. Dtanat
LI. DuraSnee, J . faaemeh. J. Con*
Alee, R. resume, 31. Huella ef.
Maseesa C. 31iine). J . Pie, P. Pnr
pa, J. Sala, F. Tubau, J. Te.
gores, A. Vidal Selles, Ne . Vives.

nyors (un nom o altre hem de domuslos) que escalaren els escons verInclls de la (sisó dels !ladres de maales, i emparats i proseeiss per les
fasces del Gavera de les terres d'Espanya, sentiran la sangintada deixant-los al frota una coissor tenis;
miniosa com un estima moral que
els incapaciti per tota tasca d'honor
i d'honestedat.
En unes Corte a les quals molts
diputats hi entraran amb una tan brillant exccutória, no e21 que s'samrrecio per anar-hi els veritables diputats de Catalunya.
Val mes que les abandonin i vira
guin a treballar. els nets de roe i pues
d'espera, a la riostra patria.

V. 8.

Sobre el pacte de Sus
El setly.ir Vida! SaLó ens tramet,
rer. ¿caer rulrli.ada. una !letra °N'a
i Duje. En esüacia
sinyslr romas rati iszer pre3 , lita( al f:rmunl
di1ous dio :e d'abril. i et e
dto da l'elecH no ti va
tul lj ;(1 .5 i li Ot i j.' ' ' ,
amtl ' 'Cum zd t.-terciar".
.5n.,:vs.!ni ele restaria emploma el
senyor VAN,. La resto de. lo arva Iletra •tto col lo pena Je I. r.inicrikre:Is.

al ienyer

fesla d'Ale I de ro
Dijeus vinent hi batir& una zudicii
dc niederes al Parc Cera, a circe
de la cola% Art Cironi, Et Giros,
amb rnotiu de la Ftsta d'Infants 1 es
Flora.
La Comissió organitzadora da'
questa festa es compela enguanY,
dele següents elemento: Sarda
Untió Catalanista; CastiLlem. P e, ron'
fe6 Barcclones; Cei h aer, per l'Ae`er
ciatie, Protcctora de l'Enserlialiç'
Catalana; Alegre, per la Joventut
Nacionalista "La File; Carea«,
Puig i Esteve, Ponchada i Aegeti"
guet, pel Centro Autonomista de De
fpendents del &mere i de la In 10
Inri; Pagés, per "La Veo de Lätz•
loDya- ; Caeali, per Itsbart atila
de Dansaires; Flos a Calcar. pel Col.
legi. de Sant Jurdi; Chment, ecr tOr.
feea Creciere; narices, pel reato'
Auttmomista Letal:1: Bonfall. 14r
- Ea Patukt"; Coll, per la L11112 5:*
gionslisti de Grecia; Bastard,
l'Associació Autonmaista CatatuaYo;
Lli,- Regionalista i Carleb Cateia.
Ijeand tliatla de l'Ascensiii, is
dis . asszazyalat per a la {.C7e121,1C10
la t'II Festa illidalits 1 da
que sempre ulla vist entusiesnealiff"
protegida ansb cl coscara de usto
bous barceloaiaa

je:necrosis ide maig de 1923

LA PUBLICITAT
da a Barcelona, havent despertat un

11 APLIC DE " glifillti011 DELS 011FaliS DE CATALUNYA",
CE111131T I ti Cilliff DE
ractuoció de "Germanor dels Orles:te de Catalunya" es una dc les
anis :Mar:asan:a i de mes elevada sinmileació dintre de la vida artística i
sentimental del nostre 'sable.
.avetta institució, nascuda a l'esca.f de l'entusiasme d'aquella grandese Peste dc Gcrmanor deis Orfeons
dc Cznalierya que se celebre a Barca1C3 rany 1917 pf( h0/71ellatiar GI
commernorar el vint-ianiversari de la fundac:o dcl
en
g!cries Orf porta celebrada
esa serie d'actes de progressiva briPrinor, tots els quals han contribuit
cantribueixen de manera eficacissirna a intensificar i depurar la tasca
deis 'ases cantares d: Catalunya per
elle...yate que siguin dels focas deturels ee les grans pablacions.
En les reunions pereediques que organitza la "Germanor dele Orfeons",
els humih i eatusiastes orfeonistes
tant dels poblets de muntanya cona
els de vera la mar com els de les comarque: hortolanes, ea posen en contacte amb els elements primera del
postre moviment choral, donant-se cenit
resultas de tala aplecs i assernblees
una influencia altament beneficiosa
que es tradueix en perfeccionament,
mtítnul i vibració patriCmica. Aquest
profund sentiment que amaga la &lea i emotiva cançó popular, uneix
centenars i milete d'homes voluntariosos que es converteixen, com ajastadatnent ¿cía el mestre Joma LIcnnueras en el seu bell parlament pronuncias en la iota que ens ocupa, en
veritables apóstols de la TIIé5 elevada
i mes pura catalanitat Per despertar
la cense:inda de pätria, res trobarem
que s'igual; a la força mágica de la
cançó. Aquesta considerad& avui en
dia sortosament ja ben compresa en
la sena importancia extraordinaria,
Les fa subratIlar un cop més l'atenció que mereix a tots els catalans la
tasca brillant de la "Germanor deis
Orftens de Catalunya".
Per acord del Censen Permanent
de la institució, enguany l'aplec ha
tingut lloc a la dutat de Reas, reunmt-se el proppassat diumenge a la
neble i activissima ciutat del Camp,
ele ()Heme de les diverses contrades
tarregonines,
El dia contribuí adrairablement, amb
le seva serenor daurada, a donar una
mes gran eaplenclidesa a la formosa
insta.
.‘!rribacts de la comissió del
Censen Perr4,2ilent

Prep les deu del mati arriba a
Eras, precedent de Barcelona, la conEtai& del Conscll Permanent de la
Ce:in:mar deis Orfeons de Catalunya,
in:invada pels mestres senyors Lluís
pres:dent; Francesa Pujol, vicee aresident; Joan Longueras, secreter.; Francesc Baldelló, prevere, treserer, i Joaqiem Pecanins, vocal. Junt
znab aquesta comissió, venia el con:clic; de la Mancomunitat Jaume de
Ribe, en representació dcl president
de la institució cementada. Arribaren
tambi Enric Gibert, representad. l'Orfeó Barceloní, i els senyors Casarla i
Gall, pele ahora "Mossèn Cinto". A
restació van ésser rebuts pel president
i secretad de l'Orfeó de Reus, N'Antemí Porta i senyor Banús, i molla
anees senyors que antim no morAl tocare Circ

Seguldarisehé arribats de nou es
ttaslladaren si teatre Circ, co en
aquell mornent s'efectuava l'assaig dele
Orfeons tarragonins. A la porta de
l'edifici els esperaven els senyors Estatislau Maten i Joan Gola, directors
respectivament de liOrfe6 de Reus i
del de Tarragona, i el conegut compositor Moteen Coral.
L'apariclb del mestre Millet al teaIre f ou saludada pele orfeonistes amb
grans aplaudimets, que duraren !larga estnria.
El director de l'Orfeó Català, després de presenciar pare deis assaigs,
dirigí personalment son vibrant "Cant
de la Senyera". Seguiren unes breus
instruccians als cantaires sobre l'ordre de la testa i a continuació
El mostee Millet dirigeix la
paraula als orfeonista
Fou un breu i interessant discurs
pronunciat amb to amistós i cordialisN1m.
I
'1
Cotirmaa el mestre lfillet dolent-se
de la manca de temps que no li pertreitia aarler de la patria i de la fruti:el deis orfeón en la noble tasca de
r econstructió, ja que elle els de les
cernarrauts del Camp de Tarragona
(len! del Comp. gent de Ilamp) són
I es.intguarda de l'exercit de la ;Atta.
Parla el mestre de robra de dignies' ' ) que comporten els Orfenns, de
ennor...; del crac en la vida, el qual
et eexpressió dels trines nobles de la
gent nena Amb bella paràgrafs
Ces eitoci les figures de tots aquella
caraen per impuls del cor: inta-aš. iones, damiseales enamorades,
Kte307, mares., amadors de la terre,
la Yerats de la 'libertas.
Cenlemnä els cants brrners, cants
rm!: aire ja ni dolea tristeels "eouplets" de !letra decadenti. les danses exótinues, de ristres
vulg ata, pobres meledies. "moneda
falsa de la música". Els Orfeons ¡sutil:1n1 remblent ; cal, per tant, exaltar llur valor moral.
petes han wat els primera en
4u etrtar la idee de pàtria. C,orropon
als tarraires completar la tasca. En
hl d'esser els que desvettlaran la
s leas:lacio del cattlä esclau. Hui de

caatar—digue—fins ofcgar la maleas.
Paró cal cercar la perfecció perquè
la tasca esdevingui més eficaç. Es
necessari estudiar, afinar les veas, adgura practica per a la lectura musical de les abres =dermis que encara
que basades en la cançó popular, presenten, no obstant, mes complicacions.
L'obra deis Orfeons catalans és ja
coneguda i admirada a l'estranger. Als
Estats Units, a Nova York, la "Schola Canterum que M'enea I mundo
musicógraf Kurt Schindlcr, canta
composicions catalanes en la nostra
Iltngua. No fa gaire fou cantada l'admirable obra del mestre Nicolau "Captant", la millor del repertori nacicnal
deis Orfeons. Ele cantamos catalans
han de ice esforços per poder cantarla, malnrat les dificultats que presenta, amb la mateixa perfee.'ó aseo Ir tu e Nova York.
També a França, a Tolosa,
furdat una important cafre .. choree
la qual inclou en son repertori gran
nombre de sardanes i cançons del
nostre pala cantant-les amb Iletra catalana.
A Italia. una nova institució orfeónica començari d'actuar aviat a Ton
Aquesta institució vol celebrar son primer concert amb un integre programa
català, havent encomanat al mestre
Millet una selecció d'obres.
Aguces expandiment tan encoratjador que es remarca a restrenger de
la florida d'erfeons de Catalunya, ha
brollat de l'entusiasme de tots. Cal,
dones, seguir la gleriosa obra empresa pel mes gran enaltiment de la Patria.
El mestre Millet feu una afectunsa
salutació al representant de la Mancomunitat i finí la seva bella °rateó
en mig d'una ovació sorollosa que li
tributaren els eoo orfeonistes i teta
els presente ovació de la qual sobresortí un vibrant "Visca Catalunya 1".
Parla En 1~r:e de Ribo

El conseller de la Mancomunitat
senyor Jaume de Riba pronuncia tot
seguit unes expressives paraules. Fin
remarcar l'alta valor de robra patriótica que porten avant els Orfeons
de Catalunya, la qual es molt superior en importancia al reduit auxili
que la Mancomunitat ofereix. Enalti
l'entusiasme que s'observa en els cantaires, els guata, amb llurs cants, han
de fer el miracle d'unir tots els catalana en un sol pensament per assolir
la Iliberació suprema. En finalitzar el
senyor de Riba son breu discurs, va
ésser igualment ovacionat.
La comitiva

Acte seguit s'organitzà la comitiva
per traslladar-se a l'Ajuntament. Anava nuera precedida de guàrdies municipals i urbans. Els Orfeons es disposaren per ordre d'antiguitat. En últim serme seguia la comissió organitzadora, representante de la Mancotnunitat, alai com d'altres entitats artístiques i culturals, periodistes, etc.
El pa o pels carrera de Reus, especialment pel de Munterols, avui
For:uny, tan animas i bulliciós, fou
d'un bell efeete, sobresortint d'entre
Inocente i grisa untada, la bigarrada vistositat de colors—morats, vermella i blanca—de les barretines, mantellines i caputxes catalanes dels orfeonistes. La Plaea de la Constitució
era plena de gom a gom. Els balcorle i torratxes apareixien curulls de
peblie que aplanara constantment el
pes de la comitiva.
rAjuntament
La comitiva fou rebuda a l'Ajuntament pel president de la Cemissió de
Cultura de Reus, senyor Pallejä, co el
gual havia delegas l'alcalde de Retal
ordre de la ciutat la sena representació.
El senyor Panda, acompanyat dele
regidora senyors Josep Cabré, Ramon
Salvar, Jame Pere Pellicer i
altres que sentim no recordar, rebé
aten:atnent els cantaires i representacions, pronunciant unes cordials paraules de salutació. Seguideracnt el
mestre lfillet baixi a la plaça on,
tots els Orfeons, sota la seca dirccció i despres sota la direcció de Joan
Gola, cantaren el "Cant de la Senyera", del mestre, "L'hereu Riera",
d'En Cumcllas Ribó. El poble de Reus
escolta amb un atent sileeci, l, en finalitzar cls cantante, una ovació clamorosa eessonä en l'espaiosa plaça.
Imposició de llaçades. IncIdent
Mentre el poble es dedicava a hallar sardanes, va tenir lloc a la sala
de sessions de l'Ajuntament la imposició de Ilaçadts a les senycres deis
Orfeons. Després de breas parlamente
al.lusius a la testa del senyors Pelleja,
Jaume de Ala i Banús, comença raete. Cosa curiosa. Les llaçades que "MIpotava" el senyor Pelleja co nom
l'Animament de Reus portaven a l'exuda superior, un petit llaç de necionalitat mixta que produl sorpresa i
tot seguit un efecte depriment en ele
baria cantaires terragcnins. L'ambicnt
de restreta sala s'enrarl d'un sentiment de dcspit.
En terminar la "imposició", queicem
succeí que feu vibrar l'aire amb discussions apasaionades. Aviat ens aseab.ntärem que els memtblenquins ha vet mutilas la tinada, reduint-la al
sol emblema prefer id. L'acció fou repetida per gairebé tots els Orfeons.
Des d'aquí en endavant, la fasta va
transcórrer embolcallada en una atmosfera de pronuncizil.s tensió espiritual en cls cantaires.
A la Secretaria de l'Ajuntament. cl
tresorer de la Comissió Permanent
la Germauer dis OrLCOUS, setricr

Baldelló, feu lliurament als representanta dels chors, de la quantitat amb
que la Mancomunitat subvencionava
l'Aplec.
Apat

Finit aquest ante, se celebri un äpat,
esplenclidamcnt servil, a l'Hotel de
Londres, presidit pelo senyors Pelleja,
Jaume de Riba, Llongueras,
Mateu, Pujol, Gols i Pecanins, i al
qual s'entaularen els directora i representante deis Orfeons.
El concert
A la tarda va tenir lloc, al teatre
Circ, el concert en el qual havien de
prendre part els sis Orfeons assistenis a la insta. L'exaltació dels cantares no havia minvat i tot feia presentir un conflicte abans de celebrarse lacte. Va vencer l'integra bondat
dels cantaires i per fi comença el concert.

La sala del teatre cítela un aspecte brillantissim; una concurrencia escollida emplenava totes les localitats,
veient-se encara una atapeida gentada
a peu dret, darrera les llotges. Els
Odia:1ns actuaren per l'ordre següent:
(Diferí Falsetä, de Falset. llestre
director: ben. Tomäs Galvé. Cantà:
"Cançó de Nadal (popular), Romea:
"La sardana gran", Morera.
Orfeó Solivellenc, de Solivella.
Mestre director: Mn. Francesc Domenech. Canta: "El rossinyol" (popular),
Mas i Serracant; "La sardana de les
monges", Morera.
Orfeó Montblanqui, de Montblanc.
Mestre director: Josep Vendrell. Canta: "La mort de la núvia", Lambert;
"La cançó nostra", llorera.
Capella Selvatana, de Selva del
Camp. Mestre director; Feliciä Copra Cantà: "Nina encantada" (popular), Morera, i la inspirada "Amorosa". Cogul.
Orfeó Reusene, de Reue. Mestre
director: F.stanislau Maten. Canta:
"La donzelleta" (popular del Camp),
Pérez Moya; "Les falles seques", Morera.
Orfeó Tarragoní, de Tarragona.
Mestre director: Joan Gols. Cantó:
"Ohi quin ben eco!...", Roland de
LaSSUS; "Credo Missa Papa Marcelo", Palestrina.
Tots ells van escoltar 'largues i nodrides ovacione per llur tasca voluntariosa i acurada. Detall digne d'esment: les senycres sortiren a 'Cacesud sense el famós llaç motivador de
l'incident, vencent a la fi el feral idealíeme dels orfeonistes.
Vibrant parlament del nicstre
Llongueras
A la segona part del concert, el
mestre senyor Joan Llongucras, secretari de la Consistió de la Germano'. deis Orfeons, Ilegi tia formás
discurs, glossant l'obra deis Orleans
de Catalunya. El senyor Llongueras,
amb una expressió enérgica i precisa, en la (Mate vibrara un bell lirisme, parió de l'eficacia de la cançó,
de la seva força meravellasa com a
element de Iluita i al mateix temps
coro a domadora d'esperits. Poble que
canta no is poble sotmes, va dir amb
frase grafica que arreada del públic
una espanta/aja i tierna evadió. Tingue per als orfeonistes paraules d'enlairat encoratjament, anomenant llur
tasca corn una creuada cle pau i
mor.

La manca d'espai no ens permet
detallar més el discurs del distingit
músic. Solament direm que fou interromput sovint per ovaciona entusiastes i que contribuí de manera decisiva en el ambicnt patriótic de la lenta.
SEGUEIX EL. CONCERT
A continuació, ele Orfeons tarragofine, tots plegats, formant un conjunt
de set cents, cantaren, dirigits pel mestre Gols, les següents composicions:
"La minyona de Mas-Llorens" (homes sols), "La filadora" (conjuro),
"El Mas d'En Percra" (conjunt),
pulars del Camp, a l'uníson; "L'llereu Riera", Cumellas Ribó ; "El Pardal", Pérez Moya; "Sota de rohn",
Morera; "La sardana de la Pätria",
Morera; "El cant de la Senyera (dirigida per son autor, el mestre
En acabar aquesta darrcra, rovace1,
fou imposant. Aleshores i en mig del
mes fervorós stutunent de patria, fou
cantat Minase caseta, demanat pel
públic, essent escoltat a peu dret per
tota la concurrencia, de la qual a".12
bona part se St1::1& als cantaires.
V ¡sil CS

(ndat

s fantil interpretarä el aegran
El C
hilstoe r in.
güent programa;
I
"Cant dels infanta", a quatre neue.
(Estrena.) Apeles Mestres.
''Pobre Meetrel". N. Freixas.
"El Cicerer" (meto:la popular). J.
Llongueras.
"El Pardal" (popular). F.
"La Filadora" (popular).
"Cap a l'escota", a tres veus (populer). i. audició. M. Borguiló.
"El llestrc", a tres vcus (popular).
M. J. Mustia
"L'Hereu Riera", a quatre ;Tus (P o pular). te audició. ef. Borgurni.

II
"Els Gegants". J. Mairal.
"Ral, ralet e . Cumellas Ribó.
"Bressant", a duce veus (popular
alemanya). le.steena.
"El nen inquice", a tres veus (popular alemanya). Estrena.
"Doran, merme", a tres veus (popular alemanya). Estrena.
"Nadalenca", a tres veus (popular
belga). te audició.
"Pirenenca". ii. Borgufió.
"A la joventut de les escotes", a quatre veus. Estrena.
III
"Himne Catalä". Apeles Mestres.
"Les Gotes d'Aigua". Apeles Mestres.
" Bitrreosn d o n". Estrena. Apeles Mes"La non-non dels blats". Estrena.
Apeles Mestres.
"Bergerette". Weckerlin.
"La complanta de la Huna", a tres
veus. 1.• audició. Sancho Marrazo.
"El cant dels dallaires".
Sancho Marraco.
"L'Adeu de les violetes". Lamote de
Grignon.
"A sol batent", sardana, a quatre
veus. E. Morera.
"Cap a l'escota" i "Nadalenca" són
extretes del "Cançoner Escolar Caseta", d'En Francesc Flos i Calcas,
i lea tres cançons populars alemanyes
ho eón de la coLlecció sie quinze
cançons de bressol sIe diverses naCiGII5, del P. Nicolau de Tolosa, orreglades per a chor d'infants pel mesere Borcaufió.
CONCERT DE L'ORFEO
GRACIENC.
L'Orfeó Gracicnc, el diumenge vinent, celebrara un concert al Casal
de l'Orfeó de Sano, en visita dc germanor i en record del concert que fa
poc temps aquesta entitat dona al
local de l'entitat cintra' gracienca.
Aquest condene, que cono queda
dit, tindri lloc el diumenge, dia za,
s'efectuarà a dos quarts de deu de.
la nit i no a la tarda, cona primera-ment slavia anunciat.

El go yg ruatior Do dimileä
Ahir, a la tarda, un periodiss
ta deis que van al Govern civil,
preguntO al setiyor Raventós si
ratificava les manifestacions
fetes pel ministre de la Governació, ço es que el tirot3ig del
diumenge passat a la Rambla
no havia donat motiu per a la
dimissió del governador ni la
del cap superior de policia.
El governador, una mica molestat. per la pregunta, respongui que creta que els Lela ,smentals no eren rnotiu perque
el! dimitís. Malgrat això — va
afegir — ja he dit dtferents
vegades que la me y a dimissió
la ti el Govern cla que vaig
prendre possessió d'aquest càrrec.
En quant els fets del diumenge, crec—digué--que les mesures de precaució adoptarles eso
pogueren esses' més encertades.

Ya explicar en la forma que
s'havien desenrotllat aquella
tete i acaba volent dernustrar
que la policia havia complert
amb el seu deure.

FETS 01 Y EEI SO S
ATROPELL

El nen de 13 anys, Joan Farrés Butzems, fou auxiliat a la
casa de socors del carror de
Sepúlveda per presentar amputació de la cama esquerra, produtda per haver caigut d'un
trarnvia a la Ronda de Sant Anloni, davant del carrer de Ponant, anant a caure sota el remole.
Passà a l'Hospital Clfnic.
SUICIDE
Ahir al metí, Jaume Médico,
amo de la botina de la casa Húmero 16 del carrer de Ponent,
es penjä pel coll al sostre
l'esmentada botiga . A quarts
d'una de la tarda, quasi se n'adonaren, la era mort.

Acabat el concert, el mestre Millet i En Jaume de Riba, acompanyats
dele senyors de la Comissió Pecinancnt tfOricons, visitaren cl Centre
de Lectura de Reus, admirant el bon
gust i ccufort de l'edifici. També es
van detenir brees moniert) a l'an::c
Centre "El Olimpo" i final:neta es
daigiren a l'estaca:, en van esser ateMadats pel president i secretari de
1 . 0rieó de Reus i altres senycirs do
la duma
Al saló de La Unió UltraMa
El IV Aplec de la Gcrmannr dels rina (Ronda de SI:l.'d Pan, 38),
Orlemos de Catalunya dcixarä, sense tIndrä lloc dissabto prnpvinent,
ums bell record als nobles can- und fata en it , .a.ffir del liorejat
tairts del Cemp de Tarragona, recort
socia Emili Gra Ai Castolls,
ca el qual es barrejaren, junt ame prenent-hi pal, coneguIeeims
eauela greta enlodó lirica de la (as- artisics.
ta, unes l'eres de passió patriótica. IAixt mateix ,' ,..grupaeiö Ar E. M. F.
',fi tica Cultu'i., que diriged el
iiiiyor Frentes po3ará en esc..1
, ni l'obra en J.., rieles cht l'a.
PALAU DE LA MUSICA n ente', escri.5 e r, 'Jugant amb
CATALANA. — CONCERT l'arrice", pre'ss'a . --hi oda la sePEL CIPOR INFANTIL DE nyora Llureei.
LES EleCOLL se DE L'ATE- i
Pensem gel el loca: es veuNEU IGUALADI.
, rä pite da ga..1 a gom doita..cs
Anuezta notable emitas ee tare t acs simnatize am que c...n.pid,
sen:ir aquesta nit, per pEiracra vega- el l'ostra particular eruto,

•—

CATALUNY
CANET DE MAR

Visita de lea eso/ales del Patronat de Cultura a Caldetes
El día primor de maig tingue
lloc la visita quo les escotes dol
Patronat do Cultura de Canet
havien anunciat a les escotes
del Casal Catalh de Caldetes.
A les 9.40 del metí ja esperaven a l'estad() de Caldetes els
excursionistes el President del
Casal, el mestre els infants
de les escotes i moltes de les
famflies dels alumnes, i en arribar el tren dels visitante fren
saludats amb forts aplaudi
baixant tot seguit el se--ments,
nyor Forts, regidor, i del Patronat de Cultura de Gane?, i
multitud d'infants acompanyats
molts d'ell s per les seves famflies, aixf com per les seves
mestresses.
'rota plegaba marxaren cap

al Casal, quince escotes visitaren, lloant-ho tot i molt especialment els treballs que se'13
mostraren, i deixant desada
la minestra feren cap a La Mina, on, sota la bella ombra, estigueren una bona estona, jugant i reposant. Els infanta rolan obsequiats antb doleos, que
repartí la senyoreta Buxeda
ahans de beure aigua fresca.
Alli trobaren forces excursienistes que havian fet el canal
a peu i els hi esperaven.
Prop de migdia arribaren altea volta al Casal, i prenent el

dinar mar/aren cap ala ?las
de les Animes—tupida pineda
al peu de mar—on es dinä en
perfecta fraternitat i ategr1a. A
quede de tres arribaren eheara mes infants i famflirs en el
tren i en automóbils, anan t tots
cap a l s Pins a ajuntar-se arnb
ele que havien dinat allí. Despees de reposar una estona tole
en corrua es dirigiren altre
la a Caldefes i al Casal, quin pati era pie a vessar. semhlant
a tot Caldetes un dia de Festa
Major

A dos quarts de cinc se ce'
una bella festa en el salóteatro de l'entitat, en la qual al.
tornaren els infants, recitant
poesies i cantant caneons carolars els nens de les Escotes Catalanes de Caldetes, i rlonant
una . sessi6 de rítmica els nens
i nenes de Canet, que junt smb
les seves mestresses i en particular la Directora senyoreta
Buxeda foren molt aplaudits I
felicitats . Tennis la resta un entusiasta parlament del estalanfssim senyor Forts i breus parentes del President del Casal
donant merebs de la visita.
Acte seguit es donà herenar
a tots els infante plegak, I un
tic despres mana tothom cap
ió. La gentil direc1ora
a l'estac
de les Escotes de Canet fon obsequiada amb una toia pel Patronat de les Escoles de Caldetes.
lehnt

GIRONA

Una lectura d'En Bertrana a
l'Ateneu de Girona -:- La mort
L'elecció
d'En Joan Badla
Altres
de compromiesarie
notAales
Davant do nombrosa i selec_
ta coneorrencia, dissabte, En
Prudenci Bertrana va Ilegir a
l'Ateneu de Girona la seva comMia Medita en tres actes "La
dona neta". Es una sàtira de la
dona que he sacrifica tot—hdhuc, l'amor i la felicitat de la
liar—a la sena obsessió per la
"neteja" i porque totes les coses estiguin "en ordre". L'obra
s abundosa en xistos de bona
Ilei, les situacions estan preparades amb enginy i els tipus estan molt ben dibuixats, confirmant una vegada mes les qualilats d'ubservador d'En Bertrana. El públic que va passar una
estona molt agradosa, va premiar amb llargs aplaudiments a

l'autor.
La propera conferencia la donad' En Cristòfor do Domenee,
el divendres d'aquesta antepasan,
dia 11, sobre "La Cultura cata.
lana".
A la sogona quinzena d'aquest mes En Frederic, Camp
parlarà de "L'administrado civil napoleònica a Catalunya".
— Ha mort esa aquesta ciutat
el jo y o escriptor Joan Badia i
Casarlas, que havia publicat re,
marcables assaigs en "El Girones" i en altres periòdics, i ha-

Els Teatres

1

via estat llorejat moltes vegades
per les seves paesies originals
prometedores. Aquesta mort
ha estat sentidfssima, com
posat de sellen a lacto de l'enterrament, commovedora manifestació de dol al company inoblidable.
— A Casa la Ciutat ha tingut
lloc releed() de compromissaris
per a senadora, triomfant per
60 vota, sense oposició, els regidors senyors Quintana i Serra, regionalista, i Josep Calvet,
republiCO, i el senyor Alfons
Teixidor, regionalista.
— A la propera sessió de l'Ajuntament es donarit compte de
l'informe teenie formulat pels
senyors arquitecte, secretad,
onginyer a comptador raunicipals, per a radquieició i

cipalitzaci6 de les sigiles pote-.
Mes d'aquesta ciutat.
— El propvinent dijous, dia
de l'Ascensió, tindrà lloc a l'estadi d'aquesta ciutat un partit
ele futbol entre el C. S. de Sabadell i l'U. S. Girona.
— La Socletat Anònima do
Cases Baratea i Caixa d'Estalvis

de Barcelona ha compra!, al senyor Josep Albina 66,000 pams
de terreny, Ilindant amb la IInie fèrria de Sant Feliu de Gufxols, per a la construcció de cases higiéniques i econòmiques.
PALAMOS
Despres de les •leoclons
En les passades eleccions de diputata a Corts, una de les coacciona que
per la seva baixesa mis indigna el poble, fou sense dubte la que la Companyia dels F. C. Económica ¿'Espanya, adquirida fa poc pel senyor Lacoma, feu als seus empleats.
Feia temps que no haviem vist en
aquesta vilo l'indigne procediment de
les paperetes marcadas i aquesta negada l'han fea ressuscitar per coaccionar els emplease més hurails d'aquesta Companyia. Hom no creu que fos
prectsament el senyor Lacoma qui
comanä tal atropell, sine, alguns dels
cate a Palamós ocupen els principals
cuerees l'entitat anomenada i fins
hi ha qui te la convicció que el scnyor Lacoma palesarà la seva completa innocencia CO aguces fer repugnant,
doaant el correctiu merescut als causante de qué el seu nom hi hagi estas
barrejat, posant-lo en una situació ben
pez envejable.
Un altre procediment repugnant (su
tumbé l'escampadissa, en certs indrets
de la carretera, d'una especie de claus
de grossa cabota i 'larga minas, destinats a reventar les gotnes deis colxes on adunen els addictes d'En Salvador Albees. Aquesta missió tau perfectament complerta, pecó és de doldre que un pobre heme tingui un peu
completament infectat per haver experimentas les seves punxades i que
dmverses cavalleries hagin arreplegat
l'horrible microbi del telans. No deu
éster aquesta, de segur, la prosperitat i riquesa que Er. Segura i la seva
colla deien voler-uos portar.
Dijous, a la nit, una negada donegut el resultat de l'escrutini que ensaya el triomf eselatant de N'Albert, es tocaren sardanes davant els
Centres Nacionalista i Republicä, que
Loren cides i ballades per una immensa gentada. En passar el diputas electe, en automóbil, en direcció a Sant
Feliu de GuixOls, fou caloresament
ovacionat per la multitud emiusiaemada.

SABADELL
La Verga de Montserrat
El passat dlumenge, • .seguint. un
GQium ben arrelat a '11 riostra

duras, se celebraren diversos actea
d'homenatge a. la Patrona deis catalana, la Verge de Montserrat, notant-se enguany una major animació
que altres vegades.
Al =ti hi hagué un solemne °fiel,
terminas el qual horn repartia estampee i branques de boix amb llaçades
catalanes. I a la tarda, després del
cant de Vespres, s'organiszá, com altres anys, la procesad duent la gloriosa Moreneta pels carrera i plañes
vosees de la parróquia de Sant Feliu, amb una nntbrosa representació
dels pomellistes de Sabadell, els quals
duien les respectives senyeres i penons, havent tothom observas enguany
com a la processó hi havia un gran
nombre de clergues, i acompanyant el
devot seguiment la Banda municipal
de la ciutat.
L'hora era realment deliciosa; un
cap-al-tard com el de diumenge, amb
uns estola de joventut vibrant, la majestat de la Verge acompanyada de
tanta de gene i especialment de dengues ben abillats, amb una profusió
de banderes i música i les campanea
cantant, val tot el del món.
lenicament, i ho diem dolem-nos
que no s'hagi fet, trobärem a mancar
aquell espetec del castell de focs d'altres anys. I no veiem hi hagi hagut
rae, de suprimir-lo, atribuint la supressió a ésser els foce artificials
acte poc seriós i no adient a la religiositat de la festa, car co una diada
alai una cosa eón els acece religiosos
i una altra els actea populars. Está
be que els costosas se sanegin i sor¿ruin, pecó no que es facin desaparèixer quan no hi ha una absoluta
necessitat. Si no es trobava be que
la Verge abans d'acabar la procesad

••
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los encarada amb uns focs
podia deixar-se el castell de focs per
a quan la Verge fos entrada ja a l'església. I així, una negada terminada
la festa religiosa, sen celebrava una
altea exclusivament popular, '41 qual,
per altra banda, e s- cieno no es digne
de cap fúria do ningú; potser trobariem peques coses tan espirituals
corn un castell de loes artificials.
I altrarnent, no veiem que aquella
glorieta amb aquella mena de lIttnes
de revetila que aquest any es bastí a
la plaça sigui gens adient amb la litúrgia i amb la seriositat de la testa.
En entrar la Verge a l'església, tothom que era a la plaga cantà el "Virolai", essent aquells moments d'una
placidesa i d'una alegría popular encisadores, acabant de posar la fasta
els balcons totalment endornassats de
la Casa de la Ciutat i cases veies
a la parrequia.

VENDRELL

La Biblioteca Popular :: D'olerolons

Futbol

Durant el mes d'abril han coscarregut a la Biblioteca Popmar que ia
Mancomunitat de Catalunya te establerta en aquesta vila, 659 Ilegidors;
d'ells 233 horno, ras cienes 1 255 in..
fants, havent consultas 65; obres.
Llegidors de revistes i periódico
n'han assistit 234, havent-se servit
obres a preiten.
— Per el dimecres, festa de Sant
Gregori, el Somatent ¿aquesta vila
ha organitrat una excursió a la pie:ja de Sant Salvador, on fará exercicis de tir al blanc; aprofitant tal
avinentesa, sera beneida a l'ermita
del Sant la senyera de la dita emitas,
que ha estas costejada per subscripció popular, essent apadrinada per la
senyora Elvira Solé de Guardiola t
el senyor Joan Figueras Socias.
— En la votació de compromissaris per a l'elccció de senadors han elegit,sens oposició, els senyors Andreu
Bofill i Josep Vidal.
— Per a protestar del cas inoit de
Sarreal en la darrera elecció, els partidaris del senyor Figueroa han celebras mitings a Llorens i Bisbal del
Penedès, preparant-se la celebració
d'alerce actes.
El periódic "Renaixement", irgan
de dit candidat, ha aparescut amb
l'escut de Sarreal que figuraba , s sa
portada, esborrat i ademes ha retiras
el canvi al periódic dit nacionaliata
que's publica en aquella població, "El
Baluart".
També el director del Centre. Republicó Nacionalista fa públic per
mitjá del seu órgan, sa protesta pe'
ice de Sarreal.
— "El Baix Penedès" deafä una
informació tendenciosa pocasolta
de "El Diluvia", respecte a . les gestions dels individus que • composen
l'Agrupació Nacionalista Democrática
en la darrera elecció.
— En el camp de futbol del Club
d'Esports han jugat un renyit partit
el tim Fantánties del Barcelona i el
F. C. Vendrell, venteas aquest dardel equip barrerionper 2 gols per
cei.

TARRAGONA
Futbol Adheslons a En RovIre
I VIrgIll

El diumenge prengueren wat matrimonial el culte professor del quart
grau de l'Escota Saavedra En Ramon
Castores i la jove i gentil mestressa
Na Maria Josepa Polen Suni, filla
del nostre bon amic En Francesc Po-

tau.
La simpática parella ha sortit,
'viatge de moca, per distintes ciutats.
— En els partits de ~plomo de
futbol jugase el diutnenge s'obtingueren els següents resultats:
Gimnästic de Tarragona-Sitgetä, 7
gola a o a favor del primer.
Reus Deportiu-Tarragocia, r gol a
o a favor del primer.
Atlitic Vallenc-Valls Deportin, t
gol a o a favor del primer.
El proper dijou3 se jugara el partit
entre el castre Gimnástic i ed Reus
Deportiu, havent despertat molt dintemes entre els aficionats.
— A edat molt avançada i després dc Ilarga i penosa rnalaltia
more facreditat comerciant En Ricard Cascante, gerent ! que fou .de llantina casa Bonsoms i Companyia i
pare polític del nostre estirnat amic
particular En Josep López Bertran.
Enviem el nostre sentís condal a lea
distingides families Cascante-López.
— Entre ele clemente nacionalis-
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Dimecres 9 de maig de 1923
tes tarragonins de dreta i ensarta ha
produit general indignació el ceneixer
en detall el pacte de Sane, per la
' l e tra d'Eta Temes i Boas. pacte que
ha privas al nostre illustre campaerice N'Antoni Rovira i Virgili de
fer sentir en el Parlament d'Espanya
lee justes aspiraciene de Catalunya.
Amb /al mota, el dirnecres hi limará una reunió per a constituir una
agrupació d'Accid Catalana.
— Han eameneett de barrejar- se
raras de probataes canaidats a la Senaduria d'aquesta provincia. Fins ara
eón ja set o vuit ele que s'aiiemenen.
Veurem quena queden a darrera
hora.

TORROELLA DE MONTGRI

seres files ageniquee. Els pelees mes
grossos se llanearen al catete i no
hi hagué majes- contribuent que deixes de fruir l'honor de la atea visita,
per& oh dolar!, no sé quina impresió degueren rebre en aquesta pelegrinació, que malgrat i ele ¡tablas
traballs efectuats han decidit retirar.
se.
Trenta un votants han pres part a
l'elecció. L'un el feia eakalde de
R. O., epa per contrast arab la parase de la seva conducta ha resultat
en blanq. Tots ein altres contenien
eh; mateixos nenes: Miguel Palet
Boix.—lemill Alberti Giepert.
Les banderes catalana i republicana
flamegen vietorioses als Centres respectius.

El &epa deis denle fracassos aclapera el pit deis traidors a la nostra
petria.

Despees de les elecolons
Sea sabute per la Premsa dt ateo.
peles de que han eetat victimes els elec01-0T
tors depures districte. El poble de
Torroella va reunir-se a la plaeu per
En saber-se el dama a la tarda el
a pretestar energicament contra els
procediments adoptats en les clec- resultat de Feecnitini de l'acta d'Olot
eclebrat a Girona, en el Casal Carel&
Mons.
va isear-se la bandera i e'endomataLa gran gernació que omplis l'espa'oea placa. en mig d'un silenci ab- ren els balcons.
solut, va apresar les següents toncluAl vespre hi llagué illutninacions
eleetriques i audicie de tardanes.
sions:
— Ha estat objeete de visa coa Que l'Ajuetarneett faci conetar
en acta la protesta mes unitnime del
mentara el robaron de l'acta d'En
Rovira i Virgill. comes en aquesta
poble pe) tepugnant 'tropel' de
que ha estat víctima ealcakle. legi- capital per cembinacions de lerreuxistim repreeentant de la vila, men:re tes i !limare.
Els partidaris d'Arde Ca:alana rees trobava en exeroici del seu cierre
i en el nutria saló de sessions de la tan juntament indignase, ja que es conCasa de la Vila. atropen comes pel sideren indignament eerrespostos deeves de la seva enérgica actuació ä
sergent de la G. C. Enric Ruiz Pérez. a presencia d'un delegat del go- favor del candidat de la Lliga senyor
vernador.
Vegtós, triomfant al nostre districte.
2.' Que protesti imatiment de la
e
passivitat observada per l'oficial enearregat de la iorea d'acere institut
en aquesta asila el dia 29 d'abril úld
tiro, en que ocorregué el fet, no prenent centra l'esmentat sergent cap mesura de correcció.
3. Que la protesta s'elevi al cap
de la Comandencia de la G. C. daCONFERENCIA FINAL
qu aste provincia i dele excelentissims
Fe doctor Gabriel Bertrand
senynrs director' general de la G. C. 1
parlé en la soya (terrera lliçó
ministre de la Governació als efectes
de les investigacions tetes al
que en justicia procedeixin.
Eell laboreaari Bobee "Els infinie. Que mentre no obtingui la vila tament petits químics", relaciosatisfacció plena i cabal de que s'ha- nant-los amb l'alimentació.
Exgin aplicat les sancione del Codi de posta de primer entuvi
les simiJusticia Militar als culpables del fet, lituds que hi
ha entre la proacordi l'Ajuntament suspendre tota ducció de les calories neressäsubvenció per despeses d'estatge de 1 riee al cos humä por l'exeroici
la G. C. a la costra vila.
de la vida i aquelles que pro5. • Que de no obtenir-se la ropa- dueixen la vaporitzaci6 de
rairocié indkada es demani amb el me- gua en una maquina térmica:
jor interés els representants a Corte ambdues procedeixen de la comper Catalunya que facit sentir al Par- binació de l'oxigen arnb la melament el ressó de la indignació que t feria orgänica en forma ds com'ultratge ha despertat en la conscinbustió pròpiament dita o de rescia
piració, Ni ha, però, entre al6.' Que's faci una relació detalla- tres, una diferäncia inicial; la
da cieh fets ocorreguts. a fi de per- combinació de l'oxigen en la fopetuar-los en el lloc on Lores: con/esos,
gaina d'un generador de vapor
com aixi matear donar-los a la pu- 03 verifica iniciant la combosblicitat en cas que no s'obtingui la re- lid mit . jançant una temperatura
pareció que per justicia hi ha dret a elevada; ntt canvi, PR el procés
esperar.
de la respiració la fixació d'oxiArta) l'esperança de eettre atesa gen sobre els compostos de
aquesta soiakitud el poble es completa l'organisme viu s'efectua en
en trametre al seu digne alcalde la
fred. Aquest fet requereix un
mis pregona manifestació d'afecte per eforte de presencia, catalltic el
tant de reparar en eo per nesaltres qual substituetx1 l'elevnel6 de
possible el del que li cause la profa- temperatura; les diastasees sin
nació en sa persona de la mes alta encarregades d'efectuar-lo de la
magistratura local.
mateixa manera que ele altres
(Segueixen mé s de cinquanta fir- catatilzadors substitueixen
presencia d'una quantitat d'emes.)
L'Ajuntament. reunit en sesteó
nergia on moltes reaccione qufaprovi per unanitnitat Tante- Migues.
cae- document i n'ha enviat cepia liEn les lliçons anteriors, el
teral a les autoritats esmentades en el professor Bertrand ha estudiat
rnateix.
algunes d'aquestes diastassee,
Tothom està esperant saber el ces- especialment aquelles d'acotó
tig que pasaran als qui en compte de oxidant descobertes per MI. Una
assegurar l'ordre públic estigueren a entre elles du molt extensa en la
punt de portar un veritable dia de N'ida vegetal com animal, la "lado!.
cassa". Analitzant la composi•

areI ßero
l'Illsület
tic (Nimia Apticgla

TERRASSA
Sardanes :: Un celm ::

cid d'aquesta diasilassa, el doctor Bertrand Iroble a les seves

La

U. Al. N.
Ahir la casa forte% d'aquesta ciutat
va obr e els grans magatzene de roba
de tota das« en un nou edifici de la
plaça Major, mantas a la moderna.
Per a celebrar aquest esdeveniment
la casa va obsequiar al púlala amb
una audició de sartlanes, que es veieren molt concorregudes.
— Abans d'ahir al acepte en unes
baralles entre gent de Alboluauy (Al
meno), un limase de 33 anys. casar,
amb guatee fills, va disparar un tres
de revólver al centre d'un altre
22 anys, solter, agio stuare en fuer
traslladat a l'hospital després de practicar-li la primera cera ti doctor Cedafalch en el Centre Medie.
L'agressor va ésser detingut l'endereas. a la fehrica on treballava.
— Organitzat per la secció d'Excursionisme del Centre de Dependents
del Comerç i de la Indústria. el próxim dijous es farà un aplec a Sant
Miguel del Fai, amb parlamente, rondalles i sardanes.
— S'han reunit ele elements del
"Centro Tarresensea de la U. M. N.,
prenent importantissims acords, entre
era el de combatre atnh tots de dotze
ßentits als que fan termal de nacionalista.
Despré g de alee també s'acorde fer
ball tarda i nit, sernpre que les cit.
cumstäncles ho permetin.

PALAMOS
Aquest matí. a les deu. han tingut
line les eleccions pee' ' a compromisia-

ris.

Horn deia que despees de la derrota
soferta per les parts U. M. N. i radical d'aquesta poblad() en les elecciega de dipurats a Corte, nalgar
les coacdens i els diners gue s'escamparen, ferien el pessible per remat halar-se ami) la rle cornernmissaria
mal np les sin6 per quedar bi amb
el senyer governador.
Efectivament el divendres ja es
maya t* tutela moviateat entre Si

crntires quantitats petites
mangones i deseguirla (terca de
veure el calla considerar aquel l
metal l con) tina impuresa o bd
tenia una part important en el
mecanisme de l'ancló seva. Els
resultats obtinguts portaren a
eroure que el manganee no solament tenla una acolé Impor-

aquesta manca de paree s en lee
substäncies del madi de cultiu, Roulin va arr i ba r a resultats erronis ereient miela raeeió del manganee, tot i reronelxent la del zinc.. El profesen!'
Bertrand ha repetlt l'assaig en
condicione experieneials d'una
extraordinäria eserupolositat,
obtenint mitjans de cultiu en els
guate no re desenrottla l'aspergillue; hasta aleshores afegir
una quo/Wat infinitessimal de

Els Pomells de
Joventut

I APLEC DE GERMANOR
Demás testa de l'Ascensió, se celebrare a l'ermita de Sant Ratean] el
primer aplec de germaner dele Pomelle del Baix Llobregat.
Hi assiserä una representació del
Directori i e3 fare la festa sota el
mangares pergne les colanies programa següent:
de la dita floridura es formin
A le3 vuit: matee de comuna') a
arnb tala la SPs'a pnixanca. Els l'església parroquial de Sant Bol. Ceresultats eón drfinitius i porten lebrar* el reverend scnyor rector,
clavan' la ciencia un problema doctor Moisés Alujas. Durant la trajeimportantissim: el d'investigar se els pomellistes cantaran el Psallite
la miesin d'aquosts infinitament aleluia i l'Adoro te devote.
per it s tintinas e en l'organismo.
En sortir de l'essrlésia es bailaran
La qiitelid onntinna en pru: duce seedanee a la plaça de Sara Boi.
mentreelant Bertrand ha anal Les tocarn la cobla "Cathalenia".
investigant la presentan d'aSeguidament els pornellistes aniquests Alela-lente en les plantes
ran a e.,aterzar a la frita de Golees,
mes varindee, en PIS ripin1 n115
que es al peu de la muntaava.
coneguts rom en ols mes rars
A les onze: missa oficiada pel docde la !erra i le la mar.
tor Albert Bonet, prve. conseller dels
Els ha introduit encara en P. P. de Sant Fetal i direeter
ratimentarni d'alguns animals "Rubricatunt". Es cantare la Missa
por tal d'observar el g en creixo- de la Maro de Déu de Núria. Tots
ment, i en els adobe de les plan- ele pemellistes podran acompanyar
tee. artes en petites macetee a el chor. Per tal de que pugui ésser
l'institut Pneteur, artes en pian- nina per la immensa multitud que
tacions extensos aeurodament batirá vingut de tots ele indrets
guardarles do In penetració
la comarca, el nostre Selly01" bisbe
substäneins diferentes traque- ha tingut a lee concedir que la missa
Bes qun tela l'investigador. Els pugui dir-se co un altar coelocat de
resultats van cattilogenl-se i cara a la plaea, a l'atri !Here j e de
cal esperar-ne eonclusions im- l'ermita. Cant dele Goigs dels Poportantfse irnos.
mells i Virolai.
l'As efectos /motete fins ara
Despees ballets i sardanes.
són ja molt interessents: les
Dinar, fruint deliciosament del bell
colònies, per rxemple, d'aspar- jardi de la natura.
gillus niger empobrides de manA les tres: Assemblea pomellista,
ganee restein blanquee i no te. en la qual representante de diferente
nen argans repteultemia; pobles dirige an la paraula al públic.
afegint una petita quant Hat do Lectura i aprovació deis Estatuts
la Federació deis Pomells del Baix
manganee; aparoix el mireli
color negre avellutrit, ple do co- Llobregat. Himno dels Pomells.
Ballets i sardanes.
nidiofers, el manganee, altra en
una exeessivament pelan quan- • Notes: ala establert un servei
d'autórnnibus des de Sant Bei a la
titat, ree sufieient per al desenrotlIerment deis òrgans vegeta- Font de Golees; a la casa de l'ermita
tius. pert) no dels Organs gene- faran dinar per a tete ces que per enredore ni dele productors del clavara ho &manee Els altres hauran
planten eararteristie, pels gneis de portar-sea. A la mateixa casa es
cal una quantitat superior. despatxaran begudes i refrescos.
De l'estaca', del tren de la Riera
L'ordre d'aquestes quanlitate,
del Magória en surt un a les 7 27,
perte no es absolut i drpen
la proporeid que tingui amb ele que es el aldea per arribar a l'hora
altres elements. Es que hi ha de la missa: i de Martorell en surt
una veritable "sinergia" entre un a les sarga
Per tornar a la tarda hi ha Irrite
els elements que formen part
d'un vegetal; en el cas de l'as- cada hora.
En Cas de mal temps l'aplec ee
pergillus, si es disminueix la
tara diurnenge. dia 13.
proporció de ferro o de zenc,

report a la de manganes, la re-

produceb5 es verifica normal-

ment, però la quantitat formada ee inferior ,
akqueste fets han portal el
pensament de preparar adobs
catalitics; adobe per al t'aun,
rontenint quantitats variables
d'aqueste (demente. Horn ha vist
la influencia marcadissima en
uns cassos, inapreciable en altres, la qual enea vol dir que ele
seus efectes estan en un report
determinat amb la composició
de les torres de cultiu i que hi
ha t'oren qüestions a diluci-

dar encara.
En finalitzar le seva darrera
Ilic6, el professor Bertrand contesta les paraules

d'agraiment

del doctor Agrie dient-li que ha

passat uns dies de joia intensa
dintre l'Institut de Qufmica , .

dies qur li han recordat els de
la sera jovenesa quan era delxeble de Frens'.
Estableix in paral.lel entre
l'obra de Fremy i la de l'Institut Catalä de Otamica: la del
primer va consistir en posar el
treball de Laboratori per damunt de tot en l'ensenyança
la Quin-lira a França, i el segon la realitza a Catalunya,
Malgrat les dificultats que comporta l'aspecte econòmic d'aquestes. institucions arreu del
món.

LA l'ESTA DE BENEDICCIO DE
LA BANDERA DELS POMELLS
DE LA COLONIA GtELL
Amb molta solemneat se celebre la
lenta de benedicció de la bandera dels
Pomells de la Colónia Güell, "Primer
Comte ele i "Santa Isabel,
Reina d'Hongria".
Al mate a les set, de pomellistes i
llurs families oteen una missa de comunió, de la qual en fou celcbrant el
revenrend Amadeu Amenós, Pvre., beneficias de Santa Marta, d'Igualada.
liii chor de Filies de Maria cantä durara. la missa uns benics motete.
L'arr,'Gada d'Est Falch i Tot res

Molt abans de l'hora anunciada, els
johus contorne de l'estació de la Colónia presentaven un bellissim efecte.
Una gran fumada els ducal complei
, tament. Els pomellieee cofaren la seva
testa amb l'airosa caputxeta, les noies,
i anee la vermella barretina, els jove .
Eren a l'estad& lambe, el Instile de
Santa Coloma de Cenan& mossen Vilarrubias. rector de la Colenia, el director de la fábrica d'aquesta, el senyor mestre, el senyor Folguera i Duran i nitres distingides persones, així
com també el representante de les Associacions amb els seta estendarts.
Quant arribé el tren, hom aclame
entaileticament En Foleh, el qual
anava :semi/pana-as del secretare del director i director del portaveu "Arntara", senyor Josep Serra i Ustrell, i

del redactor d'aquest En Manuel Buscae.
Tot seguís es formé la comitiva, precedida de la Cobla Unió Arbucienca,
que tocara airoses marxes.
Ja a dalt de la Colónia, foren rehuse arnb molta gentilesa pels senyors
barons de Güell, senyora marquesa de
fCi astselldosrius
lk
i respectivos formoses
Al baleé de la magnifica masia 'ni
onejava una gran batidera catalana.
Aixi mateix ostentaren el nostre emblema nacional la majoria de les eaSea
La benedi c ci ó de la bandera.
A l'artística església de la Colónia

se celehrä un solemne nace L'Orieó
"Renaixement", dirigit pel seu mestre.
Llorera Carbonen, cante, els Kyries.
Gleria, Saetus Benedietus i Agnus
la efissa Brevis, i el gran Credo de
la mista del Papa Marcel de Palestina. En l'ofertori cante el Benedictus,
música de l'exceelentissima senyora
marquesa de Castelidosrius.
Finit Fofiici seentrege als padrins,
Na Maria de Sentinenat i Güell i
Josep al.' Folch i Torres, la bandera
que almea a ésser beneida per Mossen Gaspar Vilaerubias, le vre, capellä de la Coleada, en representació
del senyor biebe.
El doctor Lluis Carreres, canonge d'aquesta Seu, ande mestrivola
paraula feu una bella alocució. Mentre l'Orfeó centava Mame dele Poralees. la formosa bandera fou tras!lada pels padrins al (Hiera, on l'entregaren ale pornellistes, tot felicitant-los i alentant-los a seguir l'obra
eemeneada amb tant d'entusiasme.
Ballets a la pluça Güell.
Els pornellistes de la Colónia, dirigits per l'Esbart Carate de Dansairee. executaren despees, a la plaea Edel), ele ballets "La Bolangera",
-Ball Cerda", -Contrarias" i "L'aferre Riera'', eiguent ballets tots ells
arnh una forma impecable, especial.
ment el dancen, que fou bisat,
efeat intint al talcut de la
familia Carl!.
A la senyoral masia de la femilia
Gitell fou servit un àpat
Hi assistiren els senvors barons de
Güell i filla Adela, senyora marquesa
de Castelldosrius i filla Mana, la senyoreta Ricart i Güell, el doctor
Carreras, canonge, En Josep II.'
Folch i Torrea, el director de la fábrica, En Ramon Carreras, En JOSep Eranqueea, meetre, elossen Gaspar Villerubias; els presidente dele
Pomells senyors Roma i Miguel Oliva id director i redactor d " Atufora", pertaveu deis Pomells, senyors
Screa L'strell i Bassas.
La ¡esta patriótica.

AI teatre Eontova s'ha féu, a la
tarda, la feble patrietica.
Aquesta consisti en un concert per
l'Orfeó Renaixement, dirigit pel seu
ilustre. scnvor Carbonell. No cal dir
que totes les cancons fosen xardorosantera aplaudides, especialment la
"Barcarola", de la senyora marquesa
de Castelldosrius.
Despees En Josep Marte en nona
del Cher La maquinista, féu un parlament
als Pomells.
Lagiren també parlamente i poesies
les senyoretse Costa i Salv , els joves
Elies i Miguel Olivé i el mes:re senvor
JP5ep Eraneuesa.
El chor "La efaquinista", dirigit
per En Jalee, Voltee, executà unes
obres d'En Clavé.
'I'ot sesgue, el canertge doctor Lluis
Carreres. Pera, amb l'eloqüència
abae:ament cenegtala. féu l'apolegia
dees P5nnztls. efe-mira que elle sön
una esperenea per a l'ealevenidor de
la matra Petra.
Malta aplaudiments coronaren el bell
parlameut del doctor Carreras.
Quant En Folch es disposä a parlar, una entuseiasta (meló retrunyi per
la sala.
Despees d'agrair les paraules del
doctor Cereras, remerciä l'hospitalitat
que Ii havien donat a la Colonia.
Afinnä una regada mes eo que S&
els Potn2lls de Joventut, que venen

la

lacassa, formant d'aqueeta

plisa una veritable stritosi d'a-

quest forment.
En el ros hurnä la premencia
de nranganes no e'llavia demosIrat; en el set] enellei elemental
quedava solament tute quantitat obtinguadn por diferencia i
de la granderin de 002 per 100
de rompo:e/ció mal definida i
la qual s'acosturna a designar
mi tui, el norn poe enmpremel mine
ile - Allents cossos". El doctor

Bertrand analiteä aqueste "alres omisos", trobant-hi ferro
ert un 0000005 per 100 i en
resta arsènic, bor, brom, tocha,

silici, alumlni, coure,

vanadi,

zinc, rnangaeleß, i
melle ani mal s i Lote ele vegetale, a mea a
tu" niquel 1 ceban.
La presencia d'aquests COS sos no pndla ésser :ortuila i
l'exemple de la lacassa conduia
a pensar en la seva acció no
despreciable en el proas; vital.
La solacee d'aquest problema
fe d'una dificultat extremada,
pule que tenint en compte les
quantitae suficiente dele dita
elemente en l'alimentar:16,111 les
substäncies etiquetades amb el
nom de "purfeelmes" de lee fäbriques més solvente no poden
ennelderar-ee'n exemptes. Les
feren en cultas& cl—asperellus
niger'', i degut precidarnent a
primerea eaperirneaUtOiOns ea

Die] i a la ave obra.
Entone amb bales panales t'abierta
d'amor patri, un himne a la nostra

reras i dele senyor Foleh, enaltint a
la Colimia, digne que era obra del seu
pare, i que dl la nadie i pregava
a Déu largue l'ajustes. ja que eolia
pintar-hl tot el seu amor.
Fent recordanea de les eleccions, digiré que quant a Arenys se sapigué la
nova del triornf nacionalista, un set crit
se sed, que ara ell el repetia: el de
"¡Visco la Mare de Déu de Montserrat!"
També el senyor haré de Giall foca
molt aplaudit i vitoretat
Trdhant-se tumbé present a la festa
el senyor Bertran i Musitu, digué unes
bretes paraules, enaltint també l'obra
dels Pomells. Digue que despees de
tot el que baria vist I sentit se sentia
reeonfertat, i amb nous änims per a
trehallar per Catalunya.
El parlament del senyor Bertran fou
molt celebrat
Abatas de comenear, unes nenes, vestides d'enget, Meraren a les senyoretes de Sentmenat i Güell, i al senyor
Folch uns reine de flors, en les cintes
dele quals hi havia una dedicatória.
A la sortida, l'esmentada cobla desgrane'. un enfilall sardanes, que a p
-enputjadsmbol'enuir.

Crònica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL

VISTA DE CAUSES
A la "seceie primera", i acusat d'una estafa de 700 ptes. al
Cafè de Novetats s'ha assegut al
banquet Constantí Perez Sanahuja, per al qual ha dumanat el Fiscal la pena de guatee
mesos i un dia d'arrest mejor,
mes l'indemnització de la quantitat abans dita.
El . processat comparegut a la
"secció segona", Pau Come-has
Roce. va causar unes lesione
en unes baralles a la seva germana alerce, que van requerir
l'assisstencia medica per l'espal
de 22 dies. El Fiscal va interessar que se'l castigues a 4 meses i un dia d'arrest mejor i

einquanla pessetes d'indemnit-

ene le.

ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera. — Sur.— Inca

dent: Inlernational Bank contra
Manuel Catalä i un altre.
Sala segona. — Audienria . —
Incident: Poro Creixell contra
Credit Docke de Barcelona i un
altre.
Sala segona. — Hospital. —
Pobresa : Antoni Terrones contra Sebastiä Terrones.
Sala segona. — Llotja.— Incident: Artur Gime contra Joaqui m a Carnpanyít
AUDIENCIA PROVINCIAL

Secetd primera. — Audienria.
—Dos orals per furt i danys.
Secete, segona. — Terrae.sa.—
Un oral per flirt.

Seccid tercera. —Llotja.—Dos
orals per injertes i un per es-

tafa.

Seeció (varia. — Concepoie.
—Tres orals per lesions i una
per estafa.
sere.19*-ea

Les sardanes

Notes de Societat
Sabem que l'èxit extraordinari assolit pele darrere models
que la Casa Barnet relee de la
sucursal que té a Parle, han fet
pensar al nostre bon arnic Jau rae Barnet en uni proper viatge
a la capital francesa, per pro-

veir-se altea vegada de IL01.1e
models propia per a la present
temporada de primavera..

Darrera hora
DE L'ESTRANGER
UN CAPITA MOR VICTIMA DE
L'EXPLOSIO D ' UNA AME1RA-

LLADORA
Berna 8.—El capità de la companyia de recrutes de l'escota d'ame.
tralladores, Castro, en el moment
que examinara una ametralladora defectuosa ha estat víctima d'una explosió, quedant-li el cap separat del
tronc.—Havas.

VIOLENT CICLO AL GOLF DE
BENGALA.—UN VAIXELL EN
PERILL I UN ALTRE DE
PERDUT
Colombo, 8.—Durant la darrera
setmana ha regnat un caló d'una
violencia extraordinaria al golf de
Bengala.
Es troba en perill el vaixell "Chintira".
El vaixell britànic "Okara" s'ha
perdut amb tota la tripulació.—Havas.

Londres, ea-Comuniquen de Colomeo que el vaixell "Okara", de
5,200 tones, s'ha esfondrat, morint
tota la tripulació i passatgers.
L'"Okara" havia demanat socors
per telegra fi e tense fiH, pera, a causa de la violencia del dele, no se
l'ha pogut auxilian—Radio,

DE MADRID
L'ONINilää

ciril del Marroc

LA LLISTA DE VOLUNTARIS
El "Diario Oficial de Guerra" publica una relació de disset allistats
cona a voluntaris per a Africa, els
quals units als cinc deis dies anterior'
sumen vint-i-dos soldats.
EL PROTECTORAT CIVIL SEGONS EN SILVELA
L'Alt Comissari ha da que des de
que ha tornat de Madrid ha treballat
molt a l'objecte de formar una intervenció civil als territorio pacificats i

una altra niilitar on les circumstän.
cies ho dernanin.

L'autoritat l'exerciran, en el civil,
els cape rifenys que notneni el Magiazem d'acord amb l'Alt Comissari.
S'obligarà als que exerceixin cerrec
respecte absolut als costums i a la religiO

L'administració de justicia estarà re-

tant en aquella oxidase- a, minó

que forrnava la part precisarnent activa. Fine i tot arribä a
preparar determinats Compostos de rnanganes, amb vis kumis
es pugueren reprnduir alguns
fenömens típico, oca sinnats per

tarda, amb gran MefIlelgor.
hauran sardanes tocadas per le l
cobla "L'Art Girenra. encere
per l'Orfe Graeiene 11)01 Chot
d'Infants
de l'Ateneu Igualad(
sovintejant els aplaudiment..
dern g s altres espectacles.
Parle de la bandera, que e'havia beTot fa preveure que tina gran
neit al matí, dient als posnellistes que
gentada anirä al Parc Güell,
la sapiguessen honorar bé.
Repetí l'enhorabona. i els hi digné !loe on se celebraría la fasta.
Joventut de les Corta
que treballessin amb el mateix entussiasme, constantment i a totes hores.
Avui, dimecres, a les deu de
Novament es repetí l'orad& tributa- ' la vetlla, sardanes a eärree
da en començar, que s'uní ate la que la robla "L'Art Gironi". Placa
es firr al senyor haré de Güell. el qual de la Concòrdia, í O.
digné que se sentía encantar d'aquella
•e el cha 16 de juny, a la nit,
feota.
anuncia una audició a eärree
Recollint les peroles del doctor Car- de "La Principal de Perelada",
a restaurar costana, tot estinuat a

L'Anuari deis
Catalans 1923
posat a la venda ahir, ha estat un
gran èxit
Tots els bons nacionalistes han de
comprar-lo
Es ven per tot arreu

LES FESTES DE SARRIA
gida pel personal civil que indiqui el
Amb gran esplendor s'han ce- ministre d'Estat a proposta de l'Alt
lebrat les testes de Sant Jordi : Comissari, el qual s'atendrä a les cona Sarriä. Interessantessimes au- dicione tkniques dels aspirante, sense
dicions que foren confiades a la oblidar l'etica pública i privada.
cobla "L'Art Gironi" estaven
Es va pensar en convocar oposicions
integrades de bolles cardanes, per cohrir aquests cartees, peró a
que forme escoltades i dansades l'objecte de no retardar la implantaper una concurrencia extraor- cid del protectoras, el ministre d'Esdinària fan aquestes restes d'un tat elegiri escrupolosament el dit persabor tan tfpic que cada any sonal.
guanyen en esplendor i bellesa.
Els nomenaments seran ices amb
Cal felicitar als organItzadors earecter crinterinitat i passat un any
d'elles i retre homenatge a la hi haurä examen de capacitas.
franca hospitalitat dote sardaRespecte l'exercit jalifiä, indica la
nenes i la indiscutible bellesa conveniencia de fer-lo per donar al
de les sarrianenques.
moro la sensació que Espanya no esA la secció musical d'aquest tä amb ell en guerra.
diari alta fet menció i crítica
Les mehalles cataran dirigides i insde reaten concert dels organit- truides per oficials espanyols. laexerzats per l'Orfeó Graciene. Nos- cit de la nadó protectora estarä or-

altres esmentarem assolit
por l'Orfeó Graoienc i la coleta
"Barcelona" a l'executar "La
font de l'Albera", formidable
produeció del popular ilustra
Morera. Tanate esmentarem la
sardana "Dalers", d'En Joaquina Serra, jovenissina compositor, aa,b la qual demosträ
ser un perfecto müsic.

AudIcló a profit del monument
a En Pep Ventura

Preu: 2 pessetes

-Se celebrar à dijous, día In.
a los guatee de la tarda. Ili
prende- en pert "La Principal
leareelonine", "L'Embert de
Deneairee" 1 nitres valuoeos
elemente. L'acte es organitzat.
pel Camal Nacionalista de la

Barceleneta.

Fasta d'Infanta I Fiera

Se celebrara dome, dta do
rAscansi G , a les gua te() d'; La

ganitzat a base de voluntaris i en tea
amb el ttre d'estranger, será un auxiliar que restare als campaments i a
les alcazabcs per intervenir quan cesSind quo les forces indígenes sien impotente per *salir la submissie.
Sobre la política econamica ita manifcstat que durara la eeva estada a
Te:uän examina detingudament la coafeccie del pressupost orientara-lo en
el sentit que els impostos sobre diversos articles es cobres en eis zocos.
En obres Obligues existia un remanent de dotze milions del pressupost
anterior, amb els gneis s'atea:1re a
otres ja prejectades.
Creu que en ¡'afee de la repatriaoid el Govern no ha canviat de criInri i que es far ä sense revea i soleasen: amb sujecció a les circuí:seda-

cies del moment.

No ha d'haver-hi gent que fui averavyl, soaretos quita està iduatifical
arlo th comaadeats entra&

9 de maig de 1923

LA PUBLICITAT

9' ESPORTS
FUTBOL

RACING CLUB

FEDERACIO CATALANA
DE CLUBS DE VELA

Integrada pela representants de les
eacaEL.LES-BARCELONA
entitats Club Maritim de Barcelona,
asanific resultas .aconseguit Club Nàutic de Barcelona, Club Naut que han
b a ri es en el parti
tic de Tarragona, En Jaume Amat,
En Manuel d'Arquer i rAgusti Cocotra els amateurs anglesos,
sartiren triontlants per
mas, respectivament, ha quedat cons'a- a erro ve a augmentar el
tituit, a/1lb el nom de "Federad(' Cae
gaudeixen els futbolistas
talana de Clubs de Vela", un trotz
nació.
Aquest
resultas
serorganisme federatiu.
'fla
a mes a :Ues. parqué destaqui
La nava entitat esportiva. en cocbt
la
figura
rellevant
del
ccmunicar aquesta agradosa noticia, es
tid
\- ,:ar de l'equip belga, Devies,
complau a dirigir una afectuosa sa•:..tasció en Pass els encontres
lutació a totes les societats similars
auelcorn que sea;en pa:t
i s'ofereix incondicionalment a toas
' teta ponderado.
els elements que coldaboren a pro fit
Eiaarcelena, tenint en compite la de l'esport de la vela.
e del seu rival en els partits que
jugar -5 cts dies lo i 12, ha MOTO CLUB DE CATALUNYA
..aast ala 5CuS millors elements VISITA OFICIAL A LES OBRES
DE L'AUTODROM NACIONAL
,... 5 'eprarrCg11111 de dcfcnsar el
DE SITGES
blau-grana.
Per al proper dijous, dia 10 de Fac'5 Alcántara, restablert del tot
/9
.aaar, que soiri al comenaarnant
tual, ha organitzat cl Moto Club de
Catalunya una excursió col.lectiva,
a temporad a , toraari a ocupar
a d'honor en la linia data. esqua l principia objecte es• efectuar una
feperar que la seva actuada, es visita oficial a les obres de l'Autóen algun gol deis que so- drom Nacional.
La reunió al local social tindrà bloc
yo el! sup ehtenir.
ais donarem a coneixer la cons- a cica quarts de vu,s del rnati, sortint
i a les sarit en punt cap a Sitges.
definiti va de:s equipe
• Essent er. gran nombre els socia
/IVEREIN 9S E. VaUNIO
del Moto Club de Catalunya que deTIVA
DE SANS
!SPOR
sitgen visitar el futur Autndrom,
aprofitaran ravinentesa d'aquesta exaaaent la Unió ens prepara dos
pratits per als dies lo i 12 del cursió cficial per tal, coas s'espera,
que es ton/1i una caravara nombrosa.
a, al Sen camp.
La Direccia de l'Autödrom Nacio.rdvarnent, es tracta dels par- !
nal, corresponcat a Fintaras demoste concertats amb el famós
trat en tot moment pel Moto Club
trena, 98. de Halle, campió del
de Catalunya, ha concedit
+ salce des de 1931.
qrra eeuip Es un dels millors de zacia i ha manifestat que els excursionistas seran rebuts pel Director,
arya central i del qual els que
En Frederic Armangué, cl qual els
ten els nostres bostas aquests
.elNurnberger, han parlat d'ens accrnpanyara per aquelles obres.
pan elogi.
I REGATES A TAP.RAGONA
isla present temporada ha aasoEl Clab Nautic de Tarragona ha
aeei.lents resultats, entre els que
comcnaat la plena activitat per porecentar els aconseguits sobre el
tar a seriare les gratis fastas maritir. de Leitazic (que ja ens donla mes que des de 1920 ve orgardszant
anizer la Unió) i el V. F. R. anyalment, podent dir que cnguany,
asaz els que va vénccr per
amb tnotiu de seair a carecc sea ror: :a t respectivament.
ganitaaci6 dels campionats erEspa'al remarcar també el resultat
'va, de rem. les esmentades fastas
ron l'any passat anda el fórtindran una mes gran importancia.
e S. V. Furth, en partit de
Aaticates es faran del 29 de juny
.ar : perdent solament per 2
al 2 de juliol.
st, després d'un partit renyii irdecis fins el final.
1
VALENCIA
ara l'Alemanya central s'espera
EL PARTIT vALENCIA-ESPAeran interas el nou partís que
N VOL —FOR Ml DABLE
aajagar aquests dos equips, suESCANDOL
paree el Sportvcrcin 98 es un
València. 7, a les 19.
kv:s que seriosament pot inquierFurth en la seva marxa cap
Al scgon partit jugat entre el Valencia
i
rEspanyol,
el primer, insama
Iraest equip figuren diversos
compite juga malament.
enal5, entre els que Sobrcsurt
Cubells aconsegui un gol molt bo.
e'r,risGabelein, seleccionas trata- nie i acaba la primera part fent-ne
tres l'Esaanyol i un el Valimeia.
A la segona part Simarro lesiona a
VELA
Lakatos comeacnt repressalies el púFEU MARAVILLAS
blis agredan barbarament a GonzaJ'ene vinent, a dos quarts
lea.
btl mati, es corma, organitSha suspes cl partit.
zal Club Maritim, la primera
Pg '.t1 "Trofeu Maravillas", per
Noticiari deis Cercles
i acussió corresponent als bisEXPOSICIO DE FOTOGRAFIA
Sea riese U.
AERIA
a' gana prova es correa-ara el
Citi els resultats de totes dues
Amb assistancia del rcgidor senyor
-1aea diferent guanyador, es faca
Damanech (en norn de l'alcalde),
aaaapat el dia seguent.
president de la Comissió 2.Iunicipal
CRECER A LA RICARDA
representants de les altres
aa bias la data del 27 del cor- antoritats, pr (misa, Penya de l'Aire,
Pe a la celebració del creucr a Aeri Club, Penya Rhin (secció
ele.. ts va celebrar cl diuararda, regata que ne, va tenir
ta a; aquesta is per a la sa- nisaga. a les Galeries Arefias, la inaun e:racional en reunió (temps gurada de la I Expasiciaaconcurs de
Fotografies d'Aviació, organitzada
isst) i per a la sèrie creuers.
per la Penya de l'Aire.
REVENJA BLANES
El primer dia d'obcrta l'Exposició
t ripulacions participants a les Ira astas d'un axit gran, com no poes celebradas a Blanes, l'estiu
dien preveure cls organitzadors, hae. projecten per al vinent dia vent-hi assistit nombrosissim público
a la tarda, rorganització d'una
Mes de 7 0 fotografies scicccionaa d edicada a la colónia estiuenca
des formen 1 • Exposició, eriginals de
eaella platja, en agraiment del
notables fotagrais nacionals i entranacalliment que els dispensaren
gers, que han estat l'adrniració de
11A estada en aquella població.
tots.
'at quatre de la tarda es carrera
Iii prenen part les Companyies K.
r egata patronejada per senyore- L. M., de Rotterdam, i l'Aerienne
' ,a taja de la celebrada a lesFrançaise, de Paris, que esposen visada platja.
tes magnifiques de poblacions franaEtisebi Bertrand i Serra ha fet ceses i holandeses, i deis aeri-ports
6 d'una copa per al primer
de Paris, Londres, Tolosa, Carcasoca, Amsterdam i Rottcrdarn.
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va fer Mac lienna, sens doble US
rsferir a l'afer de les caries. N'estie
tciat.
sIMr- 1 Mrs Bryant,
Bryant...
' 31 7. Garboy.
o Edward, el corredor?
`r1 to rredor. Miss. Jeeeie Sinclair.
-Laitriu..• Dé!
`•'..!a! )lad Lille.
' fl salieu alguna cosa?
--j-s una periodista... lambe eserez 1114
/Paans irt • tian dit.
J'IP:fs?
-Lrr aard L. 3Iajendie i John Sladc.
tc e etiu alea : Iss celtas, evidentmeat enr.,
•
...-.E.staven allí... plegats?
.'atett arribar separalament. Stade es va
Is. a la celta al darrer moment; no l'eepe-•
n • la

mott interessant—va fer el dulce-,
sereap.
.utliant l a luiste—. Quants criats?
'Ee segur?
Ki ldair no en te sind don, urs grom
i u na cambrera. Tote dos havien sor-.
-steu cert?

-esolu tarnent.

Es tractava d'un sopar
fre. &Malle preparà cl platee va
es tree bagues j les va subjectar sobre
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La Secció Fotogràfica de l'Aviació Militar Espanyola ha enviat una
espléndida colecció de clixés amb
vistes de Madrid, Sevilla, Córdoba,
Granada, Aranjuez, Escorial, El Pardo, etc i aerödroms d'Africa.
Una nombrosa representació d'afieionats i professionals. El scnyor
Canudas, que presenta una colecció
de magnifiques fotografies desudes
al notable aficionat aeri senyor Co
de Triola. Els senyors Claret, Llorens Carvallo, Guasch, Deirieu, Busquets, etc. exposen obres precioses
que amb justicia san Facimiració dels
intel.ligents.
Penya de l'Aire esta rebent moltissimes felicitacions i en cls
:ros salons de les Galeries Arerias
semi maltea les adliesions que obté.

TROFEU ARMANGUE
(III ANY)
3 DE JUNY DE 1923
Inscripcions:
Categoria 750 e. c.
Núm. I.J. B. R., Josep Boniquet.
Categoría etoo c. e.
Núm. 1. Elizalde I, Ferran de
Viscaya.
Núm. 2- Elizaldc II, Josep Feliu.
Núm. 3. Salmson I, Robert Bancist.
Núm. 4. Salrason II, Luden Desvaux.
Núm. S. Loryc 1, X. X.
Núm. 6. Loryc II X X
Núm. 7. Lora c III, X. X.
Núm. 8. Deliosse I, Delrosse.
Núra 9. Delfosse II, Eznar.
Núm. so. M. A., Jesús Batlló.
Progressivament venen ultimant-se
les inscripcicns per a tat/ important
competida autociclista, la Ilista de la
gual s'ha vist augmentada amb la del
hl. A. de Jesús Batiló, del qual guardem tan excel.lent record.
Aquest cotxe, degut al crescut
amor pei motorismc del seu constructor, senyor Dat115, exemple honras dels nostres amateurs, representa
el gran esforç dama voluntat ferria
per poaar-se pels Seas propis rmtjans
en condicions de compatir arnb les
mas famosas marques i de ixar nostre psvelló al lloc que li correspon.
Encara reviu la brillant ad:lactó
del M. A. al darrer Trofeu Armangué i existcixen fundarles esperances
de qua aauest any ha de superar el
seu trionti als anteriors, ja que l'experiancla obtinucla en aquella cursa
ha servil per introduir qualques modificacions d'importancia que el converteixen en un adversari temible
per als altres contrincants.
No hcm cl'oblidar que En Jesús
Batlló és un dais concursants que
minora condicions reuneix per a la
possessió definitiva del Troten i tal
circumstancia, ajuntada als gratis
entusiasmes i reconeguda pericia del
volant, fa esperar que co aquest darrer any de la competició augmentarà
eis seus esforços per coronar l'actuació d'anys anteriors.
DE

FORA

VILAFRANCA DEL PENEDES
FUTBOL
EXCURSIONISME
Diumenge passat varen jugar al nostre campo desports cl5 "Wanderers del
Barcelona" i cl primer equip local,
vencent aquest darret • par sis gols
a zero.
El Grup Excursionista "Penedès
assisti diurnenge passat a l'Aplec excursionista de Catalunya, gut se celebra a La Pubis de Claramunt.
També hi anà una delegació del
Centre Excursionista Vilairanqui.

La victória correspongué al "Valls
Deportiu".
El "referée", senyor Liosas, porta
a cap un arbitratge molt escrupolós,
i sort d'aixó no ocorregueren luddents.
TORROELLA DE MONTGRI
Ahir tingué lloc en aquesta vila un
encontre entre el Reserva del Palafrugal' i el primer del C. D. Montgri, guanyant el primer per dos a zero.
Denla, dijous, jugaran els locals amb
l'Armentera F. C.
El primer equip del C. D. M. prendrà part en els partits de campionat
de l'Emporda.

OLOT
FUTBOL

Diumenge pasear a la tarda va jugar-se un partit amistós entre un equip
del F. C. Olot i el F. C. de Pont olajor, de Girona.
Durant la primera part, res de particular poguercn anotar, si no és un
lleuger domini dels nostres sobre cl
Club visitant.
En la scgona, tots dos esuips es mostraren més units. consignant-se algunas
jugades ben combinades, pene aixó si,
remarcant-se el domini olotí, ja que
tot el joc cs desenrotlla en el cama
contrata, la Unía davantera i mitjos del
qual quedares anul.lades. i scrt del
parter i defenses, que estigueren oportunes, o sinó requip oloti hauria marcat mes gols.
Ei resultat fou de dos a zero a favor del Oint E. C.
L'arbitra el senyor Oró. encertat.
La concurrència, bastant nombrosa,
atab tot i el sol aplomat que queia.
FIGUERES
Els passats dics de les Eres de la
Santa Crea sisan celebrat uns friterasants partits de futbol.
Jugaren la Uaia Esportiva, de Figuares, i el Racing Club, de Sama.
guanyant l'cquip figurenc per un gol
a zara, després d'un parias en cl qual
dominaren els figuercncs.
Entre cls primen equip's del Centre
d'Esparts, de Sliadc11, i la riostra
Unió Esportiva (campa') de la provincia). foren cclebrats dos interetants
partits, el primer deis quals fou guanyat pels de Sabadell per un gol a
nro.

Iaendarna guanyaren els figuarailas
per quatre gols a tres.

TERRASSA,
El Terrassa F. C. ha efectuat dos
partits entre el Raeiee C., de Sama
(Astúries), i els terrassencs.
En cl primer obtingueren la vice5na els locals per tres a un, entrara per
En Ríos, del Racing, i els altres dos
per En Broto i un per En Canals.
En el segon també sortiren victoriosos els terrassencs per quatre a zero,
entrats dos per l'Argerni a la primera
part, oir En Canal; i un En Rcdiu, a
la segona.
Tots dos partas han estas força intcressants.
Els millors dels asturians és sense
dubte cl poner Torre, que amb cls
atacs que va fer la davantera dei Terrassa F. C. va salvar a Faquir, d'una
derrota.
El Terrassa E. C. esta preparant
per aquesta primavera una interssantíssima excursió per Alacant, Múrcia,
Sevilla, Madrid i altres poblatcions de
Festranger.

Ahir, al camp d'esports de la Joventut Nacionalista jugaren de campionat cls dos equips locals.
Kete.r.•••••••••••••ilii.

1•1•111111•11nE••n•••:•12111•••11,

FUTBOI,
A Salomó, amb motiu dc la lenta
major, han inauguras un camp de Rabo!.
Es disputaren una copa dcl diputas
nacionalista N'Eduard Rccasens els
cquips de Vilabella i Torredembarra. Guanya aquest darrer.
Els elements de lagrupació "Sport
Ciclista Vallenc" realitzaren dial-11(.1/ga passat una excursió a la Font d'En
Plana.

• ••

DE

AVIACIO
LA DOBLE TRAVESSIA DE LA
MANEGA EN AVIO DE CURTA
POTENCIA
L'AVIADOR BARBOT GUANYA
EL PREMI DE 25a000 FRANCS DE
"LE MATIN*
Calais 7.—L'aviador Darbot ha realitzat la doble travessia de la Manega
en el seu avió de Woitine, de curta
potència. proveit d'un motor Clerget,
de /5 cavalls.
Sortí de Saint Inglevert (Pas de
Calais) a les /7'2o, aterrant a Lympton (Anglaterra) a les 11321.
Tornó a sortir a les 19'05 i aterra
definitivament en el punt de partida
a les 1944, guanyant aixi el premi de
23 noo francs de "Le aIatin".—Radio,

TEATRES

"TEATRES-Tcatre Catalä Romea
Telèfon 3500 A.—Avui, dimeeres, nit, a formidable èxit en
tres actes i nou quadros del vigores poeta Joeep M. de Sagarra
EL FOC) DE LES OINESTERES
Interpretació immillorable. Esplandida presentació. Decorat
nou de Dalle i Amigó. Demà,

dijous, (liada de l'Ascensió, a
dos quarts de cinc tarda i a les
deu de la nit: "Tertúlia Catabanieta
EL FOC DE LES GINESTERES
Divendres, nit, (unció en honor
i benefici del popular Domenech
Aymerich Tenorlos i estrena de
El truc del senyor Banyuls. Es
despatxa a comptaduria.

10 i 12 de maig

i.ifird4.6944•+1144.4.444.4444

(11111 E

fusAs

TIVOLI

contra

Companyia de sarsuela
opereta Pinedo-Ballester
del
Teatre de la Itareuela, de
Madrid

F. C. Earce!ona
a dos quarts de cinc

Aaeui, dimecres, tarda,
(unció especial a preus
populars

Secció Marítima

GANCION DEL OLVIDO

Moviment marítim

ptr la senyoreta Mir 1
senyors Lloret i Bort

Vaixells entrats

Vapor espanyol "Jaume d'Urgen",
I BOHEMIOS
de Genova, amb carrega general.
per
l'eminent
tenor Emili
u
ConAmarras, moll de Barcelona Si.
signatara Macias Laporta alatarroVendrell
dona.
Vapor espanyol "Angela", de Nova ,44,44444444444,44444.4444.»
York i escales, amb carrega general 1
444**1+.44ea9$ieceeceme
SIS passatgers. Amarrar, moll da Barcelona Sud. Consignatari, Argimom
Vapor espanyol "Motrico", de Génova, amb carrega general. Amarrat,
moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra
i Companyia.
Cornpanyle de sereuelee I reeletlee
del mesero JOArl AULI
Valer 'ataja "Fidente", de Bona, amb
carbó.
A y u i, dimecres, superb
Goleta espanyola "Venus", de Palacartell. Cada dia:
I
:mas, amb rajoles.
Vapor espanyol "Guernica", de Gijón, amb carbó. Amarran, moll de PoARCO IRIS
nent Nord. Consignatari, Marian de I
nn
Torre.
La
It44.444444+044444+9+111flei
Vapor espanyql "Reina Victoria",
de Palma. amb carrcg.a general i 93
Teatre Catalä Romea
passatgers. Amarras. moll de les Dras---- -- —
sanes. Consignatari, Companyia TrasDies 19, 20 1 21 maig
3 úniques funcions de nit, 3
mediterrània.
Vapor espanyol "Tirso", de Cata*
GABRIELLE 11013INNE
gerra i Corales, amh carrega general
ET ALEXANDRE
102 passatgers. Atnarrat, niall d'EsLA RENCONTRE
panya W. Consignatari. Ramos.
TERRE INHUMAINE
i
Vapor espanyol "Cierto". de la mar,
DEMI-MONDE
amb peix. ,arnarrat, moll de Llcvant. } Els dies 20 i 21, a la tarda,
Consignatari, S. A. de Navegació i
matinee per la eompanyia GaPiara.
brielle Robinne i Alexandre. Per
Llagut espanyol "Teresa", de Sant a eneärrecs a la etimptaduria
Cantes, amb sal.
' del teatro. Telefon 3500 A.

Teatre Novetats

I

ATENEU IGUALAN. 1; TARREGA F. C.,
! Al camp del E. C. Anglesola se celebra aguest partit entre els aquips que
encapoten aquestes ratlles, jugant-se
una botica capa, ofrena dc l'exceldentissim diputa( a Corts per aquest districte, En Josep Matheu.
La primera part In i estar molt COM.
pctida, v.actit-se un majar domad deis
targarins, cn la qual En Busquats apto¡isla. marcant dos esplendido gnls.
En cl segons temps, eis igualadins
!
aconseguiren el de l'honor, cntrant un
penalty en qua fou castigat el Tárraga.
Dels igualadins ms agrada taren el
¡ portee Andreu; cl defensa esquerra
i mig centre. Deis largar eis sobresortiren Baleas, Bonastra, Busquets i
, Segura.

VALLS

L'equip vencedor era: Pont, Ribot,
Bonastra, Pu:gurís, Balcells, Santa,
Busquast, Segura, Janozzo, Fornos
Güell.

Fullelín de LA PUBLICITAT

Uhr colxinet an-ib una agulla de eapell. El coixinet eslava posat eobre el tocador._ Teniu,
en aquest »Arel del pila... Com podeu estire,
4.1 fàcil d'alinear. el tocador, be del ea:16 es-t
tant, he del menjador eelant.
—En quines circe:asta-tejes exactament
Mrs. Kildair ha pcsat les seves bagues sobre
ui coixenet do les agulies? 1 primer de tot en
moment precis? Abans de l'arribada de
tetes els invitas?
--Sf—na fr Beteher—que va rectificar im-*
midiatament — NO, die malament Slade loa
a araba! cosí:res. Com us he explica, va esser
una sorpresa. 3Injandie va esser lú.Ilin dels

rsperala. De seguida alrs. Kildair pasa

la sena cambra per posar-se un davantal
sobre el vestit i va treure's lea bagues.
--Qui havia alee:loores a la sosa cambra?
—31rs. Cloevers, Miss Lille i Garboy.
—Varen veure cona es treia la baga?
—Si. D'altra banda ells matsixos ho han de-t
elarat després.
—Hi havia molia animació?
—Un va-i-vé incessant. Estic cert que cada
invitat ha passat n'As d'un cop per la cambra.
—N'hi ha hagut algun que hagi passat pel
hall?—demanä el detectiu posant el dit sobre el plä—. Veig que tambd comunica amb el
monje der.
—Mes d'un, segurament. Jo mateix em
recordo d'haver-hi passat. Tots portaven plats,
ampolles, provisions.'

Valxells despatxats ' es+144.44+fflettete44+++444+64.
Velar italia "Cata di Saus'e', en
Gran Ter‘ tre Fspanyol
Ilast, cap a Ajaceio.
Veler ;tafia "afarcel B.", en Bast,
Company ta de lodevtl t graus
cap a Sousse.
esperzaclea de
Llagut espanyol "Virgen del CarSAWTPERE 1 BERGES
men Pastora", co llast, cap a VinaPrimera actrlu.
r0a.

1

VaIxells sortlts
Vapor espanyal "Cabo San Sebostan", :anta carrega general i tränsit,
cap a Marsella i escales.
Vapor espanyol "Motrico". amb earrega general i t'ansia cap a Buenos
Altea i escales.
Vapor italla "Bolzancto", amb earraga general i tran s it, vap a Alexandria i Port Vendrcs
Vapor espanyol "Santa Ana", amb
el SC11 eguip, cap a la mar.

1111+144+11+04+1144+44+04441441

Principal Palace
Companyia d'operetes i revistes del

Teatre Reina Victär ia, de Madrid
AVUI, dimccres
a les deu de la t'In,

L'OBRA DEL DIA

MA
SE
DI VIERT
opereta bufa, en tres actas,
del mestre Gilbert
L'EXIT TEATRAL DE
L'ANY
Demä, dijous
FESTA DE L'At3GEN5ID
tarda, a dos quarts de cinc,
i nit, a des deu

Elom sg

Aviat

El príncipe Carnaval
després
D
4.44444~~44.44444444+

Teatre Nou
Companyia de sarsuela de
FREDERIC CABALLE

Avui, dimecres, tarda, a dos
quarts de cinc. Grandiós programa. *Primer, La alsaciana;
segon, El pkiaro azul. Nit, a tres
quarts de deu, el millor cartell
de Barcelona El húsar i La
monteria, pei quartet que estrenà l'obra Tana Lluro, Empar
Satis, Frederic Caballé. Demà,
dijous, tarda, a dos quarts dß
cine. Grandiás cartel]. El phi.
Jaro azul i La montarla. Nit, a
tres quarts de deu, estupend
programa. El húsar i La montarla. Duna paesat, divendres.
estrena sensacional: La caneó
do la Rambla.

Tealre

Victòria

Direcció; F. Vallejo i P. VidaL
ASSURSPCIO CASALS
Mestres: Blai i Conti. Avui,
.evul. ClIvenrIre5 tarda, a le5 5.
'licores. tarda, a dos quarts de
Elegant vermln popular. Entrarla 1
cinc: Vermut popular. Cartell
butaca LISA pesseta. __ \imité SeItric i còmie. Primer: Pepe Gar a mover _ 511 a leS 10: flepreSa
Ilardo. Exit de Concepció Euere
Cc Ele ellotJete.
tas, Vallejo i Rojo. Segon: Car.
Dorna . aliaos (1:A5censld del Secelara. Triomf de Josefina Chite
nyorl T5rda. Ele allot,leta I
, fer, Francese Vidal i Llufs Mcier
Don Joan de Serrallerga.
•
reno. Tercer: EI contrabando
LT.XITAS,
A ristre, a riure amb Vallejo
LA TRAGEDIA DE L' OPI
Blanca. Nit, a tras quarts de
ÇEI mes nos del Teilte Modern)
den. Primer: Recstrena de La
4444+4++.444+0444+44+++4-4 casita blanca, per Josefing
.

e.
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re que efeetivament estaven lliurats a aquesta
elan de suposicions. •
—Pere vos mateix, 31ac. Kenna — replieä
Guntletr—no rebutgeu pas completament la
teoria de la deducid?
—Ala! no, certamen!. Jo l'admeto. La grärite
estä en saber-se'n servir. Abans de lm--vna
n Ut es preguntes, deixeu-me confessär-vos
taixe: la mena professió no coneisleix pas a
desee:hl: ir per deducció de quina mansra s'ha
'e ' mes el robatori (guaro haure atrapat 11°DM, ja eabre prou com fer-li explicar), sine,
a deseobrir el Madre, i per ale la deduccie no
cm fa cap falla. Amb temps i diner, no hi hg
cap crim que »o pugui deeer aclarit.
—Com diablo retrobarau la baga—va din
Balcher-5i no sabeu quina pista seguir?
—Una baga com la que está. en Po, en gatee,
ral, es mol!, (heil de descobrir. Toles les pe-i
dres de gran valor tenen un nom. Tetan cata
logadets i són conegudes de tots els Joiers. TIÚ4
bicis de quinze mil düllars no es troben a cada
cantonada. Abans d'una setmana jo us traça-i
re la història completa del robi i us dlrä corta
he anat a ratera a les mans de : libre. Rildair.
—Pel que dieu, ningú no pot portar-la a un
, jener cense que sigui immediatament assenyalada?
—Segurarresnt no, a menys que l'operació
tingui bloc dins les vint-i-quatre hores, el que
.traitra banda, és molt probable en, el cas pre4
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Gunther havia llogat un departarnent ame.:
blat en un deis mes moderna grata-cels situats
a l'entrada del paro central. Quan Becher peneträ en el eale, un borne, dret dmant la sentencia, rumana tranquil.lament UB cigarret. El
miny6 reconegue immediatament Cyrus Mao
Kennst, ex cap de pelleja secreta deis Estats
Unas, fundado de la gran Agencia de detectiva
privats que porta el seu nono.
Ted, encaixeu amb el bou amic Mr. Me Reo.
na—digué Gunther, que aparegue en el flindar,
tot acaban!, de botonar-se un coll recalcitrara.
Mr. 3Iac Kenna, us presento Mr. Belcher, rompe
teu-li la vostra història, red; setIC amb vosaltres
d'aquí un segon.
—Encantat dr, coneixeu's—va fer Mac. Ren.n
na—estrenyent la mä que li allargava Belebter.
Aquest, da bell antuvi, experiment
une:
Tsnia davant seu aquel l policia fa a
mes que havia estat tara de temps la terror
deis polIties corromputs i dele finaneiers poe
ce-vergonyes.
Mac Nena, pel seu lisie, era el detectiu
és a dir, que no tmia en la uva patena

'-,11‘11",9
Dimecres 9 de maje de
Chaffer. Peneta Huertas, Matil- effli~.+440+6444~441.
de Tornamira. Ferran Vallejo i
Teatre Cómic
printipals parts de la cornpanyla. Segon: Estrena de laCompanyla de grane eepeetsoleß
sireuele en un !tete i tres qua- I Au l alilloere$ . MI a tres quarts
In deu. gran fundó. La pantomidras de RICARD ACEDO i mes-

tre Yiladomit El alcalde de Grifones, per les principals parte
de la companyia. Tercer: L'obra
del dia. L'èxit de ranv. A riure
amb Vallejo i Gatearan. Tots els
númmoa repetits. Ovacione a
Salut Rodriguez amb la paròdia
La copa del olvido. Dijous, festa de l'Ascensi6, a dos quarts
de quatre i tres quarts de deu.
Primer: Reestrena de Serafín
el pinturero, El alcalde de Grifones i Ja s6o aquí (Nandu.
Continuen els assaig,s de El saoristän de Santa alta.

KURSAAL
ARISTOCRATIC SALO

Demà, dijous, colossals
estrenes:
NORAK

AtieRT 4rm PARTNER

JACA NANA I LES SEVES 4 JAll
GIKL'S
LES OC(SP
LA PRINCESA BAINKA
anal) sea ballalineS senegaleses I el
AMI lleopard enalndstrat. _ Pirendr t s Ninent. gran, debute

444+>4.444444. 511efter»

94-1444+444+044~1444,411g

44+1444•94+0.644 1-1 04144.

0.0 2 44.43+0fflbee4fflie4

Gran Teatre Comtal I
Gran Cinema Bohemia

Tournie de la compan y lo cómica
del teatre Rey Alfonso, de Madrid.

ESTRENA

Francasc Alaroen

de 1e narrada popular anecdOtIra
de la N'Ida d'un gran chrtada . por-

i

ea t sesee t 15 auadro5 . orifica]
d'en /aunara Modero.

CLAVA

Clrun trincar de la compuerta . Etpendida ¡desenfadó. La Selly0:
Muro cantara »olerte, enuplets
yo a lc. Ceo: LriTRENL de a
actcs deis Senyare
1. Abarre de ia Piada I E flOnlei
AGRuel Cuando r:e 'a mujer. Fine.
liará ti fundó arnb couplets . per
la senyera 511 I10.

1

be4+e-S++0+0+.4+0+Heefte+

ELDORADO
COLISEU DE

VARIETATS

Oom p an y la di comèdia
QUELL TUDELA - AS-

Debut de la gentil baila

LA LOCURA DE DON JUAN

»444/44.444-1144i+e+eteeeei

(Telefon 4134 A)'

dimecres, popular,
tarda:

PRINCIPAL FALACE

CINEMES-

b4444+1-0444+14+41-344+444+64

kit l'artistlo

Saló Catalunya

Cabaret Rontä

ATTA direecre5
estrena
tl I P n Ovil .. n Ab:1 a Per COITO..
re una don. set liaLl
i0;4 d 1, r
E‘1,3s fiurull4;. La bailarina de la
careta (15C illbl, I
PPI
la gente]
a lisa oz,. ,m) 1,-iwAi.im Coen
Coleto...
Col

TVS(VLVM
tinde à iloo una

1

GRAN FESTA
VERSALLESCA

i

amb el concurs de

les gentils artistas
del

TEATRE REINA VICTORIA
DE MADRID

algunes de lea guate
Interpretaran la

CANCO DE RICHELIEU
de l'opereta del mestre
Vives

El

Duquesito

5

Z

14,..mdbis
g
p
: ,.
•

,

1

ettnir a
UNIO ESPORTIVA DE SANS
Cump de la Unta, earrer Galtleu (Sans
Ent rada: rimeles. Tribuna :

15 ) pessetes.
el1n•nn•••1.0n0

Pipadrm

Carretes de real s

Dentä. dtjous. 10 de maig. A
dos quarts de quatre. Vreu :
I
Lliure eirculacid: 10 pdsseles.
Entrada general, 1'23 pt!,SCICß.
Irnpostos
coempciaprsrousage, 525 .
D
Despatx de lacalilate: Taquilla teatre Novetals,
Centre de Localitat e i lago illes
d'ainiamn:bus
e
Ili pädroin.Sivei
pi , a.
15444444,44"44+4,444~444. des de . la piteen de Catalunya
EllipOdrom i viceversa. rcu.
150 pessetes per trajecto. SerCinema
Princesa
........._________.vei de restaurant i bar.
GranvIa Laletana. Avin. dimer, es. evos. El granWas
EI m'estala, por 'nomas %la,
cluen (Mona!. Els perilla del
N'Osan, tercera i quat-a j0111.1 tia. La senyoreta deis somrtures, per Sirley Muson. Más teCura ràpida
mut que el còlera, per 13!Ily
est. Denla. tot estrenes.

ro u SI C-1i

AQUESTA NIT

,

ternacionals
SPOOTVEREIN 98 E. U. DE
HALLE
formidable rotula alornany

FORTOSIN

beneall defensor de la ilel leca,
buro. COUCtioa. -- f./0MA. di)',,.
1 . , ,ia Ce • l'A.,..en d,n del
>en,,,,
ir i ali matinal I larda: La bailarina
d• g 3 cerote. ..._ Sil . relot.al ,111.•
'I.1: Tresora del Gor 1/01 . NIANY SII•
LES— Lffilon , 1 • ;• edn ,en1110411 de
1 aliy:Chiquide
hoala l c l a n -.re'''n
rcinint dl p .. in al 11,1t1 JACKIE
C I luGAN 1 utanialtal deixoble d..
11.111LOT.

eteeseee0,44e-ie.5et4eeee1

Diana Anentina Excelsinr
Avui: La torra del diabla, segana i finito:1. Cor de nena; La
bailarina de sang reial; Un som.
ni Ideal; sopar per a guatee.

A

çA gNicIDA
"pitiz ADELL

LLS'

frasco4ptas-Asalto,28

CINEMA NOU

Av a l. dinteeirs: El coi, (runa
nena; L'edat d'estimar; Sota ia
disfressa de l'amor; La tarea
del diablo.

Nrre.%.a LA PLI3LICITA, 0t1M. tb.

re

reeebeeeo,bones

fadrInes. renda loarae.
tta. llaça Regom1r. u . t.ii:Tretts
AGIR INISTRACIO de ::nque2
a 7 . Nuntaner 2s-'”
ti. De
SUBASTA toluntsna casa
nade liso a la Notaria gel itel„
tInex 1PasSeig de Grana.
n 'eh
PlieS gatatle0 geraMtli

rices.

"

n

112
Pliln ,

PREU: 4 PTES.
Substitueix l'oli de
fetge de bacallà
De venda: Vidal i Ribas,
Segalä, Casa Serra, Farmàcia Creu Roja, Vicents
Ferrer i Cia., i lotes les
bones farmàcies del món.

. /2 Watt

Estepa%

2e,2Sinz a 47000 bugh3

Al cor de la Costa Brava,
gran edifici, ex-convent,
amb caldee disponibles per
a farnil!es. Aigua riquissíma i abundant que neix dt
roca al malcix convent.
Vista panoramica del Golf
de Rose, hildA Medes i Cap
de Cremo. A mlnuts de la
casa hi ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'exeuroions. Per a i afores,
a l'Administració d'aquJst
d:ari, de 9 a 10 i de 7 a 8.

Fabrica de Reates

‘s,, les Are
n•••••n••nnn••n10...

IR II NI

f
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LÇAT

CefältliC3

amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcali, tail angles, doble sola de culto

Bajeles de ‘'alencia 1 anides ele construcció

a

Casimir VICHS

a

Despatx: Tellers, 72

Teléfon A. 5090

ta

a

PabrIca: Garree Benavent (aró
xim a la Traves s era de Sana)

BARCELONA

14'50

/

1

I
I

C'50
Ptes. parelI

VENDES AL DETALL
Correr ANSELM CLAVc, 9

1115111

URAILITA

(Final dB 183 Rae)

111 111 11111 111111 1

PER A COBERTES 1
PER A RECOBRIMENS

ondulada CANALET A

Xapa

TAMANYS: 114 )< 185 cm. I 75 x 120 cm. :-: PLAQUES de 40 x
40 cm. planes XAPES "C" per a recobrIments; tamanys: '120
St 120 cm•, 120 N 190 cm. 120 >, 250 cm. URALITA, s.&
DIPGSITS a totes
ffiadrid-Vaiencia-Sevill a-Lic y d a - Salamanca
les ciutats irnpartants d'Espanya
CASA CENTRAL: Barcelona,

Telifon, A. 1644 1 A. 848, Barciln

Plaz,a A. Upez,15 —

.farrnazie•
.-1.111jj.••n•nn••••n•••nn•nn•tlaP”

EDEN CONCERT
Asallu, 12, -Teläfon 3,312 A.
El muslo-hall de les caros beiniques. Tarda dos quarts
outitre. Nd. a dos quar s de del,.
Azurea and Patner;
de lee c(10111 .S ;1111Sl o ,, Carolina
de la Riva t Ramoneta de la
va. Dissabte, tres inonumentals
debuts. tres. 01 a n da n y ing.
Ta o ()muestra Tz igrt ns
(1;01. Entradl itilib consumacni.
Tardes dies fciners 1 pesseia.
Ni( cadires lateral; 2 pesseies.
Nova direceió t• ttina. Selectes
coberts a u pessetes.

Manufactura de Gèneres
de Punt -

intistegN
Planas
ondulada de
1 20 pea 75 cm.
Ptes. 750 mi.2

LA IBILLOR CUINA DE
BARCELONA!!

Carral d e Mar

2E1 ea C sato

MI 3:1111 Ate

PER A TEULA VES

(Barc e (on)
Plagues de 4 . 0 x 40 cm.
Ptas. š05 in.

Arib

Materials armsts ab amiast exclusiva inent

CONCERTS

Tenues Trinruf i Marina

A

AVICP

RN

>44+44+24+4444444+e44444.4
—

Dies la i 12 de maig, a ice cinc
tarda, emocioaants partits in-

.1vut . clImecres, Ele perilIe del Yokan 1 '5 I I; episodts). Ch n qedin
per JacItic Coogrtin; rompestini;
La gran son; Les reines de l'aire..
_ LernA . Test:vital de VAscensio.
Sreele mallnal de 11 a 1 end, ES.
TRENES: III perilla del Yukon ri
i 8 s P I NAI8i ; Malrimoni midentea ..._ siii La toinba tedia ori.
msce jur nula) .

1.05 ULTIMOS ROSALES
a les deu:
LA LOCURA DE DON JUAN
Dama, dijous, !esta de l'Aseensiä. Tarda. a dos quaris
de, quatre: La pluma verde. A les sis i nit, a les
&u:

CORTE@

FUTBOL

Waruirenial •Peró- Via1ltjtil

rina
MARGUERIDA DIAZ
Les colossals atraccion.:
Gran xlt de la bella dansanna
CARMELITA SEVILLA
La famosa troupe
WALKERS JUVENILS
El notabilissim artista
MORENO
Els acróbatcs cómics
OREEN ANO W000
1 la genial artista
SALUT RUIZ

QUERINO

GRAN RALO DE r,1001
PROGRAMES setecres
1 5, 11 tfirtieeret . tarde I nd GRAN S
ENVI S. _ 1..,, fine, come:d;ee La
bailarina de sana majal 1 Un aernni
Ideal; seto:fa 1 ultima Jornada de
L. torra del diabla I e,IteS del
oi andel, twd Cegada Per II nau•—•
Drs de lema (Mons. 1 durant la ti-lo
rdra.la d'i.flu queden eeprirffidve
la seista manita/ I primera set,, IÖ
n ie la tarda deis dies resi ms subslatint una s. ole Sr 331(5 a IA 'leida
i'ee'lld cln pl rae de pi-el etnia.
1 . 5u plus. Upeclui. I pta.

‘4.8443444444.34+.441444+4.44

dimecres, tarda, a dos

quarts do cinc, i ni,, a les
deu.
Grans programes. Projeeció de notables pel licules

dimecres. larda, a un
quart de cinc. Dos interessants
partits de pilota a cistella. Nil,
a un quart d'ante. Dos granclioene partits de pilota a cistella.
Primer: Barrenechea i Palau
contra Vicente i Saisamendi.
Segon Frederic u Egul
contra Iturzaeta 1 Uriarte,

Palace Cine

Dama des, testa de Ferrensld•
I arda. 1 rei. Abuela i
Cuando
rte la mujer i cuupiets pu la bt, •
11,n eta

ESPORTS - -

Frontil Princinal Palac e

144444.4+4444444+1044.444
4-11144.444+1+04+4444-11+044.

UN SEÑOR DE FRAO

Teatre Victòria

- -

r"rarl ea lrledi l: blelee jh ru '1 e v ceirp'ent t
gran artlida.• Dernä Seas. eStrena
de la giandinsa strie ea 12 (*piso1 115 . La Cilla Indómito proiectent-se
ea dos primera.

Elolaa Muro

Preus popula r s tarda . butars t'50
p esseteS.
XI t . tter pesi-eles.
Arto dr y endree
Elenetici
ELOiSA Cli. RO. —
Tarda a lea 5: Exit extrsordinart
la • CUMedta en tres ocie s

tada ß l'escena catalana. dIsIdids

de les Escoles de l'Ateneu Igua•
mdl. compost de 120 alumnas,
graus IV 1 V. Diversas estrenes
i primeras audicions. Cancons
a l'uníson a 2, 3 1 4 veus. Director fundador. MANUEL B011GUNYO. — Localitats a taquilla.
Entrada general, 1 pesseta.

Avul dtmeerei tarda 1 nit_PrOeranies colossals. GRANS EXITE.—
Les delitM e e COMedieb Lis somm
Ideal I Bailarina de aang Wat; la
rdm;ea Un sopar per a quatre;
serans I últano Jornada de Le ter-

'imiten 511 A

Dietabte. 15 malo

OblOR INFANTIL

per Mary Mlies rtUnter
i LA SENYDRA SANDS
per Resale BarrIscaIe

'futre Barcelona

Gran Teatre Espanyol

Cada dia
rerit de la temporada
J. SOC AQUI (Nanu)
Trioinf sorollós de Valleps,
Galceran, Salut Rodriauez 1
las altres principals parts
de la ccmpanyia.

Avui, dimecres, vigilia de l'Asce nstó, a dos guatas de deu del
vespre. Interessant manifestació artística.
Done ert pel notabl!feelm

FABRICA de panyarla I drIls de Valen.
al Soler. Mienta immene co trabar'
(Lees ettams (reseco I ~Me. EStarni
novetat des de 650 pres. Melre. Venda
Ue retalls els dllous 1 rhesalotes. »leyó.
¡J ai. t. entrcadl zaIntra Ferrar,.
JOVE 2 anys Desata cot . locaelO dependepl detall o a enr ds• 51 13 1 1 Praeale en art:C1Ce erteartpton conment

El millor reconstituid

Palau Musica Catalana

PALAU DE LA CINEMATOGRAVIA

ma en b quadros, L'orle de Pa..
na 1 lea. ileteales &n'acciona 4. Iva,
MarlatIns

1

glesa Fanny Derlee. E3 despatxa a la comptaduria del teatre.

blled~149.4.4

1

44100111111,

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Gran Tentre del Licen

Portal de l'Angel, I i 3 prai. Telefon 3344-A

Concerts de primavera, per
Facto

eAs.‘Ls sopn,
Danarls. auno lut cod i w de la vinineet pianista dei-

BARCELONA.

Fàbrica a Sarrtä
^

NIMICMIIMMMINERMIMINIIIIMEICae
-7/MMUZ/C-Air
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cap senyal particular, cap marca especial que
Pagués fer-lo aeconeixer pel públic. era
mo!t gran, ru molt pelit, rd massa prima /u
massa, gras. Els seus trets aren regulars,
seu rostro obart intelegent, cense cap afee tacj6 d'astúcia o de misteri, illurranat per un
somriure de tina humor quan s - aniniava, abE alatament impenetrable ordinariament. b a
p inte observador,-fle.us,m'npra!
remareables pm. bloc 1.regimesa aceenturola
per la multitud de petiles arrugues que ala
envoltaven,
Mr. Mac Kenna — va dir Delrher, desiljds
de eeeluir el detectiu per la lucideea de las neves observaclons—vaig a assenyalar-vos
dainent els punts rnAs importante. Vet arif,
ea primer 'loe, el pla de l'habilatge de Mr.
radair que tal vegada pot fer-vos
Eh S'adreça a una taula c3criplori, obrí un
ralaix i arengue papar i llapis. Mac Kenaa
aCOstit la tova cadira i Ounther que arabava
d'entrar s'assegue davant per davant del deteetio.
—Es tracta del robatori d'una baga ternada anal) un rubí d'una valor de quinze mil
Obli.rs—v a dir Balcher que no cessava de dibuixar Ilinh el seu llapis. El robament ha Hura lloe att it paseada. entre les vuit i Ira onze,
en l'habitatge de Mrs. Rita Kildair i en rondiClon tan extraordinarias que cree que no dei,
zar., d'interesattr-vos

103
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csgaard de Miss Sinclair i d'evocar la seo a
1' „f.versact..5 amb raciriti dins el coupis. Explica la e%a segun.] visita II 3PS, liddair, al seu
sncunice amb Garboy, l'estraka aelitadd de la
l ecu retas de fer-li
eiestr2esa de la easn
t.00eixer el noin dcl misieriös vi.sitant arriba(
ch:sltres
QuJn Beiclier bague atabal aquesta llarga
ya:lactó. els (loe Jur y 123 es gira/ en vera Mac.
lx lisa com el el delectiu haxia de douar-los
inuournatament una °Minó enraonada sub;;
aquest misleri.
Mac Nenna se n'adenä, no tense un cert
butnorlsrne:
—Suposo, estimats andes — ra dir, escap a
sant arnb les dents el seu cigar — que temo
Una henrada t ingenea Id en tot que s'asar:u .5, 0bi'j la ciencia de la deducck. Ein juga_
na qualsevol cosa quo a hores d'ara ja bou
suposat que una dona ha pres la baga el prirncr tep i que no ha tingut el coratge d'afron,
lar les coneeqüenciee del seo acta fina al fi...
nah.. . Que un home de natural fort i audaciós
ha aprofilat l'ocasió utI segun cap. 1 tenint en
1.)nete que Slade i Majendie eón milionaris,
que Bryaat da el propietari respecta( d'un important atari us imagineu que el Iladre o 1)6
et Garboy, jugador declarat i tense mitjans,
A. ist Chevers, aventurar de reputació deplora,
1

ble
Els dos jo yas confee,saren amb un somriu

SEIXANTA-U...!

tea

—Una altra pregunta: heu vlst, personalalela, la baga sobre el co'atnet de les azu1le3?
—Si, moll distintamcnt.
—Continueu.—D...spres de tres quarts d'hora si fa no fe
de preparaltus, ene entaularem, exceptuant
Kitclair que vigilava
n'Ajar., do-tos
de la testa. Alcshoras ;A:.tat • iegué Slade, ca
, presentar, i Seialitt entre nosaltres.
—De manera que ell no travessk la eambra
li ii Mrs. Kilda:r?

—No. Mrs. Kildair s'apressa des de la seva
arribada, anä a tr2ure's el davantal i va es„ser en aquest instant quan s'adana de la des,
aparició de la baga.
Belcher, eense que Mac Kenna Einterrompds. contä tote els altres incidente: el retorn
dr Mrs. Kildair al salé, la noticia d'i robatori,
la lenta numerteidi fins a cent, el soroll de la
boga sobre la taula entre el segon se:xanta
el seixanta-ü, i en fi, com haxia estat ecosWat el sellen robatori... Sastura, esperant '138
preguntes del detectiu.
—No, no, tegubul — va dir Mac. /Cerina per
estimular-lo, tot fent amb el iveu llapis el gest
de posar un punt Sobra una "E' imaginaria.
Pelcher, dones, continuä, explica com s'ha '511 tornat a encendre els Ilums i enviat a
errrar els detectius, tots els esforços desple:gals per trobar la baga—, sense èxit, altra,
mont.
1/ - t.S'abstingué de formular cap observaci6 per,
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dtectiu va somriure amb posat
rantent divertit i pregunta:
—Tindr é el gust de n'aballar per a

de Ere. Kildair o per compte vostre?
—Per mi. va ter Belcher vivament.
batch s'ha produit durant una reunió
dana.. A aaueeta reunió assistian diverses
sanalitats conegudes de la societat necio:
na. Mrs. Kildair. As natural, desitja aalb
iuteres que no es faci públic.
—Esta al corrent del vostre projecle
tilitzar-nie?
—No... i no desitjo pas que en fine
ment.
--Ha cridat a algun detectiu?
—Si-A qui pertanyia la baga?
—A Mrs. KilduIr—respongué Beicaer
f6s d'haver oblidat aquest detall imPor?
—Deixeu-rne donar un cop d'ull al 0.
Mar. Kenna, desprds d'un breo exarrizni
el cap enrera.
—Bd..., continueu.
—Hl havla onze persones, compra
Mrs. KilrlairreprenguA Beicher despfel
ver comptat mentalmant.
Mac Kenna, i llapis co mä, es dispad
darlar-ne la !lista.
—Jo, Mi'. i Mrs Chevers...
—Ce ene donar un informe signifia
prophait. d'aquest—interrompé Gota
enci.ra no havia badat boca.

