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UN TELEGRAMA DELS
NACIONALISTES REPUBLICANS DE REUS
Ha cstai trames a Eta Rovira i
gil; e i telegrama segiirni:
"Consell da.ectai del Foment Ronbli nd Nacionalista daqucsta cla:at
sil fa avittent protesta per expoliacid
de qui hoyen estat objecte amb la vostra acta de diputat, honrosaineed guaeiyacia.—E1 president, Loperena."

Ni les concessions ni les persecucions poden evitar que el
desti de la nació sigui acomplert. La Mancomunitat s'ha convertit

en un fogar de catalanització. I les sorrudes negatives que les
demandes dala darrers temps han rebut a Madrid, han col.laborat així mateix a l'avenç del moviment patriòtic. L'afalag i el
4 violent tenen al capdavall el mateix efecte.
No ens sàpiga greu la lentitud de la marxa en el camí politic. Mentrestant, podem fer la gran obra interna de nacionalitsació general. Així, quan arribem a la conquesta de la plena llibertat política, tindrem llesta l'obra de la llibertat espiritual. I la
forma de l'Estat 'Hure s'omplirà fecundament amb la substän:.2 viva de la Nació.

CARNET DE LES
LLETRES. •

FUNCIONS CONTINUES
QUE SEMBLEN INTER:IITENTS
He llegit en algun diari una res cena extensa de l'Ultima reunió ceeada per l'armasen:da Junta pronrcial d • Espectacles amb objecte
tez/minar ele expedients instruits a
etszeixéncia de la visita d'inspeccie
ene s'esti realitzant als teatres i ciemes de Barcelona.
No cal que reprodu j ere tota la resicaya. El governador civil ha tingut
fencert de resumir-la en una frase:
"Estic convençut que si cl palie sabia cono estan els locals d'espectaeles, no lii aniria ningú, puix que hi
perill de vida."
llagnifiel La senténcia no pot éster trié! aclaparadora. -Si el poble
Jo crec, tanmateix, que pretitament el públic és l'Unte que sap
san estas els teatres. Els que sembla que ho ignoraven són els senyors
de la Junta provincial d'Espectacies,
que litt tants escarafalls en aquest
riement históric. Cal creare que els
in dividus d'aquesta junta, rúnica
EA de la qual és la inspecció de les
sales despectacles, ro let ha corneaçat a i nspeccionar fins ara o fins ara
le: ha inspeccionat malament.
La cosa no te altra sortida. Els
t eatres i cinemes estan avui tal com
e staren l'any 1912 i tal cono estaven
lar: 1121 i tal com estaven lany
Si alguna diferencia cal estr.enter, es una diferinc;a favorable. Alesl'eres , o be les Juntes que loan preceda l'actual Ladaven o bi la jure14 actual ts dedica a ter cm s geMeta
,Estir perruadit que co aquesta ma-

t eria a Barcelona cal esser rigores i
D' hm :rata Peró m'alarma d e. veure
a ecc,ts organismes oficials que, de
corn obeint a una mena
d'inspiracie divina, es desvetllen i
ccin enecn a moure fressa.

Carlea lloidevIla

fir. IVETES F6LONEUS A EVO

JOAN BADIA
L'any passat, l'Associació Catalana
crEstudiants va atorgar el primer premi del oca Concurs Literari al cante
que duia per titol "Lamer de la j'agacitat". Eren unes pigMes exquisides, tremoloses de sentiment i (reznoció, on es contava "la histeria de
l'amor i el desamor d'Enrie. 1 la bistäria de l'amor de Teresa, perque ella
co va pas desenamorar-se" . Aquests
dos personatges viuen la sera jota i
la seca melangia entre les pedres grises de Girona. La Leven, daurada i
opulenta, i els camina de les Zedreres
juguen un papar singular en la tendra
IbLaória clamor de restudiant i ta
Loia.
L'autor del tonta era Joan &d'a,
girord, poeta, amorós de la sena ciutat.
Ea conexiem mis versos escampats cn
algunos revistes. No en coneixerern
gaires coses mes, de segur. Varen enterrar-lo diumenge, a Girona. 1-la mort
als vint-i-quatre anys.
Tot el que 1:avíen Ilegit d'En Badia
es d'una finor i d'una sinceritat ex
traordinàries. Els que havien passejat amb ell vera el riu enyoradis i
pels carrerons vells, sota les nobles
parets dels temples i de les cases, sabien la distinció d'aquell noi poeta.
Caldria, potser, recollir en un volutn
els seta bona versos per honorar el
seu record.
Amb En Joan Badia, Girona ha
pereut un dels fills que millcr la, coroprcuien i estitnaven. Se n'ha anat un
e aquests dies de maig, quan la Devesa
es verda i perfumada sota el sol de la
primavera. Deu hacer mort amb recanea profunda de deixar per sempre
els arbres i les pedrea que estimava
tant.

mi), Fe rrcr-Vidal i marquels de Campa,
La 6'. M. A'. presentará els senyors
lan dc Tcrrades, pea
Dios, P0113 i Tusquets, i e,,t tercer, que
el duran de Madrid.
.-I Tarragona co volaria la candida'
Itero d'En Pich i Pon, Enes de MaEH, f. marqu.'s d'Argüeso i doctor Codina, SCIISC que se li scipiga contrincant.
A Lleyda, la candidatura regionalista ser.) integrada pels senyors Espan2..a, 3faisuper i Viladot i conste de
Lavertt, la qual lindra cnfront coaslituida per En pari, l'Agelet i
nós (pare).
Ja 1-rieron quin paper hi jugo lo
Llipa i almo' (limar de la Lliga, parlant mis concretan:el:t.
A la Universitat, Ell Sitié disputan': l'elecció o Eta Daos-ella.
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El: fi& D'AVIVO DE "LE MID"

veis de
demesiracie amb la un

L'afiador Barbo 1 ia

El debat 8ohro
La Cambra francesa
Ja disnea de l'hora d'ida

molo-aiiela
era loen affieln

a

! i alemmq amll preildre
re[1118128

to ril:1, 10. — El Govern da
?albea ha presentat una nota

eilnIngets.

In l

arnh prea dita nota s'amenaça
ndre repreeeälics scbre
eiS per iodistas alemanys resi4, 424 a V arsnAia si no es modi;o ca el t racte
que venen sofrint
41 carre sponsals deis diaris

L._balee:os a

Berlin.—llavas.

Le Dourget, 10. -- L'aviador
Darbot, en la cesa moto-avieta,
amb la qual traves h dos copa
In elimega, efectua ahir sobre
l'aeredrom de Le Bourget e un
vol de eemosetració davant un
peb/ic belant nombres de n te tos. L'aparell fou molt adonirat per la seva perfecta estabilitat.

Despres del vol l'aviador feu
desmuntar la ro y a maquina, la
qual romandrit expoeada al lo..

cal dc "Le Matin" fina a començaments de la setmana entrant,
en la qual Darbot marxara a
Amirica.—Radio,

Par;s, to—La scssió d'altir de la

Culebra bou bastant agitada amb motiu de la discussió de rhorari d'ostiu.
Es pronunciaren nombrosos discursos pels partidaris de l'adopció, pele
contraris de la mateixa i pchs partidario de I hora d'Estasburg, la qual
is un tcrtne mig entre llora legal i
la d'istiu.
Ccrnenca la diectissid del contraorejee:e de M. Adoro:se Rendís, autorltzant al Gavera per implantar per
dure l'horari d'istiu.
I La discussió continuara ¿ : mart s .
1

joria dels vehicles. Cal, dones,

empedrar sobre una capa de
ronglomerat, nneb carreus ben
finarnent tallats i units amb
morter si volean que ele nostres
enmedrats resisteixin la major
pressió i desgast qu r la vida
mnderna els hi impcsa, si VOem conservar-loe en bon estat.
Es elar que aquest procediment es de moneen mes car
que l'antic. pede al cap d'aval]
t'esielta més barat, no solament
per les menors reparaeione que
requersix, sine també per la
seca majar durada. I encara (pie
no sonis mes baral, la eiutat,
que avui remita molt mes que
abans, te robligacid d'urbanitzar millor.
Aqurst sistema tan inconsistent dr fonamentar els empedrat en una massa tan maleable rem la sorra, obliga a fer
los reparacions també amh sorra 1 d'aquella absurda manera
bareelonina que es encara un
major generador de pols; l'oInri. reparador cace 'ja d'un a un
ele earreus de pedra amb dos
parpals, que augmenten l'esnrostonnment rl, lee areeten i
que per lant fan mes ampla la
juntura; quan el currou que
patis ee d'ensorrament ha aconarete:e rl nivel l de la rasant
carrer, la feina ja es ddna per
lirsta; en daixar una capa de
corra pel darnunt del paviment,
tot pre g ant, amablement que
culgui escorre's per les junturas i que tingui cada granel

l'atcnci6 d'anar-se a col•ocar al

-*: ferncia de Lausana.

1
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EL VATICA I EL QUIRINAL

EL FANO

Una de les causes principals dessota del carrete, l'adoba-carde rembrutament, de l'ordina- rers ja està Ileul, Parir per mes
mesa, del provencianisme que urbanitat i finura que hom
caracleritzen la Barcelona d'a- empra per persuadir aas gravui i en fan una gran c:utat nets de sorra, aquests raramiserable, és la pols. La pol- ment es deixen convencer; si
saguara i el fang que en temps unes dotzenes, com aquel h qui
humit en resulta, són les diles fa un gran favor, es deixen
grans plagues que mes dura- anal. per l'escletxa, ni ton tan
ment castiguen da nostra urba- sola es ehena la molestia de fer
nització. Si en temps sec no bi quatre passes per aliar a rolllagues a Barcelona tanta pols, locar-so al descota del carrete,
ES QUE ENCARA CON- i Pll temps humit tant de fang. allí on justament manca fonano hi hauria segurament tanta ment. Passa el camió, pausa ea
.71NII.4. EL PACTE DE quantitat d'altea bruticia,
'
carretel i, es clac, tota la deSANS
gent no gosaria embrutar tant pressió adobada de l'empedrat
la ciutat; ädhue individualment, cedeix de erguida sota aquell
Ja fria ches que es venia dient que a
la candidatura senatorial de la Lliga el ciutadä seria mes net, mes pes. Els obrera municipals, posper Barcelona hi figuraria siso ¡Creus- clecent, si es veiés sucre en un seits d'una tradicional t quasi
viola. Nosaltres, tot i constant-nos que medi m/s endreçat. Una cosa supersticiosa C011ViCeiö que el
qualsevulga, un carrer, un que no final ,01 granet de sorra
aquest rumor rindria confirmacia,
tramvia, l'escala de la casa, ho (aran les sa yas partículas,
‚'hem :T'out dir res fins que ha podern fer amb tota l'autoritat que dóna etc., la neteja de la qual es deixen durant setmanes i atoer: poder extreuu la noticia de Tar- descuidi, atreurä el menyspreu sos la capa de sorra damunt
pan oficial de la LEga. Veieu, dones, i la sutzura conscients o in- l'empedrat, »agua que el caeonscients de la gent; ningú no mit) i el carrete la trituraran i
sjeì diu La Veu de Catalunya:
"La Comissió d'Acció Política de es deixarä imposar per alió que aixf el u211 naces soterrani serä
el mateix propietari infama i mes facil. El triturament de la
la Lliga Regionalista ha acordat pre.
sentar per les vinentes eleccions de se- degrada primer que ningú o sorra prou esdeve, i ben räpinadors per Barcelona, que !eran ditt- mes que ningú amb la seso dei- eamant, pera en lloc de descendir a l'infern, que és MI(
rneg ge vinent, dia 13 de maig, la se- xadesa.
güent candidatura, formada pels seAquesta plaga de la pols on le cal estar, ella que si que
nyors
sembla en terres meridionals, i s'enlairà cap al cel, ficantEn Llufs Duran i Ventosa
sobretot en la comarca del Va- se de passada en bis costras
En !m/s Estadella i Arn6
lles, una cosa tan natural, tan ulls, en tla vostra boca, en les
En Ricard Ramos i Cordera
providencial, i d'altra banda es costras butxaques, ajassant-se
N'Agusli Riera i Pau
certament tan aclaparadora- cinicament damunt la costra
Recomanem, dones a tots els cos- ment copiosa que hom se sent otomana, tapissant la calaixera
tras ane j es, diputats de la Mancomuni- temptat de suposar-la irresis- i afegint el punt de condimenlaceó que mancara a la costra
tat i compromissaris de tots els mu- tible.
No obslant, la pols la podem anpFt.
nicipis que votin Integra aquesta canDarrera els obrers municicombatre. Madrid està enclavat
didatura."
en una rugió tan polsosa rom país, que tan be saben llur ofiApesta candidatura, que els . compromissaris regionalistes han de volar el Valles i be l'ha sabut supri- ci, cenen les companyies: les
integra, va encapotada asid, el non: del mir. Es una vergonya per a del eletropolitä, del gas i
Barcelona que tantee cosos l'aigua , de l'electricitat i del
srnyor Duran i Ventosa closa
el del senyor Riera i Pan, ambdós tra- d'urbanització lea ensenyat a tramvia, la una al darrera de
dicionalment regios:alistes, perI enclou practicar a Madrid, que as-ui dia l'altra demanant tanda per estanibe el deis senyors Ramos i Co y - es trobi molt per sota d'aquel h centrar l'empedrat, sobretot els
empedrats nous; despees de
rIcto, que heme dubtaria Si existeix si urbanitzar rnadrileny.
no fos que surt en candidatura a cada
La pols la suprimiriem si sa- passar-se una eternitat o dues
elecció dc senador', i el senyor Esta- latem anar a la supressió d leS per enterrar qualsevulga d'adala, de Lleyda.
causes principals de la seva quells cuas de metall, asen van
Convindria que la Lliga diguis als generad() en la ciutat. La pri- a esventrar un altre empedrat,
stus comPromissaris i a tota ¡'opinió a mera i principal causa, ni s'ha cense abates retar el que acaquin parte pertany el senyor EstadclIa. de dir, és la resane J'empedrats. ben de destruir, o refent-lo maNosuralment, que el primer sorbed, si Mentre no es pugui tenir teta lament, cense saber que ter dele
el
Itaguis de dir-ho, seria el propi senyor la ciutat empedrada, e.ls carrera carretes sobrants, abonyegant
ho ese
Estadella. Ell, per damunt de tot, Is que restin mese empedra: se- pavernent mes que no
Pesventrament,
roderista, o anillar dit, estadeilista. ran una den fecundfssima i in- lava abans de
amples i actius geOficialment figura en el Partit radi- estroncable de pols i fang. Pe- deixant mes
cal.
ro si la eilliat s'empedrés bol nereders do fang i pols. No
cput
En la política Ileydatana el senyer seguint els procediments sim- ha ningú a tot Barcelona
les coses del,
Estadi-lla ha fet loto els papero de ples i barats, que són tradicio- els ordeni deixar
viadel
pobre
comú,
l'empedrat
rauco; pese en la política general ha nals a Barcelona, la pols 1 el
nant. tal com l'havien trobat.
estat classificat sempre con a ler- fang seguirien infestant-nos.
Hl ha empresas, corre és ara la
rouxista, i, precisament, con: a terral'. Avni dia Barcelona no pot ja
cessa en tot
acontentar-se d'aquel l sistema tramviäria, que no
xista siqni final.
l'any de sabotejar l'empedrat
No sabem quin paper hi !aran els de carreus mal desbastats i
la detestable construcció
compromissaris de bona fe, molts deis simplement col-tonto damunt amb
d'una capa de sorra. Aguan de !les entrados i encreuaments
gneis encara estas: escandalitzats de
de niebla; allí es forma el fang
qué o Sosos s'afavoris sin candidat ra- harroer desbastarnent dóna les
el mes constant
quatre caras vertiereis del cubus mes preciós,
dical.
mes negra — negra sälid—. Ai
Prrveiem la manera ron: la Miga de pedra rnolt irregulars i, en
de la costra roba si rep una
intentara justificar la inclusió de l'Es- eonseqüencia. les junturas rnolt
taca d'aquest fang; ja la poden
aixf
de
separadas.
Cada
juntura
tadella en la seta candidatura, si no
llençar.
pols
i
dipesit
de
Nidada
es
un
opta pel silenci, que is el mis probaNo són pas aquestes totes les
un vomitador de fang. La rolble. Dind que el viu potaje Ileydata
causes que produeixen el fang
clonat sempre proves de eatalanitat, EJ lanceó sobre la sorra, practica
i la pols ele la nostra Barcelola mateixa retó que por allegar prr in- tolerable en aquells temps en- na enfavada, causes evitables i
cloure el dia de donal en tasa candida- cara recents que els nostres que no tenme res de sobrehutura de rcgidars per Barcelona. el empedradors aren admirats 1 manas; n'hi ha d'altres molt
sollicitats arreu d'Espanya, avui
non: del senyor Gambils.
do considerar, polcar, les
es una pràctica Inadmissible, Inés
'LES ALTRES CANDI- sobretot en ciutats industrials quals enumerarern un alto-e dio,
com la nostra, les quals han si Deu ho vol.
DATURES
J. Saco
vist quintuplicar el seu trensit
'A Barcelona sembla que la candida- rodat i • caminant i han leagut
tura anterior no andra contrincant.
d'admetre tambe un acreixeA Girona, els regionalistes presen- ment poteer /11 n53 que quintupliLa situació a Europa
tes: els senyors Bartonscu Trias (jau- cal del pes i velocitat de la ma-

ellilä.

dietari

I

.

de la patria opresa.
La nació va cap a la llibertat. Es el seu destí. Quan, sortida
del paliada letàrgic, torna la nació a tenir consciencia de la seva
personalitat, s'encamina a l'ideal màxim. Passa pel provinciaustl e, pel regionalisme, per l'autonomisme. Vacilia un cert temps
entre les soluciona incompletas i l'ampla solució definitiva. De
vegades els periodes de transició són llargs, i les solucions interifl e. duren. Pera el desenllaç de tots els dramas nacionals és
sempre el de la llibertat incondicionada.
Catalun y a es una nació. I per això segueix el mil de les naden." i arribarà a la victòria total. Contra la força de la idea narional no pot valer ni l'abdicació dels bornes del mateix poble. Des
11 moment que Catalunya se sentí novament nació, el bon estel
pujador li assenyalà el cim més alt de la llibertat. Totes les altres
fórmul as són estacions de la llarga ruta.
, Els patriotas regionalistas dala primers temps de la renaitema catalana eren filies de la barreja d'elements propia i d'elewats forasters en l'esperit català. Havia començat a reaparéi' t er la consciencia nacional. Pera subsistien encara les influències de la doble submissió espiritual i política. I al cap dels anys,
12a via de venir l'eliminació deis empelts exòtics i el domini de la
para saba nostra.
Per això és esquifida i equivocada la visió dels qui atribueilen el present esclat del nacionalisme integral a la política seguida pels Governs de Madrid respecte a Catalunya. Aquesta politica pot haver ajudat i apressat l'evolució del patriotisme dels
catalans. Pera la causa vera, profunda, permanent, indestructible, és que Catalunya és una nació. I una nació pot aturar-se duraat un temps més llarg o mes curt en les farmules de transició,
en les etapes del gran camí. Pera no s'hi queda definitivament.
toa imperativa yeu interior li crida: "Caminar', i l'ernpeny

1
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DE LA NACIO La Política LA POLS

"Nin g ú no pot posar un lima a la marxa de les nacions."
Aquestes paraules del gran polític irlandés Partiell, haurien d'eser recordadas a cada moment pels qui lluiten per la llibertat

de

de Vorovski, 1

Hi

ha símptomes d'una reconciliació pròxima?

1JN PERSONITH

110 ISSIIIIA,

Un personatge romä que ocupa una situació privilegiada en
les dues cocisteis, la "blanca" i
la "negra", ha fet declaracions
a un corresponsal del diari parislenc "Excelsior".
— Em demaneu—deia el personatge — d'on ha pogut surtir
la nottela que circula per Frans. a pretenent que el Papa Pius
XI ha manifestat la seca intencid d'anar a Lourdes abans d'acabar el seu Pontificat? Esteguau cert que aquesta informarle no ha sorlit del Vatieä, per, si de Roma.
—erdOneu—va replicar el periodista—perb en el mateix Vateca un prelat de la Gort papal
quan jo li he parlat d'aixä rn'ha
contestat: "Es un somni... El
Papa no ha dit mai res semblante"
—D'acord. En les circumstàncies actuals naturalment,

que ningú no pot pensar en un
viatge del Papa a Lourdes o altea lloc qualsevol... "a menys

que"...
—Que vol dir "a menys qué"?.
—liscolteu-me bé. No ignoreu que la situació del Papa a
Roma ha estat reglamentada
pel que fa al Govern italiä, per
la Ilei dita ile "garanties", promulgadas el 13 de maig 1871
i completada pel decret de 25
Juny del mateix any. Aquesta
Hei mai no ha estat reconeguda pel papal que s'ha negat
sempre a percebre la dotació
anual de 3,225.000 tires que li
fou concedida en 1871. Tanmateix, da de fa molt de temps
el Govern italib cercà la manera d'establir amb la Santa San
un "modus vivendi", que tot
fent del Papa un sobirà indapendent, llevarla al rei d'Itälia
el seu aspecte d'esearceller del
Sant Pare. No us far é pas el relat de totes las combinacions
imaginadas de cinquanta anys
eneä; fora Iang i enunüs. Mes
m'estimo dir-vos tot d'una que
"mai ha estat tan resitjada una
seducid i que mai no heme estad
tan aprop de conseguir-la".

OMS

Mussolini acceptarà el proa
jacte del Tiber o be un projacte
equivalent susceptible de satis-,
ter el Vaticà?
El Govern Mussolini ha donat ja preves d'energia. No cal
pardee de vista tampoc que ha
estat el que ha restablert eis
crueifix a les escotes 1 ha fet
obligatòria la instrucció
L'alealde de Roma, el senador Cremonese es germä de
l'Almoine, es a dir, del ministre de Finances del Papa. Altrarment ningil no ha ajudat
tant el president del Censen en
r: moment extremadament críe
tic de la seva arribada a Roma
com el senador Cremonesi.
El comte Luidgi Arboreu Mella, di Sant-Elia, mestres de cerimenies del rei es el
germä d'un deis cambrers secrets del Sant Pare.
Acta, per al matrimoni de la
princesa blanda, el Papa ha
autoritzat la reabertura al Quirinal de la capella Paulina,
tancada dos de l'any 1871.
En fi, el dia de la seva alece
cid, Sa Santedat Pius XI atea.
regué al baleó exterior de Sant
Pere i donh a la immensa multitud congregada a la plaea la
benrdiecid "urbi et orbi".
Creureu tal cegada que tot
això no vol dir rrse Dones, vol
dir alguna cosa i una cosa bastani precisa.
Un clic que si vos 1 jo virim
encara alguna anys, veurem el
restabliment a Roma del poder
temporal dels Papes."
Aixf acaba la declaracid d'aquest personalgs hen vist a la
aocietat "blanca" i la societat
"negra" que, naturalment, ha
volgut servar un impenetrable
incògnit.

-

AL MARROC

ampliar M sella
zeda d'illiducia Trepes

Espaaya vol

DOS PROJECTES QUE SEMBLEN VIABLES
Hi ha efectivament dos proejetes per resoldre la valla qüesLal Palmas. — Amb motiu de
lió entre el Vaticà i el Quirinal. l'aterrisatge tralguns avions de
El primer consisteix a botar- la companvia Laieceere que fanacionelitzar el cura del Tiber
de le
des de la seca embocadura fins Fan unte en diversos lloes desa Roma, al nivel' del castell de costa africana, i vindran
qua
Sant-Ange16. La celta fortalesa, pres a Canàries, s'assegura
cabiles deis
antiga residencia del Papes, se- I hl ha agitació a les
ria retornada a la Santa Seu. aoltants de Cap Jubi, perque
La coneunicac16 del castell de diuen els indigenes que Erais:a
dant-Angelo amb el Valide., es tracia de fer-los la guerra i l'esfaria a traces del viaducte cons- tahliment de ennws d'alerratges
truit per Alexandr3 VI, viaducte forma part deis preparatius
bel.lics.
encara intacta.
Arnb motees de les noticie: que
Davant el casta!' de SantAngelo deuria arranjar-se un lean arribat fins aquí, avui han
petit port en el qual podria an- embarcat en els capors "Piara"
corar un vapor perlanyent al I "Clavijo" dues companyies
Papa i que li aseeguraria la d'infaeueeea i dues bateries d'ar'
lliure comunicarle amb la mar. tillerea de munlanya.
emita Creu de Tenerefe• —En
El domini territorial del Sant
Pare es composaria aleellores la prCairna setmana embarcaran
--ande direccid a Cab Jubi el caEl Govern Italia trametrà avul de la ciudad Leonina, es a dir, pit ts general seuyor Rodriguez
tot el terreny tancat pels murs
la seca resposta a Alemanya, del Valla, o nuprenent-lii Sant Espitiesa, acompanyat del coroals Governs albats 1 dama a Pere, el viaducte Alexandre
ne! d'enginyers senyor freisa,
l'ambaixador alemany a Roma. el castell de Sant-Angelo arnb cl comandant erEetat, MaJor senyor Beixeder, gran arabista,
La nota Italiana es, el que se'n el port ane,x.
el capitä melga eenyor Rodri.
El segon projecte es aixf:
sap, punt per punt com l'angloExisteix darrera Sant Pare enea Ballester, un intèrpret mosil no troba prou bones les una 1101110linia birria que va ro que fa algun temps es troba
proposicions alemanyes, pare d'una banda vers Viterbo i de taqui, anomenat Salem-Bareatroba quo no han d'ésser rebut- l'altra vers l'estació de Tras- Ben-Frai, i el corone! Bens, de*
el qual
jades sonso examen I que amb le y ere i la gran linia por trobar legat de l'Alt Comissari,
Cavaleggeri o eeneorporarä a l'expedició.
de
l'orlo
l'estaciö
mes bona voluntat per part d'AS'aesegura que el general
de Sant Pera.
lemanya podria aquesta preEl Papa, sobirà temporal de porta amples facultats dels ini•
sentar-ne [l'alares que es pu- la ciutat Leonina, esdevindria nistres d'Estat i de la Guerra, t
propietari de l'astuta de Sant que se li ha encomanat la mtsguessin discutir.
Pialo i do tota la líala ferria sió d'estudiar sobre el terreny
la possible ampliació que pot
fins a la oiutat de Civita-Vecfeentratant a la Ruhr seguelx chia, que amb el seto port seria tener en aquel l territori i l'acotó
d'influencia espanyola.
a l'Estat pontifici.
Intensament la resistencia ac- donada
Tambe s'assegura que han
Pare precisament aquí es on
tiva I cada ella ce repelaban els se troba la grossa dificultat sortit de Les Palmes algunas
atem p t ats contra les vio' fer- d'aquest segon projecte. Civita- (orces, entre elles algunas ImitaVecchin, es el port de Roma; la rles d'artilieria do muntanya.
eles.
'rot això est i relacional amb
ferrovia que hi mena es la que
lliga Genova i Spezzla amh Ro- l'actitud dels moros d'aquella
s'instaLli
Com a protesta per la con- ma, es a dir, una de les tintes; zona, que no voten
d'Ittilla des del Ute camp iraterratge destinat a
demna dele directora de la casa mes importants
punt de vista comercial i estra- la Unta Ltiteroerm
Krupp els obrera han deeldit tegia.
fer una vaga de cine horas.
ii leauria, dones, en el que
pertoca a aquest darrer project e, que len sstat tingut en comp- Tempeules de eec i calor tuleau
Mentre inenjava en un resto- te — aixä ern consta — i si no
Edle bits
ran el delegat rus a la Confe- m'enganyo vist amb bons u4ls
Nosva York, ro. — Slan registrat
rencia de Lausana, Vorovskl, ha per la Santa Sen, una torta
orneleid en tota Itälia.
grans remetes de neu en diferente
estat atsassInat per un bufa
En tot cas per realitzar l'un peal, deis Estas Units.
membre d'una Lilga nacional. o labre d'aquests plans, cal
Als Estats de Califernia i Arizona,
Vorevekl havla estat Intimat que al capdavant cl'Itälia hi ha- 4n canvi, regna actualment ua Calor intensisaau.—Havaa.
perçuä abandones el territorl. t Fri un novern fort.
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COMER(
Mercat

de cotons

litilticlou del 9 malg de 1923
NÖVA YORK
óbeCtura: Meig, 2680; juliol, 2530;
octubre. 2312; desembre, 2305.
Segon telegrama: Maig, 26.5o; juliol,
2527; octubre, 2337; desembre, 2296.
LIVERPOOL
Tanca: Maig, 1385; juera. 1360; octubre, 1266; gener, 1224; Març, 1213.
BORSA DE LONDRES
tédules argentines, 39 7/8.
ixtorior, 72 1/2.
Franea. 69825.
Roya York. 46o6&
Esearlya. 3029.
Suissa. 2565.
liolanda.
0618.
Suecia. 1734.
Portugal. 225
Argentina. 425 0.
M ontevideo, 415o.
eeee.
Berlin. 173500.
Gopcnhague, 24685.
Yokohama. 2156.
Bélgica, 80745.
Noruega, 27625.
,

I'mulic Me de COMM
de liNC810113
En el segle XIII existia a Barcelona un "Coticen" o tribunal, compost de dos procuradora o jutges elegits pels comerciants, el qual entenia en els afers del comete. En 1301
els és donat el nom de "Cónsols de
Mar", elegibles per nomenarnent del
Consell Municipal, en mans del qual
juraves quan prenicn possessió de
Ilurs càrrecs. En 11347 Pere IV instituí el "Consolat de Mar'', tribunal
de comerç maritim, amb les seves
prerrogatives i preeminències. En
1394 Joan I va concedir als Cansols
la facultat d'instituir, sota la sena
presidencia, el "Conccll dels Vint",
elegits per insaculació entre cls comerciants matriculats.
La história d'aquest darrer Canse!l i les seves prerrogatives es comfonen amb les del magnífic Consolat,
pera existeix sempre certa dependencia de les dues Institucions envers

1 FINANCES

eaugust i gloriéis "Coticen de Cent"
o Senat municipal. t atora que fruten,
re g pectiviment, d'une gran Autoritat
dins llur própia esfera, el "Consolas
de Mat " . fou roes una delegació del
Magistrat municipal, i el "Coecell
dels Vint" una prelengació d'equest
darrer.
El Con gelet suave les armes de
la ciutat amb les oneS de la mar a la
part inferior, i quan eixia en corporació anava precedit de macera
amb beca bien i maga de plata. Les
mates no fabanceven ni davant el
monarca.
Foren lesellele • obscrvarles, el romere augMenn, la indüstria esdevingué flOrida, els teixds de Catalunya tingueren la mes gran estimació a França, Anglaterra, Alemanya.
Infla, Alexandria, Esmirna, etc. El
comerç català va Competir ansia els
genovesos en el donuni de la mar. Se
sUcceiren els segles. Realitzada la
unió de les Corones d'Aragió i Castella, la Diputació de Catalunya hagiré de reclamar molt sovult, davant
els monarques espanyols, per les vexacions de qué eren objecte les naus
eatalanet luan tetaren a detcrtninats
ports (Cerotes Pella). I Vello V
va convertir en caserna la Llotja de
Mar.
Pero Muntaflola
(Pragmedt del "Comentan" dcl
Vol. I, núrn. 4 dels Anals de la Comes-16 Mixta del Treball en el Comere de Barcelona)

hilas Mal;

d'accionislas

El ella 13 del current
1100 a Madrid la junta general
diaceinnistee de la Companyia
Madrid Saragossa i Macan, i
el dia 19, én la mateixa !cicatea!, lindre Iltic la de la COrlspan•5• ia dels ferrocarrils del

Nord.
Segens . impresions que tenira
ens asseguren de que les mentados Cornpanyies repartiran el
mateix dividend de lexerciei anterior, o sigui 22 pessetes fletes
i 24 brutes, respectivament.

CLIYS i Pf1811EilT, 8. ea C,
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BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm.
Telèfons 1 23 0-12 3 1 A.

Meviment mariti m

Mercat

Tärrega

Al raerest eetsbrat avui, dia
de la data, ert aquesta plaea,
han regit els següents preus:
Wats bienes, de 4450 a 45.
Riere rOlg torea, de 45 a 455.
Ordi, de 3550 a 36.
Meres°, de 30 a 40.
Favons, de 5850 a 57.
Alfals, de 15 a 18.
Preus per pessetes els 100
quilos.
Vine del pafs, de 13 a 15.
IdeM d'Aragó, de 35 a 40.
Alcohol, de 210 a 220 ,
Misteles, de 60 a 70.
Anissats, de 120 a 320.
Préue per pessetes els 100 litres,
OH. de 7 a 750 pessetes
quarte.
Gut, a 2 peSsetes la dotzena.

Mercat de Castelló
Al mere -st verifirat evui a
Castelló hat> regit els següents
preus:
Hiele, de 28 a 30.
Civeda, de 11 a 15.
Ordi, de 19 a 20.
Faves, de 25 a 27.
Moresc, de 21 a 22.
Preus per pessetes la quartera.
Alíate, de 8 a 10.
.2alla. de 3 a 4.
Preus per pessetes els 40
quilos.
Gallinee. de 15 a 20.
Pollastres, de 9 a 11 i de 15
a 20.
Curlin g., de 5 a 7.
Anece, a 16. Tot per pessetes
el pareli.
Oquee, de 16 a 18.
Ous, a 180.

BANC BE CATALUNYA
BARCELONA
CENTRAL: Rambla dele Eatudfa, 4
aGENCIES: Mimare 1, Crea Coberta.

gomero S, sana Asuren. ate.
>amero 3, sainieron, Itt.
VALORA, CUPONS, GENS, CARVI
ZANCA

GRAN BALNEARI VICHY CATALA
CALDES DE MALAVELLA (PROVINCIA DE GIRONA)
TEMPORADA: de primer de NI aig a 30 d'octubre
Malalties del aparell digestiu.- Artritisme en ees múltiples
manifestacions. - Diabetis . Olucosúria
Establiment de primer ordre, voltat de frondosos pares. Habitacions gratis, cemodes i ven tilades. Meteladors i cate grandiosos. Salons esplendits i elegante, per a festes i atraccions.
Capella mol formosa. ILluminaei6 eléctrica. Camp per a tennis i altres deporte- Garatge. Telefon.
ADMINISTRACI3i RAMBLA DE LES FLORS, 18, ENTRESOL

Apartes 1• Correal*, SU

Enranció Telagr‘tica
CATA.LONIA SANEE

1 de
carnA11G 2 LATINA gallina.
ment poderes per a persones
delicades. E. MartIgnole, ESCudeller5, 10

111111,n•nn•..

Secció Marítima

~11•nnnn•MRIIMIII•la

VaIxello «trata
Vela' Italia "Pianatoli", de Planstoll, arnb carbó,
Vipor espanyol "Canosa", de la
mar, amb peix. Amarrat moll de Llevant. Consignatari, Canosa.
Vapor esfumes' "Trini", de Cádiz,
amb càrrega general i So passatgers.
Amarrat rnoll d'Espanya Consignatari. Ramos.
Vapor espanyol "Inocencio Figaredo". de Gijón, amb carbó. Amarrar nioll de Ponent Nord.
Vapor capanyol "Rey Jaime 1 ", de
Palma. amb càrrega general i iii passatgers. Consignatari, Companyia
Transmcditerrän;a.
Vapor espanyol "Canarias", de Las
Palmas, amb fruites. Amarrat moll
d'Espan v l Est. Consignatari, Arguimhau.
Vapor holandés "Pluto". d'Amsterdam. amis earrega general. Amarra,
misil ele Sant Bertran. Censignatari,
Talavera.
Vapor espanyol "Barceló", de Vaarnh carrega general i passatgers. Amartat moll d'Espanya NE.
COnOznataxi, Companyia Transmedittrr3n:a.
Vaixells sortits
Va lve e s panvol "Siento", amb crrega general, cap a Cartagena.
Vapor espanyol "Andalucla", amb
tärrega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor capanvol "A. Cola", en llast,
cap a Valene;a:
Vapor Italia "Tiziano", amb cärreg a general i tränsit, cap a Génova, via
dr Valencia.
Vapor eSpanyol "Manuel Arnús",
ansia càrrega general, cap a Valparai<o i escales.
Vapor espanyol "Almazara". amb
eirrega general, cap a Vinaroe i CasSelló.

GASETA LOCA
Santa d'avui: Sant Eudald, Florend, Pons i Anastasi, märtirs, i Santa
zelissiá, mártir.
Aquesta nit, a les den en punt, donan el doctor Antich, a la sala-teatre de l'Esquerra de rEixampa, Aribau, 21, la V conferencia versant sobre "Humanitisme", descabdellant el
terna "Messianisme".
La següent se celebran el dia 17,
al mateix local, versant sobre "Clarividencia-.

ctede.
Revista do modos( P entInatts 1
bellesa
A la Bil l a de Martorell a Monistrol
(Magórial, va descarrilar una miquina erre> d'Abrera. Ni hi va haver cap
desgrácia i la via estä ja desembarassoda.
- Sortint de restatió de Vilafranca van descarrilar uns vagons d'un
tren de càrrega. també acose ocasionar cap desgràcia.
La via está ja expedita.
D'ordre dcl governador, i en centpliment del Reial Decret sobre coneessions d'aines públiques, s'anuncia
que la Companyia Anbnima "Filatures de ', abra i Coats" demana raprofitament, per a la producció de força
motriu destinada a usos industrials,
dc 10.000 litres per segon del riu Ter,
ro els termes municipals de Sant Vi(en , de Torelló i Oda i Sadcrra.
S'obre un termini de trenta dies
perrtue p resenti el peticionari el projecte al Govern civil: fent avinent que
en el mateix termini s'admetran ton
els que tinguin igual objecte q ue la
petició anunciada o siguin incompatibles amb la dita pericia.

indio A9-01a,
Obsequi de
la Societat

"Nestlé"

Contra remesa de 25 eti
quetes de les que ven enganxades en el pot de la
Ferina Ladeada Nestlé. es
regalare una preciosa nina
i un ben numeral, per al
sorleig d'una nina de gran
tereatiy. Aquest sorteig s'efectuare entre cada cent
participante.
Les etiqee t es poden
presentar-se a le 4 oficlnes
de la SOCIETAT NESTLE,
Grareea Layetan3. 11, Barcelona.

BALTASAR FIOL

Es el millor paper de fumar

Ilem rebut el según/ avía als Iran'
cena
"Els francesas nen del primer de
gener al 31 de deiembte de ipor i residcnts en aquesta circum r cripcin consular (Barcelona. Grima. Lleyda, Tarragona. Sarsgossa. Osca i Blearq
€,Ijn InvItats a presentar•se o be ter -se
roneixer urgentmenr al Consolar Getrcral de Franca a Barce l ona (Plaga
Ca • alunya, 20 ) per tal ci inscriure's a
les listes de ressemblement de la
classe de 1024 Aquel avis es fa ex•
tenspi al, indrzenes nruinaris
ria. trup,u1m4ns a israelites, no naturabtrats escara, nascuts durant l'any
1004Al desame de l'Aleallia hart

55 5 3t s i enades les esrriptures

adjudreant a la Sonietat Foment d'Obres 5 Censtruccians la
subhasta relativa a l'empedrat
do diverses carrers de 1 EINAMpl i s d'aquesta cuitar, per la
qu Imitar. de 4,297.117 peeselas
i la de lee obres de constriletee
de la claveguera del carrer de
1 les Corts Cataianes, entre la
d'Urgelt i eieea (fEsparive.
per la queraaat de 789 81851
pessetes. Tetes dues van amh
carror, al pressup-:ist (le 13j O rime, Feren aut-íritzades, res pr..liaarner:r. pels fletarle
Farrus i Casades.

CARROSSIER
I

CARROSSERIES
DE LUXE',

TURISME
1 ESPORT
I -o-

REPARACIONS
teu pressupos tos

-oCotKes completam.ent
equipats de les millors
marques
-oTallers: »Mi, 35 al 39

I •

Tel. 200 H. • BARCELONA
•MIMI•MIW

si encara no ha probat

EL SABÓ
HENO DE PRAVIA
probil i notará des del primer cija eis bengics
efectes que li produeix en el cutis, Llancittejant-lo,
suavitzant-lo i perftuna.nt-lo intensament.

Pastill a

1.50

PERFUMEgIA GAL
/

1

URALITA

PER A COBERTES
PER A RECOBRINIENTS
Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 111 X 185 cm.,
t 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 cm,
Xapes "B" per a recobrimente:
tamanys 120 X 120 orn.
120 x 190 1 120 X 250 cm

Uralita, S. A,
MADRID

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL .
BARCELONA
Plaga A. López, 15
Teléfono: A 1648, A 848

Tapioques i Purés

1

FIGUERAS
sont els trillen del món
El senyor alcalde ha rebut
arta !letra de la Socielat "Lea
Amics de Maxime Eehivard", da
Ls 31-ans, en la qual expressa
bis sera> simpaties a la ciutat
de aBreelona, per haver destinat una important quantitat a
la reronstruccie del pobre trances Betley en Santerre, i n hi
morí el die 2 de desernhre (1,1
1911 :1(1(1.211 gran artista Matinee Certivard. que al Selle de
1913 hi coposa la seva lela -La
Dame a la roi:e". que fou unenimararnt celebrat,
El tinent d'alcalde senyor Cararaeh Is2 presentat a la Cansosi .) Central una moció damanant qua., tenint en cumplo l'oOr n Aen depressiu que tenso per
a Catalunya les bandes vermelies, sien sostiluides les batirles que porten els regidors p3r
unes allree que estiguin amb
mes harmorna amb la nostra
histeria.

Primeres Comunions
Devodon•ri g, Iteri,rdatoris. pres«ot.s.
Llibreria lubiraua. Portaferrissa. 14
Presidida pel regidor eenyer
Domenech i itésistint-Iii en representeeió d, •Ajuntarnent
ttnent d'alcaldu senyar
es celebre la subhasta per a la
construcee6 da la lancs m'ojeelada per a la playa d'En Pep
Ventura (Yallvidrera), pet tipus Je 11.317 vasset,as. Per
lieitadors fon declarada deserta.
Anal) l'assistència de delegats
nombrose3 entitats va celebrar-se la
reunió convocada per la Institució
Catalana de Cultura Integral "Jove

Atlántida", per organitzar una excursió-homenatge a la Devesa de Girona, prenent-se record, amb unänime criteri, de convocar, amb la firma de les mes itnportants entitats
adherides, a trova reunió per al proper dia ts, on es donará compte del
programa de la testa a realitzar. pregant-se que enviin representaci6 personal les entitats que han traméis per
escrit la seva adhesió a l'esmentada
iniciativa.
La Secció d'Excursions de l'A s eneu Enciclopèdic Popular ha organitzat per al proper diumenge. dia
una visita col.lectiva al Gran Casino
Metropoliti.
Lloc de reunió: al mateix local de
l'Ateneu, a tres quarts d'onze.
Pcr assistir-hi serä precis, en entrar, presentar la contrasenya Tinacripci6.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 11,
Al local de la Societat Vegetariana
Naturista de Catalunya, Princesa. tu,
primer, se cele'erará avui, divendres,
a les nou dcl vespre. una interessant
conferencia sobre " Els ciectts del tabaquisme a la vista", que estará a
cauce del metge doctor Jofre.

miEsVILANOVA UNI056
Diumenge vinent , a les onze del matí, cl proíessor Francesc d'Espinosa
donará una conferencia al Radio Club
Catalunya (P l aca de Santa Ancla, ge
sobre el tema "Selfs i capacitats. El
sea calcul i construcciO".
El cónsol d'Espanva a Estocolm
fa avinenr inc trobant-se accidentalment a Barcelona. findrá molt gust
de factl n tar tota torna crinforrnac:ons
sobre el mercar sute per als productes nacionals. Fins CI 20 del QUe 5,2111
rebria al seu dom i cili. Corts Lata!anrs, 583, pral., de deu a onze i de tres
a quatre.
Catarros, Ber r ee/ara. Pronnuitie
niques. •5 curen r somirrient Ente
IOS ruta', Comener Comenta
A la darrera reunió del Comite. presida pel senyor Pla!a,
s'aprove el projecte del cartell
anunctader, encarregant el seu
tiralge als tullere Oliva de Vilanova.
- S • han rebut nombrosea
adhesiens
D'accird amb Comite
de l'Exposició In l ernertional riel
efeb.e s'es t udia la muriera corn
el repartiment de premie pot
tenir mér alracei6.
La nuaniiial destinada a
premie serä l ambe enguany
mol' importan!, car hi ha l'atencee que ele sed anunei sigui un veritable eslímee

RAMOS

Ciitt

Meocimä

preus minims

PELAI ,I0
HOSPITAL 2? i 19

Sobserita per una nembrosa
representaitió d'entitats, propietaris i velos de Sant Gervasi, aha interessat al Monieipi
perve s'obris ràpidament el
carnee
Ganduxer fins al passeie de la 133naneva.
La C.stnissid do Foment en la
emes darrera rein:,>, fent-se
chrree da la tranee e ndenzia 'le
la millora. alarde efectuar corn
més
l'exerepiacie
dele terrenys i finques afectats.

per guante-a& Tornä completa,
ment restablert.
SI. Ch. Petit-Dutaillis lee
peetur general d'Instrucció
blira de Franea, acompanyat de
director de l'Insteut Fr ancés de
Earcelena 31. e. A. A. Entraste
per c o mplimentar-lo. M. pret.
Dutaillis ha vingut a Dareelone
per inspeccionar les eseoles
francee..ee de la nostra eiutat,
tina cornissie del Reine meto
Club Per a solletitar una tele
ve.ncie Kit Trofeu ArMangue
El vier- p resident de la CO.
missi6 d'Eeramplis senyer
1(.ni Prim i al tres compensa de
la Cemissie per invitar-lo a un
almijar Intim que es va cele
linar ahir( a l'Hotel Ritz.
El -Bo!etín Oficial" del .e6
d'abril Unirlo va publicar les he
ses per a la provisie d'una isla:
Ca de protessor de ?es Escotes
del Pare del Guinard6. A tose
els qui els interesse poden pa,.
sar per les Oficlnes municipis
de Cultura on els seran (edil,
tate els detalle que sollieltia.
La ?maya Pinya. continuant la se
va actuació brillant, está organitnut
un gran ball per al cha 2o de auje
a la tarda.
Donas l'éxit une va tenir el cele
el sis te de gener proppassat, ea da
creure que aquest tindrà canee e4
solemnitat.
Pcr a dr e alls, al domicili de la Pe
aya, Rec Comtal, 8 i so, sute, se
gema.
Treballant del seu ofici de mecí.
níca. Cerera Rull Vives. de n ame,
s'emputä el dit segon de la toi de.
ta.
El fet °corren& als taller, qrse el
selnyor Francese Canals té al núm. g
del carrcr d'Aragó.
El nen de 13 anyt. Jaume Girr
Juli3 c;igue en un barranc de la Fati
del Lle6 (Sarriä), produint - se una le
tilda remesa al parietal 1 una alta
1 espatlia entierra i una torta cuantió al tbrax.
Rom Mula Penya. de 32 aeys,
vengué una dosi d'acid cloridic
Fou portada al dispensari del ditrine tinque, on se li aprrcia tala t.
toxicació de prondstic grcu.
El Comité del X1 Concurs Ex.
ski° Internacional d'Alirnentagi,
Higiene i Agricultura, que tiodri tr.
a Barcelona dcs del 25 de l'acta'
al so de ruy. ha acordat prorrog
el termini d'admissió d'expositm
fins cl ProPcr dia 15. perque pagar
prendre taut en tan important ce.
t amen altres molts industrials, ess
merclants i agricultors que de dita
rens provincles espanyoles se li has
dirigir sol licitant emplaçament per a
la instal lacia de Ilurs productes I eis
pe ci ala a ts.
Les pericions de concurrencia pe.
den. per tant dirigir-se fins
dia a la Secretaria General del Ce'
marinen. Ample. 22. primer.
El jurat de recompensa ha queda>
ja constituir. figurant-hi els delegas
de corporacions i entitats agriceles
industrials i comercials.
També ha quedat fixat el prora.
ma de les festes, cicles de cante-res.
cies i diferents concursos especial'
cae tindran lloc durant la celebra&
del Certamen, l'èxit del qual estari
realeat per la importancia i origina'
litat de les instal.lacions de grel
nombre d'expositors de totes les teres d'Espanya i de restranger
figuraran en totes les seres seccions

CAMISERIA

Fin
Jaume 1. núm. 11
es p ecialitat en camises a

Mida
Gran baratura de preus

MOLT INTERESSAN1!
De VI al 15 del corrent podreu comprar, a preus de (ábrica. jos d'olles, easseroles, pots ,
esuorredores. etcè t era. Linrens
Germans. Rambla de les Flors,
número 30.
Complimentaren al senyor
alcalde. e I comandant d a
la marina espanyola senyor Josep dibarra i Méndez de Casts'), i I diputat a Cer i s per la
eireunserip,I6 de TarragonaReus-Falset senyor Eduard Recasens.
També el visite, acompanyat
del regidor senyar Nunell, eit
rector da Pesglesta d Sant
Joma de Greeia per oferir -'li el
pandd principal a la proceses') de
Corpus, d'aquella parròquia.
El regidor senyor Rovira, que
ha tornat de Suessa on eslava

II r. (El

1

'hosp'tal de la Santa Creu. GOLA NAS i ORELL£S
de
Passeig
'de Gratia, 83, pral. ?etilos' 3274 AI
Guariment radical de la fortor de ra,e (OZENAI.

VII

Melgo agn-gat dele Hospitals de PI'
J. de Llobet rfs. ()ola, Ras 1 Orelles. Consull0
1 a 5. Consulta econtenica de 12 a 2. libia. de les Flora, 1,

pivendre5. 11

de maig de ie,23
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re.— El ministre d'Instrucció
oca ha cdocat la primera pedra
. b ciutat universitaria, al Soldeed Jordan.
• jarjvà és deguda a M. Deutsch
i a fraarthe i consistrix en diverol vellons construits per naciens CSIres. corn l'Argentina. el Brasil,
›els Estar; Coits, els Estats Esj .,.atts, el Japó i la Universitat
,..sirecl, per allotjar Ilurs nacioía
miga:a se celebra. un barqueL
• presWnela del ministre
M. Strauss, pronunciant-se dieD'US
• ACCIDENT

DE POLICIA

ESULTA UN SUBDIT AMERICA MORT
p.a. to—Anit passada. en perserr un :asrector de Dolida uns mali raigué. disparantemes. relPs
:: fi rerälver, un projectil del qual
ra¡ iastaétäniament un jove súbdit
trsareerci, que exceda el cirrec
(arderat dusi Bane del sea país.--•
avis. in.—La Premsa dóna campe Le la misteriosa mort del súbdit
rr'anienza Mr. James Miller Pars.es. de r:.nt-i-cinc anys. apoderas a
iris d'una companyia d'assegurances
e Nora York. El susdit senyor sor▪
d 'ahir a la tt't del restanea. de l'Opera. quan en el bulevar
Itisherbes s'oircn uns quants disrs caient mort el senyer
Despee es va saber que els dispars
nefien dtm tiroteig entaulat a uns
netres de dietincia entre dos petres individus ale quals perseri En la persecució. un dele pors disparant-se-li el re'z qua portava a la mi. L'autópsolarirà si fon aquesta bala perita que mata el senyor Miller
ana altre delS dispara —Radio.
UZ.3 1 PASSEIGS PER ALS

KENS PARISENCS
h.: :o—La Prefectura de Poliun aprm-at la prcamsta del regí• Pate, proposta acollida per
•
su el Consistori del Consell

tendint a destinar !Ices es-

te: ea els passeigs i jardMs. pér
te es nois puguin jugar i

2rtgron les dides i les mainaderes.
ratera que les criatures no resir a pols carregada de tnicrobis
Xeges que ordinariament In ha en
:les de molta coacurrincfa.—HaUN CICLO A FRANÇA4
DEU POBLES ARRASATS
Ruines, ro. — Un cicló ha deixat arrees den nobles destruint nombrotollites.—Havas.

X2l.i GURACIO DE LA SISENA
¡PIRA DE PARIS
París, to—Al camp de Marc inauthir oficialment el ministre de

U. Dir, la sisena Eíra de
hre.
L'acmspanyaven el ministre d'Higiediv erlos clip-trate i senadors i nom.25 ragfdors.

la visita, que durá. llarga estona,
clterai per les sales de mecanica,
te cricitat i maquiniria agreola. serast pel pavelló del Melle i tertnilitt per la gran sala de Vitte.—Ra-

GEIXANTA-U...1

tors umb una Un de Chic bares [1E1111
campanya
Reina, 10.—El peridelic "11
Popote" publica una nota oficiosa dient que el text de la
contesta italiana a les proposicions d'AMmanya seria comunicat (-temía als arnbaixadors aliats

i el dissabte a l'ambaixador alernany.--Havas.
Roma, 10.—Es declara en els
'erres autoritzats que la nota
italiana serà molt bree; justifiectra la negativa francesa; dina. però, que hauria estat preferible que l'Enlesa hagués
dactat una contesta única. La
nota invitará després a Alemanya a formular proposicions
mee rornpletes i que puguin
inspirar mes, ennfianea a les
benes intencions d'Alemanya.
Per la seva part. assegura a Alemanya que no (ideara
.d'aprofitar qualsevulga ocasió
d'afavorir el començament
negociarions entre Alemanya i
els aliats.—Radio.
*
Londres, lo. — Regna la

eree.nea que la Gran Bretanya,
en la seva contesta a la nota
alernanya, es declarara clarament d'acord arnb França, pel
que es refereix a considerar que
les proposicions alemanyes no
constitueixen cap base de discussi6 seriosa.
Es creu que en la dila contesta expressará Anglaterra ela
seus vots perquè el Reich fani
una nova oferta, suficientrnent
serioea, per permetre que s'obrin les negnciacione. Confia
qtil en 17a dita contesta Alema nya aixecarä el to de la seva
primera nota.—Havas.
EL GOVERN ANGLES I EL
MANTENIMENT DE LA SOLIDARITAT ALIADA
Londres, to—Cambra del Comuns.
El ministre de Finances, senyor
Baléonn, president inserí del Coneell,
declara que el Govern angles es dóna
oortigne completan-ten: de :a Upo:tincia del marnenimentde la solidaritat aliada, base de la politica actual.
—Horas.
LA RESISTENCIA PASSIVA A
LA RUHR ADQUIREIX CADA
DIA MES PROPORCIONS
Dusseldori. lo.—Es nota actualreent
en els territoris ocupase una agudització de la resistencia passiva.
Els actcs dz sabotatge a les 'Mies
férres sofreixen desperfectes per les
explosione. essent innegable que s'estä
davant d'unes bandes cada vcgada Sea
ben organitzades.—Radio.

SEGUEIXEN ELS SABOTATGES
I LES BOMEBS
Duseldorf, na—Ahir a la tarda, a
la !Mía de Colänia a Gerostein esclati una bomba al pas d'un tren pel pont
situat entre Satzney i Mechernich.
El pont sofrí desperfectes, però el
tren no descarrilä.
L'Al:a Comissió interaliada aplicara sancione per aquest i aitres actes
de sabottage en les links férreas, con-tesas en dies anteriors.—Radio.
EL GOVERN ALEMANY INVITA
ELS GRANS INDUSTRIALS A
NO RESIDIR A LA REGIO OCUPADA I A INSTULAR-SE EN LES

IMMEDIATES A LA CONCA
MINAIRE
Dusseldort io.—El lpresident dele
empléate del Sindicat minaire ha dc-
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, rePens , areb la qual Garboy es mostrà tan ga'ar:e. 1 a cansa ae qua si no m'enganya, ves ua
eets sioneu en aquest afer?
La mirada esvaida de Heleher eonfirtnä elol'neet ment les hipóteeis de Mac Kenna, que de
E°31ed5 demanä:
—Dig ueu-rne amb prerisió quin ha estat el
ila Der de miss Sinclair en aquest embone?
ßeleher. desarmat, confessä de bon grat que
dele etitt l'havia descobert. L'absència
•iel, hthe r el deixava !hurra Aleshores explica O.
eteent, les succesisives artituds de Jessio Sine
Sir illar ronveraa
en el ecouP4":
Genther reaparegué:
Refina ja teniu algú de casa vostra
Us e 'p e ra al teläton.
N IUT Kenna ank vers l'aparell i tornà gaita .
-,
seguida.
eZenyers —rinunciä. una mica solemne..-.s¡
Petit lee de ICS deduccione us divertelx, tinleu Oteó de dedicar-vos-ha
La Cambia de
jratens eciens refusa de liquidar els comptes
e't : ITTnst
de leetläntic. La dimiasió de Majen41:, ha e stat arceptada i dernä les fineetreles
te?t, e ta banca seran assaltades... I ara que
aludi els que es trobaran dins el remolí del
Peale!
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ðe sabolalges
clarat que el Govern ha invitat els
gratas industrials a no residir a l'Alemanya ocupada i a installar-se a les
chites immediates a la cionci, des
podran dirigir i vigilar llurs explotacions cense perill d'incidents amb
les autoritats franceses—Radio.
ELS MINAIRES DE LA RUHR
VOLEN UN NOU AUGMENT
D'UN as PER CENT EN LLURS

JORNALS
Dusseldorf, to.—Entre els minaires
augmenta l'agitació.
A MéS a més del recent augment del
13 per roo obtingut sobre llurs jornals, demanen un nou augment de 25
per ion, puix els preus de les subsistències continuen essent cada vegada mes elevats.
Ets dirigents comunistes anuipcien
que si no seis dóna satisfacció provocaran una vaga.—Radio.
VAGA GENERA DE PROTESTA
A LES FABRIQUES KRUPP
CONTRA LA SENTENCIA DICTADA PEL CONSELL DE GUE-

RRA FRANCES
Essen, 10.—El Gonsell dele
brers de les fàbriques Krupp i
les diverses organitzacions sindieals oberes han deeidit de'e
claree la vaga general demà, divendres, des de les onze fins a
los guatee de la tarda, cona a
protesta contra la sentencia die
lada pel Caneen de Guerra de
Werden. en la carlea instruida
contra el baró Krupp i mis altres directors de resmentada
fabrica.—Havae.
Berlín, 10.—La tPremea protesta violentament de la ciendemna que ha estat impensada
al bard Krupp von Bohlen.
Els establiments Krupp
declararan en vaga aviri, divene
dres, en tenyal de protesta per
la dita condemna.
El Govern de l'Imperi ha encarregat als serle representants
alemanys a l'estranger que tranadita una nota de protesta a
l'opinió públic per l'enjudicia,
ment de Krupp.—Havas.
EL PITOCES KRUPP
LA REVISIO ES PARA PROBABLEMENT A DIISSELDORE
Dusselclorf, 10.—Els condena
nats pel Censen de Guerra de
Werden han demanat la realaló de la causa sobre els sudceceos d'Essen. Han estat concuits a Duseldorf, on han ingressat a la presó militar de
la ciutat fins que es decideixi
respecte de Ilur recurs. El nou
procds es veurä probablement
a Tauseeldorf.—Radio.
ELS EX-COMBATENTS ERAN-,
CESOS I L'OCUPACIO
Vichy, 10.—El Congres Na-.
dona) d'Ex-combatents de la
gran guerra ha aprovat una ordre del dia de felicitació al pee-.
ident del Consell, senyor Poincar, aprovant, plenament, l'ouu.
pació de la Ruhr 1 atorgant un
ample vot de confiança al GOvern, per mantenir integralment
les estipulacions del Tractat de
Versalles, i rebutjar tot intent
de reducció dels credits de
Franea, accentuant, si fos neretesar, lais de mesures coercitives contra la vacillant Aloen a nya . — Hava s.
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possibililats." Cal dones, que
enginyers, industrials, comerciants, savis, agricultors, curin d'extreure d'aquesta terna,
sense exhaurir-la, tot elle) que
pot donar per ajudar la Bélgica
: mitre a revirare i a existir.
"Calen, diu la "Ilidependance
Belga", bornes i capitals. Cal
que uns i altres s'uneixin per
orientar Hurs destins cap a
aquesta terra fantästica que
nonada dernana d'obrir les innombrables reserves dels seus
tresors agricoles i minerals."
Per a arme cal voler, cal gosar.
Heu's act la tasca de la joventul! Car en això hi ha un esdevenidor de promeses luxuriants.
"Només depen que el javent belga obri Hurs mana per copsar
els fruits daurats d'aquest jandi meravellós."
Beil Ilengualge, que canas a
catalana sotmesos i àvids a la
regada, eseoltern gelosos. Molt
s'ha perdut, segons el diari do
Brusselles, en la darrera guerra. Porta un guany do notori per
a Bèlgica: les relacions internacionals, en aquests moments
mes intimes. Bélgica vivia,
abans do la guerra, relativa-.
ment isolada. Mantenia retadoras cordials amb tetes les nacions, però crea relacions
nyanes, quasi exclusivament
comercials. Era poc coneguda a
l'estranger. Tant, que els industrials belgues, per vealdre
Hura produetes, havien de rnanllevar una etiqueta exótica.
Cal només evocar ràpidament
el record dels quatre darrers
• anvs transcorreguts per obser' van el canvi. No ha passat un
' més sense la visita d'algun cap
d'Estat, de ministre o d'agrupamcnt intellectual o comercial. Horn estudia Bèlgica, hom
demana l'ajut belga. Hi ha Utualment a Bélgica una vida internacional intensa a la qual
prenen part no solament els
aliats de la gran guerra, sind
!atabe els neutres: Suissa, ¡lo! landa, Dinamarca, Espanya,
l'America del Sud... Els contactes es multipliquen, se cerca
l'ocasid de suscitar-los, fins i
tot es produeixen espontäniament.
Te Bèlgica més rrerits que
les altres nacions? ,Segurament
que no. Pecó té una virtut: no
es bellicosa. Petita nació feble,
no cobeja l'hort del rel. Avida
do pau i de treball, simbolitza
la humanitat de les nacions. Ben
regida, ben governada, s'ofereix corn a exemple als filtres
nobles petits, presents o futurs
i en la seva história assenyala
les fites veritables que cal recórner per a atènyer el respecte universal que avui la cireurnda.

SEIXANTA- U...I

individu que es trobava també men-

LA CONFERENCIA DE LAUSANA. — LA comissio ECONOMICA
Lausana, ro.—La Comissió económica cha reunit avui.
S'han produit grans divergències
entre els delegats turcs i els aliats
en tractar de la qüestió de la navegació dels vaixexells de cabotatge.
El cabotatge havia estat efectuat, fina
ara, per vaixells estrangers. Els turca
es neguen a acceptar aquesta situació per considerar-la com una resta
del regim de les capitulacions.
Davant de la impossibilitat d'entendre's es decid( ajornar la discussió d'aquest asumpte.—Radio.
Lausana, to.—E1 Comité general ha
prorrogat per deu anys el reembarcament deis bono del Tresor corresponents als anys zeta 1912 i Ida
Deanes, ha acceptat per a Turquía
un tracte igual al que tenen tors cis
Estats SUCCCSS075 de l'Imperi otomä.
Les anualitats resultants de la participació en el Deute otomä seran lliurades durant not anys despres de la
signatura del Tractat, unte interessos.

La important qüestió del pagament
deis cupons pertanyents als empréstits otomans, segueix siense resoldre,
puix els turcs temen entrar en una
discussió directa amb els creditors de
Turquia.—Havas.

LES CONSTDERACIONS DE
FRANCA ENVERS TURQUIA
Constantinobla 10—El Goe
vern francas ha encarregat a
l'Alt comissari inter1 resident a
Turquia que dirigeix una coe
munieació a Adman Bei, reprea
sentant del Govern d'Angora 11
Constantinoble.
Referent a les manifestacions
qua Adnan Bei teu a Pencarree
gat de negocis do Freno, l'Alt
comissari francäs es donarä
per informal,. Entre altres co.
ses, negara en la sera comunie
coció que s'hagi fet cap concentrada de trapes franceses a Sta
na.
Manifestara que Frenea no
ha rialat l'acord d'Angora. abssrvant eserupulosament totes
les cläusules, i en especial les
contingudes en els articles sea

peculadors encara mes formidables qtas ell i
die cobegen la sera fortuna. Altrament, samposa una reflexió: ereus que a hores d'ara hi
ha a Nova York una sola organitzaeia pública
que papel sofrir sense perill una enguata* olla
VIII

Laceen-sor davallà els dos joves i Mac Kenna a l'"hall" del gratacels. La nava de la decisió draconiana presa per la Cambra de Cornpensacions contra Majendie apareixia ja a la
"manchetto" deis diales del vespre, les edieions
deis quals se succeien ràpidament. A fora hi
havta el brogit de le egrans diades de lumulle.
I, fe 1 Ist, la noticia n'era de trasbalsadora! El
formidable Trust de l'Allantie, amb les seves
centones de milions de dipòsits, era al caire de
la fallida...
Abatas de Borlar de l'edifici, Gunther satura
per parlar amb un petit empleat de la calza
que, amb la cara convulsa, li demanava consell.
Mac Kenna ße n'aprofitä per dir a Beleher:
—A propbsit, ja que sou amic de miss Sinclair, traeteu d'enbrinar si ha jugat a la Boa.sa i, en cas afirmatiu, de quin intermediari s'ha
Servia
T---De manera aue véls creieu en el panic?—

I0.

jant en una taula propera, dispara
sobre els esmentats personatges diversos trets de revólver.
El delegat rus senyor Vorowski
bu mort a Lacté i els senyor Ahrens
i Sturmer resultaren ferits de gravetat.
L'autor de l'atemptat sembla que
As un adit suís membre de la
Higa nacional "Vandense". Aquesta associació havia realitzat fa dos
dies gestions prop del senyor Vorowski cncarninades a qué aquest
abandonés immediatament el leedton de Suissa.—Havas.
Lausana, 10.—Aquesta nit el delegat deis soviets a la Conferéncia
de Lausana, Vorowski, co trobava
se,pant a l'hotel Cecil.
Un súbdit suis que estaca aseegut en una de les taules properes
s'aixecà de sobte, es va treure un
revólver i dispara deu trets contra
Vorowski.
Gairebé tots els trets feren
blanc. El representant dels soviets
ha quedat mort a l'acte.—Radio.
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--Que role dir?—va ter Beleher—que no ces.
sa y a de pensar en Majendie, tan estole anit
passad a.
ellinther aleshores parla amb abundor i Bella
rber, a mesura que dissertava el seu amic, seguia arnb sorpresa l'expressió del seu castre,
que eransforr»ava aquell rainyd ocies en un hoa
me d'energia i de ruda experiencia.
—La crisi que estem travessant—deia Gunther—ens presenta a America sota el seo asa
pede pitjor. Ordinäriament no veiem silla les
façanes sumptuoses de les coses, els gratacels
que ens donen la idea de les industries culos,
sals. Ens refiem de les estadistiques 1 ene enorgullim amb la idea de la nostra grandesa. Vea
rb l'honradesa és el moll de les col.lectivitats
van e toses.
La mala fe de una feblesa económica, una tara. Una companyia que, per asseguren la sera
independenria compra la consciencia dels
gistrals, els prepara per esdevenir "chantagistes", D'altra banda és molt dificil d'establir les
responsabilitat s. Es el capital qui ha corromput
da politices o be la corrupció da una conseqüena
oia necessaria .del nostre imperfecte Meoanial
me potala?
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—OLondres, — la Cambra dels Cornees, i després de breu discussió, que.

i un allre d'aloman!

Lausana, jo. Urgent.—Avui, al
rnenjador de l'Hotel Cecil, en el qual
s'estatja la delegació russa, ha ocorregut el següent succés:
Trobant-se menjant en una de les
Sanies cl delegas rus de la conferencia. senyor Vorowski, el cap del servei de pretinas de l'Ambaixada russa
a Berlin senyor Ahrens i el periodista alemany senyor Sturmer, un
I

ene un

fels

faiXells

1111 sfidil me dispara den trels de redl y er contra el deleiorowski, malani-lo i ferillt

Aquestes petites unitats nacionals, per exemple Holanda,
de la qual tardes de coses belles reporta Joan Sacs; per
exemple Bélgica, a la qual ens
referirla ferien per a Catalunya
un interés apassionant. Ça enne
lla en Hur extensió territorial
equivalent a la de Catalunya,
lambe en Hurs directives poliligues mosteen l'equilibri i la
sol.licilud a que aspiren) una
vegada hàgim ates la nostra independencia nacional.
Recorda la "Independanee
Beige" en une recent editorial
uns mola justissims de Leopeld II, ronegut pel Rei-gegard:
"Els paises de territori limitat
tenen un interès moral i material d'irradiar enllà de llurs estretes fronteres e . No pas en-Tesos per una folla passió anexionieta, no pas malalts d'imperialisme agressiu, ans noblernent,
atenta a les necessitats elementals do la nació, que comporten
sempre una normal tendencia
expansionista, sana, !loable,
propugnable, millor encara: ineludible. Com remarcivem en
transcriure fa pocs dies uns
cornentaris sobre el terbol naeionalisme futurista deis italians—molt germànic després
de tot, això es, dernegrefic, niele—, el veritnhle imperialisme As protector, intelligent; As
una fundó providencial sanearregada no pas a una massa integrada per milions i milions
d'esser consanguinis, sind a una
minen: fa clarivident, previsora,
competent.
No es, dones, l'imperialisme,
1
segons aquesta aceepció, una
irrupció d'ene.rgúmens afamats,
ni de mares fecundes, sind un
ordenament, una disposició fa-,
vorable als intrrcsso de la minoria, una jeuarquització de
grutas humeras sota el control
del grup assenyalat per la seva
aptesa. Holanda. encara, es un
exemple. Com inl6s ho fou Anglaterra. Cona Prússia (no pas
Alemanya !) .. Cona Belgica. Com
Catalunya, segons. els nostres
càlculs
I L'esdevenidor do Eelgica, segons el diari esmentat, estä 11i' gat estretament al de les seves
colònies, dad que ealgui felicitar aquella qui posin en valor
les dens d'ahurelänein i de prosperitat reservades a la coLlee tivitat, a la voluntat, a la inidativa dels ciutadane d'agiten
• pals. L'Imperi colonial belga es
d'una riquesa prodigiosa; de
llurs flanes mieles se'n poden
extreure elements fructuosos
per al manteniment de la vitalitat de BZ,Igica. Segons Pierre
Daye, l'imperi colonial belga,
admirable, es pol considerar
com el mes vast receptacle de
que una rancie) pugui disposar.
"El Congo, escriu Daye,
verament un dels palsos mes
rice del mdn. potser el més ric."
Patriota agua però continua:
Es a la vegada un dels mes
mal explolate". No es una critica, escriu un comentarista, sinó una crida per estimular la
perfecció. Els transports, la defensa territorial, l'administra' ció, la situació dels indígenes,
la justicia, la higiene, tot alzó
! As massa nou per ésser perfet.
Conga, din tambe Pierre
el
I Deeye, és un país de fabuloses

de l le i leida"
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per als n'ataos
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pari,
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I la fa mh ra de COffins sgri

iss3ssillili de browski, delegat nis

petents i els grogs in-

Es esiablimenis krupp protesten de la cortina deis die -

, lo . — Davant dels repreamta nts diplomälies acreditats a París, el ministre d'fna
tr acia pública, senyor Berard.
d presea l'acte solemne de
telecar la primera pedra per
•1a edat universitària. des'ova a l'allotjament dels esfrareosos i estrangers.
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ELS PROBLEMES D'ORIENT

A

di aprovada una moció autoritzant al
coronel Towthope per presentar una
proposició de hei especial, disposant:
Primer} Que sla d'iraposar una
multa, que es fati efectiva abans de
sortir del porta al capità de qualsevol vaixell que transporti viatgers,
sempre que aquest, en sortir de qualsevol port anglas, no es trobi en condicione de poder facilitar ais passat.
gens una raonable quantitat de vine,
cerveses, licors i altres begudes.
Segork Que en les sdgóes
dicccionals angleses, els capitans dels
vaixells hauran de facilitar als paa•
satgers que ho sollicitin una raorabls
quantitat de begudes.—Havas.

gon, sete i onzè. als guata
referia Adnan Bei.
Pel que respecta a Partida
segon relatiu al canvi de pm,
aoners, fa constar que França
ha cornpler totes les seves dalia
gacions, des del moment quel
Hiera a Turquia 64 preson-cret
detinguts 'Siria 1 39 que ha
eren a França. Franca retinguel
solament set presoners turca
en vista que Angora, que tenia
39 presoners francesas, aolg
n^havia alliberat cine.
L'article seta ha astat !ined
fldelment observat per Frene.% j
aquesta Obrä en tot conforme ti
les »ves pieseripcions, »neta
dint ajo regim especial, ana14
pressupost a l'autonomia
Sandjak i Alexandreta. Franga
escollf entre efe súbdita tares
tots els funcionaris Ce la dita
poblada que havien de prestar
Servei i donä tota clases de fea
eilitats perqua el Govern de
Turquia pagues ntilitzar el port
d'Alexandreta.
Referint-as 51 Partiel'a -cine&
relatiu a les Duanes, de sabut
que el servei de Duanes trances
1 els delegats turcs testen siga
Dat un convertí que està pen.
dsnt de ratificacid per part

"n
En"ra
lair evii ioinunIcaci6,
bomissari trances recordarà el
paper de conciliaci6 exercit a
Lausana respecte Turquia pela
representants francesos, ten!
resaltar els aventatges qu3 per
lxò obtIngueren 41s turca. —
Hayas.
GRECIA NECESSITA DE SEGUIDA LA PAU O LA GUERRA
Londres, too—Coratmiquen des d'Atenes al "Daily Express" que el Go.
vera grec ha encarregat a Aksandris
que surti cap a 1.411.11111.
L'objecte d'aquest viatge seria prds
gar a Venizelos que declari als aliat

cale Grecia necessita una pau

iftliftl

¿jato.

De ro asee així, hura. d'aeudie •
les armes per salvaguardar elt sea<
intetessosl.—}lavas.
UN NOU PERIODIC TURC
Constantinoble, so —El Govern

gura ha concedit antorimació expresa
sa per tal que pugui publicar-se al
darrers de maig im guau periòdic (In

es titulare "Halle" i per tal que ptes
gui circular pez tot el país.--Iiaaals
LA GLANOLA: l EGIPTZ
El Caire, to.—Ahir 1s registrar.«
ca casos mes da peste—Ha-cas.
L'EX-SOLDA DE TURQUIA
Alexandria, to.—L'esssoldi da TM%
quia, malgrat de seguir molt delicati
ha embarcat cap a Geacera atal4
seu fill i seguici.—Havas,

Fulletó de LA PUBLICrTA'P

sent si es verifiquen algunes de les meves ¡Par
pites.
—Dsduceiót—observä Gunther per inquie4
lar-lo amicalment.
—No ben bd. Em concedireu que puc intea
ressar-me per una o dues persones de la vosIra reunió per altres raons. No, serkyors, no
plasenteiern. La daduceid es un excellent mitoda quan 5 3 sep utilitzar. Pera el gran, el
sol mitjä d'acei6 és la recerca del motiu. Si
descobriu el motiu teniu noranta nou probabilitats sobro oent d'haver el criminal. "Cui prodest"? Qui tenia necesistat de robar la baga?
Qui havia de robar-la?
—Pera es possible que dues a tres persones
linguin el matoix niotiu do robar?
--No ho rieguen...
—O 115 que el robatori sigui el moviment irreflexiu d'una dona que després no hagi pro,
vat de vendre la baga.
—Possible, molt possible.
—Aleshoree, mai no la retrobarem.
—També as inversemblant.
---De tole manera, vas no penseu que equ•st
sigui el nostre cae. Digeu-no's francament el
vostre paree.
—Us ho repeteixo, jo no m'escarraeo per saber qui ha pres la baga, sisad per que l'han presa. Dintre quaranta vuit horas veuré reunits
tests els informes relatius a les interessants
personalitats que ens ocupen i aleshores em
rä permes d'ésser mes comunicatiu..5

Divendree, 11 de maig de 923
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La Música

pin; "El prfncep Igor", danses,
Beredine.
Dia 27, diumenge, a dos,
queme de sis de la tarda, quart
festival.—Müsica iLerica.

SERVEI METEOROLOGIC DE CATAUSY4
Dial° de Maig de 1923
1. FITtl ACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
2. ESTAT DEI. TEMI'S A CaTal,UNT'S A LES 8
7 DEL 111.ATI.—(0/acriliclon g d'Europa, Nord d'dfrica ¡
D1lL JIAT1. — (Obsertmeinna dele X•ret oft0OrOl6giCO
dtldnfir. n'Ondea p'i telera/la relee fila):
''e"
catalana, enntenieadel per jel,blend:
Les balees pressione de l'Eurepa Central han
Eta general eal'atig Mire! i vit8 fluixos.
donat lloc a la formació d'un reanimuin esetinEn lea dereeirea 81 horda hi han hagut tem
dan al golrf de Genova. amb 'creps variable
a alguna Hect de Catalumn a i pluges gai-

del petill Valelegeren per defelneär la Ilibertat del retan.
tlebeu, tronce. en aquest arte, aquesta modesta preve dels
neetree sentilneets i volgueu
cridar amb mesaltres:
Visea Catalunya! Visca la
Franeal"
El voluntari N'Antrini Capell
feu lambe un elógi de la persenalitat del &idee Sole i Pila,
agraint-li tot quant ha ter per

'AMICS DE LA MUSICA
Diduns vinent, día 14, tiedrä
Primera part
Ilete al Palau de la Música Ca"Rapsòdia manxega" (en dues
talana el primer coneert de la
tanda de cine amb que aquesta parte), Eme' Vega: "Dues glose
ere:semana cloura l'anual enes. ses" sobre, temes populars,
tempestes a les costes del Mediterrani occidene
eche genes Ale,
\Valter Cieseking, el grau Sancho Maniaco; "Rapsòdia es-e tal.
pianista alemany, olista dele pi•n-ola", Albeniz.
Les altes pressions continuen situadee a les
eoncerts de fürquestra filarAt'OreS.
Segona part
tj et. Uf) un loteL'hoMeeta
mónica da Berlin, on acaba
reesant parlament, glossä
d'oblen"r juM. amb el mestre
"Marea catalana - (estrena),
gelsta dels catalana en
guer1 tireangler, -director d'aquella Casademont; "Pana de Fanalra mundial i roíninenant-les
faeoea ce. questra, un triomfen res", ee "Canigó, Pal.issa insqola ja , que van estar units Ar1
la interpretació de diversas trumentació Oliva) ; " Recorsolicite Mantente terribles de
caree Ces j'evos compositora dara", sardana (primera audi_
:Huila, beerneixin estent-ho enlofieinanys, es el ;olista que la cid), Garrota (insteurnentaci6
ces'. La data d'avui — diu —
Direecie de.s Ames de la Mú- Lamote de Grignon); "Los oreene conmemora la primera basica ha contractat per a l'es- netes", pantomima, laeanditalla en que prengueren part
mentada :ten& que donarà 'loe zaga.
els voluntaria catalans, harem
a coneixer una de les figures
SS.
de coramemorar-la cada any,
a:as representatives d'entre ele
coM en el present.
pianistes moderns, tai com tio
Dissabte vinent a les dcu de la vetAgraeix l'homenatge 1 el fa
Ca creure el fet de que sui Ili, a l'es .,atese da La Violeta d'En
extensiu a aquella altres ceneconsiderat per la crítica alema- Clave, (I:cc Com:31, 17), el distin3it
penys — En Lluis efassot, N'Alaya corn l'hereu de Buzzoni i artiva Jora Napelli donara un red.
fans Meseras, elarius Aguilar,
D'Albert.
tal de violi. acompanyant-lo ei pa-etc. — que en de moments de
nis:a Josep nomen.
prora na encoratjaven per a
• LA SCHOLA ORPHEONICA
El programa es:à corrpost d'obres
la lluita recordant-vos que darPer ocupar el cärrec de mes- d'Haendcl, Beethoven, S4in:-Saens,
rera vostre hi hacia tot Catalutre director de la Schola Romeo, Toldrà, cc, prometent ésser
nytt, que vela amb satisfacció
Orpeeenica, ha estnt nornenat ro veritable éXit per als organitradoes
l'heroic comportament dele
el conegut müsic N'Adrià Es- i artistes.
seus filie. Acaba protestant
' guerra.
••nn•••••n
les vexacions de que eón cfcti'e e-EN-1s auleaRIonS A BARCELONA —(Sondoine* e reMagiera Thu,.s
1 4.1 reatt:
Na cal dir que la Direccie de
Mes el catalana, -an terres de
Altitud, metres:
230. soo, 1000, 2000
- la r &hola Orphebnica ha troFreno,
gràcies a les intrigues
NNW, NNE, ENE, W,
hat un element de vätua amb el
Direcció:
d'aquells que durant la guerra
3,
0,
1,
8,
•rnestre r.squerrä, el qual pen. Yclocitat metros per segon:
foren els seus més declarat.
- sa remoure novament aquell
enemics.
enfilall de zaneons i quedrets
El parlament del doctor Soque tant es varen aplaudir duoBsErtvAToru elETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
lé i Plä fou molt aplaudit.
rant l'actuacia da la Sala Mercè. ORGANITZADA PER L'EXPOSI.
Hoces d'observaeló: 7, 13 113 horca
El eenyor Gaietä Liaras, diu
— Tennemetre sec: 19 1, 170,
Barón-tete:e a zero i al nivell de la mar: 753'9, 758'4,
que ele francesos que viuen a
CID DEL MOBLE I DECORACTO
16'0. — Termòmetre humit: 13'8, 142, 139. Humitat (centesanes de eeturació) : 94, 72,
Catalunya consideren els caYESTrCALS ef IISICALS A D1NTERIORS, A CARREC DEL
78.— Direcció del veril: NNE., SeleV., SE. — Ve locitat del vent en aletees per etaeon: 2, 8. 4. —
talans com uns companys. Els
L'EXPOSICIO DE PRIMAVERA FOMENT NACIONAL DE L'HO.
Estat del cel: nuvoies, quasi tapat, tapat. — Classe de núvols: crimulus-nimbus; Fr.-cúmuPireneue per a elle no g en mes;
los, ciinmlus-nimbus; ceimulus-nimbus.
La Banda municipa, dirigida
que un !lee d'unió entre els eaTICULTURA
Temperaturas extremes a l'ombra
pel mestre Lamote ce Grignon,
talane de l'altra banda i ele d'aMlixima: 213.— Mínima: 1e'5. elfnima arran de terra: 132. Oscil.lació terincernedonarä en la Exposició
Prie
Condicions eel Cantor:
questa. Parla de la seca pätria
frica: 68. — Tentpeentura mitja: 179.— Precipitació agriosa, des de les 7 hores del dia anteer guatee festivals musie
va
Article primer.—L'Exposició horti/Mita (el Ress3116) i fa remar.
rior a les 7 hores del dia de la data: 16 milimetres. — Receniregut, del tent en ieual temps:
al interpretant el programa cola tindrà lloc els dies 25. 26 i 27 da
car la gran comunitat de 5 ,, ntir
ti! quilemetres,
:gua a continuació s'expressa:
maig de 1023, si circurnseáncies
ments que la uneix amb CataDía 13 de rosig, diumenge, a clima o altres no sitj oposen, a les
lunya.
lelos •quarts de sis de la tarda, :taus dels Palaus de l'Exposició del
El que han fet ele catalans a
tallacions presentades el dia 25 de
erIrner fiebtival.—Música frane Moble.
obra del popular dibuixant i la guerra — diu — ha estat
maig.
atan;
de
les
quatre
de
la
tarpintor
N'Alexandre
tarduncts,
coneärrer
al
ceoArt. 2. — Podran
¡teeer
forea reconegut pel avene
•
da. Cap concursant podrà estar prePrImerse. part
pergamf en el qual els volun- trences que pague vence com
coca CIS SOCi5 del Fornent Nacional
taria catalans fan avinent el a l'altre costal del Pireneu hi
• "Phedre", obertura, Massa- d'Horticultura, siguin professionals o sent a les deliberacions.
Seu agrafment al doctor Sede i
Art. 9. — Es concedirà un primer
nett Minuet des follets, de la aficionats que ho tinguin per comehacia qui sentia un veritable
Plä per hacer es:al ell qui du- amor per a la nació germana.
Dampnatin de Faust, 13erlioz; nient, sense mis limitació que la de premi a la millor collecció o selecció
de flor tallada, composta de les vaDi:necees, a les deu de lavet- ran/ la guerra va saber enco" Marche hongroise " , de la l'espai de què es disposi.
Franea des de la guerra s'ha
lla, es celebre al Bar Monu- ratjar-los per Iluitar pel dret convertit en defensora de les peDainpnation de Faust, Berlioz
Art. 3.—L'admissió d'inscripcions es rietats mes modernes, dc preferencia
mental el banquet commemora- i la llibertat.
(instrumentar-16 Oliva.;,
tascara cl dia 2ci de maig, a menys obtingudes pel coneursant. Aquest pretites nacionalitats; jr no comque en data anterior haguts estat rni consistirla en un diploma i 25 0 tiu de l'ofensiva de l'Aneje que
Feu rentesa del pergami el m'ene m'irgue no ha de protegir
Cagona part
els voluntaris catalans de la voituilari senyer Comerme amb Catalunya. Jo us asseguro, no
comprarais tot l'espai, essant, co aquest pessetes; un segon premi de 150 1:ca" Patrie " , obertura, Bizet;
immediatament suspesa la inserir:- setes i dos tercers premie de 50 pes- Gran Guerra oferten al seu en- el seguent parlament:
obstant, que si arribes el mo"Phaeton", poema simfònic, cas,
lisiaste
admirador el doctor
ados.
cid, de nous concursants.
ment de les vestres reivindica,
"Estimat doctor Sold.
Saint-Saens; -La Boite a Joue
Joan
Solé
i
Plä.
En
la
seca
de
plantes
s'atorgarà
Art. 4.—Les persones que desitgin
Pea-me un honor que estic ciers trobarfeu agur melle
j ,ui", Debussy; Dejanire ",
L'acte es v•ge molt concorun primer prenii a la rnillor collecció
SainteSaens selecció • i arreglo prendre part en el concurs hauran ¿'a- o selecció de plantes, el qual reineis- regut. Entre els aseistents hi molt Pluny de mdreixer, he es- franceses que us ajudarien en
dreçar llurs inseripcions al Foment
tat designat per portar la ven la vestra tasca.
Larnote de Graznen.
tira en un dip!orna i 250 pessetes; hacia els voluntaris catalans
El senyor Liaras fou també
en aquest acre per el qual els
Dia 17, dijous, a des quarts Nacional d'Horticultura (Foment del s'estableix sial mateix un segon presenyors
Guillem
Conesa,
Juli
de sis de la tarda, segon festi- Treball Nacional, Plaça de Santa An- mi de 150 pessetes i dos tercera de Comerme, Antoni Capell, Ama- voluntariS catalans que a la Le- molt aplaudit.
De sobretaula va parlar-se
sa, 4, primer).
gió Estrangera Iluitaren al cesval.—Münca aleraanya, Els que vulguin cencerree a l'Ex- cinquanta. En la d'art floral el primer deu Coll, Joan Nene, Francesa tat de la germana França, us llargament dele incidente eco:Primera part
regula recentment a Parle amb
posició fora de COCCI.175, ho faran cons- prcini consistirà en u:1 diploma i 250 Traba', Josep Aster i Jean Car- fern ofrena dels nostres sentipessetes que s'atcrgarà al millor tre- reras, els individus de la ColòPreludi i fuga", en do mea,. tar expressament.
mente de respecte, d'agraiment la bandera catalana, i el doctor
nia
Francesa
senyors
Enric
ball
de
flora;
el
argos
pretil
serà
de
jor, J. S. Bach; 'La flauta màArt. 5.—Vistes les inscripcions, el
i d'arnor, cre y ere ves, estimat Solé feu avinent que tenia l'ogica", obertura, Mozart; "Mo-.
Foment Nacional de 11-lorticuleura 15) pessetes i ele doc tercers de so. Diogéne, Joan M. Volozan, En- doctor Solé, sentimente que feriment de dos bisbes trenceric
Dorgebrav,
Manuel
Ribes
i
Les
dccisions
de!
Jurat
són
inapelxnent musical", Schubert (ins-. distribuirla l'espai disponible, tense cele,
SO5 per beneir la nostra banCialetä Liaras, els senyors Ale- han pres forma d'expressió en dera corn i quan vulguem.
lables.
erumzentacid Lamote de Grie pels resultats d'aquesta distribuci6 acel sobri present que aquí ceieu.
randre
Cardunets,
el
president
Art.
so.—Vistes
les
installacion
8/108 ): "Leonora", abertura nú- cepti cap responsabilitat ni admeti cap
L'acte ven a dos querts da
Jurat, podran els concursases posar de la Unió Catalanista En Vi- Igualment fern estensiu a tet dues de la matinada, entre actamero 3, Beethoven (instrumen- entexa.
ré'ols ind i cadora a Bula installacions. cena Ballestee, senyor Tort i el Comitè de Germanor i molt medicina a Frana i a Catalutecle' Oliva).
Art. 6.—El Cornee de l'Exposició
Matamala, l'ex-regidor sene,or eepecialment a les senyores nya.
Art. /1. - La repartició de flora en
Segona part
del Moble installarà les taules i altres
Puig i Estere, En Josep Casta- Oriol elan' i Monegal i als seel
dos
de
l'Exposició
serà
regulada
suports per a les plantes, flore, etc.
"Mort i transfiguració", pese
pel Ccinité de l'Exposició del Moble; nyer. Com a representante de nyors Mantee Aguilar, Massot i
Facilitarà, també, els pote en s'ex- la venda de flors i plantes solament
ama,. R. Strauss.
la Premsa hi hacia tan sols Meseras.
hibe i xi la flor tallada.
Notes de
Velgueu-lo rebre amb la maN'Eduard Unce i Nerin, de "La
padrea fer-la els expositora.
Tercera pan
La collocaci6 de flors, plantes i eraTal com anunciàrem, en
Art. 12.—E1 dit Comité podrà fer Tralla", i un repreeentant de teixa ,efueió amb que us en fern
* "Encant del Divendres Sant", junt d'art floral serà a compte dele retirar In flore passades, si fan malofrena. en el ella d'avui en que aquesta matisa Secció, a les
LA
PUBLICITAT.
de Parsifal, Wagner.
concursants, els quilo la taran al seu be l'efecte de cenfunt.
e'escau el viute aniversari d'a- nostres gentils llegldores peDia 24, dijous, a dos quarts
gust, respectant sempre les disposiEs reberen les adheeions dele quell en que per primera vega- dem coniermar que el nostre
Art. 14. — Cada expositor tindrà
de sis de la tarda, tercer test'. done decoratives de conjunt que el dit cura
de la seva i de reti- senyors següents: Josep Mar- da en el cure de la Gran Guer- ben amis Jaume rente!, es fro,al,—Escela italiana.
Comité hagi establert. Tot objccte estínez (absent), capità de la Le- ra la sang dels catalans s'ofert h e ja a la capital francesa en
rar-1a el dia 28 de maig.
pesas
anirà
amb
la
seva
etiqueta,
amb
Primera part
Art. 15.—El Jurat estarà format ale Estrangera i En Llufs Gon- heroica i generesa en defensa viatge de compres.
el
nom
cientific,
si
així
correspon
que
Si els modele de vindrà
poi senyor Sime. Dotri, president; zälez, vcluntari català, que està de la llibertat de tots els pobles.
."El casement secret", oberEls que finguerem l'honra de proveit a primera de la eatmaEn Joan Saniamaria, del Foment Na- m a lal t.
tura, Cimarosa; "Minuet" (pri- sia.
Art.
p.—Nomis
entraran
en
cascote
L'àpat,
que
fou
presidit
pel
Iluitar
contra
l'ambició
i
Poli
cional d'Horticultura; En Nicolau
na entrant san COITI CIS que
mera atadició),Boceherini (inserumentació Lamote de Gri- les installacions que estiguin comple- Rtibió, director de Pares públics; En doctor Sede i Plä, niegue caree- alernanys sota els pisos de la ponla dies carera de la sera sutament
enllestides
el
dia
25
de
maig
ter
Intim
i
va
constituir
una
gloriosa
bandera
de
la
Legld,
jaun:e
Marco,
del
Comitè
cursal de Parte, es de creure
de l'Exposignee); "Guillern Tell", obertumigdia. Cada installacié estarà insimpälica testa de germanor reeordarem sempre plena de que seran adquirits lambe räció ¿el .Moble; N'Olegari Junyent,
ra: Rossin1 (instrumentada Cadicada per un cartel! numerat, que se- assessor artistic de l'Exposici6 de Bar- entre els voluntaria catalana gratitud els consols i l'ajut mo- pidament per les damas de l'arà Iliurat pel Foment Nacional d'Hor- celona ; En Vicens Nubiola, professor sehrevivents de la Gran Guerra ral i material que de vas robé- ristocräcia catalana, que espe8egona part
ticultura. Abans del veredicte del Jisels catalana i franceeos re- rem 1 no oblidarem mai que es ran emb gran interes coneixen
• Esebla russa: "Francesca da rat queda prohibit posar indicacions de Floricultura de l'Escota de Bells isidente
a Barcelona.
gràcies a ves que el nom per a les novetats de primavera, que
senyora vidua Dures i acerofantasia, Tsachai- de rep mena que pugui donar a conelEn acabar el sopar va fer-se nosaltres, cerissim de Catalu- tan ben pula arribi cl nostre
i
kowski (instrumentació Oliva); xer a qui pertanyen les instaMacions. reta Llorach, de la "Ciutat
present
al
doctor
Solé
i
Plk
nya pugaii figurar glories al arnic, esposan ä als seus ealons
la senyora directora
l'Escola ¿'O'Polonesa", en la bemol, ChoArt. 1.—E1 Jurat examinarà les insd'un bonic i artistic perganif, costal deis pobles que chanta la casa Barnet.
ficie de la Dona •

fsfosiciú-Corers (o 11,
Flor lo1113 i Årl Florol

s,
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El detectiu s'ataire un eeacin, gaudint evidentment del dee.concen deis seus interlocutete, ategf:
-,-Dintre quererte vuit hores us contare tira
bisterieta molt edifirant sobre cadaseun dels
convidate de Mrs. Kildair, Altrament, Mr,
cher, abans que jo no porti les cos e s mes endecara, tracteu d'eebrinar de quina aziltrinia de d'lentU so serveix Mrs. Kildair. Inventea ara
histeria, dienien-1, que perseguiu un er-st
fidel 1 que us cal Padeeea d'una casa Ser'.0.52...
Coinpreneu?
—.t ia?) no vol pas dir que lieziu CO ter 1,1a
inveetigació sobre ele detectius, oil—ea ter
Gunther, intrigat.
—lace res de l roen oblidaria de fer-hol— e7e
cm costana gaire de eireir-vos vint casos alnienye en que cl detener; erldat a eshrirar el
releen eslava en connivencia sieb el Ilacire.
—L'eriacla veritat. Oaan es tracia d'un afee
sende, no tinc contiene% ni en els meus propio
hornee. Estimat 'unte, Feeeura butxaques que
roba pel carece, el rcbente-pisoe que saqueja la
vostra casa, no s011 sine aficionats. El veritable eriminal, el elirairal intel.ligent, es Il (rea
ernb la policia, estime eeteetm, furcionare puja lentement de grau pie. e rau, arriba a ee.•er
CAiXOL• o presideet de telea. Creieu eue faig
humorisme' Parlo molt ecriosament. Refieraoneu 'tomes un nstant; quanta presidente do
banca hi ha que especalen amb 91a cabida do
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Reveia elajendie, anit pactada, fred, carreete,
reeervat, d'una polidesa exquisida.
—Esteva supere!—va dir ni-1lb veu alta. 1
em sauna prest de saber que era un brete'.
Arribaven al carrer 42. Alti els venedors de
¿alela donaventun aesait general. Es llançaven
e les po i es dele cavalls, s'enfilaven rent temecaris exereicis de gimnàstica eebre l'enrielo dele
eutornäbils, vessaven arreu Ilurs edicions es.
eeciels, amb un talent inimitable per penen-.
lar l'emocie col lectiva.
L'automòbil retardà la marea i Gunther ätrae
un grapat de diana que una dotzene :le trine
y eraires es barallaven per vendre-li. A primera plana, sota enormes titulare, apareixia
Ja foto:rafia de Bernard L. elejendie, i mage
ent dimissionari.
Els des joves Ilegiren febrosament !es fue
lies, recereant nema detalle. Complieadce insiauacions lesen remire que s'estaven realitzant
maniobres iLiegais... 1-alterne) , " hacia ebert
osca enquesta.
En mig ea les columnes de prosa, hem troba y a Idegrafies eubrelllades ando tftols suggesture: "El pelan de elajendie a la Ciriquena
Avinguda", "El yacht president diinissiona,
ri - , "La caua ee camp del rnilionen", etc.
- —1:esnifare, dones, un estalae—ea len Bel -a
chi:e—del:wat Linar ele alares.
—No, no ea un esta fa---reclieä Cunther—re.
, perint el mot i subrattlant-lo aposta. Es un eht
peculadcr, un gran especulador, rfetinia

ettxANtA-r...1
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Creieu que es prudent que ella liquiel les seves
pmeicions?
—Mesea terdi —va fer Mac llenas, amb geet
pereinplore Porten-Me l'informe quo us demano, tine preesa. Acernieecu-rne de Gunther. 1
deepree, si aquest afee realment us interessa,
ergueu-li elle us documenti una mica a pruebe
p iL de les relacione do Majendie i elrs.
Bryant.
Va saludär amb una breu inelinaeló de Cap
deSaparegue en la multitud.
Belcher va se guir-la un instant amb els ulle
reflectint un sentiment de derrepció.
El detecta; no s'havia Iliurat a cap d'aquells
asaklisi penetrants que ell esperava.
Mute,- policia tan simple, tan natural, na
roncordave gens na mica antb l'ideal del arase
pollees que dula a la emir imagineció.
,ridJet-nhtQatieelmel sriull ehrst shrd shr rdd
—Aquett pebre empleat tenia teto els seus
estelt is en l'Atlàntic. -.va die Gunther—erroseegant cl seu antic ver& eautoneebil.
--Però el Trust de l'Atlàntic no pot cauce d'ae
questa manera—prol este Becher consternat.
Les co g es encara no han arribat a aquest punt I
—Out sap?-8e n'han fet melles cleeperunene lerboles durant egoeste última dies. Él
renys que pot SUCCCie es que domä al mati
apareguin tancades les anees ceixee.
..--Aleeberee, atea és el ¡Jerife?
ho dubtal
.
Belcheg guardà silencl durant alguns segares,

EI lector

diu.„

Senyor Director de LA PUBLici,
TAT.
Ei president dele jces Florals
guany, el venerable eoetor Josep 11,„
r:a Roca, ex-president de l'Ateneub.
telones, Va dedicar 'el seu disc uta—
que per cert no va tenir res de cien..
a enaitir la llengua catalana i a d,
tensar -la contra els ea:alpe qua
l'honoren a tot arreu i a tot hora,
con ca inercia.
Sobretot en fiagellar els mellan
que se serveixen del castella en la vila
privada o en la vida corporativa, aja
d i gnació del doctor Roca era vibran,
Les erres rutilaven amb mis enerva
que mai. Car el doctor Roca es us
heme que, com els chors d En Cdnt
té un catali de les festes i quan pati,
en públic diu "cavallerrrs”, "c4i.
dorrr" i -malparlarrr".
No es estrany, després ¿'abre, al
durant els cinc anys que el docto,
Roca fou president del Ateneu Bat.
celonis (19a8, 190i, 19 14, Ore i 1916),
permetés que els impresos di la casa
es fecin en castellà?
Per la instauració del catete a YA.
teneu ele cinc anys de p residencia del
doctor Roca van ésser perleetatata

esteras.
Corrandria, dones, que l'ex - presidcnt de l'Ateneu Barcelonés i el president deis Jocs Florale denguany
posesin d'acord.
Un membre del Coa d'Adjunta

ESTlefEM LA CIUTAT
Senyor Director:
Que en són d encertades les críe.
ques d'En Nieneu d'Ofteer i
J. Sacs, sobe e la bruticia i lletjor

tiarceldna! Aixó em repetia jo
dia tot passtjant pels carrera i para
de Madrid i el meu cor catada iniraa.
sigent es revoltava. Es bes trist per
nosaltres hacer de constatar altura
veritat e Madrid, cense arribar a uni
perfecció urbana—ni de molt—com a:.
tees ciutats esuangeres, es troba ja a
més alt nivel! Mutada que la nosua

baicelona..Oeuest fe, que denota se
fort progrés de la capi.al espanyoa,
s'ha acompiert darrerament en ben pod
anys, coincidint arnb un evident
troces de Barcelona, la capital estas
lana.
Si Barcelona no tienes els mera-

vellosos atractius natruals del
cabo i l'actual de Mantjuich, que po
driem mostrar als visitante estrangert
acostumats a la visió d'altres suela
urbana més perfectes?
t Fa pena pensar en lesdevenidor re.
servat al Pare de 1.1ontjuich, gen
paseada la fal.lera de l'Exposició i

pluja de milions que alli es raen
pessi a fer companyia al desgracie
Parc de la fiutadeila, sane drixatte
la mà dels homes1
Sembla cona si s'hagués pende
Barcelona la nació de l'estética i ä
la netedat. Si els castres Ajuntamon
no sen preocupen, cal que la veu
pular ca desvetlli i reclami pel Ore
nota dz la nostra ciutat el lloc que
pertoca, desapareixent l'estigma de
ciutat bruta i Iletja que ara la deehoDora.

Son afm. s. s.,

A. Perdis°
UNA PLANA LITERARIA
Senyor Director:
No coneindria la publicació sehmnal d'una "Plasma Literaria? J.:1're

vells hi podrien conversar en amidl
«nade.
Fira una joia per a malta i una té
per a: rotatiu, que ha sabias fer-a
popular.
Es un pree que hurnihnent us
Es un prec i una eeperanea.

3.11.1

e.-

Del Municipi
LA BANDA MUNICIPAL A
LLEYDA
Ahir telegrafiaren a l'alcalde, da
dt Lhyda, rranifestanali que !a Bindo Municipal ha estat bellament eco
Ilida i que ha acanseguit un exit frane
en e! cencert que ha donat.
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illurs cliente, que ele malbaraten i surten &I
pss sonsa que ningú els inquieei?
—Evidentrricra...
—Es un tema mases complex cerque poguern
acabar-la en una converea! Diäriament Ct.
teenyo la reä d'hornee que haurien de trence
loes en un presini. Pera eornern al nostre afee
Nr. Deleble, amt paseada notäreu sigue fel
aue us inclines a cespitar mes particularmrat
d'una persona que da lee altres? eio es /ratee
Cuna simple irepreseio. Heu visa amb els yo'
tres ultra alguna cota?
Per curta que loe la t'ahelee:6 de ?ele/ere°
escapä tanmateix al cletectiu.
dir dl finalment—negant-se
pronunciar el nom ce Jessie
I per ceplicar in rece vacialazió:
—Sospitava
Garbee', pero cense posee
cap prova termal. Sobretot m'e; antipet:c.
.a-Parque us ciesnleu?
Eelcher arronsà les esmaltes, evasivaleenia
—eIr. Gunther, %eldefeu fer-me el favor e`
demanar a alga de ra mera oficina per telbfoll
—va die elec Nenes, mirant el rellotge? Cose',
xeri el neimero?Gunther desaparegue immediatament en e
"hall".
—Ara que erial Mr. Beleher—va fer ga,1.
Entna arnb bonhomiti—siguem faltes. Seca'
un metge, taSe ho ,,abass.
inútil eonsulterieli
ßi ralieu d'ocultar alguna coas. Quia es e l D..6
d'aquesta dama que ha fet neixer lee 50"--

nvendreS, I I de Maig de 923

CATALUNYA
ganIT FELIU DE GUIXOLS
Dillun s es declararen en vaga, soltant augment de jornal, ala barríre5 j a:tres secrions de la Mátaa:
l surera. Divendres queda resolt
el contlicte, concedint-se un augrnent
de jornal als vaguistes.
--Dur ant el !neo d'abril ancoraren
par( 30 embareacions, quo es deece. mposte n així:
Vapors espanyels, 7.
Vapors eateangere, 8.
Vetees ezpanyols, 14.
Valen estrangars, t.
-Moviment demográfic del mes
coa:me:ces, 2 0 ; naixements, lo;
riatrintonis.
produit molt mal efecte l'ex estas víctima
p a escó de eme
las t re Anbei Rovira i Virgili, arrebassant-li en asquerosa conxorxa Fazti de dieutat que el poble de Barcelona, amb tant entusiasme li hacia
meced:t.
-Han estat elegits compromissaris
ser a l'elecció de senadora En Madan . Vinyas Vinyas i En Jaume Marill Focas.
-A la sessió municipal del passat divendres, els regidora de les minories federal i administrativa, a les
euals se sumaren els regionalistes seevors Marill i Bartomeu, ¿amararen.,
ri5t el resultar electoral del 29 d'abril, la dimissió del cartee a l'alcalde
ee R. O. En Guillem Teil Guri.
L'alcalde va negar-s'hi rotundament, afegint que únicament
ria en el cas que el Govern que lluvia nomenat ii lis alguna indicació
u aguase sentit.
En aquesta mateixa sessió fou nomenso cornissionat per acompanyar
eis minyons a l'acta de revisió d'ex
cepcions del servei, davant la Comissió Mixta de Recrutament, que tindrä lloc a Girona el dia 8, el secretar: de l'Ajuntament.
S'aprovaren: l'exmacte d'acords del
nes d'abril; la distribució de cabals
del mes de maig; comptee per pessetes 2,31841, i les instancias sol.licitades per Manuela Boada i Esteve Maycl. Es concedí la instal.lació d'un
Puna soLlicitada per uns reina de
la carretera de Palamós, sobre la a -la
del tren.
- ha presentar la dimissió del seu
11,77eC l'alcalde de barri En F. Col:AS Arpi.
-Diumenge al mati tingué lloc
en aquesta Ajudantia de Marina /a
ciassificació crinscriptes per al ramoelaearnent de 1924 i la revisió d'ex;edients.
- S'ha fet el repartiment d'admoices del Llegat de Na Lluïsa Cebels
Estrada. Els socorreguts han estar
me. a raó de to peesetes cada un.
- Diumenge jugaren e t reserva del
:ser:11'1u i el Cassa F. C. Guanyao cls guixolencs per 7 gols a t.
i.hans del partit i a la mitja part
:::: c,ueetra local Unió Guixolenca
ciecutä un bonic repertori de sardaZn.

ARBLICIES
Teatro
DM:nenge, dia 6 del present, es celebri en el Casal de "Reaaixement
eVaeratec" una extraordinaria 1 unció
:erre: a carrete de la companyia que
_ax el primer actor En J'al:
easan ep escena les nitres seInc:`La sabaze:a al balcó", d'En
Pitarra, de la cual féu una
:a nena Na Saleslat Cesteras
en e: eaptr de protagonietz, secundantis Fae.riu Na Maria
G:i • in i senyors Alairnira, Cortés, Sole a:e Comenines, Camps i Costeins.
E r le saltees obres, "La nit de Beis"
i
gendre de Faltre nión", tota la
57.;"ia es porta amb encere.
a diada de Pasqua la mateixa
té organitzades grana festes,
::: de la hornada Cobla-Orqueeta
Arbucienea".
VALENCIA
Les festes de fa Coro.nació de !a
Varee
Ls aFt: ;:ac:a de forastera is enorme,
:lea :ce:oblea Tots cls hotels estas
atesta:3.

reanistre enviat de Nicaragua preSentori derni les se-ces a:mazna:ala al
ar eadmt de la Diputas:1dt
PC7',:i ha enviat una missió excomposta del contrae.rerell Darme°, conseller de la Leracie de Madrid, i el senyor
anear de "I'Arnbixada.
L. a mea no y
:mira fina divendres,
E. mstene dia arribaran les peleeme.: Ooes de Saeagcssa i Larce:ona,
te trens e-peeials.
2e algrat hacer plogut i el mostrar! e el temps inergur, continua l'exorroorza: dels CarINS,
ultimat l'arranjament de les
hati
nacions que a h Capitania general cz oparan els reis.
l.zioes:a tarda arribaran eta bisbes
"dallorea i Oriola.
Dtmä s 'espera el cardenal Berilo:h.
són a Valermia Feacolta reial i
,,rcei deis Reis.
. 1,1aeoa tarda estat lliurada oht ' al
mena a la comissió que presideix
`I
bisbe, la corena per a la Verge.
t oa joia estupenda, veritablearent
ez:rur
eedara i molt artistica,
ctersuidaurs joier adlenedä.
LLEYDA
Ocios Florals
Jurat deis icen Florals ha publitt t el següent
veredicte:
FI0r natur
aL-Nútn. 3. Poemet de
ist
• Aqeciles mumanyas.
Primer
Núm. a. El jara
et l Itla
s,gon acc essit:
Núm. 15. Thais.
tr'elantina.-1,,eana 5. /latí d'iatiu.
t. Del comp.

Primer accèssit: Núm. 2o. La Catedral veila de Llee-da. L. La joia
profanada.
Segen accessit: Núm. 26. El perol
de , la dida. L. A la memória ci En
Pitarra.
Viola.-Núm. 79. Estampes de la
Marc de Déu. L. Entro tenebres.
Primer accessim Núm. 73. La imatge dei Miracle. L. Penediment.
Segon aceassit: Núm. 92. Els úlls
elars. L. Formosa Medanim.
Tercer accessit: Núm. 77. Visió
d'un Pontifical.
Presa cientifica.-Núm. 103. Contribució a l'estudi agricola de Lleyda
i sa horca.
Accessit: Núm. 102. El Dret successori a Lleyda.
Prosa literària.-Núm. 7. Talia cita.
Primer accèssit: Núm. 67. L'ideal.
L. História, etc.
Segon accèssit: El rossinyol.
Tercer accèssit : Núm. toa L3 Ilegonda d'un artista. L. Glória i heroisme.
Premi de l'Econónuca.-Desert.
Prerni de la Cambra de Comerç.Núm. 64. Poema de les donzelles oblidudes.
Premi del Casino Principal.-Número 72. E! guerrer vençut. L. Llegeoda.
Prerni del Casino Independent.Núm. 32. Quan floriran els tarenge es.
Premi del seyor comte de Vistatessa.-Núm. 53.-Els vells.
Accssit: Núm. 6/. Fi de mea. L
Bona raça:
Lleyda, 5 de maig de 1023.-Prudenzi Bel-mana president: Felip Solé.
vice-president: Mossèn Angel Garriga
Boixader, Joma Pinyol. Josep MontIleó, Josep Massons, vocals; Fermi
Palau Caselias, secretari.
mOLLERUSA

daos Florals
Flor natural.-Ntim. 28. L'amorosa
recança. L. Glosa.
Accèssit.-Núm. 38. Cant d'Esperança. L. Anacreóntica.
Englantina d'or.-Núm. 75. El
guereer mi,rat. L. El Lésbe ele va
beneir amb la mä dreta i esquerra.
Accessit.-Núm. 74. Giosses de pagesia. L. Barree astil.
Viola d'or i d'argent.-Núm. 143.
CoLloqui de vigilia.
Accessia-NUrn. 41. El rector nou.
Premi d'En Miquel Ibera-Número ro8. Dues caneons.
Premi de la S. A. La Forestal
d'Urgell.-Es divideix per meitat entre les composicions números tu A
Farbre. L. Mon cor estima un arbre,
i número 93 Elogi de Iarbre. L. Ob,
el bell arbre I
Premi del senyor bisbe ola Solsona.-Ntim. 3. Balada de Festa Major.
Prerni de "L'Amistat".-Néim. 63.
Glosa. L. D'aire popular.
Premi del "Foment d'Urgell".Núm. 47. Per la presea:ira: d'un noble. L. Les divisions maten els pobles.
Premi de un suscriptor d'"UrgellSegarra".-Nürra 21. Segarra enllä.
L. L'enhorabona dcl bell correr.
Premi d'En Josep Comes.-Núm. 8.
El Decàleg del boli català. L. Tot
per tu.
Prcmi del Sindicat G. de Regats.
-Núm. 121. La inducció gratuita del
nitróeen en la práctica del sistema SoInri. L. Cuida 13 ten-a.
Premi
Nutro
i40.
Caneoneta del lienyater.
Els altres premis no s'adjudiquen.
El Juras qualificador: Magí Merara i Galicia, Manuel Folch i Torres,
Mn. Angel Garriga Boixader, Lluís
Tintaré Mercader, J. Iglesias Guinard i Valen i Serra Boldit.-álanuel
Sola Pou, secretan.
VINAIXA

El dia de Santa Creu tingué
bloc en aquesta població l'acta
de la benedicció de la bandera
de la Germandat de la Santa
Creu.
Se celebra una missa cantada per les associades Filies de
Maria.
Les auteritats foren despres
obsequiadas amb un lunch al
local social.
SABADELL
A l'Associació do Música
L'e: ;-eá Casteharene de La LieLoe :: La Carnbra de Comen
A daercrs de miaest mes, ...."aseciacia Ce Música damaesta cintas celebrará el vui.e Ca111.1..:t del sea quart
caes, haccnt cufiar la interpretas:id
Ce los carca el./ praigrama a la facosa cantatriu catalana Mercó Plantada, a la qual ja concix ei palie soLadt:Icnc, per hacer vingut ara fa un
any i 11:1 MeiZZI (.* e Loder,
f.c:ropanyara a tan exccHent artista, al Mano, ei profuso: i expert maeic5graf Tomás Buxó, el qual té han
posimr entre eis millors autors de la
nostra terra.
- Cada nou (ii2 hom comprova a
Casa:lar del Valles un major entusiasme entre els elements del Orfeó
Cuto:las:cae de la Bel:e, dieloit pel
mmtee Joan Padró. Una elcatiant prova d'aquest estat d'apassicnament i de
febre es la recent decissió que han
proa d'adquirir un arrndnium per subectipció popular, i tantost la idea sin
que en un no res: i amb poques
iteres La subeceipcia ha estas mes que
suficient per sdqti:i ci aemäniera
dels railloes que hora pot trabar atetualmena
Aquest entusiasme en un roble com
Castellar contenta molt i encara con-

ve que n'hi hagi mes i sobretot que 1 Glosses emperdanues. Lema: Al marcl'aquest entusiasme en participio mes t ge de la crónica d'En áfuntaner.
que ningú les xaraoses orfeonistes, bes
Premi III. Composició núm.
guata si be ja ara són abellides per
La Caritat i obres de Misericòrdia.
enlairats dalers, deuen encara sentir Lema: I amarás el próxim com a tu
Inés vivament els ideals enlairats d'art
matcix.
i de pätria, contribuint amb totes les
preraj IV. Composició núm. 119.secos forces i fer-los reeixir.
A la Natura catalana. Lenta: Lloanea.
1 potscr una de les coses que pcdrien
Preini V. Composició núm. 128.ter i que mes eis hora escaient i que Influeneia de la clerecia en el resol-lOrieò i el poble de Castellar eh hau- girnent de Catalunya. Lema: Drenada
ria d'agrair, fora posar-se d'acord to- amb cants
mcnios.
tes elles, totes les orfeonistes, sense
Premí VI. Composició núm. 48.mancar-Whi ni una, i ofrenar a l'Or- Esser voldria. Sinne lema.
feä, en nom de totes les noies de CasPremi VII. ComPosició núm. 219.tellar, una superba senyera. la qual fos Estudi per a demostrar que fintares
simbol de la Ilur espiritualitat. que eccamic de Catalunya no obliga a la
un Orfeb tense senyera, coto ara és el
nostra Pàtria a viure soimeea al regias
da La Liebre. no acaba ben bé d'ésser que, inaugurat per Felip V, subsistcix
Oeleä.
encara. Leiria: Patria.
- L2 Cambra de Comete está fent
Premi VIII. Composició núm. 136.gestions prop la Central de Cercene de
Influencia del Orfeons catalans exisBarcelona a fi de que la correspontenis fora de Catalunya per a mantenir
dencia que vingui a Sabadell sia transvil, l'amor a la Patria. Lenta: Oh,
portada pel ferrocarril electric en i loe
canten). canten sens treva la can«,
de pel Nord, puix d'aqucsta manera del catalä-que si hi ha
Velas que la
arribada molt mes aviat al seu deeti.
cantin-Cátalunya loé viurà.
Trobem te.és que justa acuesta mePrean IX. Composició núm. 217.sura. tenint present la serie d'accidents.
diguernne accidents. que passen sovint Influència de l'ensenyança catalana en
els paquets de correspondencia amb l'esdevenidor de la Patria. Lenta: Catahona en altre ten*, ella sola es
desti a Sabadell, especialment els paquete de periòdics, els quals molts dies govertlava.
Premi X. Coroposició núm. 186.ens veiem privats de llegir, malgrat
El campanar de la Seu de Palma. Leésser a una vintena de leilämetres
ma : Evocació.
lee impremtes d'on surten.
Premi Xl. Composició núm.
CAPSANES
L'este!. Lema: Fcrvors.
Composició núm. 164.-La caneó del
Horn lamenta el robatori de l'acta
marinen Lema: Doleu Catalunya.
de diputzt a En Rovira i Virgili, i
Premi XII. Compoeici6 núm. 183.que en el tupí infecte de Sana hi posCant als germans llunyans. Lema: Pasessin tant les mans homes de la Llitria.
ga Regionalista, en dolea companyonia arnb els lerrouxistes; en aqui, a
Premi XIII. Composició núm. 24.Czpsanes, ha estat fortament coFábrica de nines de pasta. Soase
mentat.
Lema.,
Entre els nostres patriotes Acció
Premi XIV. Composició núm. 231.Catalana cada dia es ven amb mes
Himno catala. Lcma: Dolça terra cabona ulls. LA PUBLICITAT es talana.
raolt llegida i san moltes les ediPrzmi XV. Composició núm. ro9.torials que es comenten. Darrerament
A la Pätria. Lema: Catalunya.
ha causat nsolt bon efecte la titulada
Premi XVI. Composició núm.
"Desdenyosa superioritat".
Allegories. Lema: Trilogia.
Premi XVII. Composició núm. 228_
OLOT
-Per bar lijare Catalunya. Lema:
Diversen noticies
Poble qua ncix per a lliure, si no li
Ha sortit per a Granadilla
ho donen s'ho pren.
(Tenerife), a Fobjecte de posPremi XVIII. Composició núm. 229.
sessionar-se d'aquella Notaria,
-Co que no pot recobrar-se. Comedia
nostre cornpatrici el jo y o advoen dos actea.
cat En Daniel Darles i Torres.
Composició núm. 241.-A l'aigua- Rara vist tut el mobiliari
marina, en un acte.
d'una sala de ta, astil mailorquj
Prerni XIX. Composición núm. 237.
construida sota la direcció d'En
-Els ideas. Lema: Beethoven.
Raimon Vuyreda, per Industrial
Prcmi XX. Composició núm. 86.En Ramon Aubert.
La caneó del ven:tul:ir. Lema: Ço
Es:la destinada a l'Exposició
del Moble que se celebrará en que tonta ho sé loé prou la cançó del
meu ofici.
aquesta capital.
Premi XI. Composició núm. 185.OLLER USA
Influencia de les iniciatives catalanes
en la indústria i el comere de Cuba.
Jocs Florals
Lema: Vara ant inveniam satt iacium.
El dimarts, dia 15 de Factual,
es celebraran a Mollerusa els (Trobaré o m'obriré Cansí).
Premi XXII. Composició núm. 82.
Jocs FIcrals organitzats per la
revista "Urgell -Segarra", qua -La ilengua catalana es tan vigorosa
i energica per cantar les glóries de
es publica en aquesta vila.
la Patria, com melodiosa i dolea per
Es diu que en ells ha obtina entonar hinmee a l'amor. Lenta:
gut la Flor Natural el jo y a poeGrais ingenium grais dar ore rotundo
ta Octavi Saltos, qui elegirá
musa loqui...
Reina de la Fasta a la distin.
Prerni XXIII. Composició núm. 232.
gida senyora Beatriu Hernández d'Ibern.
-Biografia d'En Marian Cubi i Sulcr.
Lema: Saviesa i Heroisme.
També s'assegura que la Englantina ha correspost al mesPremi XXIV.-Composició númetre en Gay Saber mossan Lloro 171.-La pedes del diabla. Urna:
renç Riber, i la Viola a l'espeCatahniya prac cacteris.
rancador poeta En Joan SolerPremi XXV. Composició núm. $5.vicens.
Oracide a Nostra Dona de la Mercè.
Entre els guanyadors dele
Lema : Redemptrix captivorum.
premis extraordinaris, es citen
Premi XXVI. Composició núm. 221.
l'esmentat rnossan 'libar i els
-Animes telectes. Lema Liuny deis
coneguts escriptors Joan Arüs,
prejudicis.
Manuel Marinello, mossn Gay i
Primi Xxvii. Compositió númeAnton Busquets i Punget.
ro 153. - Cop te de Nadal. Sense Lema.
Iii ha gran intenta per sentir
Prcrr.: XXVIII. Compcsició númeel diseurs presidencial d'En
ro 251.-Cant de Patria. Lema: ReMagi Morera i
sorgiment.
El de grades ha estat anearPremi XXIX. Cornposició núm. 42.
regat al mestre en Gay Saber
En Manuel Folch i Torres, vo- -El primer perú. Lema: Aguarella.
Premi especial del C. N. de Montcal del Jurat qualificador.
Mana. Composició núm. 29.-Tornant de fina : Sense lema.
Havana, to d'abril de 1923.-Josep
Conar.gla. president; Pere PrOilUtt, te¿tics
cretari ; Josep López Franc , Marian
Grau i Josep M. Borotau, cocals.
Diumenge passat tingueren lloc a
.
• -4> ••
id:fauna cIa Jocs Florals que ainh
admirable entusiasme havien organitzat els catalans que hi reside:gen.
A reserva de publicarme una ressenya exten:a (luan arribaran les correspendencias de Cuba, pedem avançar
LA VAGA DE LES FAene la feria ha assolit unes proporBRIQUES DE CAUTXU
ciona extraordinàries mai assolidcs per
Segueix en 01 mateix estat la
cap festa catalana celebrada hora de
vaga de la Cosa Fabriques Rela pàtria.
unidrs de Cautxú i apósito. El
1.25 composicions rebudes han pasdimeeds, a la nit, va reunir-se,
sat de cena
La Flor Natural se l'ha empertecla a l'estaige sooial del correr de
Sagristans,
4, Cl Sindical de diuna poesia de NIgnasi Iglesies, qui
ha dea:gnet Reina de la Pasta la te- rectors t encarregats de fabrinyareta Eulaita Muntal i Blanch, billa ques de cautxú i similars, acord'un cx-preeident del Centre Catalä dant apoiar el moviment per
solidaritat amb eta obrers afiele l'Havana, patriota fidelissim.
hats a la mateixa Corporació
A ccntinuació publiquern sencer
General de Treballadors.
veredicte:

Els

flonls (18 Ctilia

Crónica Social

PREMIS ORDINARIS
Flor Natural. Ccmpoeició núm. 242.
-Ele des amero Lema: Catalunya.
Aceiseit. Conmosició núm. 148.Aplec. Lema X. X. X.
Englantina d'Or. Compotació número /G.-Real:meció. Lema: La &capa j á d'En L'ereneuer.
Aceessit. Campos:ció main. 73.-Altaut la rada:upad& Lema: Tres caltrizas.
Visela dOr i d'Argent. Cotnposició
núm. roo.-Les naces d'or del
Abat. Lema: Visió,
Acaessit. Composició núm. 77.Rima de Setmana Santa, Lena: Cata tOta
;; Cal:tiznen Novum.
PZEMIS EXTRAORDINARIS
P712111 1. 8. C0111p0iiCió 01:101. 27.-Malin:.1. Lema: De l'Agre de ma Tarta.

Premf II. Composició núm. 141.-

TORNADA DE MADRID
Ha tornat de Madrid el president de la Corporació General de Treballadors, Unid de
Sindicats Lliures, En Ramon
Sales,
FERIT QUE MILLORA
Segueix una mira millur, sense que hagi desaparegut
gravetat, l'agent de vigilancia
Joan Escartim agreda la rnatinada dal dilluns al cap tar Vila i
Vda.
!JIU- fou aplicada la radiogratia al ferit per tal de sapiguer exactament on eslava
allotjada la bala que li causa
la faricia al con, ohrint-li la fep ida per dcsinfactar-la i ¡teto.
jai' -la del pus que Sitj harta
format als lavis.
Va comprovar-se que no tenia cap projectil allotjat al coll.

Aquest va penetrar pol eostat (D'E
p
esquerra del coll i va anar a
allotjar-se a la dreta del pit, ;
la qual cosa demostra, segons
diuen els metges, que el tret
ou engegat al senyor Eseartin
FUTBOL
eatant a terra.
EL BARCELONA, EMPRANT
RECONEIXEMENT D'UN
EL SEU JOC CLASSIC, BAT EL
OBJECTE SOSPITOS
RACING DE BRUSEL.LES
La afristranca d'Artilleria do
Barcelona ha reconegut l'artoPER 4 GOLS A o
facto sospitás que fou trobat el
Certament que no ha resultat de27 de fabear a la casa número
bades la propagació que ala vingut
43 del Passeig de Sant Joan.
leed sobre la reaparició de Pauli AlResulta ésser un element de
cántara a la Hola davantera del Barpila seca que no contenia res
celona, car la seca presencia al camp
mes que carbó, essent per tant
ha intluit notablemcnt en l'entusiascompletament inofensiu.
me dels sena companys.
De temps que no haviem presen• ••nn
ciat un eneontre tan viu i emocionant; de temps que no haviem vist
Exposició Internacio- el Club degä jugar amb la justesa de
1Mies i la matemática combinació i
nal del Moble i De- tot ha fet que poguéssim admirar el
Barcelona, tal com ho haviem fet
coració d'Interiors
abans, en recordar la seca actuació
eminent que dugué tanta glória a la
El proper dia 19, dissabte, a tea
nostra Catalunya.
quatre de la tarda, tindri lloc la soToree les Bines han treballat a la
lemne inauguració de l'Exposició del
Metate, amb assitencia de les autori- perfecció, i tots els jugadora han sobresortit pel seu entusiasme en la
tata, que han estat especialment inviIluita. L'Alcantara, peró, ha justifitades a l'acte.
Essent mole crescut, puix pasea de car a/1lb escreix que les seres faculvint mil, el nombre d'invitacions per- tats i energies no són pas encara
scnals que está distribuint actualment caduques i que podem considerar-lo
encara el temible interior esquerra.
el Ccmite a totes les entitas culturals,
Davant d'en, Debie, el famós porcientifiques, artistiques i politiques de
ter belga, ha hagut de sucumbir com
Catalunya i de les capitals mis imho havien fet d'altres amb majors
portante de l'estranger, i en previsió condiciona.
de l'enorme afluencia de públic que
No obstant, els belgues han opocencerree ä a l'inaugural, s'estan presat el seu joc csplendid, el qual els
nent disposicions per a reglamentar la Ira portal tantea vegades a un cavecirculació dels peatons i dels vehicles jable lloc en el mili futbolístic.
pública i privats pela careces que conLa porta, exceLlent; Debie s'ha
dueixen als palaus de Montjuich.
cansat de repel.lir perillosissimes piOportunament es donaran a coneixer lotes amb continultat. Cal dir qiie el
al públic les mides que s'hagin adopseu treball ha estat molt aplaudit i
tar i s'indicaran les portes reservadas,
s'ha justificat la seca fama com a
respectivamena a l'excés de les auto- porten
ritats, abonats, entrades d'invitació i
Bona la defensa, encara que li
d'autos i cotxes.
trobem un astil del qual no en som
- S'estan duen a cap intensament pas partidaris: l'abandonar el seu joc
els treballs d'installació del Concurs
per tal d'aconseguir l'anul.lació del
de la Casa Humil, les exhibicions del
seu adversari pel mitjá de Foff-side.
qual han de tenir indubtable imponAquesta, com diem, és una mala
táncia des del pura de vista social i de
condició, la qual, si be és una taccultura.
rica defensiva, no resulta pas de gaire esportivitat, puix en la lluita hi
ha d'haver defensa.
Dels mitjos el millar Kleisserman,
el qual és ben secundat pela sons
companys.
La davantera ben cohesionada, pera defectuosa en el xut a gol. La
AGRICULTURA
seca combinació es d'un estil propi
Treball de les Secciono d'Irperillosa, que, no obstant, han saSocial
but desbaratar amb justesa els defenbres Fruiters i Acció
sas
blau-grana.
Agraria.
La primera part ha estat força
Continuació de la campanya
emocionant, començant el Barcelona
contra la cagosta.
a emprar el seu joc enrotllant, que
Organització d'un curset soha precisat la desesperada defensiva
bre indústria sucrera.
LA MESURA DE LA INTEL.LI- dels belgues, entrat en l'actuació amb
molt d'encert En Debla. Als pocs
GENCIA
moments de joc, l'Alcántara ja ens
La segona conversa sobre aquest
deixa entreveure el seu aferrisat joc
terna, organitzada per l'Associació
portant unes combinacions esplendiBarcelonina de Mestres Oficials, a des amb En Sagi-Barba.
cartee d'En Llorenç Cubós, tindrà
Cella, que ha agafat la pilota, la
lloc demä, diseabte, a dos guarra de passa a Martí i aquest a l'Alcantara,
set del vespre, a l'Escota de Nois del ti qual, d'un xut iormidable acomecarrer d'Avinyó, 42, principal.
vicia el primer gol.
EL CHOR INFANTIL DE L'ATENo dccauen pas els brumo deis jugadora del Racing, ans a l'advers, es
NEU IGUALAD'
fan amb un joc ràpid que posen curte
Aquest Chor visita ahir, al matí,
moments en estar compromès la por
invitat per l'Ajuntament, l'Estola de
ta de Pascual. Aquest, els pocs moMar i ei l'arc de Montjuich, essent
ments que ha entrat en joc, tala sorobsequiats amb un refrene.
tit airós, salvant algun set perillós.
A la tarda assistí a la festa del
Es novan:ent l'Alean:as-a el que aconParc Güell.
segueix un nou gol producte d'una
A dos guarra de nou marxä cap a
passada llarga de Martí, el qual
Igualada, essent aconiiadats pel seval calorosos aplaudiments.
mor Bordas i el cap de la guarda urEl segon temps, si cal, fou dobana, senyor R.ber. Se n'han endut
ble emocionant que el primer, veient.
una impressió molt bona de Barcelona. se mis sovint les jugadas aferrissa•• n•nn•n
des dels nostres. Martí i Apariei
ereixen visibleraent, cansant-se el
darrer de distribuir pilotes a la daELS EkilIELLS HL DON MOT
vantera.
Un ex:t mée. Iletis aquí el resum
Dos gols mes obtd: el Barcelona en
que cal fer d'aquest concurs, en el
aquest segon temps, el primer obra
qual s'hi endevinen les signatures deis
de Martí aprofitant amb molta opornostres primers cal-W:1;3ms.
tunitat una passada dc l'Alcántara;
El que ha merescut el primer preel segon tutee el féu Martí d'un
mi, de factura refinadainent moderna, es una bella allegoria de Catan:- centre precia de Sagi-Barba.
Als pocs =menta finalitzi l'ennya martiritzada per la (lee:out:a, que
contra amb una sorollosa ovació que
ben aviat es Mea popular. Té aloa Ileel públic tributa al Barcelona.
a enda que dilo: "C. ate:mili:u costra
Els equips eren integrats com sePatrla, ptique renegueu"
gueix:
ErPre els aczessits, al costar d'un
Barcelona: Pascual; Planas, Surde grit ca rnoit beis el- roca; Torralba, Aparici, Samiticr;
buixat, n'hi ha un altre que copsa per
Vinyals, Cella I, Marti, Alcántera
la plácida i assossegadíssima visió
i Sagi-Barba.
conjunt; i és de doldre que les bases
Racing de Brusel.les: Debie; Ladel concurs no hagin permis eeten- cisne, Nau; Wambelr, Veus, Kleidre'ls perque segurament se n"naurien
cerinas; Van Denhauten, Collignon,
assenyalat anee.
Lorphevre, Jooris, Maeschat i CroEn Pacte inaugural celebrat ahir al
1:aert.
matí, aproiitant la (esta del dia, es
L'arbitratge ani a arree d'En Madonava per ccrt que la Junta de l'O- riné, un xic accidentar per6 amb sobra del Bon Mot, amb la di- brad:. voluntat.
recció de la Cai g a de Pensione, a la
UNA BELLA VICTORIA DE LA
eual está afiliada, havia resolt adquiUNIO ESPORTIVA DE SANS
rir la propietat de molts de;s que no
SOBRE EL SPORTVEREIN 93
han pogut assolir premi, per anarlos reproduint; n'hi ha entre aquests
E. V. PER 4 GOLS A o
Url que té aquesta delicadíssima lleEl públic entusiasta i addicte, que
genda posada en boca d'una petita moleno falta mai al camp de la barriada
ta : "Pare, no renegueu; estimeipme".
ele Sano i que tan bé iespon assistin:
L'exposició es a la sala d'actas de als encontres que organitza la Unió,
la Caixa de Pensione i estará oberta
acudí ahir al terreny de joc amb el
fine al 30 de maig, cada dia, d'orate
record plaent del meravellós partit
a una; hi ha el propäsit de traslla- jugat el diumenge abans atufa el
dar-la despees en algunas sucursals
Nurnberger i amb el desig fervent
(manes, i en algunes biblioteques po- de fruir d'altres noranta minuta de
pulan, a fi de que no sigui solament
veritable furbol i a aixti contribuí el
Barcelona la que la pup,ui assaborir.
que l'equip visitant produis una iraMentrestant se'n taran reproducpressió mes desagradable de la seca
cions per a entitats, escoles i on sigui
vaina, que ja de si no és ;imita.
de profit, per assolir aquella diganAmb tot, no 'mancaren pas alguno
fica p ó de la nostra ¡lengua, de la qual moments de notable interés i aquests
tan septidament parlava suara des de ens els proporciona l'equip local, que
la presidencia dels Jocs Florals el doc- aprofitä la superioritat que exercia
tor Roca.
damunt Permito contrari per fer alA l'acta de la inauguració hi vaisguna jugada que produí l'aplaudítiren els senyors Moragues i Barret, ment dels espectadora i d'una maneIcen l'Escola algunes senycretes bira especial a la segona part.
blioteciries, les juntes de l'Obra del
El joc dels alemanys fou el propi
Bon Met i de la Caixa de Pensiona,
dels equipa que arta han visitar d'aels senyoes Bastardas, Alba, Maspons, quell pals; joc ras i ripid, meró tenVila i altres.
se eficacia. Algunas a yunada/ de la

CRONICA DE
CULTURA

O

R

Unja davantera recollint pilotes servides pels mitjos les veiélern desaprofitar per la manca de semaretat
en dirigir eta xuts, cae amb un
xic més d'encert en la direcció,
grat la magnífica actuació d'En Pedret, els forasters haurien mentor
apuntar-se, almenys, el gol de rho.
flor, ja que la poc afertunada actuació dels defensas, especialcient al primer temps, els brinda oportunitat per
marcar.
Tingué En Canalla momento fe.
licissims, passades precises i un xnt,
rematant, esplendid que para emir bi
En Wiesner. En Sancho juga molt
a la segona part, suplint les deficiencies d'En Badal.
De la líala d'atac el que mis flaqueja fou En Martínez, pecó, tan.
mateix coopera també a l'encertada
actuació de tota la davantera.
En Malta a la segona part jurel
molt mis segur.
Dels aletnanys Meco esment deis
equipiers Wiesner, Klemmt, R6pler
i Bobbe, que en aquest partit sobresortiren en millor inc que tia seus
companys i podem afegir que mercès a l'actuació del porter Wiesntr,
la derrota no fou mes gran. La tasca
que fra Wiesner fou encertada
totes les jugadas que li tiraren la
pilota des de lluny, fos de xut feble
o fort, perú pessim quan tenia el
davanter damunt o be quan lela al.
gana sortida, que demostrava la. seca
manca de srguretat i excés d'esverament.
D'una centrada bonica de l'Oliveres, d'un cop de cap, marca Peidró
el primer gol. El segon l'obtingué
Feliu, molt valent, d'una passada de
Franch, en un avançament de la dacantera.
Ele altres dos gols foren al segon
temps; d'una combinació de joc de
cap entre Feliu, Franch i Peidró
marca aquest darrer el tercer gol i
el quart fou obra de Feliu aprofitant
una passada de Franch.
Un gol que feu Feliu rematant un
centre de Sancho fou justainent
anul.lat per off-sida.
En Ferré Ellas, t;ue jutja el partir
ami., un exces de zel, malaguanyi el
seu arbitratge assenyalant coses que
no devia i deixant de marcar-ne d'altres_
Jugaren pel Sportveren: \Vienen
Boost, Thinius, Klemmt, Gebhart,
Heinemann, Repleta Bródel Bobbe,
Mangold i Gabelein.
Per la Unió Esportiva de stasg
Pedret, Balasch, Moltó, Badal, San.
cho, Cartilla, Martínez, Peldró,
Bu, Franch i Oliveres.
NURNBERGER F. VEREIN
UNTO ESPORTIVA DE SANS
Per al dia 27 d'aquest mes s'anuncia un nou partit entre aquests dos
equips, que tant coraplagueren en
Fencontre jugat diumenge passat.
RUGBY
Al camp de Sant Boi es féu abir
l'anunciat partir per eeleccionar l'equip que ha de jugar el dia 21 contra
cl cercle francès Lalande Sportif.
Els dos equips contendents estaven formats per una bar-reja de jugadors de tots els cerdos que practiquen el rugby, ço que fcia preveure
que no s'arribarien a entendre i
ens farien presenciar un partit hastant pesat, mes bou tot el contrari,
car podem ben ha assegurar que
fou el millor partit que s'ha vist
enguany.
En costra edició de • dilluns
mentarem caen es mereix l'actuacié
del; jugadors en aquest partir i en
que es tara diaristas,

4

NATACIO
El Club de Natació Barcelona celebra ahiir, en aignes dcl port, dos
partits de water-polo.
Fou el primer un partir d'entrenament per a jugadora de tercera categorja, que resulta bastant entretingut. Guanya per .2 a o Faquín integrar per: Casanellas, Igual, Borras,
Vila, Muntané, Galilea i Coll.
Després es jugá l'anunciat partit
de selecció per constituir l'equip que
ha de representar cl ccrcle al trofeu
Joan Barba.
L'equip blau eslava compost per
Cruells, Basté, Puig, F. Gibert, Tusa, Berdemis i J. Bretos,
L'equip Warte per: Jiménez, J. Tria
ge', Rosich, Finillos, LI. Gibert, Amje
gó i M. Trigo,
Aconseguiren un gol cada equipii
essent-ne els autora Puig i Rosich.
CURSES DE CAVALLS
RESULTATS
Segon día
Dijous, 10 de tnelfg
PneuS Bflok (tang uea);
2.000 Pes
-set;2.8o0mr
Primer. "Jauja", 4 a., 62 eluile g , de
V. Puryo (gonet. Gonzilez).
Segon. "Flyirg Post", 7 a., 65 quilos. (Vilas).
Tercer. "Santander II", 5 a., 74
quilos. (Gibert).
No coloats: "Delusion", 63 (senyer
Motta), "Begp,a", 63 (Lewis); 6-4 cossos. Ternps: 3', ze", 4/5.
Apostcs: Guanyador. Quadra Pueyo, 13 pessetes. Col. /7'50 i 1350.
Premi nbidabo (Sfeeple); 2.000
peesetes; 3.200 metres.
Primer. "Bon Per ; 74 quilos, de
E. Bertrand (gonce, senyide Sana).
Segon. "Laredu"; 75 quilos (Bto.
quere).
No colocar: "Alonso"; 68 quilos
(Vilas), caigut.
Un coll del primer al segon. Tempi:
4' , 7"Apostes : Guanyador, 2 2 30 pessetes.
Premi Camela. (Cursa de venda.)
1.500 pessetes; t'000 nutres.
Primer. "L'Amere"; ß quileu, de
1. Lkux (genet, Gibert).
Segoo. "Purple Htton";
aa 38
quilos almenas>,

•

LA

;

Tercer. "Beses": 54 tia quilos e
(Romera).
b.o enancas; "Frera - ; 53 oilos
('a. Barretto).
3 - , a/3.
, 1 lea-3 costox• Tempi:
Ar..ssies : (.uinyauor, 10 pc5se.es.

Cosc.asetes, 5 . 50 i
La guanyzdora iou comprada per
Franela.
5. 000 pessrms . pel 4,eyor
Prerni 1,ardn de sicumws/cm; 2.500

Ilavent-se donas censen als treballs preperatorst la enikocació de la
!rimen, ks dites unportantt provea
tindraa Iloc al port, daYant del Club,
com antrgament aht remen len"
i,'AUl'ODROM
Confirmant les impressions que ja
cootunicärtra a;s nores Ilegiders. ens
diuen que les celebre% marques Salm-

pessetes; 121eu
Primer. "Soul ei Ipres - ; 3 a.;
s8 quilos, dc 1t, Bertranu (genet, Le'
seis).
Segon. -rucoeduck; 3 a.; 5.3qnlos (J'atines).
rtrcer. ''Orange Sz12"; 3 a.;
r,6 1/2 quilos

• 6-- Loases. leMpi; 1', Ir, 2/$.
. /.poss:ea; Cuenyader, ti mutes.

Prerai J ose d; E.-secee Leer a cavalls
nascuts co ei para); 2.000 peleen;

Aiia•Rometo, Anual, Chiribiri,
Diatto, hala i Fiat, en la recent visita que eiec,ua a Italia el senyor Armaneue, van retos:rae &cien/ interes
pel mucre Anasdrora i que alguns han
ofcrt visitar, en llur prde.ina vingittla
Barcelona aria motín del Troica
ArmangtJ, exissint entre ella el rte.
eaht prapbsit de participar en les curses in.crazcionals que tunlran lloc per
011 ectubre i novembre pròxims.

zoo° rnetres.
Primer. "Jorgim"; 3 a.; 53 quilos,
marques dc San Aliquei (genes,
Prior).
Segne. "Tapsia"; .66 estilos (Remera).
TetTer. "Ardalouse - ; 3 1"; 56 1/2
quilos (Giben).
No collocats: "Reaunhole"; 56 quilos (Jiminez) i "Antiquise"; 49 qui•
los (itendez).
C-2 C2SzoS. Temps: 2, Ii", 3,'S.
i.postes; Geanyedor, teso Ilustres.
Ganarles, 8 i
Premi Pons Acola; 5.003 pessetes,
Ofertes lid Cired Eqüe- tre; 2.100 Me-

tres.

Pries-r. "Gascconade"; 3 a.; st
quilos, de Juan Mara (gran, Lewis).
Segon. `Manara"; 4 4.; $2 quilos (Prior).
Tercer. " W ye Valley"; 4 a.; 66
quilos (Jimine*
No colocats: "Mirabilite". 53 (V. de
la Cree), "Miss Lang". 58 (Gibert) i
"Capateine", 54 1/2 (Guernin).
, 4-1/2-s/2 coseos. Temns: 2, 16", 2/5.
Apestes: Guanyador, ii'50 mentes.
Cellocades, 7 i 23.
Alaierat desee: tan aprep del dittmenee, la jerrada d . ebir va atraen
una gritada inmensa.
Fierres esteren les tribules, en:ispear): amb elles 13 multitud que s'esbarría pel Prat.
Les curses 562 seguirles amb uralt
entusiasme pel públic afteineat.
Cc:sesearen arrsb la vietden de Jauja, la qual des de la sortida prengui
la direeciO i no la de i xa tros passada
la meta, amb teta u-auge:Nitre, seguida de la sen companyona Flying
Post. Quant el tarara Santander II,
va semblar que fos la primera regada que saltan, ja que a cada salt
fria una falta. Delusion defeneS torea be el seu paper, pece Begga no
anä mai amb

Tres solament disputaren la segona cursa; per tan:, semblava que Laredo guartyaria amb facilitas, remé
malgrat la caiguda a la paret d'Alonso. no va poder resistir latee de Bon
Papa el qual guau' la Suite per un
col...
Aunare, que arriba siena diumenge passat, guanyi el pecan de venda i
fou comprada sense sobrepuig.
No guanya gran cosa, dones Purple Heron te mal caràcter i Beau ja
• és sombra del que foil algun temps.
Fiera estala ea un dels seas mals
dies.
Una altea cursa de tres corredors resulte' poc interessant. La sortida fati
donada diversel vegades i per fi, loe
donada bastant taalament. S.outh uf
Ypres 'ore' amb tres llargades endexant, seguit d'Orange Salad i mes
enrera Puddleduck. Cons que el primer Semblava anar molt Ritmement,
ele altes van mirar de passar-lo, però
no pcgueren i es fatigaren. Per cort
que ei guanyador fou comprat
rnenge passat pel seu actual prepietari, per al qual guanya ahir 2.000 pe.setrs, tot i temblar tenir mitjans de
guanyar-ne moltes mes,
Peca angúnia pas s aren els que prnfetitzaren la victória de ,barjito en la
cinquena cursa. Llançar-se en cap i
acabar aixi, fou el que féu, deixant
la lluita per al lloc legro als alttes
tres. Per fi, Tap&a logra entrar da.
sant d'Andalouse Rocambnle, junts,
ja que Antiquité no va anar mal de
cost.at
La victbria de Jorjito do nava a entemire • que la prOxima eurn estar" a
la inerce de Gascnr.nade, que ¿nuca'
ge l'aproximä, a, per censegeent, nn
trnissnt cap competidor d'aquell valor, haría de passejar-se per guanyar
el prerni. Aixf va suctrie, je qA:e solament Maruxa va figurar ni bon
a 1 arribada, la qual cosa no va estrae:rae, ja que en la besa darrera
cur sa figurä bastant bé , per preconitzar cl que va fer.
Algunes notes per a resdevenidor
Jauja guanyarä envara; M'u Lang
esi en condielons de vencer en cursa de tangueo i Maruxa va de bo
trailer.

DE FORA
RILLI S
CAMPIONAT COMARCAL
partit de Jaibo l jugat ah;r entre
el Gtmnistic F. C., de Tarragona,
i rl Reos Deaortim resulti apkie, ja
q112 foren melt roque; les jugades
que van mereteer l'aterícid del norn14' 05 Pfiblie que aseistl a l'encentre.
E's j•swatIors loe:11s, amb rara unani.
mime estigueren confesos, no portant
cap combnac'd latee, ni estant segures les detraen.
Es de Tarragona jugaren amb rnolt
emeslasme. sobresortint el porte:- Roca i cl &tema Virgili.
Incerregueren pe; enes vegades
falta greu, per6 la pilota anä a lora.
Quan estar: por acabar el partit
sense hacer mareas cap gol, En Fan,
dcl Reus, en una melée apeara una
pilota per mancar el gol de la stictiot te.
Guanyat aqued partit. el Reus Deportiu'queda co primer lIce en la puntuació del Campionat, fantant-li salament jugar un partit amb el Gimastic, de Tarragona, i un altre amb el
Sitgeti F. C., que hom suposa que
aquests des entontres no faran variar
de lloc al nostre club local. essent,
per tara, el que té mis probable la
victória definitiva.
Per assistir al partí; de Tarragona
del dijeses, regí/a gran entusiasme entre els aficionase organitzant-se
una caravana d'autcmóbils per trasiladar-se a la capita!, acompanyant els
equipiers.
VINAIXA
El dia 29 del mes passat tingué !loe en el camp d'Esporte
d'aqueet poble un partit entre
el reeerva del Foinent de Borges i el reserva leed, guanyant
els noetree per tres gola a un.
El diurnenge, din 6, tornaren
guanyant
els nostres la
altre enp per un a cero

Noticiad dels Cercles
CRUP EXCURSIONISTA CATALUNYA
Per a la Curca Excursionista organizada pel Grup Excursionista Catalunya, iban rebut nombrosos premia
figurant en primer serme el del marques d'Alella, el de tAtiacció de Forasters i el del presidint de l'entitat

organitzadora.
Les inseripcions poden fer-se tota
ele d'ea feiner, de uou a onse de la
ftns al divendres, cha JI, a lea
&o, en qué es Lea el sorteig d'equips
per a l'ordre de sortida.
CLUB NATACIO BARCELONA
Referint-no; al Gran Premi de
Pesque, que teta ele anys sol reunir
el bu i miliar dels Clubs catalans, está finada la reva crIcbració per al
del correas.
dia,
ET C. II. B., convençut de la importencia que esti cridat a obtea:r
aqueos any el dit Troten, ha alianzas
el termini d'inseripetd fina al die ah
vuit de la vettla.

Divendres, 11 de maig de Mg

PUBLICITAT

DE MADRID
Lt1 r,ESPQRSUITLITATI MILITA

?odia serirrirs Mute inuil?
Ituporlinis
El diari "Informaciones" d. u:
"Nostrcs lectors recordaran sena
dubte que de resultes de les acusacions dirigides pel general Sanjurjo
n1 corones Riquelme, adiest va demanar out s'instruís expedient en Ceceen de si eren o no ionamentate els
càrrecs que se li dirigien.
"L'expedient ha terminas en una
part, i per ccrt de manera molt satisfactdria per al coronel. Mes a última hora, segons es din entre raLitars, ha tuigut una derivació molt
important, que pot portar algunes

conseqüenriee.
' La derivacin consisteix en que

slefons vigents relacionades
anib les tarifas ferrovláries,
un altre concedint honora de
cap superior d'administraeld es
vil a l'alcalde de Valäncia.
— El governador de Guipúscoa ha cdebrat avui una
eonferencia etnia el ministre de
ia Guerra, sobre la protesta
deis fabricante d'armes contra
la disposició qua difiein t a la
venda d'aguelles.
— Aquest rustir, en clespalzar amb el rei, el president del
marqués d'Alhucema,.
ha sotmee a da signatura del
soblris deerete del ininiisteet
Forn ita t.
— La Directiva der la sacietat La Entra ha l'el. remesa al
ministre de Finalices d'una ex •
posició en la qual, despees de
delallar-se les cauaes que 1ni en motivar l'encaran:a nt del
suene, interesse la dierninueie
dels ti.-els aranzelaris, per al
procedent de restrans.1-r, per
considerar que d'aquesta Manera la coneurrenela del produele determinarla la desaparició de l'agi del nacional i la
baatura rl mercal..

Per la Secretaria general va donar-se compte d'haver-se cornplert
l'acord del Congrés Nacional de Turismo, de dirigir-se al Ministeri ele
Foment pergue sien instal.lats aparells telefónics a les casetes dels
militar, es ereu que el general
peons caminers de carreteres que
Pérez Minguez, cap de la sectinguin linea propera, amb l'objecte
'autor
del
proolé do Sanitat i
que els automobilistcs puguin comudisdel
objecte
jede del R. D.
nicar amb els pobles immediats en
predit
Cos,
en
regna
que
gust
cls casos de desgracia o avaria.
sentare, la dimissie i que tambil
D'haver-se cursas a distints perióla presentara el coronel Prieto
dics de provineies i del migdia de
de la Cal, megon cap de la maFra y/ea el text del reclama de Bartaixa secoló.
celona que ahavia acordat inserir en
els esmentats amb motiu dels festiSANJURJO
ši. VIATGE D'EN
vals de Primavera i de la propera
Exposició Internacional del Molde.
Sobre el viatge del general
De les gestiona realitzades per la
Sanjurjo a Mälaga, s'ha ait avui
própia oficina per tal d'aconseguir
que ha esta( sobrevingut a canque
per les entitats barcelonines mes
ea d'un desagradable esdeveniinteressades es votessin subvencions
ment militar passat a Malaga.
per assegurar el major exit a les carEs parlava d'un incident al
reres de cavalls.
cartee entre PI Cesar Paso da
El vocal de la Junta, En BartoSam, coronel del regiment
meu Amengual, dona zompte de Fac'Sorbéis i tun sergent que resistuació Ilur al Congrés del Corneen
ta al neu superior.
Emperu, volem entinte lam- Espanyol a Ultramar, al qual presenta i apoiä unes conclusions eneabe l'aftrmaeld d'una personaliminades a fomentar el moviment tutal que dinä ahir amb Sanjurjo,
i quy ha declara( que aquest rístes america envers Espanya, mereixent que se li concedis un vot de
tenla el projecte d'anarse'm
De Málaga s'ha rebut aquest grácies per la seva gestió
Fou Ilegida una comunicació de
telegramn partir-miar:
la Societat d"Empreses Maritimes
"En l'exprés de Madrid ha arribat
Itália-America (sucursal de Barceloel governador militar de Màlaga, gena), notificant que ets el nou viatge
neral Sanjurjn i el general Arjona.
que
el trasatlantic "Guilio-Cisare"
Aquest embarcara aquesta nit cap
eiectuará el dia 24 del corrent, des
a Melilla.
de Buenos Aires, suprimirá l'escala
En Sanjudo sortira demà per fer
de Barcelona, car donada l'exigintat
una visita d'inspecció a les /rones de
del movirnent d'embare i desembarc
les etntats de la scva jurisdicció."
que e.xisteix en aquest port per causa dels crescudissims drets de transPREPARANT EL MISSATGE
port que el graven, com als altres
A la Presidencia han celebrar una
d'Espanya, no li resulta l'escala reentrevista el cap del Gavera i el com- productiva. Davant de tal anunci, no
aquest
últim
te de Rornanones, dient
per sensible menys previst, la Junta
que rthjecte de la conferencia era
acorda persistir en les gestions que
en
de
la
Corona
vaciar del rrissatec
ve realitzant per a l'abolició dels
probleme;
als
refereix
es
la e ue
¿reta referits, proporcionant mes deJusticia.
i
de Gracia
tallada informació del cas a tots els
Lo cenversa ha durat m/s de mitja diputats i senadors que constitueixen
hora.
les próximes Corts, amb l'objecte
que revoquin les disposicions legals
CONFERENCIA MUTUAque actualment autoritza la imposiLISTA
ciä d'un impost tan onerós i contraDemä, a les deu de la nit, lin- produent per al desenrotllarnent de
la riquesa pública.
dera Une. al neu cali darles de
També va donar-se compte de les
l'Astsociact6 de la Frenase, una
comunicacions cebades dels delegats
ronfernein do divulgarid cha roa Berlín, Burnswick i San Francisco
bra mutualieta que a Barcelona
realitzant la institueid deno- de Califórnia, exposant els treballs
que porten realitzats per tal de prominada Quinta de Snlut "La
moure la concurrencia a l'Exposició
Alianza".
Internacional del Moble entre els
Aquesta conferencia es la priindustrials del rara en els paises resmera de la serie que, antb rnopectius i d'altres de la "Fila/aria
ttu do, In fundaet í ; d'una delegaPrinting and Publishing Co.", de
ele a Madrid, es disposen a doViena, i de l'Escola Superior de Conar-se els elements direetius
mere de Britisiava, República Tsed'aquella entilat. en distintes
coslovaca, soLlicitant tnateeial
assoeiaeions madrilenyes.
forrnacions i propaganda, que es va
Correrá a carree del president
acordar concedir-los.
de "La Alianza", don Enric Tornee.
.1041.
le arä la presentació el presiPremdent dc l'Associacid de la
sa de Madrid, senyor Francos
Rodríguez, i dirigirla una salutacid ale o p us companys el peREPRESENTACIO CATALANA
riodista don denme Vinardell.
Al, r .. .,All LES EUCARNI!C DE
a Madrid de la repetida

s'euté esbrinant si fou poszi'ole soeórrer Monte Arruit.
"A tal 6 ala començat de prender,
declaracione, començant per la del
coronel Riquelme.
Entre mititars sassegura que la &clareció daquest cap Ila esta, de atan
interés, no sets por referir-se a la
forma en que es podía acudir en 30cors de Monte Arruit, sind pecque avíe
LA QUESTIO DEL MAFIROC
ta lo prova documental la quanti:as
ARRIBADA DE TROPES
exacta dr les tropes gire hi havia a
REPATRIADinS
Melilla aleshorts, el nombre de tes
A les set del mal i ha a , Mira:
guals era molt supctior al que consa estacid del !digiera una cornta en certes declaracions dnaades dapanyie de Sanitat Militar, pervant el Suprem de Guerra i Maritanyent a la sisena re:le, la
na.
qual ve reputriacia del alarme.
Uni altre deis detalls de gran mentíLes diles forres han isstal
cendéntia que corte l'earnentada derebudes per les 211;01'0111.S eiclaració es refereix a 1a situació del
can, enemic en celebrar-ora la junta de . Vilb i militars, l'inspector de
Sanitat militar senyor Erguid'
generals que sotscriviren una acta
i els catas 1 oficials pertanyents
reconcixcnt que era impossible socdr1 a aquest cos.
rer Monte Arruit.
Les trepes han estat obseAguces documenta, de caracter oficial, estan en oberta contradicció, se- j guindes.
gens hem sentit dir, amb el que diu . Per la linia de eireumvidació
han continua( Mur viatge a
l'acta mencionada respecte a la quantitet dels moros cubica-ate al voltant Burgos.
Aqueeta nit, a les non, arride Melilla.
L'assumpte, com queda dit, loor- beran a Madrid forero de $ ebla que tindrä derivacions molt inspot- nitat militar, perlanyents a la
primera ondonntläncia de Sanitenis."
tat, afectes als servels d'hlL'CQINIO . D'EN BULLA
airee de la primera regló, quo
"Heraldo de Madrid" publica
lambe venen del Norme,
tina interviú amb el catedràtic
Alvarez Euylla, cenit:del. repuEL REPARTIMENT D'ACTES
blicti den-niel, sobre respbnenbi
ENTRE EILS MlNISTERIALS
lit at s.
Es ihn que (.2'3 limitarlIssim el
Es diu que eón difuses i que
t'entero de neus menadedS que
no es pot triaba!' la figura del
delirio. Dones tu l ; jo erre que hnii d'esser elegile per a eam•
pletar la melaria. Potser no
cero ant ainb una mica de cuCAPSANES
pa,sa de 3t, disfribuits d'aquesra pedrea lesbar- se.
FUTBOL
Que no hi hn figura de de- la ferina:
Diumenge darrer tingué lloc la inau- nde? Un cas eoneret d'ella és
'Cree, per ale ministre de Maguració oficial del Camp d'esporis del el dels he n e f ic i a not ran tal i n a - rina, lieettä g. a tirral de Catear
Casal Nacicealista, celebrant-se un
nya i eeneral Burguete; 1 per
lis durara la gran guerra (ti)
partit de futbol entre el nostre priropea. Aleshores, mentre ei país a amics politice riel marque s
mer • el F. C. de Mora la Nova, guasofria les ealanutals de la ron- d'Allitteema g . i per a romenonts.
nyant da forasters per dos gols a
flazraci& l'aliar' de nou% nein, tre. 9 per a nlhine. 1 per a niel'
Zero.
3 p..r a aasselistes i
eavalennt por sobre del pols.
al
temenearä,
— El dia 13 vinent
aeonseguis apane:dar milions, un. er Zabala. per Barcena, per
Casal Nacienalista, un campionat lol'Aleale Zanitna,
mentre e g eontribuent noteia i
cal d'enano.
soli e k sola la earrega inaupor_
RDMANHNES,
VALENCIA
feble dels impnatnee Per que no UNIVEIISITARI
10 bague Ilei nie benefide extraF.SPANVOL, 3.—VALENCIA,
SALAMANCA
ordinaris, ron) en anees neDimane es repetí el partís jugat diuSobre la noticia publicada
d'a
responsable
done!
El
menge en el qual el Valencia Satinguesta OT0i$910 he (1 *,, ,1 9er el que ...e ems : 5 als .te Smanianca
giré tan bon resultas.
ministre 1 di' P9lil que he ano- han nit.ts (IP dirigir-se al
El Valencta, de sorttcla, fin un afecMute de Illimanonee per °femena' a En Jatune Alta.
te desastrOs. puix mancaven el; prinl'na gran remponeabilPal in- rie-1, ra e iarineia eso
epals clemente de negnip i hi ha via
ea t ebeix larnlei al Roi. El 11ei (-st a 111/11 0 : la Un i railtit, " l)is'n' ins
sznse cobrir. En total s'arrengleUniversal" fa agnesit comentari:
responeable. Es dita que no
rareu den jugadora i pac despees de
quabnint que
'''Urnalant-se
segens da Consticomtnenda la primera part aparegue responsable,ho es en realitat, no ha eslat sollicitat i que le,
tució, pera
Cubells. ressentint - se encara de lesione
Iii ha un artiele en la 11,, i forte- P er tsmb, ols r' lf4 et t rit tlers de
!ofertes en aduce partits.
Rni plegaix deslgrutitiA molt ItuttrnSa. el
mental que ( un:
L'Espanyol, per aquesta causa doPd1 re110ntanone
ministre3".Drtnes n m ill o
mina cornpletarrent al Valencia. Una Eitirement
bullaele. P arlinl del
magnífica centrada de Rimo ni, apto- he; el Rei Ita d'elegir ministres
determinacid
efecte,
la
apta 1 competente, Le r.‘epon_ que, en
fila la fàcilment per Cubells, aconseSaIntnanea era
o per riel t'A:lustre
guint el primer gol a favor de l'equip mabililat per negligenem
i goa no
trua
d'opini6
unänime
manea de snblihula per elegirtir
divisi6
111 ha tina respon- eIgnil enlitt
No obstant aquest encomiador prin- los ee clara,
stibei- Sentiment nolori entre te ls Plat15
cipi, el Valencia segul jugant mala- enbilitat direeta i altea
l'empresa, es
ment. desmareats bah els jusgedors, diaria. El Cap,substilieriament
responsable
selle cohesió i sense diem-cid de jec.
LA TASCA EIXORCA
elegit un maquintste
12.I de l'Espanyol entraren tres gol; per t'a y er
que per ineptitud m'o"La Epoca" diu quo poc a poc
de la nianera rinés innocent del trina imperlt
Unes vegades ponme pifiava el por- y era une celta-trefe. es un va rompletani In coneentraebi
empl e at immn- democratice Cainpostissal gutee; unes altres per defic t encies de la liarle que te un
rel que dl franela rls clients. Cal verimmenlal, rifegint respecte
lima defensiva.
vahee qui es nomena per als nl pervindre poIitiet
A t xi fíe/alise& la primera part. En
Per a abans de l'istiu sols
la murena el Valentía sets presenta relee:Te. L'eexruple podria
podent confiar que sheribi a
nou jugadors (Cubells rs retira). El
1
El Rei reelitta una funde
In votarla del (li g ones de la CDpsdhlic, aleshores, protesta sorollosarone, La me y a diseusedd girara
ment, augmentant el di s guet en veme deu esteer apte per a la p~dASs r rol
queleorn
en.
Per
idee,
a l'entorn del lema tan apasioque l'Espanynl pntlia cdrrer la piltra
ärdun
N-institucional
éss
croan
nant de les responeabilitats,
sease cap dliicultat i que el marcacepa- amb ei qual no entre guanyant
dret
elheete
El
delirarla.
dor anava a drene una victória ex.
si luelleie gran cosa el pele, però /in perillul
''Rri
sere
'rail
ctcsva a l'era:1p harcelunl.
(Iris tos el programa ministeGonzälen vengué revenir d'una te- frs, 1 cl n6, no".
Opina que el Govern ha perrial que piadosament pensant
stó teta a Lakatns, entrant a Simars'in desbatirá de conlenir-se en el disro d'una manera Iletja. Itlip611t, per la dui el seu pregrarnia;
pullnt del metete. El vesientnte mies del Rei ami) alguna ruda
%n'A banda, torna regressid a Gonei morenitos de ',eme han gran precise') que en la declarazalez. Les represälies continuaren sen- (CEzii i
vingut a les Corla enenaellals d'', pre-eleeloral del UOVOI'll.
s e que l' à rbitre imposis la seva autoper l'artiel p 29. I
pel
(barren,
I despees do l'estiueig, allä
ritat i restabas la moral del jene.
raí-Sirle 29 ja anhern gurí vol dir per octubre n novembre,
Això donä He< a que González i
dovern.
pnete
nmislds
atril
el
a iegleine, el ee
comenenrit
Hipòlit ea peguessin mútuament 1 que
El Onvern aetunl, des del eres
es legisla queleorn.
cl pdblic enval; el camp i dones l'esadventment, ha tneorreant InmDon incisos l'ergs per a popertacle salvatge de lynchar a Goa.
en rreponsebilltat, piste
sar a to l'instrument donen dret
havent-hi d'intervenir la policía, be
el que pesen al Merme, on ert A tocaderi meravelloses, I ho destimenent-se el partit.
',escude In inftteixa politira d'n- sitgem vivnittent, cola no dubMalgrat totes les atenuants que Hm
bella. és obre seva I partteninrtesis que IR compenenció do tan.
pturui veme, l'actitud del pfiblic es
men t del !Rolar reepoamahle de la js m imea serit e/ que les
especies.
eis
censurable des de sets
de Guerro, l'Atenta veg corts aceran lernt PriinlfI'itS tII
la
certera
Sembla mentida que l'esport arribi
reglara d'Alfons XII que eleana senir aquestes derivacions africans. Zamora.
El OnvArn, drenes, ll'esitt neme ein el seu quinqueni cenetituLa Gimnstica de Madrid ha guafent els dite eta la qüestld de les eh-mal.
nyat per tres contra doe el Valen- reeponeabilltets.
"Cosas amueles!"
cia.
No s'atreveix a prenosticer
El Valencia ha domiaat durant
ene sobre del que peinera al EL PLET DE SANITAT MILIprimera part, jugant magnificament. Perlament. Pot pneear len i ree,
TAft
Els madrilenys sdn bona en conjunt.
Metes la caiguda del règim.
L'Avenç contra el Llevant ha guaA coneetintsneta de In rentenyat per dos a un.
LA JORNADA MINISTERIAL
renda telebradrt entre el miL'equip tanta, format per Alvar,
En °necia Prieto ha (lit que nistre di la Guerra i el direePerrera, Sell..rés, Roca, Guiaron%
en despatsae eme. den Alfons ler de l'Hespital Militar de CaTomes, Sumó, Morera, Tejada, Caen redactó amb
brera, ha dominas completament. Gu- ha poset a la signatura doä de- rabanchel,
Creta: un prorrogant les disipó- aelsuroptee del Cos dC Sanlint
iaren!' colossal.

Noves religioses

deiegat
inste ueld.

alth.i
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I.A UNIO GENERAL DE TREBALLADORS
La comiss:d executiva de la Unid
cunera: de Treballadors ha acordat
protestar davant el mtnistre del Treball del censignat a l'anicle 5 del
Real decret de 17 d'abril, tito tracta
tle t'e ur forçiel i qua determina que
id.eires de comptabilitat de le; soc'etets han ne pertar-se tramo ardena la llei d'Ascociaciena i el Re al
&arel de Governacid da so de mar.;
1.1 11m.
Ta.u'ui la comissid ha pres estucas
diii cenit que trames la Unió General de Treballadors d'Aktnanya sobre
els enpotats atropella que les tropo;
francesss fan a la Ruhr.
TEINFIRA DE PASCOAES
Ha arribas a Madrid, convidas per
la Residencia d'Estudiants, el poeta
1u5itl Teixeira de Pascoaes.
Dissabte, a la tarda, donará a aquell
local, una conferencia titulada: "Don
Qu i je'c y la Saudade".

Societat d'Atracció
Forasters

de

Catälics catalans:
França, la filia predilecta de l'Esglisia Católica, celebrara ben prompte
son iV Congres Eucaristic Nacional.
Nostra terra, on el Senyor en /a Sagrada Eucaristia té tants d'adoradors,
s ha afanyat a ocupar son Roe d'honor
en la manifestazió de Fe que s'apropa,
i a aguces fi s'ha acoblat, antb coneixement i beneplácit de l'illustriesim i
reverendissim senyor Bisbe de la Dur)cesi, un nucli d'amadors de jesús Sagramentat per tal d'assistir als actes
del Congres de Paris que tindrá lloc
del dia 4 al dia 8 del vinent mes de
julio!, als quals artes han promés la
seva assistència gaireb6 tots els prelats
ck Franea i les seres colònies.
Aquesta representació sonata de la
ciutat de Barcelona el dia 2 del mental mes, segallo la ruta marcada e:1
el programa que es detalla a continuació, el qua/ havem procurat que los el
MéS atractivo' possible.
A assistir, dones, als actes del Congres, on donarem palesa prova de que
la Fe no s'es apagada en nostres cors,
vos convida el Torn de Sant Frenen.:
de la Vetlla Nocturna.
Barcelona i maig de 1923.

M. Erousse ha vist lambe el Pites
sident i aquest ha Set saber a Vezministre que tots els informes rece.
llits demostraven que la seva condue.
ta durant la seva estada a aquell ter.
ritori havia estas irreprotxable.
Segons sembla, el Govern espanyol
hasta retan un raport de policia dient
que es creia saber que-M. Bromee tenia la intenció de parlar en un mi.
ting. Aixe, és completament fals i
M. Pnincati ha trames una enèrgica
protesta al Govern espanyol.
Mentre aquest no hagi presentat ex.
cases a M. Brousse, M. Poincare es
negaré a rebre l'ambaixador d'Es.
panya a París.
Crciem saber que el Govern es panyol está a prost de presentar watstes excuses."
Nosaltres hem de fer constar que,
havent rebut la versió inexacte a la
gual alludeix M. Broussr, no creié.
rem convenient publicar-la per no eta.
siderar-la digne de crèdit.

Darrera hora
DE L'ESTRANGER
EXPLOSIO DE PETROLI
DOTZE MORTS
Corsicana (Texas), ro.—Una espuma que comunicà amb un raig de
petroli prodni una explosió, restant
carbonitzats uns dotze bornes —Hayas.
LES CAUSES DE LA DEPREa

CIACIO . DEL MARC
Berlin, 10.—AI Reichstag ha
estat adoptada fa meció pro sentada pels socialistes nome.4
rennt una comissió perquè
litzi una informació sobre les
causes que provocareis la ni-,
guda del mare.--Havas.
Berlín, 10.—El ministre de
Finances, senyor Herretes, ha
declarat al Govern alemany que
els Banca de l'Imperi proseeguiran en la seva acció, encaminada a sostenir el ~c.-Hayas.
ES GENERALITZA LA VAGA
DE COMUNICACIONS A BELGI..
CA : EL GOVERN PREOCUPAT

Brusselles, 10.—La situació
del conflicto de les comunicacions alta agreujat d'una manera alarmant. La paralització
de la vida es molt intensa.
Al port d'Amberes el trefe°
estä completament paralitzat i
les mercaderies dipositades als
molls estan averiades ja en llur
mes gran part.
A Namur i -a Gante els rarteme s'han declarat en vaga.
Es diu que demä els empleats
de telägrafs, telèfons i ferrocarrils de Brussellles que encara
continuaren assistint al treball
aniran també a la vaga.
El moviment preocupa seriosarnent al Ca y ena, puix sernbre sostingut per elements es.

trangers.—Radio.

LA NOTA BRITANICA A RUS-:
SIA :: EL CONSELL DE COMISSARIS HA PRES IMPORTANTS DECISIONS
Moscou, 10. — El Comité directiu de la Comisaria d'Afers
estrangers i el Consell de Comissaris s'han ocupat de/ telegrama xifrat expsdit de Londres
per la delegació soviética, essent presea importante denla
sions. L'esmentat telegrama
contenia la nota anglesa en la
qual el Govern britänic amena.
ea amb deszmtendre's del trae.
tat comercial futur si el Govern
dels Soviets persisteix en ara-,
l'Orient els enemics de
VOrir
la Gran Bretanya 1 en pene,
guir en els mars el Nord els
vaixells pesquers britänics.
En els cercles comunistes da
Moscou no es considera imposa
sible una ruptura entre els Soviets i la Gran Bretanya. Ea
aquest can Moscou cridaria la
seva dalegacid comercial da
LLOCS D'INSCRIPC10
Londres i dectlararla reservarTorn de Sant Francesc de la Vetlla se la nava entera llibertat d'ace
Nocturna, carrer Baix de Sant Pe- cid en ço que es refereix a la
seva politice a l'Orient.—Radio.
re, i8.
a

A la darrera sessió celebrada per
la Societat d'Atracció de Forastera,
Editorial Poliglota, careen de PeSota la preeidencia de En Marian
tritxol, 8.
EL GOVERN I3ULGAR AMENARutiló, 'es prengueren, cntrc altres,
"La Hormiga de Oro", plaça de
eis acords segitentst
ÇAT DE MORT PER UNA ORSanta Anna, 26.
Nomener delcgats a Narbona i
GANITZACIO MACEDONICA
Comissariat Provincial del Tere OrMois5ac els senyors Noel Bola i docde, convent de l'Ajada, Baix de Sant
tor Foissac, respectivament.
París, 10. —Arnb data 7 d'aquest mes
Pere, 18, on s'adreeará tota correspoa. _
Concedir la medalla de la Societat
ha estta publicat a Sofia el següent
per éster adjudicada com a premi als
comunicas:
concureos &Tornas que respecti"Aprofitant-se de la desgracia ce
•n•-•n•••n
%tatues:S Sellen en organització, a la
que anualment es traba sotmesa
Federació d'Esgrima de Catalunya,
L'expulsie de M. Brousse ha protesta població de. Macedònia, les organita l'Agrupació Excursionista -Togazacions interiors i revolucioniries d'amaneas" i a l'Agrupació Excursicguell territori, organitzacions que, com
del goi en innces
Mata de Cataliniya.
sabut. rda dirigides per Tender
Havem tebut de Ni. Brousse una
Felicitar a l'Ajuntament atub rus- atenta canta, en la qual ens prega que
Alexandroii, han trames una carta
tin d'haver tret de nou a colac;:i Fa- fern constar la mala interpretació do- al Govern hatear, comminant-lo a que
ter relatiu al projecte d'urbanitaació
renuncil a tota política de pau i intelnada pels diaria a Una noticia sobre
de la plaea nie Catalunya.
ligencia en no que es refereix al proterritori
espala
sera
expulsió
del
Interescar de la própia Corporació
blema mandó:ale. amenaçant de tnort,
nyol.
Municipal l'organització d'alguna soen ces de na obeir aitals intimaclons.
NI. Brousse ens comunica una nota
lemnitat pública commemorativa del
als membres del Govern.
oficial que diu com segueix:
primer centenari de la inauguració
En vista d'aitals manifettacions,
"En els passadieos de la Cambra
del paeseig de Gracia.
aquest ha adoptas guantes mesures li
Felicitar cls diputatt electe5 per i al final de la sessió, M. Brousse ha
han semblat pertinents per a la seva
Catalunya i pregar la cooperació llar estas objecte de manifestacions
seguretat i contesta a les amenace1
simpatia
tome
distinció
d'apinions.
ea aquella aleles compresos en l'ohde
que ha estat oblecte declarant que
al
repteexpreissat
han
El5
diputats
dequal
jectiu social, la resolució del
perseguir) a Ttodor Alexandroff i
llar
sentant
dels
Pireneus
Orientals
pen del poder legislen!.
Sena senil e s, preseguint a rna
Interessar de l'Ajuuternent la cono- indignació contra lacte inqualificable aals
mes la politica de pau que ti inicittrucció d'un urinari subterrani a la i injustificat del Govern espanyol.
Ni. Manaut havia ja fet una visita da.
plaga Reial anal, l'oljecte d'evitar
Per últim, el Gaseen declara que no
que durant la nit es vegin eonvertits a 2n 1 . Poincare per protestar contra
perrectra en territori búlgar mp ortits els setos pórtIct en un sumider l'expulsid i psr donar-li detalls de la
ganització secreta.".—Hana.
lleva estada en territori espanyoi.

5d re8, 11 de maig de 1923

LA Prete.1ceTAT

ELS ESPECTACLES
,TEATRES -Teatre Catalä Romea
tratan 3,500 A. Ave:, eieen_
eee, ni!, extraordinaria funció
henar 1 beneflol del notable i
deesíasire actor còmic
Ee DOMENE C AXMER1C
1,2 rers1'dia en tres actas, anys
100 representada,
TENORIOS

etrena de l'obra, en un arte,
*ceta expressament per al be-

t

TRUC DEL SENYOR
BANYULS

tjtpors a Romea a dure:: 4 ace 4, de gran broma.—Derne,
tra nit, el formidable eeir
grelosc.p Maria de Sagarra, El
tode les ginestares.—Diumenf,11ectes programes. Es desa comptaduria.

rVOL
.slpanyia de sarsuela i
careta Pinedo-Callester
del
Teatro de la Sarsuela, de
Madrid

Heroísmo; tercer. Aurora do fe-

n'Ea. FÄLÁCE

divendres, tarda, a
leetival en honor i a bene.:ei dels Sindicats d'artisis eles I drametIcs, proreat-hi part aplaudits ar_
ates de les companyies
Jel.e !catres Goya, Polloram, Romea, Nou i Tívoli.
Ye, estrena de l'opereta en
lacte i tres quadros,

EX4T CRSIXENT
DEL

Cabaret Romn

r

14 REINA TOPACIO

i LA MONTER!A
per Enoje Vendrell

d

Teatre Catalá Romea

Fslanvol

Cceuir.ria de s-ode y i: 1 gran,
eaneclacics CA
8ANTPERE 1 BERGES
frare,a kririu.
485UMPCIO CASALS
d i , n1rf5 ti,rda. a Ir3 5. —
imana bula,, rNA pesseta.
—
>t.: res de pago? Nit a /es 10" ung e un Me
el sor.olles

ti-344-244.44-1.+44.34444~-1.4
ELDORADO

COLISEU DE VARIETATS
4 Darrers dies do temporada
AVUI, divendiuts, tarda i nit,
Grane programes. Projece cid da notables pel.lioules
Colossals atraccions
La gentil bailarina
MARGUERIDA DIAZ
La j amona troupe
WALKERS JUVENILS
El notabilissim artista
MORENO
Ele acrítbates cörnics
GREEN AND WOOD
i la genial artteta

/

4.

e

Triomf sorollds de Vallejo,
Galceran, Salut Rodríguez
les altres principals parte
de la companyia.

--CINEMPS
'

....n•n•••nn••n•••••"..11.31.1afOr-JMIMInli

ge04-o->4.3->e-s,44-M-74-0-9-e+S-94

SiiiÚ

Cornconyia do grana etpectacles

Avue, divendres, no hi ha
fundó, per donar lloc a la
presentació de la

1e-a-2-34.4444+04-x+i,4reee-er-tex

6.344444411-See+04444-14444+1

mil!

Asad dlvendres dos extraordlnarles
estre.nes, La gran nit (ccminlia dramattca pel genial HERREhT 1L-kWILSON: El cae de la Sra. Sands
(exclusiva «¡una d'alta oWle,at
per la eminent artrm DESSLE Ciikft.
HISCALE. _ Nota: Avul dIvendres
de 6 a S es despa 1 xarin butaquei 1 1
rinnerade. per a la eeSSIÚ de les (..,
sis del ami:le:1u.

emeseeeeeeeeeee
Gran Teatre Comtal i
Ctr:!.!: Cinern 133l-,ernia

de Madrid

Avul, dIvendres. giandids programa
v311; Aladas
L'heroina de la
errants; ForigIcal petdicuta.
ESCADETEINA INDIA
1 eis primer 1 segcn eptsedis de la X

ESTRENA A BARCELONA
per aquesta compaiiyin, que
la dona a conèixer a Madrid
per primera vegadit, de la e,
revista

171- t 9

I

gtI9 i ?. 1 J . ; I

•. Lt • ,

. i'.:

$,

'grandiosa seria francesa.
LA FILLA INDOMITA
Noraz u Cantrel del Ilarrin

1-4-X,X4440.344-effl4.154$8.64

.4,

Avui. divendres, popular, 5e,
tarda, a lea cinc:

teee dissabte .

Wat a dos quart
, •ioiossal Vermut: L
elers 1EXITAS La tragedia f1
! 0(e.
-erren de Fetlt
r. (e. en C.).

LOS ULTIMOS RGGALES

Nit, a les deu. L'exiles

seas4444.».44+4444++4,44

! LA LOCURA DE DON JUAN

Teetre Victória
Dir eccie: Ferran Vallejo i

a tase Vidal. Mestres Blai i
e. Arte, divendees, 11 d . a. Tarda, no hi ha func16, per
triar he a eassaig general de
tsc ristän de Santa Rita. Nit,
reg g uarra de deu. 1, L'entre1E1 niño de la bola. 2, Entre Le la s arsuela en des actea 1
qua dros, Iletra de EncarnaOrees i F. Valls Jaquemot.
'. tr ica. de la jove a-lastra Eranrea B rotard, El
saorlstan de
•Itilt4 Rita, per Salut Rodríguez,
' Pna mira, Trini Rodríguez,
M oreno, Acuaviva,
&a nca j altres
parte de la rom;eelda. Titols deis quadros:
'raer a cte.---Quadre primer,
Pend iente; segon La
balada
les Camp anas; tercer,
En el
— Segon arte: Quadro
l' rne r, En la Argentina; segon,

l'

nit, et.trena de la
jeguina cómica en tres actes, de Pare Muñoz Seca,

- -

1 ‘

Dance, diszabte,
a les cinc de la tarda, en
reATifeEE
1
E.XTer.e.01101SARIA.

(ATILUIYA

Fastas de la Dansa Catalana
Segona sessió. Dlumenge, di,'
13 de maig, quatre tarda,
FRONTO COMTAL, Rosselló•
núm. 219
Per a localitats i entradas (lar
sa %o), Petritxol, 17, botiga,
el dia de la fasta, al Frontó dee,
del matt

Princinal Palace

.
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SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de Barcelona
Plaça de Catalutaya, 20
Iota mena d'operacloos de Sana i d3 Bona

CAIXES DE LLOGU E R

Te8 l re ("A Liceo

Colocarte de Primavera per
l'orquestra Pau Casals
seg°11 ec ' noert,
Dinlarts,

ESISIESSIEEISIONSSZIENUI111111111111111/11111111111111111111111111•111
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SOCIETAT ANON1MA

-7-a•

D'ASSEGURANCES

12%.

.4

i,, de J. J. Cadena, Aszencei
:las a els reestrer Serrano i
Valva:de

DIVERSOS —

MARI «VE

Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos escollits partits a cistella. Nit, a un quart
d'onza. Dos grandiosos partits

44444+44444444444441544444

Crnn

4111

—

ESPORTS -

Front

cera.

FREDERIC LONGAS
Obres de RechrnanInoff Debeesy.
Schubert. Relamatein. S'eint-Saans.
Sumes. Granados. Albenlk. Chopin
Wats a piano. per la senyo:iera
MER:11' NAVARRO. Obres de
leamlowell. Godard. Schuburt. Titoreta Mcnielssohn 1 Waencr. can.
tade' s per MISS NIELSON, acerapanyada a l'Orgue 1 a piano per
FREDERIC LONOAS
Invitaeions com do costum.

Hipara:
Tercer dia
Diumenge, 13 de maig, a les
tres h. 30 m. Preus: Libare Me.
diluid: 10 pessetes. Entra4a
general, 125 pessetes. De ca.
rruatge, 625 pessetes, impoetqi
compresos. Despatx de leicall.
tats: Taquilla teatre Novetats,
Centre Localltats 1 taquillas Hl..
pbdrom. Servei d'autobuses des
de la Placa de Catalunya a lltir
pódrom i viceversa. Preu, 1'50
per trajecte. Servei de restag4
rant i bar.

=2;:aanrablet.192.73.613.31

72n 4. 2.

Fiiial de LA CATALANA d'asscgurances coatra incendis
social: Rambla de
CataluAya, 15- Barcelona

Domiciii

0 FURT I lNEMLITAT D'EMPLEATS

RA 1

4

(Adaptació d'Amicharis)

Avul dIvenires a dos nuarts
sis . (521 audie.16). Gran conPres e ntaelO de les clistIng.•
des artistes.
MERCE NAVARRO (Pianista>
1111S3 NIELSON Olederlsta
Acompanyaaa pel DIrector artiall

RALLE

formidable equip alemany
contra
UNJO ESPORTIVA DE SANS
Camp de la Unió, carrer Ga11.4
ieu (Sans)
Entrada: 2 pessetes. Tribunal
1 , 50 pessetes.

LA ran_LonCUINA DE
BARCELONA!!

:2: ,si" lid
lg I
1

il p
'•J ci - ,; ‘
I, 41' i'1 A h i

Companyia de comèdia
GUELL - TUDELA - AS.
QUERMO - CORTES
(Te:i..fon 4 lee A)

SALA FOLIAN!

i

AVU4, D4VENDRES,
A les deu del vespre,

!Ttm

ALAU DE LA C/NEN:ZTOGRAFIA

K.,..44444-044.4e4444«ee-0-.5444.4.

Companyia de sarsuela

Tre-see44.0,J4--X1-7-4:44.942',44444

niques. Tarda, dos quarts de
nuatre. Nit, a dos quarts de deu.
Azurea and Patner; últims dies
de les cèlebres artistas Carolina
de la Riva i Ramoneta de la Riva. Dissabte, tres monumentals
debuts, tres. Gran dancing.
Tango orquestra Tzigans Tindall. Entrada amb consumació.
Tardes dies feiners 1 pesseta.
Nit cadiras laterals 2 pessetes.
Nova direcció de cuina. Selectas
coberts a 6 pessetes.

FILL DE PAUL IZABAL

Teatre Beirut Vietä-

...essamme•nnn....•

El muslo-hall de les caras bo-

CONCERTS
444444e44-x4e4+4444444- 4

ARISTOCRATIC SALO

EDEN
CONCERT
—__—.
--Asalto, 12 , Telèfon 3,332 A.

44..,44+4144~.9444+~.

L_

1,<(..JRSAA

FUTBOL
Dia 12 de maig, a les cinc,
tarda, emocionant partit internacional
SPOOTVEREIN SS E. U. DE

Carretes de Ca va I :s

MUSIC-HALLS

i

Gran via Layetana
Avui. divendros, grano exits:
Del viu al pintat, per Douglas
Fairbanics. Ajuria, Un poble
millonarl. Els perilla del Yukon, cinquena i sisena jornadas. Pons marroquins. Fatty
entre bastidors, cómica del
Prozrama Ajuria. Aviat La dona ripie, "lila (en sis jornades),

de pilota a cistella. Primer, Guo
rucieaga i Unamuno contra Ondarras i Martín. Segon, Frederio
i Garagarza contra Oscar i Elgoibar.

Dice 12, 11, i O a 1 3 de maig,
a dos quarts de deu da la vet ha' Festival litern IcIon e l de
música "Da Camera" en quatre
sessirns: Primera alemanya,
segona, francesa; tercera, hola
II -sa i quarta ibèrica, pel celebre Quintet do La Hala.

Wat divendres: Ele perilla del Yokon (7 1 8 episodis); La tomba inda (primera jornada); Matrimoni
accidentat; El sanyor TrIbulet. propietari; Baby. astrella. _ Diumen.
ge. SessIdi matinal d'II a 1 amn
estrenes: Eis perilla del Yukon (0
1 to eptsodis) , ,.... MI: La tomba
India (.1ogonit Jornada).

Cinema Princesa

Avu . Els artistcs units, El
segell de Cardí, Sopar per a
guatee, La berra del diablo, La
gran sort, Co.rcelleres.

4 Companyia d'operetes i
vistes del

44-oe4eseseeeei.:4-a-eí.*(4-44

Colisseu r2ompeia. Travesera,

INalkyri3

Avale primera, La filla indómita, Reorah, La central del
Ilam, Aiües errante, Escabe.
xir.a india.

Teatres Trintri i Marina
eueEme NOU

Plum! Peine

Dissabte i diumenge, dues
g ,'ans funciona i comiat
la companyia de Grans
A.eaccieria

VtrtirrePta

Diana Arzentina Excelsier

-.nn•nn•«•11MI

nia,

Catalunya

, Diumenge Mt. estrena: Millonaria
2s a pcsnr aeu. per DO/10TTY GISII.
S _ Dilluns. el gran eSdevenlment.
4 el segon triomf de JACKIE C00N del y eble I cornpany de CliAltLOT: Chiquilín hosoiciä; nomes es
Prniectara 31 SALO CATALUNYA.
__Praia corrente.

44-5,44-;-14e4+4.0-344.4-Z+ffleeta
•

Te2ne Cknic

Asa ci a ció 121 isla de Concerts

I 114444+01144-64.44.044.31-94444

Avul. dIvendees moda selecta. es+ collicifsalm prokraumi ¡'Salt del
Prp graina Aluria. Per como:aura
una dona, del.ziosa I fina come;
; dia; Tresors det cor. per la monis- i
,..11n :1 a 1 AII1 5111.Esi Sandali. doransor de la II& aecy gran broma. _

Dijous, dia 17 de maig,
presentació de la gran com
panyia d'opereta 1 areue
Ramo!) Paria. -laZuf

11.11nn••MOMPI.

9

bee1~9.1441 4 .S.4.14414.44,4 ! ferree-te04+0,44.444÷1444444

SALUT RUIZ

FIESTA d2PIIPE

[a India de l'opi

e

te444444e4+248<-44.44<8.9.94

DEree., DleSASTE,
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Crafl Teatre

Nit, a !es deu: L'aplaudida
comdia en tres actas, dele
senyors J. Andreu de la
I Prada i E. Gómez Miguel,
/ Cuando ríe la mujer. Gran
triomf de lora la companyia.—Deme, dissabte, tarda i nit,
CUANDO FUE LA MUJER *
i Couplets por la senyora
Muro
*

El mes concorregut
El FC.éS alegro
El més elogant

4sieerere

Naree•H++44.0.6444->o-34-44+

•

1

MI PRIMA ESTA LOCA

`Z

GNOM 8 010 DE MODA
PROGRAMES SELECTES
Avul , divendres. tarda 1 nit: ProjereiO de les Inleressants peLlieules
ESCABETEINA INDIA
NONAS (1 I 2 eplsOrns de la gran
serle francesa)
LA FILLA INDOMITA
1 estrena del colosal film,
LA crimi NIT
DIlluns . eStrena Ce grandla interes
LA FILIA DELS DRAPAIRES

SOC AQUI (Nanu)

ULTIMA SETMANA
Avui, divendres, tarda, a les
cinc. L'entremf,s Mañana
de sol i la formosa comedia
de serenes èxit

amb la cooperació de la eminent
pianista anglesa Fanny Davies.
Preludi de Lohengrin (Wagner), Divertiment (Mozart).
Concert en sol major, piano i
orquestra (Beethoven), Don
Joan, poema simfònic (Straus).
Es despatxa a comptaduria.

Palace Cine

Cada dia
l'èxit de la temporada

5It
Tournee da la com p anyla cómics
del teatro Roy Alfonso, de Madrid.
Francesc Alucón i Elsa Muro
'ecu-ron

Companyia de sarsuela de
P REDERIC CABALLE

Avui, divendres, 11 de maig
de 1023. Tarda, no hi ha fundó
per donar lloc a l'assaig general
de l'obra La oeneó do la Rz.mbla. Nit, a les 945. 1, Rianolita
la "Peque'. 2, Estrena de la noveda lírica de costums barrelonines, dele senyors Casimir i
Giralt 1 Lluis Capdevila, música
del mestre Stolz i Benantzky, La
cang5 do la Rambla. Sis decoraeions novas dele senyors Buibena i Girbal. Sastreria de la casa
Paquita. 3, La celebrada obra
dele senyors Josep Ramos Marra i Jacint Guerrero, La montarla, gran èxit d'Empar Satis,
Tana Lluree Frederic Caballa i
Fafel dissabte,
tarda, a ios 1 . 30. La reina mora
i La montarla. Nit, a les 9.45,
el; dos exila de l'any. La cançó
de la Rambla i La montarla.—
Diumenge, tarda i nit. La canee de la Rambla i La montarla.

eellee+3•441.0.4.4+414-9.40.6.4.

Teatre Vicibria

. s eatre Barcelona

_Teatre Nou

ca quarts de quatre, gran

.veniment artístic. 19, 20 i
21 de maig
Els eininents artistas
. GeBRIELLE ROBIN NE
ET ALEXANDRE
IiComedie Frarçaise.
hie La renoontre, de
Berton
Terre
inhumalne,
de
E.
!tele de Cure!, últim gran
èxit de Parle
yeionern1 monde, de Dumas
(fill)
Dies de fasta 20 i.21, mata e xtraordineries a les
e:Gabriel:e Roblnne est hakaper Marhel i Armand. Do
minicade sera jouee en costuCii executdes par les
OiUr couturiers de París.
ft letpa'xa a comptaduria. Tee.35G0 A.

444444444-CePe4.3e444444+444

Ilcidad.-3, Ja soc aquí (Nandu). Exit d'autors i intärprats
—Dissabte i diumenge, grandioses cartells.

-

AVALÜI O .1 ',24ILLT POPULAR
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Pianza
ondu:ada de

.

SIM

2 e.)

121 pee 75 cm.

C.d,
'%9

La

Plagues do +O
Peco,. 5 05 m.

Iwith.

x 40

jE

cm.

PER A TEULADES

Ptas. TSJ m. 2.

DfSSabte,

Matrials armats ab amiant exclusivament
JOSEP ESTEVA I Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3 pral.:: Telelon 3344-A

EL VATICINI A 8. S. S.
i
KefreestreXefeee+tifeeifflseeZelea•ticei

Fabrica a Sarria
iGaMMOMM=111.21.71.412.3117.116M.7i1.

Gran Te- Ire Espanyol
.)ieulato , 13 rnaig
ESTRENA

11.1.••n•

opereta bufa, en tres* actea:,
del mestre Gilbert

.

iiT1 Manufactura de Gèneres

tt

Nit:

de la narrar.d popular anereldtita
de la vida d'un gran Mutada portada e rescena catalkna , dividida
ea 4 ocies I 16 quadro,. original
crea Joaquim :Montero.

CLAVE

BARCELONA

El príacIpe Carnaval
assaig
en

DL:‘ D

S. en C.

111

(Barcelona)
de Punt

Canal de Mar

:a+4-teeet+See0-244-0~e-1.044
eir

9

Fu

CASA
CASA CENTRAL : LONDRES
;Lursais:

LTD.

CAPITAL 1 RESERVe'S: Ws de Lliures esterlines 13.030.000

Barcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (anula), Bradford i Manchester
24 St.cursais a l'Argeniina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai

4.4e1.31E-21K2Fl
alffl

lazilLaC>G1:10-41 ]Eirtm

Divendres, lt de

m4

GRANS MAGATZEMS
este

BARCELONA - PLAÇA REIAL 13- TELEFON, 2014 A.
Bagels eeenesos. lleugers i
de ptes. 83 a 194, segons grandària
El malea model per a eambrot,
de ptes. 73 a 175

SUCUASALS: Madrid, Alacant, Almeria, Bilbio, Càliz. Cutazena, GUn, Granada, Mina, Palma
Santander, Seitla, Ve11C13, Valladolid, Saragoisa

de

Mallorca'
Barretera ile peearrizAd, per a !f.
grandärta 32 per 42 cm .. ft.
buda: un barrot de copa, un d'ira.
per. un de flexible, un de clac, unt
gorra, doten colla, dotze paye
dotze mocadors. sie cerbatee,
parells de guante i dos raspe/lz,
a ptea. no)
D i ferente modele, de ptes. 60 sice

• Barrets de palla cantón, rústies, 'Usa-

ré, etc ., classes superiors i models de
• erran novetat,
de ptes. 415 a 1450

Gorree ma e leer, vermes model,.
en dril blanc, rentables,
a ptes.
Gillette

filet,

model "Bulldog", estoig de taa ptes. 20

inquince d'afaitar, triple platejat, arnb
Pias. 760
estoig,

Caixes de peil l'airada de tela. amb cartera a la tapa, eantoneres cle eiuro fort,
panye de ressort, enhile de fina consfrueee5, de 60 a 75 cm. de Margen:e.
de ptes. GO a 72, segons grandària

Sabons, bronges. tasses, euavitzadors i
tota mena d'atuelie propia per a afeitar.

ARTICLES

CAPELLER1A

Fullee "Gillette", lee„flima marra americana, paquete de mitja dotzera,
e. ptes. 2435

PER A VIATGE
Sacs pell, de 33 a 43 cm..
de pies. 2950 a 33
E t s mateixos, de lima, de 36 a
cenlfrnetree, de ptea. 16'25a 23
Barnile ftexiblee
del americä, en negre i colore,
de ptes. 1350 a 23

.

. Gran aSsortit en necessaires per a
yiatge,
de ptes. 20 a 300

Porta mentes diferents medels.
de ptes. 4 a ZO

Botellas "Thermos.",
tres quarts 1 un lifte. `lb mig.
de ptas. 7 a 25

'Gorree piqué blanc, rentabl e s. gran
a ptes. tP50
assortit,
PREU

FIXE

liü

Penja-robes do ferro eiquel
preel tes,
a plea. 075

fliol l

S2ilyera, N] 1 11E13

coulaciumles

pell. classe superior,
awmotllats, en negre i color,

Leins de

Boas, Camiseria, Generes de ptint, Corbateria, Guanterb,
Sabateria, Paras, B stons i Ombrefies

EL

DEMANEU

CATÁLEG

a ptes. 25

Flexibles nnsieei,
de ptes . 25 a X
VENDES AL COMPTAT

GENERAL

..........nn•uwnameweemamaMMII•MaMl nWwn•n•nn4n•

E III E

33EMENDEZEZEICE32U01:10r1kUZECEICIONMES

MF

SENSA.CI e -e NAILi TFt!
deis automóbils

GRANS MAGATZEMS DE

MOBLES
MENJADORS

DORMITORIS

PREUS BARATISSIMS
e3" • Z...2

Widi
P

Z3D

44, CARME, 44

(Cavant

de l'Hospital)

e111~31•n•10111131MK

en la

PER A COBERTES 1
PER A RECOBRIMENS

▪ Yalta de França de l'Auto i del M. C.
•

En la Categria Cyclecars 7'50 cinc.
Mme. Violette MORRIS i HIBERT

•

ALLAVOINE,

•

imERs

ex

ns.

URALITA
Xapa ondulada CANA

TaIVIANYS: 114 135 cm. 1 75 X 120 cm. :-: PLAQUES de 40 X
40 cm. planes :-: Xi44 ., FS "0" per a recobriments; tamanys: 120
120 cm., 120> 130 cm. i 120 250 cm. URALITA, S.A.
DtPOSITs a tetes
Mai.rie-valenela- geotia-Lecycia - Salamanca
les ciutats truportants d'Epanya

Geole.2.0

En la Categoria Cyc1ecars1,100 cmc.
▪
131

•

•

amb un meravellós motor BENJAMIN 750 cinc., acaba, sobrepassant en ei 3 Alps la

velocitat mitlanft exigida, impoeutrat-se i c/ariilicani-se

PRIMER

Mes encara; en la Categoria. VOITURES 1,100 cinc.
BATTAGLIOLA, s'obre LENJAMiN 750 cinc.,
el de 2TiéS petit
dei lot, es classificft

PRIMER

ci P.

ESTELA

Dipòsit

provisional, Passeig de

Gràcia,

122 EI

nonriumnra blEP nueä EIBM Eill2EllellgMEUNMEil

COOLIE3riliE33

USA CENTRAL: Emek3, F130 A. Lem.,15 —
.017.1120.7.«.721:1911•38.17O1.

Vestits a niia

-..

,. .. zrziel i

e0 a . 6

j

Tire ,,, 5 ecor. die, T ,1 a :;;1 p t:s .

I

/

VICSPITAL, -41

.7

di• sia a Uf) "
' u 1101
Gran 5,43rtit de peces con.

t,

gt.- e .

...........--..
,...
ed
....z-.
neeepentent-arn-eeeeie:igW'
ADMINISTRACIO de finques S. 1.1zardi ti - De s 7. dun1Jn e e 2S • pr.ii

.

FAURICA de ri:nyeri4
drde ele 1. do 11
1; ,oler. ...sedera i mm,.,. n rabdretee S. eatelata CCCKO 111.0V1G1A, 1..s1.011%
lat
1,0",
‚lee de 6 •U pies n'erre Vutula
Ce retalla els dlious d • -•apie. deu,)d.
núm. 7. entr y soi larca Ferrar'.

.

':;i!1!!!!11191111!Ilifilliii1;11111111111i111!1!1 n1131191?n1313

VENDA

7P.PISSOS floral,. I.a "sea mes temor.
ten d'EApanya.
Especinlital
upis•
scs religtoeolf. Ex p oS1n0 re1M/inent
duadros a roll greeins cderd cid iiecipie
rabrlearld de Mere* I "ntottlurea.
1112
compren 10:1115e vIsller sirto,xin
Y. Morufalcoo Coters . 4 (final Porta.
ferrliaal.

Una casa a Badalona,
botiga i dos pisos, magnific pati, prop de mar i
de l'estació. Informa ca.
rrer Salvà, 26, 3-2.

COMPRARE rasa o torre a Gratia. 1-cnt
Cervasi o s erriA. per sis mil nu.n.s.
Ofertes. Aparta% Correos cte.

lili eli 111,111.11111111111111n11,11111l11111111111111111il 11114111 n

Esticiejants

Cura

Al co c thi la Ci.)13a
gran

ol I fin.

111C-CW11 n2/11,

arub rel.lee disponible»
e familles. Aigua rtqubstma abundant que neix
roca al metete convent.
1'isl a panerernma del Dei(
de Bo'es, lijes Medes i Cap
de Creus. A minuts de la
caca hi ha una bella platja
per a bnnys de mar. Centre
d'eerereions. Per a inferes,
a l'Ailminielraeid d'aquest
(han, de O a 10 i de 7 a 8.

FerrA.-Pnllndfl

bititn

SeatCrtagl ti/I (fi,

1Ii

AMUNCI5, ROTULE, FAÇARE3
OBRES ps: TREOAI.1.8

li,.
.
rápiva

Te3n, . 1644 i A. 843. Barna

amussazarasraram.rumamonwialaa

twolataaatmonar,racammao.

jüsep

erznemszracureamsup
zree5ownerentifflgiineE993~~iresyezi,

i_ E T A

iFtäebierisc ap edr e a I oensepsa, ridoenneyteess

Sant Pol de Mar

(Barcelou l

srmexisssimmismafflawn,2331231132ffl3M2312421201111

SARNIEcilDig

Unió d'Empreuris de Pompas Fúnebres,

Frascoeptas4salto28

Plaça Santa Anna, 24,1."

PARADLLI.
•Farmacia•

FAtin de Froducta CeCamie

CENTRAL:

liajcles de Valencia I articics dc censkruccid

Distriete 1

Casimir VICHIS

Despatx; Tallare, 72
Telefon A. 5090
Fltbrloa: Carrer Sanaren' (pro
xlm a la Traves a era de Sana)

BARCELONA

Servei Municipalitzat

«.1.•

TELEFON

2480-A

Balboa, !letra Ir, Bareeleta. Tel. Distriste. IX
A. 11365.
•
1 Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
"
IX
236.—Tel. 238 S.
X
"V11 Poble Sec, Campo Sagrado. mi,
mero 21 —Tel. 3400 A
sur Sane, Canonge r:oernat,
e
Won 101 H.
• NIll Gràcia i Sant Gervasi, Nlendndet
Pelnyo, 133.—Tel. 757 G.
El públic pot Latinizar també els telefonsde les Tenencies d'Alcaldie i

sucuRsAc

Sant Andreu, earrer Sant AndtP
número 201.—Tel. 264. Si
9D. S.
)ena. 3fajor,
Munlanya,
Sant
for, 231 S. M.
Hoepdal Clínice—Tel , 332 0.,
Batuta. Reina Etisenda,
ten 107, H.

qUarIereIS de 1.1 GUirdia

efunicipa

