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Hi ha a Catalunya qui creu que ha d'existir dins la politice
catalana un grup central hegemònic, que faci i desfaci, que mani
gtrverni. Al voltant d'aquest grup només hi hauria d'haver els
grepets secundaris, subordinats, protegits. Les etiquetes de
dreta i d'esquerra, de moderantisme o de radicalisme, servirien
cola a mirallets de caçar aloses. Per sota, tot estaria lligat i coordinat per al servei del grup director.
Aquesta concepció política, no sols és monstruosament
egoista, sitié que, en cas de triomfar, condemnaria a l'esterilitat
is més vius sectors de l'opinió catalana. Tot grup polític subordinat a un altre, protegit per sota mà, s'esvaeix aviat en la malfoca dels propis correligionaris i en el menyspreu general. No
a possible, ni és desitjable, que la política de Cataunya sigui
un empostissat on es belluguin mecànicament per un titellaire
les figures diverses de l'escenari politic.
Cada grup ha de tenix, a més de la sera bandera caracte4stica, una plena independència d'actuació. No hi ha manera
d' 'aplegar en una sola organització el conjunt dels estaments,
deis interessos, dels matisos ideològics i dels temperaments d'un
ble Fins quan es constitueixen forces polítiques amb rúnica
Po.
base del sentiment nacional, queden encara en peu, com a motiu
de diveraificaci6, els problemes de procediment i d'amplitud
idealista. Harem d'admetre, dones, la pluralitat de grups política dins una nació. n es del punt de mira nacional, n'hi ha prou
què aquests grups coincideixin en l'afirmació essencial de
la llibertat de la patria.
La necessitat que hi hagi grupa política catalans diversos,
coresponents a la multiplicitat de tendències i d'opinions, ha
estat reconeguda freqüentment pels homes de la Lliga Regionalista. Cap organització política no pot aspirar, en el món
d'avui, a concentrar en els seus rengles tot un noble. I si aixe,
pogués arribar a ésser, portaria la mort de la política, en el més
alt sentit de la paraula. No hi ha política allí on només actua un
sol grup.
El 'noble català ha de lluitar per la idea nacional de Catalunya, no pas en la confusió dels matisos diversos, sitió en la
clara diversitat de cada uns de les naturals correries d'opini6.
Un moviment nacional es una suma de quantitata, no pas una
qiiantitai sola.
Es fa un servei a Catalunya quan es creen els Instruments
d'actuació política que són necesearis a un poble modern. Però
si es vol imposar el predomini d'un grup, convertint els altres
en simples peces d'escacs de les jugades més o menys genials
d'uns quants homes, es fa inevitable l'estrangulació i l'asfixia
d'aquests agrupaments.
Harem vist massa a Catalunya els trist espectacle dels grupera protegits. Aquests grupets duen etiquetes de tots els colora Perol) porten el senyal corrni d'una domesticitat poc hontosa. La combinació es aprofitada per aquells que tenen per as ració màxima l'aconseguir actes escadusseres, amb les quals
zantenen una pompa persona/ buida i una nomenclatura poli,
na purament de façana. En aquesta forma es una delicia el fer
4osició. Ve a ésser una variant de l'oposició de Sa Majestat.
Les forces joves del nacionalisme català no accepten ni acataran mai el paper dels pobrissons comparses. Per Cataluara, coincidiran amb tots els qui verament l'estimin, i donaran
tenpre llur collaboraci6 desinteressada. Peda que ningú no es
pensi que pot tractar- les corn a un nou grup domèstic, aMb el
1tta1 s'està entès entre bastidors, mentre a l'escena es representse comèdies d'oposició per a engany i entreteniment d'un Milla de badocs. La independencia d'un grup politic és la prirräera
:011dició de la sera moralitat i de la sera efiCäcia.

El Foment Republicà Nacionalista
ir Rss s fia trames a En Nicolau d'01tter el telegrama següent:
- Canse!! directiu Foment Republica
Nacionalista aquesta os felicita rastre
renabliment i uncir protesta contra
atrepelladars dignitat civil seguretat
tuaadans Barcelona. — El president,
Lopereta."
ACCIO CATALANA A
SABADELL
Del Dzei de Sabadell reproduint la
tepteet noticia politica:
- Sabem que un grup d'entusiastes
nunr.ms paeriotes, treballen eficaement
Per tal de celebrar, dins de tac a la
ser:ra ciutat, un Aplec Comarcal com
e!: que ha eingut celebrant fina ara
tirres de Catclunya l'.4grupament pa"Acció Catalana".
Els actes que s'organitzin tindran
«au a finalitat crear a la nostra
' 1 ° 01 una delegació d'"Acció Catad'acord amb kr normes i idead'aquesta prestigiosa rniirat de !Mitades.
Tantóst ha estai coneauda aquesta
sie gurfiC0 idea. seno diu que són res
ftcti nombre els patriotes sabadellenct
qu é s'han compran:es i estan decidits
i coaperar-hi, per tal
• l'aetuaeió de la novena 'taitas nav rnalista
sigui eficaç i pròspera.
Ea e re/creer suecesius procurarem
•M4bMielr ala 'lastres Ilegidors, dels
°" !'t que s'argonitain per a la relebrari6
trcquert .4plee Comarcal ("Acció Catalaus".
•

HOMENATGE A EN PLA
I CARRERAS
Auges que te els onsies del diputa(
vfeianalista pel ¿estro-te de Viladeunds, exvo,
Nareis Pla i Carreras,
1.4ttenatgeran 4.517 un sopar al Sr aIrPie H5t4 d'Analaterra pel triomf
os
selit en la lluita electora!.
CANDIDAT PER REUS

N. cobrir la mapa pradvida per
• aort de! doctor Emili Briansó se
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celebraran eleccions en aquest districte el mes 7.4nent.
No se sap encara qui sera presentat
Catee a candidat, indicant-se únicament
el nom del cap de la minoria Nacionalista del Consistori, el jove advocat
i publicista senyor Joan Loperena. candidat que fas acollit amb tot entusiasme pels denles:ti nacionalistes d'armes:
districte.
NOVES ADHESIONS A
ACCIO CATALANA
El Casal Nacionalista Martittenc,
Barcelona, ha pres l'acord d'adherir-se
a Acció Catalana. En la darrcra reunió del Canse!! Central fou admesa
l'esmentada adhesió.
Tenim 110i1CI.CS que cl Casal Nacionalista Martinene i el Centre Nacionalista Demacratic del Clot, adherit ja
a Arrié Catalana. projecten, de comí,
aeord, la CILCZCIii d'unes grans escale:
catalanes en aquest sector obrer de la
nostra cisetat.
ADHESIO .4, ACCIO
CATALANA
Una esta entitat ha acceptat
de la Conferencia Nacional Catalana:
el Canal Nacionalista Martinenc. C.on
a conseqüencia, s'Isa dirigit a Acció
Catalana. adherint-se a les nortn.-3
d'artuacni d'aquesta associació de patriotas.
APLEC A PARETS DEL
VALLES
Organitzat pel Gante eatala "La Barricada-, la I. N. O. "Patria Nota-,
d.- [-Jarretan& i el Gro a:. R., de Parets, tindris flor densa. diumenge.
Parets del Valles, un Aplec d'afirmació nacionalista.
Hi haurà Hiedes de cardanes, perfil de futbol, un brat de gertnanar i
tnit:ng, amb parlamento dels senyors
Latorre. Montanya. Llattoot, Riera i
Peses ti, Duran i Alberca, Roig 1 Prund
i Macias
C.4NDIDATURA DE SENADORS
La candida t ura definitiva de la Unió
Monarquica Nacional a Girona en les
eleecions vinents de senadors, is la
següent: IoscP Garriga i Nogués,
banquer del Comité benafico-social;
doctor Recaten:, tocaleg, tnetge del
Palas, i Ballbe de Gallart, President
de Mero Club de Barcelona.
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Els "Camelots da rai" a Talen

D'ESPANYA

De les darreres eleccions

Tres premis de Jocs Florals

iressiO mira l'ex-orosidoot
del bisel! N'Ilota
Toulouse, ii.—Mentre estava passejant-se l'ex-president Caillaux per
aquesta ciutat,„ l'ag,redircn alguna individua desconeguts, pegant-li tortament.
De l'esmentada agressió, de la qual
resulta M. Caillaux amb algunes ler:des i contusicns, sembla que en son
autora cla adversaria política dz Tagredit.
Després de curat de primera latead& M. Caillaux ha estat conduit a
l'hospital.
E/ seu estat no causa cap inquietud.

S'ha donat coneixement del fet a
les autoritats.—Havas.

Full de dietari
UVA COL.LECCIO D'INDUMENTAR1.4 SEGLE ..vpurr

QUE PARIA GOIG EN UN
MUELE DE BARCELONA
Manquen tantes i tantes coses a
Barcelona parque pugui esdevenir
cap i casal d'una Catalunya verament
civilitzada!
Tot sovint l'home que se n'adona
es troba corn un bomber sol.licitat al
mateix ter-1ms per tres o quatre incendis o com un nedador que veu
tres o quatre naufrags que es capbussen alhora.
Cree que rúnica norma enmig d'aquesta tràgica perplex:tat és d'acudir
a remeiar la catástrofe mis próxima.
Ara podem reconquerir el lern de
Sant Valeri i portar-lo a Pónic !loe
segur, que és el Museu? 7:leconquerirn-lo! Ara podem evitar que s'ensorri el cimbori de Vallbona de les
Monges? Evitern-ho! Ara hi ha avinentesa de comprar la casa de l'Ardiaque? Comprem-la:
Naturalment, aquestes Peinan, en
un país constituit, han d'ésser realitzades pelo organismes o fi cials. Mis
exacte: aquestes tenles, en un pais
constituit, ja no s'han de realitzar
perqué ja estan realitzades; a tot estirar s'han d'arrodonir.
Pera en un país corn el nostre, devastar per tres centúries de donn:iacié poca-solta, els organismes oficials
no poden ni tan sols realitzar aquella
fcina de salvament immediat que
suggeria fa un mornent.
Elo hem d'ajudar.
Aquest ajut es, stets dable, cena
de les Inés fines fórmules que pot
adoptar el patriotisme i una de les
que més escau a una vera aristocracia. No semi gaires els senyors barcelonins que se n'han adonat. Esperem—l'esperança era al fons mateix
de la caixa de Pandora/—que cada
dia seran ;11é3.
Ara com ara tenim l'exemple de
la senyoreta Isabel Llorada. Precisament la feina que acahem de descabdellar ens ha estat sugerida per
una magnifica concede, d'indumentaria segle XVIII exposada als seus
salons amb la benemérita intcnció
d'estimular la generositat de la "elite" plutocrätica...
Aquesta col.lecció esta en venda.
Les Corporacions públiques, extenuarles per csforços recelas, no podran adquirir-la. No fibra una pena
que la dei:zessin fugir?
No saben com és deliciós per als
ulls i àdhuc per al tacte una col.lacció com aquesta Les modistes hi
podran descubrir corn al segle XVIII
ja es coneixien totes len modernes invenciona de Lanvin, Chenal, Worth,
Callot i Pcirck. Les clames, amb
l'auxili dels vestits, les mitges, eh;
capells, les cotilles i els guants, hi
podran sentir la identitat de Ilur arce
a travers de les epoques. Els Immes
artistes hi trobaran una t ont d'inspiracions selectes.
Els altres, fúnebrement vestits de
sentiran una mena d'enliuernament davant aquelles colors i
aquelles qualitats: i no gosaran tocar
uns elàstics brodats anda llegendes i
Pegares perque rs pensaran que saín
una estola de cardenal o de bisbe.
Carlea Soldevila

Variació

peleen

Varsòvia, 11.- La Dieta ha
aprovat en la soca totalitat l'informe presentat pel general
franceas Lea-re/tire inspector general i organitaador de l'aviació polonesa.

Ett aquest inflarme es declara que en el termini d'un any hi
haurà installats onze grana tallers per a la construrcie daparells d'aviació, amb personal
degudarnent empecialitzat, en altres lentes ciutats de Polònia,
i que el Centre, dirigit per eapeeialistes francersos, podre
concedir patents d'aptitud a 150
mecanice i pilots.—Havas,

I. LA4 BALADA DEL
CAMINANT
Els periódica han divulgat les poesien premiades als JOCS Fiarais d'eaguany. No caldri, dones, per parlarne, espetar el volum on seran Secotildes. No alludirem. és clar, els minsos sonets dcl venerable mossèn
ni la tradicional inflar retórica de
Manuel Foich ti Torres, Mestre en
Gai Saber. Aturem-nos en tres de les
composicions distingides pel Jurat
"La Balada del Caminant", de J . :51. de
Sagarra; "Les notes de l'Alosa i el
Llessamí", de Melcior Font, i "La
Dolorosa", de Ventura Gassol. Es la
primera alenada forta amb que les nostres promocior.s joves revifen el prestigi de l'amiga festa. Tres poetes
esperit semblant, amb certes caracte7:SliqUr3 comuns que els agermanen
p;.:r dessobre Mur diversitat, han ¿conseguit fer reviure els Jocs Florals,
posant entre la poesia grisa i llunyana
de% "vells" l'orcig i les flors de la
primavera.
Fixem-nm, abans de tot, en "La Balada del Caminant", de J, 11. de Sagarra, que ha merescut la mes alta
di3;inció. Aquesta "Balada" sernbla
litt punt de repón. talinctit com si cl
poeta llagues gira: els ulls carera
volgués la seca obra. En "La Balada
del Caminant" hi veieu passar la foz9a evocativa del "Mal Caçador", la
rnelangia de les "Caneons de taverna".
la gracia perdurable de "Choro" i deis
primer poemes. El caminant que duu
a! cor "la unglada de dolos eternes" és
aquell heme dissortat que En Segarra
ha fe: bategar co els versos del sen
últim recala Ha begut el vi de totes
;es tavernes i "va brut de la pols
tants camins". Es el ptrsonatge tendenciós i orne.,u, desict de recanca.
Peró el paisatge que s'obre a banda
i banda del corriol és el mateix paisatge

de "Chora -

i ccnt

en aqu.nt

preciós poema ase' va fer gloriosa, am l
fa deu anys. l'adolescencia d'En Sogarra, comenta la descripció amb
mati de vent. Aquel: %erg que aleshores tela mes blau el cel i mes neta
la terra. ara
"palpa els secrets mis amegats de
varbre,
fa tremola el vestit
i sacseja el cadavre
del criminal Mojel i consuniii."
La volta divina del cel és feixuga
per al caminant; el corriol que sesmuny
entre argelagues "li és cono un Pi:
d'espines". El mateix panorama que
abans clavava al cor del poeta una visió sensual de l'eternitat, pesa mortalment damunt el protagonista de la
"Balada". Sembla corn si la joia torta
i olorosa del "Primer llibre dr. poemes" hagués estat pastada pel seelac
ornbrivol de les "Carteons de Taremos
d'Oblit". La tonada de la donzella
no aconsegueix ben bé desentelar ele
ulls del carninant esparracat de roba i
d'anima.

Aquesta ''Balada"
ra,

é5

tot el Sagar-

con' un aiguabarreig on confluei-

xen els rius de la seva inspiració. Més
dr dues estones, sota el devassall pessimista que caracteritza la lírica de
darrera hora de l'autor de "Dijous
Sant". hi esea1a la lhim descriptiva
de! "Ma! Cafiador" i s'endevinen
bin/es tires de les primeres eaneons.
Peró encara amb rnés forea hom hi
escolta el batee ample de "("tetera".
que esdevé. de cada dia //V!,, la més
suggestiva creació poética d, J. M. de
Sagarra.
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No saber en quin dia vivim
es una ensi tan deshorierant
fu e sba convertit en simbol de
l'honte desmanagal. Quan velera descriure l'esta! de desorienlacin d'un borne diem que
os t ia a tres quarts de quinze.
Per?)

a base d'aquestes ignorendas cronológiques. Aseeguren
que no e s segur que visquern a
ra ll y 1923 1'1,111 tots estrm inclinats a creare.
Nombrosne defensnrs cie la
reforma del calrndari diuen que
solament és insegur sind que
es Inés que probable que no
que no pae que si.
Aquests senyors es recolzen
et% el PI que l'enumeració dels
nosarna anys es basada sobre la
laxare) del naixement de Jesticrist a rany 753 de la fundació
de Roma.
Altrament, eegone el manual
d'història eclesiämtica del a. P.
l'any de la naixença de
Crist. que mai no porira Posar
delerMInat emb exactitud, ha
de estire entre el 717 i 750 de
la fundare() de nomaeAleshorea,
en noc de trolaar-nds• actualment en el 1923, seriem en un
lelš quatre • anys qUe van de
1927 a 1930...
Reenneguem que no sabem en
tes

quin any

eng •

LLEIDATANIES
... P er qui l'estima, com mon coy la sea?,
is imatge i timbal d'una cosa santa

Per el g

Hildoleci Prieto ya
sorlir o er l'orlicle 29

Diu "La Acción" que en les darreres ekccions de diputats hi llagué
un car.didat monàrquic que s'avenia a
1:atar per Bilbao contra lIndaleci
Prieto, però aquest ame-Itaca si no sei
deixava sortir per l'article 29, amb
una fortissima camixinya de responsabilitats contra una altissima perno-

nalitat.
Aleshores el Govern enviä a Bilbao un telegrama atifrat, dient:
"Apreciant les oircurostincies del
moment. el Govern estima necessària
l'apiicació de fárticle 29."

Gaseta femenina
LES MANEGUES
Hi ha dames, sobretot a Barcelona, que no miren prim en
Oeste) de modos. Creuen ati8
n'hi ha prou amb commr un
model d'una modista acredita'j a per vestir correctarnent.
aque s ;es dame( que cada hora, cada llore cada edat i
cada categoria ferien Huís exigencies.
Nomas aixf pedem explicarnos el sens fi d'absurditats que
han de contemplar els nostres
ulls.
Partem de n'anegues, si no us
sap grelo. Certament la mänega curta o el vestit sense manegues són coses aprovaies per
la moda actual.., però, naturalment, aprovades amo certes
condicion5,
• ei carear. una datna que
s'estimi no anirà mai eenon manegues. La manega fina el colze lampee es ,gaire remarrable;
cap dona do gua! es &Honra a
adoptar-la. Només asean a les

notes,
Si algunes elegants n'osen

mànega curta, be per •ssistir
sortir de casa amb un vratit de
a un te o be per anar a 'toa visita, ale perque hi van co auto
o en cobra i d'aquesta manera
resten isolades de la gent que
pa.ssa pe! carrer.
LES FAT.nu.us
Les faldilles no arriben tan

sola al gran d'estabilitat que
havien assolit anys enriela Pugen i baixen amb una volubilitat que fa pensar en les variacions incessants del barametre.
Es evident que l'hivere pessal, encara que mollea -Iones
no se n'aclonrssin, va ésser moda la falsilla llares. Pena d'eneä que ha corneneat la primavera la l'Indina ha demostrat
una I lau tendencia a escursarse , liarla arrihat mes asan del
Gimen; ara. segons les més fiilCi informacions de Paaia, apenes hi arriba.
st ens cal donar una norma,
dirern que la falsilla d ' Ud Ves-

carrer es notattlement
de
raes curta que la del
gala o el vestit de nit.
EL VEL
Fa den anys cap senynra loortia al correr sersc portear el val
daniunt el rostre. Despres
aquesta moda desaparegui del
tot.
Atlas. limidament, •-I vol ha
tornat a oparhixer, ben Ileuger.
ben estret, gnarnint l'ela del
capen. Tot just, ataarravu--1 aisempre—els ulls.
xe
S e ntbla que no s'alurare aqui.
El val seauirä descolad:roe.. Aixf
ho han decidit les modistas.
tit cia

da lo bella torre de l'enlairament.
Mona", e GALICIA.

Quan l'excels Maragall es-

crin l aquell bell pròleg que
Ilegini al davant de les "Hores
numinoses" del poeta Morera i
Galicia, despees d'eseatir la significació d'aquest fin pròdig
dins la poesia catalana, acabe
coronant-lo amb el sobrenom
de "Poeta lleydatä". Posteriorment, la fortuna d'aquest sobrenom ha estat tanta, que Morera i Galicia i Poeta de Lleyda han esdevingut equivalents.
I res nodo justificat. Abans
que En Morera, altres
tacto havien ja polsat la lira
catalana. I de lea generacions
posteriors tampoc han mancat
veus per enriquir ola canta de
rhorta. Amb tot, el "Poeta de
Lleyda" per excellencia, aquf i
arreu de Catalunya, és ell, En
Morera i Galicia, l'antic sacerdot de la romea castellana, corprès al fi, com altre Joan Alcover, de rencis del bell parlar
nadiu i convertit per ell en poeta de son poble.
Per ell, en efecte, En Morera
deixa d'ésser un foraster en sa
pròpia casa i cono si en llevarse la careta de la llengua estranya es remoguessin dins les
fondaries de la seva änirna les
veus ofegades de la raea, despertant-se, el poeta eadevé la
veu mateixa de la ciutat estimada que parla per la seva boca
i d'agudas horta ubérrima que
per vio d'en vessa sos perrunos
al jardi de la peosia catalana.
Avui la venerable testa d'En
Morera i eiialieia se'ns presenta
auriolada d'altres merits. Ço
que mes 1 exalça pero, als ulls
de son poble, es son lleydatanis
me, vessant d'aquella versos
meravellosos amb que el poeta
ha sabut interpretar, sublimantlo, el sentit intim de la ciutat
nadiva. 1 el mateix Morera,
conscie-id, sens dubte, de la
significad() i transcendencia
d'aqueixos versos dins la producen) total, ha volgut suara
destacar-los aplegant-los sola
el tito l escaient de "Lleydatanies", dins el formes volurn de
"Nou i Vell", publicat pels
"Arnics deis Bella Ubres", edicid Oliva de Vilanova.
Mentes novetato ens ofereix
aquest volurn. De la acecha "Varia" eamentarem per exemple,
lea corprencelores estrofes amb
que el poeta destina unes impressions de "-Sant Benet de
Bages". Són les estrofes de dos
versos aparellats i un de lliure,
invenció, si no estem equivocate, del gran Maragall -- El
nial caçador — i que en mana
d'En Morera ofereixen mejoren
suavitats i dolceses. Recordeu,
sima, ultra agites( "Sant Benet
de Bages", aquella joia que es
diu "El cavan den Sant Miguel".
ltemarcable /a secció de "St'Ilota londinencs", bell record
de restada a Londres, amb mo_
tiu de l'excuraili feto a aquella
metrópoli pel nostre gloriós
"Orfed Caletea". De factura shakespeariana, aquests sonets sólo
una prova elotnientissima de la
seguretat i docelni asadas per
En Morera i El primer
d'ells és tot un pressentimenl.
El poeta. en trepitjar la terra
anglesa, " gent" baleger la potente:a dc l'Imperi. A renaern:,
pero. "sent" lambe quelcom
definit, presagi d3 trontolls
que posaren a prova aguell:o
potencia. El sonet es del juny
de rally l la grato guerra esatalaya, cotos Ps sabut, a l'agost
següent. En el segon sonetijÍ
trobem el Ileydatto vagant per
Londres, el c ser i la pensa fixos

potser hon anat massa

drprcssa a fabricar frases re-

consumeix iota la indivielsaiisar."

-A-

en el terror nadita 'rot eo que

La situació a Europa
Continuen els sabotatges a la
Ruhr. Una altra expioató na
produit desperfectos a una via
ferrla. Essen s'organItza una
nova protesta Krupp; aqueat
senyor es subetltuit on la dlreoció de les fabrIques pol seu ou-

nyat.
Poincare ha pronunclat
un d'asura molt enärgio a 111ohy, I Ebort ha cacen una carta
tambe molt endrgica. No so sap

encara ros de la nota ansiosa.
El Govern gres ehe reunit
decidint reivindicar el dret de
Per la pau separada amb Turquia, sonsa esperar l'arranja-

ment de les qüestiona quo nomas Interessen ale aliats.

L'aseaos( do Vorowskl he' deolarat que el mòbil del orini ora
quo ala Bous pares havion mort
assassInate a Rúsala pols bolxovlstes. El Govern aula tem
pelo SU15308 residente a PICioala.

ven es gran, pera el poeta

troba foraster. De prompte
bamba un carrera i un so do
len li trenca el cor. El poeta
ven son Segre estirnat i son
hivern boir6s, E commds i agraït
hesa el Thames "pel record pietna".
En la secein dr"traduccions",
ultra la marre-hiede d'aquella
j meravella shaltespearinna
"Venus i Adonis", "traduïda en
croma a tots ele idiomas, fina
al japonès i al castellä; en vera,
únicament al eatala" i unes
orth
peces de Dante. M'ordsw
D'Annunzio, el poeta estampa
I un flau enfilall de Bonete de
Shakespeare, que venen a augmentar bellament la sevh rica
collecrin catalana, homenatge
I gentil al gran n'agio anglès.
Despees de tan bolles coses,
De totes les "Ileydatan138',
hattricn de mostrar-se phl4ides
i es tot el contrari, car triomfen ami-) tota la potencia del
I poeta i l'esclat del seu Ileydatanisme. Inaugura la serie
i aquella superba pees que ea

diu "La Catedral de Lleyda",
i que publicada anys enrera en
el número de la "Illustraen5
Catalana" dedicat , a la famosa
"Acrópolis Ileydatana", romania enyorivola d'anar en companyia de les altres "Ileydatanies" del poeta. •
eAra aqueixa- peca, inaugurant la collecció, sembla surtolar-se, d'un mejor relleu. Els
versos primera, visió plàstica
de la catedral ensutzada per les
gropades del tenaps i corferida
per un monstre, bateguen amb
intensitat de tragedia. Mes endavant l'espera del poeta s'asserena i la seva paraula canta
exultant la gran joia arquitectenica, tresor dc la ciutat.
En mig de rhorta té un florir
[de Inri;
damunt la terra le un casal
[d'herid.;
es la excelsa que ens china fe[somia:
per ella els Ileydatans som el
[que sOm.
Però la dolor per la dissort
que plana per damunt la Seu
no s'ha esborrat i prompte el
poeta es el ressò d'un poble
que branda les Ilengües en etarra
de redempció i alea ele braeos
en prec de deslliuranea. I ve
el final i triomfa roptimiame.
.
La
Porta deis Infanta,
tota meravella,
que ha encisat mes ulls
que en la mar hi ha arenes...
.encara tornarä a obrir-se a les
munions triomfals al gran toc
de testa, de les campanas de
la torre gegantina.
Entre "L'aula del llorar" 1
"Canal del cementiri" ens teca
bem amb la popular "Mariola".
De totes les " Ileydatanie
aquesta es, per nosaltree, la,
mes encisera. El poeta ha ese
coltat les tradicions esfereldoe
res que ens parlen de les brui.
xes del Gardeny i en plasma el
sentit en un petit drama conprenedor, que es desenrotlla en
la bonicuia vall de la Mariola,
entre el Gardenv i el Puig Borden. La composició es de factura popular i enclou algunes
de les mes boniquea troballes
d'En Morera. La compenetractó
amb el torren és tan intenaa,
que tole lo pepa n'és una constant evocaci
ó A voltea dos versos solarnent, i alza és un fet
que seno dona sempre en la
poesia d'En Morera, enclouen
la intensitat plàstica d'una llarga descripció. Veieu, per exemple, els dedicats a la torre (•)
on viu la Maniota. I de versos
eaocatius de l'horta, en sos diferents moments 1 canviant,
se'n podrien destacar tot un
enfilan. Per tnostra fixeu-vus
aquells amb que comença la
segona pata del romanç. en els
quals el poeta copsa el moment
en que rhorta s'ajau aplomada
sota rardencia del sol d'agest.
Al final, quan la mort, tal vegada per art (19 les bruixes, se
D'ha endut el fillet de la Mariola, quin contrast entre la
tristor d'aquesta i el mas i les
formosors de l'horta.
Que en sabien, deis que pe.
(roen,
violetes dedo bassals,
les margarides deis noargea,
les t'osciles entrels blats,
los flarnarades de roeet
i clavells i fruilerers,
i els ocells que hi festejaven

lora Vilorta omplint de cents...
Acaba la colleccid amb una
P015 que romania mig oblidada
Pll el quadern de "Lertura Popular" dedicad al "poeta de
Lleyda", dalint-se tambet per la
companyia de les altres "Ileydatanies". Es titula "La planta
meravellosa" i es, en efectos,
grandiús coronament de les eeves gormanea.
Ara que el poeta ha tingut
ocasiú d'aplegar les seves
(Mironas" 0[1'13ilit gentil a la
riutat estimada, por que no divulgar-les en una edick; popular que les portessin a les matasde tols els fills de Lleydat ' Na
seria aquest el millor homenatge retut al poeta, mereseudissim sempre, oportunissim ara

que les premses ene acaben de
donar aqueixa formosura de

traducen) de la gran tragedia
de Shakespeare an s6n p3rpea
tuats ele arruan 'mmortels dels
des adolesaeets de Verona, Ir a .
g'. 1..1 ore 1.1eydu re admirablement representada, u n a
nit memorable, pala elements
de l'Eecola Catalana d'Art draJesús Sana
watt°
(*) Terre, a l'horta de Lleyda,

la casa de Gane

Dirseabte, 12 de
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aspancola per anlipatia a una
entitat catalanista:
"El nostre poble és un coqui;
no sentim l'afany de les grano
empreses; no hi ha tantost diner disponible per a negocio de
gran volada; tot se'n va arnb la
preocuparle, d'alinearse; Madrid, tanmateix, es molt altra
cosa, no hi manca bon estoc de
disponibilitals, per tal d'encoratjar els l'ornes d'empenta."
Talment, semblà que Madrid
valla donar raó al marquaa catalä i albista.
El resultat d'aquella emissió,
sobre un negoci que radica al
ronyó de Castella, donà el segiient resultat: la capital d'Espanya subscrivi quatre dotzenes mal comptades
d ons: Barcelona, la coquina,
en subserivf prop d'un miler.
Esmentem parqua el
noble acatalä es feia ressó d'una
opiata) absolutament sentida
per Madrid i la resta cLiespanya
i compartida per bun nombre
de catalans.
Nosaltres volem desfer recluívoc: avui, analitzant xifres dels
balanços del Baile d'Espanya,

a Barcalona; dama, amb ultras
arguments semblants, aprofitant sempre el nombre i
dist ira.
Es hora craaabar amb el malentsé que Barcelona i Catalunya ho deuen tot a Espanya.
Tanmateix. harem de donar al
nuatre poble raons termes, in-

destructibles per a convence
del lloc que li pertoca ocupar.
El Banc d • Espanya, que a
Catalunya no I: ha fel absolu
tament cap bé, por donar-nos
una idea de l'importancia de la
nostra economia. El Banc d'E,ipanya vingué a Barcelona quan
la Banca catalana era un fet
cert, eficient o prometedor d'orientacions modernes i paleroses. Vingué aquí amb tata

de privilegio, ultra la maxima
soma eLentrebanca per a la Banca catalana. La seca actuació
se significà rnolt acial per una,
exportació de dinar, o sia un
drenatge de la Central-Madrid
sobre la Sucursal-Barcelona,
mai correspost per cap mena
de benefici.
No volem pas fer un estudi
deis comenaos del Banc d*Espanya a Barcelona, fine al dia
d'avui; seria necessari una extensa obra; però si analitzarem l'actuamb del Banc, durant
els darrers anys, començant
per sentar un fet indestructible:
Madrid, sempre ha eslat deutor
de Barcelona; la Sucursal del
Banc d'Espanya a Barcelona
23eMpre loa acreditat fumes xifres sobre la Central, com
pot veure amb els balanços de:
1917 Barcelona acredita pesaeles 73.641.111,98.
118 Barcelona acredita pessetas 83.6a5.18651.
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7 els d'altres poblacions
caspanya, de les 55 o 56 Sucursals del Banc, que de rnanera crónica san deutors de la
Central. Catalunya la constantrnent prima empresas. sobra de
necessitats industrials i roer-

cas,

cantas, parque el capital de
tu inetrapli tingui aplicació al
fumen!. (10 la seva riquesa.
En un d a is moments en qua
la Banca catalana pass,ä cris'
mas grelo. durant Lany 1921,
consequencia de fets prou eorlegut s. el Banc d'Espanya ubrä
amb tant de seny, es mostea

pon propici a donar ajut
la Banca catalana, duenl dinar
del centre a la perifaria. que
no tan sols al darrer mes de
1921 la Sucursal Barcelona no
dalla un centim a l'o fi cina
matriu, sind que acreditava
3.005 166.61 pessetes. Si el 13aric
llagues reepost oportunarnent a
ço que l'obliguen els privalegis
de que (rucia, no batirla estat

CO3147
0522

151101

beralitat arnb engrunes tretea
dele nostres mateixos cabals.
Es la norma de sempre: donem
molt a canea de res o quasi res,
corn es pot veure per les sumes
de comples corrents durant uns
anys i la resistancia que oposa
al crèdit Fentitat espanyola al
fi nal de cada exerCiCis
1917, comptes correnls, pessetas 177.713.319.99.
108. comptes corrents, pessetas 197.909.217.70.
1059, comples c,rrentS, pcs sel es ?23244.5958.
1920, cumples corrents pessales 321.861.551,24.
1925, cumples corrents, pessie tes 283.66e.911,36.
1922, comptes aerrents, pesseles 295.003.112.18.
Quantitats de tal relativa importancia suposanan !in tracia
de favor per al niercat que les
darla, mas no es aixi. El Barreas prudent: desplaaa en 1922,

.

.

ma 12

.

.
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Dieron:bis

106 122 645 pesases per a repartirles arare les Sucureals
privaegtades i albora
nuetx en 157.651.571,79 paseetes els descomptas sobre Barcelona; els dascamptes scbre
attres places mans -en en paseates 25.581,390; els praateas amb
pararla de valars tenen una
ba:xa de 11.067. 7 00 peasetee,
per aliar) els canced.ta daniunt
rnercaderlea sien absolulament
rebutjats.
Els prastecs arate garantia
personal linguaren un ata-amen i .
ralatiu. pera cal saber la ca r a cterística de les operacions del
Banc; els credils sobre valors.
san quasi sempre sobre rendes
de l'Estat espan y ol: als crèdit s
personals. el 95 per 100 dala
casos, antb garantia de finques
i per un 35 o 40 per 100 del seta
valor.
1 aixf, mentre la riostra economia sofreix de les poques facilitats que el Banc espanyol,
suma de tots ls favoritismea,
Ii denla, aquest ie en les sayas
calzas de Barcelona pessetea
1,222.44(1,26395, dipositades ren
valors de tot es nieneS. i pessetas 275 896.223 de garanties.
per aradas sobre afectes públics u préstecs; a l ai a la Su-

cursal de Barcelona (de la Barcelona que tau d'Espanyai se
Ii emporten en el darrer exercici Inc d'un centenar de milions
i la uns guanys líquids de
5.268.809 pessetes.
Aquest as un altre dele aspeales de la protacció que Espanya ens china. Cal que n'eatiguem ben agraits.
Pere de Prados
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ADYERTIMENT
Per haver sofert una avaria
la maquina impresora del BahIlel f ()brial no podem servir els
cansas d'obligacions com tenim
per

cOSI.UM.

Emprestit en porta?
Segons novel; que tenim,
cene din gue el dia 22 del ear_
rent tindra llar tina ernissia
d'obligacions hipotecäries al 6
per 100 net d'imposto s de la
Companyia del Ferrocarril de
Cremallera de alonistrol
Montserral. L'import de les
abiigacions sera de 500 pessetes cada una, essent probable
qua el tipos d'arnissió sigui el
de 96 per 100 par acata.
Donadas les caracterisliquas
delquestes obligacions
la soraconeguda del negoci
Greu que resmentada ernissire
rä un axil.

Productes d'Esplotació Sur

Els Pomells de
Joventut
Promet isser un exit la festa que
ccrnmetnorar el primer aniversari de la St.1,1 fundació na organitrar per al diumenge. dia 13, el
Ponle!! de Joventut "Com a germans".
Aquesta festa tindrà lloc al =tí,
a l'esslésia de Betlem, on hi haura
missa de comunió general, i a la
tarda a l'eStatge de 107176 Nuria,
carrer dc Girona, 176, s'hi far a una
vetllada patriótica.
Per a invitacions al correr de Poneat, 53, cotxeria.

per

SOLER i TORRA G."'"
BANQUERS
RAMBLA DELS ESTUDIS. 13, i BONSUUCES, 1

Compra i Venda de

Valors - Negociació da Cupons

Ordres de Borsa - Canvi de monedas
Girs sobre listranger

•

-

Comptes corrents

jada. cantant Motets els pernellistes.
A les cinc de la tarda. a l'estatge
del Circo! Barceloni d'Obrers, celebraren una festa patriótica.
Diferents jo y as i damiselles recitaren poesies. Es representa amb molt
d'encert el drama patriótie "Via jora
!ladres". i acabant-se la testa amb un
parlament del president del Pomell,
En Josep O. Bru0o, i amb la lectura
d'una lletra d'En Folch per al remesentant del Directori.

rasa.

3Ialg
2515
2573
24'53

Julio1
24'32
2403
23 se

1310
1333

1318
13 15
1318
1308

815

Sants d'avui: Sant Dominec de la
Calcada, confessor, i Dionis, marrar.

Sabem que el Pomell "Nostra Dona
de la aferce" farà una crida als altres Fomells rerqué concórrin amb
Ilurs banderes, per a la diada del Corpus a I estätua d'En Pau Claris.

Demà, diumenge, a les onze del
rostí. a l'Associació Deixebles Liccu
Dalmau, Valencia, 245, la distingida
senyora Maria Domenech de Canyellas donará una conferencia sobre el
tema: "Actuacions segons própies

ELS P0afELLS DE JOVENTU1

aptituds

modalltats".

DE SANT BOI
Dsme. diurnenge, els l'omells de
Sane Bel han organitzat uns actes amb
motiu de la festa de llur primer aniversa ri .
Les festes es descabdellaran de tu
seguent manera:
Al mati a les vuit, misia de comuna) general amb plätica preparatòria.
Seguidament es tara la visita espiritual

a fa atare de Dau de Montserrat.
A dos quarts de dril sortirà la processb dc l'esglesia parroquial, anant
a cercar la imarge de la consellera
dels Pomells al convent de Germanes
Carmelites. fent-se la solemnial entrada i essent collocada en l'altar que
serva les despulles d'En Rairl Casa-

Anuncis Oficials
COL.LE131 D'ADVOCATS
El aupó número 1 d a le Titnis
dc l'Empreatit del Collegi, de
vencirnent el 15 deis correnta,
es Pira afectiu al 'Bar r Urquija Catala", a partir de Vesmentat dia , ahnnant- e a la quantital liquido (l a P a es a tes 6.88.
Barcelona. 12 matar da 1932.
—El Daga, Amadeu Hurtada.

r150 4,

,
IrIs ra.ats Tm •
uhr
d e en•, • 114 le3 reales i inairucemns
ne es3arteS per comersar la :1111.1t

dicció ritual de la bandera del Pomell de Joventut "Tresoreres d'En Rafel Casanova". apadri,:ant•ia. e; pulcre
escriutor Ea Xavier B i la wva
distingida esposa, Na Tere s a Giralt.
A dos quarts d'onza ofici socro•
ne. amb aesistencia de les autoritats
locals i del diputar de Catalunva En
Massó i Llarens, cantant la missa diferents elements pomellistes. El 5e:106
aniri a (arree del docte caranxi reSAlvador. dc Barcelona.
verend
s'acompanyaran
En ‘ortint
:es autoritats i la bandera
la Cata
de la Vila.
Aquests actea alai mm 14 process6.
!eran amenitzats per la cohls Cata16ma.
A la placa del Mercar l'esmentada
cobla toca,a les %arriarles
"Toc d'oraci6 - . Pen Ventura. "Recarde de ras terra - , Serra; "La segadora°. Vieens.
A la tarda. a les quatre. l'esmen'ada colla donarä una gran audició de
sardanes. sota el segilent programa:
"La Rondalla", Molins: "Lo sordana de les monz;es", Morera; "Caneó
n,-,ee!ja ", Vallesnir ; "Per 1 u plmo"
(-amells). Pep Ventura : "Ahrilenca".
Blanch: "Patriarnor", Llonch.
Durent l'execució de les sardanes
se çorteiarh una formosa imatge de la
Mare de Den de Montserrat.

rtmea 1 mwal , Organs 110 5
S'ir/lanas ,
CopulacuS
Irrpo'en r ia l er unduat . Cor1cep1
ct3 . 1 m1370,71 5 berecutaria, (Je •
Renersel6 .

Dill 'OCIO drO teth.

Conté 802 pagines, amb
gravala al text
s'enviar 7
d

Garrar de Colomb. 2 (Plaça
Real. - Casa Francesa)
Abans d'encarregar els costras

VESTITS

STANDARD

Avui. dissabte. s'inauaurirà laxposició de dibujaos d'En F Vidal-Gabi
cia a la Galeno fotográfica A. Amonictti. Ranys Nou s . 22. 'muros. que durara fins el dia 30 del que Semi

ceritheat
CONTRA
res,etes te.

MARTINE? VALDIVIELSO

Prim, 28, entresol

JOIESVIL kNOV 5 UNIO, 6

SANT SEBASTIA
REGAL: Per cada Melnplar flemas'f, r,t3 de llano un Inuet dr
1 .6u mares.

Al nombre dels poctes barcelonins
que han cstat premiais als Jocs Floralo de Cuba ha d'afegir-s ' hi, després
de l'Ignasi Iglesies i l'Apeles Mesares, En Mar.uel Folch i Torres. En
Joaquirn Ayne Rabell i el jove Antoni one i Bertran.

DR. GALLEGO

shes urinatirs , matra l . impotencia
ne la atener rae/a creme a. Ira( ta•
ral ni ,autistn. Comic del Asalto 18.
_resina . tie O a I 1 de 6 a S . nit,

Avui, dissabte, al local de l'Associaciä dc Dependents d'Agents de
Duanes, Consignatans, Arntadare
Similars, el soci En Joan Isfarsä stonata una conftrimcia a les deu de
la nit sobre "El capital, el treball

Llet condensada

TESTA D'ANIVERSARI DEL PO.
afF_LL "NOSTRA DONA DE I.A

Si Ell(111 OG 12211 13 13mpan

alERCE"
Amb molta solemnitat, armes/. Pomell celebri el passat dijous, alada de
1.ascensió, la festa del sea primer ani•

V (JUAN 12 WAT

ELPIMS

oresorl.

1

assageu-la i eadoplareu

Tingué lloc al mati, a les tina, una
missa de comuna') a l'esglesia de FA-

Rambla Hors 26, botiga

.11 • ••11111111111•1111•••••••MOZIIIIII•3111111.1111•••••:

•

Ha sortit can a V alenC ia el di
buix.snt Antont Saull bata, on
liara una conlcrentia sobre ort Ile
tristie.

•••

•

Demi. diumenge. a les dotze, a
l'estatge del Centre Social de Belkm. Tallers, as. el prolessor lgnasi
Darnaree continuará les Iltcons
calar practica familiar per a Senyoretes. explicant la Mancr: de len
"Artós a la Primaveral".

Poema patriòtic del temps d • En Pau Claris
i del Corpus de Sang
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SAGARRA
al Teatre Romea
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Núria Tarruella, Carme Malvie
Roser Malvehy, Josepa B. faena
Avelina de Mora, excusant
tencia les senyoretes Rosalia Riy:,¡,
re, Elvira Torrent i Maria Llopart
En representació del Consell ea
Govern assistiren els senyors Miguel
Barbera. Ramos Fontanet i Joan y1.
dol Salvó i en representació del Co
facultatiu els senyors Higini SICirt
i Josep Maria Girona Cuyas.
Després del despatx de diversos
assumptes d'ordre interior, el docter
Girona Cuyäs exposà el seu orejeete de secció de maternologia i pea
ricultura, essent acceptat amb estasiasmc i acordant implantar-lo
inaugurar-lo dintre del present Mes
i es designa el senyor Vidal Sahó
perque en lloc, dia i hora de la sera
lliure elecció doni al Patronat una

conferencia sobre la dona catalana
i la mutualitat.
Fou nomenada per formar part del
Patronat la senyora Montserrat
dc Tarrutlla.

Per a la vinnnta temporada, visateu la casa

Abans dahir fnu rnkrat amb toa,
felicita s el mcstre III Marian Mayral. director de l'Orith Pirenenc.
Si la milloria iniciada prosscgueix,
celebrará el «alcen gut
breumcnt
l'esrnentat °citó havia de donar
pasat dijous al Palau de la Música
Catalana.

.1PIS e,.posos.
Tracia as la Legisl acM chi/ 1
retes... r ica :Obre el Mrrimcnt iti•

P.Eoolsor.

SASTIINSTANINFIll

i estalviareu un 30 per 100
Vesties a mida per a senyors 1 per a senyores.
Ro Pa r a el ó i reforma d
vestits a preus moderats.

iiegg d21 miran'

nova.
Acta seguit es procedira a la trae-
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22.55
22'28

Gaseta loca

ELS POMELLS I

LA DIADA DE
CORPUS

Oct.

2211

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia to dansant de 5 a 2/1
n lo 8, o donar a l'americana, de
O a 11.

estrenat amb extraordlnarl éxIt

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 8
Teléfono 1230-1231 A.

del 11 Maig 1923

NEW ORLEANS
Tanca anterior . . 2150
Obertura . . „
50660 telegrama .
Tuca . . . ,. .

aNea lo malg
ti ais
560

d' Espanya

LAMER ALMERIA 1 GRANADA
De 11 al 30 d'abril proppaasat aqueeta Campanyia ha tingut una disminucia en la seva
recaptació de 7,51115 pessetes,
corprovda la recaptació en les
mateixes dadas de rally 1922.
Del primer de gener al 30 d'abril fesmentada Companyia ha
tingut un augment en la seva
recaplacid de 103,72219 paseetes comprovades les matataes
dates de l'any 5922.

1923

Cotitzacions

LIVERPOOL
Tancs anterior . •
Obertura . . . .
Setnan telegrama .
Tanca . . . . .

.811

Stsic
1 , 0101 924
be n ernb ee . . . .830
De ernbre
, .795
>Duo

tan

un (el la suspensió de pagamento del Banc de Barcelona,
ni la Banca catalana hauma
passat les horco d'angotxu. filies d'aquel! fet. Perú al Bare
d'Espanya, com a l'Eatat aspanvol quan es tracia de Catalunya, Ii succei el maleta: arribä
tard i amb tal parsirnamia que el
mal no tenia ja ramal. I sobre
arribar tard. teu el menys que
potita fer, pagant la nostra Ili-

.

['N'entine • • . . 80 2
MVC
.
11,5 (Mart.

4763

mama.
Pelea nosaltres contestarem:
a l'ecoaomia catalana no Ii Inte
ressa gen; ni mica que els comp
tes corrents creditors de Bara elona vagin a nodrir els comptes corrents deutors d'Albacete,
Badajoz i Cuenca, posem per
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1919 Barcelona acredita pessetes 66.495.312,26.
1920 Barcelona acredita pessetes 90.009.6(59,82.
1921 Barcelona acredita pesSetas 3.005.166.61.
1922 Barcelona acredita pessetas 106.032.178,01.
Sobren comentaris davant
dadas tan eloqtients, però
possible que es digui: el Banc
completa amb alai) la seca finalitat: mobilitza el dinar, duentlo del llac on sobra allí on en
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El Banc d'Espanya a
Barcelona
Aprofitant. 1' avinentesa de
dur-se a termes una emissió , d'o
bligarrons hipotecäries per a als
una manufactura d'acers. forns
de la qual estan installats a Al ral ä d'Henares, deia un marques ratalä, lliurat a la politica
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DEL

mata da 1913

El Patronat d'Accia Social de
"Mutual . Salus” s'ha reunit sota la
presidencia de la senyera albina
Garnga de Malvehy. amb assisiencia
de la mesera Avelina Arriell dr Mora i de les senyoretes Amaba de
Mora i de Bacardi, M atilde Torras,

c:41/1
Publica en el número de majá
les basca dal gran Concurs de
¡'loro.
71 i55

da 3,000 pessetes de. prensa

Diumenge dia 1 3, a les quatre et
la tarda se celebrara. a Infongat
fc5ta de la Musica i de la Poesia,
amb una part de girnnästica rítmica
i plástica. La conferencia musical sobre cls autors clässics, acompanyadi
dr recitals a piano i violi, sera donada per E. Roig, acompanyant-lo
al piano Juli Esteban. Les interpre•
raciona pläst.ques correran a cine<
de la scnyoreta Cirera. La professora
N • Amaclea Canycllas ha cuidat de la
Part literaria. El doctor Rotes fad
UI parLmcnt sobre "El valor eriacallo de la g;tnnästica ritnnca-.

BABlr'S I NINES
Yanal assor!II
Preus nuni:
1Rcia. St. Pere , 1121

EL LOUVRE

TU FUSTES
El lloc mes a propbstt Pea
passar els dies de Pasqua es,
sanee disputa, 1 — liotel EMÚraes", que Ce troba en lee matataes Ruines i el mas formas
de la " Costa Brava". Servei
teautos par l'estaca') de CamaItera. en tota els trens carena.
Per a mea informes, a JC15e0
Paradis (a) Gambo. Telafon
803. La Eaeala-Linpúriea.
Pero Barbancs Llopis. de 48 aro.
fou mossegut per un casan. el 9051
se li ea:porta el dit na g ua de la ria
drcta
Tomas Castellet Garcia, de 41
anys, carreter que menava el carro
que portava re>mentat cavan, iambe
fou mossegat a la mi esquerra. are
duint-li una tenda de poca iMPor*
tancia.
Diumenge vinent. dia ti. rara*
paca. E ugenica• Naturista " Ames del

Sol" lt proiectada una excursaa
lectiva a Sant Miquel del Fa.
Essent aquest un aete de prn•
ganda. la Cornissio convida a tots
naturistes i sampatitzants.
Punt de reunió. Eslaciii del Nor&
a dos quarts de sis. per agai4r el
tren que ßurt • les 575 en purd.

Cendrers de majblica a pes'
aetes 175, l da Cristal l amb ala'
tes da Barrelona, nomas podren
adquirir-los a les Vaixellerie§
de Lluts INglada, de la Rambls
de les Flors, 8, i Ronda de Saut
Antom, 5.

•
l'AdmInIstrael6 de LA PU-

BLICITAT. Olposlt, LlIbreria S. Ionavla. TapInerla, 13

•
•

reammommezimmamiummunial

J. de

a

Llobet

m etga agregat deis lioapotals de Pa
r. ls. Gola, Nas I °rollos. Consul ta d@
5. Consulta económica de 1 2 a 2. Itbla de les Flors, a, pellfaa

'se
atarrar.TA'a ,
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EL PROBLEMA DE LES REPARACIONS

LA QUESTIO D'ORIENT

E müll d g l crim

Ite

desill13 de

l'EldeSel 11 Frallça ull es colleorla ntis ricififfielli
i

la pasa

frilliSe allAse

e

liall comgd g is prearaiilli d les
Eleic3cious ell pre y isié de la ruplard

Les ['as de Tia sollció a Emires.
Es Iatorisies állple308 S'3011 per impedir-ho, limaren N

i finalitats que res no lean de
carnal amb una al/tal-a:ea polisablean; analesos a Roma la Alemanva.
iii133n3
lebrel 1E1 pels SNSSO3
g
i reCOMeliell pflänid auflldes
tira do les reparacions. Hi ha
Segons al "Secolo", de
majoria de comentaristas de
encara una altea considerada
política internacional n'han tret l'hora present és greu per a
fonameatai que demostra un
Els
diaria anglesos salan
Latuana, tr.-La "Ca3eta eie Lau:a- una conseqüència: que els in- tata els pobles que per la (loLondres, 11.--EI partit obrer,
tt:I7C5, II. — Despr:is d'una
mostrat
sobria en Hura comenuest mati una nota teressos d'Anglaterra i d'Itàlia rida i la tranquillitat a Euro- error polilla, bastant mes arete
s'agita per impedir la ruptura
pa"
publica
;a
deliberada
del
Conseil
w.
del
Gavera
franeas:
es
lraeta
a
les
conque
tols
s'oposen
pa,
esperen
u..
retorn
1
taris
concorden
respecte al conflicto atoa
protestant enrgicarnent contra l'asde les relaciona entre la Gran
• içtreS, el Govern t:rec ha
a.
gio-soviatic.
El "Times" i la
sa(sinat dc Vorovski i fent vots per a la politica d'anorreament ale- dioions de vida ordenada i pa- del fet, fina ara sanee praceBretanya i Rússia, qua l'ultima'cidit reivindicar el dret de
denla,
que
els
senyors
Polar:ara
rnany
propugnat
pel
Govern
cifica.
El
conflicto
franco-ale"Morning
Pont"
traspuen,
pera,
tum bailara° transas r.ls Soviete
tal ve aquest drama co retardi la
per si matear, aeparageticlaUre
creuers arbitres
TheaMs ea
a pro- many, es dasenrotIla
en tota la
satisafccia.
Amb
tot,
serabla,
fa possible. El grup parlarnena
solucii) de la pau, tan neecesria i tan francas. Es interessant,
la pau arnb Turquia. alaazat
per
ella
maleixosola
Pol.
judicar
pasa
d'aixa,
tacar
Valencia
en
seva
asara,
irreparable
'espinsegons
1-Hurnanila",
qua
els
-.Radio.
tari obrer, el Labour earty i les
desitjada
per
tots
,,,,ant ql:2 la solada del conela comentares apareguts a la cabilitat, i predomina sobre orada alemanya sens a demanar
madis
parlamentaris
catan COn5a
Trade-unions han organitzat
gr ,..00-1u r e esta difieulia- UNA NOTA DE LA "JEFATURA'
interna- el paree d'Anglaterra ni el d'Iternats
prenssa de tots dos palcos. 1 l'escena de la politica
i
conciernan l'accia del
per avui una reunió per decidir
per la soluci6 de les qüesPOLICIA
DE
La "Vaestminster Gazette", cional, a ba y as dele discursos talia, pan a drela Ilei era el
Guvern
tot dernanant una contes mesures a prendre. Per la
ala pende-ate entre Turcana i
Lausana, 11.-La "Jefatura" de Po- òrgan d'Asquith, responent a deis rainiatres de les dura parta
Conaell dele aliats l'indicat pea ferancia. "Es la querella del
seva part els independents i l'al
aiials. Ei Govern lielleniz
licia
ha
publicat
una
neta,
en
la
qual
pronunciar
aquest
judici.
El
un estat d'arana anglas gairclet adveren, amb les notas de lote
llop i de l'anyell", ha dit Rano- ta esquerra del partit obrar or eindic a la Ilibertat d'acció i
es diu que el cap superior oferi a general, escrivi fa poc que els dos gabinels rivals, arnb la Huiseayor
Poincara
crea
que
la
sau Mac Donald. I Trevelyan Isa ganitzen un n'atine- monstre per
11,:ma qua desitjare enlabia.
Vorcvski la protecci6 de la polka esdeveniments deis darrers dies ta tenaç i agressiva deis sol- tasca dels Governs ansies i ita- escrit qua el Govern anglas ja al diurnenge a Trafalgar Squaeareata rn ent Vestat de pau
Torganització permanent de guär- basten per demostrar la potaje data franco-belgues que amar- ha és di passar el xupó damunt fa temps que espera entrar en
re, en el qua l els mes distingits
a Turqulaa-Radio.
ca de bancarrota de "benèvola ron la Ruhr i dala ciutadans ale- !es ;leves notes diplornittiques. guerra amb da Soviets. Totes
oradora del partit protestaran
Vorovski na aricptil l'oferirnent, al- impotència en els afees estran- raanya, sotmesos, co tema da
DETALLS DE L'ASeASPer voluntat de Poincar6 el les oposicions interpellen el Go amb ~Tia contra raditud del
legan: que no ve:a la nedcssitat
daitals gers". Segons aquest (liara pau, al régini dur d'una guerra tracbt da Versalles és violat i
vern,
assenyalant-se
un debat
• HsA r DE vonovsm
Govern.—Radlo,
per al dimarts vinent. L'Indea
>sana,II. — La ter-era mesures.
dria marrar a pàgines valles coenbatuda, eacara que no da- l'Entesa esta destroaada.
• ••
El delegat dels Soviets ne va dir res d e la història per trabar una clarada, amb majan esdevinSegons el "Popolo d'Itàlia", pendent Labour Party" ha Hanlma de Fatemptat coma
aat
una crida a toles les sa yas
eta el cap de la delegació a la poliiia rosteriorment de les son- ocasi6 en la qual Anglaterra gula mes eructe, par tal cono van bagan de Mussolini, Anglaterra,
Londres. II—El partit laboa
ara senyor Vorovski no és el tinues amenaces que rabia per correa. hagan estat tan completarnent adreçats contra tira poblada per la sa y a situada insular, -as seccione per mobilitzar lea for- neta ha decidit recornanar ala
ignorarla en esdeveniment de inerme, exposada a larbitri traba sota ceda aspectes en ces del partit reclamant tanaba Soviets que s'abstinguin de
e:ada ta alemany sanyur Stur- -Radie.
z2: , reas slavia dit, sind el EL CADAVER DE VOROVSkt gran importancia que I'intacresa dala invasora i a l'opressió de una situada) análoga al davant una confcräncia anglo-russa. qualsevol acto suaceptibb de
dcl continent amb la d'Italia, pe Pcr a diumenge els adversaria precipitar les hostilitat amb
Las explicacions Ibais no reconegudes. La raes de
a; Divilkovski, que fermava
Lausana. tr.-Aquest mati ha estat sen d'aprop.
nínsula isolada al mig de la del Gavera organitzen una mag- Anglaterra.—Havas.
donados per Franea respecte al la coincidència en els interesa
la nsisaia soviètica en extreta la bala a Didviikacski.
,
Mediterrània. De Londres i de na protesta.
no san satis- sos internacionals entre Italia
ia:aftreneia.—Ilavas.
Tots cIa papers petanycnts a la de- sea pus separat
• 5 *•
tacharles. A Anglaterra la nota i Anglaterra esta en nieta que Roma podrien venir una visió
Lausana, 11. — El delegat
ELS COMUNISTES DEMANEN
l-guió deis Soviets forro eremats
i una arció d'equilibri de realemanya, per loa que no sigui la política britanica no aspira
Londres, 11. — La delagaeia QUE S'ACTIVI EL r2ROCES
vereovski fou aseassinat a abrns de l'arribada de la.policia.
constancia, da garanties, de
comercial
russa
a
Londres
fa
considerada
cono
a
satisfactäa
conquistes
territorials
a
Euatea vint del vespre.
CONTRA EL PATRIARCA
Strummrr s'oposá a què el cadäpau. Essent Anglaterra crediseas preparatius de marea,
els
vorovski, acornpanyat d'Ah- ver de Ve:os-ski fas portat al dipi- ria dril tot, as judicada com a ropa essent el seu jalaras, esTIEHON
vençuda
i
de
tora de l'Europa
judicant que els Soviets es ne- EL CAP DE L'ESGLESIA LLTU-e
i alean dos represantants
sit ludida!, allcgant la condició de una posaible base per a nego- devingut axioma en la sava pol'Europa
victoriosa
posseeix
les
garan a donar satisfacció a l'ul- RE DEMANA QUE EL PAa
nri edel Saviets, un dala
ciacions fructifares i els angl e -. laica, que no es constitueixi al
cliplenatir del representant rus.
timaturn do lord Curzon dintre
una força darla d'una seducid que posada
ira Divilkovsni, eslava
TRIARCA SIGUI DEPORTAT
Aquest mati el cadáver ha estat tras. sos no poden admetra que pel continent europea
de
prevalaiane
fi
a
un
període
d'agitada
peracapaç
deis deu cites que ha fixat, as a
fet que Franea hagi obrat inde a hegemanica
'-:cealaiment al llevant de llaclat a FInstitut Patolbgle.
Helsiregfors, 11.—Els aornua
les
altres
forces
de
llosa.
Es
inútil
parlar
do
reda-,
el
18
de
l'actual.
Mr.
Hodgtotes
:anversaal amb
tekgrafiat a MO5C(11. derna- pendentment a la Ruhr, aguas- sobre
aisles han demanat al Govern
construccia
europea,
segons
el
son.
representant
d'Anglaterra
la
nació
tingui
el
dret
d'obrar
las
altres
nacjons.
Una
preorumenjava en una nart instruccions par a renterrament
dala Soviets que activi la vista
::,r6xima a la dais agre- i els funerals de Vororski.-Radio.
indepandernment en toles les paria idèntica és estesa per mataix diari, do represa boten- a Moscou, j 11i Prestono, candel procés contra el patriarca
dels frian:, de non rama
sol brtlanic a Petrograd, han
ocasiona, confiant a la vegada Italia.Italia i Anglaterra, en
Tikhon.
rebut del Foreing °Hin insVe7svski mori al primar die- EU-1 ARMENIS PREPAREN UN amb
mantenirnant de l'Ente- aquest .rnoment, serens el ma- del traban si no es reaol el proa
El cap do l'església
blenta fonamental europea que truccions perqua dernanin Hura
COMPLOT PER ASSASSINAR
va fer
sa. La situada, actual Os hu- tela "Secolo" tenen una missid
Antonia, ha demanat als Soviet;
paasaports eventualment per a
ISMET-PAINA
rniliant per a AnxIatarra, la a cornplir entre les nacions es el deis deutes. Halla es totA:n5 fau tocat p e r iras baque el patriarca Tikhon no sia
hora disposada a resoldre el
d'atea deis deu dies.
e lea do Iea guata el feei a
qual, segons la "Wratminster d'Europa.
Lausana. 11.—Es nota gran
gui conderanat a more silla deEls comerciants britanics ini le.s altras tille,3 a inauierud entre els delegats Gazelle", no pot compartir la Per la "Stamoa", de Tora problema. Pera les claus de la
nc
portat a l'estranger, amb la
teressants en el funzionamant
rasponsabilitat per la imposicia l'Entesa est,daefda. Creo qua aolucia :tan a Londres. Cal dejtares.
qual cosa, segons la seva
de l'acord comercial anglo-rus
resulta toril D'AHLa delegada turca ha astat forçosa del tendal de Versalles la darrera neta dr Poineara te arle, dones, la solada als annió, s'evitarìs l'escissió en el si
aleares.
de 1920 expressen en general
r qual rebe dues bales aVis..ada que els armenis han indepandantment de las albas el vici fonamental de l'actitud
do l'esglasia rasan i no es doa
la
&dala
prepotanciera
a
menys
da
no
tenir
francesa
davant
Alemanya,
la
Hur
aprovació
aara
praparat un complot par &empnara lloc a manifestacions da
•,
aa vaaev 3 la ea va lea contra la vida d'Ismet-paiuna part equivalent en la dr- qual esta guiarla per ‚propasas
ea. pel Gavera de Londres, el
descontentament.—Radio,
'coral
no
podia
tolerar
indefinia
inufrilatantant als
‚Sei: -4.--darnent l'actitud dele Soviets,
da l'autorit:a.
La policia de Lausana ha
EL DEPLORABLE ESTAT DE
ments ura reducci6 de la jamada de
hostil als interesaos britànics.
•• : • -se
i 6:s,r
pres graos mesures de necean- ,• : 25i 6 anglesa en el Sarre,
UN DISCURS DE M.
L'ENSENYANÇA A RUSSIA
al 'SITT3571_
La Cambra dala Comuns disció.—Radio.
Mr. Mac Neill recorc'a que la pro- ' treball, a comptar del quince dr maig.
A VICHY
Dor, dc l'es:nantada data els obrera
catira el dia 15 la nota adreaalee iatarraaaajons
Riga, 11. — El comissari
fa
molt
dificil
ladpaganda
alernanya
L'ASSASSINAT DE VOROVSKI
Vichy. 11.—En el banquetam'a
i ficrnes treballaran quatre horca diida a aloscou i el paria obrer d'instruccid pública ha infor. l'aeeeeeirio an 11103- ::0 ENTORPIRA LA MARXA DE
ministraci6 del Se.r.e,
que foil obsequial al senyor
conealea I
confia desviar la politica dels mat als soviets sobre el deploAfegrix que no CreU oportU cm- rica-Radio.
I.A CON7ERENCIA
Poincara pels ex • combatents, FI
i as nra-:: trr'niconservadora sobre aquest punt
rabie estat en qua es traba la
vocar per a aquest asumpte el CmLA TROTESTA KRUPP
SrleA EN EL VISAT presiden( del Consall pronuncia
Els representants deis Soviets instrucció a Rússia a causa de
a confessnr
s'en de la Societat (...e Naciera.
A ESSEN
DEL PASSAPORT DEL SECun ;ajaran-3 rerordant que la caules continuadas economies rea •
li(Att . :t ni et'-71.
a
Londres
declaren
quo
si
ea
Insisteix en la neresütat de:lianteEJscn, ir.-Els empleats i obrera
CESSOR
sa de veura's Franaa obligada a
-a-aaet 1
ecrovela
veurn obligats a mamar, els ne- lazadas en el seu departament,
ca, mal- municipals han acordat declar.:r-se
.i
f.ranco-b7ität
ralian
za
ti:r
mantenir
la
crva
actitud
respec11.—En el5 cercles
-,- *153'm
gocia de llar Cornpanyia contar- les guata han originat la dismi"raori4 als
grat de 'o; diV:r 6 I1T i r:', actuals.
ra.tti fina
co vaga da; dc les set del.aaui,
t a a In ocupaai6 de la Ruhr es
ccan
la tarda d
C7":"
rial d'Arkov, que ha estat de- nuid d'escotes en un 70 per
f 3. •Ia :a Coaferanaia es din qua el
La mo:i6 de :fe. Si:non ii r2:)11t- a les quatre
dren:a araanroillat ah:e no tal- e:Musa-amera la falta da conaeudarnant registrada de confor- 100. Arub les novas anemias
ara carealila..cies par a 'a bo- alineara d'Alemanya a les sayas
ioda P"' 241 "2 cmy' ra 141--1-:a. a protesta per lea condal:inca acormitat amb les Ibais anginas, se- que actas es projecten, la dismiCE
va5.
LAdades pel Consell de guerra celebra
na. rearaa do la Conferència. Ea obligaciona.
ran dirigits per la Deutsche Rus nució augmentaria encara en
GR .OR
M. Poinaare tau_ resol-tir ele
remada unan ienement que e3
LA FUTURA CONTESTA DALE- a Werden.-Havas.
dues mil escoles.—Radio,
d'Ha:abur-f.—Radio.
del
tracta dura fet purament india esforços realitzats prl Govern
A
LA
FUTURA
NOTA
EL
NOLT
CAP
DE
LES
FABRIMANYA
-•
h.e.T enriV.lt Vore^:ski s'ano- e:dual.
alemany per a mantenir la seva
OUES KRUPP
ANGLESA
El Clavario sub es traba, pe- actitud da resisti'mcia passiva
Essen, 11.-El non cap de les fa- A CONSEQUENCIA DEL TEN- TRENS RAPTOS DIRECTES EN-a
Berlín. 1 1.-E1 retard en la trans`..1" d'una falailia
ra, en una situada difícil, puix gastan t a mans planes l'or del
TRE PARIS I BRUSSEL.LES
missid de la neta brianica impedirà 1:riques Krupp j'a el baró Von \Vi- l'ORAL UN AVIADOR ADAN7a p"tro^.--1' t . ritt r a e
a:a ha do recoldre l'actitud que Reichsbank, fent escampall
ilornosizi, marit de Mine. Clara
al canceilcr de contestar-la anucsta
DONA EL RAID "COPA 311, EL VIATGE S'EFECTU.aRA EN
r' Te a afaeal de
l'a-Parir> respecte al visat del divises estrangeres t sostened
la
germana
petita
de
'2.(r_ae.
1
Krupp,
l"2c tninp:: qu o"( (ortiä da pa3saeart do Eavontual surcas- artificiosament el mara tot amb srtmana.
3 HORES 45 MINUTS
CIIELIN"
L'actilud del Gaver" der'"d 'ä :s'a' Ecrta Krupp Von Bohlen.-Radio.
sor da VercveaL—Iladio.
l'obiecte d'esgotar la parranda
París,
11. — Amb motiu d'un
a
Mete
París,
1
1.—En
aribar
sencialment
del
contingut
d'aquesta
EL
MUNICIPI DE DUISBURG
e- o lorat reie havia voltea!.
da Franea, desnaturalitzar
no t a.AVANÇA DINERS ALS SEUS i a conseqüència del temporal acord a qua s'ha aribat entre la
oarr, , 3353.1i- LEa DELEGACIONS ESTRANa
veritat do les sean intencions i
S'observa en tots els cereles la MI- EMPLEATS PERQUE PUGUIN regnant a aquella comarca, la- Companyia de ferrocarrils del
r, 7'. b a lara, aea•
CERE3 Y L'ASSASSINAT DEL
provocar incidents per afeblir
viador francas comandant sea Nord i l'Administració do ferroa
jor reserva respecte de la forma tue
COMPRAR CAREO
DELEGAT RUS
a ; al dein: -di sala trabar
els esforços de França. Tata
da l'Estat belga, s ha
7".^:T,Oria r xn l i"an ,r.".bDuisburg, st.-El Municipi aran- nyor Vuillemin s'ha vist °bita careas
Lausana, 11. L'assaasinat aquesla esforços—cligue— han llama de donar-se a la resposta aleraid que ve- decidit que a comptar del via
manya.
'
crna.
cara 200,003 marca (roo franca) a gat a abandonar el
aaJli cirleaat rus senyor Vorova- estat cornpletament inútils.
la
nant
mes
de juny comenearan
nia realitzant per obtenim
S'adme, perb, que constituirà una , cadasc6n deio seus empleato per tal
r1"IS earveis da Freno- ki conatitueix, a judici de les
Posa despeas de manifest que
prestar servei trena ràpids dia
centincaci6 de la nota del 2 de rnag, 'me puguin comprar carbó. Aquesta copa Michelin.—Havas.
t :al a-a:rada raia, a da Der- delegacions estrangeres, un fet les proposicions del Govern del
j Brusselles,
la (mal completará, obeint aial :a sus- suma sera descomptada per petites DE L'AGRESIO A M. CAILLAUX redes entro París
taa-or Ahrane, n lae cerca important ansems que 'anotaba Reich tendeixen a reiterar la saTolosa, 11.—EI jutjat se- El recorregut do 311 quilea
aa aoa.ons loa arenal les degestió de 'eet'd Carera i los a'scP °51- fracciono sobre ets salaris dels cmperä que no ha de repararle y a dsaprovacia dal Tractat
gula practicant diligancies a matees s'efectuarà en tres hoa
dens fetes a la primera nota.-Ra- pleats.-Radio.
ea s aliados qua aixecaren
tle en ros ni per res en el cure Versalles i eludir-na el complicausa de l'atemptat contra el res 45 minuts.—Radica
dio.
-" e a contra la delegada da lea negociacions.—Havas.
ment, faltarle als compromisos
LA POR DE COMPROMETRE'S senyor Caillaux.
L'ACCIDENT FERROVIARI DE
o. Ha atarat que les auque en resulten.
SEGUEIXEN ELS SABOTATGE3
Ha estat processat iempre-,
LA CONTESTA EDL GOVERN
Darlfn 11.—El Govern del
PLONAY -:- MORTS
atar suieses eren tarnbi ro'Anob les caves proposicions,
•
Manca Eadvocat
malita!. un non Reich
sense
-S'ha
sonat
D'ANGORA
A
LA
PROTESTA
Duislmrg,
s
ha
'
pronunciat
contra
la
do Eassassinar. Ha
Lorient, 1 1.—S'ignoren
el que intenta el Govern del
alta de sabotatge.
DE FRANCA
pro:111)1cl,-; oficial de tot comer- Evelo.
aaaa rit; 72 uPj.rOVie!.3
as ,satisa ra les causes de l'acoident fera
Raieh no as altea cosa quefer
L'estat de Caillaux
Fou collocada una rdna en el pas amb eta francesa ,- •'araaa
guee, suAngora, 11. — S'assegura inútil i improductiva la victòria
lrnoMia leo
roviari ocorregut alar a quatre
a
nivell
del
ferrocarril
dc
Lumen
a
l'actora—Radio.
qua,
les
transaccions
ess
po
ant
qua
la
contrata
del
Govern
d'ala
'i'r .•r7,särie.9.
do l'estada de Ploa
quilametres
deis abate i conservar una ocael tren departamental de
tan ja suspeses pràcticament. EN PHarOiNs,ORII DE
_JO,ALINa A sD2; .nalRa Cna Neuf,
rle la Cantaran- gorro a la nota da protesta de sia de prb:eima revenja. tant en Waltropp.
nay. Al lloc anomenat Pont
Els danys materials s6n mo:t imnorFranca. esta redactada en terha obert
l'ordre erontnniceo ni en el mi- tants.
• a o abra lea airar/cas- mes molt conciliadors. — Ha- lit ar.---Havas
Religiosa" publica una carta Lorient a Gourin descarrila,
Las autoritats d'enunció han pres LES AUTORI :nATS D'OCUPA.Van.
¿r drat.a.—Havas.
ir.orebee Ideraprcar denal rueboai a,l a r qs cate! ; precipitant-so per un terraplea
MlS'APODEREN
DE
1,500
PenisCi0
sanc:ons, fent pagar una Corta
Constantiaobla. 11.--CantesEL PRESIDENT EBERT DIU
Els viatgers sofeiren solamene
LEL'aleSASSINAT
a
leo
duro
ciutats
i
reduint
a
pre:3
LIONS
DE
MARCS
ma
QUE ELS FERROVLaRIS REtant la zestia teta pel raprediocessans ami) ocasió de la contusiona, pera moriren a Faca
aeanla POLITIC DE L 1
dos
magistrats
anteriorment
als
eantant francas sobre la ineaute el maquinista i el fogoner. El
DOBLARAN LLUR ENERDu3seldorf 11.—E.Is agents fasta de Joana d'Aro.
I EL CO;:elELa
signats per al cas que es realitzessin de lea auloritals d'ocupaciö
lacia do les eaixes do cabals
En l'esmentada carta el earl, Jutjat continua les diligancina
Barlin,
president
rEDLnAL
actes
dc
sabotatge.-Radio.
dala Banca d'Esniirna, el repres'han apoderat d'uns autorna- (lana! Dabais els anuncia que —Radio,
la Reptiblica senyr Ebert ha
11 .let departa, 11.-El cap de l'estar:6
Dusseldori
sent ant d'Angora, Arenan-boa adreçat al ministre de Comunade Neerkddc ha cita , detiag , i re. bits que portaven mil cinc cenia patrocinara un projecte forrnat EL CADAVER ESQUARTER.aT,
:a ' p a ta ic ha poblicat una noha declara( que la Hei concerpel sea antecessor el cardenal
nsilions de mares destinats
cacions una carta en la qual deD'UN HOME
la sava inda:arte
nant als liana abandonats asta clara: "Les condemnes de fe- tonegut com a culpable d'actes de sa- pagament del personal de les Amette i al qual aquest hacia
:ve r a :e mpat de Lausana.
El Havre, 11. — Ha pogul
botatge,
el ple visor i ha de complimendonat
el
13
de
seteir.bre
de
mines de la casa Malles Stinrroviaria a alagúneia 86I/ un
arrisael
identificar-se el cadàver asa
EL; obrer: de la mina "Erin" han nas i del Zollverein. Aqucsta
lar-se.
1914, cl dia següent de la pida
55 neeeraFedera ha ;tecla rat
arte de teror. El militarismo esquarterat que fou trobat en un
al bisat dele panel trcbal!.-Havas.
reprès
als
Marras,
el
eaque
es
referaix
ço
da!
En
vicbria
entitat
devia
trescents
mil
narra
tranger no disminuirà amb ac5sfarts d o le delegats q
deis canals d'aquesta ciutat. Eg
ue Pues:betas francesos manifesta t es de violancia la rasistancia
!al O ssee a-araran:3 avantualVAGA A LA FABRICA MAN- franca en concepte de ¿rete do radar d'un vot solemne, es pro tracia d'un obrer polonas ancla
una
Paris
que
pot
presentar
les
seves
reposa
do
construir
a
duanes.--Havas.
dala ferroviaria a 1 e en ass ya;
NESMANN
:l'a per puix la rapremenat Vladimir Srzutuski, ein-,
clarnacions a la Cornissia de Aquests no farán altea cosa que
ELS MINAIRES DE FRIU RE- UN NOU SERVEI AERI MARI ngilasia dedicada a Santa Joa, pteat en una fabrica do produceielle ru::a n la Conferacia
liquidada, fent val e r els seas redoblar eur energia patriótica.
na d'Arc.—Radio.
l' L an:a.r,a no lea estat adme •
PRENEN EL TREBALL
tes tintorera i que desaparegua
erete.—HaVal.
REDUCCIO DE LA JORNADA DE DERLIN-GINEBRA, BERa•-itadia.
UNA INTERPEL.LACIO A LA fa tres setmanes. La seva mua
-LIN-VIENA
•
DE TREBALL
Ilen, arribada de Dunkerque, ha
C.aMPRA PER L'AGRESIO AL
CO.' 1UNIaTEa SlaIaa.07,
5111 ERIC GEDDES I LA POSEDuisburg, 51.-A la fabrica MattMunich, 11. — El dia 14 del
SENY011 CAILLAUX
reconegut les robes del cadtiver
DleOLUCIO DELS GRUPS FEICIO D'ANGLATERRA
VOLEN PROTESTAR
mann,
prop
de
Duisburg,
n'han
r.e:,
correal s'establira un nou serParis, 11 —La Cambra del com a Iles del seu marit, desena
XISTES' DE FRANCA
Londre3, 11.— L'ex-ministre
declarat en vaga dos mil cinc cenes vei aari Berlin-Ginebra, Berlina Diputats ha acordat que s'ajor- rotllant-so una tràgica escena.
11.—E1 Carnita
S I de l
Rorna, 11.—Es crea imminent Sir Erie Gerldes, en un discurs
obrers
perque
la
Direcció
no
baria
Viena.
El
,servei
será
diari
exa
paila conaini:eta aufa
ni la interpellacia anunciada al Malgrat totes les racerques
la disolucia dala grups (chisten que ha pronunciat en la reunió
Pu blica( una crida invitant
Pagat des del primer de mate 1111a
capta els diurna:orees. L'estat Govern pel senyor Iterriot so- no ha pogut asser trobat el cap,
Franaa.—Havas,
a
ronslituits
de les Societats britàniques da
e's revol ucionaria a una tras
prima a la qual tarden dret els obrera concedaix una subvencia del bre l'agresia de qua fou dejada ni la cansa esquerra, ni els braa trat
protecció al minera, ha darla'ltt v IFEG. T.Acio A:vn_rzixisi rp:e solera a uns cinquanta o sei- cinquanta per cent de les deselacia de protesta coaahir a Tolosa el senyor Caillaux ':os. La identificada del cadaa
lla Pass
que
erra
que
la
Gran
Brera
t
ranta tnil maree. Deeprès de tres loo- peses —Radio.
as
ver permetra ara fer fructuoa
COL.LISIONS
'd— TA A 'TORI
—Hayas.
Haeea • s inat d
e N oro veea
tanya n pot continuar estant sela
Direcció
ele
comunica
res de vaga
ses les recargues per descobrir
EMPREAMO LA POLICIA
parada deis consells d'Europa i
que s'avenia a pagar 1C3 TIMIC.3 en A LES FABRIQUES MANNESa
ala autors de l'horrible crim.-•
soNAmErrT
G°'"'11- aLla FEM P L
del rada. en la polftira a seguir qüestló, per6 rue descomptaria del MANN S'HA REPRES EL TRE- e L‘
ELS EE. UU. I EL TRIBUNAL t Radia.
seu setmanal la suma representada
BEL e SElaS SUBDITS A
Torf, 11.—A Messina ha tina vers Alernanyn—Havas.
INBALL
PERMANENT DE JUSTICIA
InleaparalCA
gut lloc una manifeatacia antipes les tres llores de treball to efe:UN INCIDENT ENTRE BOACINIA
TERNACIONAL
DEIS SOVIETS
A LA CAMBRA DELS COMUNS tuades durant la vaga. Aquesta conDusseldorf, 11.—Els obrera
bieista.
Le,
I DANTZIG
a York, 11.-i-La Cambra
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Durant la mateixa van aceVarsòvia, 11.-A conseqüencia
de
Cremara
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ha
DE
CENSURA
CONTRA
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CO.
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s'havien
declarat
en
vaga
'3aohi raolt preocupat per les
rrar diversen collisions amb
rcceptraer.
ver ocupat la policia la Cambra
aprovat una resolució demaMISSIO ANGLESA EN EL
It.enseqüeneire qua pot tenia policia.
El:, minares de Friu, el Sud de ban rapen avui el treball.
Comrrc polonesa a Dantzig, loan quenant que els Estala Units sits4'tesLinat de V
SARRF.
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do
les
fabriques
Els
L'advocat
Pellegrini,
el
qual
Castroc,
que
es
trobaven
en
vaga,
araski per ala
dat ajornades lea negociacions ecoguin representants en el tribu-taada9 su j 55c3 que fCEILondres. IT. — A la Cambra deis han repres el treball. La ID:rece:6 melal•lairgiques s'Iba neeat
tlei°leri
crida: Abaia el feixisene i visca
rdmiques entre l'oh:taja 1 Dantzig.rala permanent do justicia inO
entrar a treballar, malgrA l'orpresenta
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fibriques
d'acer
dc
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Mr.
John
COMIMS,
la
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ha
calat
empreaoa
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Rússia
dels
Sovicte.
`aadio,
Hayas.
dre rabuda del eindinta—RarLo. ternapional.—Radio.
ha decidit en un alela scus estublinat,—Radio,
una nacela da censara contra la co-
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D3 les reials jornadas dala terminada de la politica envera

a
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LA

Crónica de Cultura
A la sestSti privada que VAcademia, Calasancia celebrarà
avui, dissabte. a tes set del vespre; el reverend P. Pornpili Pa-

gés, S. P.. donara una conferencia sobre el tema: "Auto&Meada". Aquesta sessió sera
la Clareara del present curs.
CONFERENCIES D'EN MARTI I
MIRALLES

Al Collegi de Notarle comenc ar a avui, a les set de la tarda, prosseguint ele dissabtes euccesseius a la mateixa hora. una eerie de lectures. En
TM Martí Miralles, sobre
"Principis dl Dret successori
aplicats a diverses fermules
daadefeuit vidual i d'herencia
LINIVERSITAT DE BARCE-

LONA
Ha visitat al rector el nota
camanclant de la marina espanyola, sensor Ibarra.
— El director del Centre
d'Estudis Alemany ha . remee al
rector une cartelas exposant ele
treballa a que es dedica Vesanintat Centre, ele guata han
eetat repartite a cada degà per
iseer filete al quadro davisos.

— Ha pres possessió de
l'Eecola de noies número quatre d'aquesta ciutat, la mestreesa Na Teresa Tila.
— El prefecte d'Estudie del
Ca•legi de les Escotes Pies de
Sarrià ha invitat el rectal, perque axieteixi a les restes d'educada, física. que tindran lloc
diumenge 20 de maig.
BOCASOLANO A L'IN.STITUT
Ia1iE QUÍMICA APLICADA
El doctor Rocasolano exposà
en la primera Inca el concepte
general de feetat
arialitzant les earacterietiques
fenam:Mtals que el distingeixen
i arribant a la c¡mnposicia química de la micella.
restudi de resta/ conoidal
de la materia és interesantisßiln en tots ele rams de l'activitat científica: la vida es cíesenratlla ea un estat conoidal i
euan en les ße V25 accione cessa
aquel! eetat sobreve fatatment
la mort. La mateixa immunitat,
lee accione entre toxines i anIllaxines. els fenòmens d'anafilit,la eón tots de naturalesa essencialment conoidal. La foralada de y enes metalliferes per
entre els estrats geològics i
unte altres tate, sembia que
tenea moit que vaure amb
aqueste estudie.
La investigada dels Cena-mena que caracteritzen Vestal
conoidal l de bon antuvi una

dificultar: La Química
hä eetudiat fine ara la materia
grosse

labilitzada; les nomenades
eepecies quimiques es dist angeixen precisament per l'estabilitat, la qual permet una experimentaeió relativament cantada. Contra apeste fets hi ha
avui ele fenòmens de Radioartivitat qus ens mostren. una activitat espontània d'una durada
definida i ens representa un
preces d'evolució, i l'estat coltolda l que es mes encara un
siatema inestable on recorren
conbrants variacions d'una tal

importancia que rannen totalraen! les seves propietats mes

cararterístiques.
Estat conoidal vol dir tan
cera peeudo-dissolució, es a dir:
d isper s ió d'una materia en altra der tal manera que lee icetfcules san majare que aquelles que formen les dassolutiene peepiammt diles pera me
eles que aquenee premies d'una
ellepeneia. Aqueat distintiu besbat en la sola dispersió de par líenles d'un tamany rameras
entre 0001 i 0 . 1 de mirra no
eß pas el mes impartant, puta
que altres propietats de majar
n'aleta han de sumre-e'hi. El tamany 1 anotat, pena, mostea ja
una segona difieuq tat: la visibilital en el microscopi arriba
balam ent a parltrulea compreses entre 07 i 04 de mirra i
par això aquellos erelament han
eistat visibles desprós d'haverse construir arceseoris de visió
ultramicoerepira basare en el
fonamen de Tiniall
tea Arn bre fans fose i que AnS
lee fan veure per ratlexia de la
Pum rehuda talment com veiem
CIS viereis enmig de la nit.
Amb acinesia aparsllatge s'ha
erribat a observar la propietat
mdc notable rfr Vestal calloidal:
• al moviment browniä. mnviment
constan! de les partícules, rlee
Vale PA desplacen arreu del
camp 1 del microscopl xocant
unes contra d'ancas i seguint
unes trajetteries definidos per
la . reaultant dele factors que

obren , pobre elles.
El moviment browniä careeteritza Vestal conoidal d'una
matèria; t'iterares ell dura axiste u lambe aculen estat i quan
al final del seu pronas evolutiu
aobrevi la coagulada i amb ella
la mora el moviMent browniä
desapareix de seguida.
En aquesta situació el doeter Rocasalano exposà als trebilis efeetuata per diferents in-

vestigadorß i especialment eta
de Sisterntitica d'Oetwald, així
com també la constitució de la
particula fent notar ampliament Pis conceptes d 'proto
panana, harilona". etc. Fina-na.
ara, pera. l'estudi dele eolloides ha estat un estudi descriptiu i ral ja emprendes decididament la investigació de la conslució d'aquast ferien-len.
En aquest seatit, es poca dr
seguida al davaat el problema

PUBLICITAT

Diesabte, 12 de mala de

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 11 da Maig de 1923
2. ESTAT IÆI. TEMPS A CATALUNYA A LES b
1. SITUACIO ATN1OSFERICA GENERAL A LES
DEL MATL—(0a peetaeinns de la Aérea Ineteoroldguu
7 DEI. MATI.—(0baa•vuelona d'Europa, Nord crctInea
catalana. comunicaaen per le nMM):
Ailgntic, rabuda pee ten:gratia nena., fila):
Domina el regim de cel núvol a la regió cosUna nava i forte depressió te actualment el
tera i serè a l'interior.
eeti centre a les rostes angleses de la mar del
En les darres 24 hoces ha plogut a la costa
Nord, afana forte temporals i pluges a la Gran
de Llevant. La temperatura maxima ha estat de
Bretanya i nord de França. La seva tendencia
22° a Boquetes i la mí:linda de 2' sota zeta) a
es a internar-se al rantinent d'Europa pel CaPuigcerdà.
riel de la Mànega i França.
Les altes pressions es troben a l'Atläntic

septentrional.

de la partícula dispersa, millar
dit, de la "micella e . De les investigacions realitzades pel

doctor Raeasolano P5 deduaix
que la mirilla esta formada per
quelcom mes que la partícula
Ii atribueix la constitució d'un
sistema que en el cae, per exem
ple. de platt dispare per qualsevol mitjä en aigua destinada.
serà el de platt-oxigen. L'ex¡stencia d - aquest sistema està ta_
talment provada: foxígen en
Pol esser desplan'at per electrolisi i. a mes a mes, en els intente de sintesi de la micella a
partir dele seus elements expressats. cha reaxil plenament.
El doctor Rorasolano fineix
aquesta lliçó explican! Vestabi¡lazada d'aquest cisterna. es a
dir, el relardament de la seva
evolució devora la coagolacia.

MUR;
5 s'EN rs surettiottS 8. ItAtia:ELOA.—(Sondatp d e r dididd i et a tirare , a tea ';
250. 500
Altitud, metros:
S', SSE
Direcció:
.
2
'Velacitat metros per segun:
Plafó de mesada a 730 metree.

mitjançant diferente substancies químiquas n la convenient
disposició dels factors que hi
entervenen. variables En cada
cas concret.
CONCURS NACIONAL D'HIS-

TORIA DE CATALUNYA I
I DE GEOGRAFIA DE CATALUNYA
Tan endavant els treballs
d'organitzada del X Concurs
Nacional d'Història de Catalunya i I de Greografia de Catalunya que 5P celebrarà els dies
20 i 21 del mes que som.
Ele exereicis segurament SA
celebraran al Palau de la Generalitat i el repartiment de premie al Saló de Cent de la Casa

de la Carita!.
CURSOS MONOGRAFICS
D'ALTS ESTUDIS I D'INTERCANVI
Invitar per la Mancomunitat
de Catalunya ale 5P115 cursos
monagräfica, donara una eerie
de deu conferencies a linstitut
d'Estudia Catalans Verninent
maternätic B. de leerekjarta. conegut per les acres profundes
recerques sobre la topologia de
superficies i altres qüestions
fonamentals de 1 — Anälysis Sitos''. En el programa que desenrotllarà l'eminent professor
s'hi traben endoses les qüestions que eón avui terna de MA5
apassionant estudi entra els
matemälies.
El cure tractarà especialment
de les naves rererques sobre la
geometria 1 la teoria de les funcione, seguint el programa se_
güent:
Lliçó 1 —Sobre els fonament
topológnre de l'Anatisi i de la
Geome t ria.
la teoria dele
Lliçó
conjunt e.
Lliçó in.—Problemes di- la
Topologia.
Lliea IV.—Sabre la Topología

de lee superficies.

Lliçó V.—Aplicacions a la
Mecánira.
Lliçó NI.—Sabre la techa de

les funcione reate.
Lliçó VIL—Sobre !es funcione
analítiques d'una aartable complexa.
.Llie6 'VIII—Sobre la uniformitzaria de lee funciona analitiques
Lliçó 1X.---Sabre la represen-

taran, conforme.
Lliçó X.---:Sobre les 'funcione
abril i anos,
Les Ilierine es donaran a
l'Institut d'Eetudie Catalans ele
dirnecree i dissabtes, a le 5ot
del vespre. La primera Hiea e e re el próximo aissabte, dia 19.
Les inscripcions — d'imparl
cinc peseette — poden fer_sia
tuti ele &ma l trae a la Univereital Industrial. i de rifle a set de
la tarda a l'Institut. Les inecripricute per als senyors profnesors i alumnes de les institurians de la Mancomunitat san
gratuites.
.-1•11•1,

1,3 bcdal

d'h r.ü de Foraslers
da ilasuffibmaamal

Es troben a punt d'assolir un èxit
falaguer i definitiu, les gestiona que
ha vaagtn. i ve realitzant la Societat
Atracció de Forasters d'aquesta dura:, des de setembre proppassat, amb
l'objecte d'obtenir la supressió o rebaixa almenys. dele crescuts drets de
transport que per Reial ordre d'II:senda del 2 del mateix mes, aplicant
l'autorització concedida al ministre
del ram per Ilei de 26 de juliol anterior, sexigeixen ais viargers que.
procedents de paleas transoceänics,
desembarquin en porto espanyols o bé
que des d'aquests es dirigeixin a Ameras.
Els drets esmentats són: de 3oo peoOcies en classe de luxe; 12a pessetes
en primera; 6o en segona, i 20 en ter'.

OBSERVATORI METEDROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hosca d'observaoió: 7, 13 JIS llores

Barón-idee a cero 1 al nivel! de la mar: 7620. 7614, 7603. — Ternuarnetre sec: 140. 1411,
14'6. — Termórnetr e humit: 12 1 0.12e 0 . 12'7. Humitat teentesimee de saturada:. : 67, 78, 71.
Direcció del vent: WNW.. 5.. SSW. — Velocitat del vent en metres per segon: t. 3. 7.— Esquaei tapat. tapar, quasi ¡apea — Classe de nilvds: cúmulus- nimbus; cúmulustat del
nimbus; cürnulus-nimbue.
Tomperatures extremes a l'ombra
Máxima: 182. — Minima: 11'5. — Mínima erran de terra: 102. — OsciLlació termométrica: 67. — Temperatura mitja: 14'8. — Precipitada aguase, des de les 7 bares del dia anterior a les 7 hores del dia de la data: 4'3 milímetres. — Recorregut del aent en igual temps:
215 euilemcares.
cera. més el 5 0 per roo de cada una
de les dites irnposicions, a favor de
In Junta del Port.
Les conscqüencies dr tan roe meditada d:sposici6 es reflectirm irnmediatament i segueixen reflectint-se en el
pon nombre de passatgers. tant americans coin espanyols que desembarcaren i desembarquen a Barcelona,
puix tant el passatge que ha de continuar fins a París com cl que ha de
terminar a Barcelona, prefereix desembarcar a Ginava perque a'aree reporta un considerable avantatge econòmic. donada la franquicia que es
frueix pei dit concepte en aquel: port
d'enea que es va constituir a Italia
1171 ornan:sitie oficial per al ciesenrotllament del turisme.
No cal pes indicar els greus perjudicis que mal a obligada conseqüencia d'aquest estar de coses han sofert
i segueixen sofrint els prestigia de la
riostra ciutat i els interesaos del enmere en general. particularment els
d'hostaleria i altres indústries marcadament turistiques. perjudicis que amenaçaren fer irrenteiables d'ençà que
ala anunciar la supressió de l'escala
a Barcelona del gran transatiantic
"Giulio Cesare". i la su spensi6 de la
visita que baria resolt fer en el sucCeSSiU al nostre port el "Cante Verde".
Les esmentades actuacions. que hart
estar cooperados per totes les entitats
ecornimiques barcelonines. semblen pròximes. segons s'ha manifestat. de tenir
un fel.e termini. rota regada que. s e .
gons infermacions autoritzades que ha
rebut l'Atracció de Forasters, l'actual
ministre d'Hisenda, senyor Villanueva,
es traba disposat a promulgar aviar
un Reial decret rebaixant la tarifa de
l'impast a una quantitat que resulti
practicarnent accessible. Les mateixes
noves ha rebut En Jacint Montller,
president de la Federació Hostalera
Espanyola.
En virtut de tot el que harem dit.
la Secietat Atracc:6 ele Forasters
trames al senyor Villanueva, el telefonema segiient:
"Madrid. Ministre Ilisenda.—Societat Atracció de Forasters Barcelona
felicita V. S.. agraint-li son propósit
promulgaciO decret rebaixa drets desembate viatgers objectet incessants gestiono d'aquesta entitat. Al muela
:mino Eutern urgencia oportuna dasposici ó Mnisterial, atenten: que gran
transatlantic "Giulio Cesare" anuncia
suspensió escala Barcelona des de profiera sortida Buenos Aires de seguir
vigent onerós impost.—President, Rub.6."
Es de desitjar que sigui a sedet un
fet definitiu la reducció dels drena de
tran‘port expressats. i que l'èxit mis
rompes coroni la tasca de la nostra
benemérita Societat Atracció de Forastera i abres entitats que amb tant
d'entusiasme i lloable persistencia han
collaborat en aquesta important qüestió.
111 .n 411I e.

PALAU DE LA
GENERALITAT
COMISSIO PROVINOIAL

La Comissió provincial ha
despatxat .els següents assump-

tes:
Assenyalaments del preu
subministres per al mes da b eta aliara.
Distribució de cabete del coi'. ..
renta mes de maig.

E1 lector diu...
EL CAS DEL eti¡NUMENT
:: A COL0213
Senyor Director:
No volem discutir el valor artistic
dcl monument a Colomb. Existeix; is
obra d'una generació.
El pobre monument n'ha vistes i
sofertes de rota Ilei, pere l'actual sobreix la mesura. Es senzillament una
vcrgenya que posa cada dia i cada
hora en evidencia la riostra estúpida
imperdonable deixadesa comunal. A
tots per igual toca la culpa i ro bi
caben atenuants.
Té una explicació (sempre una explitació absurda) que tia nombrosos
miserables carrers l'interior de la
tubo estiguin bruta. ja que els vetas
no Cenen amor a la via pública i
aboquen rota mena de immundicies;
no te perdó que en un lloc d'entrada
dels estrangers que ens duro visions
de ciutats ben governadas, on la noticia urbana no és una farsa i no existeix mm agni !a sobirana anircn?ca
voluntat de cadascú. per tal de fer el
que millor Ii plagui. no es posi una
mica de cura a presentar a la chitar
com es mereix i con té dret. ja que
no regateja diners per alzó.
El monument a Colomb esta de reformes: fa Meses, o millor anys , que
la acedó d'Edificis i Ornat Palie del
nostre Ajuntament presenta un projecte te semblava que fou adoptar.
amb modificacions o cense. Tot d'una
varen desaparèixer els medallons de
mis i personatges que adornaren els
contraloras de la construcció; foren
arrencades les restes dels relleus
bronze que hi huela a la socolada: hi
¡llagué altres modificaelons preparatories D'aiszó fa mesos, molts rne501 l tot segueix igual...
Es a dia no segueix tot igual. Abatas
el monument. tot el clos del monurnent
era una cosa que feia pena: ami és
una vergonya. quelcom que no pat
concebre's que sia possible: el monament s'es tomar alberg a l'aire Bistre
de captaires, vagabons i taumaturgs,
a plena Ilurn: aci. en la repita del
marc que contingué els relleus bistéric-anecdòtics de la gesta colombiana,
cara al cel. jau i dorm traneuillament
un heme brut i espellifat. ensen:.ant
pelo esqueixos la sera cara coleada;
molt j intorese; en altra repisa
•
uns ralleis. en una posició emblant;
al peu de la encolada. tamni cara al
migdia, un grup jugant a narres; al
costar Norest, el mateix en les escales de la plataforma, escampats arreu
ciutadans naturistes que mengen
taronges i tot alié, que sels
•
ocorre; de les deixes de l'apat lliure
se'n fa bona escampedissa. A l'altre
costar, damunt un dels arrogant3
Ileons. un grandassot. cavalcant. I
com a coronament de ter, entre :es
a e zavares de les faixes que haurien
d'ésser de jardineria i que van de !lee
a lleó, un ciuradä més desaprende que
tots els altres, en en recta fa servir
el monument de mingitori.
Són moltes !es vergonyes que sobre
estetiel i simple decencia ciutadana
han desfilar per les m'emites de LA
PUBLICITAT, pecó cosa tan ignominiosa, eón que faci enrogir el rostre del bon harceloni, com el del monument a Colom!). no. L'e s tranger que
passi per allí i vegi aquel! espectacle.
formara un lamentable concepte de la
neutra ciutat.
No podria crearse una Comissió de
Monuments, al nostre Ajuntament,
que vetlles per aqueixes coses? I mentrestant, no podria tabtarse el clós del

betat monument, csperant que acabin
les obres de refotrna o be s'ensorri
l'obra?
Seria una bcna acció senyors t011sellers, senyor batlle

Edmon d'Abe lla
LES BELLESES DE CATALUATA
Sr. Director:
Ara que s'atesta Fiztiu caldria retorda; als catalana que recearren a
Boca d'estiueig estrangers. que a casa
nostra tenim de ten: aigües. boaco,,
platges magnifiques, etc. Caldria nortes que algú tAtracció de Forasters.
C. E. de Catalunya. Premsa. etc.) oieris una llista deis horda i hostals aptes amb notes de preus, cost de viatge,
etcétera. Moho de catalans que abandonen la Patria quin la calor, hi romandrien si ceneguessin els tresors que
estotja.
Joan Sabater
PERILLS PER LA CIUTAT

Sr. Director:
Espanta reraderingut a la cambra
frigorifica del merca: de Sant Josep,
alai COM l'apatia de l'autoritat i deis
ciutadans. Per qui nro posar-hl remei ?
Es crin tumbé que al carrer de Ferran hi ha gratas quantitats de municiona i d'explosius dipositats als sotarcanta de les cases armeres?
Horroritza pensar en les conseqüendes. d un incendi per aquello roles. No
podria.. qui sigui competent. curar d'evitar aquestes situacions?
U. V. del B.
CA,NVIEU DE DISC, Si US
PLAU!
Sr. Director :
Cal que eis regionalistes reconeguin
llur poca imaginació. Com aquel l que
només té un disc per al stru graMOfon, cada ella miren per ä demostrar
llur sinceritat electoral la mateixa miseriosa tonada. aixite es: Que Acné
Catalana segu-is cl t'ami de lautiga
E:guerra!

Deixant de banda que la una cosa
no té res que reune amb l'altra. Podrien els senyors regionalistes cercar
un zugment menys infantil i mis siclid per a disculpar Mur, tupinades?
Sàpiguen els regionalistes que Ilur
imaginació indigent. d'anca que rapapieja, és un repulsiu per a la nova joventut catalana. encera d'ideal. franca i cor .oberta. Sapiguen que sense
preocupar-se de dretes ni d'esquerres
els pan-lotes d'avui defugen per higiene. el contagi de la vellesa moribun.

da.
Ramon BofIll
ESPANYOLISMES B.4.V.DEJABLES
Sr. Director :
Oi que la forma a les non i maja
i a les osar i »sitia que empren molts
de catalana en redactar programes sardanistes i altres, són espanyoles? Oi
que cal dir sempre a dos quarta de...
o be a tres quarts de..., i fino i tot
una forma poc precisa, pare molt nostta, com es a quarts de...!
Oi que harem convingut tambe, sota
el consell del mestre Fabra , que volguer i sapioesor eren incorrectes? Perqué es curiós que tot i els savis en•
senyaments d'aquest filòleg illustre, es•
criptor i corrector segutixen fent-ho
ma!ameat..
Pera
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA.—CHOR INFANTIL, DIGUALAD.a. DIRECTOR: MANUEL BORGUNIO
Mai Charla subjectat els infante a tantes i tan variadea
provatures, assaigs copen •
mente pedagògics cona en els
temps presente, mai mal a fepoca nostra les chalanes s'havien vist tan soblicitacles als
pace anys nur arribada al
nilón pele procedimen t s de repensare metodes , normes i sistemes. Hora arriba a inmainar
amb melangia, quasi be amo
enveja, la superada que assoliran sobre nosaltres, pobees homes incorrectes dia,
les generacions a verur si la
coca continua amb la inteneitat que es remarca actualment.
Entre els molts preatupats

per l'educada infantil a Catalunya comenea ara a •)brir-se
loas el nom de Manuel Besaalaya
director del Conservatori de l'Ateneu Igualada Manuel Burgunyó es un fervorós sintueiasta de la seva experiencia; ell
mateix ens parla de la gran importanria que aquesta reyestela. tot temerás que no tos
compresa amb la sola fiemostració que havia de fer se a
Barcelona en el breu Cuerda]
pas del seu eixerit eetol de tendres cantaires. El zetas músic
ha treballat activament e les
eeroles «Igualada. Persones
eabresortints en el mama de
l'art i la inteLlectualaat que
el van visitar er. aquella la ‚blaeió l'encoratjaren en i7onsiderada als falaguers resultats
obtinguta. Per fi En Burgunyó
es decidí a fer coneixrr a BarCMOrle els fruits del e n ti metode educatiu basal en el ran!. el
qual constitueix—diu 1.1 mestre

—la ginmästica reapiratória
per eareLlenria, dama velar
prafilärtira i repirituai Cid gran
traneearalenria en la fo: manió

Vida! Nunell. del Retal Con a
valori del Liceu, van
rel
a la Sala Mozart un ailagetaa
concert de lieder, Mies
manees".
La sessió es desenrotlla bs

agradoearnent, fent eaa
dues novelles can taleta
.
llurs bones qualitats arttsig
g
alai caín d'una lloable
La senyoreta Mareas 'a-,c
les diverses eaneons que .elel
del eicle "Vida amorosa
a.urt
dona". de Sc humann; la sable
reta Blanrh e5ti a lh1 Illelt
•
lada en 'Fer
de \Vage,7
i 'Adelaide", de Beethoven
'fotes dues foren forra
dides, en unió de Ilur aplae.
arfa.
panyant, En Joaquirn N
idal ¡
Nunell.

SALA AEOLIAN
En aquesta sala !m'en Ila
presentada ahir , divendres.
senyoreta Merca Navarro, pia.
nieta, i mies Nielson, aederiata
Morde Navarra uneix a le
va gentileea una si mpatice ta
tificia artietica. que li valguea
anaael.jent acalliment. Exerne

obres de Raernaninoff. Debes
Schubert, Saint-Sarms, Grata
doe. Albeniz, etc. i en !Maese!!
palesä una 'loable (tierra:a.
Miss Nielson As tina intethi.
gent lierierista. si be re area
a dominar la sa y a neu. Eta saja
san un bon xic estrideete, pe.
re tot s'oblida en les peo-s
que eseassegen i que san la
que mes li atrauen el favor al
pública Sobreixí del paearata
ofert per miss Nielson iaria e
l'apera eelignon".
Les artistes foren obsequia:
des amb bcIls poms de flars.
E. el. a
CONCERT A L'EWOSICIO
D'ART
El pròxim diumenee, dia

la Banda municipal, ti:ranchee
mestre Lareare, donarä un no.
Jable concert en l'Exposica
d'Arta compost de natablet
composicions d c rnúain iras.
riese, sota el següent repeche;:

l'individu.
i d n. enrre l llarnent
La Yondat del merada de Manuel Borgunyó ha retal completameet recon e euda e ti el
pascancele donat al Palau
ear di/alteres i que mee la- ¡ EL FESTIVAL INTERNAC101
NAL DE MUSICA "DA
valora es, setas dubte, aquella
senzillesa del prarecliment, alai 1
CAMERA"
rom el tacle finfeeira que paAvui. dissabte. a dos varia
lean el nanieic-prriagog per fer de ilesa de la venta. tindrà efecexpressar als petits cantaires
te ai Coliseu Pompria la pri.
sentiment
mera de Ice guatee sessioas del
d
r
ie
ll'
fann
s
esm
del
e
Clh
la
ati
ri
ele
i
Teest
e
di
sen
Festival Internacional de
ti! d'I g ualada canten ami) una sica "da camera" que, %natt\ .
afinació i antb una greda ex- caí per l'"Aesociació Intimide
pressiva que enamora; es rencaConcerts" donarà el cele
neix en elle des qua e4. heir
Quintet de La Haia. Al prosgs
eentit la primera canaa una sin
ma hi ha un quartet dr Mena
guiar comprensió de la valor un de Beethoven i el gran qua.
astetira i emotiva da ate acaree tet de Brahms.
lanadas quo es desprenen de ¡
nurs l'avis. I m a jis als 1
seiants. ben atente 3 la tasca,
posen en el cant tota la in,lre- hacia a ballaiici de 1'8i
nua espirilualirat de liurs änimes pures.
Caalalla de 13 PINsd
La mateila perferaia 1 e obern 1
en les conectes a l'unlson que en
Dimarts vinent. dia 15 01
l e e a dies. a tres i a atierre
que san-I. l'Aesaciació Catalana
di-.1:reetOr
3P11..,
l'Orle-a de Graue rt. estar sa- de la Premea donara al reata
tisfet del traban desertra mat Catalä Romea la t'arrió que la
en ele simpäties nene. iguala- anaaanitzat a benefici de la san
caixa de germanor.
dinEel.
El programa estarä forme
programa del roneert oferespeatable seine de per l'obra de gran exit del pes! sea
canean:u les quals füra pralixe te En Josep Maria de Segara
-Et Cae de les ginesteresa
e smentar aquí, deis aompositare .ap oles Mestres. Narsisa trenada darrerament.
.
Frei-ass. Llongueras. Bor- 1 Amb ansió d'aquesta verl l
gunya. Musca Mairal, Cume- da s'estrenarà l'obra en un acta
l.
has 'libó, Wecaerlin. Sancho 1 i en vers, premiada en el cof
Marrano, Lamote de Grignon i curs d'obres teatrals organitzat
la
Morara. Bon nombre d'elles van 1 per l'Associació Catalana dedes.
easer bieades. entre grans Premea, "Caneó d'una na
Josep Mara
aplaudirnents, cense que eis pe- tiu", original d En
feseta cap de- de Sagarra.
tila cantarnos
:
La vetllada, per les sollte!'
mostrarla de fadiga.
tuds
de local/tate QI.V. Si 14
Harguny6
,
Feliciten\ el enaste
brillantat
deeitstem anustencia en la promet re\ estir gran
sena obra emprrea.
L'Associaria "rolectora de
l'Ensenyanea Catalana ha paInternado,
traeina t aquest a tlernoe! nació
de cultura musacal reta a la
naatra ciutat pel Calar infantil
del Moble i D .
de les eecoles de l'Aieneu ¡gua-

Exposició
na!

lada
OREE° NURIA. — MART HAR¡‚(VS. CANTATRIU: CLIMENT
LOZANO. PIANISTA ACOMPANYANT
Una 'Ven extensa, agracheara i expresment timbrada, dud
aiva fan d'aquesta cantatriu
nordarnericana una ben aprecia
ble artista.
La senyoreta afary Harma,
canta halles peces de ¡ltiMe.
Mozart, Beethoven. Schuberl,
Brahms. Lohr. Pujota, Lamote
de Grignon i Borras de Palma
obtenint una afectuosam'anida
del públic que acudí a sentir-la.
Algunos eaneons Loren hieades,
claree elles lee dels campas:tare
ozono i Barras de Palau; al
final va haver d'afegir "La fi-

!adora".
El pianista Climent Lozana
secunda dignament a la eenyoreta 11am-s.
SALA MOZART. — CONCEPCIO
LLORENS
JOSEFINA
BLANCH, CANTATRIPS

Les senyoretes Coneepcia Llorens i Josefina Blanch, arenapanyades de Mur , profesear, el
distingit mestre En Joaquim

e

coracio d'Interiors

Com ja s'ha dit, perque l'Exacsict
conservi aqucll caràcter artistic
ha de diferenciar-la d'un ractal
s'han suprimir les contractacions
tre el set retinte. En els stand s dis
expositora no s'hi podran venia
vendes dc cap mena. No obstan t. •
,
nint en compre la necessitat que**
tiran moltes persones de coneixer •
talla sobre preus i condiciona deis*
jemes exposals en els Palaus.
mite organitza una oficina d'infort9
cieno, a la qual el públic podrä ad,r
ear-se per coneixer tots els detall5*
l'esmentat caracter que li interess,
Entre els espectacles idtvera•
que amenitzaran l'Exposici ó. N'O
els tes dansants que se celebrarse Nd
els divendres en el gran hall ce,
del Palau de l'Art Modern, ah
d'una nodrida orquestra de trigael
les exhibicions de ligarlos am i, se°
d'època que tindran lloc a les
de la Secció Retrospectiva. La trt
diositat i la sumptuositat dels PO'
on st celebraran aquestes foto 10.'
meten augurar que scran un &la 1‘'.
cipals atractius de l'Exposi ció. 3,1°
dites festes tindran dret d'assisur.
Sal com es va anunciar. els Poss61
dels abonaments que s'exped10,,,
els principal, establiments de Ba.-lona. al preu de vint pessete&

i

iirDi cabte, 12 de maig de 1923

CATALLINY
LA BEGUDA
Festa del /enser de 1923
Ultra les solemnials festes religioas que se celebraran diumenge al mat a a les quatre de la tarda tindra lloc,
, a p:aaa, un concert organitzat par
Germanor Begudina. S'inla 5ocietat
tetare:aran peces d'En Morera, Milita Mozart. Clavé. Casademont i Val• sosa la di/meció del mestre Josep
Gibereau.
A continuació i al mateix ¡loa hi
haga ball de garlandes i a les deu
nit un ball de societat.
de
Amb aquesta lesna es pot dir que el
palotes de La Bcguda s'incorpera al
corren t desvetllador dcl nacionalisme,
ja que per primera regada sera. hissada a la placa la nostra bandera nailon!.
SABADELL
Exposició Domarle° Soler
Concert
Avui, dissabte, a dos quarts de deu
de la nit es tara la inaugurada, ofical de rexposició de pintures d'En
Demente Soler a l'Academia Cataaca, amb rassistencia de les autoritats populars, repecsentacions d'entitata i invitats.
Denn. diumenge, d'orize a una, quedara oberta al públic, continuant els
dijous i dissabtes, de nou a onze del
vespre i els dies festius d'onze a una,
ate sis a satit i de nou a onze.
Atrita a l'hora de l'obertura oficial.
iere ofrenat al senyor Soler un lunch
al qual assistiran tots els invitats a
l'acre.
— El concert que l'Associació
Música preparara per a finals de roes
base de la cantatriu Merca Plantada i el pianista Tomás Buxó, sisa
Laut definitivament per al dimarts,
dia 22.
BORGES BLANQUES
Escàndol a l'Ajuntament : Tea.
trals e Mercat d'olis : El temes
Diumenge passat, després de la sessió de l'Ajuntarnent, hi va haver un
fort escandol promogut per la protesta feta pels regidors jaumins senyors
Rabio Cambroda per la manera com
es rearazi relecció de compromissaris,
ja que després de la votació, no obstant no haver tingut proa vots el terror Cortada (F.), se li adjudicä un
vos mis a l'acta a fi que tingués majoria.
Aquest interés en nomenar compromissari al dit senyor. es comenta
en el sentit que tot ha estat pastas amb
voces a les pròximes eleccions de diputats per a la Mancomunitat, dientSe que el senyor Cortada sera inclòs
en la candidatura de Joventut Repta.
labra" de Lleyda.
—Ha mort el ¡ove patriota redore del setmanari "Sempre Avant!",
Joan Falcó. Nostre sincer condol
:a familia.
— Per la Biblioteca Popular ha esas instauras el servei de préstec de
Ibres a domicili.
— Diumenge vinent es representara el drama "El ferrer de tall", al
'erre de la Joventut Nacionalista.
Al teatre del Centre Democrátic República s'anuncia la representació dal
drama "El cor del poble", combinantlo arnb un concert pel chor -La Pitaa", amb la secció de dones i intaras suara creada.
— El mercal d'olis esta quelcom
ercalmat: la baixa experimentath en
els mercas! francesos sembla que és
la causa de l'actual depressió.
No obstant, dor.ades les pèssimes
ce nacions en que es presenta la proPera collisa, es creu que els preui no
b aixaran gaire. ni tampoc, paró. es
creu que vingui una torta reacció.
— Les darreres pluges han estat
tenis beneficioses i els pagesos estan
ra,:eants.
— Ha pres novament possessió de
la direcció de la Biblioteca, acabats els
dies de permis que gaudia, la senyota Rossell de Solé.
La intelligent substituta senyoreta
Sadurní ha tornat: la sera estada a
eisna s . si be curta ha estas el sufieiens per revelar-nos el se-.t inesgotalote treball per a respandiment de la

cuba -0
— Entre als joves nacionalistes fou

cern a ntat amb força indignació ragressió p a lciaca i rastalt a Acció Catalana. amb l'atropen inquatifieable del
que fati víctima el dame professor senyar Nicolau d'Ohver.

REUS
Noticies vàries
La Lliga deis Drets de l'Home en
a qusga ciutat ha acordat reanetre un
d elegat a l'Assemblea que se celebrara a Madrid e!S propers dies 20 i 25,
nn Tnr.C, 77eTaT1 totes les delegacions
d'Espnava.
— H0 mort l'esposa de l'ex-regidor
fiar a !. Ja an Magrinyä, havent ringst
llec aval lacte de l'enterrament, el
qual sin vist molt concorregut.
— La Secció Excursionista del Centre de Lectura, el proper diumenge
t'l• brora una excursió a la muntanva
•
La afnla.
La Junta directiva del Centre de
Lectura cenvoca elercions generals per
al Proper dia 23.
VALENCIA
El co meneament de les festes
La vlsita deis mis d'Espanya
I es de les primeres loores del Trata
la capital presentara magnific aspecte.
Els voltants de l'estació es:aven
abarrotats da pUblic.
Le
forces de seguresat i vigilancia
tren inmotents per contenir la gente,.

A dos quarts d'onze ha arribat el
tren real.
Els remarques han estat rebuts pels
governadors civil i militar, alcalde,
president de la Diputació, arquebisbe,
capita general, regidors , parlamentaris, comissions de diverses entitats i
persnnalitats.
Canviades les salutacions de rigor,
els Reis han ocupat un octxe obert,
dirigint-se a la Catedral.
Han entrat al temple sota t'alma
S'ha cantat un solemne Tedeus.
Després, a la capella de la Verge
dels Desentparats, s'ha cantat una
Salve.
Seguidament han marxat al palau
de la Capitania general. on s'estatgen.
S'ha verificat una brillantissima recepció a la Capitania.
A dos quarts de quatre de la tarda
uhu efectuat cl trasllat de la imatge
de la Verge deis Desemparats' des de
la sera enana a la Catedral.
La imatge no havia sortit al carrer
des de rany 1885.
Han presenciar. la processó més de
vint-i-cinc mil persones.
La Verge anava col.locada en un
veritable tren de flors.
Durant el trasllat repicaren les campanas de tots els temples.
L'entrada de la imatge a la Catedral ha esta: un moment grandiós.
S'ha cantar una Salve a gran orquessra.
El dia és magnífic i els carrero estan animadissirns.
IGUALADA
Retorn del Chor infantil
Anit retorna el chor infantil i
autoritats que han pres part en
l'expedició artística cultural a
Barcelona. essent rebuts per un
públic nombrosísgim.
Els excursionistes tornen
moll satisfets da los atencions
rebudes de PAjuntament, colònia igualadina u del pilblic filarmnic de la capital.
PALMA DE MALLORCA
El premi de la rifa -:- More
d'un agredit
Eleocions senatoria ls
El tercer prenai del minó de
pessetes que ha correspost a
Palma ha estat despatxat en
participacions de pesseta, essent afortunats nombrosos
obrers i gent modesta, regnant
entre ells gran aiegria.
— Ha rnort, víctima de l'aatemptat que fou objecte, el
conegut agent Gaspar Liebres.
Ha causal punyenta impressió
el que al mornent de morir dignes que perdonessin a l'autor.
suposant-se que coneixia el seu
matador i no el volgué delatar.
La gent l'assenyala en el seu
gendre, separat de la seva muller i que residia a Franca,
creient que baria vingut a Palma expressament per rnalar-lo.
Es diu haver-lo \jet per la ciutat i no ha eslat trobat.
El governador civil ha telegrafiat al de Barcelona recomanant-li s'agafi al culpable, que
es creu es troba allí.
— Al teatro de Manacor s'ha
celebrat un ante d'afirmada,
broa en el qual han parlal els
diputals Mentes Juan atare)) i
Lluis Alsmany. proclaman! n alndidals a senadors a Lluis Posqual, Antoni Pou t marqués de
Casa Pizarro, aquest filtim deSignal pel president del Colasen
de Ministres.

Els Teatres
EL ' THEATRE ERANCAIS DE BARCELONA"
L'anunci publicat per la
premsa de la in'eació a Barcelona d'un Teatro Francés ha interesal en gran manera els aficionats a coses teatrals. Alguna
han lamentat que una tempta'
tva tant interesant no hagi pogut comptar en comencar, 3mb
un deis nostres grans leatras.
No han ungut en cortante lacró,
que en tote ele bateen, petits
grans. actu e n companyiee, no
rstant, per tant. lliures per als
empresaria francearia.
No pogut donca. fet al.
fra cosa que arrendar provisionalment un local del i.arrer
d'Aribau número 21, el qual so rà transformat en tina sala amb
iot el confort i el.legancia desitjables.
Els empresaris no han cecaIlmat cap noma do sacrifa7.1 par
donar a l'espectarle, el qual co•
meneara el dia 23 del corrent.
tot l'esplendor I d,g111 11 que re •
quereix Barelona. Cal esperat‘
que, lant ele franeaso3 res:dents
a la ciulat noalrada con.' eis
aan d ats de, i1 altos Ina•
ni fasta :ions espintuals. aportaran llur 0011 '11's a aque , t o

Montería", l'obra de la temporada, interpretada per les senyoretes Rossy i
Victòria Pinedo, i els senyors Ballestee, Lloret i Vendrell.
La millor interpretació que es pot
dorar a la famosa obra de Ramos
Martí i el mestre Guerrero. Lloret
cantará el primer acte, i Vendrell s'encarregara del segon.
Corn a final de funció se celebrará
rúltim Concert a canea de Lloret i
Vendrell.
En la primera part. Vendrell cantarä el Sogno. de -, Manato". la caneó
de l'"Ay!... Ay!... Ay!..." i el Racconto de "Lohengrin", en catalä.
acompanyat al piano per En Josep
Lluis Lloret.
En la Regona part, Lloret cantara
"El retrato de Isabela", acompanyant.
se dl muela al piano, i la "Canción
dc la Primavera", de la qual és autor, acompanyat per l'orquestra.
Al vespre es repetiran "La Reina
Topacio" i "La Montería". cantada
aquesta última pel tenor Vendrell.

vista que no es romptava amb
foraa pública imm va decidir
suspendre els treballs.
A la larda es reuniran els
amos adherits al Sindicat Patronal de l ' AM Rodal acordant
prestar-se el mutu auxili per a
la descàrrega del carbó del moll
i planlejar el locaut avui si
no s'ha pogut realitzar la desc a rrega.
ELS CAMBRERS DEL LLIURE
L'Asociació de Cambrers del
Sindical Ubica elegit per a
president, En Ramon Tarragó; vice-president primer, Salcador Ferrer; rematador, Daniel Puig, i vocal, Rafel Daorlan e,
La nova Junta ha posat en
coneixernent de loto els seus associats, que qualscvol company
que sigui coaccionat par part
dalgun altre ha de fer-ho saber tot seguit a la Directiva de
l'entitat.

De l'Hodieedlge 3 la DeYese de Girada
Quan I p s .aspiritualitato viU0U
reduides en un hom o en una
petita collectivitat, la seva
grandor s'empetiteix per falta
de contrast, però quan altres
veus i collectivitats responen
amb una exacta imatge i un v3rb
expressiu d'amor envers la mateixa idea, alesh-óres so sent intensament remeció que essentne ¡solada restava esmortuida.
Ni al neguit ni el dolor amh
que la trägica representació
humana ens iereix al cor.
pot enrunar la santa reverencia
que sentina per les belleses de
Catalunya.
La "Devesa" tic Girona, corn
ésser eternal. està a la guaita
de les generacions catalanes i
del sau fer i del seu passar en
fa ludid.
Nosaltres velen retre-li hamenatge q ue en sigui prova de
la nostra estima i a la seva
ombra prendre la comuni6 espiritual que escampi mes encara la nostra fé per aquesta
terra.
entitats que signen vos
enden i preguen aruclin a la
reunió aue el dia 15, a les (1:al
de la vetlla. tindrà lloc a l'Ateneu Enciclopedic Popular.
De vostre amor a Catalunya
1 a la Bellesa , esperem ajudareu actuaste obra de Cultura.
ISorielat Esperanti s ta "Paco
Kaj Amo. Saceió d'Excursions
de l'A. E. P.. Societat Protectora d'Animal; i Plantes rle Catalunya. Aseociació sie Periodistes de Barcelona, Centre Autonomista e Dependents dal Gomera i de la Inchistria, Institució Catalana de Cultura Integral -Jove Allantida".

Crónica Social
LOCAUT EN PORTA
LA VAGA DE DESCARREGA
DORS DEL CARBO
La vaga dels descarregadors
del moll del callad, seguaix cada dia pitjor.
Ahir els obrerS esquirols
roniraatats pele amos vap presentar-se a la feina, fent la
descarrega del carbó darnunt de
carros menats pels amos i per
individus de Iturs familias, per
tal de bubsti)uir p is carreters
que es neguen a carretejar
cargad descarregat per obrero no
sin d laa t s.
Això motivä ahir nembrsos
o
incidents. essent objeri, d'amenaces els amos earreters i descarregadara. Davant domed. i en

MORT D'UN FERIT
Ahir va morir Antoni Martín,
empleat de la casa Truco, que
resultà ferit a conseqüència
dels fets ocorreguts diumeng3
passat a les Rambles de Canaletes 1 dels Estudis.
La virtima vivia al carrer del
Coll, número 10, tercer, segona, tenia 25 anys, electricista.
Passava per la Rambla quan a^a
Prir-lo un dels molts trets que
s'engegaren.

Les

sardanes

BALLADES DE SARDANES AL
CENTRE AUTONOMISTA DE
DEPENDENTS DEL COMERÇ I

FERIE QUE S'AGREUJA

DE LA INDUSTRIA

L'agent de vigilància En Joan
Escartin, ferit dilluns al mati.
s'ha agreujat, havent-se declarat la pulmonia traumàtica, co
que fa terrier un terrible desenllaç,

El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria
ha organitzat per avui, a les deu de
la nit, i demà a la mateixa hora, Huides ballades de sardanes al seu estatge social.
L'audició anirà a carrec de la cobla "La Selvatana", de Cassä de la
Selva, que executarà un excel.lent
programa.

ELS EMPLEATS DE BANCA
El Sindical d'Empleats
Banca i Borsa va presentar ahir
a la Sucursal d3I Baria Hi.-pa
no-Arnerica, de Sabadell, les
bases que foren aprovades a la
darrera reunió general.
Si aquestes bases no són ara
eeptarles dintre del termini
els empleats de l'esmentat
liana es declararan tot seguit
en vaga.

Del

Ahir. a dos quarts de vuit del
vespre, fan auxiliat al diepeneari d'Hoet a f rane h s Rieard
Cuenca . afartiner, de al arre,
gravador metalls. arnh domicili al earrer dr Finländia,
mero 20. hotiga. de ferides al
rap, causarles a la hevila de lea
Mosses. situada a la Traveseara de Lee Cort s per dos deseo neguts. que fitairen després de
eornetre el fea
Es creta que questa agresaa
p ela relacionada amb la raga
que sostenen els rajolers des da
fa algun lemas,

hala al Casilla de SH8
La nit del dimecres passat
tingué 'loe al Casino de Sans
una reunió general convocarla
pe) Coreen directiu d'aquella
3ntitat per tracia r de la dimiasid del seu presadent, En J. Tomiss i Boix.
S'hi sentiren les coses mes
pintaresquese peró el més interessant foren ;ee manifestac n ons de Verants membres del
Cansen directiu e Asseguraren
que els pro:lonas de la Lliga ele
havien dit que a les 24 hores

Municipi

LA URBANITZACIO DE
LA PLACA DE CATALUNYA

aGRESTO

ET/ vista de lee explicacions

(tenerle s per l'arquitecte senyor
Puig r Cadafalch en la sera
conf e rancia, al Saló de Cent de
les Cases Consislorials, sobre
la tirbanitzacid de la 91aea
Catalunya. la Comissió d'Elxampla ha acordat enearregarli que redacte anta) urgència,
d'acord amb la sera eonferencia, el projecte d'urbanització
de la dita placa.
VISITES
Una comissió de la ContraMa de Santa Maria de la Mar
visitis ahir a l'alcalde accidental senyor Maynés, per a invitar-lo a la processó de celebració del quart centenari de la seva fundació, que tindrà lloc e!
dia 20 del mes que som.
Tamhe el visita el diputat
los Corts d'Espanya per Sant
Feliu de Llobregat eenyor Miracle, per a demanar-li que se
suprimeixi l'arbitri municipal
sobre l'entrada dels carros a la
nostra ciutat. Així mateix acorto
panyä a tuna comissió de la
Unió de Colliters de Catalunya,
interessant que siguita suprimirles. també, let patents dels eoIliters i venedors ambulante de
vi.

[im gorullo N ii inffiellt r
Anuari

fiiS (3111113

Preu: 2 pessetes
Iling u-vos

MprOS3, ((lit lile CA "00.pl;0.
per pierna ,I11111'.'i represan:A

c:ons d
ram

de publicada Vi carta de desautorització, ja se'n penedian,
puix comprenien que no hi habla dret a estlgrnatitzar un home que si comete una mala acció fou per afavorlr-los.
Les conclusions que varen
aprovar-se són:
Primera. Nomenament d'una
comissió que visiti ti senyor
Tomàs i Ii palesi l'adhesió dele
sonis de la casa.
Segons. Que la mateixa comissió continui les gestione començades pel Consell directiu
fins a la completa rehabilitarió
de l'esmentat sanyor Tomäs,
cosa que la Lliga ha promès que
es qüestió d'una mesada.
Com es natural, aquestes
conclusiones varen ¿osen aprovades pels amics d'En Tomàs i
a la sortida era unänima la pro
testa dels elements varament
nacionalistes d'aquella casa
(que no són pocs) que demanaran nova assemblea per tractar de separar-se de la Lliga i
adherir-sa a Arrió Catalana, en
protesta del pacte amb les lerrouxistes per escamotejar Pacta d'En Revira n Virgili.

iläiilifirlo

ESPORTS
FUTBOL
SPORTVEREIN 92, E. V.-UNIO
ESPORTIVA DE SANS
Aquesta tarda, a les cinc, tindra
lloc, al camp de la Unió Esportiva
de Sans, el segon i últim partit que
han de jugar aquests dos equips.
Sabem que l'equip alemany, no satisfet del resultat obtingut dijous passat, que atribueixen al desconeixement del terreny i al cansarnent del
viatge, esperen vencer en aquest segun partit.
Tinguétern ocasió de parlar arnb el
delegat de requip alemany, el qual
ens manifesti la seca impressió que
els seus equipiers, avui ja coneixedora del terreny i jugant alguna que
no pogueren jugar l'altre partit. igual
que els seus cornpatriotes del Nurnberger guanyarien aquest segon partit.
La Unió es presentara constituida
de la mateixa manera que en els darrers encontres, i disposats els seus
equipiers a conquerir novarnent la
victória.
Arbitrará aquest partit l'arbitre
col.legiat senyor Vidal.
UNIO ESPORTIVA DE MAHOC. D. ESPANYOL
Avui, dissabte, jugara novament
regulo menorqui amb l'Espanyol,
que tenint en compite la vàlua deis
forasters els posará davant l'equip
de reserva. L'equip de Mahó estará
tumbé reforçat anoto valuosos elements que no pogueren prendre part
al primer partit.
L'equip blau-blanc el formaran:
Valls, Amadeo, Santi, Humbert,
Aguirremengoa, Sales, Olariaga,
Llauger, Sierra, Lorca i Rivali.
BASKET-BALL
Demä, a tres quarts de deu, sortiran cap a Sardanyola les dues noy enes de base-ball del Catala. S. C.,
nomenades Barcelona i Alinendarcs,
amb l'objecte de seleccionar els nou
jugadora que el proper dia 31 han
de Iluitar arnb els non de la Socictat
Hispano-Americana.
EXCURSIONISME
El Grup E. Marathon fara cl proper diumenge, dia 13, una excursió
junt amb la secció feminal i la secció
de futbol, a Vallvidrera, Sant Pero
Mártir i Pedralbes.
Reunió: Estació de Sarria, a les
sis.
REM
Organitzada per diversos yachtmen del Club Marilú)] de Barcelona
s'efectuara el diumenge rima, a
les quatre de la tarda, una regata
particular de yachts internacional de
les classes 6 i 7 inctres, menats per
senyoretes i en honor a la colónia
estiuenca de Blanes que arengué
part en les regates que se celebraren
el passat estiu en aquella platja.
LANW-TENNIS
COPA CASADES

Noticiari deis Cercles
GRACIA ESPORT CLUB
III CURSA DE PARELLES
MIXTES
COPA BONET MARQUES
La Secció d'Excursionisme del
Gracia Esport Club, organitzadora
de la cursa que se celebrara el dia
17 del proper juny, segueix rebent
ofertes de premia per tal que no es
difícil preveure que aquesta cursa
constituirá un èxit falaguer.
Ha quedat definitivament fixat ritinerati, que sera com segueix: Sarrieta dc la Placa de Vallvidrera, seguint per Villa Joana, Can Fio i finalitzant a Can Mora (Sant Cugat),
amb un recorregut aproximat de /o
quilómetres.
Aviat es repartiran els reglamenta
d'aquesta cursa i quedaran obertes
les Instes d'inscripció.
DE L'AUTODROM
El gran rotatiu berlinés l'esport
"Dies Voss" que cono gairebé la totalitat de la premsa esportiva del
món s'ocupa actualment del 'sastre
Autódrom de Sitges, anuncia per a
dintre de poc la canstruccia d'un
Autódrom prop de Colónia, jet anlb
els mateixos elements que el nostre,
o sigui de ciment, i ajudat ecenómicament per les societats esportives
de rautornobilisme, essent el Moto
Club de Colónia el que més esforç
ha iet.
Sembla que s'ha establert un con.
tacte amb aqucst nou gran "track"
europeu per haver-se procurat detalle
relatius al nostre Autódrom, que descriu en la seva edició del 14 d'avril •
darrer fent grans elogis de la sera
concepcia.
Cclebrem que la nestra obra rnereixi l'aprovació inclús técnica dels
graos enginyers i esportmen d'Europa.
SOCIETAT D'ESPORT BASC
UN FESTIVAL
Arnb motiu del repartiment de
premis del campicnat i concurs de
1923 la Societat d'Esport Base
organitzat un festival que tindrä lloc
el diumenge al mati al Frontó Com.
tal, jugant-se un partit a les onze
entre, els senyors B. (A.) i Palmada
contra els senyors Balet i Bargunyó.
A les dotze hi haurä un segon parta entre els senvors Rigau i Ronrosa contra cls senyors Ferrer i Mas.
Entre un i altre partit es fara el
repartiment de premis.
A aquest festival han estat convidats, i han promès assistir-hi, eta
jugadors dels Athlatic de Bilbao i
els de l'Europa, que a la tarda han
de disputar-se la final del campionat
d'Espanya de futbol.
• •
L'Agrupació Excursionista "Júpiter" realitaarà el vinent diumenge
una risita a la Central de Telefons
del carrer Avinyó.
Sortida: a les deu del mati, de restatgc social.

Dijous passat continua jugant-se
al Barcelona Tennis Club els partits
d'aquesta prova, essent el millar de
tots el jugat entre Guell i Andreu,
SANT SEBASTIA
guanyant el primer despres de cinc
El dijous tingué lloc al camp de
disputadissims sets.
IaOlano va guanyar facilment a Sant Sebastiá un partir d'homenatge
Galoirc. Sindreu va guanyar a Al- ei iamós jugador internacional Patricio, entre l'equip de Sant Sebasmiran j a Texidor, coLlocant-se en
la semifinal, que ha de disputar-se tia i la Unió d'Irún. El camp es veie
materialment ple de públic.
amb l'Olano. El partit Riera MoraLa constitució dels equips era com
les llague de suspcndre's després ,
del tercer set a causa de resentir-se segueix:
Unió
Muguruza, Carrasaquest últim d'una lesió a un peu
co, Berges, Villaverde, Gamborena,
i tenint guanyats dos sets Riera.
Eguiazàbal, Echereste, Vaaquez, PaDe la Copa Consolació es jugaren
tricio, Marias, Errazquin.
les tres primeros rondes quedar.t carn
Sant Sebasnä: Eizaguirre, Arrate
a semi finalistes En Sagnier, el que
(Iota, Arrillaga, Portu, Matías, Au.
guanyi de Witty-Luria, en Fonrodorate (Al,
. Juántegui, Rosales, Olai.
na i En Curtis.
sola, Artola i Zurrita.
Els resultats san els següents:
Toca d'escollir camp a l'Irún
dóna ordres En Berraondo, designat
COPA CASADES
com a arbitre, yergue comenci el
F. Sindreu guanya a F. Almirall
joc, el qual es fa amb una fogositat
per 6/2, 6/o, 5/7, 6/4.
extraordinaria, aconseguint als sis
F. Sindreu a J. Teixidor per 6/4
minuts de joc el primer gol el Sant
6/o, 6/0.
Sebastià.
J. E. de Olane a F. Galofre per
Aquest domina neugerament el seu
611, 6/o, 6/o.
J. C. de Güell a J. Andreu per contrincant, resultant, pera, fallits els
seus
intents per la defensa desespe8/1o, 3/6, 6/3, 6/3, 6/3.
rada i encerrada d'Arrase i Arrillaga.
J. Andreu a R. Herberg per \V. O.
Quan mancaren deu minuta per
acabar-se el primer temps, l'arbitre
COPA CONSOLACIO
concecli falta greu a l'Irún. a conseF. Podón a R. Herberg per W. O.
qücncia d'oana trareta el"Arrate a
J. ala Sagnier a M. Lobo per
Echeveste, la qual s'encarrega de
W. O.
tirar Matías a gol.
J. afa Sagnier a F. Rodón per
Al segon temps aeonsegueix el
W. O.
desempat Artola d'un xut räpid, que
C. Luna a J. Soler per 6/3, 4/6,
no pogué deturar Muguruza. A con6/3.
tinuació marca Lambe Artola un alR. Rovira a 11. Steva per W. O.
tre gol d'un espléndid cop de cap.
E. Witty a J. Millet per 6/4, 7/5 ,
Segueixen uns curts moments de je s
E. Witty a R. Rovira per 6/3, 6/3.
en els quals el Sant Sebastià s"acrelse
P. Wallace a J. Vidal-Ribas per
visiblement i és ultra regada Anota
W. O.
que endinsa la pilota a la xarxa de
P. Wallace a F. Almirall per 6/1,
l'Irún, essent aquest el quart gol per
6/3 ,
al seu equip. D'un bella escapada de
A. Fonrodona a E. Torras per
Patricio, que passa llarg a Echeves6/1, 6/4.
te, aqueas entra el segon gol per ale
.a. Fonrodona a Fa Wallace per seus d'un xut
ras a rangle.
6/1, 6/t.
Fs distingiren Arrase (M.), PorH. litoucher a A. Meier per 6/3,
tu, Juäntegui i Olaizola pel Sant Se7/5.
bastiä, i Muguruza, Carrasco, GanoS. Curtis a' C. de Godó per 6/r, 6/i ,
Lorena i Echeveste per l'Irún.—LaaS. Curtis a H. Boucher per 1/6, heras.
8/6, 6/3.

DE FORA

franc.is es do.

Dipòsit
Ti VOLa

Per a dorna, diumenge. a :a tarda,
l'empresa del 'catre Tivoli ha com.
binas un programa extracrdinari.
Primer es pasara en escena la rar
sucia, original d'Antoni PUSO (fil:)
Siloa Arainburu. rnú,ica del nsestre
Fonos, "La Reina Topacio". estrenada ahir oespre. amb gran ex:t.
A continuació es representara "La

per a la venda a l'engròs

Basar de la Unió = UNIÓ 3

ORDRE DE JOC PER A AVUI
A les guatee:
F. Sindreu contra J. E. d'Olano
(semifinal).
G. Luna contra E. Witty.
A les cinc:
R. 'Morales contra A. Riera (continuació).
J. M.' Sagnier contra guanyador
de Witty-Luria (semifinal).
A. Fonrodona contra S. Curtis (semifinal).

LA JORNADA •DEPORTIVA
prepara un gran número
extraordlnerl, únie en la
prensa deportiva, amb motlu del Camplonat d'Esp.nya de Futbol

▪
Dissabte, 12 de maig de 1923
FUTBOLISTESH
El número clm del gran
partit final el publicar à

NOTICIES DE MADRID
Les reiponsabilitats Miiitars

LA J9RNADA
DEPJRTIVA
VALENCIA
En el parit celebrat aquesta tarda
ha cbtingut quatre gols l'Arene per
zero Levante. Domine completament
recinto catete., sobresortint Mojera,
Tejedor i Gularons. El porter del Levante, a la segona part, es retira le-

sionat.
El gran partit final

ATNLETIC - EUROPA
el reproduirà magníficament en el seu número extraordinari

LA JORN ADA
DEPORTIVA
Del F. C. Barcelona
Localitats abonadas
Lee localitats abonades corr espon ent s al partit final del
Campionat d'Espanya que »o
hagin este( retirades a les cinc
de la tarda d'avui, dissabte. dia
12, seran posados a la venda.
A les taquilles habilitades a
l'efecte secan enuch t les entrades pels socis Inniges entrados).

n

12

de maig

kifiliillbEIP

REAS

contra

F, 6, Barcelona
a dos quarts de cinc

Crònica

Judiciária

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES

Josep Upa Bcbrian la comparegut davant la secel6
mera per haver donat una garredada a un agent de rautorital. produint-11 lesions
portancia, el dia
l'homeriatge a En Rafe! Casanova, essent-li retirada l'acusaeiö pel
fiscal en atermiö n manea, de
provee que l'acuscssin.
A la secció segona Cl fiscal
ha demanat per al delinquent
Pau Vivas Vilarrubi, arusat
d'haver furtat una quantitat, la
pena de dos /ilesos i un dia de
presidi.
Foren suspeses lee vistes que
havien de celebrar-se a les sertions tercera i quarta, per diferente motius.
ASSENYALAMENTS PER A

AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Llotja.—Major quantla.—J. Folló contra
Palau.
Sala segona.—Sant Feliu.—
Incid e nt: Benvingut
Pan Maoiá.
Barceloneta.—Ineident: Fàbregas i Recasens contra Miguel de Lis.

Granollers. — Incident. —
Juan Serra i Jaume Molins.
AUDIENCIA PROVINCIAL

Secció primera.—Audikleia.
—Dos orals per estafa i atemptat.
Secció segona.—Igualada. —
Tres orals per injúries, furt i
usurpació de funciona.
Secció tercera. — Llotja. —
Quatre oral s per furt i lesione .
Secc16 quarla.—Concepeid i
eant Feliu—Tres orals per estafa i un incident per injúries.
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lil l o!

d'Honor mara
lío l'extruil a iio coronel
Hl

Avui s'ha reund un tribunal
d'honor, de coronels. per a jutjar un altre coronel que ocupa
an comandament a Tetuan fine
als principie de l'actuacid del
general Burguele.
Abato; se :l'invita a separarse de l'exercit, pevb no foren es
collats aquestos cOnsells, i per
aixO es reuniren els coronels,
qual fall sembla ha esfat advere al enjudiciat.
Dintre ¡mes elles sortirä en el
"Diario Ofiical ile la Guerra"
una disposieul donant de haixa
l'exhicit al indicat cap.
UNA

ANORMALITVE EN UNA

FABRICA MILITAR
Sobre els rumore eirenla s ahir
:especie a irregularitats reja •
donades amb ii fels aclaras per
expedient del general Bazaii.
sembla hacerse descobert alguna anormalitat a la ',Marica
militar de fariqes de Valladolid.
en la qual es din apareixen rom
responsables un cap clintencléncia que fine ara gaudia de bona

l

reputació.
Es diu que Vassumplr es dinelote semblant al deis fonds partid:tare dEeija, rn el qual el
Consell Suprem no vegé motiu
de condemna
EL SOCORS A MONTE .ARRIUT
L'INCIDENT SAN.TERJO - RIQUE1,31E
Es coneixen norns de falls de
les drelaracions fetes pc• I coronel niquele:le sobre si es podia
o no socorrer a Monte Arruit,
derlaracions donades fa un mes
davant l'Haro coronel d'artilletia designat per la Capitania
general per a instruir l'expedir:ni
a que doni motiu la qüestiA

Sanjnrjo-Riquelme
Com es recordarà el general
Sanjurjo negaesser cert que en
Ftiquelme s'hagués ofert a anar
a Mon t e Arruit amb seguritats
Aquesta polémica entre
andds prengue derivacions personale. i va intervenir raulorita t militar que disposà s'obrís
expedient.
En Ttiquelme en les seves deelararions davant V.Haro oostin-

r

Roí, que efee ivarnonl ell afirma.
a Melilla que es podia anar en
defensa de Narlor prim e r . i mes
I art de Mont e Arrnil. I cona 5CM
hla que el genral Berenguer nega la verilat d'aquesta_ afirma d& en niql/Mrar, a manera de
testimonie personale ha portal
documen s que dernostren que
feu aquesta afirrnació perquè
tenia sohrers motius per a roneixer que el propbsit no era

t

desarrritat•
Com es recordara, en
me era cap de la Oficina

d'Assump t eis indigente, i tenia
per aquest motiu informacions
que li pft rIlIPIHPft conrixer Vestal del ramo. Tole aquests documente son els que ha exposat

rn la Prn derlarattifi. nfrginl rl
nombre de tropes que Ili liarla
ri Melilla el 711 ele juliel.
Segons Pe din en aquella dala Iti lluvia a Melilla 10 bata'
llons de isopes peninsulars. 10
companyies d'ametralladores,
que es si:posen entre 70 i SO
peres, 4 gritos d'artilleria, que
representen cines '12 hacerles.
mes les forres de Regulare i les
Banderes del Terç que arribaren en els primers moments.
Els documents preeentats per En
Riquelme en ttquest sentir, contrachiten la declaració d'En Berenguer.
Tanda, ha fet referencia En Ri-

quelmr. en aquella última declara-

ría, xi fet masca estrene que no sr. l
crides a la junta de generals en la
qual es va acordar la impossibilitat
d'anee en socors dc Monte Arruit, i
l'argument dc qué no ae'l cridamer
no ésser general eetuhla que contesta
que tampoc ho era En Jordana i assi - ti a la conferencia com cap de
l'Estat Mejor Si aquesta condició
fou atesa en ell també decía cridarse En Riquelme, que tenia una doble personalitat: com a cap de la policía indígena i de l'Oficina d'assurnptes indigenes, apart la mis important, que ell ',renace una columna.
En efecte, es coneguda l'ordre de
la placa en la qual s'organitzaven les
columnes. La d'avantguarda, comanada per En Riquelme, estava han-

posta de tres batallons, entre ells els

de la Corona i Sevilla, tres bateries i
un tabor de regulars. Les restants
columnes les comandaren: les de
primera linia els generals Sanjurjo
i Neira, Fresneda la de reserva i el
gotera! Cabanellas la de cavalleria,
mis cl regiment d'artilleri a a carall.
La d'En Riquelme eslava situada a
la línia Tizza, Zoco El Had, Casabona, Ituar i Hiddu sobre la carretera de Sammer, tancant els barrenes
de Frajana i del Riu d'Or, per on
era possible la invasió de Melilla, es
a dir, la primera avaneada.
Dones lié, En Riquelme, que esteva en aquesta situació, no Ion con-

.

sultar.

Riquelme ha sostingut que en
tot aixci s'apoiava per proposar a
En Berengucr, com ho feo, que hl
es comprornetia anar a Monte ArEn

ruit.

Acabada la declaració davant el
ji ge Harn En Riquelme manifestà
que tal aixra ho hacia ja declarat clavant el Colasen Suprem de Guerra
i Marina en el sumari en única instancia que es segueis per la pèrdua
de les posicions durant els ti esos de
juliol i agost, proces que esta deturat fins que el Senat concedeixi el
suplicatori per processar el general

Berenguer.
En vista d'aquestes inanifestacions
d'En Riquelme tot Eactuat a la Capitania general i les diligencies fctcs
pel coronel Flaro passaran al Consell
Supretn, i si es demostra que no cadatris: <Telele militar en la qiiestiä
Sanjutjo-Riquelmc. l'expedient instruir paseara a la jurisdicció civil perque En Riquelme pugui seguir. si Im

creu concenient. Eoportil procediment per injüria i calfinmia.
En Riquelme ha presentat un escrit al jutge instructor del Suprem,
general Ayala, demanant ampliació
en les declaracions que féu ara fa
un any quan s'incoe el procés per
la pèrdua de Monte Arruit i si no
es concedeix Vampliació es perque
aquest sumari esta paralitzat fins
que el Senat atorgui el suplivatori.
LA CAUSA DEL DIPOSIT DE
REM [NIA
Ha ristra!. al Suprem, despees
d'estudiada pel fiscal
Moren o . la cansa del terrier dipósil de Remunla, motivada
per l'adquisició d'un tren de
bat cc-.
Aquesta causa no es veurfe a
la Sala de Jusi icia fins a Ultime
de mes.
.
LES ELECCIONS DE SENADORS
ELS CANDIDATS QUE DEMANEN L'AjUT OFICIAL
Faltant dos dies per a releeció de
5enadors, els salons de la Presidencia es trotaren atad plens daspirants,
el; guate acudien a ohtenir les últimes
seguretats cobre Ilur elecció.

SENADORS SEGURS
Fi senyor Goicoechra erra elegit eenader diumence vinent per la provincia de Navarra.
El comte de Romanones sera votat
eenador pels compromissaris de la
provincia de Toledo.

EL GOVERN AN1RA AL "COPO"
A DIVERSES PROVINCIES
Es dóna importancia a relecció
senadors per les dificultats que el Gocen treta pe! triornf dele scus canajaa s, tota c egada que per la circumstancia d'hacer fct el partit con
servador dues cleceions provincials
unes altres dues municipals, tots cls
organisiert cridats a intervenir com a
elector; en la designació. catan esostituits a base de l'organització con-

l

servadora.
Com que la composició del Senat
ofereix un predomini conservador, és
n'oh' dificil contrarrestar-lo en la part
electiva, tota segada que el 90 per too
deis senadors per dret propi i el So

per !os dels vitalicis pertanyen a les
dretes i com que el primer assumpte
que s'ha de presentar a l'Alta Cambra és el euplicatori del general Berenguer, sobre cl qua l és coneguda

l'opinió i l'actitud del partir conservador, d aquí que el Gavera co es preocupi solament de treure el majar
nombre de senadors possible, i per aixà
"copará." en les províncies on pugui,
com passa a Valladolid, trencant, en
abres, els pactes clectords que tenia

concertats amb els conservadors.

BARALLA ENTRE PAISANS
I MILITARS
Al carrer de Brava Morillo, cantonada al de Garcia Parede i . alguns militars dirigiren paraules galants a una
noia que passava per allí.
Cii pai3ä, tramviani d'ofici que
va creme que els militars es pronassaven massa en la qualitat de let, feb.
geerice. ericla ratenció als militars.
Un daquesta assistent Ii parla antb
energia, i ambdós s'agrediren.

ANGLO- SOUTH
CASA CENTRAL : LIMDRES

AIlavoes, un caporal de cavalleria
es tira ai darnunt del paisá t aquusa
es defensa amb un ganivet.
En vista d'a,xò. el, soldats agredí'
reo al paisi amb eI abre.
De la propera caserna de la guardia civil sarti un oficial amti algun5
guardies i acabe lancident, a comeiniCncia del qual foren portats a la
Casa dc Socaire de Chamberi dos ferits. que són el paisä i cl caporal de

cacallerfa.
UN REGIDOR EN INTERDICTE
En la sessió d'ahir de E.Ajuntanunt
de Madrid els regidors tintaren de
l'expedient instruit per anormalitats
administratives contra el regidor Silva Aramburu, produint-se un fort debut. En Silva volia parlar, però no
Iban deixat els seus companys, presea.
tour En Colom Cardzny aquesta p:o-

posició:
Els regidors que sotzscr:iien propasen al Consistori que se servcixi declarar que se aentiran molestats
la seca ética collectiva per la przséncia d'En Silva al saló de sessions i
per la seca intervenció ca Lis discu-

sions municipals mentre els tribunals
de la jurierlicc 6 ordinar i a no (lidio
un fall declaratori de la irresponsahilitat del citat regidor."
La eignen eh regidora maurins.
Totes les minories foren d'igual parer en qué En Silva no den acudir

i

al Municipi mentre els tribunal, no
dictin un fall absolutori.

LA CASA BASCA
La Casa Basca ha dirigir a tnts els
bases que resideixen a Madrid una
fulla en la qual s'anuncia que derra
arribarà a Madrid la massa choral
d'"espatadanza , la cual ve a pcndre
part en l'estrella de l'Opera basca
"Amaya - . ela invita que actalin. a
dos quart' dr den del veepre, a l'estació del Nord a rebre'ls.

-

UNA COMPINACIo D'EN RO-

MANONES
Din 'In Epoca":

Sfls manifesla que a Gräria
i Justicia es prepara tin n r).
per desvirtuar un precepte legal
I e r un ina n t.
t rmbla que es tracia d'al: oril zar als registrador!: de la
propietat que siguin Mogate dipidals o senadors, per percebre
duos terreros parte iltile rtmolumenIs devengals pchs funeninaris que servia:tul la natural intermita!. a proposla de la Direcen': general.

a

Apart

do les

consideraciont

de diversa Indolc a qué ildna
llor la presunta ref.-Tin a . per
les iiiregularitas que prodnii i a .
cal tenir preseni un art de de
la Llei hipoleearia que no deiee lloc a dubte. denat el lo categOric del seo enanco:al: rns
referim al 297. en vinut ,lel
qua l eis erglateadoes que si_
8trin elerzite senador:, dipulais
a Corte o provincials, si rsgi_
dore, quedaran en situaeia l'ex
cedencia en la qual est aran lot
el temps del sen manda'. poli_

(

-

LA PRORROGA DE LES TATIIRES FERROVIARIT,S
.4 la "Gaceta" d'aviii es publiea el Deeret de Foment. signa!
ahir pol Rel, referent a les tarifes ferroviäries.
Subsisteixen—diu el prehmhul—les causes que motivaren
la pred rogei del R. D. de 20 de
novembre de 1918, que autontza a les empreses ferroviàries
per apujar les seves tarifes en
un 15 per 100; i per això el mik1 re que subscriu, d'acere'
amb el Consell de Ministres, té
l'honor de sotmetre a Faprovavid de V. IV. el següent projecte
de Dricret."
En virtut del mateix disposa
el II. D. la priirrogit poi termini
de tres n'esos dele efecles del
de 26 de de sembr e dr 1918,

-

•

LA QUESTIO DEL MARROC
DUES DAN DE RES PER A LES

FORCES D'AFRICA
El día 21 sortirà de Ceuta
a Madrid el grup de regulare
número tres per recollir la han.itera alorgada cona a N erni a les
seves en mpanyes al Marrini.
Vindhin tres labore d'infanferia, un de cavalleria i la seo cié d'ametralladores, per?) sen-

se el material.
— AN tli IIZI n arribat a Crula.
procedente de Melilla, i a bord
de rAraon", non somos del
Ten:. que aniran lambé a Madrid per retire la bandera.
Entre els expedicionaris hi
aniran algun; soldats que que-

daten inthils en les operacions
de la zona oriental.
Aquestes forces han esta!, revistades en el desambarcader
pel comandan' mejor Vara del
¡ley, desfilant airosament pele
earrei s de la poblacid. amb els
estandarte de les handeres primera, segona u qua tila.

TRANQUIL.LITAT
segu n s cornunwa All comissari, no ha esdevingul res de
nou en ele territoris de la zona.
NOTICIES DE MELILLA

Melilla.—Ha arribat, procedent de Tafersit,,, l'interventor
de la zona indigent Dris Ben
Said.
— Sembla que el protectorat
civil quedara omsan
5, itzat ainb
una intervenció a dador. i tres
intervencions a Cap el'Aigua,
Nelmin i Zoco Hae de Benistciar.
— L'AH Corr.issari ha rebut
en la seva residencia diverses
comissions. Es din que el dia
I o anira a Madrid per conferenciar Pf-1lb ii Covern, perú abans
visitará Larraix.
— Sita celebrat consell de
guerra contra el comandant

el'Estat Major Alfons Fernändez
i el capita Eduard Araujo.

sos compromisos de la concenaeid
tr

per a l'elecció de senador,.
Ha conferenciat amb el comte

fici per a la Delegació de Finances
de Barcelona.
Aquesta nit ha sortit cap a Sevilla el sots-secretari de Foment. per a
presidir en nom del ministre el clansurament del Congrés Internacional
de Carreteres.
— El comte de Romanones, després
das!istir al bateig dun nou net, se
n ha anat al cantil d'en tornarà el d iHans

Darrera hora
ELS MILITARS, DISGUSTATS
Als cercles militars ha produit
eferveseencia la noticia de que l'Alt
Comissari, d'acord amb el ministre
d'Estat, hagi designat a Dris Er
Riffi, "Amel", o sigui cap de les
:orces indígenes de la zona oriental.
Cont es recordara Er Rifi fou acusat pel coronel Muñoz Rocatallada,
cap de les torees del "Guni" de comerciar amb renemic en el suministre de queviures.
NO HI HA PROUS LLOCS PER
ALS CANDIDATS A SENADORS
En Garcia Prieto aquesta nit es
manifestava disgutadíssim perque
trobava mitjans d'accedir als nombro-

EL QUE DICEN ELS MINISTRES
El marques dAlhucemas ha rebut
els periodietes, i després de donarlos compte de la brillant recepció tritimada a Valencia al; reie, ha afegit
que no hi havia cap noticia.
El president ha rc-but desprès una
comissió de la Junta directiva de la
Quinta de Salut "L'Alianfia", de Barcelona, que l'ha invitat el president
al miting, que se: celebrará en un teatre d'aquesta Cara per a tractar de
restabliment duna institució arable-

ga.
— El ministre de la Governació ha
manifestar nquesta tarda que eegons
comunicava el rencernador de 1'alencia, els cris han arribar a llora aesematada. ebtenint una tirillant re-

buda.
A reeració es rechaven les antoritate. Ces diplornätic., recta de Velenutrir oficial i enorme gentada.

Els reis amb llur acompanyamnnt.
elan trasllada' a la rapella de la Vcr•
ge de, Dramparat4. i dra d'alli a a
Sri/ on han arribar a lea nace.
— Aquest mal; han visitat el ministre d'Estat els ambnizodors de Franca. Anglalerra Alrmanya, 1 cls miMoré, rh- NIe i
.A1 ministe,i de Finances han facilito la serziirm nnta
de !n ncas ha manifestar avui al. perinclistes (me a fi
d niall Ir amp arnnnt i cdcqujudament
aleane dels servei central: i picutac al 5,1 ministre' s'esni acticant la
insnetació de diverso= pricci r. d obre,
dr nava Manta i altres de reforma
o repararnia
Er trolvi aemalment al Con ell d'Estat. pernur enteti dictamea el prAjertr ulltit dt pei a la E/decaen) de
Ftti.ncr, a aladrid que s'alszczará al
solar del carrer de Montalhan, tarara al del ministcri de Marina en
con,truc\ciO.
Es de s opesar que aquell als Co,
eermtli ;u evacuara cl seu informe amb
Argéacia. 1 un ron dicti el corresponent rcial deerct autorilzant !es
olazc, s'anunciara Ii eiihha ti fraque,tea I crrple comenein com mes aviar

'I

t

t

i s

s

▪Banc

millor.
El minietre de Finances ha eignat
avui la reja) erdre declarant d'urgencia la realitzacin de lee obres de Yedifici que s i lla de construir en un altre
solar del mateix carrer de Montalhan.
destinar al, serveis de Eimportant ram
de la Rifa.
El prejecte reta ja acabar i l'expeclitatt s erá trames rnolt aviar al Cense!) d'Estar peque informi.
Tumbe es d'e s perar que acules:es
obres podran iniciar -se ter seguir.
Aixi mateix Ita si nat avui el ministre la reial ordre disposant que es
prondeixi irrionedfiatament 1 formar
el projeete deiinitiu de la noca fabrica de moneda i timbre que sita de
COA trtcir Al solar adquirit a lifecte
en llar m eta pròxim al carrer
rdal..a de ,Manuel Becerra.
cali
En quant a les obres a "provincies",
av i ar s'anunciara la subhasta de la
reeenstrucci6 ele rex- conveni de Sant
Vicens a Oviedo, per a installar allí
la Delegació de Fittances. i estar/ en
es urli les de reedificació i reforma.

g

s

Per Altirn. es traba en tramitació
l'exaerEent de cancurs per a rae:niskió de terrenys on construir un edi-

guete.

En Romancees manca denti al Cann,
per fugir de compromisos.
EL LLIBRE D'EN BERENGCER
El dia 15 es posará a la venda
el !libre del general Berenguer,
justificant la seva actuació al
Merme.
La casa editora li ha Iliurat
4,000 duros per la publiesció de •

l'edició.
Apart dele documenta ja Coneauts, apareixeran al llibre
aitres nou d'especial inte- .
res. figurant entre ells l'acta .•
sobre la impossibilitat el'anar
d'anar en socors de 31onte
Arruit; el telegrama que li di- •
rigf En Maura despres de reta.nir a rasa seva als cape de lea
minories, en la qual reunid s'a4
(torda unanimement ratificar la
confiança i demanar-li que retires la dimisió, puix s'havia
pres racord de felicitar-lo efusivament. Tambel conté el tele.
grama del Rei, en el qual, des,
prés d'elogiar la seva labor, alacomiadar-lo, diu: "El teu admirador i amic,' Alfons Rei".
El preu del llibre es de tres
pessetes.

25,000.000 de Ptes.

u DOMICILI SOCIAL: RAMBLA DELS ESTU• DIS, 10. BARCELONA. TELEFONS 561 I 562
2
n A. —APARTAT DE CORREUS, 568.—DIRECt do TELEGRAFICA "CATALONIABANK".
• —AGENCIA NUM. 1, CARRER DE LA CREU
a• COBERTA, 8; AGENCIA NUM. 2, CARRER
▪ DE SANT ANDREU, 146; AGENCIA NUM. 3,
CARRER DE SALMERON, 111. — SUCURSALS: GIRONA I LLEYDA
a
rä

7.1313222111212111911/ 3952111011121111231122211113111511,113E1111211

fi tOtiP4131
Rambla de Catalunva, 45-Teléf.
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Elevadors
Motors

de benzina (dides)
marca Exhausta,
són garantits per
temps indefinit

BM LOT per a automóbils de totes potencies

Pistons, välvules, segments, engrassadors
etc., de l'acreditada
marca BINET
Cases a París, Madrid i B lbao.

1

F
9

LT

CAPITAL I RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.000.000

elItursals; Barcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, N'alencia, 1-aris, Nov.:: York (46nci3), Bradford
Manchester
24 Sucursals 3 l'Argenlina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai

(0.11011C2ICIEffl 31/20 1M

1657-A

a bolas M a B són
els millorsperausos
Rociaments industrials i autos

u

respncticament, dels edllicis anornenats
dr la Dtiana a Màlaga i Santander,
aixi erm les del non local per a la
Drlegació de Córdova.

Tampoc treba rnitjans d 'acoplar ti
ministre de Marina i el general

de Cataienya

CAPITAL,

e

n

ques d'Estella.

sanamosumaningszazimmmosizatzzascisai

s

:

Romanones i l'Alba, als quals
municat que els compromisaris
dir es negaren a donar el vot al mar,

ILBILSC, 4M-11LT IMJEL

T
nosp te, 12 de maig de 1923

LA PFSLIGIT1T

religioses

Secció Marítima

mota hores: Església parroquial
, ept Pau llores d'exposició: De
g arta de set del atad a dos quarts
de3 ' it de la tarda.
d,..,g'Abr ació nocturna: Toro de

Moviment marítim

N oves

Cort de Mana: Avui es fa la
;13 NOstra Dona del Pilar a Sant
JOgg.
-eles en sufragi de les animes
purgator i Torn de la Nostra
la seva capella, Es .
Daaa del Pilar a
j 5j. (Grieta.)
u MISS& d'avui: Sant Neren,
Del Bisbat
ika,a predic ar a l'homília. a la Cadoctor
AlfonS
Matedral, el eanonge

Y.bg•
_Larquitec te diocesa senyor En• sagn:er ha fet els plans i
ta obres del oca Temple parcode Nostra Dona del Rosaci, que
dol de ccnstruir al Fort-Pius.
A fa Secretaria del Bisbat s'ha
dels Hereus de J. M. V.. la

.....; tat de mil pessetes per al diner
e Nnt Pero.
complimentat el bisbe el neo

0,55

ondant de la Marina e5pranyo.a le- .
a/ josep Ibarra.
vtid i Germandat dels Portants
Crist de Nostra Dona deis
Delors

"giba

5 el Temple Expiatori de la Sana Farola se celebra la letra del
hrcl del Nostre Casal. Una nota
mirica fou el cant popular. crocoels f:dels el Virolai cid meare
i.eteda i es Avemaries del Rosari
st Merce en les invocacions de la
espiritual dcl doctor Torres i

rs
el present ores de maig se celeele exercicis tici mes de :doma.
sp: el cant popular de les A y er!. el Virolai i la Salve.
t. lismbeg de visoa.m. •companvais
Ofn oficial del Temple en el pat.E res bou dr 52 vi,tants
cspanyols. D'aquests cren
de Barcelona. 7 de Licy•
fui Balean, 15 de Valencia i

1(171.

lia3n Eahl visità les obres del
Expiatori de 13 Sagrada Fatfiel 5 .2perior general de l'Orde
kklt Joan de Del,. Rafel Menee.
ett.-:nr.yat dcls germans nomeuais
g mar servei d'infermers a l'Hm.
k la Santa Creu i ele Sant Pro.:
Piscos passat l'en la t eva visita instr:ra a les obres del Tem
p le. el
de la Sagrada Familia sil
Oett d'AvinyA, número S, antb la
(..tCZD7a.

... rENTI"NAR1 DE LA FU/N:DAC A DE LA CONTRARIA DEL
SANTISSIM
rema p robablement podrem donar
del

i ze dia so.
>Si l ambil es repartirà el pio-

e2e t

festes

TIVOL1

u

centena-

Les sietlles al Saniissim durant
tl! des de! trfduum (18. so
i 20) ,
eerdiades a les senyores de !es
parroquials i apostolats
:. 0:ació de Barcelona: els
torns
-ntsperents als hornos, als parroCaes devots del Santisslm, excepIi
diumenge que correspon a les
ef
raries de la Minerva. Apostnlats
Anee:mica/ 3 de
caràcter eucaristie

um'

Cl

Prime! Palace

Triesle. amb

noruer "Sol ferino". de
Tarragona amb arrega general. Antarral nocll .1e Muralla.
Ci,insignalari. Talavera.
V apor

Vaixells despatxats
V M er lIalift "A

Vaixells sortits
Vapor espanyol "Balear",
amb cal rega g.aieral, cap a Eivissa.
VdOor espanyol" Daree 16"
•
rn bol, • ap a Culo.
Vapor espinal -Roy
1. a mb i:arrega general, cap a
Palma.
• Vapor espanyol "Cabo Qurio - . arnb carrega general, cap
a ;Bilbao i eSCU1C$.
Vapor holandes "Pluto", amb
cärrega "iaerteral t transa., cap a
Tacaagonu.
Vapor 2 0panyol "Jaume
gel!".

Maquines -

le Maro de Deu de 3fonlserrnt
?t ea:en a lacrar-se

ttA:entaries i el Viroiai.
otkraPres P ronunciaran parlaments el,
r2. de l a Comiseió de velos i de
nsió org anittedora de la Diatlyorl ae rratina
is .Tinència.i el reverend cape1 a cle. ballant-se cardanes
)1+54 de l'Església.

LSxrl

'ralea! 1

Nit.

l'any!

a les deu,

la gran revisla en tres actas

INOti.

Companya de sarsuela
FRE.DER1C CABALLE
Avui. dissabl e, 12 d.. unaig du
Tarda, :a les 1 . 30. Uran
mal irnio moda. 1, La sarsuela en un acto, i tres quadros,
dols germans °Mulero, música del mestre Serrano, La reina
mora, proneni-hi pa rl. les senyouis Baituls. Alhaeb.
Sani t ele senynrs Diaz Segura,
Vida I Chomon. 2, 50 representarte, de do rany de Josep
rd, Empar Saus, Froderie Caballe t Rolad Díaz. Nil. a les 945,
oh millor rarlell de Bareelona:
1, Manolita la PCCIUO. 2. S.,gona
ropresenlacaO de la nnvella de
gran èxit, La caneó de la Ram.
bis. 3 . La montería.-Diumenge , tarda i ni!. ols dos exits dc
l'any, La cançó do la Rambla i
La montería.

Eines

d'II a 2 quarts d't
Apartat di Cris-reus, 602
•n•n•

laqjell formissa ba rri anuenlonia p reparen la solemnitat
Pg al diu mengc
vinent. dia 13
,
• uoçu rtIrdl a dos quart5 de cinc.
/i Pl ec al defora del Satt
nla ve. ra-se la Visita Espiritual a
. , ' ge de Montserrat eantant-se

N ii. a tres nuaris de deu.
1, El alcalde do Grifones, ata rI
itimerioui.icia. 2, El sacrIstän
do Santa Rita. II, Ja seo aquí
(Nandu). A Hure. a nitro amb
Vallcjo 5 Galceran.
S.11111
amb la pardillo
de la "Copa del olvido".-Deinii,
dnimenge, a dos quarls de
irr i tres quarts de deut I, El
alcalde de Grifones. 2, El sacristán dc Santa Rita, 3, Ja soc
caqui (fdandu).

_Teatre

Casp, 112,
xanfra Rogar de Flor,

la inscripci6 per
es prega a tots cls que
• intent d'inscriare's ho facin
Per a la millor organització da -

• rontiatge,

veins

Ir u LI 21-

Maquines noves,
la majo r part de
PROCEDENCIA
AMER:CANA

, 5itzat per la Diga Espiritual de

ticuen amb regularitat el,
eants que tindran lloc al
ras sistencia ala quals recs4") CO g
ran manera el Consell di'traía, a r objecte
de què tots els C1:1 Siss ociin als cants
de l'església.
BIABA NIONTSERRATINA
gua l nue l'any passat. aindrñ
t')e, el rqmplement
de les festes de la
Monn e r ratina a la Tinincla
tgmel l de la Mare
de Deu de 'Mons.
''11( al Guinard6.

Ires aetes, .1c1'
bula,

LIQUIDACIO

5 1

Taché es prega als ja inscrita 50
a recollie els tiquets

MATINEE
EXTRADRO:NARIA
la doverlida operr.;,, bufa ;TI

IMPORTANT ESTOC en

irll.flATGE A MONTSERRAT

4 re5 DeCRUS 1:ocs
Coa

AVUI. 13;,2S5UTE,
A les cinc de la tarda

Eshajants

la C,irta Brava.
Al COL'
gran edinei. ex-convent,
arn b eeLles disponibles per
a lamines. Algua riquíssirna r abundan l que nmx da

roca al mateix conveni.

panorernica del Golf
de Roses. Illes Müdes i Cap
dP Creus. A minals de la
casa Ist ha una bella platja
per a banys de mar ceuire

d'excursions. Per a infores,
a l'Adminstrart6 d'aquzst
diari. de 9ro 10 5 de 7 a 8.

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

Estrenada a Madrid per
aqur'sba companyia
RE PE RT I MENT
tfliSUPERABLE!
diumongo,
Curda, a dos quarts de eine

1 nit, a les deu:

El príncipe Carnaval
4.44•0444.4•044•044.114•9•»4414+

PUTI2

1

Ramos Marta] i lean! Guerrero. La montería, per Tana 1,111-

3 Ciaras

IreiXin pastar

Saló Catalunya
abisele, Selecta prOgran».
Itrateluait moler del 2'rugtaina AA/ la, PElt C.U.UPLAURE A UNA Du.';
cle1.11elusa 1 (11,1 LOtitedia. TM:SC/11S DEL COA, per la mouts.ma
Illary Mulas, bANDALI UEFENoUlt
DE LA LLEI SECA guau DE•
sima. Illume0g11 4,31teldar MILLONAFlIA A l'EbAll ' SEU analizo per la
graellebniallfla Dorotty Clan.
gran atuntententent . el se gún trioiiII
(Je Jackie Cootian conipany I
lleiXelrlo (10 •Chartotz LiddLILIN
110sP/CIA . nol ce proJeciare al 1810
Lalttlunya , a preue torrente.
Aval,

siree-e-ree.eseeeireirearee.e.ee

AleiSTOCRATIC SALO
Da LA czNENAToGRAPIA

PALAU

Avut dissalue do 6 a R .

11 príncipe Carnaval

6.24+04...44+444•44,44.044.44.64.4

!Teaire Barcelona
•

Tel.
e'
Z., t A
Tournte de la cornpanyia «mica!.
Col teatro Ras, Alronso da Madrid.
Francesc Alarcun I E.loz33 Muro

ULTIMA SETMANA
Avui, dissablo. Ruda, a les
cine.
Nil, a les deu: L'aplaudida
comedia en !res :teles, deis
ir: royo .1. Andreu de la
Prada i E. (ennez Miguel.
Cuando ric la mujer. Gran
tritonf de Iota la conipaz nyia. Couplets per Eloisa

• Muro.-Denta, diumenge,
tarda i nit,
i cumrdoo GIL- LA MUJER
1 Couplets per la scnyora
fitUr0
Dilluns, condat dc la com
01111)10
itnelt+04......1+0.011.44.444
4.441-6-4444+04-4-0÷~~
ELOORAPO
COLISEU D g VARIETATS
Darrers dios de temporada
Avui, dissable, tarda i
Grans priogranies. Projcee16 de notables peldfcules

Colossals al raceions
La gen' il bailarina

›4444+04eeee+44.4*.~~

MARGUERIDA D1AZ
L3

Teatre CómIc
ir, Companyia do graos espectaclea
/ AYui dis,able nit a tres ouaris
de u colosal programa . La Pantomitici con IYARTiSTa I les notables airaccious IINa PriiTiN5 (delito, z J. IVA ALPFUTO LACIO
II 1 N% I vis ‚‚'In, 4 . 1 A.,Y. DIRL'S
1E, 4.11AI . '111I0 PLAXATS (de:
1)1111 I lo bell,i1130/111/ 001110,0

LA PRINCESA BAINKA
111113,00e, s. • nega11.1 , a ,o enSent al

ar111) t e> ,e, t ,

Teatre Catalá Romea

leso! I rl t-t • ti
Primien g e comiat do la companyia.
Cul,,,31a [nulo. tarda 1 In:.

Esdeveniment artistic. 19, 20 i
21 de niaig

.0441144.45444.34-54844.64.444s.

El notabilis,im artista

MORENO
Els acrMsatcs córnici
OREEN ANO WOOD
la genial artista
SALUT RUIZ

Dijous. dia Ii 12 maig,
presentarle) de la gran coi»
panym d'operen; 1 sarsuela zurron - Flamon Peña.

se044444-ffleesecieee.eis+ellie

Els ernments artistes

GADRIELLE ROBINNE ET ALEXANDRE
de la Comedir Francalse
Dia 10, La rencontre, de Q. Bon-

---

Gran Te/1re Espanyol

bon

Dissabto . 19 m•Ip

Dia 20, Tarro inhumalne, de
Francois de Carel últun gran
exil de Paris
Dia 21. Deml-monde, de Durnas

ESTRENA
de la narrarle popular aneeddilea
de la vida d'un eran enuads, p ortan, a l'escena catalana , dividirla
en 4 acles I 10 (padree . original

Ele dies de l'esta 20 i 21, malinees extraordinntries a les
cinc. Gabrielle Robinno est habillée per Marhei i Armand. De
mi-mondo serä jouee en costu-

fär1 n sa troupe

WALKERS JUVENILS

d'en Joaquim morder°,

CLAVÜ

CIN E IV! E S ---

Diana Argentina Excelsior
La filla Indämlta, I i 2;
La central del Hamp, I ; Algues
errants, Escabetxlna india.

Temes 1riorri i
I CINEMA NOU
Avai, d issabt e, Carcelleres,
Un cas de obiera, La gran sort,
El segell de Cardi, La terra del
diablo, segona i última jornada.

(10s-

plt‘nr in tottaiptes numerades ore
3 la especial d. les Slei del

dinInentrr-Dillun, vInrnt rrnresa
de la primera Jornada sie la meracintita neu liess,,

•

CASTira DEL GEL

O SODOMA 5 nOMOTtTIA
1 t estrena del
emnr n onant /runa:
La DONA PROHIBIDA per Clara
z Kimball Young.

Ila' Festival htern leion81
música "Da Camera" en quatre

sessirns: Primera alemanya;
acgona, francesa; tercera, 110Irg
rt-sa i quarta iherica, pel
bre QuIntet de La Hala.

MUSIC-HALLS
EDEN CONCERT
Asalto. 12, Telefon 3,332 A.
El muslc-hall de 1011 caras benignas. Tarda, dos quarts de
quatre. Nit, a dos quarts de deu.
Avui, dos formidables debuts,
dos: Salut del Betl i la Yankee. Avui, de una de la nit, a

quatre de la matinada, presentad() de la P. i W. Gran dancing,
Tango, orquesta Tzigans Tindall. Entrada amb consumaci
ó,
Tardes dies feiners, e pesseta.
Nit. cadires !atarais. 2 pessetes.
Nova direcci6 de cuina. Selectas
coberts a 6 pessetes.
LA Niii..Lon CUINA DE
BARCELONA II

ESPORTS - 7

..•4+1•944+91.1.6.1e44.0444+6
44+44444444+0444444:4446.

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia
! Av t 11 . 4155abte, grandiós programa
4 L'heredas de la san; AigOee

errante; Vorigmal pel Ilrula,
ESCABETKINA INDIA
I els primer t Icono ecusolis de la
g randiosa seria francesa.
LA CILLA INDOMITA
floras I Central del llamp

Frontó Principal Palace
Avni, dissabte, tarda, a uta
quart de cinc. Dos escollits para
tits de pilota a cistella.
un guara d'onze. Dos grandioa
seis partits a cistella. Primer
Olascoaga i Ichazo contra 8~
i Palau. Segon, Ondarree i Una.
muno contra Gurueeaga i An.
'ola.

----Ir
Demä, sessie matinal lo onzo a una

FUTBOL

14444444444+44444+4444444

Avul, 12 de maig, a les cindi

4+044444+4444444444444+6

tarda, emocionant partit intez*
nacional

Palace Cine

8POOTVEREIN 98 E. U. DE
HALLE

GRAN Sato DE MODA

formidable equip alemany
contra

e

i

N>

a,

Cabaret Rema

spá Expialori de /a So roda

la:ea deta:lat de les

Vaixells entrats
Velar italià "Eatalogna', amb
mes d'epoque executées par les 444+0444-044carbó.
meilleurs couturiers
París.
Vapor anglès "Pinzón", de
Es despatxa comptaduria. Telen yoliordm3
Liverpool, amb càrrega geneTeatre Catalá Romea lefon 3500 A.
ral. Amarrat =II de Barc2lona S. Consignatari, Mac An4.64444.44,4444444•04+0+044.,
Telefon 3,500 3. Avui, dissabdrew.
te, a les cine tarda, el magnific
Vapor espanyol "Rita", de poema en tres actes i nou qua..
Companyla de comedia
Teatre ry.ovetats
Cette, amb càrrega general. dros, del nostre gran poeta En
GUELL - TUDELA Amarrat moll d'Espanya W.
Josep Maria de Sagarra,
QUERINO - CORTES
Consignatari, Ramos.
• EL FOC DE LES OINESTERES
1923
(Tel g lon 4134 A)
Vapor espanyol "Tintors", Nit: El foc de les ginesteres i
d'Alacant, amb càrrega gene- la divertida comedia en un meGran companyia cómico
ral i 72 passatgers. Amarrat te, estrenada ahir en el benefi•vui,
d issabl e,
popular,
drarnätica del
mol/ d'Espanya NE. Consigna- ci de l'Aimeric,
tarda, a les cinc:
tari, Cornpanyia l'ransmeritierde
Madrid
Teatre
Lara
SENYOR
. EL TRUC DEL
LA LOCURA DE DON JUAN
ränia.
BANYULS
Director d'escena
NO, a les deu : Estrena a
Vapor espanyol "Manuel Cal- Diurne.nge, a dos quarts de quaBal celona de la joguina
vo", de Cailiz, artb carrega
tre. Tarda, última representacerniera en tres actes, de
neral t lúd passatgers. Amar- ció de la magnifica obra d'En
111 11111 Si11-h30
MuDoz Seca,
rat moll d'Espariya E. Consig- Folch i Torres, La filia del moEL VATICINI A S. S. S,
natari. Rtpol.
Queda obert Tabonament a
liner. A dos quinto de sis, el
Vapor espanyol -San Carlos". programa complet del benufici
dülze furor-sons de lanuda u
Derna, diumengo, tarda, a
de Cädiz, en hast. Amarrat moll del popular Ainarrie. Tothorn a
dilluns, d'unieres i divendos quarts dr0 quatre: La
de Balears O. Consignatari, fidres. Als senyors abonats a
locura do don Juan. A les
Romea a riuro! Tenorios i El
pol.
lo temporada de l'istsu ani lid, El vaticinio.
truc del senyor Banyuts. Nit, el
Vapor espanyol "Isla de Pa- gran éxit. El foc da les ginestaterior sola roservaruil les
nay", de Manila i escales, amb res. Es draspaixa a compladuseves luealinits lins
144.4.44ee-0444»04-)-04,444-9
dio 15.
càrrega general i 120 passat- rta.
gers. Amarrar moll de Sant
•
Debut, 2 juny 192:3
Teatre Victòria
Bertran. Consignatari. Ripol.
+19.i444+944144+644~41,54-.344
Vapor i,• spanyol "Cullera", de
Cada dia
e+94.4.44~4.1~0444-ki
Gandía, amb càrrega general.
l'art de la temporada
Amarrat moll d'Es: panya NE.
+344~444+44~4e44.
Consignatari, Companyia Trans
JA SOC AQUI (Nandu)
•
9
mediterränia.
friomf sorollós de Vallejo,
Grau [catre Esaanyol
Vapor espanyol "Cabo EarCompanyia do sarsuela
boeiro", de Sevilla i escales,
lr
s
i Is parts
ge itdriguZ
Companyta ira vede. I grana
i 1 I'cle . leitiiN
opereta Pinedo-Badiester
amb carrega general i 5 pasde la companyia.
etneciscle3 Ce
del
satgers. Amarrat moll del ReSANTPERE BERGES
baix. Consignatari, Ibarra i
Teatro do la Sarsuela, do
N:Entra atina,
Companyla.
Madrid
ASSUKIPCIO CASALS
Vapor angles "Cid". de SeviPRINCIPAL PALACE
.1.1 uiue,.aaasr lo fnalg. Tarda
lla i tiscal:• s. arnb carrega geneAvui, dissable, tarda, a les
a do! quatis 4310:. tscaumt rerral. Amarrat moll ide ia Bare'.
AVUI, DISSABTE,
mol [tupo.. LutratIt I frutara I ix
linda. Comsiguatari, Mac An1,,wrt4. LA l'Ill>ltEtA I L'extr
u Id nit,
cinc: La reina Topacio
drew.
LA l'ItAtADIA VE UPI,
Vapor cepos 'yeti "Sac".
FIESTA PRINC1PE
tsit a les Id. %CALLADA ALELa montería, per Lloret.
Huelva amb mineral. Amarrar,
GRE, Itepzesd dt atot
I P.1fAL
a l'artístie
rn o ll de _Muralla. Consignmari,
("Cr Letal
ContatnIll a.)
Pascual.
Nit. La reina Topacio i La
vapor espanyol -Mahón". de
Orina tlInttlenge »orla I tus . PE•
Maltó. amb earrega general i
montería, per Enalli VenI PAIALU (S. en
ID paSsalgers. Amarra! mol! de
Muralla. Conssualari. Amentp+9444e444.40
tiren.
gual.
vapor e. ..panero "Balear",
Tetare VcIória
d'Elvissa. a nib rarraga general meepleeeete+44-Ireetffle.feeder
i 9 passalg r rs. iArnarraf moll de
ama el Concurs
Avui. dissable, 12 de maig,
les Drassanes. Consignatari, 44441-34•044-344•114444+0444,444 laido, a dos 'watts de cinc. Verdi les forwoses
Companyia Transmeiliterränia.
artistes
. inut especial. 1, La bruja,
Va por espa n vi, I "Terma nova",
TEATRE REINA VICTORIA,
I t'emir eta:norias Josef uta
de la mar. anda petx. Amarrat
DE MADRID
Chal for, Salut ilu,rht iguez, 31amol! dc Llevan!. Consignalart.
les quals interpretaran el
ilde Tu. natuira, Dama León
DI.i rles.
borne
senyors Rosal, Acuaviva, CorCompanyia d • opereles i re
Pi • adas, ele., ere. 2, Ja soo
Vapor angles "Humana". de
FOX-TROT DELS
vistes del
aquí (Nandu). A riure, a hure
aiarseiia. DEDO carrega L'eni`ral.
MARTELLS
;mil) t'anejo i Galeeran. OVZI•marrai rrei11 eh, Sant Bertran.
i l'interessant número (19
Teatre
Reina
Victy.
ultdIS :t Salut flodriguez, arnh
LES VIOLETERES
la paròdia de la "Copa del olVolar Italia "Atarla Aller",
de l'aplaudida revista
ria, dc Madrid
v id... •

Tepe

•• sertnell.

gr'S l e als nostres Ilcgidors dels
d'nrganització de la processó

Els Espectacles

****44••••••.+44~44+444
ai

..TEATRES-

e4,t j osep Oriol..

diumenge. celebrará aquesta
ree.6 Germandat una snletnne
aró religiosa a l'esglisia dl Bnis.
ate co honor del seu tutela • la Sana Crea. Predicará el P. 'Salvador do
eaputaf. La capella de tisúea, dirigida pe] reverend Josep Masel. interpretara la 5fi5;a di mrs-e france.
nre. si - a 14. se celes-wad tres
fest. de dos quarts de smit a dos
rar:' de non. en su ii og d les
▪ dels iissociats difuntt
• • •
La Jeventut Cultural Popular cekkga distaseis:e. a les vuit.
SCormnin cilamenra,a. ecos cd- co‘roe a l'esgle,la de l'Ajuda (Baix de
tg:F.te. 18.

cv

PROGRAMES SUERTES
At'ul.dissabre, Zarria 1 oil: Proen 0'5 Int,ressants pe1.IICU•
tes.
ESCABETKINA INDIA
NORAK 11 I 2 rpiandis do la
LA

gran

serie Dwicesai
CILLA 1NDOMITA

UNIO ESPORTIVA DE 8ABB
Camp du la Unió, carrer Galia
leu (Sans)

Entrada: 2 pesseles. Tribuna]
1'50 pessetes.

I et cotossal rin
LA GRAN NIT
Ditluns . estrena ‚te grandtdS lnteres
LA PILLA DELS DRAPAIRES

Canees de Cavalis
HIpndrom
Tercer dia
Demä, diumenge, dia 13, a leS.
04444+4444444444444444444 tres h. 30 ro. Preus: Lliure cire
eft.isetsies.o444.e+aeiiiss.eeffl ' culació: 10 pessetes. Entrada
general, 125 pesseles. De caworurnentil - Pedra - Ytlalkyria
rruatge, 625 pessetes, impostos
compresos. Despatx de localiAVul dissabie. ELS PERILLS DEL
tats: Taquilla teatro Novetats,
YLEON. 7 1 S ecosonis. La TOMCentre Localitats i taquilles Hi.
IZA INDIA pornerd J orn ada . M A
pódrom. Servei d'autämnibus
-T[tIMONACDET.LSil
de la Playa dc Catalunya a l'Hlptidrorn i viceversa. Preu, 1'50
•
TRIDELET PROPIETARI.
per trajeule. Servei du restauBABY ESTRELLA. nema
rant 1 bar.
•
Sessid matinal de 11 a 1 anda
Estrenas ELS l'EOiLtS DEI, 0 50 CON 9 1 lo cptsoms. Nu. LA TOM13.5 INDIA. Secont tornada.

DIVERSOS ---

44+14444+444.9444444444~
Cinema Princesa
Gran via Layetana
Avui, dissabte, exils: Del viu
al pintat, per Douglas
Aiuria; Un pobre millonari. Exit. dc Els perilla del Yu-

kon, 5 i

6; Fatty

entre talonS.

de broma, Programa _Antela;
Ports marroquins. Conf insten
els t:Nits del Tercet Caballero.

CONCERTS::
Gran Teatre del L:ceu
.Concerls de Primavera per
l'orquestra Pau Casals
Dimarts. nit, segon comer!,
amb la cooperació do la entincnt
pianista anglesa Fanny Davles.
Preludi de Lohengrin (Wagner), Divertiment (Mozart).
Coneert en sol major, piano i
orquestra (Deethoven), Don
Joan,

poema simfònic (Straus).

Es despatxa a comptaduria.

MIMA

EHART

latreccu): J. ltigalt Casajoana

Festes de la Gansa Catalana
Segona sessiá: denla, diumen4
go , a les m'alee tarda
FRONTO COIBTAL, Rosselld;

núm. 219
Executants: les cobles Barcal°u
na i La Selvatana i 60 dansaires. Programa-Ballets: "Ball,
del ram", do Sant Cugat del Va...
llés; -La Patalut", del Camp de
Tarragona; "11111-pla" "El Ros-u
sinyol", del Pallars; "L'esquera
rana", del Pallars; "Dança", de
Campdevànol; "Ball cerdä", de

Cerdanya: "L'espunyolet",
punyola; "La castanya". del Pa..
liare; "La contradansa", d'AA
lentorn (primera Sessió); "Bai
llet de Deu", del Ripollès;
"L'henal Riera", del Pallars;
“Contrapäs sardä", de l'Empor.
da; "Ball del ciri", de Gasten.
tersol. A petició deis senyors

abonats i del públic, es tornarä
a dansar el
Ball de gitanea, del Valida

Teatre
Diumenge, 13 de rnaig, a les
unzo del mati. Segon coneert
organitzat per Ventilar choral
CATALUÑA NOVP
a narren dels cembrats concertistes En Palau Glral (violi primer) i En Josop Romou (piaPür locallta l Sii mateix
110).
leatre•

li ssociacia Intima de Cori ntia
Colisseu •Pompela Travesera, s
Nah 5, 12, i 51, 16 i 18 de maig,

a dos quarts do deu de la vet-

Sardanes d concert. Sardanas
per ballar. Toles són estrenada
compostes expressament per
aquestes festes. LocalitatS 1 en-i
trautes: casa ,Rigol, Petritxol, 17,
botiga, i el diumenge des del
mal( a la taquilla del Frontd.
TAPISCO. pintats. La Casa mea IrADOT•
Suris it'E s nan y a. Eapecialitat en tapts•
soa y ellgtosos. Esposiculz permanent de
quamo• g toll gra y als , oleogranes ele.
Fumarla de marca
eou i preu senso visitar aquesta Casa.
p. Non/Calcen . Botero, 4 Innat Porta.
rerrissei,
Lliçons parlIculara
t'uses
7. Segun. primera.

1 - 0131.

(4111MOMn

Agència Administrativa
d'ISIDRE RIUS PRATS
Assessoria i representacid d'Ajuntaments, comereiants i
pa rneulars davant la i altres ()Nones. Consultes i

tramas preferenls a complabilitat comercial.

LLEI D'UTILITATS
CONTRIBUCIÓ INDUSTRIAL

Reglamente, Eslatuls, Comptabilitat i assessoria de Socie4
tats en general.

ASSUMPTES DE QUINTES
Consultes i trämlis sobre la Llei de Itcclularnent. Quotes
militars. Gestione per obtenir amb promptitud el retern da
la quantitat pagada als miliyons deelarals

Josep A. Clave, 7, segon. Elif131X 9 a 111 la 4 16

y

•-•••n•

alissabte, 12 de ro al8

-41>

C

ASMA
PASSE/G DE GRACIA, 18

GRAN BASAR DE SASTRERIA, SISTEMA NORDAMERICA
,
K71471X147Taileehe,~~7-71,0,32/

Aquesta casa liquida totes les existències per donar lloc a una gran transformació dels seus
negocis i la 'inmensa fama que ha adquirit per ha ver tot impossible Lo ta compeUrncia amh
quedan) justificada, aprontara ara la baixa actual per a realitzar l'esforçd'oferir, en el ram de
sastreria, inoits avantatges al pfiblie, en novetats liobt s i Tall, de manera que els comprad ors, ami) modestissimes quantitats podran vestir-se a mida tant bir com si acudiss in a les mers famosos i I uxoses sastreries.

Oferim rebaixes de més

d'un

50 per 100

VestitsperfeccionacF,ssims i com si fossin fets a mida arnb robes de gran xic i tall anglés
Vestts de fil d'istiu a 15, 25 i 40 ptes.
Vestits llaneta a 40, 53, 65 i 75 ptes. els
de superior qualitat
Secció a mida amb robes eiegantissimes i estams de gran xic a
50; 69, 75 ¡109 pies. els de qualitat superior: confecció i forros de primera
A base dels mateixos Preus confeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport i Chambre.
Vestits per a platja i Pijames des de 10 pessetes. Pantalons per a Tennis, de franel.la, "esterilla" i seda crua,
des de 10 pessetes.

SECCIO DE CAMIERIA Secció Gèneres de punt
Colls fi!, pique i seda des de ptes. 075
Camises percal, coll i punys,
7'95
blanques i color des de
4'95
Calçotets, des de
3'95
Camises a mida, des de
10
100,000 gorres des de
1'45

Mitjons fantasia des de pessetes 0'50
4t
seda
2'95
ti
Vestits interiors, des de
10
S'amarretes Jume!, des de
1'95
Elästics gran moda, des de
1'45
10.000 capells, des de
2'95

En la Secció de Sabateria, mocleIs selectes i classes de gran luxe i sälides. En les Seccions de Corbateria, Bisuteria, Mocadors, Marroquineria i Per f ume na trobareu gèneres d'un gust selecte i preus baratissims.
L'assequible dels preus que regeixen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, segos sigui la importancia de la compra, amb mäquin es d'afaitar, perfums, cartercs, bitlleters, moneders, pmtes, raspalls, botons per als Punys i apiles de corbata. De tot aixó, la Casa Bastida en té grans cstocs.
Els clients que de fora estant vulguin proveir a casa nostra, no han de fer mes que enviar 50 úntims en
segells i els sera enviat, a correu seguit, catàleg amb mostres per al vestit que vulguin, figurins, un centimefre i details dun sistema que els permeträ prendre's la mida ells mateixos.

czczeneele

e: v

tanta

1113113
LA VELOCE.
•

p
Al min ato.CajalPta
Asalto . 28 Farmacia

1.1

Próximes sortides de BARCELONA
cap al BRASIL i la PLATA

CILINDRES

D'AOSTA, el dia 19 de maig
Vapor PSSA. IAFALDÀ, C1 dial de juny
Vapor DUCA

1Z,

Cap a Centre América i Sud Pacific
(vertezueta, Colòmbia, Equador, Perú I Xile)
Vapor B01.9(iNA,

el dia 25 de maig

FE270CAERILS ITALIANS DE L'ESTAT
Oficina de v.ages i turisme.—%., nda de b? n iet, per ais

NI

14

Per a Informes, dirigir-se a la Societat

ITALIA - AMER/CA
Carrer Alcalà, 47.—
Tel. 4684
I,=s
prumpals
ciutats
IcJtes les aees ag. enciee a

nurns. 3291 A i 4 521

No o'hi ha cap gin doni maiy n2facrul

Crt

11
▪
•
ti2

a sia iu' ulajj

1

doblen el pru

Pwi

mos p rrat., 41

Azéncia
13

14,

e
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Salón Sludebker

Isidor Pons r, Passeig de 2cia l

agiummumusussoll
"IMPOTE N CIA
s E Xu A L )
0E81
pdisisüne, KOcturrüS. c.sperinalorrea (perdidas ser)inales), cansancio mental, perdida de
memorta, dolor de cabeza, ocrtilos, fatua
corporal, htslerismo y trastornos IIGIVIO$0.8
de las ineeres y todas las mauttestacione..
la 3er:reo:tema o agotamiento ner,loso. por
cránimi y iebe n det, que sean, se curara ponte y
rad.calmente ,on las

hstils a mida
Per a ser.yor . J.) :0 a 200 iues.
n t, 60 a 1/5
••
.0to
aeli
J, 40 a 80
"
y<zeO COn•
Gro: a: r I I

,

Indtcadas especialmente a Joa agotado.. en la
juventud por toda t lasa de excesos tviejce ala
andsl, y para cc,nservar hasta la extinta vejai,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio da la edad.
Veta. 3 pta•. fre•ott: Sedal!. Rambla de
14. earatads ettart PT12.141. 7 y ea:Impelas
farmacia., de España. Portuga o tunee:tes.

les aignes de taula

DE SANT

CANILL

DcoosItart: JOSEP PAGAN Ponent, 22

STEVENSONI MUCOSA 1 Cl'A

• Va!éncia, 295

de

VALL

54-7.
te

54

Plarza
ondulada de
120 o 76 cm.

pr

Ptes. 750 m.2

/e o c..11. X.a Atä.
PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Cla.
Portal de l'Angel,
lir äbrica a Sarria

Allin811111C301111111111E11 122211111111111111111111111111313

AL DETALL

Grageas potenciales del Dr. Soivra

LA DE LA

Espanyola

i 15 " Ptes. paren

Carrer ANSELM CLIVc, 9 (Final de 1es Rae)

.t3illr''729/1=132~,r9Dr7e77173EMZelre
Es

G3

'"

VENDES

____
,cteersr39~..3231=e,

vergut.. STUDEB.-n 1•ZER es constru:t per les ..hr'iques Irles
importants del món en coixes de 6 cilindres
a seva gran
prod ticció permet preus ncom p re n st bies per a COZXr2S d pri
r3
categot ta, que abans de remetre's al dent són sotrnesos a
de 9.50O inspeccions

*4
_1

N'

152MWMErätel

PER QUE?

11 11 1

11 11 II 01 11

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tan angles, doble sola de cuiro
113

mee.Keesupes•tos gratuits

CARCELONIA: Rambla de Sta fety nIca, 1 i 3.— Teiefons

111

!CALÇAT

pe: a %la:2es a Uäl.a.

Tols els de

del Dr. Glm:s0 Rambla Pla
nUrn. 0 t er '( entre Hospital 1.
Pau)
Neneri. U:muten/1 8. K'
Elpeclals /rectamente per el
T0001 rapid de les malaltes
Maten,. pell , hureta próstata
Culta: de O a 12 de 3 a 9
mica per a ernpleats 1 obre ra,
del Sol, e

INSEGTicim
pA AD at

kln—n

6

lliir

[1123 YIE

1 i 3 pral. :: Telefon 3344-A
BARCELONA

PI/A:pues oft 40
Ptas. 3433 in.

a 4,0

cm.

