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ACTELLS ACORDS DZ
LA LLICA
r..; .* a /e /Jipe cls s:,:adoi.s
esz:.^:clistes
la5!1,Gt ¡O! CO le S
e7/I. 1 dest.'s de ron.
SÇI.a . : la pa4s....2a
,: • !,,,-3 artnacid parlan:en:-

t:do

ZIS Cein r4t ca CSIiJr (i u, a
:nt, per la ;;;;;;:ara coen
!! d n af, reprcsc2a onza eissa
Cae! dcspres:ígi del rginis par' cesan1 i esta maneas de
Jai It ccess j ,ia per al canitpliii /a „N.a missió esencial. ES per
pe eis tar!amcniaris nacionaiis-

1,4 nn:rcar des del primer mar srec mnisjô CSSCIIC;ai. ZS ter
ment,
acerdat nO participa,.
Er vatacai j ¡ca mesas dcl SeCce5res in tour sola ande cía sois
Nunc i 5 , iota represeaoccid
treesions
a ia ,fitfura ociniacid pars'l:cas tres ocords. eas st
4 compl!mot
cl momea
CO NSELL PE GUERRA
/IIORNAT
.'"' .5teJi•ió de l'advocat aerrj;or
, Ortsi cingudra a de Sala, cl ac ajorlial el Causen de guerra
?", 4 de tare i fallar ia causa
• di t: uSi g.
; s attlICS sceyars,
e(l Oaa i Gels.
45-":ilV ara pfilrimansent.
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HO MENATGE A PAZ?
CLSRIS

11 ( arrera tiara que inscrito» re.
tha mcnalge <pie ce prermra
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_Arriata Ea tau Clan . ciei-r3

44ciaiscnt d'incloure's crart els
dc la Eatnissid ter :, onitza'aat de l'eru te:cid sui:itna!i{.
keeterrIllins'.

et_ h ele coarte.
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de
t
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doa..artti'cc' d
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d'i:apreJsi.;;:s per a Pre
cedir a 1,1 CO3J!..1:!C:,")
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crl
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Revira i i1 in0,i, que probaKuncld
¡'oc a
e;,!.•1
vi.;raf.
Z.' ao.br a i
111,Siiiai deis ele,110.:15
iS5ti1 . 1"/{ C Giteiia
dACCid C ii iaiSPi q ala 9u'ciiiia de la
¡orca i d.' la crvi.rdeca qUc cnt terr,:s
gi , ovilia ?la de (n'i' L.cu a;:at la plua
itieclopia :racionalizar. Schhd,an ale fa11401
1,4,1 cecrai4c
VirONal$
y vaíi!cis trbd:sn:cs.

LA COLO2ZACIO rOLITICA
EI und/r,r cdtaiat CO4 frote La Vea
de Cetaleeya 15 pus espec:al beca en
el latei2 pefi.ic deis botines. Eve re.
Jerbo, naturafnient. e casos de reinen".
enis, casos p.- cada dia co trese..len
en majo, nambrc re la Palitica nc 10
Viga, SJittpre que te:, defaiu
d., trastar les co.'':
n qe¿f ais els alo arai.rril musa; guau el tarlat'ac
ti inexcusable, aleshares La Veu recosa a i ' ca f Jai
•
Ea le porsadcs eleccieur de u -i madera en tro'eara dos exempler. La Ves
I5 omega" animal:fea la sijuilisecid
Politica del candidat lerrenrista Es•
tadelia, fas en el motusnt precio d:
la Praaanraera de eaudidatz, en el qual
acre el sanar Duran i Ventosa ea dir
Que el san company de candidatura era

y

,

republici autonomista (i no de cap altra I iliacid, malgrat cl que hagi popo,.
dlr algun diaria cur.b toi 1 que és Sea
sena que el sonyee Estadclla ha tres
pm.1 repatidament can: C fp t infinitat de
vrgarlcs.
L'elire cae as el ele Pazafi iewdor
momirquic acosar ..fintós, de la PICSCalaCió CIC I qua no ces telnavia dit res
La Ves fino que cl .sen3er Auna's ha
Jorht triomfaur, -aneen/ candida::
d e a Llipa. Penal, per dissintular, La
\'eu Ii atribueix el car&cier d'independent, ccin dintre de por de;orci tenir
per indctendent de remataos
solada » diputa! Per Solsona, e: qual,
regour ecu OSS, 9t1,11 , S'Ila fet fa ga
i ha auxiliar ainl; toree les
., rl'er force', ron; a fill earoit i „cm
¡apta/, la ra,,didetra de; ora
t'
¡are, en Huila a ollb r a altya ralJeli4a'
twra presentado pe.. to Viga.
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Carnet de les Converses filo-

prcrnis- de jocs Florals
intersen c:ó dels bornes d'ofici intellectnal en k polltica
LLS NOCZS DI: L'ALOSA
e, un deis senyals Inés clars • de la vitalitat d'un roble-.
I EL LLESSA."11
ventada des sentimcats proa' ae bufi en ei camp polític
El jovtatiss;m ['cut ha fas
literats, ala
; per veure-hi corn a lluitadors prefands
els investi gadors cientifics. Quan un rosviment poliVe taus brillan; aparicio sts jecs Flora:s.
aquests homes al combat quotidl i a l'actunció pCalka, és La itsx precvsa "g:,, ssa" decr,pZi.
ad ha su,eitat tni sin viment gener.1
ejs mou el pur ideal de !a llibertat i els araneras- la formiciad'-dmirac:t1. La cer . ndan . .1 qu2 uu
-orça de la s'acr..
I lisas i el flessami un nos.-ss don vciens dir aval tota la gE)ria de la intervenCló deis Bata:a:ea- a-ame',: almrth.s. ha nio:utt la parau•en el Moviment d'Aceió Catalana, qua esdevé de praaaa l'eix
la Iina d'Ida Fem. Ave% aremolosa
del catalanisme. I volarn mostrar cn a:guasas trío:menta
rima en i, aquella n Iliauu . 05:1 aorrua
ihn flers i bruna; i o.stredsts ansb gis?,
5 d'En Lluis Nicolau d'Olavcr cm a exaaarale de patriotsitle tcior Ferio ha decorat la E:va 'Cicuaerón.
ta' co! ret.otitiser suc tisi ti Sell
sil és l'estudiós, l'aelencat, l'erudit, e pnressor eminent
:tata, que no vacilla s'aras, en venir un perioda decla;u pst.
A'sjalIC al:aire:10a a prapasit
- atalun y a, a entrar en el remolí al:as:arma de les linaza "Les tic:as ale
i el Ileozmi",
es i donar la Sa ya cooperaeiú cordiaiiss j ina i valuOaa
\'.etlagw.r i la caaç,3 popular. Ciciem
seit
allen per la bona causa. D'altr•s n'hi ha, an el
, in;usta ta ccorsparsnça. La cesta Ce
abacial. Fían, tan al_tla, tan del:caue segueixen el mateix camí d'abnegació cívica. PerZa l)er
1
' intervenció assenyalada en les tiosaties directivat d'Ae- ¿amen: m'ola, és, per Mal:. distintes
rac.r.s, ¡Ion) . de Verdarazr i de la
talan:arel prestigi triereacut del seu nora sonor :por aauesuíra que un barbar ha deixat al nois rostro del nostre caM popular. Pc ,...4t la lit'irs'a ciu.s
dve.:1 !l t el Nena:. 41.:8 Fcnnt razOrZa.
Nicolau d'Olwer és avui el simbol dala catalana da
111crNvi , :l0;a oendresa de 'La
ea i d'arxiu que han santa cl basen fort de Ilnima ncanal !• aqacIla
in.ro de l'e,celia". lea
.c.n3e1;••
deis Ilibres i dels papera antics.
,31. ;rieres i vielen. Pcril "Les uo.
Els bornes com En Nicolau, quan intervenen en la pdiítica, ros da i el Ile;. .ami" teuen
siguen i la purifiquen. No hi ha cap periil qua hi dcixin tras- la humanitat, reroc ; 6, la sobrietat,
de isur prestigi, ni que en rebin els esquitxos impurs. La poll- la simplicio:0 elpioloru dedos versos de
a, per si mateixa, fundió alta i obra neta; i solament per Verdaguer. Tesela alta) 4. una irratateraenció deis tarats i dels llords es ccnverteix en baixa cc- ges'is nu, s prfttsa, una forma mes
desacreditada i infecta. El mal no radica en la política, sind pura i una müsica mUse, Vos ver¡s que .Lan l'ofici de política com a substitutiu de l'ofici, més soss tast raro experitaui, en el sentit
nu-ragala del mor, cern els Se ;Vd.
més perillós, d'estafes i de lladres.
clec. Fem , s'acestcn gaire. lampar,
Per comprendre tot l'idealisme d'aquesta intervenció deis o. la ca.u.,.3 molar; a nai. t 3 ua,iu, si
ectuals en la política, calia ésser al costat d'En Nicolau la taned popular ‘, s essencialment draer el die de les passades eleccions de diputats a /es Corts
rm,.Crta, eic st...,s de Nrel.t:or Font
.jpenya. Aquel' home savi i bo que el dia abans, tancat a la
Osa cs3nne:alment dcceratius. Si al
cambra de traban envaicla pels lama, escrivia sobre els rAser.. r t.erol, la menta. el weli i lo
ors medievals, aleshores donava ordres i dictava disposi- pecera del poema (rni rala, sin d;.
a les oficinas, als interventora i als apoderats, visitava cen- guí:.sim "terra i paisatge", tindria raS
coHegis, orgullós i joiós en el seu lloc de l'Estat Majos alee- el scnyor Esclasans co crcurel ls pura
'Es la primera vegada que faig eleccions!", ens deia En Niel dia 29 d'abril a la tarda, en disponer-non a rebre els priresultats deis escrutinis. Ell ha estat regidor i tinent d'alde Barcelona. Però en veritat mai no havia fet política
, ni mai havia fet alecciono, Ha ealgut, perqqA pn ren, que
.tic moviment de patria vingués a interrompre els seus
e d'historiador de la literatura. Ha calgut que hi hagués
mipament de patriotas OT1 pogués fer-se política, vera pomb l'esperit net i amb les mans netes.
Zatalunya jove, la que es dispone a reconquistar la 1112Cional, ha d'estar orgullosa d'aquest Savi erudit, cavasallerds, que és alhora un home cle cor i de coratge. L'aasac que li talla la cara fou l'instrument de la impotent
de l'opressor contra les forces espirituals invencibles
-preparen a donar l'assalt victoriós.
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TES MALGRAT HAVER-SE DECLARAT LA VAGA DE DESCARREGADORS. SEMBLA QUE EN-
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NO bbS REBRE ELS PERIODIS-

escenegraf ;a.
"Les nocIs de l'alo5a i al llessand"
ens han suggcr:t. no el norn de Vcrtlaguer. ni el d'Andes-sen; sea el de

Sh!p-boy

Fuli de dietari
DOS PU.VTS DE VISTA
;a un mía fa:tigcsament practic. PerquZ: ha vC.I.it
1.312S eUralfai nits un cerephlt sobre
Lord:lona, ja n ota la_ciutst protesta.
Ett„,—CI :oro:: dcl motor ne cl,t;xa
derntlr ; du de qua els limes
e,te trt.balicn deizieln gelo.ament
el seo sau. El tan d5 mitja vida,
csperits grollers,
Per ah ahres, el somni. la divagadli pce.tica, la vetlla meditabunda,
testen mes importUncia que el son,
esdip:d no_aepuu.nt de ;a intelEg:m.
tia.
Eat..—Alt, set: una rosnäistica desenfrena:la!
ro.t.t.-1 rarl malta !tenor! Aquestes
datrtrea ni: .5, quan sentia is tren:dzcE az lasropla. tex.blz.va que ea
mas seasits (5.dr:t'avala a tul sicdc te sattlacions nwes, inconegudss.r;e:.• potser so heu semit
sn.i, de; ilis cstatit, lo s:rena d'au
vap .sr? Es q112 amb eln uii eh:es,
bzu acatxat entre els Ilcaçole no
hca c.,;a1:at en it gran sclitud deis
camp., el trontoll lur.y1 d'un carro? Si ele heu sentit alguna vzgaea tenis una culpare d'imaginaala, es evident que us han enzeIllanat una aloa de neult
On deu asar atraes:
?
Cona :eran els homes que el tripulen, quillas arnbkians o quinzs
sèr!es els erapenyen? 1 el carro:
que porta On va?...
E. —Eicésera. Ara comprarse: sentisis racrop:a tatub6 ui aaroposen
ein re.igle da preguntes d'atines:a

i

mero ..
d*dquesta mena, perb amh
un augmcnt de vaguetat i
a dir, de mistcri.
aparen sue va per l'aire. pels in.
no:lib .:aisles camina de l'aire. en
isna nit Je Iluna, sobra los cint.t.,
les viles els caseri ,as adorrpits
ELL -Adormis abans que tus passi par
sabre...
El.r...n.—I (pié. hi fa que tots plegats

alcen, rl cap del oEl i deixem
vol?.r el pensarnent fini a l'aeropli fugitiu! La sentadó d'aire
lhure, d'horitz6, de ate.
ligen, qua en recollim, 56 vol una
hora ‚jr rentar ell la tenebra W.:11.1ga dc la aosaa cambra.
Eass--Un cop al me!, guama! potser atzeptaria el vo,tre punt de
vista. Mes soviat, no. Digea.mc
grosser, burge., pa.txa-czatenta...
tot ho acaapto. Paria deixda-me
dormir arnb tranquillitat les may as vial! llores. L'a:adema, quasi tne
llevi, estaré en magnifiques
dosis d'apreciar la finar de l'aire,
la vestedat dels horitzons, el vertigen da l'ad:nasa

ho pelaseis: Per assabonr
debó acr.:estas ceses cal ten'r
tan tecla capaeitat d'iasomni que
tui no ¡sea tiaaut
Carlea Soldevila
nie

La tercera persera Sol prdsent dinSicosis del verb der CO du e Jun.

Aque.le4 does gusiles corrdsponca a
dues prodincies distintes: da presenta ano u hoinceimia idI.nt:ca a la dels
v
mots ¡la, co p a!, dio . ; mcsenta un
diftonz conitituit per une ni laxa
guuld d'una is e, coroporta, (luan Se li adjunta un prenote:

feble, de la mateizza manara que qua:seval allre loma verbal term:nada en
una it . subjuntiva: el barceloní, que
dila di,sa i no du, diu dina-lo,
etctera, parallelarnent a cou-in,
;le, etc. (Arte de, les combinacions
rnul

des:, eta.)

En poesia, done., no es incliferent
dotar du o ¿MI. Du rima amb tu, eaaporf!", i, si es vol, amb der,
seGur; t'un no rha sind arnb /km.
.Pert; encara han d'anar els Fettes ansb
ioeS cc.t.g pse en rds d'aquestes cines
formes dins el verS: da cl cap baix
tras sillabzs (elul• cap -bai.r) nientra
que clun el cap bais, en u"... quatre (duue i-eep-baix), nada:nano cona diu el
mareix.
En presa pot escriure's sempre deu,
preferible a du; per:a en poesia cal
csenure dure o du 5egOnS exigaixin la
rima i la mida del verbi cona á censen:ano de tu no esarirrem dita, sinó
i aix] mate :de escriurem du i no
duu, (luan el mot en qüestló i la sillaba inicial del riet següent han de comp.
oar ccm tira sillaba.
P. Irabra

L'ate, p g r PO dir !a !Jura
"La Veu' del dissablu, en un
article titulat "Les ¡luda de la
eorl Cela" ressucil a sobtacias.
maní el tenia de la invasiä de la
Lliga per fer-ne estretament
responsables els diveclor d'Actate; Catalana i divagar subre ala

()curta de Feducació.i de la
lleialtat.
' Recornanem a Iota els nacionalistas que el IleGnixin. Es un
model d'aplorn politic. El mateix
diari, que per misteriosos raons

torna a parlar. do l'assaltak

Llipa, fa una colla de dios que
poaanlase formal cris l'a dit: tli

ara prau1" eil la qüestiú esseucial candeat del parle de Sans,
elabora( a les oficines de la
Lliba n exeemat per hoines qua

la rcpresentaven oficialmcnt en
aquel' diatricte.

l

Per a la Lliga la invasió n lel

local par utia molla jovenivalia indignada pol pncle de
.Sans., es un fet imputable als
directors d'Atoe:jai Catalana i un
sin:ploma tic la persistancia
'del s garrnens eateparis de la
intolerancia 1 del fanatismo )11,
poeitats pela saglea de supodia
tació eapirdual a Ilegenionla
d•altri".
Ea canvi, el pacta de Sans,
fet ofialnocnt bota els setas
auspicis, i que beta inirat as un
aimplorna de la persistència
d'uns garmens no menys esteparia que a'anomenen fulaificació 1 "erial:obra quo fa forta, no
as imputable a nInali i no justifica cap invectiva.
Caldria que els senyors redadora de "La Veu" s'adonesSein quo la lógica, en matèria de
reaponsabilitats, da tan inflexiblo cona en 91.1111EeVel allra
i que retreure una qüestia de cortesia guata esta pandent una qüestió da decència
plantejachi pel robatori d'un acta, es una pelito. habilita-a que
nu fa afecte a innata,
be ,

fisry ricider3 Iìi cüral in5s tiü 25
miles pu delle
Dich de Nova \V.' it que la ccarjsfa) encarrzazda de la: una enyunta
salare els afeas del irisa d. fahrie.nt.s de iihns citr.tr.,.tcg:ilies ha rebut la do:clan:ció del direztcr
intpo tant compat./.a, de la val restlia que .. es gran esoches de la panta;:s cobeen qua atitata pusnivanunt
fattästisuer.
Sta r' l'ir irford, la l'alto ta art;Ita,

ha zebra) per ara maza t t de liana la
rt,toraovedora xiiia dc qudirt

de ("' n:, :ars, o

U115 vinl-l-rine

1..11S de 1E5SelPS.

',niel

1111
„

Sis mis

Ainians, 11. Aquest mati
l'avió lipus sioliath, que la el
Servei Piltre Londres i Parfs,
aloa vist obligat es aterrar prop
del poble de alourure.
En cauro eaclat el dipäait
bencina, quedant-Falvó comple.
lasììcrol destrosat. Quatre passalgaro quedaren morts a las
a mas dcl pilot ¡el plaCitalo.,--s
Radio,

VSSÄSSINAT tEL ÐFLEaAT RUS JI LIUS ANA
LA PERSONALITAT DE VOROWSKI
•

LaiiaJrin'a.
10, nit.
\Vaciar Val-mal:a a dins
la jerarquia deis Inanes de la
revolució rusa» II () ara pas amb
els "purs" o funbtles. Era mes

avio! con) Krassin, cota 'railxerine, casi "enapleat do la rovolueitr'. Ilti h...ttle de duela. diriern, un Inanidad del dialeg

ami, oecidents
Yorowski era d'origen pololoas, oraSslas e anota mistan a
aloatiou ara fa roa; sedo. Era
enginyer. doctor en filosofal i
en eiüncios econòmiques. 1.Ye:;tudiunt, lamia escrit an ele diaria del sud de flmitiut, d'Oileasa, principalment. S'havia converla. al socialisme (luan, en-

eilmon

dies de la marxa sobre Ronla,
la delegarla!' carnal cial russa
fou davastada i tot convertil a
iniqua -.e 1 imins_
rtlalgrat. fols aquests inerno
ven:inda i l'estat d'anim reaccioriari i ultraxovinista que el
truena dal feixisme comporta.
Vorawshi Inri bolatnent arriba. a
rourInara anO) el govern italiä
el tracInt comara italn-rus
sino que sIinposä a Roma per
la seva iiitaLligancia 1 la seva
earmoilat. Vorowski era C011a•
gud.ssim an els fialons de l'a-

ristocriwia romana i eatimadis
airn dais eercles periodístics
la Callar. Eterna. Horno d'una
gran cultura, conversador ineahaurible, rompa en les co'
&S dé la vida, Un senyor,
tata Faxtensió de la paraula,
Vorowaki compli el mirarla de
representar allússia a la capital del pais quo el feixisme ha
convertit en l'anti-Rüssia.

gir.yer de cardias al servei del
constatat
tzarisine,
M'oro la misèria dal poble ras.
cardas
revoluciatiaals
Afiliat
ris lioloneaoa Vorowski sofreix
primer la pana de la vigilancia de la policia i despréa,
rally idOl, es deportat a Si baria per tres anys. Compleix
,yortowsm A GENOVA I A
la pena i despras. emigra a
LAUSANA
l'astrangar. Fa la Vi.lra faldas.
Vorowski
forma Par t da 'la
tica de l'emigrant ras . A l'estranger, als palcos i a dalrgacia ruzsa a la Conferimac ta de Gienova. El seu papar fou
Alemanya, que as allä on
rowski ha pussat quasi bala la doble, 'lavara. D'un canta ser,
soma vida, as alambra :laja del vi do "trad. d'untori a entra Txit
paran obrer socialista denio- xorin i la delrgarió italiana i
erätie mas, que as el partit pta.- do ton l'informador ofia
cursor del mena:evisina i, per cial, amb Bakowski, de la boa
lana as contrata al bolxevisine. va dalegació, a la preinsa
Berlin. Vorowski ofereix els tot uni mar).
Ilitkowski insania cada dia als
saus serveis d'enginyer a la
periodislas a les habitacions de
"Siem e n s Schaert." iconeix. i'llotol de G é nes i era Fintaren aquesta gran casa. a Krasinador prudent, cauta, l'home
Sine. laraasine el converteix
qua tino allarga mis el peu qutk
l'admiració per Lcnin.
L'any 1017 Vorowaki es tro- la aahata. .Vorowshi, que tenia
ola dialegs a la Univeraitat de
ba t Stokolin a la conferancia Génova,
era al contrari, l'inforale revolucionaria russos i de
meloclramalle deis ena
represenfaids dr l'Est al ale- mador
trebastidors
de la Conferaneia.
inany, aquesta conferencia en
A Calaseis no es pogua sabor
la qual es planrjä el cop d'estal, revolucionara Lenin venía mai si Vorowski era un propada Suïssa i a Estocolm es reir gandista, l'Imane que ilaneava
neix aneb Trolzhi, que venia de els 'callada" perquä aquest
Nava York. Ami) Krassin, qua casi el atar papar o l'histriú ofiera a Alemanya, anal) Litwinof, cial per dislreure la gent. A
Zinovicff i els altres capa TUS- Génova Vorowski aaaiä fama
sos del mar Bid! je. 1"orowski d'home ;Hangar i superficial i
sameis a la comitiva i entren crònic, pera aneara que el acta
tols a ilússia. Ele resuliats d'a- paper fea el do mistificados i
desorientador, Sorowsai dona
auest . vialgo encara duren.
Desseguida que la reaolucia la impressió del diploiniktia revolucionara as a dir, de l'home
fin o un xic nestabiiitzada i es
cotnenr:Za de parlar de relaciona; que fa broma i tracia a carta
exteriors. Lenin deslucís a Vo- do menys la substancia i els
rowski. Foll 11011-U41:11 delegat accidento de la Conferancla I
con-Jarcia: a Estoeolin. A Esto- de la diplomàcia.
A la primera Confaraneia de
cada) la sa y a obra fou aorrecVorowski féu un pat(ssitua i alabada de tothorn. Lausana,
Maa quo tragan'. revolucionad, lier secundara Era delegas arnb
Vorowski desenrotllä una obra `axil:tedia i Rakowski. Suspesa
Conforancia sense que Rúsd'aamslanient ecomlonia i aguas la
la obra fou el precedent que ala haguas volgut acceptar el
pele aliats del rasitrof a Ilassia per remesar les ragirn ofert
deis E s trets, Vorowski torrelacions atol) Auglaterra. Eras gim
nit
a
noma.
Renovada
la Codea
sima bou nomenat delego? rt rancia, delegat a Roma, comLondres i datquesta delegari6 paregua un bon dia a Lausana
en depengua en realital que els sense que hagués estat invitat.
russos poguesin thisonrottlar a
I aquí comença el petit calvari
C;:uleVa la seva coneguda obra;
diplomatia, que l'ha portat 4 la
Vorowski, pera. que ere un mora
borne noca delieat de salut, &mana. que sei rellevés del cli- LES CIRCUNSTANCIES DE LA
ma dur del Bältio i que li fos
MORT
donat un llor al sud. Eou
menat delegat a Ronca.
Cona daiern, en aquesta segona pala de la Conferencia do
NOROWSEI A ROMA
Lausana, Ilússia no fou invitaVorowslii arriba a Roma des- da perqua — aquesta fou l'expraa que Giolitti i Don Sturzo, plicació oficial— havent ace.4)-,
havien liquidat l'afar dé, l'OCU' tat lame .Paixa les cläusules
pació de les fabriques . El fei- tersitorials del Tractat, no es
xisine es comonaava a delinear tornarla a plantejar el proble1 Mussolini que en els temps
ma deis Estrella única cosa, sel'oeupaa.a) s'Insola declarat neu gona els aliats. que Irdeireasas
fra!, veient qua el socialisine va a nússla.
•
afluixarse, cidainava decididaPera no s'invità a Rússia par
mont cap a la drela i al nac i o - aquestes dues raons: primera,
nalismo más desenfrcuat. Lia- pea la por que, retornat 'Faitxe,
vors, a Itälia, la paraula Ras - rin a Lausana continuas final
sia encara era una enlodó, pels l'obra d'agitació que fati en la
abr a n i la l'asila ne g ra; P e r lea primera fase, això é8, per la
drelea. Vorows. ki es troba en- por que Ismet Paixä es contre aquests dos focs i uo ás es- verlas en una criatura dal dele,
trany que li auccela.sin los pe- gat rus. Segon, per la indigna.:
ripacias que li van pasar. •
caí que ha produit a tal el món,
La prenisa conservadora Han principalrnent a Anglaterra,
aä el bluff quo Vprowaai por- política religiosa dela Soviets.
lava a dilas del seu equípala...)
Txitamin, que ja havia fea
l'or rns per la ¡'su °lució a Ita- naufragar una vegada la Conlia. Les maletas del delegat co- ferència, era a Lausana un elemercial fiaren primar segresta-- ment indssitjable. I a Yorowsa
dcs a la Imana do Roma. afen• ki, qua es presenta en nona de
¡reatara la Duana era astetja- Itüsaia sense lastrar estat invia
da j assaltada pela feixistes de tat, san tractä efectivament
la primera hora. Finalmeut les com un element subversiu.
ríndeles forma obertes clacant
La delegació runa tu aques,
de Vantoritat i des la premsa
ta arpone- fase eslava compos,
el pana rto nas, fou respecta- ia eis Yorowsai, d'Arehns, enble. 1 Son encara que por earreaat del servei do premsa
colnples d'or es (roble un barret rus a l'Amhalxada soviellen a
do ropa i un smoking i ;dais els Berlin, 1 del secretan i Vediaria naeionalistes italiana po rowaki, Dibrilweski. A la daloguarcii descobrir anab Inia gran gachí Nasa Ii havien passat
indignacia que els russos ves- mollas peripècies. Eren
tien com les prrsones . •
dais i molestats per les aulorlVorowski, a Ronia havia ea- tate suisses, uu correal diplotal objecte d'un atemptat (ati- matie dc 'rail:mía per a aro _
tor el seixjsta iiirventil. I pu ele rowaki havia Wat sesrestat a

Barna. no havian endet isaassega
oficialmant- — para si per
talidon — els maranriais qua
Vorawski havia enviat a la se-.
arelaria oa la Canferancia
inanant l'adultas-16. eran objec.
1.1 a Lausana, d'una implaaaa
las campanya de la premsa de
la Suissa francesa.
V orowakl, mantingut extra-,
ofirialmant por 'sine'. Paixà, es
mantenia somero a Lausana,
malgrat testes aquestes Invita_atOti st filar. Vorowski, que te,
llia recluida en un sanatori d'as
prnp de Lausana una filla tua
Larculosa, potser es negava a
deixar Suissa per aquesta cau,
sa santimental. El cas és que
(lavara. de la intenció clara de
Vorowski de no abandonar
traradi da la Conferancia, en,
ira en l'afer una cena "larga
nacional auissa", organitraci6
de la Suissa francesa per coma
lintra el comunisme. Els indi,
vidus d'aquesta "Lliga" feren
una campanya de prerasa farola
eonlra ha delegació ruma
Se serviren per aixa de la
Premisa conservadora de la
Suïssa franeeaa, principalment
du 10 "Gazeta do Lausanne",
que (>13 1111 d'aquesls diaria fran,
cafils que un traba pel nadar que
as dediquen a donar Mamas de
xovinisme a ?Muaré. Val a dir
que en aquesto campanya el
letnidat i gris "Journal de Ganave". hi t6 lamba la seva part.
7 abob as ouriós, perqub el
"Journal", que no té cap Sisespalio pele metodes del feixisme

naba, re una carta debilitat pel
feixisme sniis, Aixa del feixisma
anís as una de lo z coses mas
grotesques del ratón. En un pais
sense sonialisme—el comunisme es desconelx—en una palo
cense problema sassiol en reaWat surten una colla de bonee
persones disposades a datansor-se contra una onernics que
no existeixen. Oub vol aquesta
gent? San franeaflls puromant
o peraones que valdrien caçar
els obrers per aquestes mutatanves nevadas?
Sait. rtanyi o no l'assaast de Voraswski a aqueata assoeiació
bones persones, el Can 458, que
els precedenls do Faasaasinat
aón aqueats. La campanas. de
Premsa es fiu principalment a
base de la política dels Soviets.
Aquesta campanya ha ettat
rnantinguda 1 feta, en part, pels
refugiats 111880s conservadora
i deapossessionats que hi M.o;
la Sulasa francesa.
L'ASSASSINAT
Norowski ora un borne peti,
tea maloltia, amb una barba
grisenca. exparsiu i somrieetts

Vorowski, ami) la delegació. vivía a l'Hotel Cocil. La palicia
suisso, per comptes do prole..
gir-lo, cona fa arah Venizeloa, el
vigilava. Vorowaki tenia cada
dia llargs col.loquis amb 1$1118'.
Paixà el LaUSanale Palace. Lle-.
val d'aquestes converseà o de
la visita que els periodistas
turca feien a Arabas, la delea
gacha no parlava omb ningú.
Les eircumstäneiss de la atad
sam conegudes. La delegació sopava a una taula del restaurant
Ceail—restaurant que. eom
tots els de Suiesa, So avui re,
marcablema n t buid—i de sobte
s'alça l'únic altre ¡inste del res,
taurant. Ti un revalver a cada.
dos revea:
me. Deseas-re ga tots

as.obre la dalegaold rtl5sa.
e: sat
N‘., e
V oroski
w cau amb el 0011 atra.

L'Unja testIrnont de l'escena
d'hotel", que era
al Mostrador . Una volta tirata
els treta, l'assassi s'acosta al
mostrador i alemana al "[amara
d'hotel" si agiten senyor mort
és efectivameUt el senyor Vorowski 1 li prego de telefonar a
8.h ia pcìicia perqua vingui. Véneet
_als a„gents. Vaasassi s'entra,
Se el "maitre

Josep Pla

La situació a Europa

Dia da raro notes. Anglaterra I Itälla han Iliurat Ilurs raspostes a Aternanya. Rúzsla
tramas la cera a Anglator ra. Les

notes anglesa I asolana son
mi:a «Tractos. Amb moltes pro-

cauclons I mirainents dluen que

no d'una manera que no hl ha
/loa a dubtes. Los respostes han
prodult ImpressI6 a Berlin 1 es
parla de orlsl.
La reaposta de nassia dantana tractar en una conferänola
eis assumptes pendents. No :batista pos tosahnent les exigencias ansiosos.

nrr.,
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lolitgrafft's (101S litlES 11108
Lle la 1'1111111111\ it, que les
11ricities (le I 1 ...xilosieW, els ha
litedital 110is aill a la isoN
cilIO l'i
cilio'. 1 101 sett 1111110F tan', 50.0111 lo2
lorältc.
le. II/O' del mall del 41;1111,1 Ist z 1lAjta. la
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.1115 no:nbro.•es 1121 sours. a 1 rstac:O.
oa danaien la benvingudit a En E,dch
T,e scs. al (mal acomp. 1. n 51 04 0 1 p r es a' lta!! del l'orad] "Sant Jordi", de
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1 1.1 1 roldl I Torres. començant-se
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1.a primera part era iniegrado per
iecitals 1111 poe05 u cangons, canc.u,
imib gestos. etc.
.A la 1.07110 fou
brcia d'En litdoli "El iniraele de Nadal - . 1.1 nona Alma Boada baga(' de
repetir la bonica pesa "en vol p.11
col" i la benyur a Je. iré fou ovacionada en terrninar . se la prestmació
son diiikg "Llaor a la caputmra”, bu/
interpretat pur les tiznes Franeäs i
Franquesa.
Amb el 9 e 73 rtir/1ml de premi,: del
concurs de Illretes Md'vida:i1s f.)u
cameacada la tereer.a part. El.
qualificador era integral pels 5eny,s
1 Torres, Pral. en represeniació
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Jures. pronueciant 1111 ‘Ii,eurs
sial-y :111a arrill

DE

ovaei,S.
A conEtriae , i, 771 13 Ell lw.rp
'Ee.tres D.gur que al Cap
ira F,eich
d 1 n :11 ane 1$•ohava encara Ille•
d'en'uiasme. el, pomellisie3 1r II 11:11
1 que aisä era la mil,
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des a l'el:gres 1 al detall. A y Inyó, 7, entubo), eantenada Fernands.
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115 senadors

,

LA PUBLICI'I AT

DE BELGICA

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

D'ORIENT
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Guern leciricix la milita

Muele de luncionaris
i obrers de ! erro.

DE RUSSIA

-o-

illgerra i 11lia,

ij

molls mirdeols, rehololl les

--o-f

Les sOM81318 esirallgeres pre-

6o y ern deis Soles ha res-

paren Emes bases per MI

post per li d ia nota'

de negociar 3M.11

proposiciolls preS011181188 per 1101113llyil

brithiso

Angora
Les eleceions senatorials, gons

e. tau clictal, han donat aeuest resta.
e tal:
105.

Csesartadors, 37.
Nateens, 3.
C,A,:5:C 5, 6.
nepublicans, 3.
Reeienz.listes, 6.
Taad:::dndhsces, 3.
3.

alle:3 Monárquica, 2.
Caeees,
9,
Trae: sea
eAT1SFAGGIO DEL PRESIDEN1
reaern donar l'enharabona ?-han
saeteas els periodistas al president
*cut" aeuest els ha rebut aquest mati.
•-Si: la rebo, ixi resultat de les
elt:::::ca-ha replicar el cap del
Horn obtingut 105 noes de se.
aterra Arab aaxd tenias una majoria
e.2C:0rra lt igual en nombre a la Gua
recatee:S el Govern Iliberal que aresiel En Cznelcjaa
CANDIDATS PERROTATS
aquestes Corta queda cense rep•esentació parlamentaria, per haver
esta. eerrotat en les cleccions de dial>
senadora. l 'ex -ministre Goiceeceta B: capita general de Catalina:a,
Tr2 7::JCS dEstella, que aspirava a un
ea. lambe ha queda: sense represen:te:e a l'Alta Cambra.

-OBruselles, 13-Ei president de/ Consell, senyor Theunis, i cls ministres de
Justícia, Fcrrocarrils i Defensa Nacional han celebrat una tenia, en la
qual acordaren procedir a la militaritració de determinats funcionaria i
obrera de aarrocarrils.
També decidiren declarar cessants
a tata ele empleara de Corrcus que
no hagin reptes cl treball ami, dissabte.-Havas.
En:5.114es, Govcrn ha decalit
que siincorpori na files els hornee pertanyents al batalló de Fcrrocarrils i al
batalle de telegrafie de campanya
les quintes de 1915 a 1922.
La incorporarla la ha comeneateRodio.
LA VAGA A ANVERS
Anvers,
estat aprovada per
gran majoria la declaració de la vaga
general dels Cossos de Correría Telagrafs i Telefons.-Havas.

DCS

Ul COMENTAR! DE -LA EPOCA"
•La Epoca" diu que el Govern
1-7celpila al parlar d'una posmanca de majoria al Seiat ha d'oblidar-se que molts
p le..ents d'aquesta Cambra ne
sempre al poder quan
es . n ben governats.
il , coneix que la noca nonstilu
del Sonat facilitara l'aeció
(7, overn, i diu que preteren
un J:acern que tin g ui la plena
rcf-pansabilitat de les seves maj.::-,Ts a altre qua se senti deco.:at a prendre pretextos d'una
cc:: iitució massa forta de les
cr.: =1C iOnS.
COMENTARIS A L'ALTA CAMERA
La primera acta que aribil al
tecol fou la del senador per
"letona:marca datraies del Puls,
•.,Madrid.
esidimcia de la Mesa de
-.tetó, que correspon r_.1
e r mes antic, recupere en

.

:c.:te tarda han arribat les
de senadora per leo proMadrid,
,s de Pal.'?ncia,
Biscaia, Osera, Múrcia
.'omentava a la Cambra
En
.Tn-rninistre maurí,
hagi quedat sensc
no haver-se presentat
..ea, cona lambí: el que no
. Sonat l'altre ex-minis. partit, En Silió, derrotat
-More de la Universitat

;J.:en els concurrents que
'reana, que era secreta.
de l'Alta Cambra, i
molla anys exerei el
,enador, no tinLui
acuesta legislatura.
...a N,iten icnt prepa• a la beSSió dabei-tua, que es ferie en

S 710 DEL MARROC
EDICIO Die REPATRIATS
etandent general de Ccute co.
.odno.niatre de la Guerra que
e -arcat a bcrd del e Earcele"
.ete peetanycnts a la lleva de
ac serenen aquests eoldats als red'Aragó, :64; de L'zdajoz,
ee Sant Quínti, 377; d'ametraere res d'Alions xli, ee; d'Estea.,

I. 7A NOTA DE GUERRA
iecilitat zquesta tarda al miae ee la Guerra una neta dient
aa; eo :el cap Maza:len: la noticia
tea est,gura que ea, ccmandants gereate ee Ceuta i Melida hagin cante meiestia per Envcr prrealemt, en
re atttia de repttriaeló, el criteri de
cal primer tarree, c:s toa
a la lleva de 1920.
:aa ca pcgut existir ameest dreartat
ruïc cl ministre ecteulti re-ariaatet la forma en erra conecnia fer
r eeatriació, arribant-et a una compisa conformitat entre cls comen, c.tret g enerals, VAls Comisseri,
C.:a-leer
i el measarc ec la
lattrra.
LA BANDERA
DELS etEGULAnS
Las fasces regulara indfgenes Ce
,Ccaaa
'
vindran a recollir la loanatril sena un taber denfanteria i
ea etq uadri de cavallena, amb una
tatilisSie eacficials.
Aquestes tropes emba:caran a bord
del .viceute pechor, a Cauta, cl
dna 21,
per desembarcar a Maleza i
ce e t inuar a Madrid ca trcn espacial.
ecadets diearutaran aqueats
un d'un plus especial de teca rals
1115 *set al material del cos.
kar a tendre a les despeses extra-

arclinäries es concedeix a l'esmentat
cos, per una sola cegada, 15,000 pesretes.
PEL LLICENCIAMENT
DELS QUOTES
Una comissió de pares de recrutes
de quota ha visitat el cap del Govern
per dcmznar-li el llicenciament d'aquells soldats.
UNA IMMORALITAT ADMINISTRATIVA
L'AFER DELS VAIXELLS DE
SANTANDER
A propòsit de les anormalitals que sIjatt denunciat en el
ministeri de Marina, diu "La
Acción" qae es tracta de la
construcció d'unes barcasses
uns remolcaaors per una casa
de Santander>
Eedevinsue la guerra; la casa no compll els seus compromisos i se li van imposar multes.
La casa mlul la variació de
preus produïda per la guerra, i
defensada primer per l'ex-sotssecretari Rosado, i despees
pel marques d'Albucernae., se li
pogueren perdonar les multes i
accedir a la recisió de preus,
pagant-se a la dita cesa mes
d'un millo de pessetes.
Per no avenir-se a en?) llagué do demanar per pasear a la
reserva toi Lorouel d'emainyers
navals i despres un tinent coronel ron destinat a Londres.
Sobre aquest a ~Únela diuen
al ministeri de Marina que la
informarió prCvia que per ordre
d'ell es feu per esbrinar eo que
hi lingues de cert en les denaneles fetes sobre irregularitats
administrativea en la compra i
canana/cejó de vaixells auxiliars s'ha portat amb gran rapidesa i que les investigacions
practicades treuen tot fonoment a les denúncies, que sen
qualificades de gelosies electoralo.
L'ALHUCEMAS A BARCELONA
Se:asegura que el president del Consell es propasa marrar a Barcelona el
dia 23, per inaugurar l'Exposició del
afcbie.
DEL PROJECTE D'ADafINISTRACIO LOCAL
Al entra Espanyol i devaat de poca concurrencia parlà l'Ossorio i Gallarda scbre l'Autonomia municipal
com a base de la perfecta organització munieepet, dedicada ala obren i
empleats municipals.
Glasea el prajecte d'Administració
local d'En Mauro,
UNA PROTESTA POST-ELECTORAL
Els agraria dc Tue han trames
tea:fonema següent al president del
Contell, ministres de la Gasee-nació i
Gräeta i Justicia, i presiden: i fiscal
del Tribunal Suprem:
"Reunits delcgats societats agràries
i obreres districte Tuy acorden diiglr-ae a V. E. per manifestar-ti electora Pczrela Valladares es:ni di.r.posets venir aquí i reproduir davant Trilateral Suprem i prceident Parlament
la tolzeló, acmostrent alai la veritat
del que afirma nos:re candidat /antela 1 felscazt dala peoccdiments eh-de :l tez t cls seas ZCZU:CIDF5. Els 2,072
VOSS que cbtingae Pararla espontäreamena znirril a Madrid amb doresremire:6 eue rerredlti la seva ;arreonalltat i avancem a V. E. erre ja co
realiaan I:5 gesl.ens necestärics
t,b.en:r els tren cspeclals que han de
eer.er zis expedieicnar.e.
alca cape= que ens indiqui
eaanen uns vint deleaats de soc.etau ceaeearis i cabrera
DISGUST A SANITAT MILITAR
Ha viaitat el ministre de la Guerra una ceta:se:6 del Ces de Senitat
Militar, formada pía coronel momo
Granda i comandante ractacs López
Jener i llamee :folinas, que s'assegura ha tractat tzcS cl nnnittrc de
la intranquil.litat que resma en res.
tnentat Cos,

Ilall es1t Ilillrades les resposies dels GOHITS de Londres i Hoz
notar la mala M deis alelfially8

nota allglesa la

Els nacionalisles de

Mlllli i llumburg es piel% per a l'AC
Londres, 13.-Aquesta tarda ha estat tramesa la resposta del Govern
anales a la nota alcmanya a l'arnbaixador d'alemanya. Un extracte de
l'esmentada comunicació, segons la
nota facilitada pel Forcign Office,
que abrir bu lliurada als aliats, diu:
"El Goverre britattic ha examinat
molt atentament el memorendues que
Y. E. ern comunica el 2 del corrent
mes. En la roya nota el Govern alemany presenta les scves proposicions
per arranjar la qiicstió de les ceparaciona
"Cretern que el Govern alemany
hauria hagut de prcveure i evitar el
gran dcsacord i la impressió desfaverable que la seva cemunicació !savia de causar al Govern britànic i
ala altres aliats. Ni en quant a la
forma ni cn quant al fons correspooca les proposiciens alernanyes a les
que podiem esperar. Le; causes principals de la decepció que ens ha produit la vostra nota són les següents:
”Prinzera.-Com a pagament total
del seu deute reconegut, el Govern
alemana' ofereix una suma que, pel
fet d'esaer molt inferior a l'import
moderat que formava la base del projecte britànic, que fou sottnés a la
conferencia de Patas de gener últina
havia a priori d'ésser reconeguda
con/ totalment inacceptable pels
aliats. Aixi i tot, el pagament de la
suma insignificant que Alernanya
proposa cstä supeditada a ecmissió
d'una serie d'empréstits internacionals d'ait molt clubters per les condicians en que s'efcctuarien, i tant
mes des del mornent que el projecte
alernany conte actualment unes estipulacions que tracten del cas en
que fóra inspossible portar a cap ele
esmentats cmprestits. Mes encara.
en cas de no poder rcalitzar els ernprestits, la nota alemanya proposa
uns arranjaments que impliquen condicions mes favorables a Alemanya
que la matcixa realització dels cmprestits, de !llanera que per Aletnaaya no hi hauria res que la estimules
a emetre els emprèstits internacionals
de referencia.
"Segona.-Es encara més deplorable, en la resposta alemanya, la falta
íeindicacions mes precises en quant a
l'especie de garanties que Alemanya
este disposada a eferir. Pel que aixe•
es rciereix, cls Coverns ;aliara enlloc
de rebre preporecions concretes i
substancials, no veuen binó tubtoses
promesas i un ajornament a furores
negociacions mancades ale valor präctic, en transaccions d'aquezta especie."
La nota acaba dient que Anglaterra desitja ardentment arribar a un
arranjameut en la situeció perillosa
c, cada per aquesta qüestió. Pcró
de lamentar que Ecfcrta alemanya na
permeti rcalitzar una conciliació que
deni !loe a Anglaterra a trcballar al
costar dels aliats per la saludó total
del prcblcma de les reparacions.Hayas.
Roma, 13.-Aquesta tarda he
estat lliurada a Alma-se-a 11
nota d'Itelia contestant a les
ofertes contingutles en rültiina
nota de! Reich. •
El document italils din que
l'examen atent de les proposieions alemanyes l'han convençut que no pot servir aquella
de base als Governs aliats per
una discussió definiUva.
El punt de vista del GoVern
seguei ,-.essent el ele sempre en la matèria. En ¡'a(' de la
seca siturieb5 financiera i económico, scgueiv creient
ment Iligats el problema de les
reparacions i el dels deutes
guerra. Itälia desitjh ardentment que aquests problernes siguin resolts telilla en 'cumple la
necessitat de reconstruir les
cesen provincies invodides.
Itàlia està disposada a suportar una part dels sacrificis que
siguin necessaris per arribar a
un arranjament económie d'Europa, pelee no pot permetre c,ue
el sacrifici sien' superior a les
seves forces.
La propos-to alemanya no representa un ida complet indispensable per arribar a una disCLISSid de principis. E3 reducir
a una serie d'indieacions vagues i impreeises, aquesta insufielenda ha d'óeser larttcn'a-da Govern italie, ja que retarda, en perjudiei de Loto, la
eolucid total del problema de
les reparacions. Aquesta
pot donar melisa a la
creenea que Alemanya, sota la
influencia de carta elements interiors, desitja sostreure's rol
compliment de les seves p 16pies obligacions.
El Govern italià ha de constatar que la suma fixadtt per a
les repareciene es inferior en
rnolt a neaeleevol :cifra que pugui considerarese raonable,

SATISFACCIO ALS CERCLES
FRANCESOS DE LES CONTESTES D'ANGLATERRA I ITALIA
A LES PROPOSICIONS ALE-,
MANYES
cercles goveParis,
namentals franceses es declaren satisfets dels contingut
la nota anglesa, el mateix que
de la contesta italiana.
El ministre d'Afers estrangers ha declara ti "El nostre
col•lega angles no ens dóna totes
les satisfaccions, perb arrobassa a Alemanya la il•lusió que
baria en les seves proposicions ,
La resposta italiana demostra que els punts de vista D'ences i italiä són molt semblants.
Hem de t'en constar que Mussolini no ha canviat en l'actitud que va prendre en la confe,
renda de Paris.-Radio.
EL 1IAL EFECTE DE LA NOTA
DRITANICA A BERLIN
Berlín, 14.-Segons els tres
únics periäclies que es publiquen els dilluns a Berlin, la nota anglesa contesta a l'alemanya ha produït un gran desencant als cerdos politics.
El descontent es general, puix
amb la contesta britimica es
considera completament fracascada la maniobra del Govern
alernany de les sorgir divisions
entre els aliats.
Anib motin de la situad()
creada, els esmentats periòdics
consideren inevitable una crisi
poli( ica.-Radie.
LES NOVES PROPOSICIONS
QUE SEMBLA QUE PREPARA
ALEMANYA
Berlín, 14. - Comunica el
"Woltammentag" que el Gravar,/ alernany, despres de la
contesta anglesa, té la intenció
de precisar mes la nota aleinanya, en el que fa referencia a
garanties.-Havas.
Govern italiä declara que no
alta produït cap modificació a
la situació i que les ofertes alemanyes no ti han produat sind
decepció. Ithlia expras.sa novament la seca opinió que, per a
la pau definitiva del rnún, Alemanya ha de fer noves ofertes
que puguin ésser úeilment examinades per Itàlia i els altres
aliats.-Havas.
Londres, E1.-Segons manitesta el "Observen", sembla que
el Govern del Reich estä dispesat a presentar noves proposicions que s'aproximarien al pla
britänic del mes de gener de
l'any actual.-Havas.
ELS NACIONALISTES, PASSA-.
DES LES FESTES DE PASQUA,
ES PROPOSEN ATACAR LES
TROPES FRANCO-BELGUES
Bochum, 14. - Ura grup de
vuitcents nacionalistes armats
de reválvers i organitzats pels
nacionalistes de Munich i Hainburg, es proposen, segons informes fidedignos, de promoure disturbis a teta Alemanya i
atacar les trepes franco-belgues d'ocupació, tan avia cona
passin les festal de Pentecostés.-Havas.
L'ALT COMISSARI DE RHECoblenza, emulasari interaliat ha ordenat la incautació de tots els stocks de
cok i subproductes de la bula,
existents als terrenys ocupats
pels amos d'explotacions de mi
nes
Lubriques
vas.
MALGRAT LES DETENCIONS I
LES MULTES, SEGUEIXEN
ESCLATANT LES BOMBES
Dusseldorf, 14. - A Waterchicle, prop de Bonn, ha ocor,
regut una explosió a la via fermentre passava una locornotriu.
L'alcailde de Witterchick ha
estet detingut a la publacM
cast:gada a cent milions de
mares de multa.-Havas.
Essen, agent de seguretat qua procedia a la detenció d'un individu que esta,
va cometent un acte de eabotatge, es va veure obligat a detensar -se. El desconegut ha catee, traslladat a l'hospital, llaves.
LA MANCA DE GARBO A
MULFIEIM
Alulheim, 14.-El carbó comsnea a escassejar d'una manera alarmant. La situació és
greu i si no es posa rernei quedaren paralitzats nombrosos
serveis
ELS OBRERS SENSE ATINA
AUGMENTA CONSIDERABLEMENT A OBERHAUSEN
Dueeeldorf, 14,
jEn nombre

d'obrers sense feina augmenta
considerablement a Oberhaue
son.
Ei moviment de descontentament augmenta entro els obrers
do l'esmentada localitat. Diferenta sindicats han dernanat
augment de jornals.-Radio.
L'ASSOCIACIO D'EDITORS DE
DIARIS ALEMANYS I LA PROPAGANDA AMI-FRANCESA
Duisburg, e.-L'Associa.ció
d'Editors alemanys ha sotmes
un projecte de resolució per tal
que os demani als redactors dels
diaris que presentin en forma
violenta els actos comesos pels
franceses a la zona ocupada
ami) l'objecte de contribuir a
quia la propaganda anti-francesa sigui mes °Len.
Aquesta proposició ha estat
rebutjada per considerar-se que
aixä constituirte una resistencia activa.-Radio.
DETENCIONS D'AUTORS DE
SABOTATGES
Essen, li. - Les investigacions de la policia contra els
autors dels actes de sabotatge
que es vénen cometent han talgut com a resultat la detención
de dos ex-oficials i d'un aldabee de la Comissió neutra -Havas,
LA INAUGURACIO D'UN MONUMENT ALS MORTS
IMPORTANT DISCURS DE
M. POINCARE
Cornmercy (Freno), ia.-En el disC11:3 pronunciat amb rnotiu de la inauguracia del monument aL rnorts de la
gran guerra, el senyor Polncaré recorda que el departament del Mosa
fou el passadi; propici a totcs les inA comptar des de 187o, Pranea estaca matt directament interessada en
el manteniment da la pan, per a no
((majar un conflicte, pere es trobava
resalta, si aquest conflicte arribes, a
produir-sa dogudament i retornar a la
cornunitat francesa les provienes d'Alsäcia i da Lorena.
Sena: perdre de vista les nostres
esperance; seculars, u siguttn tan
càndid que imaginen/ que n'hi ha
prou amb signar un tractat pereque la
Paul sigui un fea
Lo guerra tau sentare la indústria
habitual das germànics, e:3 quals estan habituaba a repudiar eh més solemnes compromisos, lass a lax,rem
que lii haces segurament alemany3 que
en la vida privada no renegarlas da
Ilur signatura i apesta matelxos alantanys len, en canvi, ele que estan
seinpre disposats a creme qua la mentida en política te a toreo hores una
excusa i una justificació.
El darrer Insperi alemany exigí la
calúmnia a la categoria de doctrina
sistematitzis la hipocresia,
Esperent que el Gavera republicä
rectificara tal linia da conducta i abominara de tala precediments, pera
inentrestant, Alemanya ni paga ni desarma, ni =rizal el sea deute d'honor;
tot el contrari, extrema a la Mate
la seva resistencia vielenta i amb els
actes de sabotatge persistcntment sostinguts perpetua el clàssic sistema alemany.
No desitjo que la catàstrofe ale.
mauya demostri a amansa nació que
ha de complir els satis compromisos,
sine> que mes bes (tasajo que sigui
Alernanya mateixa qui es convenci
que aquest és l'únic cansí que li resta
a seguir, per mereixcr la confianea
del mane
Nosaltres reprovem la teoria que dio
que cal no deisar al %atleta més que
els ulls, per 'dorar.
Esperen/ paciemtment que Alemanya
renuncii a la seva resistencia vega i
impotent; som a la Ruhr "i d'allí no
ladee. = menta: no sean pagui".
No hi värem anar per deixar darrera
nostrc Franea, antenaeada i arruinada, despees que tants herois van catire
en el camp de l'honor.
Els nostres morts van volee veme
França resncetada, Iliare, sobirana, indenendent, estimada de tots.
No combateran solatnent per defeasar al costat dels aliats el dret ultrat•
jat; cornhateren també per la salvació dc tothorn.
Certament servarern reconeixement
per tots els eeble.s que vingueren a
la nostra terra a sostenir-hi, amb les
armes a la mi, la causa censé, pera
reconeixern que tots el; nostres companys d'armes ens deuen ensents identic receneiatement.
Els morts aliats, d'entre els quals is
tan respectable el cantingent dele Que
dona França, tancaren el cursi de Para, pera tancaren també el cansí que
condula a Landres.
Els pito de teta ecnstituiren un fort
inviolable, contra el qual s'ese-aria resforç posat eis j0C VI l'empresa d'hegemí-aria somniada per Alematlya.
La part da França fou la mes peli•
ta, en quant ea refereix a la vistäria,
estat la mis gran, però en el dol i
en el sofriment.-Havas.

-O-

-OConstantinoble, i4. - lila re,
presentante da les societats estrangeres han celebrat una re,
unió establint els principia
d'utias negociacions amb el Govern d'Angora respecte a la seva situació a Turquia.-Hac-as.
Lausana, 4.-11a arribat a
aquesta poblad() el ministre de
Negocio estrangers do Grecia,
senyor Alexandris.
Declarä als periodistes que
tá el propòsit d3 contribuir amb
totes les seves forces a l'elaboració d'un projecte encaminat a aconseguir pau general .- Hav as.

Londres, 14.-Comunica l'AA
gäncia Reuter que el Govera
dels Soeiets ha lliurat al representant de la Gran Bretanya a
Moscou la resposta masa al recent ultnnätuni ngles.-Havas,
Londres, 14.-Segens el "Dai -a
Herald", sembla que en la
seva resposta a l'ultimätutaa
britànic, el Govern deis Soviets
proposa qua una Conferencia
do plenipotenciaris sigui la que
resolgui les qüestione ae quó
tracta l'ultimàtum anglas, i en
general, les relaciona anglo,
Declara, segons sembla, que
el3 cärrecs britànics serme
atentament considerats, pera
que des d'ara rebutja leidas:roló
que Anelaterra li fa de propae
ganda antibritänica.--leavas. •

DIVERCENCIES DE CRITERf
ENTRE VENIZELOS I EL COVERN GREC
SE SUPOSA QUE VENIZELOS
SERA SUESTITUIT PER ALEXANDIaIS A LAUSANA
Londres, 14.-Segons noticies procedents d'Atenes, entre el Gavetas
grec i Venizelos existeixen importanta discrepancies d'opini.
Ama aquest rnotiu se suposa que
Venizelos sera retirat de Lausana i
ea designara, per substituir-lo, a Alexandria-Radio.

LES RESTITUCIONS
Londres, 14. - Seguns el
"Sunday Times", sembla que el
Govern dels Soviets ha ores.:
restituir el vaixell pesquer
"Young Johnson", caplarat fa
poc pels rusos, a call'.1 d'una
indemnització de cinc ;: ents ru
Mes or.
Afegeix que el Forein& Of fie
ce ita deixat en llibertat ele pro u
pos taris del dit vaixeil etrque
aeceptin o no la dita p:isposicio -Havas.

L'ASSASSIN.-1T DE VORO1VSKI
LES EXEQUIES
Lausana, 13.-Les exaquie3 t'enebre3 del delegat sovietista senyor Vorowski tindran lloc el dilluns vinent.
-Hayas.

DISCUSSIONS VIO L A' TE S
ENTRE ELS COMeSeARIS
Rige, 1 I, -Erltro divereos coi
missaris deis Soviets tila Un-1
gut neo violentes dieJuseions
propòsit de la nota aeelesa.--.
Hacas.
XITNERIN I LA RESPOSTA
RUSSA
Moscou, 1 4. - Ea un dis -e
curs que ha pronunciat Xitxe,
l'in ha dit que Rússia respondrä tranquil-lament a Fultimätuna angles de Lord Curzon, i
que no acceptarä la provocad/S
que en ell se'ls fa-Hayas,

EL CONDOL DEL PAPA
Rema, 13.-El Summe Pontifex
Plus XI ha enviat un telegrama a la
messió russa expressant-li el seit sentiment per l'assassinat de que ha estat víctima Vorovske-Hasas.
LA DELEoActo SOVIETICA A
BERLIN VOL TRODAit COMaaLIGES DE CONRADI
Berlín, 14. - S'assegura per
bon conducto que davant la noticia de l'assassinat cje Vorowski, la delegad() sovietiea a Berlín ha reelamat immediatament
de aloscou el trametiment d'una brigada d'agents escollits de
la Txeka per cercar a Europa
els pressuraptes cómplices de
Concede La delegació estä convençuda que l'assassí no obre
sol i que l'atemptat hacia estat
conveinentment preparat.-Radio.
ELS SOVIETS VENJARAN LA
MORT DE VOROVSKI EN La
PERSONA DEL PATRIARCA
TIKHON
Riga, 14.-Noticies proadents
Moseo-i e l uen qua el; soeiets caten
decidas a venjar la mort de Voroasla en la persona del patria-ca Tilrhan.
Dzerjinski ha declarat que res :19
podrä alliberar de la nar a al patriarca Tithon i que e:icen cave ne
fas culpable respondria smb la vida
da ' :toso` leal d a Yerovski.- • --ELS PIRATES XINESOS FAN
DE LES SEVES
IIong-Kong, ti. - El vaixell
xinès "Taishur que es enriela
a Shanghai, ha estat atacat dissabte al mate per cinquanta piretes que viatjaven en el maten vaixell cona a passatgers.
s.son del vaixell resultä greurnent ferit. El capitä,
els oficials europeus i els pessatgers forera taneats en les
cabines.
Ahir al matí els-pirates atacaren un vaixell xines i el saquejaren emportant-so un boti
ecaluat cts xeixanta mil [Marea
La tripulació del vaixell resulta no sofgrí cap dany.-Havas.
UN EXEMPLE APROFITADLE
EL BANDIDATGE EN EL NOV
REGIM XINES
Pequín, 13.--Eis bandits que
assaltaren el tren a Xantung,
apoderantse de nombrosos viat
gers, han proposat posar en
ilibertat tots els presoners a
condiciú quo les trepes es retinro imnietliatament i les ante
ritats militare no els t'aposta
cap cästic.
El Govern :cines ha ordenat
al governador da Xantung que
accepti la proposició.-liacas.
Pequín, t.-El Gavetas anuncia
oficialment que s'ha arrit>at a un
acord entre els seas delegara i els
bandite que havien assaltat un tren
ele viatger3 del qua!, en llar mejor
par estrangers, hateen estat retinguts
corsa a ostatges.
Ele bandas se'n han entornat a
la naintanya després de prometre
alliberar inunediatament els presoners i ele altres viatgers del tren
aisa que s"executi l'acord.-Radio.
KRASSIN VA A LONDRES DISPOSAT A CONCILIAR-SE O LIQUIDAR AMB ELS ANGLESOS
Londres, hi-Segons noticies ofiCiO4C5, Krassia arribara densa, dimarts, a Londres per facilitar l'acord
si la resposta de Moscou a la nota
britanica és conciliadora; i, en cas
centran, per liquidar eta assumptes
de la legada> comercial ruma a Londres. Es possigle que Keassia tracti
de cercar un accrd atnb Anglaterra,
perú també és probable que aquesta
no modifiqui cap pum de la seva
note.-Radio.

DOS VAIXELLS RUSOS EN
CAPTUREN ALTHES DOS
D'ANGLESOS
Berlín, Ii. - La "Gaseta de
les Vuit del Vesprr publica la
noticia rebuda de Moscou que
a Murmänia dos vaixells russes han capturat a dos vaixelis
anglesos quo pescaren en aigües russes -Radio.
LES FESTES DE SANTA JOAYA
D'ARC A FRANCA
París, ta.-S'ha ceiebrat CA tot el
territori da la República la testa de
Santa Juana d'Ara En algunes pcblacisma han tingut lloc parades militare
i cavalcades. Les diverses estätuas de
la Santa guerrera apareixien cobertes
da flors i en melles ciutats eeren guarnides les fatazdes.
A la conca de la Ruhr les tropes
d'empatía celebrtrea ia festivitat ami
manifestacions semblants.-Havas.
París, ta.-Malgrat d'ésser el temps
poc favorable ha resultat hrillzra la
festa nacional de jeana l'Arz. En el
jardí de les Tulleries s'ha celerat e
cerimenia oreja!, dipositant al a1znoma al peu de l'estäMa de l'heroina
tres corones de flor, narara l ; ofertes
ael Caven de la Repúbli •/, el pres:dant i la ciutat da Pare; Despees de:.
fileren les trepes.
Tambe davant l'estätea de 11 Santa
a :a pla,t de Sant Aguad desfilaren
dlie collegis i entitats cata r iquet, a les
quals assistí el card e nal Duluis. El
eritner Censell era desees deu mil persones i el segon d'unes trenta mil.
A diverses provincies se celebre
igualment la festa da Jaime d'Are,
essent molt soletnnes ls celebrada a
Rouen, ea la qual pro ame:aren ditcarros el general Casteinau i cl miretre d'Instrucció pública, M. Lis.",
Pera, d.-Redio.
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L'ACC.10 FRANCESA AL
MARROC
Rabat, H.- El mariscal Lyau:
tey embarearä dernä, dimeerete
cap a Vichy.
El grup mòbil de Tedia sla
apoderat del macis da Tallansanit, desprb d'una brillant
eiezäria, malgrat l'energica resistencia dels elernents diseidents.-Havas.
EL CONGRES NACIONAL DE
LA SECCIO FRANCESA DE LA
INTERNACIONAL OBRERA
Parle, 14.-La secció francesa de la Internacional Obre -a
na ha celebra t el seu Congres
nacional, assistint-hi nombrosos rnembres de les seccions de
pros-tilde:t.
El Congrés ha estudiat les
diverses qüestions que seran
discutides en la próxima reunid internacional obrera de
Hamburg, com la pau imperialista i la tasca de la classe obre
tic, la Huila contra la rotuló i
l'acció a favor de les vuit bou
res.
Desprás de 'larga discussid
l'Assemblea ha votat una con,
elusió aprovant el eonjunt dele
estatuts que hauran d'ásser
discutite a Hamburg i dele
pala sortirtt una nova Iallet
nae¡onal,-Radio,
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YA PfIrT,TrITAT

ELS TEATRES
GOYA. — Catite Sorel-Albert Lam- vanitat petulant, eue rostentació
d'una bellesa tronada imposant-se a
ben. "Le Misanthrope", de Moliere.
força de composició, a força de riL'OBRA
quesa suntuaria per "epatar" els bula
Melière, en dur a la comèdia la seva
gesos. Cecile Sorel, quan surt ja
fauna inmortal, escolli per al misantrenca rota la dolça cadena que Higa
trop una preciosa gàbia, un decorat
uns personatges amb els altres, semglagnific, un ambient el més acurat,
bla que digui al públic: fins ara heu
el mis delicat que es pugui donar.
escoltat Molière; ara veureu a Cecile
'Le Misanthrope" és, dintre el teaSorel, que és una cosa més imporpeça
dels
"conaistre de Moliare, la
tant que aloliare; ara sentireu
es
el
que
representa
"Briesgarips i les halles de Cecile Sorea
seurs";
tannicuS" dintrd el teatre de lancine.
que tenen una valor molt mas alta
"Le Misanthrop e " no duu les bat- que les paraules de "Celirnanc. I
regadas camiques i agres del "Tar- aix6, francament, encara que ho faci
tuffe", de l" Avara", del "Georges una gran dama, de la qual admirem
els diners i la modista i les joies i
Daudin". La rialla i la comicitat en
aLe Misanthrope" san sernpre en to el bon gust i que mercix tot el cosmenor. El que sigui l'obra rnenys
tra respecte, eua sembla una cosa
tridanera, mas pensada i més ben intolerable.
deixada ha fet que no sigui precisaAlbert Lambert te una veu amarnent l'obra del públic. Tothom sap ble i ben timbrada, pecó mai ens (laque l'estrena d'aquesta gran maravena la sensació d'un "Aleaste"; cada
Ila teatral no tingué cap xit.
dos per tres surt de tó; al final esque
ésser
"Le Misanthrope" és un
tigua deplorable.
existia positivament dintre la sacieDe rota la companyia l'únic que
tat de l'apoca, un home tocat una
sap el sen ofici i diu el papen as
mica de jansenisme, un paalid rochaRay es, en el "role" dOronte".
ioucaulia; no és un misantrop a la
"Princcsse d'amour". Drama
valenta, com "Timón d'Atenes". per
de Payen
exemple. El bon borne de Molière
aspira a ésser-ho pera no la arriba.
Aquest monsieur Payen ha eserit
Moliere, que adora la sinceritat i
un drama per a madernoiselle aorel;
cree que sala representar a Tunis, a
la naturalitat, posa alguna cosa dels
propia sentiments a la boca del sen
Bordeu, a Madrid i a Barcelona.
"Alceste". Pena Molière, que té una
Es un drama que solament es deumirada objectiva i precisa, compren
ria fer a Tirabouctú; horrible farsa
tot seguir que un auster i un sincer teatral per a un públic colonial negra
a la manera d-Alceste" té fatalment
Es tracta de l'època de Napoles seves puntas de ridicul i de grolea III i Cavour. tina intrigant itafan
mis
s
test, i aquests defectes e
liana, la comtessa de Castiglio, en ja
vistents dintre de la societat d'"Alde les seres; un pobre poeta, una
cesta", en contacte amb "Celimane"
mana d'Alfred de afusset de guara
i eta sena amics. "Alceste" és gelós
darropia, es declara, pateix i se sacrii incomprensiu a estones, CO és
fica-.
borne fort, la passió per "Celimane"
Tot plegar es d'alió mas dolent que
el fa claudicar; després del desenhem viste Es intolerable que una
gany es declara de seguida a una
companyia francesa, aria) les preteno
altra dona.
sions de la que actualment treballa
"Mente" és simplement un pobre
al Goya, ens dugui una obra aixi en
borne; pie d'altres virtuts, si volea,
el seu repertori.
amb una visa:, mis elevada, mis seMademoiselle Cecile Sorel, en
riosa, del mala i de raninia humana
aquesta obra, acredita encara més la
que les persones que el volten, pecó, seva gran riquesa i elegancia de
en el fons del fons, is un pobre
guardarrcba i la seva mediocritat,
honre.
per no dir la seta pobresa de talent
La figura central i formidable dc
dramatic.
l'obra, és "Celimane"; en "CalimaJosep Maria de Sagarra
ne" Molière arriba al capdamunt
de la gracia, de l'aguacsa i la hurnaESPANYOL
untar. Yo hi ha rés al teatre antic
Dissabte vinent s'estrenarà la narmodera tan ben cuit, tan delicada- rada episódica que parta per tito] el
ment pintar i patinat com l'anima nom del gran músic ea:ala "Clavé",
d'aquesta coqueta.
eserita per a l'empresa del teatre EsLa lleugeresa i la gracia dc "Cela panyol pe l
celebrar actor J'aullara
mane", la seva mala llengua, la seca
Montero. Aquesta obra és d'una marriallcta verinosa, l'aplora que li do- cada savor popular i
totes !es seres
nen bellesa, elegancia i "sprit", tot
plagas forma una mena de conjunt amenes es desenrotlien en indrets ben
coneguts de toa abs barcelonins,
d'insta-a i dcrtiftci, de passió i intelafma an i da tacita dels quadros:
ligencia, .i . tot en ella és tan humà
Próleg: Santa Madrona, l'any 1842.
que en cap obra de Moliare es duna
un personatge lamen; o masculi de Ante primer, any 1852, primer quadro,
P:aça del Pedró; segon, Mort dEn
l'empenta i la belicsa d'aquesta "CePau Cocilo; tercer, Els jardins de a
limenc".
En general, 2n1oliare agafa els seus Ninfa (en els terrenys que ocupa cccaracters cómics i els colora viva- • tualment el Passeig de Gracia); quart,
Entrevista del general Espartero i En
ment, fins al grotese i la crueltat
"Harpagon","Pouceaugnae","Sga- Clavé a la Capitania general. Acre sci
gon, any 186o: primer quadro, La
narclle", "Tartuffea "Mr. Jourdain
'afma Pernelle"), paró el cas de rellotgeria de Can Pitarra, ab entren
"Cala-nana" és bar, distint, res és d'Escudellers; segon, Carnaval de
ra6a; tercer, Plaça del Palau; quart,
exageara i excessiu, tot té aguan to
damat i rosat d'una pintura de re- La plaça de Sant Agusti a l'arribada
peas. La força surt dc la gracia i de les trapes d'Africa. Ante tercer,
la feminitat, posadas en açucil re- 1 any 1570: primer quadro, Sala das sarga dels Camps Elisis; segon, el rei
giatre molicresc, on no ha arribar
ningú. I a Celimane", amb tata els Amadeu davent el cadáver del general
Prim (reproducció plástica del quadro
seas vicis i incoherancies, és la que
de Gabert); tueca Pa:ciar/lacia de
cl , ^a na la situada, is la que té la
la
República, anys 1572-73; finan, El
veritat humana dr. les coser. El pobaleé del Mediterrani (Tarragona):
bre "Aleaste" pot anar ai desert i al
moneatir; "Celimane" no es mourà quina La casa d'En Clavé; sisé, Viticas, i, seta Apoteosi.
del acu ambient i seguirà trionifant,
i remará eseent la reina, mentre el
artón rama món.
LA INTERPRETACIO

Crónica Social

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 14 de I'Vl a ig de 1923
L SITUACID ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI.—(Obiervocione d'Europa, Nord d'A/rica i
dtlantio, rabuda* per teSeprana tenia filo):
Baixes pressions al Sud d'Escandinävia, esa
tenent-se per les Illes Britäniques, França i
Alemanya. Les altes continuen situadas a les
Açores. Plou a Irlanda, Dinamarca, Suiíssa 1 a
lq,t el migdi do Franca. Baixa el barómetro a tot
cd Mediterrani occidental, indicant la probable
formació d'un mínimum secundari.

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A LES 8
DEL 8IAT.1.—(08aertsaciona 4 1. Sarda tneteorol6gico
catala na, consunioades per buena):
Domina a Catalunya el règim de cal ntivol,
particularment a la regló costera. Hi ha rosadas a la Cerdanya. La temperatura miisium. ha
estat de 27° a Fui; i j mínima de 3' al Ilac
tangente,

a. VENTS SUPERIORS A, 13,11ZULL0N21,—(&maatrse g do rannosfera Unsre, a g oa 7 del atacir
250, 500
Altitud, metres:
SW, SW
Direcció:
1,
5
'Velocitat metres per segon,
Plató de núvols a 690 metres. Strato2draulus.
OBSETIVATOIII METEORDLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horas cPobsarvació: 7, 13118 hoces
Barórnetre a zero i al nivoll de la mai: 7607, 7590, 7590. — Termòmetre sec: 160, 190,
15'0. — Termómetro huralt: l4'2, 170, lid. — Humitat (centesirnes dc saturaai6): 80, 8i, 86.
— Direccid del veril: ESE., SW., calma. -- Velocitat del vent en metres per segon: 1, 6. 0. —
Estat del cal: tapat, quasi tapat, tapat. — Olas oc de nú •..ois: nimbas; cúrnulus-nirabus;
bus.
Temperaturas extremes a Pornhea
Màxima: 198. — 130.— Minima arran del sol: 126. — Oseil.laciö termométrica:5'9. — Temperatura mitja: 10 8. — Pred)i lacia aquosa, des de les 7 horas del dia anterior
a les 7 hores del dia de a data: Inap. — Itec'orreg,ut del vaht en igual temps: 180 quilörnetrcs.
— Observadons particulars: Forta tormenta a la tarda, a les 18 Mires,

EL SINDICAT DE LES ALTS
GRAF IQUES
Avui, a les nou dell vespre,
celebrarà raunió genaral el Sindical Lliure professional de les
Arts Gräfiques (secció fológrafs), per procedir a l'estudi
aprovació d'unes novas bases
de trchall.
PROCESSA alEN
El jutjat de l'Hospital, sacretarta del senyor Pastor, ha dictat auto de processament contra el president del Sindical
Lliure, En Ramon Saltos, amb
motiu d'un telegrama • que va
adrecar al ministre de la Covernació i quj bou denunciat
per injurias.
ELS CAMBRERS
El Consell directiu de l'Associadó Professional de Canobrers del Sindical Lliure, posa
en coneixement dels seus associats, tant ala que treballen
cono als qua celan sonsa fauna,
que si durant eh mes de mata
oorrant ele que ,stignin en desroberl . de tres quotes, no les
han fet efactives,. se'ls donará de baixa d3 l'antitat, perclant
tots eis drets de soci i al mataix temps se'ls aplirarä les
bases aprovades per l'Assoriació de PatrOns Fondistas i Similano de Catalunya, citant al
Govern civil al palia; que no les
cOMpleixt.
L'ASSOCIACIO 1 DDIIRLRS I
EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT

Ame-elles obres que ens acompa- LA VAGA DELS DESCARREGAr.yen des de la costra primera jovenL'Associacid Instructiva d'Otut, que les reprenem i renegarla i DORS DE CARDO S'ESTENDRA brare i Emplaats de l'AjuntaANUA
A
TOT
EL
TRANSIT
a mida que passa el tempa les situem
wat convoca al personal afecRODAT
i flattern per trobar-los el salita i
te als "Tallars" per a la rela raó, no hi ha cap mena de dubte
Ahir va continuar la vaga unió que tindrä Boa al praper
que ens atrauen encara mis quan deis decarregadors del moll del dia 16, a les sis loores de la
sets ofcreix l'avinentesa de veurc-les carbó, secundant la vaga els tarda, per el nomenament del
gaalitzades damunt de l'escena per carretera i observant-se una delegat de la dita secció.
ama companyia dramática conscient mareada tendencia a agravari solvent. Esperavem amb un gran se 31 conflicte.
REUNID SUSPESA
interés "Le Mieanthrope" de Cecile
La Federació de patrons per
La
descarrega
d3
carbons
seSorel i Albert Lamben; encara tegueix paralitzada. Als dotze ruquors 1 barbero de Barcelona
nían: els ulls i les orelles amorosits
magatzems de carbó que In ha i pobles colinclants ha susps
pal ressa d'aquell "Tartuffe" de Geestablerts al nooll d.e, PGrient, per n'otitis imprevistos la remiar. Confessera que aquesta vegada,
unió gendal que tenia anunamb "Le Misanthrope a hem estar van acudir al treball solarnent ciada per a aquest. vespre.
crrearnent decepcionara. Ni Albur 30 obrera no associats.
Mentres no es convoqui noA ',rimara hura del mala' es
Lambert ens va fe sentir un sol mc,vainent recamaron els seus asment rAlceste" ni Catite Sorel ens presentaren Jos carros, quj van sociats l'estricta compliment de
suggerí una ombra del gua pugui marxar al cap de poca estona les bases de treball vigdots.
per no haver-hi personal dis
¿asar "Celimene".
Mademoiselle Sorel, admirable ma- posat a intervenir en les opaniata, delicias Boucher, palia] La- raciono de eärrega.
Diumenge van celebrar una
tour, tot cl que volgueul Una inacaCRONICA
conferencia 21 governador civil
bable astentació de sedes i picnics,
una riquesa de número d'efecte de i el ministre del Treball. Aquest
va encarregar nil senyor líamusic-ball, pera, una "Cclimane", de
cap manera! El menys que es pot ventós recomanas al delegat reHOMENATGE AL CATAgi
del Treball veies la manera
exigir a un actor o a una acuita frauLANOFIL FRANCES
cetas, que se les emprenen ara Mo- de trabar una ràpida saludó a/
lière, és el respecte a Moliere. En cunflicte. El sanyor governador,
ALBERT SCHNEE13ERó, va
"Le Misathrope" tenen molta mas cornplint aquesta indicaci
BERGER
importancia, més ben dit, tenen tota anar a visitar alón el delegat
El pròxim, dijous, dia 17, a
la importancia, aquellas paraules, regi, confcrenciant tots dos seha tavarna d'art • Le C:miókapit",
aquellas inflexions de veta aquells nyors mol!, extensarnent.
A darrera hora d'ahir se'ns de París, tindrä Hoe el banquat
canvis de to, que van trcient el renda i eta colora dc l'obra, que la van va assabentar oficialment que d'honienatge, oled pul Casal
toraant tabla i humana, que l'entre- . havien abandonat el treball, p3r Català de l'esmentada capital,
sofinlarilat amb eta vaguistes, en honor de l'illustre catalanüguen a les orelles i al cor del públic, i situen sets eis mamelas i con- els obrers de la secció de nah- fil M. Albert Sehnceberger. El
creten i subratllen les sensacions; te- quines de la Companyia de Ma- Casal Català, de París, vol honorar, amb r•quest mote, la tasnen Molla més importancia aquestes drid a Saragossa i Alacant.
Els informes que obtingué - ca catalanófila que M. Sohcoles d'art i d'hurnanitat, que poden
dir-se cantarles, composades i arbi- reno a/lir dalo centres ofieiails neebergar Isa r ea:1 tu a 1 en
trada; de la manera que l'actor cre- ens permelen supcsar que avui aquosts darrers temps amb la
gui convenient, perú, cense perdre secundaran la vaga ultras ofi- publicació de la seva "Antliolomai al contacte amb 13 vida i amb cis 1 raolt possiblement tot el gie des Poetas Catalans conteral'anitila del poeta que lea ha eseri- tränsit rodal, inclós ein tra po- parains" i amb la serie de contes, té molta mes importancia tot vies, eotxes i automòbils
; ferencies que ha donat, a Pa• alzó Que dient ara que ei gest de Iloguer.
rís, sobre literatura catalana.
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VISITES
La Junta Directiva de la Germandat d'Empleats Munteipals
"Ritos i Taulct" abir al =ti anä
a Iliuear a l'Alcalde. accidental
senyor Maynés un artistic pergarni en el qual se'l nonoena
president honorad dv la dita
califat per la protecció que els
Im donat das de l'Alcaldia i des
da, la presiddicia de la Comissió
Municipal de Pressupostos.
sanyor Mayné.s ho agraf:
que ron;inuaria ajudant-los.
El scnador elegit per les Econaoniques d'Amics del País senyor Joan Garriga i Masó, per
a complimentar-to.
El seneral cap de Vesiat majar asnal:yo! de Barcelona aanyor Gil, posant-li en contornemetal da la eelabració de la parada militar dal dijous, al Fasseig de Sant Joan, anob icoliu
caraplir anys ei rei d'Espanya.
La junta directiva del "E. C.
Martinenc" per a invilar-lo a
I'llomenatge c¡ta .; prepara aauast
equip guanyador del campionat
d'Espanya (grup B), el qual
arribara avui de Sant Sebast,ä. !
El senyor Maynes delega al regidom senyor E3colä.
SIGNAMENT D'ESCRIPTEllA
Al despatx da l'Alcaldia
estat signada l'escriptura d'ad
quisició per part de l'Ajuntament d'un tros de la finca de
' Sant 31 . dí" propie'at do les
9evvor,,,, Dn'a-s i Mmiserrat
Parali, que junta les diles finques mutile:n:11s "La Font grapa" 1 Dosc da casi Puig". S'In
pagat la quantitat da 263093
pesseles. Fou autoritzada pol
notori senyor Antoni Llampa'
Iles.
LA COMISSIO DECOLONIES
ESCOLAItS
Aquesta Comissiú assabenta als interessats que les rues•
tresses i inestres quo aspiren
a la dirocch.) i compte de les
colimies d'engnany raltlra que
Sto sol.lieilin a la Comissió per
initjä d'inSIZIPCIPS, des d'ara
fins el dia 5 del toles que té, a
les loores laborables, preseatant-les a la Secretaria de l'esmentada Comissiú (Palau
Bellas Arts).
Per a aspirar-hi cal: Esser
de l'Estat espanyol. Parlar el
catala. Tenir mas tIc vint anys
no arribar ale cinquanta. Tenle revalidats els seus estudis.
Serit un titol de prefert..neia
l'haver rontribuit dos anys art'
terrors al comide i elite celó
de les colönies, amb nota favoralrle .•
CELEDRACIO DEL IX ANIVERSARI DE LA FUNDACIO DE
LES ESCOLES DE BOSC
La COMibSiö (113 Cultura de
l'Ajuntanornt de L'areclona celebra diumenge el IX aniversari do la fundad() de les Escotes
dc Dose d31 Pare do Montjuieh,
inauguradas el dio 8 de mala;
de 1911 i ampliados arob un
nota pavelló l'11 d'abril da lodo.
ni assistiaen tots 3 Is alumnas
i els es-alumnas amb les seves
familias.
La professora de cant
l'Escota Municipal de Música i
distingida artista N'Andreua
Fornells, acompanyada al pia-

LA

MUSICA
•

LA SOCIETAT "IffSPANIA MUSICA"
La Socia'al -11; n panat
ca" celebrara el die 17 , a dos
guiarla de, den de la nil,
'l'Ateneu Barcelonés, la primera
sessiö d'art, per a donar a tonéixer el llana "Poema d'amor
diva— (i losa:un la !latan ia",
original de la coneguda poetassa Na liras-pa Rosiala
Llegiran al patada. "Poerna",
ultra autora, tths celebrats
linares En Jusep Castells, En
Josep Cajas i Era Nicolau Casas. aixi rorro les senyoretes
latiguea Sehier!ok i Gibar!,
'lambe prendran part a la dita
sessió el nostre älulinari, pianista, i la senyoreta Na Elisa
Laveroni, canta triu.
Al dit acte, que prornet veure's rnolt concorregut, han estat invitados les autoritats d'aquesta ciutat.
CONCERTS A L'EXPOSICIO
D'ART
El pr:mer festival musical
que organitzat per la Junta
municipal d'Exposicions d'Art
se eelabrä el diumenge atrito en
el Palau da la Industria, del
Parc, amb motiu de la Expossiciö d'Art, bou un veritable
èxit.
Mes de dues mil persones escoltaren amb religiös silenci A
magnific concert de música
francesa que dona Ja Banda
municipal dirigida per l'ernirent mestra Larnote de Grignon
i pramiä amb entusiastas aplaudrnents l'artistic treball de la
Banda.
El dijous pròxim, dia 17, es
donara el segon festival, inlerpretant la Banda municipal un
gran programa de música alernanya, compost d'nüres deis
grane mestres Bach, Mozart,
15..itubert, Beethoven, Strauss i
Wagnar.

no pel mestre Juan Llangueras,
donä un recital de calmas,
terpralant el scgüent programa ASSOCIACIO INTIMA DE COName la perfecció que ella ho
CERTS
QUINTET DE LA
sol dar: "El passarell testaHAIA
jalara S.'hubert; -Can0 da
Dissabte passat tingué Iba al ColiGrieg; ''Liad", Francio;
Jaques-Dalarozr; sa, Pornpeia la primera Se , SiÚ del cicle que el "Oaintet de la flaia", for''El marinar" (g,iossa), N:comar pels senyors S. Swaap, viali prilou; "De boa mati", Forneils.
Dcspres els anties alumnes rae; A. Path, violi segon; J. Devert,
viola; V. Istardael, violoncel, i C.
de l'Eacola inlerprelaren el ts2güent programa de eani;ons 1 Oberstadt, piano, dedica aquests dies
Joes d'Intants: "Per anuest a la música alemanya, ' fianaita, halandesa i ibarica. El programa. arca
torrent avall", popular; "Randa deis ocells bono minyons", suggestiu, era integrar per das qua,
tets—ntlm. ct, d., Mozart. i O b, . 74. 1:t./i "Gern-oh i germana", Jalaos_
mero ro, dc Beethaven—i el quiatet
Dacroze; "A la terra d2I bon
pä", "El dormilega" i "El cir a. - Brahms, op. 34, per a piano i correr", Llonguaras; "El joc dal
Jaques-Dalcrozc.
La festa resultis :non animada, sortint-ne tothom molt.
salisfr.t.
1 UN CONCERS DE SARDANISTES AIGUALIT
Alga creara que es trazza d'un con1 cure gua, al ba d bala": la sardana
PALAU
de ihament, ni naval qua fe:a estona amenacava pluja es desfeu ea roITAT Internases ames, posant en activaat
r Ins . funcirais ele selvament de cercarsaos, cantear; ael jA st, músics i
LA INFOI1CACIO SOBIE CENcenctirranc:a. Daad, no aes truena
SOS I BADASSA
la Jama diree::va d'una Exposie:6
Internacional decidí de celzbrar, duEssen t diverses les persones
que s*ban dirigit a l'Utflena rant el tearipa que daría l'Exposició,
d'EsItHIS Jurídics dl la Manco- tr.3 grane fesavals; un das manares
de la jU11:2, s:gnifizat prnaera regiomunitat en súplica de que sigui
prorrogat el temps durant el
nalista, aconsella que es fes un contara de sarhaistes; el casa fou tira
qual puguin ernetra prr,or sobre
gut ea considerada i la junta destina
les modificacions que al seu
judici conté introduir en el
per al da concurs una crescuda quanProject° tic Regulada ilota Cent:!at de pessetes.
Vingua que omall prohom regiona
sos, la Rabassa Morta n PI Terlista, está clar, sen acá a fcm un viatratao, l'esmentada Ofi7ina a
l'objart e que no rnanqui a la inge i men:re en corria man, sembla
formad:, aborta ca.p col.:abora- que un abre manbre d'aquella junta,
cid, fa públic que allarga el
signif:cat proham ex-lerroux'sta, gaal
terma esnientat uns dies mes,
la truita conversar, el ccncurs de larpregant al propi ternps a les 1 danates en una "iferi espariola", amb
persones i a les enti1nts que
cacauete, manubri, "mantones", "cheencara no han tramf:s llurs obLIS", "chisperos", "bailes tipicas y
servaai.-aas que so serveisIn res:anales" i, abominable confusioMsme. saraanes.
fer-les en el mds breu que els
Cal advertir que el llar on se celesigui possible.
bra aquesta expasica5 és malt aprop
LA CAMPANYA CONTRA LA de fans, terra propicia al cult:u de
tajas i a la consumada de pactes.
LLAGOSTA
J. M. G.
Ha estat rabia a la Generanlat el sagäent telegrama:
UNIO
SARDANISTA
DE
SARRIA
ca—Associació de Ilauraaars i
ramaders Alt Irrigó en san nono
Per errada d'impremta diguérem
i en el ciclo nobles enva it 5 llaque aquesta novella entibar slavia
sosia ribera Cima s'honora en
constituir a Gratia.
esposar a aqueixa Cornoració
RECORDEM
de la sera digna presidencia la
seva profunda gratitud II:eraisa totes les entitats sardanistes la nesima tasca dula a terma per
cessitat que ens retratin la retada
Manconamilat en farras tragod'audicions abano del divendres a migneses, pregant-li faci present
dia; altrament, no les podem anunla nostra felicilaciö efus . va a ciar a son degut termas.
enginyer serveis agronómico,
Avui, a les deu de la nit, davant
r.bsenyor Raventös, per
el Bar alamuy (Casa de Ccrreus
tingut en assaigs per a ech
construccia), hi haura ur.a audició a
Inc eficaçment plaga.—E1 salucärrec de la cobla Barcino.
da afectuosament. — Palacio,
pro sida nt".
ELS CI.T.SETS DE LINsTrruT
DE FISIOLOGIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Avui contoneara en 1 . 1 lceal
VISTA DE CAUSES
que a la Facultat de Medicina
El Fiscal demanà per a aliquel Tor'
ocupa l'Institut de Fisioleg:a el
tajada Carbonell, acusar d'haver pres
eurset del doctor R. Carrasco
la roba que li donaren a l'Hotel PenFormiguera sobre "Les hormoinsular per al seu úa domèstic, la penes, tiröidea, adrenal i panereäna de guatee mesas i urt dia d'arrest.
tica i Ilur acció sobre del metaLa vista se celebra a la secció pribolisme". Aquest, eursei, consmara.
tara de nou Ilieons, tras da les
Fati suspesa la vista assenyala a la
guata comprendran demostraCreció scgona, per trobar-se malalt el
i tintlran lloc, èha dilluns,
processat.
dimecres i divenclres, des del 11
A la acedé tcrccra comparegui Made moig fina cl 4 de juny, a dos
nuel Ase*, Franio, carretea acusat
quarts de set del vespre,

'Les

sardanes

DE LA
GENERAL

da. Tres obres triadas amb lloable ea.
Cert.

•

Ea la plenitud del sea geni escrivf
Mozart el quartet esmentat, sus dels
mis característica del mestre merave116s. Gracia senyorívola, profunditat,
exuberancia melódica, riquesa de ritmes, idealitat i poesia, junt antb uaa
inimitable senzillesa de procedimeat,
fas d'aquesta obra un model acabar
de construcció i lógica musical, i
sera audició deixa una impressió
esborrable de baaestar i d'optimisroe.
Fou executada amb cura i respecte pea
distingits artistes, que en cera momena aconseguiren belles sonoritats i
notable cohesió; pera sovint notarela
una tendència a subratllar exageradament algunes frases, que ens ion bon
xic desagradable. Es tan delicat el reíais musical en aquestes obres de Mozart, que tot la destaca amb viva precisió, i si una gentil simp:icitat can el
fraseig pren tot seguir el relleu de
l'excepcional, també una dicció massa
expressiva esdevé fatalment emfàtica o
afectada.
La interpretada que els estnentats
artistes donaren al quartet de Becar>
ven ens suggeri també reserves del
mateix ordre; notan: -se, demés, algunos vaciNacizns que comprometien la
ideal perfecció i equilibri de conjunt
que l'execució d'apesta obra exiaelx.
Finalitza tan interessant concert ami)
el magnífic quintar, op. 3 4 , de
Braahms, ben conegut i apreciar aqui.
I. escoltant-lo, ham no s'explica carn
hagi pagut difondre's tan I acilment,
arreo del món musical, la Ilegenda hostil que bau iniustament acusa a
Brahms d'academicisme fred, mostrant-lo preacupat tan sols de la forma i regatejant a la seva música leme-rió i el sentiment.
En aquest quintes sit j troben, admirablernent ponderadas, totes les qualitats que analisi més sever pot exigir a una abra musical per a reconiixer-la estèticament perfecta. Per la
nohlesa del tema inicial, s'impcsa dee
del comenazancat del primer temps, a
on. dominant nombre d'exquisits epa
soda, pana sanare una serena majestat. Res de més delicadament amera t que la segrna para "Andante un
perro adagio", ni de mis suggestiu que
el "Scherzo". amh els seus ramas, vigorosament aceentuats. suggeridors d'a
ntatge U0 combar, alternant amb esclats Iluminnsas i solemnes, com estroles d'un himne hernie.
En aquesta abra és més va agradar-nos l'actuacia ,t el "Quintar de la
Haba", particularment eh els tema=
primer i tercer, Innaa arnb notabl:•
ju,te,a i clorit.
En acabar. l'auditari tributa ale artites en:tal:ates aplau(Fments, obligar
los a presentar-se repetirles regada».
S.
furt de gint pcssetes. El processat es conforma amb la pena de dos
meacs dareca dernanada pel Fiscal.
Pm r basar topar el carro número
9224 amb el ave conauia Joan Llorar,
aquest es causa Tesinas d'importancia.
Arnb tal :natal, fati condemnat el carrear fosa, Calera Alcaraz, a Sati5fer 11 multa de 251 pessetes i 250
171; eu cera-cata d'aulannitzacia.
ASSENVALAIYIENTS PER A
AVUI
AUDIENC!A TERRITORIAL
Sala primara—Sena: asse.r.yalament.
Sala strecna. — Manresa. Ineadent.
Etnia Saayer i "C.:15:71) Artesana".
Bercae,neta.—
Pere
nolleda i Miquel Iberia
PA3VINCi5l.
Seccai prirnera.— Audiència i Drassanes. Quatre orals per cantraban i
furt.

la lucia a bauaNi
Calcina re la irelE8d
Cara ja vàrem anunc;ar,
avui, a la nit, tindrà lloc al
teatre Romea la funció organitzada per l'Asswiació Catalana de la Preinsa, a benefici de
la sa y a eaisa de germanor. Ultra figurar en el programa la
darrera obra d'En Josep Barra
de Sagarra "El foe de las ginestemes", l'èxit de la qual erais
cada dia, es far l'estrena de
l'obra en un acte i en vers "Caneó d'una MI d'isliu", del mateix autor. que bou premiada en
al concurs d'obres teatrals organitzat per l'Associaciö.
Tenint en cornpte que la
Mancomunitat i Ajuntament
van concedir premio per a
aquest concurs, la Junta de
l'Associació ha pregat als senyors Puig i Cadafalch, marqués d'Alella i Enric alaynés,
que honoressin amb Eur presència la fundó, havent promés tots ells l'assistäncia.
Tot fa augurar, dones, qu j el
teatro, Romea estarà animadissim.

Crónica Judiciária

Noves religioses
Conferilicia
L'Associació d'Eclesiàstics per a
l'Apostolat Popular tindrà ha sessió
general de maig dema, dimeeres, a
dos guatas de sis de la toda.
El reverend Dr. Lluís EJM3, president de la Unia Missional, dontra
una conferincia illustrada amb pro'
jeccions, sobre, el tenia: "Les rn,ssions".
Queden cenvidats
els semana
sacerdots.

GASETA LOCAL
A l'assemblea do cansataris pr4 d'haver donada idea deis
celebrada el dia 1a a la Cambra eionponents del primer número
de la Proprelat Urbana, varen del dd 'Diario", que poe desasser aprovats els Irebairs rea- arria d • haver donat idea deis
litzats per la Comissiii organit- o traduits d'altras publicacions
zadora i es nomenä per unani- espanyoles i cslrangeres, de la
mitat la Junta directiva de l'As- /reació que li dona N'Antotir
Brasa i En Brusi i Ferrer, de
socaaeió de Censataris.
Entre la nombrosa concur- la redace.ia fumada per En
rència va haver-hi el mes Solar i Mestres, En Maña i Flagran entusiasme per continuar auer, En Roca i Jornet. N'Illas i
altres, paasä a tractar
els treballa encaminals a obte- Vidal
nir del Govarn la promuigacid d'altres diaris i revistes cona
"El
Vapor"
publicat en 1833. Fau
d'una Hei a basa del projecte
eilaborat pels censataria! , obli- comentaris lamba del "Diario
garia de la regulació i re- Constitucional de Barcelona",
dempció deis censos. publicat en 1820; "El Indico lar
Caralan", el "Diario de la Ciudad de Barcelona", publicara en
; 1822. També explica qualcom
referent a "El Cataiän" i "El
Guardia Nacional", diaria perBarnSons, Xacolata, cacao
tanyents a l'any 1835, i d'altres
Denla, dimecres, * les deu de diaria i revistes anteriors i posla vetlla, donara el doctor En tenora a aquesta apoca, donant
Manuel Doleat una conferència noticia de les impren-itars que
públioa fi-lustrada amb tartajee- els imprimiren, formal, tarnany,
ció cinamatografrea a l'Ateneu preus de subscripció, principals
Entielopadic •Popular. arme, redactora, alca etc.
El senyor Givanel fou malt
30, sobre "Nocions d'anatomia
feliaitat pel ecu erudit i curias
fisiologia de Pull humà".
Aquesta conferència forma treball.
part da la Barre de tres que donarä el dia doctor sobre divulgaCió científica.

CADBURY

Ferran, 30, junt
esglasia S a t
Jaume. VANOS. Pomells de Joventut.

Casa !fui,

El Mont Doré aspaCARDÓ nyol-Aigües arriadas i arsenicals. Asma, Bronquitis; Pell, Diabetis, Grans reformes. afenjador únic. La nrateixa direcció. Combinació rapid de Madrid.. Surt estació
França 833 h. Demaneu ballet
Barcelona -Cardó. In f o r m e s:
Ideal Samaritana; Ares, 10,
Te1f.1149 A, 25 juny, 30 salarabre.
PARAMBES

ci

ShST1211111 SiANDAHD

Garrar de Colomb, 2 (Plaea.
Real. - Casa Francesa)
Abans d'encarragar els vostres

VESTITS
Per a la vinenta temporada, visiteu la casa

STANDARD
i estalviareu os 30 per 100
Vestits a mida per a senyors I per a senyores.
Peparació i reforma d e
vastas a proas moderats.

gant al carrer de la Indeparra

L'orquestra Unió Artística de
Bareciana ha erimunçat la sirva
tasca de restes majors al Casal
Nacionalista de Seramenat i sirgriaix ele dies 13 i 14 a Sampo-

Esznifiples de Oulatcs

Llubregat.

Ferrara 14. casa ‘L n ilr
Miguel Prestar Pagas. da vnit

tus. es trenca el braç (Jara ju-

dor. 20 1 al Sant Vint,
Gaste : 11,st, 27, 28 i allMonteada,
31, 1. 2 i 3 de juny Garra:11a de

QUOTIES MI LITARS

Consultes i tramas sobre la

JOBVILANO V A UNI016

fiel de Reclutament, gestions

Obtenir promplament el retorta de les quantaals pagados
als minyons declorals inúlils.
per

tsitire Rius Prats
Josep A. Clavé, 7, scgon
Despatx de 5 a 11 ; de . 1 a 6

Treballant al vapor "Cabo
Torifiana". Josup Za para Mayar.
es trenca quatre costearas r el
temar drei. El barco c•aava al
nra.: del Prebarx.

TU PESTES
El lloc mas a propasa per
pasear als clics de Paagna
sense disputa, 1-11otel Empalare", que es troha an les n'areix.ia Ruines i el mas fornida
de la "Casta Brava". Server
d'autos per ireatacra de Camallei':, en Iota! ala breas carreus.
Per a mi's informes,,, Josep
Parad:s tal Gamba. Peldfon

803. La Eacala-Erapúries.

CORRES PONSIM

RESM4U01AI01' FlOYAL

de• tot Cataluaya: ls farä hon n ,„ erudicions "La Gran NaNra.a - , Urgen, 42. tercer, jararae:a, Barcelona.

cada dia te dansant de 5 a ait
de. 8. i ! datar a l'americana, do
Se 11.

2 iEt2ra
V

EN

RECL.N31: 1.1onganissa extra
"S!berid' ni pesseles t a 12 i 1,1
quid. 1 Nlontego de porte pura
'Siberia". n pvssetPs 3',31i pie /le
quilo. Vida) u (libas. Rambla
Sara Josep, 23, Telefon 128 A.

13 rimui

CAN 1 1 2 WAT

assageu-la i l'adoptareu

r,

Rambla Flors 213, bolga

qaa.

..

ii

Ini.

1‘ ..'11

k-it--

a la lira del terroearrii ute 2 1. S. A.,

tacant al earier
Tarraaana,
('"iran Mara. de 20 anys
ar gria l lenta fcarlurat al maul,
oca ferida contusa a l'ore:la esquerra ì raniu3rons al eaa,
vanas!: e gravissim. Se !i !rol! ), una lirdra que dala: "Em mala per pròpia voluntat. Ilanrant
mu a la via
pasaar un tren".

Primeres Comunions
D p VöetOrta rio.

itmünfdalori,

vnrios CARDUS
r'7:a.forrissa, 10
El proppa iliumenge, al
Radio-Club Galaluda (Fomeill
del Treball Sarional' 1 . va do
uni' la seva anunciada eontérulicia En Francesc D.. Espino-

I, IR.

Llibreria Subir au, Pi-isulferrissa. 14

A la darrara sessió celebrada
per la fuiial Acadamla de Ibones
Lletrus, l'acacia:rae senyor Joan
Givanel tracia, de lee publicarions periòdiques barcelonines
en les primeras deeades del
passat segle, en especial del
"Diario de Barcelona", el primer
número dell qual aparegué el
primer d'octubre de 1702. Des0

[ili

1

kifE21141S

SPORT

Basar de la Unió = UNIÓ, 3

ARA IMPERIAL

FORA

CAMISENIA

Fin

•

Niw.s gaeitS i Pesca.
Vapor cspanyol "Almazara".
dv Gaste,110. ,mb carrega general. Amarrar moll d'Espanya
dur

Caras:anal:ira
La
Comercial
Casiellunenea.
Llagut espanyol "Joven Pepe". de mamara, irinb tornatees.
Llagut espanyi'l -Gloria". de
J.311Me nú IL II Matra. arnb tomalecs.
Llagut espanyal 'Dolores
Pascual", d'Adra, amb tomaLa casa rnillor assortida en
Teca.
coraates
Vapor italiä "Monviso",
Souase, alar. foafal. Amarrat
ttonsig1A-42.11111.11111."""'"l i i i ‚i i" la Quara
nalari, Caxs S'Upara Agancy.
viniss.s y eres a mh dos
fliasrons u dos salors, a pesseles 2'60.
Itoffibla
i 'torda de Sant
de les
5.

a. Sislarlla ar!geirlinl. a 'ducid
numera:a rilob "1 ima prn.e-

VaixeIls sortits

i

cap a Bilbao i eseales.

Aban:, i conip.ar visitLu
LUCII
eu,aprlcs
I-,
(1 2., la Cepl
kamblJ dè Cnivileta:, 5

les

r-~~s2Emeezeismaimuraw,/,....-p,ureoz•fitit.ilwmegAt:

AN VERLA

I)

Por a sanyors, senyores I narra

LA TEXTIL CATALANA

inom rermisiceli
Immens nesortit en tala? lasulasses. Vcriern nnIcam.nit
Mieses stiputiora a preus
RECLAM: Corle de veslil estam superior, fil3 driblats
ea fi ces. reulables, a Rtes. 45 els tres metres. Vendes ex-.
cluslvament al detall. Plaça do l'Angel, 1; Gran Via Layetana, 25.
se . ... . a

j.

de

•

•

te.47:••t,e1

Llobet

a 5. Consulta econnmica de

pessetes

FU MADORS

d'una manera sencilla i clara

vaaat -fons !le

Is [311aIIS

Preu: 2

Vaixells despatxats
Bergani í goleta
"Flora", en mai. eap a Alger.
Vapor
, espanyol -Cabo Carxeeiro", amb carrega general.

tic" i l a seva aplicarla per medir els valore de les diatrents
h !h i nes i camba-leaealssce
dare empicote rn '1'. S. E.
Va donar lamba förmules pel
calen! ' ds les ousanes d'una eas
pa. de (fries o • eavaleants, :le les bobines a da-

gotip moining r

Vaixells entrata
Vapor eapanyol "Marra", de
la m a r, amb poix. Amarrat moli
de Llevant. Consignalar i , S, A.
de Navega d o i Pesca.
Pailebot espanyol "Mascota",
de Santa Pola, amb sal.
Pitilebdt uspanyol "Carmen
Carter", de Cartagena, amb na.1 cele
Vapor espanyol "Jorge Juan"
càrrega general
la Mall ó,
i 66 passatgers. Amarrat moll
de Muralla. Consignatari, Amen
Per a cernera I Idiomas, Ta- guau].
1111,13111
Pa:labra italiä "Garlo Anqui-meca, etc., estudieu, senyor
—secnisme.
o senyoreta, a l'ACADEMIA drea". de Licalta, amb tosta'.
Vapor feances "Noun",
COTS, carrer deis Ares, 10. Teléf, 5041 A. La mas imporLant Mangan, m'ab ous. Amarrar.
moll de Sant Bertran. Cons,gd Espanya.
natari, Villavecchia.
Vapar anglas "Bankdale". da
MarSella, amb cáctega general.
Arnarrat mal' d'Espanvä E.
coleccionen les fotografies del; juaadors dc Futbol, que es regalen en Consignatari, Ramírez i Delgado.
tots els Itibrcts dc paper dc fumar.
Pailebót espanyat "Maria
Bonmatí", de Santa POla, arnb
Sal.
Goleta espanyola "Comercio"
ES EL MILLOR
Dipòsit per a la venda a rengrós
de Sant Feliu , amb catinga geLa Cambra Morcantal d'aguas neral.
la cantal, recollint las queraes 'Vapor espanyol "Castilla". da
d'alguna! deis S2115 asanciats re- Sevilla t escales; amb carral:ea
altives a l'abas que cometen les ganara! i 37? passatgers. Amar
dones de vida alegre estadio- rat raen d'Espanya NE. Connant - se als carrers mds consignatari, Cornpanyia Transcorreguts a les hores de major mediterrània.
circulació amb menyspreu de la Vapor espanyol "Cabo Tonmoral 1 an perjudici deis co- llana", de Sevilla i escales, amb
fcrços en elles establerts, s'ha càrrega general i un passaterer.
!,! ler
nee-, e *!-.te sno
s'ardani la deguila restriecia de Arnarrat moll del Riibaix. Cangavarnador demanant-li que aignatari. Ibarra i Companyia.
s'cirdini la deguda restricció de
Valer italià "aligliarino". de
Vapor arernany - Airneda". feu a ningú, pena el ereieni imparEis nous campions d'Espen
Propiano. amb llenya.
sernblants abusas.
amb carrega general r transiI, cial.
grup B, san:
Vapor francés "Monnette".
Gènova.
cap
a
Els
bascos
que
han
quedat
CuraPanera Masine, Costa, Comer
Rouen, amb earrega general.
Vapor francAs "Nouri".
fliOuls d'Espanya són:
Montfort. 1:Seseas, Villar, Laluiit
amarrat mall de Sant Bertran. tränsa,
crup a Marsella.
Acedo. Sabina,
Alhadalejo, Barratxina i Rodeig
Consignataria Lupa Parez a'arVapor francas "Mont
Larr'aza, Legarrcta. Germán, IscsúLa nostra sincera felicitació
El propvinent dijaas. dia 17 raza.
' amb carrea.a zen2ral r traus.:, maga, Travieso, Carmelo i Aguirre. simpätics jugadors i al conde ma
Yapar anglas "L. Invicta, de cap a Tarragona.
del mcs que som. (le set a Yuit,
Amb aquesta és la naveta vegada
d'ene.
Amarrar
tindrà bloc a l'Inalitut Francas cardirt, amb calibra.
Vapor alernany "Masar. amb que l'esmentat ccrcle basc s'cutporta
AVUI ES L'ARRIBADA
(Cansell de Cana 338 una con- molt de Costa. Consignatari,
el tito'.
riarrega
gen,aal
1
transa,
cap
a
Aduanera.
Aquest vespre, ca cl corra, a
ferència pública a cartee del Companyia General
Maraella.
vIc-rmerA DEI. arriba a les nou i cinc a l'estackee:
Parlaba' espanyol "Carritos",
director de l'esmenria Instala,
Vapor noruec "flangeald Jan" ESCLATANT
MARTINENC SOBRE L'ESPENon!, retornen cl s novells cazan
En J. J. A. Bertrand. doctor fin de Palamós, arnb cärrega ge- amb carrega general i transa.
RANZA. A DONOSTIA. PER
dc SCgnila eatcgoria.
Iletres, desenrolllant el tema: neral.
cap
a
Génova.
QUATRE A DOS
Vapor espanyol "Rey Jaime
Els de creurr que la malta ces,
Vapor cornee "ScAfer 'no",
"Les savants franeats entern1", da Palma, amh carrega ge- amb Arrea general i transa.
tu y a, tota ella, anirà a retro alta*
°Han trits ri› aUgUri,. prf Aagia vC11
para ins",
pass:ligera. Amardors dcl Slart,roe,tc l'homcnatge
Un I Cbtillat advers pa, ti, jugadors de
'Fambe hi haurä al mateix neral i III
l, a Sant Lluis del Ralsne.
Con- ca Vapor
Ícele i simpatía de qui elan fctts
Institut des d'avut una exposi. ra mall de les Drassanes.
espanyol -Maria", amb Sant Marti ea la scva lival a Guiptissignaban, Companyia Transmercixedors amb nur espIndid trisa:
roa. aquells teien el magnilic esforc
eqwp, cap a la mar.
cid de les principals revistes
el
•
mentirle/nos franCeses. .sxposi- diairränia.
Vapor espanyol "Cata) Cae- de barre d'una faraó brillant i neta a Doncistia.
Llagut espanyol "Ramón Moel rampiéi donostiarra.
cit.', que, sera (Aborta ii públie !
DE, PA f_XIA DE MALLORCA
reno", de Mamola, al/lb torna- voaira", amb earrega general.
Ja dc bell comencarnent se signifi•
has els dies, de I a 7 de la
i transa, cap a Bilbao i eaca8 lis lugat cl darrcr partit net
te
es.
curen pel scu Villa gran concixement
tarda.
les.
eis «arias SaMelluenc u Alfonera
Vapor norucc "Rangvald
Variar espanaol "Jorge Juan" de mc i domini de la bala: tres esols gaanyant 10
11 eS1S Pe r do s go51at
Jan". de Londres. amb carrega arab carrega general, cap a Maobtingueren per obra de l'Albadalede penalty. Fou renyidissun.
general. Amarrar. mall de Sant rra.
jo. Carratscina i Albadalejo, a la priE.iraran. Cansignalari, CondeVapor analas "Banadale". mera part.
minas.
DE
A la scgona i gracies a la brillant
e:Irro g a general i transita
Llagut espanyol "Marrana" amb
actuado de Planas, vl defensa guicap
nr
Alacant.
•
DE RUGBY
d'Adra, amb tornatecs.
espanyol "Rey Jaime puscoa. aqucsts jugaren molt
Vapor aspanyol -Ramón", de V.Sopor
LA
FINAL
DEL E.aMPIONAT1
de
mes,
En
Vallana
comenca
a
tocar
mula carrega general. cap a
la mar , amb pelz. Amarral mall Palma.
coses imaginarles, cona talen dos peFRANCA
Cansignatata,
S.
A.
de Lie%aill,.
naelfs que tirats per Garay toten
L'ESTADI TOLOSA VENÇ
d.. Navegada i Pesca.
elós gols cntrats a Pallejà.
leON DE BAIONA PER TRES)
Vapor halandas "Achines",
Afortunadament, l, victória del
d'Amsterdam i escales. amb
ZERO
Martinenc qucdava novanscist retcrrärrega goneral. Arnarrat m.)11
Paris. 1., --Malgrat el tecrips plc,i
rnada poc abans d'acabar, amb cl
da Barcelona S. Consignataria
una nombrosa concurrencia 331111'.1
quart gol, obra dc Lakatos, que bou
TaiaVera.
pr,ovar al MAIC11 firal de! Ca
cl millor del dia.
Velar espanyal "Jull.2.ta- d'El
L'equip cataba causa falaguera intportar de Franca de Rugby, te
viasa, anib earraga general.
FUTCOL pressió al públic de DonOsila, que no . chsputaven l'Estadi Tolosi i l'ACra
Parlebot eapanyor "Verge
s • absté de dir quc sem ben /1i
de Bamna.
Remen", de Sant Carlos, amb
cons.derar•lo crun um bou tuulp de
Gilanya el primer per tres ras
at
d'Es9nya
E!s prtils ðI Cne g
sal.
primera catcgoria.
contra zcro.—Radio.
Vapor espanyol 'Manita', de LA VICTORIA DE L'ATHLETIC
la mar. atiab 1eix, Amarra), molI
de
Llevad. Cons n gnatari, 8. A. DE BILBAO SOBRE. L'EUROPA
URBES sate"IIRREE

El canferenclant va explicar

1;)

tisnCOMA

k t) al: ro atilde dd
tempot,ida. Gran assortit a
conipel nsncia.
pu rus

Moviment marítim

de "nius d'abolles", passant
despeas a explicar el concepto
da capacitat i dernustrant com
aquesta dependeix de la superficie comun de dues armaduras,
da la separació per un d'elèctric i de la qualitat del malura,
donan, lamba les farmules pel
seu calcar i ensenyant per altim practica:wat la matrera de
construir les diferents classes
de devanats que s'utilitzen pur
a la recepció de la T. S. F.
Va esser molt aplaudit.

eve z peladores i tot

sa, professor i membre !fe la
Camissra . Tarnioa, versant sobre "Solfs i ‘ . apacitats. Son
calcul i construcci6".

C4„LENTADOR GlücK
DULIC.....) /

El7

tira Gerninns, Rambla de les
Flurs, 30.

En un rnoinent do desalat la
nena de 17 mcsais Teresa Laiauera, nigua filias una galleda
Beata. quedant l aorta a raete. El fel (" corla:gua a casa ray a, carrer de Lila:, 66, pie can-

EN arabat.

Saló de Te

Secció Marítima

apsti!gat dele ilospilals de Pa

Consulta d
2. Ilbla. de les Flora, 4, primor

Gola, Nas I Drenes.
82 a

Yacht espanyol "Goi/eto Izarra", a nrbel seu equip, cap a
la mar.
Vapor espanyol "Rita". ami)
rra", arnb l seu equip, cap a
Hucha i escales.
Vapor italift "Gonzaga", anal)
carrega general i transa, cap a
Marsella.
Vapor espanyol "Isla de Pa-

nay amb carrega general, cap
a Cache,
Yapar espanyol "Cullera",
amb carregar general, cap a
areaulia i escales.
Vapor espanyol "Vicente La
Rada". n'ab càrrega general,
ap a Valaacia.
Vapor espanyo l"Tinl,,re".
imh earrega general. cap a 31ei escales.
Vapor ae g lè "Cid", ami) eärr, , ga general i trànsit, cap a
Valancla.
Vapor anglas "Cisnaros" amb
auriga general i transa, cap a
Palarnas.
Vapor anglas "Pinzón", atab
ciirreen general i tränsil, cap a
Stsl Feliu.
Vapor francas "Cuera", de
lränsit, cap a Marsella.

PER UN A ZERO

La nota del dia era el match final
de l gr ua A. aire ei ! ,sgaes a l caalP

del Barcelona davant d'una cooeur•
renda niCs nombrosa que mal.
,El partit fou veratnent de cameioI nat: co es, de malta (1 eceSo. perú durant cl qual la part eictitifica no ce
per colloc. A la primera part
aconsegui marcar En Travieso
udc gol de la tarda, aprofdant la inseguretat d'En Serra en voler trenre-li la bala; la jugada, ocorregula
davant mateix del (liare, no li fou humana/neta possible cenan -la a En
or doy.
Vers cl final cl domini basc s'aeceutuà en gran manera, pero pcgue
arribar-se al dascans sellar nou entre ha lir,
La segona part , en canvi, re nra.:teritza pel pronunciat domini curopcista. que gairebd sempre
blaqucjat tl gol contrari; inca la
dissort féu presa en dir i en cap
ocasai cls fou possible aconscguir
Vanbelat cinpat.
L'Europa perde, no per la superioritat riel seu 6 . er5ari, sinó per
la desgracia de que fou victima en
tot el partit.
El porter base, Vidal, fou el millar
dele sexta, guanyant-se repetirles ovacione; en bona part li és
deudor de) titol que ha conquerit.
Els castres jugaren amb un gran
entusiasme, la qual rosa no vol dir
encert: el desgavell rin cis nidos
ales i els davanters interiors anal laren ctl bona paru la malta eticicta
dels scus csiorgos.
En cairel la partida fou mernoraIde per En Cros, que palesä esser,
avui. el millor avalt•centrc cataba:
tornada també magnifica per.En Pe•
laO.
Sc'ns ha dit que l'Europa hasia
protestat l'acta del partir; no crciem
que aixd tingui conseqUencies. El
partit, en certs moments, bou d'una
duresa excessira, pene, amb tata
franqueen, uns i altres feren C1 QUe
poguercn.
Rcsuntillt, l'Athlitic deinostra que
uo en va ha jugat moltes finals i es
guardä totes les filigranes per a ‘Ina
altra ocasió; el cas ahir era guanyar.
L'arbitratge d'En Rasero no satis-

.BREERMIIIMMDREMEINCRISMIRLICIRE2511131SRISNIMIS
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El

Je les

lilleit

lEsceneRsatlile 1610)
15:

Poema patriòtic del temps d'En Pau Cris
i cd Corpus de Sang
de JOSFP

MARIA DE SAGARRA

estrenat amb extraordinaria Seu. al Teatre Romea
•

De venda als q uioscos I a l'Administraeló de LA PL.1CLICITAT. Dipósit, Llibreria S. Bonavia. Tapinerla, 13

:IECROSZIERR E m mo smaRe e Reareema RRE110
taillainnicruiruc

inrcsaminicra O] ala

SOCIETE GENERALE
o

de

Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de Barcelona
Plaça de Catalunya, 20
os

Tota mena d'opara ol o o i a BalC3 i di Sois]
CAiXES

DE LLOGUER

1

smezzarmaircmccummoserzwerfills
Yaturisto

Sana or;
Doct ora

errandix, is km. Horglr

zioassoNs utpriecficar, rnacRionnusitipsmreeu. ,

eP
teri

pessetes. C.: Mallorca, 236 Tel

aletgesa tocbloga. Enfermetata de
S AIS dona
dels nens. Peaai,
3 e'
i

10. 1.*. pe

maig de

pialada, ;S

g2 3

LA punui
--"'wmatiamee~

met

---,Nnmaimmorse~811

ELS ESPECTACLES
4X4.944e4+044}~444,44+6.3

..TEATRES-n

.

Principal Palace

Teatre Catolä orr,ca
3.7,00 A. Ultima setdimarts. a les cinc
andiós èxit del pm,

s!

ta,

Companyia d'opereta i re-

gran poeta En

ri n ,s•Ird

vistes del

a,a Sagarra. El foc de
rf 3 Qinlstoros. Preus popular:.
ere:mitrada per l'As, a la Pramsa Catalana,
aNit
...a de les gineslasres
.10 la raniaWa en un
..ada e n el eoneurs (T-

Teatre Reina Vict(')nia, de Madrid
AVUI, DIMAR I'S

ia dila Nssociarió i
.losep M. le
d'una nit
fit
l'emiläs El foz: da
-Iteres. No. Jo‘collot

a les den del vespre

Teatre Còmic

e

Arin Sumarte. 19 de niald de
1923. inaugurarle le la tu/morada dInvero. Dobut de la eran
companyla de inmola, opereta I
'Arietes alelgia• per Enric eaut.,
Mes; re, director . I coneertacturs.
RIcard Sandra s Joaep Eapalta. Re•
sonelmen/ del teclee classic esNo . , a tres Quarts de deui
Primer. la tarsuela en tres artes Las campanas de Cuelen, seROn primer arte de la sarsucla. El
diablo en al poder . decorat 1 vestuarl neu per a cada obra, Cas
tuosa presentarle. PróxImament

HNI1
IMEE

Madrid
Aa:'. dmiarts, tarda. La
reina Topacio montei La
ra i,ar Rossy. Aguila. Baoo -•
..r • Lloret. Ni, sise
de moda, gran pro-

.

Demà, dimecres, al vespre,

LA REINA TOPACIO
LA MCNTERIA

Emili Vendre!'

—

Aquesta

catre Novetats4g t

Dia 20 maig, Gabrietle Robine
et Alexandre
en TERNE INHUMSINE
de Francois Ila Cure]
Dia 21 maig, Gabriella Robine

setmana

.

*EL MI

NISTRO:

t
iiiiN?dda d'islic E3
•2:,
.
G1ROFLAN
7. companya ei.i/-11/CG- ,e,' t
t ; divertit vodevil amb müsidrantatica del
A
ea 41:21 mestre Vjec.

E

i

f.1.-re Lcra de Madrid

eeert-14->t-e-eseeee0+04:4-aetig-

la,:aclor der "-ea

Tealre Victòria

i »AR
PP
O
El
3 M'IV]
Ititra Id'

Ferran
Vallejo,
Francesc Vida!. Mesures
Conti. — Avuu. illraarts, 17., do

larda, a dos quarts de
cm-. Vermut popalar. 1. El alcalde de Grifones. i azit. de brema. 2. Ei maestro Campanone,
!halle.

.

ufilf

•Wea
datiaikeere+M4a4Kal
e4-a-:•r.K444.7,2-+Geeedile4-ir+944+

Crän Teatro Espanyol
y ta e. geluvt/ 1 grans
e9vecta e les de

autora, la ilI • O l'avena mestra Francisca Brotad, 2, La revista Ja soc aquí (Nandu). 'rol:
al iYiPloPia a velare els dua exits
del dia. NOTA: El dijous. 17,
tuncid patrlötica, dedicada a

SANTPCRE i EE7111:9
AGSUMPCIO CASALS

1.:nsi 3 1 5 de ait e i ir
. ., .ne, EllirádA 1 ti a-a
..., II. barrera do El czehl
, t . P., a lea den Vetltaia
e Pctit I Pateo: 8A:e:e on

fii2 ta.

. 1 marras , tarde . Pealtés,
•

4,

LA TELGZOIA DE 1, 021
ELG ALLDTIaTS

e

eeeezer.etseea>2‘.-SeidX-Oheeee442>e

presentat Mesos senrers snse In.
Lerrupcid. Esas. Milionària a peBar tau, per la graciosa Deretty
Gish. Cambrer a bord, cómica. Diliuns la ¡clan novetat de l'any el
mes ' ane g a en/les 1 interessant:
Naunk Resqhimate 18 mesas de penalitats l d'exposar /es aoves ald e s els expecheionarls a les reglons
polars, aMb lemperatures de (10
gratis sola ter() per Obte.nlr
agites ,. document in/niel-es eseep-

tei+64444444+0444.044444444
Aviat,

EL GRAN RAYMOND
'per deu únics dies al

Teatre Català Romea

1

clünai A y o, prou• cociente.

Diana Argentina Excelsior

Cada dia
l' è x it de la temporada

•Avui. dimarts. La ?lila indómita, a I segona i última de
La central del llama, Esquivant
el cop, El mar!, SI somni del sereno.

Triomf sorollos do N'aflojo,
Gaieeran, Salut Rodríguez i
les altres principals parts

Teatres lrioif

I

Raquel Mellar - Pilar Alonso - Carmc a lores - Lolinett - Cändida Suárez - Pf/aria Tubau Ofelia de Aragón, Maria Conesa, Arnalla
de lsaura, Consolació Hidalgo, Laura Santelmo, i lee
iii4s 1101a/dos atrae/Mi/1S in-

u

In capaall. t El sacrIstin do San
ta Rita. 2, Reestrena da Gigantes i cabezudos, cantata diver_
ses reinare-de d*eseollides Opee ta celebres tenors Artelli
i Bruno-e-e Aqueet teatro e; kerfuma 41,ariament par les eamisanas Ideal, anuo als acreditats

:g

AR:370CRATIC SALO
PALAU 01 LA CINEreATOGRAFlA

MARIA TUBAU

I ,1•1, , ,/ nce. Salate,, sr5stc.1 Gabriel Lore. Mal- guarida Ola: V, I ALVERt;
1,,e,I311-e:nt
SANZ - SANZ - SANE

Cornpi.giton

1,Lunrr

stee444-044+544.044+04-e-teeer
eieesee+teveseetelsee-e-)441444-tes

t

presentacki del prodigi,
gos-llop Reliampago.

Gran "futre Comtal i
!.; Gran Cinema Bohetula
l nd . Vare
..,,.. ir ',,
e, .•; n mes1l,i
.111,141'1

FRINCIPAl MACE
Cabaret Roma

Y

. 1,13

i105:q

progrerne.,
9
Gentes' del llame 1 El marine,. La
. MItIC3 El bemol de! sereno La gr30

-

peLlieu la d'aenialitat Coronació de
la y ergo del. Dasomparata a Va-tanate. l'ere, I ,pime. ,/,, , oll -3 (.1,,13 grandicua eete francesx

COLISEU DE liartIETATS

Colossals atracaions
La genlal ballarina

MARGUERIDA DIAZ

.0•••••n

El mes elegant
El mes concorregut
Ei mes alegre

Aperan , Dinar - Souper

Craue.stelna tzigans

"Aatra”.

44444-11441+11+444+044÷11444-11.

•

MORENO

Eis acróbates C1aLci
OREEN AND WOOD
1 ,a gemal arth.itd,

Palace Cine
GRAN SALO DE MODA

PROGRAXIES aELECTE3
dimarts, grans le rs a:d is
exn • on/manee. Preus corrents:
p ulula especal , 0'75 pessete 4 . Prctelencia, una peseta. Grans Mis,
einre ens 11 eolossal raia

SALUT RUIZ

Dijous nit. prasentaeia
la gran anmpanyia d'opera_
sarsuela Zuffoli - Ramon Paña, amb la celebraopPl'ula en tres actas, de

Gorenac16 do la Verga dala
Cleaemparats a Valene:a. Len ena
i,d11,111S Interrs
del f liii
LA PILLA DELS DP.APAIRES

Len Fati.
La mujer divorciada
141-0404-C-P444-M44-4444-0-See-a

Al COr de la Costa Brava,
gran adalid, ex-corivent,
amb cel.les disponibles per
a

.aigua riquissi-

lila i abundant que neix da
roca al mateix convent.
Vista panorämica del Golf
de Robes, liles Medcs i Cap
de Creus. A minuts de la
casa hi ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a F.Administració d'aquast
diari, de 9 a 10 i da 7 a 8.

e
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da las velaiLntrern o u° entren:, decidida--

..l reesa eornpletalnent

7+1 i • estatirant. cm foren aaludats
•, a,pas n ni da cilla 1 aplautiiicents. La-

:-...ivaru:O a llor eneontre tot
Je aolar ollait l'axpressió
els cr:als formavaa

.•, •is131 cajr unitaipitt.
i'Xis ve 1'8 1 iaecetlaOr.
'i • f in fi011ii9 da primera frie.

el , 1 companya.—Ua ha intriga,.
...n? Cal veure'l a la tema. Es una
!asta sdanciGs. El otie &cabal/a de
it aa las
ens
Ma iendia
.ii rannimava an al seu cor una
,da la »d preceden!. (luan ob-.
aaaaa; le . 1 41551st Sirle/111P. MPS.
la aellla /l'una separado, no baoan un geet desesperaciú, rebat la

athar persistia en relogi de Mac Erina:
—La saya agencia as una meravella! trua.
una inflar/118 g teranyina, tots els tala
e. t a qua l ean y ergerxan a les seves marrs. El
lubl Ic no arriba a veura la basa del sistema.
le: de la meilat del treball ja esiä te t abans
que Mac Kenna s encarregui duna inVeS-.
Sap on habita. a hores d'ara, cada esa
tafa, cada falsari, cada "chaniagisle”. Té in .n
kratadors a tota els salons, a tots el; tea.

117

Fullati d •

LA

Ciunther.

Deichen. peneatim
Havien arribat a la porta dele salons reserr
vats.
El jove posa la mà sobre al brav del s'u
company i es detura:
n'havies dit que trobariem Mrs. Al.
varez? Qui ea?
—Una cantant d'npere cómica. Una de les
nostres Carmen mes eelebradea. Jark Holbay
destä boig Entren)!
Al salo, intensament illuminat, hi havia pa..
rada ,ena taula ami) cinc coeerts. llotbay i
dues dones molt escotada:. llamaren en ena
mar els dos joy as vives eeclarnacions de repretz.
— Em

sap greu... els negocis... ens ha estat
impossible venir mes aviat—respongue Gua.
ther cenes afrair altres explicacions. 1, ser
gur del aeu efecte, digué:
—Probablement ignoren la noticia? El poa

Casimir Vicens

Despatx: Tallara, 72

Talaron A.

5090

Fabrica: Carrer Bonavent (pie
xim a la Traveseara de Sane)

BARCELONA

Liot

condensada

EL PAGES
CASA TORRES
La que ven mes barat nanas i ardes. Bonavista, 4
1 0, pro') Passeig de Gracia.

e1.19,1111110.1.111211.
.
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tres, a Iota els hotels dubloaos. S'ha comes
un robateri en una banca? De deu vegades
nou, p ll us durs, dula les vint-i-quatte hores,
qui ha dunat el cop norries mirant quia dele
bornes inecrits a la aeva 'lista de "vigilaia"
ha deeaparegut.
—Decididament, el misteri es rupit mes
obsour del que ji euposava—respongue Beleher absorvit per la sa ya idea-7.411,M dotarna de. persones peden haver pros la baga!
—Penses encara en :Un:. Dryant2—va dir

Fürica de Froducte e Cerämic s

vtik44-Z-f-44444-(4.1444e.e.»49 ;
.-n••••n••••InN11n••nn••••••

SE1NANTA-r'

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

Hin**

I..1 laiTi0.5.n troul.r.

liSEM

NsEcTiciDA
7ApAD

Ra;cles de ‘'al i ncia I artlcles tic construcció

c
,
, z i lf, pel te

WALKERS JUVENILS
Ei nulabflissim 5rtista.

L UDI1,135
Asalto . 28 Farnmua

Alkj i, dimarts, tarda, a 1111
quart Je rima Dos interesaants
parida- a matella. No, a un
quart d'onzr. Dos extraordinaris partits do piloto Primer, a
pala. Quintana II i Aguirre eontra lrauregui i deuregue Segun,
a ristella. Oscar Palau contra
Iturzaeta i icheso.

y
4/
1,24e44*.».44Y+4,444494-tell4

c-: TREBALLS D'ISTIL

Al minuto. Gajal

Frontú Principal Palac,2.

LA PILLA tNDOMITA
L'inler.,,.saril ,f1,,fer!/:1 . Eshuirant ti
al lisia Gaerga

1 Urans prOgranleb. Pl'OjeCIG da notables pelatculea

OBRES

CONCERT

ESPORTS -

e

Kell-54~4~4~C+944efee

L.1-1)04,CA1JO

ANUNCIS, ROTULA, PAGAN» I

ALLS

Asalto, 12. Telefon 3,332 A.
El muslc-hall de les caras boniques.—Avui, a dos quarts de
guaira i tres quarts de deu nit.
Ealupendissim exit deis nous
debuta. Marietina u Yankee, formidable suecas de A. Barcena.
De set a dos quarts de den. i do
una a quatre de la matinada,
Aperitif - Dinar - Tango - Tzigans Tyndall. Entrada rimb
consumació: lardes dies fei
neta, 1 pesseta; nit, cadires latermita, 7 pessetes. Nova direcei,-'. de euina, Selectos coberts a
sis pessetes.
La mittor ouina de Barcelona!!

el-e+34.44444.04->e+44+04.1+Pe

+ DatriNee dia do la temporada
Y Astil. dimarla. tarda i nit,

ICMInr2in

Dijous próxim. segona jornada de El casig del col,

enneii,11

Vibra d'Armand Oliveros. Indsica de l'emtnent bariton i gran

.TOSEP LUIS LLORET

• KLIRSAAL.1

naugularia de la temperada De1 i5 ittmeereii . zunb lfl presentaclU
hre,i ihnu de 1t ~panca can-

FerrA,-Pigui: figurita
Seei Eng ege dI till, 4.1e1 . 4916 I

(Strauss).

EDEN

14+00444.44.0.44,444+44444+44

i
J.

De venda: Vidal i Ribas,
Segalä, Casa Serra, Farmàcia Creu Roja, Vicens
Ferrer i Cia., i totes les
bonesfarmäcies del món.

iarina

Avui. Chiquilín, Aigües errante, Retribució, El senyor
Tributet, La falla indbmIta, 1

lernaeionala.

cional

Dirigira l'orquesta

l

i

1 ,1?fon
1
COLISEU DE VARIETATS

Tem p erada 1923-24
xtraerdinaris t'unes. Les grans
rstr e iles de les vanetats

Divendres, 18, estrena sensa-

Prolagonislos:
Pinedo - Mir - Ballestee . Vendrell - Borl

--

Avui, a tres quarts de deu.
Segun concert per l'orquestra
Pau Casals ami) la cooperació
la eminent pianista Fanny Davies. Preludi de Lohengrin
(Wagner). Divertiment 'Mozart Concert. en sol major
(Beethoven). Orquestra i piano, Don Joan, poema simfònic

I CINEMA NOU

0+24444.04+0.444444444.4411

Teatre Barcelona

Gran via Layatana.—Avui di-.
marts, Els perilla del Yukon, 7
i 8 episodis; L'home encobert,
La filia indómita, 1 i 2 jornada; ChlquIlin, Somni Ideal
(broma continua). Continuen
els èxits del tercet Caballero,

MUSIC-H

de la companyia.

PIRIfICA 1 EfinIFECTI LES SilliS

Cinema Princesa

Gran Teatre dei Liceu

Teatre Victòria
JA SOC AQUI (Nard)

Preu: 5 pessetes

CONCERTS::

11444•0444+04444tiA4444444.»

TIVOL1
JOSEP I.LUIS

Aviif dimarts, ,gxn crelvent, lateen t rollt del pata artista decki•
Cenen el conipany I deixeble de
Charlot, celebre Ja a tot el men,
Chiquilin hottpicii, sor011ÖS exit a
Nosa York Londres I Paris on sitia

Es despatxa a compladuria

coniptadllnia.

l'Eaarca. de auarnicia en aque-s -

,.

t

tars i interprcts. Nit, u tres
-:uarts te deu. 1, L • exit en das
71 n • !, , I le la, sanvar n aas
oaas 1 1. '/•açielsea Brotad i
Valls, El sacelstän de
Santa Rita. 19i". de la tanipurada. Dirigirä l'orquestra la. seVa

rai g a Aran!,

z

4:011ePpen 't 11nemas,

Moreno, Ignasi Cornada
Marca! -Rosal. ele. 3, 1.7.1 revista
Ja soc aquí (Nandu), exit d'au-

2 juny 192j

UN

I,

en DEMI -MONDE,
de Domas
Dia 20. tarda, a las cinc. La rencontra. Dia 21, tarda, a lea cine,
Terco Inhumaine. Es despatxa a

Cataittnya

•
EL VATICINI 0 S. S. S.

P11([1111

altres.
•44+444444.4444444444•+0.

444+4+4444+4449+1144+114.4.

nit, a les deu:

LA ESTRELLA ERRANTE

Direcció.

abert rabonament
lune,or.s do nido a
iiimeeres di‘ensenyors abonats
a-mporada d lintju an.ra . se lb Ti/.8erla p an le..
%. s lecalOats fins

CLAVE

4134 A)

--CINEMES---

19 maig, Gabrielle Robine
et Alexandre

et Alexandre

etee-->efeene'etetIe‘le44-450-34-~te

u

en LA RENCONTRE

EL PRINCIP
CARNAVAL

'0
+

ENTREN.'

LA LOCURA DE DON JUAN

Tetaron 3.50 0 A.

Dia

•

DEPURATIU VEGETAL

Avui, dimarts, Ela perilla
del Yukon, 9 i 10 episodis;
La tomba india, 2 jornada;
La novetta d'En lord Byron;
El 15 preludi de Chopin,
El dellri de la velocitat.- Dijous, estrenes: Els perilla
del Yukon, 11 1 12; La tomba fndla, 3; Sota dues banderas, per Priscilla Dean,

da, a les cinc:

4444+e+.44444444444+444.„›
Teatre Catalá Romea

L'obra teatral del dial

°G

Igenumental -Padre- Walkyria

Dicsabte, 19 mala

dimarts, popular, tar-

sensaclonals reestrenes.

ee.a;

pe:

(Telefon

>0444444444444444+11444 4 44

4.7-ae-a•X`4•Z-Gatalaa-G-0-4.0.44.-aatae-iaaa

Tzatre de la Sarsuela, do

de la narractU popular anecd0ttea
de la tilda (Pon gran Mutad b . portada a l'escena catalan a . dividida
en 4 OC/PS i 1C duadr03 . Original
d'en Joaquim montera.

QUERINO

F. Palos, Promesa real.

rieles del mestre Gilberl

t..ca:pany i a da earsuela l
Pinede-Ballester
del

ceeopanyla de comèdia

nyors Domenec Monjo Serrano.
música de J. Ortiz da Zarate

de l'opereta bufa en tee:

VOLI

NINfgl ioto

Gran Teatre Espanyol

QUELL . TUDELA - AS-

irena del ion]' infant il. en 1111
adle i tres quadros, deis se-

EXTRAORDINAFII EXIT

El foc de les glnesta.
d'una nit d'Istlu. Es
a romp.adurla.

Ilti+~~4444444444444

Teatre Nou
- - ----Companyia de sarStlela de
FREDERIC CABALLE
.avui. dimarts, 15 de maig de
1923. tarda, a les 430, a preus
populars. 1, La caneó da la
Rambla. 2, Debut del nuvall barilon Josep Carbonen, amb la
preciosa obra La dogaresa. Nit.
a les 935, colossal cartell, els
dos exils de la temporada. La
caneó de la Rambla ) La montarla. Dernä, dIrnecres, tarda, o
preus populars. La caneó de la
Rambla 1 Et húsar. N 1, a les
0'45. La caneó de la Rambla i
La morterla.—Div e ndres, es-

.

—No ée cert—replica nra. Alvarez. — Al.
guns howas. efecliaamenl, aún d'una natura-lesa recaleitrant. Pera jo cree. Tte. una ilona,
pdo. pee perspicaç quo agul. julja del primer
cep d'ull au noma+ que troha es o no suseepi
tibie de camar-se arel) ella. No es alai, Sims.
Fontaine?

--Molt eeleta—riespongue Mea. Fontaine,
fent pasear al seu plàcid eeguard per sobre
els convideia.
nient.—Les Jenes s'enganyen tan facilment
com le, dones,
7ir.e. Alvarez, el cap tirat enrera, ezaminaNa.
Belcher anda ull inquisidor.
—Teddy, us eaeareu amb la primera dona
que haure decidit de eonduir-vos a Faltar!—
declara ella solenmement canija de le3 halles .
deis altres.-110 veix, o sento!
—1 en que he coneixeu ?—interroga Jack
Holbay.
—En els afee, ulls.
—1 Mr. Gunther?—dernanä Belcher una rata
ea arnotnat, per decantar l'atenció.
Mra. Alvarez somete Gunther al matad exaroen:
—Ab! Mr. Guntlier (i 3 un subjecte tolt,
per?) molt interessant. tata; en pen-see, Nra.

Fontaine.

En la pregunta traspuava una miqueta d'ia
'onia. Mrs. Fontaine, sense recollir
espongue assossegadarnent:
eeBrUee es .eastträ, segurament, però quan

rullpti de LA PUBLICITAT

—Com veis dir?

—En una época Cl] què Iota la neistra his.
türia es resumeix en l'espandimenrd'una societat comercial industrial, ens trobem so.
brecaeregals do funcionaris inntile. Legisladora, jutges, que per termo mig cobren cena
a st n al menys d'un miler de dblors (en molts
priS8oh i»olt menys del que els ha costat ferse . q egn. ) reben de cop i la responsabiWat de sentenriar i d'aplicar Beis que afecten
Iritlilins dendividus. Si algú vol saber com un
home poi. seguir una carrera dificil, prepalar una realecció co.-,tosh i pujar una familia amb rnenys d'un miler do &dales, limara
d'admirpr- se que Mhi hagi algun que encara
tingui el coralge de restar honrat.
A América no tenim la mes Ileugera Idea de
la valor del dinar. Les professions més mal
retribuides i de les que depèn l'existència mate rs a i l'energia de la nació, són precisarnent
les deis ministres, legisladors i mestres. Te.
nim tninietres que vaien amb cinc cents dötare, mentres amb sis cants, legisladors ami)
rnenys encara, mentre que el ferrer o el lampista que no guanya correctament mes de cine
dòlars diaria ds uensiderat coni un horno intalad... El reaultat d'aqueat estat de coses el
tenim a la vista: la pelltica s'ha convertit en
un ofici cera els atices, tan poc escrupulda
com els altres. La inattistria es a la mera del
legislador i el legislador se n'aprofita. Per
atad ea que podeu trepar en els araius secrets

1101Te
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35 pies.
Camises americanes 'Gran Moda ' , obertes dalt baix amb dos colls, 12 ptes. Tres per
46 35 4C
Camises Esport "Colors novetat" amb zèfir fi i colls i punys erts, 12 "

MA

ÇONFECCIO I MIDA ES,PECIALITAT

Camisería - Corbateria Güneras de Punt Mitgeria

a 3 pessetes
'8 3

assortits en corbates tot seda
Colleccions importants en Elàstics Guyot

Grans

24 . 26 . PORTAFERRISSA-24-26- TELEFON 1574 A.
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LA PUDA DE BANYOLES
y cs, AnbilSl dol doo-

Algüea sulfhfdrIques, sulfh:dratades stdiques, ollIcatades I radloactl
ser Oliver i Redes.
Sea les que contenen m.s flice collar/al i ellical bcliü.
La Pude de r anyoles, pu' les cecee :alee d'inhalador:5 pulveritzacions, departaments
kle banys i duts, és de lee mi llore d•Espanya.
La seca temporada amer e n el prIrne de Maig i fineix el 51 d'Octubre.
Produebt ~aculases efe 1 ..a: en les dolisacies de la pell. en l'aserofal:eme i pretuber,
tulnsis, en les afeccione cran.ques de raparen respiratom. •n la litiasi renal, en la t'ariagibe de carácter artritie i demes manifeetacions de l'arlr;lisme.
o s de les
Per als avariosica i mercurialitzate, alg•üee dc Danyoree sita substitutiv
d'Archena. En ires hores ce va de Barcelona a Banyoles, trobant-se situada "La Pudo"
prop del sau formosiseirn Rae. de vuit quIliemetres de porimetre.

F. undasla 1761
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Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.
Curan ei Estreñimiento

1

1
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E
tta
19
3

Gra•rt assorht en tula classe demonios per a ge;u r s, PaIles per a granisate, Trenca-gele, eta.
Gran estoc on peladores de les mas acreditades marques
A:110es da superior qualitat por a matnu 1 taufa

lar

4

a

etc.
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bli

Lis PM", de /3 AI4DRETH. purifican la
sacre, activan la digestion, y linipan el
estómago y los • ntestina . ":siunulan el
bfgado y arrojan del sistema /a t,i4, y
demás secreciones va.auclaS. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece

.

Ag eiguis l graaves el

. .,rta Vit

a Las nro
la notara
5‘..c.e.

el si5terua.
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Eatro5a0ente. Varales iernna:vinnin Lengua Suela. II!.,
0o:ar 00 Estomato. :Ligero :ton, Otapepete, er0 001 il.ac.Ca.
!Llar.% y lo. e...441. Que G.an. 5. 4 t'apure. lt. Li 4.gre,
.
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1-:s la reina de les aigües de taula
DE LA 'VALL DE SANT rANIEL
Depositan: JUS7P PAGANS Ponent, 22
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Emplastos de
Remedie unlvergat
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DARCLLUNA.

ele beiCS
to'

42 ‘2,9 "CV, fe.
Aries crin:_rtes. Curacid rápida segumojaocant araren especial. ANc de 4 a G. Festius, de 10 a 12 (económi-

G. A lo ni
bau, 5. — Do 12
ca. Unid. 20, dc 7 a U•

¿QUE ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los aneNonor}?
Un ANTISÉPTICO Y un RECONSTITUYENTE
Para casos tales, nada como la

7

4ist.•

1

,Aetjejetssz

•

•

sen y or de zn a 12n p 10.
VestIts neu
de 20 a 61) pe - 5.
Ame r dril senyor. de 1 5 a 13 0 nts.
Amer dril Ave, 011 a 25 pl..
‘'eetit5 dril
de 5'75 a 25 pies.
de le a 30 pieS.
Pasta , dril nen
Er.O/ai0 C.Listaula ile geneles per

VnrtItS

Ciisa eji
HCCPITAL, ell

que en (erina apropiada, reene el antiséptico y el reaanstituyeate
poderosos, la Creosota y el Clorhidrofesfato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los OATARR012,1as
EitriofiQUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y ls
ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y las fuerzas, agota
las secreciones y previene la
C. »e:ro'
,iun,„
BERCUILOSES 111.3 •
• 'uva

.5

eenotantleoglil.""

1.d5

•TOMADLOyCURAREIS
ckretb e P A5t!ll eno .
1.14014o,l'olvO.Consprim.cum.
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EZ 1-nic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 39
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calf, tall angles, doble sola de cuir
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Ptes. parell

ratos

ERNESTO

PAGLIANOzzliAPOLE5

.5AN elaiAr.o

Maquines - Fines

AUTOS

Liquido a la fäbrica mateix les mostres i calçats amb
tares que no po-

Rebuts els darrers
models de xassis serie 16 vàlvules tipus
BRESCIER.

dem lliurar als
comerciants

sIonrara rebent la
visita del públic
esportsman

EXCELENTE DEPURATWO
;1" REFRESCANTE DE LA SANGRE
CURA LAS ENFERMEDADES DEL

IMPORTANT ESTOC

LIQUIDAC/0

c.A.rminos

Maquines aoves.
la majar part de

BILIS, INTESTINO:, cic,
EXCITA EL APETITO
y ns-rist . r..\ LAS FUNCIONES

rnoct:Dr.NCIA

AMLIUCANA
Casp, 112,
xantre Rugar de Flor,
«ti a 2 quarts dl
Apart al de Correu,r , 6C2

[KM !iligit

t.'-':?VttaRY. 'ERNESTO

PAGUAN O

Preus ,de Saldo
Fürica de cilçal:

trrArIA

E/

VENDES AL DETALL E

Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Fina! dl le3 Ras)
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II 15 II 51 II

DR.

GALLEGO

vies JI nIlS rnalri0.
de la bienoiraata v1001,5. Traer.
Mcnt ovelusm. rente Cl .• 1 003110 I R.
a 1 l de C., a 13.

El e !Vi-A

LLULL.,2:
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Commial Allio-igo

Callar Vaitncia, 228

Dio_Es-rtvo

Fx”.iser.

BUGATTI

BARCELONA
ADNUNISTNACIO de fulqu • s. 5. Llann
S pral.
:. a 7 Mtinlaner
VENZA Gutilullna iraysa. Minerva Tilad,adora 1 Iletra. neo. Bonavista. 15 . G.
PCR Munta- de nou o Ce •nqurir l a .
nrt,a la en mana d amelo de gran
1,nu3 u Cata/iinya 1 encara mes grefss
n r ,,itael6 s Ebpann. n.ol1elta canal*
, ,etteiti a Espiren Sei lICIts tapia.
0 • iìOO rsetes lernZ
Irr une,
eonelxcut lanricacio t eltentela 1 apte 4
per dirigir Ven:2,m Come?.

riaiment. ()temes a LA PUBLIZ:a.C.
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Duce r,e5 venc per :"3.000 pe5seles

el CZ$2 prop o l'o v a Gran•Vis C.
irseem>11. reces 5 per 120. SuS Creu.
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tela empresa importan( un cy diversos
ara que no Una prudent de publicar. Es per
:a() que ele hornee do negoci penetren en la
r elftira i hi coloquen lime chalares per pro:... gir-se contra les vagues i contra el "cimalago". Ala() és públic notori. Ele grana diaria que denla publicaran editorials indignats
1) coneixen perfeclartie.nt, peral es guardaran
r reu de dir aquestes veritats. ome el Trußt.
• PlAt là ntin sera sacrifica teorn a victima
riopiciatbria. El públic s'assabentara que
abvezmionava secretament un partit politie,
• •e concedia pretextos sobre valor d'expecu•,( . ; ó i quo feia mane i manegues amb la i tel.
.1 públic s'irritara i Majendie sera un borne
1-erdut.
—Estimat Bruce, si la podridura arriba a
z-quest wat, com acabara. tot plegat?
—La fi d'aquesta crisi assenyalará el comen
• ,rnent d'una aova era en la vida nacional. Es• •.-indrem honrats purificant-nos en el cura
• , la generació vanidora.
—No suepitava pes, certament, que por: :•siu tanta filosofia a dins—va concloure
: •Icher, molt impressionat.
—No he treballat mai tant com el dia que
contonear a divertirme—replica el para.
• oal Guntber.
L'automöbil saturava davant les portee
• e• plendents del famós restaurant Lazaras.
• i local, collocat al Baldar per reconaixec
t..e que entrasen, ge desteja en reverencies.,

111) - Fulleit de LA PI.413LICITAT
reicher. que la tractava fria anys, apeeeiaca m'Al la seca distinciú, La eomplimenni
gulantment.
vingut aqui anicament per vos, Llumha, 1 aspar° que ine*ii recompensareu.
Hoibay larcia combinat el dinar, pera M1'13.
'Alvarez, per esperit de contradicció, va dedicar-se a modificar al sin' albir la 'lista de
plats i de vine. ¡m'aparara arab la seva tirania al dissortat per deniostrar millor a quina
mena d'eselavalge l'havia redifit.
—Com és que encara pe velen casat?—pre.
ganta Mrs. Fontaine a Beicher. oncetant co.
ratjosament aquest capitol intitn.
—En fajo eoni un mandrOß que soc!
—Es insonsat, Teddy, heu tornat. a la rivilització des de fa do 3 meses i encara no
etteu prontas?
—Dubto que tenga' proa ranciar per al ma.
frimoni —repli c h arab convierte,.
--Com? Que diu el vostre Teddy?--•inter.
raga Mes. Alvarez, barrejant-se a la conversa.
, Belehrt repell cl sea veredicto.
' —No es cert—replich Mr3. Alvarez. — Al.
1 demà, comte amb el crac!
• Aquesta va fer una ganyota graciosament
'escéptica. Belcher va defonsar-se furiosa-.
xnen1.
_Vosaltres, los dones, lotes bou iguale!
Creieu irresistibles lis irrita que un borne tina
.1; ui la pretensió gle átf.usit,yol,

SEINANTA-I.:!...
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brissÓ Majendie cc a les capees. Dimissió toreada... i denla, compta amb el crac!
Alcabores van succeir.se una colla de preguntes preeipitades. Holbay, un minyonas ros
que cantussejava al piano ce.tata talment
trasbalsat que oblidava ele seus deures d'art.
fit rió.
—Apa, Jack—ta dir Mrs. Alvarez fixant
reicher els bells ulls d'eepaneola—, presea,
teu-rne cl vostre amte.
Després d'una presentacid en regla, Mrs.
!Alvarez, que por -pose" afectava una familiaritat exuberant, tut a l'esquena de Boleher.
—Wagradeu molt! Seieu aFrneu costal.. llo
ex:gAxo. Mr. Gunther i vos, Jack, deLxeu-nos
en pau ami) les vostres históries de parucl
Heu do distreure dues dones el-miseree'. Atab
us batirla de bastar. Velan Jade, obeiu-me!
Beleher oferta ja el bree a Mis, Craig Fontaine, vidua inVe d'extraordininia elegancia i
admirablement feta, que Gunther anomenava
familiarment poi sou nom: Lluisa. Tenia tot
just tjnt-i-sis anys i hacia heredat una enorme fortuna del seo mara, mort un un "steeple-chase", feia tres unys. Gracies a aquesta
fortuna, podia donar lliuro cura al seu amor
a la independencia. Acompanyava gairebe per
tot fin/filler, i la crónica mundana hay al lenes lia N'oda Ilur mairtinoni. Noma
ella desitjava ardentment aquesta unió por
be que al fons no tingues cap esperança se.
riosa

Fullelf de LA PUBLICITAT
-Bah i No hi ontrem—va fer nunther,
hacia perdut l'embranzida.—An n m a menjar
un boci en qualsevol restaurant. Aques.t soroll en fatiga.
—Maese tard:—‘a fer Belcher, designant
el bree d'una dona que s'agitava deseeper a
-darnetufi—Janshrtv.
I, recordant tot d'una el consell de Mac
Konna, va preguntar:
--Qu ina histeria es aqueela que corre a
propósit de Nlajendie i Mre. Bryant? Ne estIr
gens informat do xafarderies, compreneu..•
Gunther va fer senya al groom de tornar
a trincar la porta i, dret amb el ami amic :obre la mora -via, Ii comptà els detalle de lea
relacione del finuncier amb la dona del . pro
-pielard"NwYokSt.
—lin hola pot creta° o deixar de creure
aquestes enraonioe—va posat el
carácter de Majendie, cree que són unes relacione parament plulöniques. Per que no!
NIajendio es una mena de cavaller a 111 valla
usanea. Bryrint és un poca -vergonya, lrenta
anys mes ven que la aova dona, que mawahts
el sea terno i el seu diner amb danearines.
No Ilfestranyaria pala que llagues aprofitat la
intimitat de la seva dona aieb 3rlajendie per
fer-sc avançar sumes importante pel Trust
de l'AtiOntie. Daten que Mre. Brytint eetata a
punl Tobtenir el divorci. Els eadevenimena
actuals el deuen hacer retardat. Fot
Jable: la pobre dona osti boja pe lgajendi

cfe

