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BARCELONA, DIJOUS, 17 DE 31MG i924

L'ASSASSINAT DE VOROWSKI

LS CONFLICTES
bal l

quo, en iniciar un atur, arrosseguen avar eis aäres raras.
- repercussió que inevitablement es produeix. Un conflicte
el que s'ha declarat a Barcelona, si no te una soiucid satisftria
i räpida, porta t la cieciaració de -caza gcncral, ansb toc

seves greus complicacions.
Scria excessiu el voler que una gran poblacli.5 industrial i
cc-racial com Barcelona visques en els nostres dies sense vacbreres i sena c conflictes d'estar/lenta. La v:da idílifea no
L.c.13 temps d'ara, ni de les ciutats grans. Però es pot demanar
s: -, zzra que aqucsts conflictos socials es descabcielin en la forra nzainal que gencralment presentan en eis aitres 'loes. La
aurca-.. 'c del3 nostrca xoc: cecicis esi.t en ilur característica vio• en la ruptura sisi:erni..tica de les llels do respecte i d'huitiaidt que haurien dc regir sempre, fina en les ho.• es de pasti inLtima. Eis esciats violenta que en el entre ment social dèl3
iras pri:ro.s oón una excopció, o una nuvolada -çasaatgear., aci
akt la manifestació acostumaea de1s, conflictu ere el capital
el trzball.
Yo trcbcm jUst l'atribuir exelu vomca o una dc les dues
ryae, erl lluita la culpa de, les Laviacioriz lamentables cite veiern
ez confliztes zociala de Barcelona. En el fzr_z, hl 110 un pro flema de canacitat i d'altitud. Per la a,ann creixança de la cape.'
celara, cada un cklz estamento' adversaris posseeix una torça
e2C:r.: e, la qual no estä en proporció amb les coacKfons clire.7.tvas i amb l'altitud intel-lectual i moral deis resnectius direct)rs.
Lis uns i els a:tres s'han fet forts i poderosos; però han matae:gut la visió limitada i l'esperit estret. Eis muscles
nervis
--!nbretot els nervis—de les classes socials barcelonines han fet
augment mot rnés gros que les fines facultats de l'anima.
I per damunt d'aquest endarrerirnent espiritual hi ha la
farnaidable inepcia de l'Estat espanyoi. La intelligent intervenció
te les

tela òrgans del poder públic te avui una importància cabdal en
el cura deis conflictes obrera. Pere en aquest Estat míser, que
ti costat de totes les vanitats ridícules porta totes les tares més
rergenyoses, la fundió mediadora i encarrliadorn del poder púbite és quasi sempre nulla, i sovint el Govern i les autoritats
rontr:bueixen, per acció o per omissió, a l'enverinament de
les
rapes obreres. Aquella part de la burgesia catalana que p er un
eguifit sentiment d'egoisme guaita amb recel i amb por les
solucions del nacionalisme, ha de sofrir a cada punt, en allò
que
estima més 1 potser massa—els interessos materials—les
conieqiiéncies de l'incurable desgavell d'Espanya.
EI mal pitjor no esta en les lluites socials, que
són pròpies
del nostre segle i que representen una etapa en l'evolució
i societat humana, sinó en l'ambient en qué ea desenrotllen i de
b perit de molts dels que hi intervenen. A Barcelona,
una vaga
mes
que una vaga: és una manifestació d'un estat morbös
asseca les entranyes de la ciutat. I la
primera condició de,
Tzfment definitiu és el retorn de la nació catalana al 'hure lis
• seves facultats.

,arnet de les Converses filolletres
lògiques

Vr»t: a Gassol vea amb tilslesa
lietysire-.: del> pcetes del teatre, ailuritintaí encara mes trist si considerem
grans mestres 1 els graia
tri one:odors en el Teatre han estas els
g tos recetes: Eschil, Eòfocles, Sha1,e5pe, 72. Corneille, Razine, Cucho
E:70r1".
r.T. y.re !catre mcirnal. tense Tesfort dtie vetes, esdevel ua genere
5Sf g e is. adormit. situat "al maree
d'eotética". Ef:r.1 it. prov.i:
eníe ::; cbres mes essenyaladee
I;
e:tena cerque:, un passatte eue vaigul, literariament, la peni;
arrib ánima, una Iluissor &ara:ira en les paraules. Veureu que peÇ et. re eieleixen l'experiment.
noetre Teatre espera encara els
2'3 frenes, que li dessin. anila
tet e:ces. una vida original. Es mor,
ces osases d'uns herreas nue
c icosen cite h realitat és la j ada ese,tr ta de cada dia. Cal acabar amb
aix6. Cal també que els poetes, en Inc
n aire, no oblidin mai Ilur ccindició. I
en comptes d'ajupir-se a l'alzarla
deos comsdiégrafs corrents. es llencin,
irtb gran ale, a una empresa de veritablt
Ship-boy

E dígalo bolievlsta
El Ce rnintern de Moscou (és el nona
• Pe no Illy ecutiu de la III Internacima') ha acordat d'unificar la premgt tetnunista de tots els paisos. Els
mateixes articles han d'eseer publicats
1 Alernanya i a França
per la premsa
eicta a la Internacional de Moscou.
l
aia6 no pas tan solarntat en la part
doct rinal i informativa, ans tambe
en
elsfull etons, els quals s5n indicats pels
'''"tcn eelors del dogma soviètic a les
1.dre5 dels dictadors de Moscou. Alai,
;t'exernple, "L'Humanite", òrgan del
co munista francés, publica ae'llitnent una traducció de Jack Lone 'i" 'Le talen de fer", obra poderosa
ttua ateix i bella, i l i brgan oficial del
P • D. (Kommunistiche Partei
besec
hlandcd publica també "Das
S'un e F erne", això es, la mateixa
2
1 de Jack London, traduiida
l'a-

CULTURA NACIONAL

mercial fa' d

L'ANUARI DE L'INSTITLIT
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Cornença per a Barcelona un nou cicle de conflictos obrers?
del tränsit rodat ho pot fer creure. Iii hs rams de tre-

TE.4TRE
At: ii • in de 'elegir esta conferencia de
Gassol a propòsit de -El naen el teatre .. . En Gasas!,
..erna tan delicat i propici a ja
i a la buidor, suscita diles
e:tte a,aestions interessants. Una d • c:::.1 és el - tea *.7e poetic". Les úhirnes
enrenee d'En Sagarra Ii donen maja

b miliora progressin del baleg, co-
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La vaga

Converses ens
han de mía:Lona, i i .ic lornem a parlar-hl del ja farnels doces cau s al. Dcs
del Congree de la Lienzua Caalana,
en qué Casao-Carbó ccaubve en una
rernumeacin aquzsta inv:ne.G cenabarada dels nos ,.res desca.elladtzan:5,
s ha parlar niun:6 de segades del dourS
causal, dernastrt.nt que cal evitar-lo
en z.bsobit: perdí all no deixa per a:x6
d'apare:ner encara abauda;:ainein en
lee raotrzo palaJcacions.
En la darrera PAlicitat d'Esro,is
!l'hm trobat, ea un pernil d'anides,
almenys una niitia dotzena. Evidentmen: eis reus collaboradt:rs no slian
adona: encara quc 1i ha un doncs causal que cal evitar. 1-Ines desespera galrebi Tagnizeguir-ne l'extirpar:in, per.
que quan hom creu eme la seva l e-esencia en 1111d 71,V1 S2. cap:rt:va
derart,t al íz! d • ii,ser la collaboraciti
d'una tal y. con com.71sta per gent
poc Itabiluada a e,criure en català,
horn agafa LI Vea, per exemple, i
eanstata que un dels seas redactnrs,
*"..0 éS, un individu cns escrito habitualment en catará, estr:u pariligrafs
el; següents:
"...la rerp-nsabilitat del fet recau
únicarnsnt sobre ell, dones 1/1- 0Cecli es5 sense cap cómplice."
"He obras, afegi, mogut pel derig
de venjança, doncs al , ures individu;
de la nieva familia lean estat empresonats i executats pels soviets."
Es :t.:1073

P. Fabra
13PiÓ C.2 .i C3 a PelleJ
Per mitigar l'efecte de les vagues.
ata constituit a Bélgica una L'itio cívica, l'objecte de la qual, segons unes
declaracicns recents, na és politic no
perseguint altre objectiu que l'assegurar
el funcionament dels serveis generals,
indispensables al públic en caz de vaga
del personal d'aquesto serveis. La Unió
cívica belga no és pas un instrument
advers a !'estament obrer. per tal corn
cerca únicament d'Arar preventivament, impedint ragonia a que sotmeten
les ciutats les lluites entre el capital i
el treball, de la qua:, els mes perjudicata són nombre cie eintadans pacifics
i eis mateixos obrers. La Unió cívica
belga, anab motiu del couflicte actual
en el ruin deis transports ha adreça':
una crida a tots els bona ciutadana qtts:
velen desenrotllar en la pau lic actv i tal, amb el fi que s'inscriguin a l'exércit pacific dels ainics de la cintas,
mailitzat només quan l'anormalitat
el trcball ho reclamará.

t'ENTEll iMENT VERMELL
Lausana, 12, nit.
A Lausana, s • ha fet un simoiaere u • enterramenti cjol cacnive -:
Vosowski.
El cos ciel nelegat rus aseas sinat fati postra co la crembra
quo Vorcs.ski terma a 'l'Hotel
Lezil, a una s.sia de la Faculta 4e NeJirina de la Universital de Laueanna. Els metjes
lo sa l'autops,a i l'entbalsantarrn. I avui, aquesta tarda ha
tingut Hoo el. I rar.sferirnent dal
ros a una patita capella del cementid de Montoil, quo e3 un
ceircntiri polit i agradable (lela
afores de I.ausanuas De Monten, el e:ad:arel' será. portat
Berlín i Mascan.
Slia formal una comitiva a
la perla de la Universitat per el
tranertrirront. M e ntre veiem sor
tir el bagan. que eracabert d'una

vermena, perssisen; arnb les curiosos rcirnbí-

enorme bandera

narinits que fa la vida. Perqu:(
la tiliversitat de Lausanna es
calehre en a histöria del nihtlimnn 5 dels anys anteriorsa ia
revoluria russa. Per la Utiiversilat de Lansanna la: han passat
tia enorme anantitat d'estudiants russns. Eren retudiants
exilais. molla havarn estat comdempnals poli l ics a Sberia.
Aquells estudiants s r.:m els bolseries d'avui.

I precieament a l'Hotel Crcil
hi vieja. en aquella Apoca, el
delectiu que el govern tzarisla
tenia a Lausanna per vigilar els
movimonts dels estudiants russos de la Suïssa francesa • La

l'hiversitat era la revolucil,
L'Hotel Cecil era el balnart
zarisrne. Vorowski vell estu•
riiant revolucionvi, ha mort
l'Hotel Cecil i la- Unlversitat
ha fe! els ultima honors.
En aquella Spoca, el profes•
sor de moda a Lausanna. era

Vilfredo Pardo, el famós socilleg it alta. Pareto és un dels formadars. ami) Sorel. de les idees
politiques del nostre ternps. Són
en realitat els °filias descobridora dr la riolSncia i els
han enderrocat lis s'ella hipooresia de la vitalital de la mera f teológica i cristiana, lu yentors halsevisme i del reixis-

111P. Lnnin i MussO l ini han eslat
el e sens rWxehles reís.; ardents.
, MussolInt. quan ' encara era en
parlera fiel
sne i rilis net
rre . 'rete, del Prireln. nrob grat'
deie sociali v les rol o mhtr,., que S soHalistes
qm . van nnale PI en e a la mä i
••olorns i
semen a l e s . emn
Oírte anuna i s de Jocs Flerals
es. asee rom ,, n i one ro n ami!a Mnseolini hi;nin't fet cl cop
cre : tat enhrf a Yilfredo Pacato
d'honor a per?, el s -e ll prat(c5Or
Pu Ii donó nas massa importa/m-4i: els relee' Caen tin 'isnezp".
amh usa /1 .11ii! ,• 1;• ncia i 'numilita , niagniflea.
L'assesstrat d'un represen,
! tant de la política dele pobres,
I a Laii,:anna. Meca de les idees
oel maetre ter.aps, és tete triornf
. de !a política •IeIs ris a . evident. mart. Peria re (4. que rés. 5embla
Str. eses praetie aue insrspitartamapt Ist asia ha portal ale estuSociolngia materialiset,ants
ta de la 1.- siverslat suïssa
El ba g ul fati nasal sobra un
nieforrnil PinelarP i avint la ball
dora v e rmella deertriar e stud gota
una !tentada de flore vermelle,sr e s. narrara del colee d e l mar!,
regnen guatee antornhhila.
Shirr e r. dele g a f rifa a Lansan
res. ent e 5P salva per mirarle.
Boowsky. sieh lis s eva senYora,
del savia! o la Creta rola interna ti onal de Berna, milla
o n 7. nnn de n=leirliar.la ru5eos
pal.liris, rls ulls plens de febre
els Paris blavencs, PS ornpien•
A a porta del petit cementir:
hl baria un grito de persones
que esperava la comitiva. Hi hael dipT nt comunista suiss
na el
Wysser, persanalje fantasties
amb una barba de color de panotam. feta un remolf. Una colsena c1'obrr r dsiiaven el sea
representant. Els obrers. arnb
el barret fort i el vestit negro
d e l dia del easament, la nua esguerra a la solapa, semblaven
una latea figuració dels dotze
apastolF.
Ton-111M rodeijä el colar) fúnebre i despres d'un minut de
silenci — s'anava fent. fose i
un sol progin e nc tocara la neu
deis Alps i dorara l'aire del
Ilac que era d'un gris esblai-

mar portes de la canalla
del cementiri estret, de c don
ciar ardh uns fils negree. fou
antrat e la canalla i posat entre don renaloares sanzills. Una
gran corona de clavell ver-

m211s tau posada al peu del
hagal, arnb aquesta inseripeiú:
"Al 'toalla) company assassinal,
el grup comunista del cantó de
Vaud".
Tothom qued à una estona
ami) el cap pip i el barret a la
rodeljant eis eanalobres.
Silenci absolut. Aquest fou el
monten nt P s impsessionant
per ( l Uic fou el mornant do la indignad() desesperada i muda.
Al cap de poc entra un dip10mätta tuse, seguit d'un nuvol
cle peris listes, el qual,
se al senyor DatOusky, c li digud
ea reu alta I en francés, la in(Vgnació i la simpatia que la
Delegaeid turca S.tnlia per la
gran potancia amiga.
Seguiren unes caireles de mit
i la capella s'an t desocupant
tentamos!. darrer en sortir
roa StUrner, el qual lira bloque:jaf materialment, a la porta, pals per:Mistes. Sturmer,
amb un aire ple d'orgull i
veu alta:
dsnacin."1, diu
—A Vorowski se li faran uns
funerals dign e s d'un representant d'una potnnria de cent milions d'animes, assassinat ü'una
manera vil.
El cernentiri PR tot ple de
sombres. Els automòbils tilda
räpidamant. Slan tancat les
portes de la capella pecó es veis
In llum grnza i débil dele cir:s
deis eanalobres. darrera el petit rneeló da la fassana. Fr. una
nit magnífica, plena d'estels, el
sementiri es ple de grills que
cruixen i lame earregat del)
suca de la tersa i de les herbes rnSeeja eis sentits.
Josep Pla

ftlI cle dietari
LA FAMILIA I EL DiSTRICTE

Mr. Thomas Watt es un diputat
:Inglés que ha volgut fet una gentilesa al districte que l'ha elegir. Vosaltres imaginareu tot seguit que ha
j et geztions per obtenir del Govern
construcciO d'un pont o cr •ana carretera, o be que Inc donat diners per
erigir una biblioteca, o be, simple:tu:o, que Isa templat la toia ea un
ball de rarns i n'ha fe, present a la
Cita de l'alcaide da la capital del dismete. Dones aneu molt errats
comptes. Esteu obscss:onats pels coatums politics que us voltea i Un sernbla que per tot sän iguals. Cada terca fa sa guerra.
Ms'. Thomas Watt ha canal a un
seu ;III que ii acaba de néixer el nona
del districtc. El sets halt, si no In ha
cap novetat, es a dir, ti no ve que
seM cansa i fa expcdient per canviar
de nom, es dira Withinton Watt.
A les nostrcs cides, més o menys
aviciades a la sonoritat dels noma
liebre:t.; i !latino, anuest nom de
Withinton cns pot semblar poc eufánic i adhuc francament ieréstee.
és possible enea isis angls CI
tr0;,1 1,11 passador e0111 Washingthon
o Winston.
No en/ scnibla probable que l'exemple del diputar. per Withinton
tingui cap imitador a Catalunya. A
casa costra les relacions entre els
electora i i'degit no lean aconseguit
UI. grau suficient de sentimentalisme
perqui2 els diputats es creguin obligata a mesclar el nom del districte
arnb e l seu propi nom. La familia, en
general, i la muller en particular, miren amb uil recelós lea coses de la
politica.
Per6 qui cns privarb del plaer d'imaginar el contrari? En ccrts casos,
cl diputat català podria, sense massa
violencia, seguir l'exempie de Mr.
Watt. Al senyor Miracle, poscm per
Cus, no li ¡tea un sacrifici horrible
dc batejar un fil seu amb el nom
dcl districte que tan dignament representa. Un Feliu de Llobregat Miracle fóra, si ia no fa, tan acceptable cons un Albert de Sicilia o un
Francesc d'Assis
El senyor Girona tampoc trobaria
grana dificultats. El nont d'Igualada
podrá no enser el nom ideal per
una nene, pecó pot competir avante*,
joeament amb el de Reparada o Fortunata.
Un Vieh Rossinyol o un Olot Ve n
tós o uu Granollera Trias no sois
em semblen passadors,
recomanables. Els trobo un cert
regal
En canvi, no aconsellaria mai al
senyor Pla i Carreres que, deixant-sa
portar pel 5C1.1 afecte al districte, imposes a cap fill seu el nom de Viladerauls.
Carlea Soldevila

11-, a ins eleCO e J
provInoidle ja e'hauri :cien 2 vega del ei
.Pinelt ii redet"I .

Roma, 16.—El moviment demillora
progressiva del balanç comercial italia,
ha continuat sense interrupció, durant
tot Fany de 1922 i ve a intensificar-se
l'any actual.
De les (ladea relatives al primer mes
d'aquest any, Cl desprea que el gener
passat s'obtingué, amb relocid a igual
Mes de 1522, talla disminuid/S de 26o milimes de Eres en el valer de les importacions i un augrnent de 16:1 miiions
de lires en el valor de les exportacions.
Una milora en tal proporci3 no estava representada en les dudes corresponents a anys anteriores, per la qual
cosa l'excedent de les exportacions rebre les impIrtacions ha queekt reduit
al valor de 267 milicns de Eres, Unicaneen: en el halane comercial de geleer darrer.—Hava3.

Mar! del illidouri L'enes Jay kuld
Mentor, t6. —.b lea tres di la
matinada ha mort Str, Georges
Jay Gould.—Idavas.
El milionari George Jay
Gould nasque a Nova York el d
de febrer de 1864. No estudia
en cap universitat, puix preferí el cometa': als estudis, i en
sortir de l'escota entra d'ellapleat a la banca de W. E. Conflor i Companyiä, do Nora York,
de la qual era associat el seu
pare, al qual succef en retirarse aquest el decembre de 1885.
Deringuó membre del New York
Stock Exchange el febrer do
188t3 i entrà en el serveis ferroviaria el 20 d'abril do 1888 cona
president del Little Rock and
Fort Smith Railway. Despres
d'aquest debut continuà presidint altres companyies, en diversos perfodes; la Manhattan,
la Texas and Pacific, la Missouri Pacific, de la Sant Louis Iron
Mountain and Southern, de la
International and Great Nosthern, de la Wabash Itairoad, la
Western Union 'relegraph Co.
Ara era director de la Deuver
atad flio Grande Railway; de la
Rio Grande Southein Itailroad;
ele la Utha Fuel Co., de la Manhattan Railway C. De mollea
d'aquestes cornpanyies f o u

lambe director.
Era membre de la Cantbra de
Comiere de l'Estat de Nova York,
de la Societat Americana do
Geografie, de la Societat dels
['jis de la Revolueiú i altres.
Formara part d nombrosfssims clubs d'Amèrica i Anglatersa 5 practicava gran nombre
d'esports.

de la it.)

Collyee ielereacieual pe? al suiragi de
lee dones
A hoces d'ara s'ha rcimit a Roma
la Conferencia feminista. Ni tust representades méf, de quaranta nacion3,
dispostes a discmir la situad() social,
ecominnica i moral de la dona.
El moviment d'alliberació de la dona
ha Jet grano progressos en aquests darrers anys. En el darrer Congrés de
Ginebra. rally 1920, les delegades
lotes les parte ch-.1 tnän celebraren la
concessió del vot ea tab.":.s de vint nacions.
El Congrés actual ha desvetllat molt
d'interè3, 110 :015 a paises cona Franca, Italia i els paisos sud-amcricans, .ni
les dones encara no testen dret de sufragi, sitió en la majoria deis Estats
d'Europa, on les dones l'exerceixen fa
molt de temps.

Resum

telegrafic

Els franco-belgues continuen
aplicant ei mètode decidit en les
darreres conferencies, ocupant
noves mines, noves fabriques I
noves estacions. Els alcmanys,
per Ilue part, seguelsen re3iSUnt, I fent sabotatges I han destruit un pont sobro la Ruhr.
La ConferSnola do Lausana
oontinua la seva obra. Daspres
de monea dIsausalons, ola turca
han reconegut do drot les escotes I establIments religiosos do
les grans potencies, però no lea
da les potites. Aquostea han pro.
testat.
El Govern rus ello quo expulsara ola súbdita su7ssos si oh
Govern de la Federach5 no II dóna completa satisfadoló por
PassassInat do Vorovskl.
He estat presentat al Tribunal Suprem espanyol l'escrit dernanant cl prooessament del general Berenguor. Ea un dooument molt octano I In:artaaant.

SECCIO Li FERARIA
sttä Anuari cía la becció
Ristörico-arqueológ.ea
taut d EiSiud:s uasmaiss essa
äntegrat, com eis anlersurs, per
ob(uu.s ee nseratura, dret, isssluda j arquesnola ue
La trobail d'En Linfa Nico-

las/ d'Orwee sobre "L'Esco.a
poetica Cte Itipult eta ein beglea
sa scCió astearta.
katire els estudie que cursaveo eis niunjua uei inoneette
Itipolt a !Leal MiLjana, ligora ya la inuelea, i unte ena .a
raJtrificaetó.
ae
per a l'estudi d'aquesta discipana era 1 'Are aietr.ca", del
Venerable beaa. A mire a mes
d aqueät traelist teutaeo-pistetie, sti hasSa a ia Mlatiote,d
poileea ein int)s eecoEits unisteis de la pueeta romano-pagana i de la cristiana. Au hacassitaven mes eis aitttCS monjos da Ripoil: possetea usa
teemea pu-tica i pusseien /nodete ais guate imitar i seguir
ele fluny: una escot a s'hi
formar sota l'advocació, principalment,
Virgili i de a ed o II. Aquel! — eins atu Nicolau — els fou un ideal; aquast
els foil una pauta.
L'abal-bisue oliva que va
compondre un resane!, a honor
Ilaor del monestir de itipoll
i deis cocales que hi furcia solearais; el Illorije del loareis
itera, insiste, astrònom i matematie, p2r6 tainta: versificador,
i Joan, que arriba a eseer abat
fol poderös tr1OI1eSti de Fleury i del qual s'ha conservat
una "Lloança ' tramesa a l'abat Oliva, aún les iones nome
de poetas ripollesos que ens
siguin coneguts. Les altres
composicions resten anònimes i
anenizu resta el mes inspirat
poeta d'aquella escola, la producció del qual ha esta l deseoberla per La Nicolau, i donada a llum en la sera important
rnonografia. Es això, al ilustra
entenurs, el que li dóna mes
valor. Alises erudits havien
ealsidiat el manuscrit on es
traben les poesies de 11 — Anónim enarnorat" (aixi el Laieja,
eseaSantment, En Nieolauj:
cap delia no s'havia adonat
traqueates puesies. Be es veritat que el nionjo ripolles del
eegie A que tau bella poemes
suela eseriure, liavia mes les
s_ves preCauelons perqu pitasestil desapercebuts. au Ii
niancaven racms per fer-hu:
rerotisme dele seas a ersos
hauria prodult eecandol ea el
monestir. Per aixG, apsofitant
alguna folia d'un maiiuserit,
quo hat ien eetat dsixate en
blanc, escrivia ca eolunnia plena, 11U separanl els versus sine per mi punt, estrafeia reseriptura deis titais, i mad:fleava landre de les licites ea
aquella rnols qua per ai sola
pudien delatar el genere de les
puesies; aixi, "arniett" apetreix
escrit " medula";
sainare",
"croma";
" A d comitiesam
Frantie"
(a la comtessa de
Fraus a) Eitnavfmassitimoeda.
Pera alió que dóna 111PS valor a la troballa tela por En
Nicolau es que l'"Anónim emamorat" era un veritable poeta.
Les seres estimades O admirades Flora, Lux, Judit, Giliberta li inspiren, al costat d'elogis banals, VHSOS exquisita 1
apassionats. L'expresan', no as
detura davant els majors airesintrnts erülies, i el monjo ri-

pollas no ti res quo enrejar,
en aquest respecte, a s'roperes
o a Tibul.
En Nicolau arriba a conjectu rar el narn d'aquast pèssim
frare benedictf, paré excetlent
poeta; aixt coas el nom de dues
de les seves estimades. Ell es
diria Aman de Mont; l'una dalles (amor sensual i clotilement
sacrílega) hauria estat Judit
II, abadessa de l'abadia benedictina de Rerniremont (Lorena); :l'altra (amor platónica),
hauria estat Elisabet de Vermandois, nauller d0 Felip d'Alsacia, dona célebre per la seva
heulst, per la sena amor a la
poesia i per la trägiert mara del
sau amant Gautier de Fonlaines (1175).
En Lluis Nieolais al qua l felieitesn pel seu treball, ha portal, amb all, han material per
al din en que s'escrigui la bisläria de la literatura Patinoeclesiöstica de Catalunya.
SECCIO JURID1CA
Un sol estudi emplena
tole la seeeiö jurídica d'aquest Anuari: Uses "Assaig bitsDIRli ng raf ie sobro el canonista
baroolont Josep Pons i Massa-

pe: Joan Vilar S. 1. Ifi
estua • a l'autur la vida 5 sea
n'ases d'asuall illuetre jesuita
qUe va vaire en ¡'época CM prolumia Cur111110C16, per a la
panyla (le Jeeúe, que es el regnat de Caries 111 d'Espanya:
Professor ai Seminars os Nobles de Cordelles j al CoiEsgs de
Letlern de Barceimia u ratearetie despees a ia Universitat
Cervera, fou embarcas a Salou
amb els altres jesuilee de ;a
Provincia d'aragó, sufrint las
peripeeres traquell éxocie
gular: la navegad() en l'esquaurda del cap -La Turti (En liarceló); la tempestat que els obliga a refugiar-se en el port de
Fornelils (54.:noreal ; el retes
del Papa perquè desembarquessin als Estats Pontificia;
1;ue refugi a Còrsega; Hur nova expulso.) pel res sie França
Llufs XV; l'arribada a Rana:
el desembarcarnant al port de
Sestr.s, t el \larga, fins 3 E. n lonya t Farrera. Alli es dedieä
novarnent a l'ensenyanea el eastonisia Pons i Massana: de primer dista el Seminar: de la
Cornpanyia; 1, suprimida aquesla per Climent XIV, en c à tedres de filosofia, hislörta i
dret a les ciutats de Nue.iria,
Feligno, Trévia. Camerino. Sinigaglia i Sperleto, on morí en
1816.
Lee obres que deish han me-,
reseut elogi dcls eannnistes,
i el P. Weruz. una de les pri.a
meros auteiritats dime Ala estudit de dret canònic, Cita sovint
antb elOgi !IN/seise canonista
eatalit que va venir a continuar
la gloriosa tradieie canónica
de Catalunya. Per això resulta
just l'homenatge que. arnb motiu del centenari de la sera
mort, l'autor i l'Institut li dediquen, incloant aqueixes
tes bio-biliografiques dins l'Anuari.
na".,

Forran Soldevila

La Política
EL DESVETLLAMENT REGIONALISTA DEL MIGDIA
FRA NCES
S'acaba de celebrar a Tolosa el
I Compres d'Accij Occitana. Les naves que d'aquest acte ens arriben, en,
peral:1,11 <s.s.s.:gurar q:ce ha estas un
greco Pr.O. Dc Gascona, de Protenca,
del LIcaguadoe, de les terrcs llemosines i do Quere;, hi han cogaborat
tatriotes cidustostes. D'agites:

Corlees

ha nascut la -Ligac de la Patrie Meridionak ", tedcració dcls pa iros d'Oc,
el primer president de la quai el
rIcstrc betwolgut 0711ii, el gran Cate1,:i jf tolosenc Camil Sola, treintar
a la Faculta: de Medicina de ¡bota
i fundador de la "Choral: Deo,nas de
La primera assemblea de ¡CO dius
che al:1min~ celebrara la "Ligue'',
Horda flor durant el proptintut mes
de novernbre i per a conc4rrer-hi
rercscntar Catalanas han estat requerits els sertyors Llais Nitolau dOtaier

i Leandra Cervera.
ACTE NACIONALISTA A
VILOV1
D::anenpe que y:. e les quafre de la
torda, tindra lloc al poble de l'i/ari
ass niiting d'afirmacid nacionalista a
(irre; d'oradors del Bloc Eatalanisre,
de Vilafrardea del Perderles, que eg
rentnat organlizadara.
lii parlar& ea representatió d'Aeei,i Catalana. En FranceSc Sí. Masferrer.
EL SENYOR DALRELLA
CONTINUA 1NDE 2° ENDENT
Ens comunica el seuyer Dolerle,
senador electe per la Universitat, que
contra el que han afirma, alguna dioris no es cli addicte al Govern, cc, tarnpaz conservador. fa constar el doctor
Daurella que continua, com sempre,
deslligat de tat partit polétic i que sejnte:x essent irddependent.

Allglelerra I

lermem

Londres, uo—En el cara d'un debat sobre les dificultats anglo-russes,
Mr. Mac Neill ha declara: que Anglaterra no tsí cap intenci6 d'entrar
mes en negociacions amb els soviets.
Lord Cursan podri concedir una
prórroga raonable perque Krassin
pugui comunicar anal) el Govern del
Sres país. Sigui cono sigu', el Govaril
britinic mantindra les peticiona formulado tu la nota britiniea.-4šeVas.

DijoUs, 17 de maig de 1123
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FESU 1 11011S1
Avui, per ésser fasta oficial,
ro hl liaurä sessió de Borsa;
en el seu lloc es celebrara l'es-

mentada sesiú de tres a quatre
(12 la tarda, a l'estatge del Mercal Lliure de Vapors, pia :n de
la Verònica, cantonada al carral d'Avinyéi.

DAS I ELECTRICITAT

ue l

El proper dillluns dia 21 de
f rn a i g. a les deu del mali davant
de: :Notar' En Jaaquirn Coca.des, al estatje de la Caixa d'Estalvis (Central) començarä el
F,orteix dels premis extraordinario acordat per la Junta de
govern en sessió de. 28 de fetirar últim, eonsistents en:
Un premi de 2.500 pessetes
2000
.
14

Al

1.500

Cinc premis de 1.000 pessetes
Deu prernis de 500 pesseles
Vint premis de 250 pessetes
jlaoscents premis de 100 pessetes
seguint en dies succassias
dais doscents vint premis me ors que s'aniritn otorgant

diferenls sorteixos que presidit a la Comissió Directiva o els
senyors Directors qu'es designin.

Dr. BREEN
S

O

maritim

Vaixens entrats

Pailebot espanyol "Cnrlitos",
amb càrrega general cap a Palamas
Llagut espanyol "Joven Francisco)", amb carrega gene' al cap
a Adra..

criniques os:e siguln. Dr.

corial, 133, Gracia).

— La missa travu;: Octava de l'Ascensió, calor blanc,

DEL BISBAT
Vaixells sortits
Vapor Palia "Tomaso di Say ola", de tränsil, cap a Génova.

Génova, anal) nthrrega general.
Amarrat mol! de Barcelona Sur,
Consignatari Tomas Mallo!.

Vapor aleroany "Messina", de
Málaga i eseales, amb eärrega
general i paa lg ers. Amarrat

Raigs X. Radiografia instantania visceral; id.
estereoscdpica. Itadioter:apia. Bruch,
de .1 a

R

21,;:netes dels Polar o (carrcr
Borrell). Roles d'exposició: De dos
quarts de set del (lean a dos quarts
%su de la tarda.
— Ccrt de Maria: Avui es ja la
vilta a Nostra Dona' ;las Desomparals dcl Pi o a Sant
— Adoració Nocturna: Tonto de
Sant Lbs Goncaga.
— Vetlles en suiragi de les :mimes
del Purgatori: Tzzu de Nostra Dona
del Sagrat Cor a la seva capella (ES-

Va1xells despatxats

gual .
Vapor ilaliä "Giovanni Batlista", de Génova, amb carrega
general. Atuarrat moll de Barcelona Sur. Consignalari Andreu Rosa.
Vapor norueg "Torfinn Jarl",
de Londres ,arrib càrrega general .Amarrat moll de Barcelona
Sur. Consignatari Condeminas;
Vapor italiä "Flaminia", de

Sur2AS,ICOLL al ORELLESts per
i ons
Ir 011 r11, 34 Operacions a preas nu5clic:.. V..1

Vapor espanyol "Sagunto",
amb carrega general, cap a Cartagena .
Vapor espanyol "Navarra",
anib carrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Reina 'Victoria amb carrega general, cap
a Palma.
Vapor espanyol "Tirso", amb
eärrega general, cap a Cartaena i escales.
Vapor holandés "Achilles",
ami) Tàrrega g eneral i trànsit,
.-. ap a Génova.
....111acwera•PM107,•21117.11E4

cties i C.a, S. en Cta.
BANCA, CANdl, VALORS

SOLER i TORRA amANs
BAN,QUER

Rambla del Centre, núm.
Telefons 1230-1231 A.

s

RAMBE A DELS ESIUDIS, 13, i BONSULCES,

L'el condensada

111,111,9•11,11. n,111eN

VALORS - CUPONS - GIRS- CANVI
Negoziem els cupons

CÉGULES ARGENTINES 6 per 100

1

1

•

1

irt
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SA l 23 55

za els senyors reCors i tots ele
altres encarregat3 cres7„lesic5 de la

remple que hi hagi Reservat, per exposar soletnnialment a
S. 1). M. servatis zervundis en ti:, caltes que 5C Celebrin on honor del Sagrm.
Cor.
Ea retarda als indicats rectors chesglesia el prescrit per S. S. Pius X
de s. In. de irr el dia de la seva festa o el diumenge següent lade (le consagració la förtr.ula de la qual bou
pr,,posarla pel S. P. Llen XIII i (12
cantar O recitar les lietanies en hon,r
del Sagrat Cor.
A 07:15 a mes-, el darrer di•nnenge
: resmentat mes. tots els iidels poden
egrid
guanyar indulgincia pled.ria
Les en les mateixes condieions drl labilen de la Porciüncula. Per tant, Ei
rce,,Mana a lnIs senyors rectals
instrutixia els icligresos d'aquesta gt 1.
eia tan profilesa per les itnimes del
Purgatori. S ladverteix, perä quo,
gens declarad(*) pontificia, aquest Tupodra lucrar - se solanient a !es
esgiésics oil practicat el ms de
juny amb sermó diari o almerys durant vuit dies seguits en forma dlexerdel espirltual."

IGNASI (MANRESA)

2/353 135.1:1 leltilEZIITZWEI1311

ei

SOCIETAT ANONIMA MONEGAL
SECCIÓ DE VINS -ti
Penedès blanc o claret, ampolla litre
dotzena 5'50
lii
1, 7
Cunea del Francolí, blanc o claret, ampolla lee, 0'60... ...
;a
les ampolles es carreguen i s'abonen a 0'50 una
SERVEI A DOMICILI

Transcrivim del Butlleti Oficial
Eclesiast:c la seguen; circular, reierent
al tr. ,:s del Sagrat Cor de Jesús:
"Durant el proper més de juny, dedicat a honorar especial:watt cl Sagrat
Cor de Jesús, ci seryor bUbe autorit.

C A S A 15 EXERCICIS ESPIRITUALS DE LA COV.A DE SANT

venciment 1 de julio!
Int2Z1 f

TELEFON 1598 A - 1959 A - 2453 A

El 28 de maig, a les mire del mati,
comenzara en aquesta Casa aria tanda d'exercieis espirituals, segens l i adInirable mClode de Sala Ignasi de Loyola.

Aquesta tanda es donara en espanyol
i durara cinc dies en complot retirament.
Per a celda. dirigir-se al pare director de la Santa Cuva.
—-

Casa amoblada
n ',Mi o
OPI., A dril minuta

1 nitMla

de les "Termes
of ienn". Detall, Portal 7011 nu •
meto 4 6, como, primera.
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das a I erigrúa i al detall. Av inyth 7, entrcsul, cantonada Fernando.

En sufra 2i de 1o3
(

dais Senyors Socis moris
A . C.
Dl: I.A

S.)

Associació d'Enginyers bdustrials
se ce l ebrara demà , divendres, 18 del corrent, a dos quarts d'onze del rnati,
un solemne ofici f uneral a la parrcrquial esgUsia 1e Sant Francesc.
E/ president de 1'Associaci(3, en nora prepi i dels associats adlierits
1
a tan piadós acte, unint-se al dul de les famílies deis finats, agrairà
Ilu • s amics i cone guts l'assistència als d'as suin.gis.
Barcelona, maig de 1923
SENYORS SOCIS MORTS DES DE L'ULTIM FUN ERAL
S ro, :roan Fcrre r-Vida I Soler, Francesa Roig Lacanibra, En-1;a Gr.,' s ::::2rabre as.secial
Eduard Barran ,rnembre assozi al;

•

erteffl
93.

,f

BIBLIOGRAFIA :-: BARCELONA
A sAN-rA TERESA DE JESUS
En un folletó de So pagines han estas publicats els discursos Ilegits al Paranimi da la Univarsitat Lneraria cl
amb
d;a 25 de novembre
dc commemora;- el tercer centenari dc la canonització de Santa Teresa de Jestís. En aquest icrlletó figuren tambo un gravat de la Mistica
toro, reproducció de la talla de l'escultor Lastellattos, una extensa crónica deis actes piadosos celebrats a
diversos esgle;ies de la capital.
Les dissertacions del doctor Parva'
sobre la "Valor social del misticismo, de Santa Teresa"; Lt del P. Mar.
tinez. que titula "La dtsla 1 la Santa",
i la de :a senyorcla Cuesta, que tracto
de "Santa Teresa en la pedagogia'',
500 Lebles.
DIADA 11ONTSERRATINA
El passal diumenge te celebra la
tema de Montscrrat a I lesgh1iia dedleada a 1 excelsa Pattzma de Catalunya,
st GuinardiL
Demés de notnbrosa concurrencia, hi
assistiren els Potuclls dr Joventut
"Flors de Porosa", "Eaclats I le la Morecela " i una tepresentaciO del l'ornen
"Nou Esclat". dc Sant Marti.
Es resi la visita espiritual, composta poi doctor Torres i Bages, cantant
les Avanurizs els lidels, finailtzant
l'arte religiös amb el cant de la Salve
i
Seguidament els Pomells de Joventut cantaren di irreales cancons populars, 1 el serretari de la Comise:Oor
gannzadora de la p iada lcntserratina, En Lluis Serralionga, exhorta a
contribuir a la construcció de la parroqmal església del Guinarli, i la qual
pot qualificar-se de Seu montserratina dc la clutat nova, a l 'entera del
remites temple de !a Sagrada Familia. CoM en 1 esglesia de Sant Just, que
tan propera de la Seu esta vinculada
la devoció moniserratina de la Barcelona deis nostres avis.

Tigué una recordanca a les capelles
antittes desaparegudes de Ribera i de

itZ1
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NATURAL DE TARRAGONA
Mori

el d.a 12 ti:3 carr y l!3

re j3. n d e

67 aus

Havent rojait Oo San g s Sa,gra12ECI9iS i la Bcnetliocici Aprztüfrica

(A. C. S.)
vidua Tolla Cornadd I Pasqual, filis
Eis 501.15
Antianla, Pau, Salvador, Tecla 1 Temas; fitis potitics Alter:,
Bonet, J0403 Fume, Aagala- Sauaa i Jov.epa
neto, geamaila Salvas.cr 1 JoseP, Berritans politics Ve'
sents t a lsuents, coslus, netzul.s . la Farmacta FUNSLea.
I GAVALDA, en recordar al a seus amias 1 coneguts tan
grao perdua, cls preguen el tincan] prescnt Cfi llurs c:ac:ccis 1 es dIgnie cunc.:nree als fune:als cesio per Vetara
desaans do la sa y a ánima se oaieboarau denla, divendres,
die 18, a lea deu, Pesfi lesia parrequial de Sant Josep
Oriol, pel qual favor els quedara.' sumament 3.2raits.
NO ES COMIDA PAIITICULAMENT

la Portaferriesa, dedicades a la Verg•-e dc Monteerrat.
Acaba dcmanant al seinatge a costeijar una artienca lápida per a la Via.
que per acord de l'Ajuntament de Bazcclona s'anomena "AvinguJa de la
'atare de Del: de Montserrat” i comen'
ça al limit del Santua01.

PEL CULTE DE SANT JORDI
A Sant Jordi, glories Patre de la
nostra aunada Patria, co ii deu sset
ttibutat el culte una sola vegada a
tany pel nostre poble, sine) que és

cessar que el seu patronatge permaocia. viu en el cor de tots els Cataenfortint el 0 el1 esperit en amor
sant a la Ilibertat de la Patria Utaca.
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.15 passal g ers. Amarral moll de

•

Oct.

Noves religioses

rnäteco.

Vapor italià "Tomaso di Savoia", de Buenos Aires i escales, amb carrega general i
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Per lata d'obtcnir cicl Sant CaO'
11,r, que el >en csperit o LÇ71 CO I ä.
itima dl tots els catalans i çu7
clamen: çue al cor als porta la gil
(esta, segueixi augmentant la
Ira ardidera flns a conquerir la NO
!liberta: p4tria, un grup de i on.° ha
organitzat per al dia 23 de cada rl',9
una missa do comuniö, que sidra
a la capolla que en la nostra Seo
dedicada a Sant Jordi.
Es convida a tothom, bornes
que sentia oh l'amor de la neutra
tersa': a ',regar a Dia per
nonio Sant Patra per al bé da 071
lunya el dia 23 de maig i alud Me'.
a des quarts du vuit, al !loe e 1oc°4
Catalans: Per la Ilibcrta t de
sapo 11."
lunya, preguein i

Neo, 17 de Maig de 1923

LA PULULA rAT

D'ESPANYA I DEL MARROC
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ecu:

Resultant que el Govern de S. M.,
per Re,a1 decret de primer de se:cmbre de 1920 ("D.ario oficial" núme196). nomena general en cap de
rexerc t d'Espanya a Africa al general de divisió Dantas Berenguer i
araré. que an-.b aqueas nomenament i
1 :Mea a mis disser Alt e-entiesad
!el Postre Protectoras resultara inree,a en es atribucicns de general en
ap. segans el preceptuat en els arti!lee 13 eegüents del eapitel segen del
aliar:len: dele serveis campanya
trova! per Ilei de 3 de gener de
•vy
Resultant que en el citat decret no
e fa cap excepció que afecti a Yessenra. totalitat de les necee atribuciene.
• rVta la sena autoritat corn a gecera: ea cap,- ans el contrari. es fa
e.,altar la rnportancia del carrec. ja
‘ e atorga al fi que sigui un fet
a av.:3s de comandament en ei ser •
c a seca jurisliceida que es
ea :a part del Marroc que cene ha
aeceeleat protegir per tractats interuz-ne:s:
Reça:ant que de la seca e s tada a
z a ra de Melilla en abril de 5025
o va treure la concicció que tos aria, re-ecrarreent, ceta, he prova
—al que dona en 6 del ma!fax. fecizant aquella guarnició i mnit
weaaa:arrnent el %t'u comandant geleal per l'ericen d'aqueet execució
ICearab:e dele ecu; etsberdinate er. el
le .eeratllament de les operadens:
P.:eaaent que &serie de la destrueaaAbaran i atac a S:di Drie esCreé en aigües d'aquesta Ultima ana desembarca per fer-se caree de la magnitud del desastre, i que
ratriermrat, en 16 de juma quan
despra3 d'un dur combat es desistí
serceis de protecció a la
rcaeenada "Zona de los arb e lee". i
k . rees, al mes de julima en rzbre

,

,pTtides eornun:e2c nn5 d'accians reaad'es en el front Buimellant-An-

aa: Igueriben, va seguir sense pro sacar res pràctic per corregir tan
5,ttlaCió;
lesul,ant que rendit Zeluan. els
ea defensors eón sacrificase i despis d'aquesta !ligó se eegueix gestrat: la capituladó de Monte Arruit
eraun enemic d:sposat sempre a
eaccae a la seca paraula si ha tren
teeae-aent i que com a norma de
ter'..acte té ei robatori i l'assassinat;
Era:liara que s'acordä en junta de
tener,as. preAida per Berenguer. no
eir a socórrer Monte Arruit, aixeaca-Se acta del di: acord:
P.e a aant que en rendir-se Monte
Acc:Ut ¡oren vilment assassinats la
seaee:a dels seas defensors, salvantse ,eaament el general Navarro i
ir
ca!s i soldats, paca en nona• ,..,tavaciadament.
C-ea,-!arant que per la seca can¿ Alt Cornissari, el general Bato:altar hacia d'asser, d'acord amb el
CK•Verr. l'Unic director de la política
A sceuie en el nostre Protectora; del
Marc,C i foreesament formular els
pa, ;k7 portar a la practica les uperae:cm manare derivades de rae:nana colina, o aprovar o sieso-aovar
eis eae ii fossin sotmesos pels corea naants generals de Ceuta, Larraix
• ':a. aprovació que portava impacaa la sera responsabilitat i °portramen: no disposava la seca variaca, a su ,,pensió
Careaderant que cona a tal general
St cap tenia també l'obligació de saber tot el que esdevenia en el ser 'rar: dcl sen comandament, havent
d'exaair que li cemuniquessin quant
Passes que en les secta visites a la
ecaa de Melilla ca poder apreciar
restas d'aquel l exercit i territori. sitlaci6 de les posicions i la seca fortifi cació, aixi com la de les columnes
alabas;
Cons derant que si el general en cap
ha gus examinat el inc
l on passaren
els de sgraciats fets d'armes a que
fall udeix, a ben segur que hauria este mas eis error; comesos, evitant la
derr ota infligida al nostre exercit en
estar en contacte amb ell, indubtable I5 s 'hauria fe; cartee del seta pcc
et aerit, depressió moral i malla discieliea;
Con siderara que el; esdeveniments
ca n sor prendre el general en cap, el
'l 'al tenia el deure de vetliar pcls

sierva interessos confiats a ea, en
al 5 termes, que abans dt fer-se eärret de la seva extrema gravetat es
consuma el easastre, desapareixent,
reas de vint-i-quatre llores la CoIlindincia general de Melilla, quan.
er s 'hagués obstinas en no donare la i mportancia que tenien en realilas els desgraciats combata haguts
el; meses de juny i julio!, no veient
la catástrofe que venia a sabre, es
icdu btable que la situac i ó hauria can'4,1 d'un modo ostensible;
aaasiderant que en arribar a afeliaa gtlorava l'alcane de la derrota i
.1k ceri table situació
creada per ella
ktrat les abundases forces en tre-

ala

llgruger

al g iums mtillun 13 rusisinci3

pes i materia! que va rebre fins el
9 d'agast de 1521, aconseila la rendició de Zeivan i Mente Arruit, i no
va ea Soma de Nador, que, a més de
la seca proximitat a la plaça, tenia
fácil accds per vi; terrestre i marítima;
Considerant que en la seca declarada, el general Berenguer tracta
provar que el sets nornenament de general en cap no era tan complet Que
e; les responsable deis ist; esdevinguts en ei territori del Protectorat,
del qual a la cegada era Alt Corniesari, essent aixi eme el Reial decret
ne esaabl e, x distintions de cap genere, cona es deixa dit en el segon Resultan:: Vas el centreri, en lailtarn paragraf de re:eras:ció del citat Reial
decret i en la eeva redacció es veo
clararnent que el que es colia era que
Comisaari tinque!, amb aqueas
namenament, totes :es peeeregatives i

atribucions del càrrec i que la unitat
dr comandament fos un fea fent respansables de les operaciens que s'ereprenien no solament els ecarregats de
la seca execució, sinó samba al general en cap. que qui les ordena i
disposa la seca realització, i que en
últim serme rcculi els llorers de la
v : raria, ja que és salan; que en la
z c 'ta de Protectorat les operacions
efea.undes són eoneerniencia de la política segada per l'Alt Comissari;
Consideran: que el tenir plena ausentas. com el general en cap, parta
aparellada re solament la 5atisfacciii
i la glüria que per encerrada i victocesa pugui recaure en el que rexercríe. einó tumbe l'asumir de fet i
dret, i així ha sucre;; sempre. la
respensabilitat de tota aperació dr
guerra, qualsevullga que sia el seu
resulta::

Considerant que si ne hi ha
cap oficial que pugui aisculpar-re amb l'orniesia o descuit
de l'inferior ; article 7, Traetat II, tito] 17 de les Reials Ordenaneee'.., mea menys ha de
fer-ho un general en cap que
té a la eeva mä tots els ressorts del comandament i els
mitjans per a fer-re obeir;
Considerant que hi hazué
moltat lenitat en el gene-ral
Berenguer a l'arribar ele dispersats de la derrota d'Annual
i de les posicions en els dies
2.3, 24 i scgtients, a la placa de
Melilla i no eotmetreas immediatament a judlci, màximum
quan entre ells anaven cape i
oficial,: en vergonyírs estat d'abatiment, peoduit per manca
d energia. anim acobardat i cap
dis c iplina d'espera militar;
Considarant que qualsevol
que siguin els termes en qué
estigui redactada l'acta en que
.•'acorclà no anar en socors de
Monte Arruit la reolucie adoptada ha de recaure en el general en cap;
Considerant que el general de
diviesió Damas Derenguer Fuste pogués estar compras en

l'ararle 275 del Codi de Justicia militar; vistos els articles
18 i següents del capitel 11 del
Reglament per al servei do
carnpanya, de 5 de gener de
1882, i els 774 i 75 del capital
20. tito! ociau del dit regiament, als quals, per ornis5ió o
negligement ha fallat en totes
les sever parts;
Considerant, en tal virtut,
que hi ha proa fonament per
acordar el seu'procassarnent en
aquest tizas;
Considerant que, peral, per
adoptar aquesta providencia cal
lad eguda autorització de l'Alta Cambra, ja que l'interessat
forma part d'ella com senador
nomenat per la Corona, vist ço
disposat en l'anide rangua de
la Llei de 9 de febrer de 1912;
El consuller instructor que
sotscriu té l'honor d'elevar l'actuat al Consell reunit en Sala
de Justicia, per a la re-a/Aneja;
que eellin: oportuna.
Madrid. 2; octubre de 1022.
—Maui( Ayala López."
NOVES CAUSES AL SUPREM
Ba paeeat a informe del fiscal la causa instruida contra el
coronel del regiment de Sant
Quinta de guarnició a Figueroa, pe, deficiencies administratives. arnh l'objecte de determinar si procedeix ¿acer vista en única instancia.
Tambe tia arribat al Consell
Suprern de Guerra i Marina la
causa instruida a Melilla contra
el tinent d'IM.encleneia seuyor
Dapena, per al qual es demanä
per un Consell de guerra celebral en aquella placa la pena de
set anys de presa, aels sucessos
de
UNA QUEPaA TY EN BERENGUER
El general Be.renguer ha celebrat una extensa entrevista
amb el capita general de la recrió, en la utial se li ha queixat

de les
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Dusseldori, /6.—De Limburg, riheces de Labia, s'han rebut telegrames de procedència alemanya amanciant que les tropes franceses desembarcaren ahir al matí en aquella
cetació, ocupant-la, cona així mateix
la central de correus.
A la tarda les trepes sortiren dc
Limburg atesores d'haver col.locat en
els llocs corresponents un comunica;
nnunc:ant que a comptar del din na
Limburg canaria considerat cotas pertanyent al territori ocupat per les
trepes franco-belgues.—Hacas.
•

• •

Colónia s6.—Les autoritats belenes d'ocupada sisan incautat dc les
n:ines del districte de Leurath.
Els rainaires cerraren de teeballar
en senyal de protesta.
Dernés, els belgues ocuparen restació d'Ockeven.—Havas.
• ••
Dusseidorf, 16.—El sinn"
Nachrichten" anuncia que els
franceses han ocupas les fabriques de
dment de Dyckerheff i Wittmann,
e:tuades a Amonebaueg, prop de MagUncia.--I-levas.
UN PONT DESTRUIT PELS
ALEMANYS
Wisburg, 16.—Els dlaris alemanes
assenyalen que una cxplosió ha destau, la nit t'assacia, un pcnt sobre
la Rular, situat entre Fuock Ruhrtal
i Weaan, a conseqüenda del qual el
tr:Mec es va per Wisburg.—Havas.

da la campanya que contra cll
ve fent el coronel Raquel/11c,
acudint a l s nerieaacs areb referancies i judicis de la campanya
de Melilla.
Sembla que el general DerenFuer sortira, de la passivitat en
que es troba i contestara en els
periòdics els ataca que se li dirigeixin.
LA CONFERENCIA D'EN
BERGAMIN
A l'Ateneu ha donat aquesta
nit la conferencia sobre les responabllitats l'ex-ministre conservador Francesc Bergamin,
en la qual feu una defensa del
partit conservador, rebutjant
per a ell l'exclusiva de les resp aufl aab a 1 i tat s.
Ligue que no s'havia de fer
qüestio de partit de coses de
caràcter nacional, explicant-se
que els elements extrema erep um que no es fora justicia i
fan sois im ranció revolucionaria per ter triomfar els seus
ideals.
A aquest perill hi tinc poca
por, parqué cree que no hi ha
torea politica capee de fer la
revolució a Espanya. Mes perillosa es 1 actitud de les dietes
que aprofiten el tema per manifestar temors de bullangues
i clamar per la diclactara, a la
qual te l'orador mes ternenea
que a la revolució, puix aquesta
es cosa mornentänia i sempre
doina un sediment profitds,
mentre la dictadura no produela mas que odias.
Canfia nqt la justicia i distina
r.eix do, grups de responsabilitats, un crorageen sobre la forma corn s'ha pinntejat el pisa¡ les politiquee, fent sobre això diverses consideracions.
Parla de in (unció judieiäria
del Senat, compeomelent-se a
condenmar ei hi ha figura de
delle te.
Creu que el Senat no ha de
reformar-se per aprovar projecies avaneats que els nimiatres no presenten, com passà
ainb el de les herenaies i ela
tr: 0 U t a.

Sois es poden castigar els
culpable, de resiondrament
la taomandancia de Melilla, det'innata-1w i oblenint-ho per
pracediments legals, si no es fa
ami, ai de nostre país i trat
pervIndre el de la patria si la
justicia no es fa a les altes es,
feres encarregades dapiicar-la!
L'INC1DEN'r RIOUELMEBERENGUER
Ala cfreols polftics i militnrs
cha coraentat molt la conferencia del general 13erenguer
amb el capita general de Madrid, coneedint-se-li especial
import hacia.
Sembla considerar lea-genemi en cap de l'e:larca d'Africa
t a n urgent el conlretar la carnpanya que es ve fent per part
de la Piemsa, prenent corn a
base les revelacions del coronel
Itiquelme, que solicitara de. la
superioritat el perints per a recallir-la a la Premsa, l'Afeiten
i per guants mitjans de publicitat 11 stauin factibles.

DISPARS- CONTRA UN DESTACAMENT FRANCES
Dusseldorf, 16. — A Bergisbern alma fet nombrosos dispara conira la sala d'espera de
las estacions on es troba un
destacarnent franees.—Radio.
DETENCIO D'UN CRIMINAL
Du.sseldorf. 16. — La jaaani_
nalpolitzei d'Eiberfeld i Barmen ha detingut a Reina, cop
d'una organització secreta de
sabotatges i assassinats en cls
territoris ocupals.—Havas.
Laa Dana.PLaiaS D °alar AC.10
ALS LarATS UNITS
París, 16. — El Cornite encarregat de raeoldre la q iestió
plantejada pee Estats Units, en
reclamar aquests el reintegrament de ma milions de mares
or que representen els daspeces fetes per les trepes anteracasaca que estigueren ocupant
els territerls de Rhenänia, ha
uitimat ja el text d'un projecte d'acoed, de conformitat umb
el qual s'aetipula:
Pr.mer.—Es concedeix prioritat nbsoluta a aquest creail,
sobre els pagaments que efectui Alemanea. ja sigui en meja sigui en productes naturale.
Segon.—La part dels dits
pagarnents trata es tatua als Estats Units ca virtud d'aquest

-1 DE MINISTRES
S'IIA TRACTAT DEL MISSATGE DE LA CORONA.—DIVERGENCIES PELS AFERS DEL
MARROC
A les cinc de la tarda ha quedat

EL CONS

reunit el Consell a la Presidencia.
El duc daAlmodóvar ha dit que el
scnyor Roventós hacia conferenciat
amb la comissió dc patrons barce-

lonins i tornará a fer-ho aquesta nit
El senyor Alcala Zamora portava
expediente, encara que es tractarà en
el Censen de coses polítiques i altres
que no san de la seca incumbencia.
El marcada d'Alhucemas ha dit
que el Coneell seria un :tic Ilarg, perque hi ha moltes coses pendents.
El senyor Chapaprieta ha manifesta : que suposava que es tractaria del
Missatge dc la Corona.
El scnyor Alba ha dit als penodistes:
—Haig de fer algunes rectificadons:
Primera.—Es completament capriciosa la informació segon; la qual va
a cessar el sena= Silvela en 'l'Alta
Camissaria al Marroc, per substituirlo el censor Villanuava.
El Govern está satisfet de l'actuació del senyor Silvela i co tracta de
SultStituir-lo.
Segona.—Tarupoc és exacte la noticia de qué vingui a Madrid el senyor Silvela, perque te prou teína
allí.
Tercera.—Tampoc es exacte que
slagi suspes el ciatge deis reis al
alarroc, puix no está acordat i si hi
llagué algun examen al Consell, fou
co:n a contingencia.
uarta. — Segueix assegurant algun Mari que es va a adoptar un pla
definitiu al alarroc.
Aquest pla esta dictas i escrit i
de conformitat está desenrotllant la
seca actuació el scnyor Silvela; perú
no és a g sumpte que es pugui resoldres en una settnana. Consti que eo
definitiu es eo que está. acordat.
El cornte de Romanones ha

dit:
—No porto res. Apenes si
porto la nieva persona.

Ddrrera hora

'
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EL CURS DE LA VAGA
NOTA DEL GOVERN CIVIL -:- IMPRESSIO OPTIMISTA
Al Govern Civil, i sola la presidencia del senyor governador,
salan reunit patrona i obrera
interessats en l'actual conflicto.
Després d'una serena diecussiö amb arapli esperit de transacció per part de tols, sitian
redactat unes bases, que arnbdueS representacions slian reservai consultar-les amb els
representants, i que el goveanador confia que serviran per
tornar a la normalitat fäpidament.
• ••
{ Les impressions d'Ultima h o ra eren optimistes, per quant
entre els elements interessats
serrada que s'han iniciat terni peraments de concòrdia, que
fan creure que s'arribara a una
ràpida solució.

Els hircs monino

de dret los gscoles 1

03131'11E1s religiosos d'alas do 1114

3C01113118S

g

Mi1118183 S'OT1)3 11i mp Ele 13 Core113

J3 c$ concia el text de rescrit 5igpar pel general Ayala i dirigit al ConSuprem demanant el precessamera del general Berenguer, el qual
esa ra'aczat en aquest, termes:
» Al Conseil reunit en Sala de Jus.

LA QUESTIO D'ORIENT

LES REGIONS OCUPADES

ls rusos 3111e113Cell 3llib onuisar is suissas si hm lic
g

83118132i0113

ileciacins 3q10-lurque8 sobre Messi

Lausana, 16.—La Comissió
política ha arriba!, nquest mal' a un acord en ea, que es refereix als camentiris britànics
dels Dardanels en la construecia .del ferrocarril d'Andel/tópelas a Conslantinoble.
Es tracti després de la qüestió deis collegis religiosos dedicats a l'ensenyança i estabierts a Turqula per ordres astrangeres abans de 1911.
Amb aquest moho es produi
una viva discussie entre Ismetpaixa i els delegats aliats. Ismet declara que el govern tuco
no podia comprometra's en eo
bes.
que es refereix a la intezleneta
Afegien aquests diaria que del Govern en el luncionament
els franeefos retingueren tots de les escoles. Es .,nostra disdos personatges, en qualitat de posat a arribar a un acord respresoners, per espai d'algun pecte aquasta qüestió amb les
ternps. Arribaren Bias al punt, potencies aliades, però excloent
els esmentats periadies, de citar
Rumania, Grecia, laulgäria i alindias el noto del coronel frantres petites potencies.
cas que cornandava les trapes
Els delegats d'aquests paique practicaren la detenció.
ses protestaren energicament.
Per últim, afegien que Hindi- , —Radio.
dent tindrà versemblantment
Lausana, 16. — Durant la
conseqüencies diplomätiques.
sessió d'aquest mata 'la daleDones. be: oficialment, i des
suela turca accepta la declarad'Estocolna sana desmentides
da dels aliats, segons la qual
duna manera categórica aquesel Govern d'Angora es invitat a
tes informacions alemanyes,
l'estat de dret de les
afegint-se que ni el rei Gustau reeoneixer
escotes i establiments religiode Suecia ni el gran duc de Basos axistents a Turquia des d'adea han visitat mai Offemburg.
bans de 1914.
Aquest desmentiment ha esEls otornans, pena, les acceptat facilitat a la premsa en una
taren sota la condició que aques
nota oficiosa, que publiquen els
ta declaració no implicará sind
periòdics d'Estocolm.—Havas.
un comprornis en ço que es reLA REVISIO DE LA SENTENCIA
ferei xtinicament a les grans po
DICTADA PEL CONSELL DE
tencies signats del Tractat
GUERRA DE WERDEN
arnb exclusió de las altres.
Apart d'aja?), els delegats
Dusseldorf, t6.—Sembla confirmarotomans declararen que exase que el preces de revisió dc la senminaran
amb benevolencia el
tencia dictada pel Consell de Guerra
cas dals establiments i escotes
de Werden tindra lloc cl dia 18 del
religioses creades a Turquia
corrent.—Havas
després de 1914.
EL MINISTRE ALEMANY DE
En yo que es refereix als esFINANCES, CONDEMNAT
tabliments susceptibles d'ésser
Marienverder, 16.—El Tribunal Su- creats à comptar de la signatuprona ha condcmnat el ministre de Fira del Tractat de pau, el denances alcmany a restituir al príncep legal tuve senyor Ismea-paileà
Leopold de Prússia dos dominis de la
manifestä que no podia preciPrússia oriental afectase per la garansar quina seria la decisió fututía del deute del príncep.
ra del Govern d'Angora.— HaEl ministre ha es:at condemnat a
yas.
pagar les costes.—Havas.
ISMET-PAIXA CONFERENCIA
AHM EL GENERAL PLLLE
UNA INDEMNITZACIO A UNA
Lausana, 16. — Ismet- paixà
SOCIETAT NAVILERA
ha conferanciat amb el general
Berlín, 16.—La Comissió del PresPelle, parlant de qüestions
supost ha votat un credit • de cent quatractades ja amb el senyor Yerama sis mil milions de mares per a
nizelos relatives als assumtes
principi de prioritat, no podrá
passar del 20 per cent dels meteixos.
Tercer. — Els reintegres totals es taran en dotze anualitat s.—Havas.
ELS INFUNDIS DE LA PREMSA
ALEMANYA
Paris, 16.—Determinats periedics alemanys publicaren en
lloc preferent i (ins amb luxe de
detallo, la noticia que el rei
Gustan de Suecia i el gran dile
de Baden foren detinguts a Offeniburg per les tropes franca-

la construcció de navilis comercials,
com a indemnització, a la Societat
d'Armadors.—Havas.
ORGANITZACIO OBRERA DISSOLTA
Berlín, s6 —Sha publicat un decret
dissolent l'entiga organització de defensa contra la reacciä, denominada
Centúries del Proletarias.
En dissoldre-la, es disposa al mateix temps que trai pugui reconstituir-se en l'esdevenidon—Havas.
LA SITUACIO POLITICA
ALEMANYA
Berlín,. 16.—El canceller Cuno, rebrà
asna per separat, les delegacions deis
partits socialista i burgas, per a estudiar la qiestió política.
Ahir hi hagué sessió plenaria el
Rechstag, celebrant el Censen una reunió amb els caps deis partits polítics,
per a posar-se d'acord respecte la conveniancia i inoportunitat de promoure
grane discuisione politiqueo abans de
Pentecostes.—Havas.
ELS IMPERIALISTF.S BRITA-

NICS ACUSATS DE L'ASSASSINAT DE VOROVSKI
Vladivostock, 15.—En un mlting han declarat diferents oradors que els imperialistes brit anido eren responsables de
l'assassinat de Vorovski i han
demanat l'expulsió d'aquests.
No obstant, els anglesos t'esadenla a la localitat no han estat
per ara molestats.—Iladio.
EL SUBDIT SUIS SENYOR JIUGUENIN ES REELEGIT DIRECTOR DEL FERROCARII:I. DE
BAGDAD
Constantinoble, 16.—E1 saibda. aula senyor Huguenin, exdirector del ferrocarril de Bagdad, en n i Ta del grup angle-suis
en poder del qual estä la mes
gran part de les acciona de l'esment a 1 fe ruma r r il, ha informal
als repres e utants del Govern
d'Angora, qtfe havia estat encarregat de tornar a ocupar la
direcció i explotarla de resalental ferrocarril.—Havas.
EL CANVI DE PBESONERS
Atenes, 16.—Ban sortit cap a
Esmirna els idI ms presonurs
turca .—Ilava s.
BONAlt LAW A PARIS
Parle, 16.—Aquest rnati ha
arribat el primer ministre ringles, Mr. Donar Lato'.
Se cap que d'amif alguns dies
s.ortira e taLs'eeciú deaconeguda, pera que no tornara st Londres directament.--Havaa.

greco-turcs.—Ilavas.

LA VISITA DE VENIZELOS A
ISMET PAIXA
Lausana. 16.—La gestió de Venizelos prop d'Ismet Paica no va tenir
cap carácter d'insimidació.
Venizelos s'esforçà a demostrar la
imposibilitas en que esta Grecia de pagar les reparacions que se li exigeixen.
—Hayas.
L'ENTREVISTA ENTRE RUMBOLD I ALEXANDRIS
Laueana, 16.—En l'entrevista que celebraren Rumbold i Alexandris sernbla
que aquell li hacia aconsellat l'adoptar
la fórmula deis aliase en el que es refereix a sotmetre la qüestió de les reparacions a la Societat de Nacions o
al Tribunal de La Haia.—Ilavas.
Lausana, 16.— Després de l'entrevista de Rumbold i Alexandris, aquest
va expelan als delcgats Pelle i Mon.
magna el punt de vista grec sobre les
relaci,In g grece-turques.—Ilacas.
GRECIA ESTA A L'EXPECTA-

TIVA
Atetes, 16.—El president del Coneell, contestant a les preguntes dels periodistes, ha declaras que Semanaria a
la delegació grega a Lausana que tornes a Grecia en el cas que fa Conferencia cridada a pronunciar-se prop de
la qiiestió de les reparacions, fos unaMnie a pronunciar-se contra Grecia.1-lavas.

LES NEGOCIACIONS DIRECTES
ANGLO-TURQUE S EN I.A T'ESTIO DE MOSSUL
UNA PETICIO DEL DELEGAT
ANGLES AL DE TURQUIA
Lausana, 16.—El delegas anglas ha
deinanat al delegas de Turquia que siguin reduits a sis meses els dotze en
qW, han de desenrotllar les negociacions directes anglo-turques, per enda gar la Miestió de Mossul.
El senyor Ismet- Paixà es reserva la
comesta.—Havas.

EL CONVENI COMERCIAL AMii
TURQUIA
Lausana. ,5.—El conveni eqmereja! amb Turquia queda ultimat en la sessió del camita
econaimie, ilegint-se• l'informe
dels piante, els quals s'havien
posat d'aeord sobre la redaceiú
d'unes quinze cUtustiles econämames del tractat de pau.
En la mejor part dele articles
dtiecutits ha insistit Turquia
obtrnir un traetat de reciproenea la qual cosa sembla que
no ha trobat dificultats serioos s.--Radio.
Constantinoble, 16.— Parrerument, els Alas Comissark

aliats havien protestat contra
percepció sobre la renda, anomenat -temettu", impost que es
cobrava als estrangers.
Les autoritats ctuaneres turques, pena, decidiren ahir negar
el Ilturament de meroaderits a
tots els comerciants extrangere
que no hagin pagat el "ternettu"— Hayas.
la

SI SUISSA NO DONA UNA SATISFACCIO ALS SOVIETS SERAN EXPULSATS ELS SEUS
SUBDITS DE RUSSIA
Berlín, i5. —L'Ambaixada russa
Berlín desment els rumors de repressälies contra ciutadans suissos a conseqüencia de l'assassinat de Vorasvs- ki, pecó declara que eis soviets es
proposen demanar una satisfacció a
Berna i si Ilur demanda no és neo-

l'ida favorablement, aleshores podría
procedir-se a l'expulsió de Rússia
dels súbdita suissos.—Radio.
EL PROBLEMA DE LES REPARACIONS GRECO-TURC
Lausana, 16.—En els cerdea
franceses de la Conferencia es
mira amb calma aa nova situa cid creada per la iniciativa de
Grecia en intervenir prop d'Ismet-paixä amb el fi de resoldre
els problemes qua interessen
particularment tots dos paises.
França ha desitjat i acensehat sempre als Governs d'Angora i d'Atenes aquesta classe
de converses directes, mentre
fosin animadas per lotes dues
parts d'intencions pacifiques.
Es possible que el problema de
les reparacions entre Turquia i
Grecia sigui représ el divendres
a la sessió del Gomita financier.
EL MINISTRE ANGLES DE L'INTERIOR
Londres, 16.—Es desmenteixen els
rumors segons els quals tenia el propósit de presentar la dimissió el ministre de l'Interior, senyor Bridgeman.—
Havas.
-EL CONSELL DE MINISTRES

BRITANIC
Londres, 1 6.—El Govern ha celebrat
una reunió sota la presidencia del primer ministre laten í i ministre d'Afers
Estrangers, lord Careen.

Foren tractades espeeialment
qüestions relatives a Rússia i a les de-

portacions irlandeses.—Havas.

litinkifillä 1 ITALIA
¿Es una aliança o una coinciannsia?
No totea les opinions s'acera
den a donar la mateixa impore
täncia al viatge del reis d'Anglaterra a llana. Per a alguna,
la presencia del rei Jordi a Halira i les polèmiques a les quals
ha donat iloe la nota alemanya
i la resposta franco-belga, no
testan una importancia enes
siva: es tracta d'una coincidencia, sobretot tenint en compte
que el viatge deis sobirans anglesos a Ruina havia estat acota.
dat abans de la recepció de la
nota alemanya.
En cama, per als pessimistes, as tracta d'un aete pabilo
deliberat, d'un acostarnent intimament fans a ralianea politice explicita. Alai, melare que
segons un diari de Brussekles,
"L'E:tedie Beige" no hi ha reli
d'alarmant en la idéntica post s
cid adoptada per Anglaterra i
Itälia davant Alemanya, 1—Hu -a
manita", de Paris, es tracia de
lis primera manitestaci6 de l'allanca anglo-italiana dirigida
contra Freno. Els dos governs,
diu, el de Mussolini i el de Boa
nar Law presenten els =tallos blasmes al govern franca.
El balan,: que segons riluinanite" precipita la ruptura ea
niui
1.—Poincare i els sena no es
prenen la molestia de dissimular que per a ells, cada vega.
da mes, Reparació significa
anexiö disfrassada, explota0i0
directa de la ithenanta i de la
Ruhr.
2.—Les procediments sial mi.
litarisme francés a la Ruhr, la
Rhenania i la Sarre, s'assembla
al dele alemanys a Belgica i a
les regions franceses envaidea
durant la guerra.
3. — Eta anglesos i els italians vallen a vanir la mina
la bancarrota alemanyeb consecutivas a la politice de Poni.
care. Pera com que a ulls ee"
la bancarrota alemanya agravarte la crisi industrial d'Europa,
Assistim a noves temptatia
ves d'equilibri europeu en mis;
de les (wats Franca roulan
da die mes 'solada.

Dijous, 17 de maig de 1923
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LA MUSICA
GRAN TEATRE DEL LICEU. ORQUESTRA CASALS. SEGON
CONCERT
Aquest segon concert de primavera
¿'Orquestra Casals podria comptar-lo
indubtablement entre eis més brillante
de la sera actuació artlstica; car es
tracta d'una d'aquellas sessiohs que jilbr
si sola imposaria la consagració de la
notable agrupació musical si altres
precedents no l'haguessin ja afennada.
Excellent cquilibri sonor, acurada matisació, integritat artística que s'evidantia amb la respectuosa interpretació
ks obres, són qualitats que donen
als concerts de l'Orquestra Casals un
segell de l'elevada distinció musical,
qualitats totes elles que es posaren de
'manifest en la vetllada del passat dimarts i que valgueren al director i als
músics l l ar gues i nodrides aclamacions.

El programa era constituir per obres
ja conegudes i consagradas, excepte
"Divertiment', de Mozart, que se'ns

oferia en primera audició. Varem sentir en aquest concert, a mes de l'obra comentada, el Preludi de "Lohengrin", de Wagner, concert en sol major per a piano i orquestra, de Beethoven, i el poema simfònic "Don
loan", de Strauss.
La bella página wagneriana que figurava en primer terma, assoli una execució acuradissima, posant-se de reIleu tota la seva exquisida elegancia,
així com el rk brodat temàtic que l'a-

valora.
El "Divertiment núm. 2", de Mogast és una obra més del diva compositor austríac, en la qual, la seva meravellosa inventiva, sempre rublerta de
dolca espiritualitat. es manif esta delieiosament. Sobresurt en l'obra, ultra
<l'un emotiu "Adagio", un bell minnet que pot ben bi resistir la com-parada' amb els mis equisits brollats
ele la tendra imaginació mozartiana.
Amb tot i amb aixa, en el seu conjunt. el "Divertiment" ens deixa una
impressió crinconsistincia.
L'interès del concert culminà en
aquesta vetllada en el "Concert en sol
major", de Beethoven. Es presentava
al nastre públic amb l'admirable obra
del gran mestre de Bonn la pianista
anglesa Fatal ): Davies.
Aquesta concertista venia precedida
de gran fama, essent detall interessant
de la sa y a personalitat artística l'haver
estat deixebla de Clara Schumann, l'esposa del famós compositor romantic
del mateix nom.
Fanny Daries s'imposà des d'un princiui corn a valuosa pianista. Poseeix un
mecanisme segur i ferm. La nava sonoritat és d'una perfecta limpidesa i
amb una expressió plena de sinceritat i d'intelligent cornprenssió. La
simpätica naturalitat de l'artista, exernp
ta d'afectació inútil. dóna encara una
mes savorosa sinceritat a la seca actuació per tots conceptes
L'execució de l'esmentat concert de
Beethoven foil notable. essent perfecta
la tosió i equilibri del piano i l'arquestra. Solista i músico rivalitzaren en
la beridat de la interpretació.
Fanny Davies escolta interminables
ovacions, a les quals va correspondre
gentilment, executant la diáfana "Pastoral", de Scarlatti. Fou obsequiada
arnb una bella "corbeille".
El caneen fiel amis el magnífic poema sin:Hada "Don Joan", de Strauss,
irrrpetuós i colorir, ple de subtileses orquestrals, d'inquietud expressiva. ara
la qual es vol reproduir en música la
pascolagia i l'ambient ere qua es desenrotlla la figura del fabulós partohat ge.
- No cal dir que en terminar el formea poema una ovació rearmada premià
la tasca brillant del mestre Casals i
del professor de l'orauestra.
ASSOCIACIO D'AMICS DE
LA MUSICA. — WALTER
GIESEKING. PIANISTA
Walter Gieseking és el nom d'un
pianista intelligent i de bon gust. La
seva execuci6 is neta i clara, el seu
astil clamar per un franc lloable desig de sinceritat. De vegades la conterció en aquest notable artista la
trobern excessiva; la seva escrupolocitar no exterioritza en certes ocasione
la convenient expressió. Així, un temps
que com el segon de la Sonata en do
major, op. rtr, de Beethoven, exigeixi ésser portar ron brin i atassio-

note, el concertista no arriba a exprestar tota la intensitat dramática
que vibra en la bella página. deixant
mis aviar una impfessió paRida, gairebi freda, degut justament a la preocupació de no abandonar-se a alió que
pogués creure's efecte per al gran ¿taba.
Pera si Beethoven no té en GieseRing un acabat interpret (almenys en
aquesta obra que li hem sentitj, en
canvi, l'artista estigu,' ajustadissim en
la "Partita" en si bemoll major, de
Baeh, la qual ens fiu sentir amis
una pulcra execució deliciosament matisada.
Diríem, pecó, que el temperament
de Walter Gieseking tasé, sobre tot,
amb el dolç esperit de Schubert. La
dificultosa "Fantasia" en do major,
del gran mestre alemany, fou dita duria manera acabada. Potser la marcada
tendencia del pianista a apagar la sonoritat i un excessiu domini de la mä
esquerra, en algunas ocasione constitoiren un detecte, pera malgrat això,
en aquesta obra especialment, Gieseking se'ns pales ä un depurat artista
de <Latió finament intencionada i sen-

sible.

A la tercera part el notable pianista executà dos "Infermezzos" de
Brahms; "Retlets dass l'eau", de Debou; ".1eaux d'eau", de Ravel, i la

Rapsòdia hongaresa ntitn. 14, de Liste,
en totes les quals (la peça de Debussy sobretot molt 'sé) el concertista (ni
valer un excallent treball pianistic.
Solament en la darrera obra, si be
brillant, no estigué a la mateixa alc ada de les anteriors.
Walter Gicsaking fou molt aplaudir. havent d'aiegir encara al programa dues paces mis: "Per què?",
de Schumann. i "Evocación", d'Albani e , aquesta darrera comprensivament
exprcssada.
E. M. F.

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Ola

16

de

SITITACTO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI.—(Observintiorai d'Europa, Nord d'Alrioa
dtljntie, eetwelee per e el eoeulia eenee fila):
Continuen les baixes pressions al mar del
Nord, amb tendencia a internar-se a Alemanya.
Hl ha temporals a les Illes Britàniques i
ges dos de Dinamarca fins el rnigdia da Franea.
Les altes pressions es traben a les Aeores ,
1.

Ma ig

da

1923

2. ESTAT DEI, TEMPS A EAT 41.1JNYA A LES S
DEL MATI.---(Wesorvationa ele lo Lardo Ineteoroldol,o
cc:tala rl a. ronlinirndrA prr,
En general cel nuvolós a tot Catalunya, amb
: atents fuixos i variables. Ei ha rosadas a la
Cerdanya i a la Plana de Vial. La temperatura
maxitna ha estat de 26' a Flix, lila mínima de
' a Puigcerdà.

DE SABADELL
Programa que interpretaran Merca
Plantada i Tontas Buscó, cantatriu i
pianista respectivament, dirnarts, 22
del corrent, a l'Associació de Musica,
de Sabadell:
Primera part: "Anant amb tu',
Bach; "La Violeta", Mozart; "Nit
de Primavera'', Schumann; "Margoton", Perilhou; "T'estimo'', Grieg:
"Diumenge", Brahms; "Ja és aquí",

CRONI CA DE
CULTURA
CONFERENCIES LEONARD
LEPREVOST
El dtvenures dia 18 a dos
quarts de dotze del matí, l'erninent quirnic-rnetaLlurgista Mr.
Leonard Leprevost, antic enginyer director de les principals
fundicions d'aquesta ciutat i
'Professor del Grup
tats a l'Institut de Química Apli
cada, començarà en el Saló d'ac
tes de l'Institut el quart curs
de conferencies de Primavera
dedicades als alumnes de l'Escola de Directors d'Indústries
Químiques i a totes aquellos
persones que s'interesin per les
indústries del ferro i els seus
aliat ges
El tema de fa primera conferenria serà: "Duresa.-Carga
roptura. - Limit TelasticitalAllargameni. - MaLleahilitat.ALlotropia. - Merbeabilitat mag
nét ida.'
A L'INSTITUT MEDICO - FARMACEUTIC
Del set al onze del corren/ es
celebrà a l'Institut Madie-Farmacéutic les sessions públiques,
extraordinäries, en las que es vis
discutir cl tema previament
anunciat sobre "Radiumterania
i Radioterapia An els darrers
temps; estudi cribe; result is ob
tinguts entre nosaltres, desarro
llant las ponències els doctore
En J. Peyri, V. Cartilla Riera i
J .Pellicer Sala.
Feren un acabat estudi del estat actual d'aquesta tan nova
com important ram de la tera, ptaitica. comparan-la amb els re
sultats obtinguts entre nosattres, demostrant la imporLant
contribució que el nostre país
ha aporlat al progrés de la riadiurnterpia i Flarlioteräpia.
El treball portat per les ponències donà lloc a una animada i interesan', discussió a la
qual varen intervenir els doctore: Tort a s Carreras, Torrens
Castells, Grau, Fargas. San Ricart, Morales Llorens, Vidal Fra
xaret, Pujol i Brull Guilera, Santinyä (P.), Vilanova,
eonjuan, Torradas (E.), Ribas
Danés, Mas Puig,
RILas
Puig Sureda i Comas Camps.
Aquesta treballa serän publicata i formaran el quart tomo
de les publicacions de l'Institut.
X CONCURS NACIONAL D'HISTORIA DE CATALUNYA I I DE
GEOGRAFIA DE CATALUNYA
Continuen rebent-se donatius amb
destí al X Concurs Nacional d'Histäria de Catalunya i I de Geografia
de Catalunya. Darrerament ola tahur
del senyor Alexandre Cardunets diversos exemplars dele scus dibuixos per
a premie de l'esmentat Concurs.
Havent cedit la Mancomunitat de
Catalunya les sa y as sales per a celebrar-hl els cxamens deis inscrito al
X Concurs Nacional d'Història de Catalunya i I de Geografia de Catalunya, el dissabte, a dos guatas de cinc
d e . la tarda, començaran ele exercicis
al I'alau de la Generalitat de Catalunya, per a continuar diumenge, a les
deu del mata

Eis Te atres
TIVOLI

Definitivament, dama, divendres, a
la nit, tindrä lloc al teatre Tívoli l'estrena de la sarsuela en un acre, dividit an dos quadros, !letra del conegut periodista Armand Oliveros i música del popular baríton i composi-

LA PARALITZACIO DE L'ART
RODAT (SECCIO DE TRANSPORTS) ES ABSOLUTA
Ahir va continuar amb la mateixa
intensitat del primer dia la vaga dele
transports veient-se, per tant, desanimar el moll i altres carrers de
malea comercial, així cono també les
barriadas obreras. Aixó féu que es
veiessin circular rnolts carretons de
tná.
Solament van circular els carros i
camions dee.tinats al transport de
carns, s•erdures, pa i altres arríales
de primera nccessitat.
Els escombriaires seguiren també
ferms en la seca actitud i les escombraries dele carrers no forero reco'lides. Per altra part no se sap que
les autoritats hagin pres cap mida

A L'ASSOCIACIO DE MUSICA,

Wolf.
Segona part: "Abril", Toldrà;
"Crit de mercar", Gerhard; "Clavel!
d'amor'', Buxa; "Pirenenca, n. IV",
Buxó; "Refilet", Rifa.; "Cançó ta t dorar, Morera; "Els llavis molls de
la fresca rosada", Lamote de Grignan.
.
Tercera part: "Trieta es l'e7tcpa", Gretschaninow; "Xamosa noia",
Dargomirgscky; "Primavera", Rimsky Korsakoff; "Amb la mainadera",
"A cavall d'un bastó" i "Hopack",
de "Cambres d'infants", Mussorgsky.

La vaga . del port

per solucionar aguaos problema d'higiene, que és un perill per a la durar.
Ahir a la tarda eis obrero de les
brigadas rnunicipals van sortir a han
gar clorur de cala daniunt de les piles d'ascombraries que C011lellÇdVell
de podrir-se.
A primeras horco del matí es veié
un auto-camia ama> un cartel] que
deia: "Autoritzat pel Sindicar lanice.

vENTS Surntiotts A BARCELONA. — (sondow, da r«tm.fera asure, a lee 7 del mili:
Altitud, metress '
Direeció:
Velocitat metres per segon:

250.

4

500

WSW, WSW
5,
7
Plafó de núvols a 745 metre:

StratocUmulus

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIV ERSITAT DE BARCELONA
Moros d'observa o lö: 7, 13 118 horca
Baròmetre a cero i al nivoll de la mar: 76 l'a, 7 6 15, 7 6 3 . 3. — Termómetro sec: 162 19'5,
15'4. — Termòmetre humit: 147, 167, 129. — Ilumitat (centesimes de satuttat t ó : Si, 7i, 73.
Direcció del vent: SW., SSW., ESE. — Velocila t del vent en metres per segon: 2, 3, 9. -- Estat del cel: tapal, nusolós, tapat. — Classe
núvals: cúmulus-nimbus; F.-cirrus,
bus-nimbus; stratus-eúniulus.
Temperacuros extromes a l'ombra
Maxima: 208. — Mínima: I 33. Mínima arran de terra: 114. — Oscil.lació terrnornatruca: 75, — Temperatura mitja: 170. -- Tea cipitació aquosa, des de les 7 moteo del dia anterior a les 7 hores del dila de la data: 5 , 0 mili nietres. — Recorregut del vent en igual temps:
97 quilòmetres.
tor illustre Josep Lluís Llorar, "La
estrella errante".
La representació s'ajustarà al següent rcpartiment: "Elena", Vicraria
Pinado; "Margarita" Goyita Mir;
Gol/zalea;
senyora
"Dofia Tula",
"Carlos", senyor Vendrell; "Don
Leandro", senyor Ballester ; "Luiggi",
senyor Boci; '' El capitan", scnyor Aznar; "Corito", senyor Fernández;
"Mario", senyor Gallego; "Un marinen", senyor Soler.
L'acció de l'obra es desenrotlla en
un gran transatlantic en viatge d'Eu-

ropa a l'Argentina.
Aquesta estrena ha desportat gran
interés per tractar-se d'una obra inusitada pel jove balaron sen.,s or Llore:, el qual dirigirá l'orquestra.
ES PAN VOL
A fi i afecte d'obtenir la mis gran
exactitud i fidzlitat co la reproducció
deis personatges histerias que intervcrien en la grandiosa obra episodica "Clavé", que s'estrenará dissable,
a la nit, al teatre Espanyol, el seu
,lator, En Joaquim Montero, sha dirigir al director del Musca Municipal dra Tea t re per poder utilitzar Ice
dadas i antecedents importantissims
que existeixen en aquella dependencia. A l'afecte, han estar posats a disposició del popular Monterd un magnific retrat del gran músic catalä fer
l'any 1854 per Ciarié i Planas, fotägrafs de l'época, i un grup fotográfic en el qual apareixen els cinc primers individus que forinavan el chor
de Clavé a la mort d'aquest, en fcbrer de 1874.
En la desfilada de chors que figura a l'obra prendran part els orfeons "La Floresta", de Sans, i "La
Unió" i "L'Univers", d'Hostafranchs,
els quals cantaran diversas composiMoras dirigidas iota nét d'En Clavé, que,
desinteressadarnent, s'ha ofert.

L'empresa de lEspanyol, per la sera part, está disposada a no ometre
cap detall, muntant l'obra amb varitable amor.
Stuart
pintant decoracions que críe
'
daran poderosament l'atenció.

Crònica judiciária
VISTES DE CAUSES

Acusar del dallare d'estafa compare a la secció guarra, Artur Marimon Hostallé represcinant que fou a
Badalona de la Companyia deasseguran n• "La Previsión Agrícola". El
fiscal demanis per al processat la pena de dos mesas i un dia d'arrcst
major i la corresponem indentnització.
Per diferente motius foros suspeses
les vistes de les seccione primera, segarla i tercera, assenyalades per a ahir.
Avui, per éstes- l'onomástica de don
Alfons, no se celebraran vistes a l'Audiancia. En l'edició vinent donarem
compre dele assenyalanients late per
a divendres.
gis

Fets Diversos
TRES INTOXICATS GREUS
Ahir, a dos quarts de set del vespre, limen auxiliare en Ilur &mida,
correr de Joan Blancas, número 31,
baixos, per tin facultatiu de la Casa
de Socors de Gràcia, Ramon Miró,
Joana Vendrell Rosina Sacall, gravement intoxicare per anhídric carbúnic.
Convenientment assistits de primera
intenció, foren després traslladats a
l'Hospital Clínic

ble i Deaoració d'Interiors, portada a
cap amb fe i voluntat per represen.
tants de aota !a chitar, coarta de u.-

Isiia a I g s dres de

dl

luiunciodal e

i

e'lliteors
Ahir se celebra la visa anunciada
a les obres de l'Exposició Internacional del aluble i Decoració d'Intemors
que havia d'inaugurar-sc dissabte
sic ist, dia 19, i s'Ea ajornat uns quants
der a ii que hi pugui assistir el presidant del Consell d Ministres d'Espanya, el qual ha de vena- aviar a
Barcelona.
A (piano de dotze del mara les autoritals s inri:ate es (Erial:mi en automabils als palaus de la Industria i de
l'Ata Modera de la muntanya de Montjuich, Iloc on estará insta:lada l'Exposició.

En:re altres, recordcm: l'alcalde de
la caitat, scnvor marquas d *Alalla; el
sem,er Joatman ht. de Nadal, regaeor
i president dei Comité de l'Exposició;
els rcg.dars senyors alaynés, Marjal,
12111ellä I :Zatara, cl senyor i Pan,
senador i Con-sisean de l'Exposició
Ita:cicna; el diputar per Barcelona i
ex-alcalde de la Mutar senyor Antoni
:o r' Domingo: el senyor Francesa d'A. Bartrina, de la Comissaria
regia de l'Exposició de 13arcclona e el
secretad de l'Ajuntament, senyor Piar,as t Volt; el scnyor Fmili Junoy, de
la Junta directiva de l'Exposició de
Barc2lona; el sellador senyor Garriga
i alassa; el senyor Pare B. Tarragó,
drl'exposicló; el general Madrid i el
seu ajudant coronel Tarazona. en representació del ralati general; el senyor comte de la Vall de Cauce; el
salvar Mas Yebra i J. Cabot, de la
Cm-abra de Contera; els rnembres del
Emite Executiu de l'Exposicio
senyors Artemi Vales, Vega
i March, Marian fuster, 11. lacig,
S. alares; el comandatit dele mossos
d'esquadra, senyor 011er; el senycr
baró de Fonollar; el senyor Marca,
en represan:amó de la Liga de Defensa Industrial; els sänsols de Venczucia, Equader, Colombia, Noruega, Austria, Alernanya, França, Soissa, Belgica, Guatemala. Angiaterra,
Bolivia, Panamá, Salvador, Portugal,
Xile, Rornania i e h d'Espanya a Estocolm; el serivor Aguilera, de la
Cambra de la Inchistria; representalas de les At.sociamons de Tapissers
i ele Pintors; el senyor alagi Pallareis, de la Junta organitzadora de
Ilexposició del afable; En Joaquim
Folch i Torres, dc la Junta de aluscus; Llisé, de la Cambra de Defensa Industrial; els senyors alaluquer,
Oiivella, Cunillera, Patanís, atassó i
Golferichs, Agell i ,gall, &rala representants de la Premsa local; diversos expositors, etc., etc.
Els ,nvitats visitaren totes les obras
cpat a l'Exposició s'estan realitzant
als dos Paatus. Tothom as va ier
carrec dr ha importancia que ser5 ter
a Barcelona i per a Catalunya aqatsta obra de cultura i de pr gras que
posa la nostra ciutat al Irise si de lee
grane cepitals del men i que sera una
veritable riqucsa per a la indústra
catalana. Fou molt admirat i elugtat
el gust exquisit amb qua s'instaba
1. Exposició i l'estora que repreeenta la
seca realització.
El scnyor Pera D Tarragó anava
fent l'explicació de cada Secaa i ele1.5
prircipals cstands. Cal comentar rme
al senyor Tarragó cornea/a l'explicaca', amb catalä i per ordre del senyor alcalde les hagué de continuar
en espanyol.

EL QUE SERA L'F.XPOS1C10
L'Exposició Internacional dél Me-

verses Secciono.
Al Palau de la Indústria hi ha la
Seccai Retrospectiva, la Secció francesa, la Secció de Projectes de alobiliaris i Decoracions, la de Fotograhas dc afables artistics i d'Intenors,
la de la Casa Hurnil i la Tacaica
Escolar,
La Secció Retrospectiva, que acapara una sala d'aquest Palau, is una
demostració del patrimoni artístic del
mobiliari i decora: antic, des de finals
del scgle XVIII fins a la sala romántica d'Isabel Ii d'Espanya, passant
pel renmxemcnt, el barroquismc, el
neoclassicisme i cl ginic. La Seccia
Francesa mostra la riquesa d'aquesta
nacionalitat vaina, comprenent els treb all s que es podrien incloure en abres
Seccione de l'Exposició. La de Projactes de Mobdiaris i Decoracions
perquè els artistas projectistes puguin
exhibir llurs creacions. La de l'otogratia de Mobles Artistice i flotemore, fruir d'un concurs, mostra la beIlesa mundial da mabiliaris i decoracions. La Secció de la Casa Humil,
tumbe fruir d'un concurs, té per ohjacte estimular la creació del moble
i la aecaració de la llar de la familia de posició modesta. La Secciä
Tècnica i Eszolar esta. integrada per
stands de les escotes.
Al Palau de l'Art Modem hi ha
les Seccions dliabiracions Particular,
Corrents, de Proa:maje Inaustrial del
Moble, la d'Ornamente. Decorarle, de
Jardineria, Fus:es Exòtiques, etc.
La Secció d'Hzibitacions Particulars
Corrents, ele stands de la qual estan
bellament illuminats mentir l'espectador ha mira des dais passadissos foscos
mostra l'art mobiliari de decoraci6
madama. La de Producció Industrial
de: atable, els males qua no formen
part d'un conjunt. Entre les altres ins'
tallarlons d'acraest Patata cal cementar la de la Companaia Transatlántica, la qual ha construir un vaixell en
el qual el públic hi par trensitar per
veme el decorar i mobiliari del sou

interior.

Els tramvies, autórnnibus, cotxes,
autornóbils i altres vehicles destinats
a serveis palie van circular normalment, malgrat els rumor s. que
secundarien la vaga.
A darrera hora de la tarda la vaga
seguia en el inateix estar, amb tendencia a agreujar-se je. que es parlava de si avui secundarien l'atur els
tranivies i altres serveis públics de
transport de passatgers.

EL GOVERNADOR I LA VAGA
El govcrnador, en rebre ahir a la
tarda els periodistas, va mostrar-se
tan reservar corre els dies anterior,.
Digné solament que halda contarenciat arras el delegar regi del Trcball,
senyor Algarra, amb el capità general, amb els caps d'Estat Major i
amb l'inspector general dOrdre Públic, per tal de tractar de les mesures que s'hauran d'adoptar si el condicte es milonga.
Responent a les preguntes deis repórters va dir que des de feia .;8 1/ores no es dedicava a alma cosa que
a conferenciar amb amos i obrers,
paró, que no podia dir res del resulme d'aquestes catrevistes.

A LES ESTACIONS
A l'estació de Franaa será aviar
tal problema de dificil solució cl trobar lloc per eminagatzemar la gran
quantitat de mercaderies detingudes.
Aixa ha estar agretrat per liaren secundar alar I atur els obrero de l'Agencia Aixelä. encarregats de carnegar el amasó a les maquines rIel tren.
Aquests obrero tren uns arto i per
substituir-lo a la Conmanyia ha portar personal de Carona i Figueres.
Als tallers del Clot rin ha tranquillitat i a lestació des Nord no passea
de dotze eis obrers que trettallen en
les cperacions da carrcga i descàrrega dc marcaderies.
ALTRES RAMS AFECTATS
l'ER LA VAG.

En algunas importants indústries
han estar lates al, obrare indicacions
sobre la possible parali ..zacia del treball per manca de carbó.
Tamba va repercutir la vaga en
Ort dels escorxadors dz hastiar porqui, on eis matadors de bestiar es
negaren a matar, arlegant que la
carn de para no era unicle de primera necessitat, sine, de. luxe.
ELS QUE TREBALLEN
Segons els informes oncials al port
va continuar interrornpuda totalment
la 'descarre g a de vaixells, treballant
en els inateixos ruggatzcins que el
dimarts i mil igual nombre d'obrers.
En la cal-raga i descarrega de mercaderies en general es va treballar en
els vaixells **Cap de San: Sebastiti",
"Earceles", "Vizcaya'', "Navarra",
"San Gorties", "Reina Victoria",
Jarge J usa " Achines" i "Tertin
Jan!".

L'APAT
La visita acaba amb un Spat que fou
sers',t pel Restaurant
Martas an una dt las galeries del Parc
de alorratdch, de cara el panorama
ec la c:utat. Els invitats eran uns dos

l'hora dele brindis, el senyor
cm:In :A:as d'Alella saluda els camisola
les autaritats, la Premsa i almas invitats. El senyor Joaquim Maria de
Nadal remarca l'esforç que representara l'Exposició i brinda par la ciutat i pele obrers que han c,allaborat
amb tau: d'encert en l'Exposició.
El ernyor Pich i Pon, cn espanyol,
digné el que representava :muceta Expoeició i la Universal que se celebrara l'any 1926. El senyor Gercby, cansol de l'Equador, felicita, en noin dels
anirricans, Barcelona per l'obra que
esta realitzant.
L'arte acaba a les guarra de la tarda. Tots els invitats sortiren verament satisfets de la visita.
31,111•111••••

CALDRIA QUE EL GOVERNADOR FES PUBLIQUES LES
GESTIONS REALITZADES PER

EVITAR I REIREIAR EL GREU
CONFLICTE SOCIAL PRESENT.
CALDRIA SABER L'ACTUACIO

DEL DELEGAT REGIO DEL
TREDALL

En aquestes operacions trebailaren
395. :lis tingiados 1Gb, O sia en total
502, rota pertanyents a ia Gas-mandar
de Salir Pera Pasandor.
Nu va presentar-se cap carro.
LES PRECAUCIONS DE LA
PO L IC 11
Les precaucions a tots els districtes i eis aiores, han estar les mateixes deis altres ches.
En las barriadas obrares patrullaven force, de la guardia civil de pcu
i de cauta
NOTES DIVERSES
Per no poder transportar les ternes
que extreuen en cls seus trcballs de
perforeciä, s'han declarar en vaga uns
1.2oo obrero de! Metropolità transversal que trcballen als pous de la G7:111
Via. Segueixen trehallant-hi, pera, els
fusters i manyans.
— Alma a !es den del mati, a la
Gran Via, entre eis carrero dc Sicilia
i Cerdenya, en passar l'automóbil 88ya,
dedicar al transpurt de vidre de la casa
Robert Germans, tres individuo van
obligar, pistola en mà, al xofer a qua
baixés t abandones el cebiche.
Després van (mugar alguns trate
contra el motor amb intenció d'inutilstzar-lo. ao que no van aconseguir. Amb
un bastó van trancar també els vidrcs
dels fanals.
— A la fabrica "Construccions Teeras, S. A.", del carrer de la Igualtat,
rail quedar ‚rusa trina 40 obrers per
haver-se Migar d'apagar els forns per

manca de

— L'encarregat de la fabrica de rh
tetes Solsona ha manifestar que la aaa.
ca de llenya l'obligarä a lanar la
brica dissabte.
— A l'Avinguda Icäria
d'uns 14 individus van deturar un cat.
ro menat pal set, amo, Antoni ata,
obligara-lo a retirar-se. Aquest ya cion
la indicació i va plegar la feina.
El mateix va succeir amb a bres car.
ros de diferentes quadres i fabrique,

Crónica Social
LiS ATEMPTATS : DOS MORTS
1 UN FERIT

Dos obrers de la fabrica d'apre st
Camita n Eliaa Casas Joven, qua
dirigirn al treball alar al mata a dos
quarts de vuit, foren agrediu al ear,er
crEspronceda, en el lloc conegut per
"La Corda", per guarra individus—se.
gon, s assegura—que estaven amagats
darrera una paret i que els Si angtga•
ren <marre trets.
Els agressors fugiren i els agredas
caignerea a terca greument ferits.
d'ells, que es diu Joan Lluís Mollea
resulta ferit d'una bala, que va entrar.
li per l'esqucna, sortintai NI
causant-li una huida tan greu, que
mota al cap dc poca estona.
L'altre ferit es din Salvador San
Sánchez; resulta ferit de tres projec_
lila, que lu causaren dues ferides a la
cuixa esquerra i una altra al braç del
Mateix costa:. Fou recollit i portan al
dispensan del dastrictc, essent auxiliar
com ho requeria el cae. Després
portar a I Hospital Clinic. Aquel és
natural d'Albanillo (Mtircial.
El cadáver del primer va ingressar
al dipäsit judicial de. l'Hospital un
nie.
•
Ambdós ferits pertanyien al Sindicar
Lliure del ram de l'aigua, secció d'es:ampare, i abano havien estar afilian
al Sindicar Unic.
• • •
Mis tard, a dos quarts de dome, es
va cometre un altre atemptat en una
obra que s'està bastint al núm. 89 del
carrer del s Jacs Florals (Sans).
L'obrar Francesa Valls Pinyol. soltar, de 32 anys, habitant en una de
les barriadas novas de Sant Adriä de
Bes.ós i pertanyent al Sindicar Lata
re, merare treballava en l'esrnentada
obra fou agredir per un grup, del gual,
des del carrer, se li van engegar aguas lento. ferint-lo mortalment. Fea
auxiliar al dispensari del districte i
p a rar després a l'Hospital Clínic, me.

riet abano d'arrasar. a causa de diferentes incides que rebé al ventre.
Com a suposat autor d'aquest arena,
tat, ha estar detingut tul subjecte ano-

manar Jaume Qairoga,

CONFLICTES SOLUCIONATS
Ha quedar solucionada la vaga que
sosten i en els obren de la fabrica d'Ea
al eletor Vilaseva, de Sallent.
També s'ha solucionar la vaga gae
sostent en els obrare metallúrgics de la
casa Claranmnt i Companyia, de Sabadea, gmcedMt el5 patrons el yo per
cent de les dzmandes que tcr.:en
obrers formuladas.
MORT DE L'AGENT DE VIGILANCIA SENYOR ESCARTIN
Ahir al mati va morir lagert
sagiláncia Joan Esrartin. ferat el da
7 del carreta.. al carrer dz V::a :
lis, En en:rar a casa orva.

El lector diu...
PER LA PREMSA PATRICTIC.4

Sr. Director
Ere que és d'absoluta necessaat
laniera.i.car l'acció de la Prerrsa
Aqtarsta apreciada mera
es la (le tors els patriotes Ces
Irrere al:O que enrcric
a la qua; casa harem de 2cC:cs7
mam" a:cnció és en la manera de Por'
tar ho a tap.
La massa 710 té criteri propi. Les
sosas idees. les seres aprec:amons sobre els fet 5, SG:1 leo que ele deni

betas el e ::e.
Cal. (1,:leo. propagar e

ge:xcn.

peess.

es rutinari.

un Wat. per conum i si no h.
gua jet dc ressonanca que c.
:in cansa radical en la manera e
del dura dificament es dura
Sa

Cree, cEsrc,,

indispansablt gar, si
anar cap

la muntanya no vea; cal
la tuuntanya.

d'esLa lasca que jo paspets hautia
ser realitzada per lcs enE;ats adh.rrifes a Acció Catalana. nontrn an: dr
llur si, comissions dr dos o tres inda
v, des que recorreguessin el barre 11-

sitasrr eatablimenta i pujant als pru
convencent-los de In necessitat de suba
criares a LA PUBLICITAT. to!
curant !es matesscas comissions de me*
sar les balare i les altes.
Apuesta tasca de les comissio ns sas*
tinguda ptls patriates que es Prea.
guaseas la molestia de &manar a tots
cls establiments que concarren. ittsi!"
tentament : No tindrieu pas LA
BLICITAT?, donaria, al Ineu entera
tire, un resultar exceHent i un zar
ment notable de subscriptors.
Anta tindria una altra virtu t, 1 ei
la d'entrenar les joventuts, eí5
triotes ton. posant-los a pro ra 1lig
esperit d'adhesió practica a les alat
l'habituar-las a la 'Jaita diaria Peala
zelaumant-los a actuar, a da"
cuto. i a viicer: Fer tina mitad:Ir
Cié cada dic.
El seu ahnt.

M. APdt6

DiPti

5 17 de maig de

o's
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LA
QUES A"
g

aes cla caminar per la platja,
,
ee deixà caure a terca
Naa exproasiu gest d'abanun
iä La luna argentada de la
d'aaril tau destacar sobre
Frena Son cos cobcrt de paICS miserables.
!! _aué ha estat de tu, Martí?
peoganta tapant-se el cap
'ta cl braços—on és la Rosa?
la camada dels estallas?
as el bleml en el qual guard aos dos vastas nous i un bon
a, roba blanca...? Tot s'ho
e aaariat la mar. 3,rambla un
z G i ,soir,
el naulreg es reboleä entre
egena ram st desitjas soterrar
ros i desapareixar .
?cae a poc a poc rhumitat
dgereora de ja nit i aquella
ord cantor de les ones tan di.i:9rcnt a tota dolor hurnara i
licraps tan inconscient
ecennortadora. van influir
j2,33in en Fan:ni dl rar.ariner.
célera d'un principi es reta a una raga me:angfa. Arint
keren a eaaor que precedeix la

er, ara veneentalo. Martí roatoar- aa:at sobre l'arena.
aa a era solitaria. Potit c alene company da miseria.
eallea srn rombra espesa
a :a rail'acam de gas, entre un
5 -j at 1 e raterrocs, darrera
r!! 17:17 de alaveauera. Per
geas !!!! arada la ciutat tania
satt !:r. reip de pobres barras r. r.es de (piltra. esquor.
aat, ,adantolaclas les unes
per no caure. Una
aaa
fl -:cir de menjars humils
amb una remar conesa :raH, bullent, riaes, crits
] 56 de guitarras sosentre las escletxes
ea :es. A la pota d'una
barraques un goset
liugadis Iladrara amb

irritant. Platja (mita
ec, t-a s'allutrayara boirosa,

de térbols Humets.

Martí no corleada aquesta
afana ni ¡'interessava . La seva
presanc:a li era deaplaant; hau
ria desitjat. que s'en amas, que
el deixés bol.
Dcaprés d • un llarg silenci i
endermant que el mariner no
dorinia. la "Marquesa" pregunta thnidamant;
—Vola fumar?
!
Martí no lana tabac. La invita
ció era tentadora; mes encara
si es consaierava que no havia
fumat en tota ta tarda. Es decidí, dones. a obrir cls ulls i
cense girar el cap ni dir paraula. allargit el bi-a. La "Marquesa" li posh a la mä un grapat de

cigarrales de cindaanta ea.ntims,
amistada de acure son oferiment actinas, ja quelcom mes
segura, la miseriosa fada pregunt à arr.b son accant humil al
ma ra cix temps que aliargara
marirer un Puref ences:
—Non fa:g noca, Martf?
L'honre, &seréis de Ilenear un
espes nurolet de funr, respongue eta ratra, IréS rand al.
--La platja és de t othom; si

P t ve de gust pote asure sobra
las padres t ata la 'lit.
—Qui no té altra cosa...? Ara
tols dos ens troham
I la dona es posà a contemplar la Huna amb atencia; els

ridrels de son collar humil brillaren doileament .01arti resguarda encuriosit.
perque?—preguntä.
—Eetraci ben enterada, noi. S,'
QUA has nanfragat i que en el
naufeagi ho has perdut tol, tot..
fine la donaEi rr.ariner cense deixar
s'inrceporä i segué
sob-e rarar -a.
que ren amares a \dure
a Palaniós—coutinua Pila ami)
cls uil laxos en 19 l'Ima—que
allí p.-malvas /lnaar una caseta
i . . rina a la plaija de Sant
tbtf
irro; nrii..
A

n-:: . :anyes de l'interior es
! n vOluptuosauient en
Martí serva in silenci meir:: -lerda i vaporosa.
lan g iós. ruin d ei xant-se Oncer
li) d'una mona Martí ; par la torea da la c•VOr8el6.
alls; pot-ser va presenü7
—Ti tanteé leo he petuiut lot:
no es trotava sol. En TrA % qua Ir ancaaa. Jo ara rica,
. a poos passos. aseeauda rrolt dio veus, e re diuen ia
raderroas que la I1- "Marquesa"; per algun motiu
fugir com si fossin de scrä.
e. ! ! ! s argant, una dama Yesas,ores:
eaatall en sileraci. Acuesta
mans i digues si
— Mirct'm
un semblava jora encara;
no só- de roarql n c5a.
rcir pobrament vestida: a la
La &n'a e ra s lleva els guante
7.1-nia un collarct citeridres
que portara t estengue les aoves
''--: e: pit un ramet de vio- neons pidaalas. El marinar les
!atmins. Les seves saba- loch digué ama sincera grave-

•

-

r ailes, foradades; no
▪ tjes. Qui l'harma vist
e obre les pedrea haz::na fada vinguda d'un
pais ðe minaria a vi!,a.annidd r.st maia -

tat:

que tens les mans fines,
nota.
• —Fines 1 sAvies—nfegf la
"Marquesa", gualcom animada
per -l'elclai—!0 locar ei n•jano.
es refrega els ulls •
d'? —exclaneä incra. estraduardar-la
• du! el Mit;
- remarca, en 5G5 llavis
Alashotas la dona s'aiaeeä
tot sonerdirr.
1 dels enderrocs fosfareseents i

sepia Martí—dan:a atanaant-ar a; Martí, Iidigua,
searillaa i hurni- ' daixant earapar dala seus llavis
una I leer e--atar
e m caer:res—Si tene g ust de comprovar-, cree que el ronce...
ho ama nenb m i . Qura fas aquf
toi sol? D.-it e ren-te una mica.
ito't ecc,rdo.
Alif a cal Negra tan - n piano.
me
si:
no
has
••
Vine Vourhe ndines pacas mea
de la 'Mar-

•

-

!ron/rimes se tocar.
Cre maciner 1 mes encara un

ti la "Marquesa"? ! marinar lom Martí s'engresaa
flor seise dorar cense difieuP al La gent de mar
a una coneias tac:: a t admiracaó; una ha:. s tigila, es toro.),
bilita' qualsevulla els preocupa
ore l'arena, es ponue r.a ; aqU • lis mateaca
-ola el cap a ola - ! la . qua pianet eléclrie els
1 tararea els ulla
en:lurrn i Seria, donas, varita".

; que la pobre captaire que tanca
davant seo harca stal er rl altre
•
aquest gest
, lampo una gran aanynra? L ha
1 romangue com
s a miri seriosareent alela-rn
M la :tec he. arab una

td d'espora; Un:- 1.acis s'es/torra
.s
era una dota
.-,a a les tarernes
se la re,a em, e ien la "Marque- e- u,s asseguraren
. ...a rlca familia
exe.ras da. -o- frautiIs, baria mar,mys la sera joreu-

curiositat, coa) imaginant-la a!
fons (l'un saló sumpiturs del
Passaia de Gracia, abillada are l .
una roba molt fina i tilegant...
priipiameut di marquesa.
—Anem on tu rulguis—digue
quedearm interessat per la invi-

tació que 11 teta la lnasperada
amiga i rl mateix temps animat
per trobar numera de fugir
la seva amarga solitud.
Deixaren la platja m s'endinsaren per uno carrera obscurs

erarmmrmumr.rnammerracimmo2E:E2MEEKimmmzuromm
.
CCI

leum..„?

EF, editada

,

O

dielidild

la nova fulla volant d propagan-

da nacionallEta

L'ESTRALL Eil LES ANIMES

Preu: 1 paseata el centenar

'unge. Entraren.
—T'agrada el vals? Jo en
un de pro mis.
La "Marquesa" semblava pas-

sar per un moment feliç. llamarla al taulall dues copes d'anís
de Mallo ca i dirigint-se vers
un piano abandonat en un recaí
ae la taamna, s assegut al tamburet arnAaire deeicht.
rarnent fa!: uns arpegis. Martí
resta morarellat. Tri t segun la
hurni. pianista comença a tocar
un rals lä, ;t'id i melangiós.
--Es ti:olla "lleve d'arnour",
en francés. De molla moda a

Pa a is—cagua sanee interrompre's an c execució.
En sentir el piano, dos nene
de la tavarna sortiren de lea habitacions intariors i es posaran
a esaoltar silenciosos. Tamba
l'amo de la botiaa s'atansà
mandrosamant, amb les mane
apoiades als costals.
Martí atguia alent els moriments de les fines mans de la

"Marquesa" sobre el teelat; un
respecte c é eixent vers aquella
dona dissortada que sens dub
te liarla oatat una dama d'alcúrnia, aria aorprenent-lo.
Cuan h-guó ekeeutat dues o

tres pe a es mas, la concertista
s'aixecä m tot fent un gest eom
qui diu: qua et sembla' catansä al taulell 1 d'una sola glopada buidà la copa d'anís. Martí
es begua la sera i es disposà a
seura.
— No: no seguis — dragué
ellri—. Abans que es faci mes
tard iiesitjaria demostrar-te

qui he estat jo de manera que
no al qvadi cap duble. Vine.
La "Marquesa" dera-ea sobre
una taula sis peces de coure
empenyi sualimant el marinen
cap a fora. Alg n ins paseos mas
enilä de la taverna pujaren a
un trainta a. Després d'un I lang
trajecte a g ravas dele carrero
Iluminasos do la capital van
arribar a la Ronda de Sant Antoni.
—Tes arpa prop—digue la
'-Marquesa ', baixant del tramria i emprenerd un pas Ileuger.
Quan t'oren ciaran: d'un petit

quiosc de joieria situat a l'extrem d'un portal obscur, la dona
s'hi aturi. L'amo del guiase es
disposava a plegar en aguan
morra-raen!.
—Bona nit, senvor Ramón.
L'home es girä, afermaii1-se
les ulleres.
—Ah, etc tu, bona peta. Quia
ct ditu per aqui?
—Senyor Ranrann, desitjaria
que dianas "aqui" .—i la
"Marquesa" indieh al sea acoso panyant—qui he estat jo en un

altra temps. Li prego ocie no faci broma, casa ta per rostum.
Es tracia d'una persona-d..: roen
interés.
— Velem. Tu vols qua lt digni
que veis de borla familia. que
a enea teva tenien dues minyo-

nes. un cripta.:
—Parli sitriament, senyor Ramon, si no no el creara.
El sobtat to d'engúnia de la

"Marquesa" colpi ais dos horaes. Aleshoraa el jale'. d'eua:
—Justament avui puc se.
te millor que alta-as aogadm,a.
Espera.
. El boa liorna acaba de dasrematar l'aparador, apaga els
liorna i tanea curosamont
guiase. Despres sot-ti a 3
reza del carrer, s'acosta a an

fa:Jai i treient-se de la binamea
de l'armilla un petit abjecta
emboliaat en papar di: seda, ei
desdobla i moalra a la alubia
ra.spleador groga del fanal aloe
pelota punta meravatlositatent
llurninoads.
—Lea euneixtta?
—Lea meces arracadas do
brillants—digue la "Marquesa"
amb un patetisme en CV qual
25

barrejava quc:corn la Vant-

tal.
—Just. Aquestes arracadas
:es vag vendre a luid t bon preu
poc tempa despras que te les
vaig comprar. Avui, ja veus
quina casuaiital, les he tornadas a adquirir. —I dirigint-se
al marinar, al.fgl: —fa Lusa de
nou anys eren de la MereeneIa.

búsi boniques, al?
! --La Merceneta soc jo, Mar, H.
! El marinen es guardä la joia
fl ama ateneo'', poSout en eta ulls
I en tot el gest la importancia
qU3 seto cor ingenu titulara al
cas.
—Ja valdran un grapa' do
Ii
duraa—rondinä n rhoulti osaste
111

Lez demanden t'hauran de dirigir a les
dt la nostra organització (Trafalgar, 11, en-

treol), pregant-ce a lez; entitaim i amica dz fora
Da reciona que kit facin przfcren'untr.t per
re-di atiÚ de recader.

que s'esmunyien entre solana i
tanques de fabrica. Caminaven
dapres.sa r en silenci, desitjosos
d'arribar. A la cantonada d'un
cL aqueats carnees solitaria era
la tanda de! aegre. No hi havia

nao as.

ra
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— Penso vendre-las per sis
acates pessetes.
a-Sis cantes pessetest
I las dues persones humils
peujaren llurs esguards de les
palitas goles de Iturn que tremolaren en els dits del vell
joier ferint la penombra amb
un viu i virolal aspurneig.
Al cap dala breu silenci la
"Marquesa" talla l'escena.

—Grades, senyor Ramon,

multes gracias. Ja I Lana rumatat proa. Dispensi. Anem, Marti?
—An cm.

tot eslranyat i prenent el rem
Irr OutIVOUCCPS.

L'excesaiva displicaneia amb
qua el senzill present de ranasso bou tornat al nutriner, leu

El jalar que
dä vara el fanal, embolicant al
seu trasor; la parada seguí endavant.
No am sé avenir— exclamà el
marinen ja sol amb la seva
QUirieS volteo dina el
mana
—Al, si, noi; ja ho pata ben
dir... Mira—cilgua la - Marquesa' aturant-se novament—,
veus aquell baleó que té vora
els vidres una Ilantia amb pana
talla vermelia...T Dones, ailf
aula quan van morir els mella
pares; seixama duros pagavm
ue lioguer.
--Pera, qua ha estat de la
leva fam:liae—pr e gunta alarti
de sobte.
La dona resta un instant silenciosa.
—Sois tenia pare i
El pare féu una mala
jugada de borsa 5 parda tot es
sou capltai; a la matetaa porta
del Mane b'enjega un tret de
revólver. La nutre morí alguna
Mas després... Guaita, guaita,

que .caiguaa en un bol de tarquina vera la font. Martí intenta recollir-lo.
—Podeu rentar-lo a la font
--intima un poliria.
—Que el renta a la font?—
exclama amb continguda calera el marine:, deixant eaure
non les flors en e! tang.
Aleshores els guärdnes aixecanon les espatlles i se'n amaren lanlament.
alartf vacillä un ale, pera
comproment que no Ii restava
cap altre partit, s'ajusta la
garra, es posa les mana a les
butxaques s amb el cris tot enconga per la hurn:lat do la nit,
s'allunyä 1ret11, i miserab!e-

Mart!.

SABADELL
L'Aplec de la Salut.—Inauguració
de l'Exposició Domènec Soler

1 la "Marquesa" torn à a asseria-alar el baleó, darrera eis
vidres del qual miaja aparegut
una noia vestida de Mane.
—Mal ara jo quan tenia quinze anys.

Tots dos esguardaren atentament, enlluernata, la bella
aparició, igual que por abans
le arracaies.
—Fixat cona belluga els braeos; alai) ha fa parques esta netejant-se les ungles arnb un
aparatet— observà la "Marquesa" ingenuarnent.
Qua! m al cap d'una estona es
cansaren !resguardar, el mar:ner i la sera amiga continuaren
Ronda avall, en direcció al port.

Anaven silanciosos; sonsa saber qua dir-se; de tant en tatet
la "Marquesa" lela un sospir.
En pasear per davant, de l'Aduana:
—Seiem aqui? — pregunta
ella.
—Seiern.
I es deixaren caure mandrosament sobre un bala:. de !,..eciia.
Era ja laica El passeig ea
trobava fose i desert. La Luna
pintava amb la s3ra
lida la part elevada deía edificis. Una intenta humitat es delxara sentir. Sabladament, cosa
SI continuas en veu atta els seus
pensatneats, la "Marquesa" digua;
—A la mort del meu pare em
va racollir la Dolora, una minyona vaienclana que havtem
tingut sis anys a cara. La Dolors vivia a :a Bareeioncia; era
casada amb un pescador i encara que modestament, no s'in)
passaven tan mal. Aquella dona em va adrnetre a casa seva
eaperant que acial a•arrag,arien
les coses.- Una nit...
"La Marquesa" s'alaneä mas
al marmer i apagant la reu,
continua:

—Una nit erem solo jo i el
marit de la Dolors. L'honee
ai invita a Laura unes copes
d'anís. Quam menys m'ho pansa ya ve't aqui qua rn'agaia la
rnä 5 ern N'eain de quina
manera ens pagarä la senyorala el gran ra‘ar que li
La intencia era laca de comprendre. No e a,g anua' mas remei que aocadus al atan deaig i
al cap d • aigunes setmanes, en
assabentar-se la Dolors de: que
passava, em llanya de casa say a, Ara ja saps rom guanyar-

te la vida — era digna—. Dunas,
apa...
Novament restaren silenciosos. La "Marquesa ara tota
pensivoia. De wat en tant el
marinar robservava tinlidament, desitjaat den-ti queicom
que no gosava. De prumate
auna saliera,
—Vaig a beure a la font. Eapera'm aqui que torna de seguida.
1 dasaparegué entre el munts
de saca s casaca de fusta que
eavaiazi el pure psi aqucsraa part
propala a la Duana.
Passaren cinc arainuts, deu,

un quaat d'hora. La "Marquesa" çarneni,ava a tr:gar. Per
qua nu f,eiota! Qüe se M'aturac
a at per a no tornar? La ma
del Martí sMiti el contacte d'un
pelsi objecte: era el ramal can
violes i gessamiors que la lada de la piatja portava al pa.
El delicat present deixat d'amagar suposava ben a les alares qua la dona ja no tornaria;
era un sisnitialtm cotroist.
Aleshores el marinar es d:rigl a la font; potser la trobaria
encara... Puro la font era subläria; la "Marquesa" no es vela
enl g c. Quan mea interessat
cercava el Marts somera un3s
veus robustes i tot seguit dos

pulirlas sortiran de rombra.
—Qua busqueu aquí?
--Busco una dona, amiga
InPVa.

Els policías el miraren amb
de Sean f /ano.
— Vic ian) ijué és aiith que portes a la roa — digna un dable,
autoritari, al miaja termc que
agafava el raraet de la e alarquesa".
Després d'examinar-lo, el
guardia rondlnä "de cebut".
—Són flore.
—Flora? — pregunlä l'altre

cola l'esplèndida 1-i-s'Amador de

la Huna.

tantea

hl.

Ferrando

›ANITIA

Sessió de l'Ajuiltament
S'obrí I seside oratnäria de
segona convocatória a les sis

eme minuts. Presidia
senyor Marqués d'Alella.
Es pasa al
DESPATX OFICIAL
1.—Ofici de l'Alcaldia cornunicant diversos afers de la Cm
misia de Govern.
IL—Ofici de la Secretaria de
l'Alcaldia demarant raprovaca,
del Consistori a l'eatraste deis
acords presos durant ea mes
d'abril. Foren aprovats.
III.— .0fici del senyor alcalde
camunicant la remoció de divareas alcaldes de barri del districte VII,
TV. —Ofici de 'l'Alcalde comunican! haver decretat la jubilar:6 forçosa de l'oficial primer
de la Depositaria senyor Carlee
Casas Plana!l i de l'auxiliar de
la rnateixa dependancia senyor
alauriei Puig.
CONDOL

El aenyor alcalde fa constar
que la setmana paseada morí el
senyor Manten Fuster, que havia estat regidor, i deinana que

el Consistori fari constar el con
Ningú no diria, deepres de l'Aplec
S'hi adheriren els senyors
d'aquest any, que la reinstauració d'a- Rocha, alaynas, Junyent, Mas.
de
pites
CO5
a
questa diada tos una
sot 1 Matons.
anys, car cn mis els actes i festes del
programa la gens els amplia a corrua
DESPATX OFICIAL
jeta ami aquella mena de gatzara i
Damunt la taula bi han did'alcgria que enicament es reu en iestiversos dietämens pendents de
ritats populars semblants.
discussió.
1 és tan trapica muesca joia popular
La proposició presentada en
en diadcs aixi, i tan agavelladora, qua
la sessió passada peas senyors
ädhoc en els antes mes seriosos hi vesVilaseca. Maynéa, Viza, Matons,
so alegria i eras transforma tcts en poSansalvador i Barbey, amb
pulars, com aixi comprovarem ea un
rielar urgent, demanant que
dels actes mes inIcressants d'aqucst
laajuniament s'adhereixi a l'ho•
aplec a l'overtura de l'Exposició de pinmenatge al gran patrici Pau
tares d'En Doménech Soler. A SabaClarls
i commemoraeió de la
dell estàvem acostumats, ema abrir expodiada
del Corpus do Sane i que
sicions, a raure acudir-hi una mena de
redetet el Saló de Cent el vespablic. Una mena més o mes poc inte- es
per a la celebraressant. Pera en l'acte dcl dissabte fo- pre del dia 30
. cid de l'homenatge, que pregi*
rem sobuts per una munior de menes
dinh un regidor, continuà daelr gen: de la ciutat, acudint, no solamunt la taula. El senyor Rocha
ranl a admirar Ice obres d'En Soler,
clamara el pro grama de rhosranó a ofrenar-li el test:luan:de la seca
mrnatge, contestant cl senyor
simpatia, inscrivint-se al xampany d'hoVilasara que encara no eslava
nor, la qual cosa féu possible que cn
detarminal.
aquell acte, per assistir al qual preciUn dictamen de la Comigsló
sara la pcivia inscripció, la xifra deis
Foment demanant, que es treinscrits passes de ;ro. El saló de l'Acaa subhasta la construcció
gui
demia Católica era pie de gent i de rede diverses obres i plantacions
prescraacions d'entitats, entre les quals
, en la Plaaa de ragualtat, fau
devem esmcntar lissisténcia del gremi
retirat després d'una discaasia
de fabricante, Joventut Cat0I:ca, Aca-

MOCIONS -:- LA VAGA
DE TRANSIT RODAT
L E S ESCOMBRARIES

ABANDONADES A L
CARRERS
El senyor Quirós diu que de..

gut a la vaga de carretera los
escombraries san abandonados
pela carrer Cal—diu—preocupar-nos d'evitar aquest abandó
que rica portar una epidèmia, i
l'Ajuntament hi ha de posar un
rernei. El sens-or Barbey
adhereix i fa remarcar lamba
quo és' d'una gran gravetat el
problema que aquesta vaga
planteja, i aue l'Ajuntament ha
d'estudiar la aranera de suplir
aquest servei, car sense entrar

en la l'arana l'Ajtiatament pot
afilar per la salfitapública. El
senyor Junyent fa constar la
soy a conformíaat amb lea pa,
mulas del senyor, Quirós i Bar,
bey. El senyor .aantamaria diu
que no es pot posar sanció a
ningú, car ßemb ta—aftgeix —
quo ho ha fet entendre el senyor Barbey, el que s'ha de fer
és posar-ht'remei i res mas. El
senyor Marial alaba al senyor
Quirós per hay an tractat d'a,
quest assurnple, ; diu que s'ha
do protestar do l'actitud de
l'Institud d'Higiene per no havor-sen preocupat, com no s'ha
preocupat gairebé mai de res;
afegeix que els obrers municia
pais no tenen cap qüeslió amb
l'Ajurdament, i que aquest els
ha d'obligar per lainteras de la
ciutat a recoilir lès escombra,
ries, perqua en tenen l'obliga:
cid cara a empleats del Munici.
pi i com 3 ciutadans de Barca.
' lona. l sedysr Maynas diu que
tots els regeaders que han par.
.lot han deplorat el moment aca
tual, ánclala aix parlat d'aplia
car o no sancions el d'una pos .
Baile epidemia, per') tots tenina
la convicció que l'Ajuntament
no hi pot fer res; dilluns, que
jo desempeKaala accidentalment cl charca d'alcalde, vais
provar de fea alguna cosa i no
vaig poder. El problema encara
es pot complicar mas i fer-se
mas greu; lenim la sensació que
el Goren civil, ni per la capacitat del delegat del treball, ni
per la del Govern, no faran res;
nosaltrea, dones, aneara hi po-

darla fer menys. Nosaltres, cree,
(Jimia de Bellas Arta el director de ! entre els senyors Marial i Tus- que no podem altra cosa que
la Congregació Mariana, el presIdent , seta
1
I Continuä damunt la Mula el lamentar el conflicto i lamentan,
de l'Associació de MOnina i les aumque demanava que els autobu- ract aud passiva dala que hi porimats populars amb el senyor alcalde,
den fer quelcom, 1 mentrestant
sos
pasin pel carrar da Pelai
el diputas per la Mancomunitat senyor
dama uta vol de confiança a l'Alde
passar
per
la
Ronda
da
Ilac
Rascan Picant i abres signiricades percaldla parque faci el quo cregui
rsitat.
Gairaba
iota
els
l'Univie
d
Inh
sonalitats. En non: de la Seeció
convenient per solucionar-hc
restards han estat aprovats.
Católica,
de
l'Academia
i Arqueologia
Espassa als dictìmsnenscìe lea per salvar la Salut pública. El
l'acte
el
senyor
Mas,
al
(mal
conobrí
, senyor Darbey diu gua ell no ha
divarsaa Corniasions.
testä lalcaldn, scnyor Domenech Saló,
p ari ld2aeinh,s
edaemppoeEl -censor Sanfamaria dama- j Stil queleailceaiö
donant per oberta FExposició.
que
e quedin
pendents da dis- !
n
sitieear
a
1 fou aleshares (luan se succei
anb
l toetiri
secolnsnelittejonEsl
atisaió tots •els din ämens qua sin eaneepbrearetiea
fet sense preccdents a Sabadell: quita,
traetan da nomenament de mar- per
una cegada declara oberta
canal fent-ho aixf el . Cona!slo . ; senyor Santainaria preten noi mentre la concurrencia admirara per
iBe.anerésbie,eyedliniva,
ni. La mamar ia deis del la' ego va ment 9ejueliejeoel,. . nzslyro,nrsyaon,r7ra)
' primera celta els quadros, l'entusiasme rial d'Obres
Públiques da 13
dele risitants cresqué, i als pocs
testantel
r
C o ma ss ió de Fornent queden damiss hrin veie con) a les teles exposapenet
intint la tanta a precs del senyor que
des rls airaren eixint uns caltroncis
encarleglaucl'Aejruabntae2
r
t e so nPsc'i
Olivella!
d'adquirit, arribant a triar dientre las
d la Co- ; obrera per fer-los reune la roo&
Entre
els
dirthmans
24 obres del cataleg, en pocs moments,
misma de Cultura n hi ha un . El scnyor Quirós diu que entan
nou pintores magnifiques, les quals ca
qua drinana racrairnenl a laase- quo per damunt de toles le
quedaren 1 Ajumament, el diputas senvora vídna de \N'encesta° Gua- 1 qüestions socials ai han als ciunyor Picart i els senyors Buxeda, Virro par llave n redil a la riutat tadans, i cal cercar un mitjà
da] i Vinyes, Pujol, Artis, Valls i Salper salvar-los d'una malura. El
una finca per a instaldarhi tun
tar.
En Soler pot estar, francament,
tisfet i energullit miel compramtament de
Sabadell, cera ha estera nos-In-ces.
aquí corn en un plegat recia rehabilitar el nom 'lastre Joble: Sabadell cap admirar rars i san prong:rlo: des d'aquesta Exposici6 crsiesa ¡a
possible abans de gane temas reune
transforrnales les nostres cate; si harn
comença a dur-ni obres boncs. 1.2ebern
joia cralimst esdevenimen i amorosaunas: guarden: no.: ben bé la lita

t's'ota per noirs ile fpmiltes

senyor Maynés diu que estä se-

obreras. El senyor Nadal fa gur que quan l'Alcaldia hagi
constar el esst altament lloahla de lar remarcar quo rinteras
de la ciutat ho exigeix, cridarä
i ganeaas d'aquast eh-malita
El senyor Parhey remarca la ' als patrons i als obrera per fera
s'alta, del donatiti, consistent en loa-hl reune.
una casa que pertanyia als an- ! El senyor alcalde explica el
tire Cavallars de Sant Joan da desenrotllament de la vaga, les
Malta, i la importancia del gest, gestions que slan fet per a soque cal que serveixi d'example, lucionar ei greu cantlicte, gasa
La senyora vídua Guarro ha tions que clan trobat amb mul.
lhurat el seu donatiu en vida. tes dificullats. :efes( que veta
molt dffícil les soluciona.
Acaba demanant que la Corponació fes constar en acto el seu
agraiment.
El senyor Palau demana que

UNA ALTRA MOCIO
El senyor Barbey din que
es colloqui una placa a l'edtfi- temps enrcra la aoiniss16 d'ahci, perqua tata la camal pugui senda va neorcla que els carPer al dissabie a la nit está anun- admirar el gest de la senydra
ruatgas (loe es paressin davant
ciada al Cernre Autnnomista de De- vídua de Guarro. S'adhereixen a ! de "El Siglo" s'hi estessin el
penden t s del Camm-ç i de la Indús- ragraiment eis senyors :Halitas
temps mas just; ara aquest
tria una extranrd:näria audició
i Junyent. S'aprova rtrab la de- acord s'ha anat pordont i
sardanes per la cobla "Amiga Pep", manda del senyor Palau.
drä recaudar-lo de non. El sede Figueres.
Dele altres dietliments en nyor alcalde li conta g ia que
quedan molts pendents do clis- l'Alcaldía se'n preocupara, mal.
cusbió.
grat no estar-ne asaabenTat, per
tractar-se d'un acord del bienal
RIIJÅ
PROPOSICINS anterior.
LECTURES DE MAIG
Entre altres es presentaren
A las vuit i deu minuta s'aixeeh la SeSSit5.
Avui, dijous, a trea quarts de les begaants:
Una tiels sonyors Escolia
deu del raptan, tindrà Ilue
Notes informatives
segona d'aquestes lecturas or- Massot, Nadal i Junyent perqua
es facilitin plantas a resgheala
D'URBANITZACIO
ganitzades per la Delegada)
S'brt senyalat !din 22 la
d'Acció Catalana al seu estrago parroqujal dol Pablo Nota ama)
(Baixatla Hort de ! la Vila, A. Da matan de los testes quo so ce- subhasta de raafallat de la Piala da! -Comera per la quantaat
Anira a t'arree del poeta Ventu- labraran el dia 2-a Aprovada.
Una altra deis senyors 'Fusell, do 0,161'01 pessetes.
ra Gassol, el qual llegirä una
Saludar,
Quirós,
Junycnt
Blaseiaceld dais seus versas.
— A la comisan') de Foment
A aquast arte lis eón única- jot, porqué es destinin 2,500 adian presentat diversos momala convidats els inscrita a pessetes per subvencionar les ciona demanant peines minores
Acci6 Catalana dmandents d'a- fasta del quart centenari de la
urbanas cine electo a diversos
quella delegatta1 i Hura fami- Minerva, que se celebraran a la llocs de la Muta!.
parròquia
de
Santa
Maria
del
lias.
La lectura vincula anirä a Mar, amb solemniials religiosas
repartiment de socorsos a les
ehrrec atal poeta Jubeit Maria do
familias pobres. El aenyor Baratigarra.
ley demana unes aciaracions
ree ..Mel.rerrerrrsour.remeremnorreettermorm
que li darla el senyor alaynas.
•
bou
aprovada, amb els vots an
Lal LLIBF.RTAT DELS PORLES
contra dels senyors Rocha i PaNa) POT ESSER UNA CONCES- las'.
El. CONSELL PERMANENT
Informe de la comiasid
slo DEL DOMINADOR, LA LLI- senda senyalant consigazioid per
Alar a la sarda va reunir-se, sota
Lt presidència del senyor Puig i CaDLRT.IT NO ES DONA; LIS la quantital de 1,000 pessetes
daialth, el Consell Permanent de la
per a la subvenció de la Fasta
tetase unoattat.
CUANI'A
d'Infanta 1 Flora. Aprovada.

Les sardanes

PALAU DE LA
GLINLRALITAT

Duoui, 17 as mine as tic
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JOSEP GREGORI VICENS
morí ahir a les 4 de la tarda

a l'edat de 21 anys
(A. C . S.)
-

'ser

leititaN.,;,a7r.

. .

GASETA LOCAL
al local de la Cooperativa "La Dignitat", Vilia peel, 163, sobre el tema
"Capitalisme i Cooperatisme".
Aquest acte prornet isser torea
concorregut.

d'En Jaume Rusinyol, "La Mara",
anant a arrea de les primeras parts
pel quadro escenic de l'esmentada
entitat, sota la direcció d'En Joan
Encinas i Rafe] Prats. Aquestes
obres secan presentadas arnb tota
propietat.

Santa d'avui: Sant Pasqual
confessor, i Santa Restituta, verge i
mártir.

CARTERES
la Z.I.Z., forma fiCalltAli
amb mocador cafetal desde 7 pesas

eallaallierrirr ear camass araoaaa=gerrra,

EL LOUVRE.—Ronda S. Pera

ffir

mwmccas..

FUREST

GRANS VAGATZEMS

Santa Eulatia
Sccaló de Sastreria

per a

1

Recentment arribat de París, presenta als seus Salons ecos Vesiits, Abric,
Capellines i Bruses de molt
bon guat, que setmanalment sdn fi:taima nota de
aa le -chame" parisenc.

7ran 22, sortit en Estamps,
Mal:cris I Frescos par a
VZST1TS A MUDA

11• Eis nostres preus eón redu1dIssirns i la confecció
molt acuracla
,
31 voté ro és elient nostre,
faci la prova, i seguirä honorant-nos amb els seus
enclarreca

Primeres c_omuntons
Devocioaaris. Iterar:lanaria prcsente.
/a:breada Subirana, Portaferrissa,
El senyor Carlee Grandó, de
Catalan i de la Societas.
d'Estudia Catalana de Perpinyä,
ha visitat les oficinas de -NosSra Parla", portant la salutació
deis germana del Roasella.

C39 ti p o

NOS Pomells de Joventut.

Gran assor;ii en corbatas
La germandat de Sant Cristófol,
>10(ccs de Barcelona, i la gcrmandat
dele conductors d'automóbils de Barcelona estant realitzant treballs per
arribar a fusionar-se, havent-se posat d'acord per celebrar la testa de
Sant Cristófol conjuntament.
NO 10.5.51.1 mas. ei r
Preneu pastillas ft
TRES RALS CAPSA

Paslilles Laxants Prats

CZ.ZttlAteE l..1 LES ULTIMES

E,i.oif 0Aniten
úeosr :Tal
CARDÓ n
des i arsenicals. Asma, Bronquitis, Pala Diabetis. Grans reformes. Menjaciar lanle. La matejas direcció. Combinació rapid de Madrid. Surf. astaaió
Franca 833 h. Demaneu bitllet

CREACIONS DE LA NOTABLE CAnNETISTA

JI

ei

NI

'111S11111\ grnMiiri

JI

Carrer de Colomb, 2 (Placa

JI

NI

Real. - Casa Francesa)
Abasia- d'encarregar els vostres

VESTiTS
Per a la vincMa temporada, visiteu la casa

en discos marea

fal

Barcelona-Cardó. Informe s:
Ideal Samaritana, Arco, 10.
Telf. 5149 A, 23 juny 30 setembre.

JI
JI

Tap1ocoes i Purés

ge
Li

FIGUERAS
sont els millors del món

si

STANDARD
i estalviareu un 30 per 100

ta

lizte.111s a mida per a senyors i per a saanyorea.
Roparació i reforma d e
vestits a proas moderats.

11
IS

Pl vinent dissabte, dia 19, a les
nou de la vetlla, a:ndra !loe l'acta
inaugural del nou teatre de l'Entitat
ssr.iciació Cultural Afició Artística
(Rec Comtal, 17, primer), posant-se
en escena la peca en un arte "L'Agencia d'Informes Comercials" i la
gran obra dramática en quatre ames,

L'Agrupació de Comptables invita
a tots aquells a nui pugui interessar
la tercera conferencia que sobre
"Responsabili r ats civils i penals di
manadas del contracta de societat i
de les Ibais tributarles que l'afecten"
donará el distingit advocat En Ramón Gbell, denla, a les deu de la
vetlla al local del C. A. de D. del
C. i de la I.

G3ZEZZGMEEZIISZZGEMBect

E

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
es

tit

[ .:4a

L132,1 l iug

ra

NI
fi

SIESIE12ME1.711311USIIIISEMS1132
Avui, dijous, a dos quarts de nou
de la s' atila, donará el senyor Puig
d'A:mediar una conferència pública

PARAIGtiES
Ferran, la casa

g•

p ro
,

s

Avui dijous, a dos quarts da deu
de la vetlla. tindrà afecte a l'Ateneu
areelones
una sessió literaria i mui-'.
sical organitzada per la societat Hispània Musica", llegint-se diversos
fragments del llibre "Poema d'amor
ciiví", de Na Josepa Rosich Cotuli,
i execumnt-se algunas composicions
d'En Çelesti Rosich Cotuli. tnestre

Bognria, 32

'g'i.
t . eN
r:ie[Sana .111 30J, a juumn e

cantonada Clans.

BONIDONS

SANS

cada dia te dansant do a 2/"i
de 8, I dinar a l'americana, da
9 a 11.
La Mutual Medica del Sindicat de
Metges de Catalunya ha constituir
els corresponents dipósits per als den
anys de pensió als benefiriaris dels
afiliats a la Secció de Vida morts
darrerament, doctoro Cuchi, Borrell
i Sampera; la Secció d'Invalidesa. en
l'actualitat, socorre a cinc dels seas
afiliats.
El Consell Administratiu ha posat

gr;i,. ex-convent,
amb cel.les disponibles per
iarninea. Aigua nquisaima abundara que neix da
roca al mateix convent.
Vista panoramica de; Golf
ce Hose,. Illes :Vedes i Cap
de Creus. A minuta de la
casa hi ha una bella alatja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a l'Administració d'agu,s.ot
Mari, de ti a 10 i de 7 a 8.

Maduixerea de cristal! a PeSsetes 190, no les busqueu sirias
a les cristalleries de Lluia INglada, de la Rambla de les Flors,
8, i Ronda de Sant Antoni, 5.

cal.
Corts Catalanas. número 648,

Sangra Te l; e1,:7„A. Eanyeras

CAMISERIA

Hfarót I NOI

i

SENYORES!
Gran liquidació dan idee de
persumerla, per desam p aras reirOs del local, pries sense competencia fins a fi d 3 mes. Veieu
i es eacaparates.
Perfumeria Ideal. Corts Catalanes, número 642.
Tote els serveis de perruqüeria queden installala als grande
i espaiosoß aalons del nou lo-

XACOLATES

Per tal d'obsequiar la distingida
filla del Excrn. senyor ministre d'Estat, senyora Alba de Gil, s'efectui
una excursió a Terrarnar (Sitges) ,
que va éster organitzada pels senyors
I Pertran i Güell i comtes de Pries.
Mi assistiren conegudes familias de
I
nostra societat.

PEA (1,2 Mil, 12 14

nn„ Casa NOU. Ferran, 30 jun
V ailUJ església Sant Jaume.

CACAUS

niEsVILANOVA UNIO,S
E.

Rambla Flors 26, botiga

Ahir es cala Inc en una fabrica
de polvos de matar insectes, que el
senyor Josep Llull té al narrar del
Doctor Dou, 14, sofrint una pèrdua
d'unes 50,000 pessetes.

—

La Junta benefica de Sant
Andreu La Sagrera durant el
mes passat raparLs entre l' amilies necessitades 628 vals de
pa, 22 4 de carn, 486 d'arros i
488 de mongetes.

Cinta.

Al col de la Costa Brava,

assageu-la i l'adoptareu

.

carrer del Consell de Cent, s'alzafa el tórax dret, es trenca diverses costelles i es produi una
!acida panetrant al pulmó dret.
Fou trasliadat a a HoSpital

Edil**

Si 2G(dr3 03 11S211 13 I,1I1131

V !JUAN 1 12 WAT

Els seus afligits pares Florcnci Gregori i Leonor Vicens, germana
-ticepció, germ ana política, nebots, oncles, tics, cosins, parents tots i
l'EMPRESA D'E SPECTACLES CREGORI ROCA I C.', assabenten a
llurs amistats tan sensible pèrdua, pregant-los que se serveixin assistir a la
casa mortuòria, V iladoinat, 124, per acompanyar el cadàver a la parrc-4
quial de Sant Jos ep Oripl i d'allí a la seva dar rcra estada (cementiri
Nou).
,NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
"

ja en planta el III grup d'invalidesa
amb 211 inscripcions, la qual cosa
permet pensions d'invalidesa de 150,
3oo 1 450 pessetes mensuals.
Ara s'admeten sol.licituds per al I,
1111 1V grups d'invalides a i per
al I i II de vida.

director de la referirla cismas.

Francesa Baliard, treballant
en un taller d'automòbil; del

äläquines - Hnes
IMPoR tANT ESTOC en

LIQUIDACIO
alaquines novas,
la majar part de

Pl1oCEDENC1A
AalERICAN.a
Casp, 112,
xanfra Roger de Flor,
d'II a 2 quarts dl
Apartal de Carretas, 602

ilrintlei
Set Dr. GimisiS . Rambla Pla Bonueria,
Pum. 6 . 1 er ienire Hospital i Sant
Veneri. impotencia.
Paul.
Elpecials trocamems per el cuan.
rnent rapid ne les malalties secretes.
Sisirlu peil caleta p r Osiala. Con.
Isuna de o ' a 12 1 de a a o económica per a empleats I obser's. Blaea
Cel Sol, 6.

PANYERIA
Per a senyors, senyores i tiens

LA TEXTIL CATALANA

tnum registras.,
Venen únicarnent
Immens aasprtit en lotea I 69 clasaes.
classes superiors a preus 11 initadissims
RECLAM: Corte de vestit astam superior, fils doblats 1
exen fracs, rentablas. a Ptes. 45 als tres matres. Vendes
clusivament al detall. Flaça de l'Angel, 1; Gran Via Layetana, 25.

AUTO:10111U
A SABADELL. LA CURSA A Lk
MATA
Diumenge passat S'efectua 5 re,

poco inteligente al protestar de la
actuaeión de jugadores y árbitro en
muchos momentos del match. Con
público aal, no nos extrafia que

M°
un equipo no pueda jugar al bot-ball
y que un árbitro tenga que salir escoltado si no le complace al exteriorizar sus protestas sistemáticas e ignorantes. Claro es que hacemos honrosisimas excepciones de gran parte
de tos espectadores que d.cron con
aus aplausos contestadores una delicada muestra de cultura, que quisiéramos se infiltrase en la masa de la
afición catalana, para bien del botball y de todos."
Contrasta la sinceritat d'aquests
comentaris amb els que fa "El Pueblo Vasco'', la informació del qual
va encapçalada amb un trame per
clames despectiu per a! públic catali: .
"El partido resultó malo, como era
de esperar, pero con todas las caracteristicas de un match de campeonato.

En la primera parte la lucha se
hico indecisa, sin que oc notara dominio por parte de ninguno de los
combatientes. Pero el peligro fue mayor para nuestra puerta que se vió
acosada por los ataques catalanes,
aunque la cohesidía rápida y hábil de
los nuestros sirvió para contenerlos
todos.
La lucha en la segunda parte se
redujo al gran juego desplegado por
los catalanes, que dominaron completamente.

La gran defensa realizada por Vidal que. sobre todos, estuvo inmenso. colosal, fué causa de que no sobreviniera el empate.
El team del Europa se distingue
por su cohesión, obtenida a fuerza
de jugar siempre unidos /os once
elementos que lo integraban hoy."
"Rasero tuvo un arbitraje fatal.
Comenzó bien, pero se dejó imponer
por el público y se desconcertó, permitiendo las mayores enormidades."
"El público, mal, rematadamente
rnal: apasionada, instiltante y soez
tanto para el árbitro como para los
jugadores bilbaínos.
Estos se vieron ofendidos por la
turba en sus sentimientos más M it‚nos.
Merecen que Bilbao les desagravie
a su llegada a era."
Hom convindra, i més coneixent la
idolatria cine semen els bilhains per
als seus, que aquesta informació resulta taninateix caccssivamcnt cacageradatl
• • •

Hem rebut un exemrlar de l'extraordinari que la popular revista "La
Jornada Deportiva" ha publicat arnb
raotiu de la final del darrer carnpionat de Catalunya.
Per la sera presentació i per Vencen que representa aatiest número,
record del que fou gran esdevenirnent. mereix ésser guardat per tots
aquells que segueixen amb interés
les coses del futbol.

Melga agragat deis Hospitals de Pa
J. de Liobet ríe. Gola, Nas i °rallos. Consulta de
2 a 5. Consulta económica de 12 a 2. Itbla. de les Flore. 4. pmanar
- •

RUGBY

PARTITS INTERNACIONALS

va "Cursa a la Mata en Ford",
prendre part a la qual únicaate
dien Cncriure's auomóbils
serie, conduits per filie d'agua,
tat. El recorregut era dune vim
lómetres, essentme la sortida a ca•
Oriach i la nieta d'arribada les
tes de La Mata. Feia dies
venia parlant d'aquesta pesca
produi un veritable interès entre
aficionats.
A les deu toril el Cotxe Carneo
dele set que hi havia inscrit s . doea,„
Ja sortida cada cinc minut ale
cotxes. Sense cap meidest lamenta.,
apart de les eidieuleses del co m e
pann-Suissa núm. 10140 , rearcent
locitats que podien produir algun
torn de consideració, ja que la ea.
retara és molt estreta i que per ea,
ala CO esbotzar un sido-cae, es i
haver cap desgracia personal, ma
earregué la cur r a. guanyant la pra,
d'una manera brillantissima i
l'admiració
tothom per la rus,
com fou feta. el conductor i arao.,
tari del Ford núm. 6, Amen;
i Sallares, el qual féu el 'rajeta
26 m i n e,. 4 oernnS. Assoli
el s
lloe En Joarinim Sorna. amb el Fel
número 1, el qual féu la cuna a
28 minuta 30 segons. Els alees a
classificaran par aquest ordre: j,
cec. Tomás .5afss: quart. pa, r
nycs; cinquè, a. Gesti; sisa, Pee
daría; seta Angel Pons.
Durant aguaste dies, el vencedor a
la cursa. Antnni Oliver. ha rebtr
infinitat de felicitacion s . a les ora
unim la nostra mes afectuosa.

VELA
EL "TROFEU MAVILLES'
Diumenge vinent els Hispiza
classe U eorreran la segona prime
l'esmentada regata. sota Forganius
ció del Club Maritim, fent la sortia
a tres quarts d'onza del mati.
Emparant-nos en el desenroias
mein de la Iluira del dia r3, poe,
orientacions ens ofereixen el eami
poder avancar cl resulta: de la noma discussi6, i, per tant, la proba
ble classificació general de la regia
Scmbla. per& que en mig d'a s
dable s'In bcsllumena la possibilix
d'un nou triomf del *Grata". el eta
implicaria resoldre de top el des
tnr del Trofeu. possibilitat que zit.
mentaría si el temps los de botana
i tenint en compte que el "Rigor
estés encara a to. En aquest cas
"Grota" es destaca per damunt
altres.
Una ultra nan sembla tenirdma
buscar l'empat que la conduein
una prova decisiva, i aquest et,
"Garbi", l.a qual, aparellada de b
perdua de l'orsa. por molt 54, si d
vent frase, sorgir al (lanas*
la classificació de l'esmentada
Aixi, dones, encara que sigui
Ins fer un probable resultat pa*
pararse. no obstant. el trizas: el
"Grata". räpid, o tal vegada una
desempat amb el "Garbi".
De totes les maneras cal fer
ner.t que cap altre esport corn lar*
enclou tantas variacions sovint
pitadas.

clan"

Com a final de temporada. la FeLA V VOLTA A CATALI:g
drració Catalana organitza per a les
Noa-amcnt la Unió Esportni a
ÎJE BANYOLES
próximos fastas de Pasqua des partits
Sans ens déme proves del grao es.
internacionals, els quals tindran Fax a
tus:asma amb qué ha estas asaat
OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Sant Boi i a l'Hipòdrom.
aguas-tia gran cursa per tots ele e
Las sa y as aigües constitueixen un tipus únic a Europa. Per
als herpetIcs. escrofulosos, pretubarculosos. artríti cs. catarroDiumenge vinent, dia 20, jugaran la bias del encaja
Hein tingut OCaSió de llegir
Unió Esportiva Samboiana (Campió
sos i avaribsics no tenen rival, essent, en aquest últim sentit,
la deis donatius rebuts durara tare
substitutivas de tes d'Archona.
d'Espanya), contra el primer equip del
Toulouse Lalande Olympique. i el dia mana passada, sobresortint el e
tire d'Ajuntaments que tantee ‘.21
as. a l'Hipiairom, una selecció catasubvencionas els orean:e:adora
lana formada pels millars jugadors
Un dels principals premie eas
deis nostres clubs contra el mateix
llista datalla és el de la casa II*
Toulouse Lalande Olympigue.
Ambdós partits permetran apreciar chitson, atorgant:
200 pessetes al primer corredor
la valor del rugby ca t ali. ja que l'adla classificació general.
versari francas pertany a la segnna
tara pessetes al segar.' corredor b
categoría i durant el pas s at campinla classificazió general.
Y ello, unido a sus grandcs cntu- nat solament ha estar varear per tres
FUTCOL
ion pessetes al primer corredor
slasmos y a la excelencia de su ad- a zero. per Factual carripi6 de Eran- ,
DESPEES DE LA FINAL
' la segona classe.
mirable conjunto, influyó poderosa- ad de la seva categnria.
La prernsa basca, la rectitud i alteCo
pessetes al primer corredor
mente en el dominio que ejerció en
El primer clia el Tnulouse Lalande
tia de mires de la qual, en els comenla tercera classe.
la mayor parta del match, en cspccial Olympique tintira. donas, per contrintada ha merescut sempre la més
Es d'esperar que en el brea el
en la segunda. El equipo catalán de- taus l'actual Camnió. la Unió Esnargran atenció per part del nostres
de temps quç encera mal: ea eis
mostró lo que de él se ha venido di- tiva Samhaíana. la qual, per al dit
aficionats, era esperada amb interès.
ganitzadors veuran augmentar
ciendo con insistencia: que posee una partit reunirä el sea primer equip comEns abstenim de fer comentaris,
nombre deis donatius.
perfecta cohesión en todas sus lineas.
plet. Segurairent, jugant al scu prna
retallar
qualmitant-nos solatnent
ATLETO
Aparte dc que su !inca delantera, no- pi camp, davant el seu públic, per
mies deis entampats en els nostres
table por todos conceptos, domina la cera malt esportiu, els comisiono d'Es- MARXA EXCURSIONISTA 11
col.legues bilbaína
combinación rápida y precisa y es panya taran tots els possibles per tal
PARELLES
Diu el cronista de l'"Euzlcadi":
peligrosa frente al goal.
de cleixar ben alt el nom del seu
La prova arganitrada per
"...En la segunda parte, excepLos catalanes jugaron estupendaEsporiva de Sans per a: dia
tuando loa primeros minutos y 103 mente en el segundo tiempo, en. que Club.
La Unia es presentará amb el se- celona-Sabadeil. promet. pel norad.1
últimos del partido, el dominio fué
se aducharon por completo de la sigüent
equip:
qualitat d'inscripcions rebudes.
del Europa, llegando a adquirir protuación."
Arriare: Costa.
Ja rnillor d'aquesta suma organt
porciones insospechadas, que forza•• • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tres rmarts: Olivé, Vilar. Valls, enguany.
ron al Athletic a emplear un juego
de
"El Athletic ha ganado inmereci- Dubais.
defensivo habilidoso, decidido y enérMi han ofert una infinitat
.afirjos: Reynard. Sacristä.
mis per aquesta marxa, scbreer
damente esta fi nal, porque el Europa
gico para sostener la ventaja lograda
Davanters: Garrigosa Faeses, San- d'entre ells una magnifica Cepa
le dominó por juego y por decisión
en el primer tiempo.
roma, Puigdengolas, Valls (13.), Roig, ta per la Directiva de la
y rapidez en el ataque."
El Europa, con su público, camPaloma 1 Amigas.
club millor classificat.
peón de la pasión, y en su casa, teAqucst primer partit, igual que el
nia, indudablemente, sobre el AthleEn próximes edicione CO de
El público, excesivamente apasiotic, una superioridad moral enorme.
nado, di6 una nota poco deportiva y segon. será dirigit pel sensor Cuyas. comiste detallas.

LA !MIDA

'ESPORTS
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a

Cisa PAINTALEONI G-ERMANS

C.7..SABENTEM AL rUBLIC ELS PREUS QUE REGIRAN DURANT AQUEST MES, EN ELS NOSTRES MAGATZEMS.
e
CAPELLERIA
CAMISERIA
PER A NENS
PErt
A
SENYOR
1
Ell
Vestit marinera, liana:a
.....
ene). a Pte-S.
..a Vestits Ilanata, tipus reclam ... a Ptas. 47 'Camisa blanca fina (home 1... a Ptea. 750 "Bateleras" p al:a fina (n
'
,
N'astil. marinera, essarn
7 0 Camisa colars amb coll ipunvs a
850, Capelis palla fina per a nena— a
"
F..V Vestit estam novetat
a
,
a
Vestit esport, llaneta
12 Camiatas eaporl. colora sólida.. a
'10
Capell piqué per a "bebas".
" 3
l
Pantalon, llaneta aspecial
a
. a
" 450 Vestit esport, astarn
" 650 Capell piqué par a tennis
17 Camisa blanca fina (nens)..... a
.... Pantalon,estam fi
a
Capell dril kaki per a campa . a
" 3 t Veatit marinera liastal
" 6
a
lin Americana i pantalon dril
a
20 Camisas colare per a nene
a
" 5'27» Vta-tit aspad en dril kaki
33 Cantees e s ports per a nene. a
" 8
, Gorra marinera per a nens
a
Id. id. dril gabardina
" 0'73 Gorra blanca piqué par a ricos. a
" 450 Panlalon en lianetes
O Coll dea de
Pantalon dril rentable
a
t Pantalun en drils
" 2
15 Punys de; de
" 1'15 Gorrea novela t per a senyor.. a
a
la Pantalon dril gabardina

a

E

Fortierrissa, 13

mrnenurmmmemaztaeamememeEle31111111511111111131111111111111523"21213/52121113311111111EVII
'

SADATERIA

a P',eg.
a Ptas. 32 1Borceguins per a sanyar...
35:Sabstes per a senyar
a
a "
30 iBorreguins per a nen .... .. .... a - " 13
a
4a I Sahates per a nen
a
a
" o
a " II
a
• 18 Borceguius lona per a unyor..
a
13 •Sabales Imita per a senyor
a ^ 11
- 9
7 Borceguins lona per a ren
a
5 Shbales lona pdr a nan
a
BEOCIO ESPECIAL PER A DOLS, VESTITS ESPORTS, AMERICANES ALPACA, JAQUETES ESPECIALS PER A CAMBRERS, IMPERMEABLES, GABARDINES, UNIFORMES PER A XOFERS, MOSSOS, GRCCMS, ETC"
SECCIO EXCLUSIVA PER A SASTRERIA I CAMISERIA A LA MIDA.

11 PME1153521t351.!00

Neus, 17 de 1nafg de 1023
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ËIs Espectacles
,TEATRES--

latateaseateaPeet+1044-6444444+4

¡catre Cara:5 Romea

Principal Palace

3500 A. Avui, dijous,
a os cine. Extraordinäria
preu popular. Dues
,1, 72 ,5 del nostre gran poeta En
:cee .faria de Sagarra. El forcf4b5i Xt
Elfo do les ginesteres
eece5 d'una nit d'istiu
r:t Tertúlia Catalanista, el
roirania dc benefie: del nepur Ainiei'i e . Tenorios! i El truc
ed solyz, r Canyuls.—Dernä. cola companyia, tarda, i
roe de les ginesteres i
ter.8 dia nit istlu.—Disprimera cie Robine Aleadie, La rencontre. Es desa cLerptaduria.

Companyia d'operetes i revistes del

V

OL

Y.

1

Cabaret Rornit

amb el concurs de la
gentilissima artista del
Teatro Reina Vichbria, de
Madrid,

FREDERIC CALIALLE
tAvui, dijous, 17 de mal; 1923,
tarda, a les 4'30, i nit, a los
945. Els dos exila de l'any, La
cana() de la Rambla i La mon.
talla, per Tarta fama, arepae
l'rederic Caballé i Raid
Diaz.—Demä, divendres, larda,
no tal ha (unció, per donar Iloe
ii l'ass.aig general del conte infantil en un arte i tres quadros.
dels senynrs Domenec Monto
Serrano i masica deis mestres
J. Ortiz de Zärate i Franceer
Palos. Promesa real. Nil a les
Manolita la Peque. 2. Estreno , Promesa real. 3, La montería. — Disabte i diumenge,
grandioses funcions.

PRINCIPL2

CARNAVAL

e:

a relegant i artistie

Companyia de .earsuela de

AVUI, dijous,
a les cinc de la tarda,
en funciá de matinée, la
gran revista en tres actas,
modificada,

$4.:444+144,44-1e4414-2+44441

a la

estrenat a Madrid per
aquesta companyia. Venta ble triond d'interpretacid!

LAURA Pi...ULLOS

El príncipe Carnaval
i cl de les sinigetiques
segones tiples
1.t
companyliade l'ee.mentat Teatro, les guate
interpretaran el bullid
número
Los pollos 1 las modas
de la mateixa revista

...--------,-----9.9-.
Nit, a les deu,
neo-Dee-fflereerieeez+eeee.
C.panyia da sarsuela i ¿i
perela Pinedo-Eialiester l'•
11,
L'opereta
bufa en tres acdel
Teatre Còmic
f,
l a
tes, del mestre Gilbert,
1,Teatre da la Sarsueta, do
e
Madrid
Dissanie, dia 19 da MaIT '
4 mr........,oxspo,^^41.TO.
de 1993. Inaunurueid de la
:9 Avui. dijous, tarda, pritornparada crbivern. Debut de le
grao companria de errsueta, opureCompanyia
do comed:a
e
preus
';:e:a representació a
ta i revistes dirigida per Enric lieut.
L'èxit teatral de l'any!
lles:ree diraciors 1 COncerladJr3:
obornatedreiag, r pa ni:
;,J.. su li:11:7t. de I 'm
D"" TUDELA aslriicard Sandra 1 Jacal) Esbelta. R113SO7,7.ment d^1 leal :e CIS3siC PaDEMA, d;vendres, a la nit,
QuE g mo - CORTES
1 ,y ll e ol, :Va . a !re:: quar13 Cle e.,d
1,,,,csv, Pinedo, Ballester i
(Telefon
Prliaer. 1,1 Sarsucla en Des 0(1,3
A)
ESTRENA A DANCELONA
I .ret. Nit, amb molla del
Las campanea do Carrión. Seeon,
1.:;
p7/mor ame de lc sursuela El diadel graciosissim vodevil en 4.
ti .'s anys de S. M. el 3
vui, dijous, moda popu
blo en el Poder, decorar i ves:ua1 r.) J'uncid dedicada a l'Eri non per a cada obra; fascousa
tres actos, amb música del
Iren, Tarda, a les cinc:
prrsenlacia. PrO ,zinianleot sen3atd-;:rra 11 Armada:
mestre vives,
Clonal0 recstrcaea.
LA LOCURA DE DON JUAN
LA ViEJECITA
Ni!, a les deu:
i LA MONTEA
2
9+e444,44+1,44444-Metee.24e
I
LA PLU1MA VERDE
1E
,
estrena:
D.ven.lres.nl
1
Teatre
Catalá
Romea
mt. estrena de la
iLA ESTRELLA ERRANTE
roma la de Carnarer0 ciar- yi
Telefon 3,350 A,
.1;
iriSptrilila
en una obra
Dia 19 maig, Gabriello Roblne
4seeaexemeeereesezieee
nordamericana,
et Alexandre
La señorita sin nombro
ro
en LA RENCONTRE
ex.ev.,444e.bee-t-e-wm-e.,.t.e.,
•
Dia 20 maig, GabrieNe Robine
nameless gin!)
9
i
4.
et Alexandre
e
iTeltre Novetats:.4.,
en l'ERRE INHUMAINE
tre-leetteafaeseatee4egaseaaatteestee
1.5
de François de Curel
e.
Antat,
Dia 21 maig, Gabelelle Reblne
711e, LTii.• GIV13 fiSli',1 •23
et Alexandra
EL GRAN RAYMOND
en DEMI-MONDE,
:a conapanyia cämicoe
per - dett nnics dies al
de, Durnas ((ill)
i del preciós quadro de la t. Din 20, tarda, a les cine, La renTeatre
Cataiä Romea
dramätica del
contra. Dia TI , tarda, a les cinc,
revista
Torre inhumaine. Es despatxa a
4
de
Madrid
. ,:aire Lara
comptaduria.
T'entre Victörin
‘ Director d'escena

11,1K14

x.4

El priii1CiPe

nnn wifuiçq N
d g l'A Lilliti- liatil '4

s casa-

ti

leert

TIVOL1

a obert l'abc;nament '4
.
funcions tl o moda, a !
dimecre.J i diven- g

formal en un bar
td, IT, Eld115 fidclment rl
esl renr.da ades orna

•
de !a sala eslava cien•
darrera el qual. amb
.ava un barman adrnirabl r
A l'altre esteern. ;runa-.
len al voltant d'una ruleta,
trem. una orquestra de ne1850 tocaya uns aires en. batuta d'un magnific director
enfilat sobro una vella cai, G ' Un efecto ,extraordinarrament
• .

tros gatadas parts dais invitats anaven
12rersets dandis, rre s panyoirs. de cota-hoya o
•.`atarlers. Els arribats de non, amb els sets
dfela n egree i les seves toalettes de nit, proa
41" en e srändol eealaiador de proteetes.
--Realces pallide; Rostres
'sh a de pegar multa!
Muselleu-los!
.,finrnediatarnent arrossegats cap a les
els homes t'aren cbligate a posarablerr e3 de ropa blanes i les dones foren
la , ade e amb barrets cordobesos i mantelli.

-- DIVERSOS

a Infante

.1 a ea/Ter. de N'Aareil Carsprnany
:e?

nr,r it e Prefzri.nc:a. 1 pamela.

«., rtILUJ Er:pecial, Ose.
..,

o

7.,-Z-Cte-robe+ett+1044÷Zeiteeeeiri

I

---

esro1133. Se g. on .
trioior Ir Jr.ckle Eaaaan el na.- •,-1 '1''
Caarlot: Chloullfn Nusa.ele, 3.1, o lios euccia lr.iO.tal
uiUna, dree n 1'adnes ,.a rrucu.sa
010 3. ,;, re,ISa e esle
titreCO. ea perd la ditas. per
anee acacia I Tornaset entre bus-;
/;., ti i,et ore ,.icrv,
cr,;9,f
(1;.;
3 fr`J., (13

pm/Pral.:

namtalali!e3

,40-•,. I

TURÓ-PARK

Gran Tenlre del Liceu

Sakí Catalunya

ro/m lada a
sus argwl›, anda un

PISTA DE GEL

amb esmerat servei de
Cafa-Restaurant i salons especials per a
banquets

• CONCERTS : :

•ki.,13eire.,"eieeceeem-a

^;

e

Molt aviat: Inauguracid de la

E

E

meamoresagq•-•-•••••••--

‹, I OSCIUlmel.

PARC

Gran via "Avellana. Avui, dijous, ex;ts: Esquivant el cop,
Eis perills del Yukon, 9 i 10 episodis: El premi gros, per \\'a
Reid (Ajuria), La filia in--Irec
dómita, 3 i 4 jornada; Fatty galant, de broma continua. El lo,
cal més frec i córnede.

¿pro:

tn”„.>

peterecez-exeeleeseeeeseee
I)iana A rY entin n E xcei c ior

Dissabte. 19 (1,3 mala, a tres
quarts de den del vespre. TarCer concert d e . primavera per
l'Orquestra Pau Casals, 1 última
nuclIci5 di' la erninent pianista
Fanny Da y les. Pr o grama: I, Tee
cera simfonia feral/niel. II,
Concert de Schumann, per a
r,iano i °muestra. Toccata I fuga, Uncli:Nocturn i estudi, Chapm (per a ptane set . . l i 1, iditti
do Sigfird (la-ag riera Obertura
de Leonora número 3 (Deethos
ven). E; deepataa a comptachtria.

De/Oncsos I nrommiLtute >rata, ()pea cada dia 11123 a en1- 03C. AV al 1 1 JOUS
1.1a. atraeclone infantil.. fesSa ble v/nant tarda . inougurecia de la • eran viePoeic,o
trada de

do poseo'. 1111 inaugura.
CO de la iempora.:i
cl '131 lii ama DOVISSaile>
ateacCIOUS:

eee.;444,x4e+e÷vreze.44. 11 1 PANYOS
MIR vives, s. A.

RIMO
a,

FHA.. DE PAUL IZABAL

Ronda de Sant Pera,

15

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyot es
senyors i nens

Denla, divendres, 18 de
maig, a dos quarts de sis,
502 :ludida. Gran corleara
prenent-hi part el mestre A.
Laporta Astort i una de les
Suaves més avantatjades deixebles, que interpretara
(Ires de Couperin, Hanciet,
e Schumann,
Cbepin, Grieg,
Cono,'rl. a dos pianos di)
Mendelssohn. T audició del
Gran orgue.—Direcció an;Z I fst ica 1 F. Longäs. — Invi* tacions eoni de costum.

La casa millor assortida
(a estams de molt bona
qualitat a preus bara-

tíssims

1,

Tels els Uds

i divendras
vanda d3 retags

ii

1

CLAVE

41•31••nMaul

ne44444->st.44.4e,beeceeee44

6.9.14.eeee+~~.444,44.3.,
Expnoició de Selles-itrio
Palau de la Indústria
del Pare de la 1i11tad.,11a.

4

i

_,,,~ner‘smnsss. A.o.-eoreale,orroimrror,,,,,,Celolretoneorio./71Sell-L-eeeemologrt -000re

venin a ven-.
...ordurá :a daslea vela,

Avui, cbjeus, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partits pilota a eistella. Nit,
a un quart d'onze. Dos extraor-i
dinaris parttts a cistella . Primer, Vicente 1 Urguidl contra
Soto i Martín. Segon, Iturzaeta
Salsamendi contra Oboe
Ichazo.

Cinema
Princesa
— —

*dcs rozarla de cinc
i›:
j Cl
LIME I TiTELLES pur

ESPORTS - -

v-X-6-11-114<->aee444,9-34114,54,eir•

ESPECTACLES CUYAS
A
,‹ TCts els D1JOUS I DIUMENGES

u

MMINIM/111nMMempe

177

Aval , dl.lous, estrenes, Ets perilla
del Yukon . II I 12 eresodis; La
2 tomba India, tercera J o rnada: SAZ la date bandera., per Prinullia
Dran: El diablo amb faldillas; El noi
d'En Fresquera. Dlumenge . a:t . Els
I
peril:e del Yukon, 13 I 11 epl.so(lis; La tembo india, quarta 1 dill f

CONCERT

Front6 Principal Palace

Mil.

RU

1,1

--

Canucla.• 31

Barcelona

5

I per. de convergVne

SALit MOZAkT

les altres peiraiipais parts , I
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Estrena do la p3 , 1 Irala «moca
Amor. al vapor. Estrena de Ich
citiquena 1 susena Anudes de La
filla Indómita. Segona calme del
colossal rom d'actualltat Feates
de la Coronació de la Verga dele
Deeemperata a Valencia I el fila de
granalós Interès
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Irla era de SS Cite. ec,sion3 Itulu•
gurals de Teatro tete pestes cu•
n
:Agrada a Cuata I Llohers, * a bis
sis en punt ae la laida. Tte.-llame de peono, interprelucid jallo'
tira de Le ceno de Na
Mantea. i Les donee d'aigua,rea
/u
nielapeee soDrn 110011) populars
ordenales per loar/
Lamben I
Cocotal Co
Vilumara 1
Alar.
•
Abunaments a TEDITOR/AL
P O LIGLOTA. PetrItsol , S. t a la
Carl:.
Casa de
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Triarnf 001(0105 da Vallen),
Galc.eran, Salta
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Divendres, 18, estrena sensacional

ceo; VJal i mrstr,s Mal i Con!
Aval, di .j . 7, 1s, 17 de mal.% a
Deut, 2 de Juny de 11123 3 dos quarts cir.e. 'Trinut- esPor primera vegada el/
a' p..elal. (!.:
tarda. a put.:ci.i del
erimee4-4-34-beleee4->:.e4-ke-e
raelita El saeristän do Santa
exit •'aulors e intarprets.
reexexeceeeex4e,reee ¡Jia•;,a::*h
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l.n ra, fraile:sea Drotad. 2, La
4,Gun Teatre Espnnyol
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5:.7.;uyla de vOdeTtl
a tres quarts dou. Fungo.
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n. :a acule,
e's
Rit a . exil d'eaers i interprets.
e>
reasunitecto CASALS
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Francisca Enulad. 2, Rort:7, die Ir d. ma.-.
e-.re 113 fanciJ.
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tumors
i Drumás. 3, Rece S. N. . el Rol VatI Às,ra meya:
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‘11 un aele tres (madres, de
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Asalto, 12. Telefon 3,332 K,
El muslo-hall de les caces bonlgues.—Avut, a dos quarts de
quatre i tres quarts de deu nit,
Estupendtssim extt dels nous
debuts. Marletina j Yankee, fora
mudable succes da A. Bärcena.
De set a dos quarts de deu, i de
una a quatre de la matinada,
Aperitif - Diner a Tango - Tzigane Tyndall. Entrada amb
consumada: tardts dies feia
ners, 1 pesseta: n'acadires la -ea
2 pessetes. Nova dmee.
ció de cuina, Selectas coberts g
sis pessetes.
La millor oulna de Bareelonall

Palace Cine

(Pa /7 rha male,

.

de la tertiporoda

MUSIC-H A LLIS)

GRAN SALO DE MODA
EROGRASIES SELECTES

Carear de Valldonuella

Cada dia

Las cientro es1aciones

eran pe1,1101111 d'UD/ alltat Fasta'
de la coronació de la Verga dala
Oetemparete • Valónela. Linee I
5I + S episodla de la braualoae lente
franCesa
LA FILLA INDOMITA
El/ reinan' flam da 13 marea
Universal film Sota duo s banderas, per PrucIlla Den.

B4+044.9.114+04111
41-9444,444~44-K4444411,

Ise!re te Ie ten de fariI3I

ROMASE DIVIERTE

1

I

ke4-.4.3444-41-2,e04-X.-6444-66+Pg

Muer

.

A v /f, dOntis tarda 1 nit, grane

edmiipies Una ' cesa buida 1 Amor.
i al
vapor. Segons edició da la

divendres, tarda, La
mujer divorciada. Nit, mestrena do l'opereta en tres
actas, de Leo Fall,
La rosa de Searnbul
debutant el celebrat tenor
JOSLT COCEA

la quid cantará la preciosa
Caneó del xampany
de l'aplaudida revista

Avul, dijous, a dos quarts de
sis tarda, Corleen per la Banda
Municipal. A dos quarts de cinc,
sessió homenatge al pintor catala Simia Gómez. Llegir a la
biografia En reliu Elias.

Gran Tetare Comtal 1
Gran Cinema Bohemia

Gran companyia de sarsuest
la i opereta
ZUEFOLI-PERA
Avui, dijous, a les deu de
la nit. Inaugurada do la
temporada. La celebrada
opereta en tres actas, de
Fall,
L
LA MUJER DIVORCIADA
.. Fastuosa presentactó
Gran texit de la companyia
ta

SEGONA FESTA DEL
PUINCEP

l'opereta en un acta 1 tres quadros, d'Alfons Mata del Hierro,
musica dels mestres Codonyer i
Gimeno, La loca juventud, en
la qual pren part tota la companyia.

144.6•44+44441
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Teatre Reina Vietäria, de Madrid
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Mrs. Alvarez, a despit de la cara adusta del
jove Holbay, reí/e/ijar-se del brav de Celebre. atattmant -lo anda preguntes i observa-

—ni sala grou—responeue Reicher, decidit a mentir—. no els duc.
— Boti! Va fer Lvncti ame, filosofia.—Demä
einquanta didars em semblaran una suma

Ella s'atora do sebte i el va agatar gel

ves-

lit.

—No 115 eap pae arria almenys—li va dir
ella mirant-la fit a fit—, que lis acapari
d'aquesta manera i que us attutmeni Tcdtly?
Tot admirant el vellut negra del set, Caltd
eFguard de meridional, qus ella traelava da
la r tanid en aquell moment, ell repfleä arrb
bella embranzida.
—Felieea, marida de pena si les rases havien de quedar aquí.
—*Non be. Teddy, sou un galant miny&
Neu vull, enteneu? que lis enamoren d'una
aitia dona. Em pertanyeu per tota la temporada mundana, entits?
no em comprometo a res—va ter ell
prudent.
Holbay sartaneava, aemnpanyat de dos o
tres anales per eeser presentats a la canta.
Irin. .Betcher aprofità el rnament per fer u:1
tomb per la sala, plena de grupa joiosos i
disfressats. Cadaseti s'esforçava per penetrar
l'ineegnit del seu ve( o de la seva vaina sota
careta.
Generalment en aquestes. reunions, on la

GALLEGO

gye•rggy pooç0000.00,,00-Yon-Ireng.w.000ma

runrdt eIs EA PuRT.IC3TAT

cions.
—jo adoro rls negres... Sem molt divertils
amb llore eolls blanes i vermells! N'un vriire
ei barman de mes aprop... Per aquí, Teddy!

R.

Vies brillarles Impotencta
la blenortagla crdnire. Trans.
ment ex e luslu. COmle del asalto te.
_Fest:u, do 9 a 1 1 Ce ti a ei nit.
du

1 25

fanlästiru!
— LstltS cediera, pobre Bob?

—tila No—irme:ata aviva—Vale milers de
dalars... fins a l'obertura del mercat-,
--Pat'ri' arrua mea!
—EI jo ya Plunkalt encara eslä piljor. Diuett
que lit lis compromes fins les seves joies.
Cliente dad:aras reclamaren el barman.
Lyfi r li es precipita par servir-los. Deletrea en
el seu passeig, s'acostà a la ruleta. Admirava,
ami) una adinii amó mesclada do compassió,
la sang freda dels perdents que, en un esfora
suprem per reparar les pèrdues fatals d Pens
demä, arriscaven sumas, la importancia de les
quals arrancava muts d'estupor als testimonie
znes impassiblea.
si el japones havia tornat al departa,
rnent per robar la baga la segona vegada?
Beleher s'esta:mi. Gunther acabava dagas
far-lo pel bina.
—Aquesta idea no en m'havia acudit.
—Dones jo hi pensava. Aquest enigma em
volta pel cap d'ene à que me n'Iras parlat. Par
deduccions irreproxables, sis persones podan
lògicament aeeer acusadas. Porteu-me aprop
Mrs. Rildais, estic impacient per coneixes
—Escolta, Bruce—va fer Beleher, mentes
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b escaura i segons els 5e1LS gustos. No farä
un matrimoni eentirnental, perquè no es
un borne da nueve. Es casarte e n tenimentadament anib una noia, bona per la casa, que li
pujara tot reguitzell (l'infante. Tindrä un bara perqua el sueeerrixi, de la mateixa manera
que all està cridat a succeir el seu pare.
—Si, si, és exactament aixa—aprovà litre.
Alvarez, molt anim ada.—Mr..Gunther
. no serà
mal la jaguina d'un apassionament. Això es
mes evident que la Huni!
(junther experimentava una Ceda molèstia
de trobar-se assegut al banquet dels acusats:
—. Pulsee sf — respongué evasivament—,
polser si...
Belelter l'ausiliä i desvià diplonnelicament
la conversa que esdevenia massa personal, j
el dinar segui amb animacii5.
La joiosa celta envai Cl teatre al mig del sea
gota aele de l'opereta i distrague el 3 espeeta4
dors del pati durant els cine minuts neeessaris
a 3lre. Alvarez per assegurar-se que obtonia
Veza desitjal. Després, havent alegit a Hur
grup Elsie Ware. .una encisadora prima.don.
na da figura infantivola, abandonaren el tea-4
tra abans d'aca'oar la representad& per assistir a la l'esta nocturna que hacia de deseabilea
Ilar.se al (alter de Hiles anales Einberry.
rant, el carni, atre. Alvarez, malignament, no
reseava de fer compliment a Elsie Ware sobra
la qualitat de la seva acta quo era insignifie
cant, no dient reg ea canvj de lea fievea çpLi
10 ,13
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Perquè STUDEBAKER es construit per les fähriques tds
importants del món en cotxes de O cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, clue abans de remetre's al client són sotmesos a Inés
de 9.500 inspeccions
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122
dramàtiques, que Aren molt n o t ahlcb, P er la
finor i per la naturalitat.
Belchar, apretat dins l'antombhil entre
L'irisa Fontaine i Mrs. Alvarez, rsbalait pel
perfum de les pelle, es preguntava ei, enmig
de la multitud enjogaçada rlue anaven a engrossir no descobriria els ulls hallen, de Jessie Sinelair, a la qual des d'era tela promesa
de trattar con enemiga, donant-li Veapectacle

d'entrar triomfalment al Costal de la celebre

phi,» Alvares.

127

ri,11,11 de 1,1 PLIBLIG1TAT

tres. en la follia (l'algunes miradora s'endeviLiava :a femprela interior de les ;mimes.
—floh Lynch queda sonso un centim.„
&.‘;
milers eón nie que quedaran igual,
.--Veuret, con) cl coure i(aliarit a pujar,
—Si Slade se nan e s lambe a túnel
Belcher, en cure de les seves pelegrina_
tiene, topa Jack Linberry, alt, esvell, d'espatlies fornidos. ami) un cap o la Gladslune,
Sestrenyeren l niä cordialment.
—Un hon embole al vi:diem de 111ajendie!—.
murmiträ ràpidament Linberry,
—En patiu?
—Nattirelment, Tots hem seguit el corlee) l
del vell Fontaine. l'Vhi ha molls que mai mes
se'n retaran. !d'han dit que Bob Lyneh, ha
compromès fins luth im cenlim.
—D'el l no me n'estrenyaria. Es aquf?
—Diestra! Si es el barman.
Belcher, intrigat, s'adreee rap al har

tninaires i reconegue, efectivament, darrera
uns bigotaeom enormes, la fesomta amable del
seu rompany le cartera.
—Qua prendreu?—grunyi Lynch per fer-li
broma.
De seguida, veient-ae reeonngul, porte a
113elcher apart I Ii digue räpidament:
—Em deus cinquanta donara, Che guanyat
la juguesca. Apa, ves a jugar-loa per mi a la
ruleta, si els portes a sobre,,

SE1NANT.1-17...1
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gent (IR la huna someta! .in g o l a v ida Imia'nua, els invitals es divideixen en dos grups:
una pelito »imorta conserva el seu deeärum
enrnig de l'abandó general i es retira de bona
hora. La majoria espera arab impaciencia la
partida d'aquests eagarria-festes. Alguns Intima, per 'Mira, reivindiquen el dret d'apagar
el $ !hirma i de tancar les portes.
Delcher„ entafurant-se per tot i eseorcollant
tole els indrets, no gosava confessar-se del
tot l'objecto de les seves exploracions. Deturat
a cada pas, festejat per tole amb entusiasme,
es desprenia liebilment dele grups i s'aroslava por a poc, cense cridar l'atenció, a l'alta
xemeneia, al costat de la qual havia entrevist
Ja eiluela de Mr,. Kildair.
Gairebé lote els hornea presenta eren ela
eeus contemporanis, joves condemnats t'ora
ell, per un accident de fortuna, a la menys
americana de les professions: l'ociositat. Vrc.
times de Ilur energia, sense esmere, simbolit-i
zaven la incapacitat deis grana constructora
de fortunes per comprendre la veritable Tun.
rió de la riquesa. Aquell vespre, sota l'ame,
naea de a eatestrote pròxima, l'estas de vitalitat inútil es manifestava do mil maneres, i
pertot: al Lar, a la taula de joc, en l'alegra
esbojarrada (lela dansaires
Sota aquesta exuberant frivolitat transpueva tanmateix l'aprensió de l'endemà. En els
gestos nerviosos dala bornes, en els retalls de
les converses canviades a l'alzar dels encon-
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ta l'este era al eru pie a rasa (lels
rry. Els dos germana Jank i Tom resida
es que aquests conseqüents nortembul5
dien mai en alguna banda—en un gran
ment de pedres grises, voltat d'un vast
flanquejat d'una cavallerissa on F.arr
a traves d'un passatge amb %miles. El 5
berry, a guies de eolters aesiencats.
tranformat la revallerisaa en taller, e n e
nitzaven representaeions terttrala &Ir°
vertircente, ovint d'un caracter mete!
tic.
La calla Clunthe7. a la sortida del pr,
telele la frescor del jardt obacur, ea el
n'endevinaven setenta de pedra u grur
brea a la claror de l'enorme fanal ee
l'entrada del taller..Algunea parell e s C
a cada encontre
ven a l'ombra
halles.
IIiilbay i flelrtier, reconeixien eles
ealudaven AMI) la negligent ~andel'
costuras en apuesta mena de rcuainni.
Alvarez, que Pis havia precedit, erid1
eompanys amb tala exclamaciOna 4e

