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1,11 DEMOCRACIA CATALANA

Carnet de
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DE L'EXPQSICIO D'ART
Sol en un periode de renovació cle la ,politica catalana. A*
", SALA JOAQUIM SL'NYER.
pe:plació del sentiment catalá dins l'esperit del poble, corresEaguany la Janna d'Expos;cions ha
revolució de les torees politiquee. Cauen les vellúrie3 clivedcd.cat una de les duts sales especias
"¡des pele anys o per la corrupció, i s'alcen de presea les orga- a En Joaquirn
Sunyer. Aiaraseinalos
,rracions novelles, Inés avingudes, per l'ideal i pels procedia da qua al graa pastor cataiä
• ts, a l'estat d'ànim de les generacions joyas.
correspost amb generas entuslastne
Les principals forces que durant els dos primers decennis l'honor qua se li teta a.
. Le
deisegle actual han enquadrat els diversos sectors de l'opinió
En Suayer, com tatits abres artisatelana són el republicanisme i el regionalisme. I aquestes dues tas del seu tenme, es pronuncai per
brces — cal dir-ho—es troben avui en ple decaïment. Però el la revolució impressionisaa qu> tonlache la nostra panura en les darreexaUne nt només està en les organitzacions de partit, en les bas- ries del
passat, pera aixi com la
rea externas. El sentit democràtic, que estava repiesentat pel majoriasegla
d'aqueas p.niars hart restat
oblicanisme, i el santa,. catalanesc, que estava representat fidele a l'escoia que els obri els alas,
i regionalisme, san més forts, més vine i més ardua que mai El aviat en deser.i per buscar iar
e Catalunya nostra.
ames camms ;a posarla i.s.aaca proSota les armaduras politiquee valles o envellides, la nova pic:a al sea temparament menys sendelicia catalana ha crescut i ha pres un impuls vigorOs. Aque- sual i mas in:el-factual:ata lana mena
elatitint ariatocratic, un nobie afany
ja armaduras esdevenen arcaiques, estretes, ofegadores. L'esd individualitzar-se, al decantaren a
grit nou vol un cos jove que sigui la materialització fidel
ctrear el comacaz del; petisa grupa,
:dealisme d'ara.
nanor.e> selacats d subtas especulaTat fa creure que l'Acció Catalana serà ben aviat Porganit- dora de torta les inquietud!, teorireajajá patriòtica que aplegui en una bella conjunció el sentit
I dura de les novelles exploracions araeerätic del republicanisme i el sentit catalanesc del regiona- tistiques. D'actuaste; suggastiens diverame en liquidació. Aixi unirà la pura essència racial qua hi ha- sas n'extre:a la seca iärinuia Atara.
ya en la denuxracia republicana i en el catalanisme regio- ca, el seu sanetistne Sta x:c retóric.
Es vela venir temps ha aquesta confluanaia dels do3 grans
Orean, el democratic i el catalanista, en l'aigua-barreig
und d'una organitaació robusta. Els intents de renovació del
republicanisme català no han estat prou feliços. I les antiguas
erganitzacions del eatalazisma tamooc han mostrar aptitud nael per presidir el nou periocie transcendental de la lluita per
]ellibertat de Catalunya.
Es va ràpidament a la concentració de les forces sanes i
ates de la democracia nostra dins el casal amplissim de PAcció
Catalana. Un primer moment públic d'aquesta concentració potrosa l'havem tingut a Barcelona el ala de les 'Jamadas eleccas de diputats a Corts. Romas de tradició republicana i horade farmacia nacionalista coincidiren pianament, com a variables correligionaris, en l'afirmació de l'ideal màxim da CataHeu's aquí com ele fets assens.-alen a l'Acció Catalana el seu
.aaí i la seva missió. Es el vent del poble que empeny la nau
i;ust entrada a les aigües de la mar. Pel voler del nostre poble,
gla pressió de les circumstàncies presente, per Palt servei de
causa patriòtica, Acció Catalana es converteix en el centre
ta democracia nacional.
Cotalunya és un poble de formuló democràtica, en la més
esa accepció del mot. S'ha anat fonent el vernis exòtic que els
irj de submissió havien posat damunt el republicanisme caara el caire demacraba apareix a la nostra terra amb tota
era primitiva puresa ètnica. La democracia és la forma traisal de la vida política catalana.
Meras no fa gaire als republicans catalans que la Repúia, a Catalunya, ha d'ésser la República catalana. La Repû
la de tots ele catalans, perquè és la mateixa cosa-tués
/ala Patria nostra.
n• n
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LL:.- TOR.V DEL TEATRE
F RAN CES
Gae.ei, sobre les planes dc "La

lasauaadia - , ha publicat uit article
ric la idea dc fundar un
a.o Ir aa. r.caa a Barcelona és una
ara zaaaatainent quimarica i irrea:Mar.
pca.s dics, en aquest Une maja saz sostenir precisament tot
(.C: 7.171171. No ein faig la ialusiö
iatasr rtus Tarticle de Gaziel sigui
provocada pel meu
a.: arobablement no ha llegit.
Amb dialeg o senae,
és evident a tao veig caja
• .n per deixar-la d'accentuar.
çue asa/ ilançat la idea dc funea7 11:-..l- n1:• C Francas a Barcelona
(la ta cota molt semilla: A
Er75,11 ,..7.,o t Case:- un nagual la
ataca, co . reatre Franca; amb
11:1er

S.rtnanencia.
Ir.jieo 1. rnsva band tansbel
s.z; so_ e inca s.eitzala: Si el ni.plontejat, te eds :era
: empresa sin', per a
podrcin troLar un sub:s.:ata: c . . cl.lcat a la fainusa tenaioa ftaii .uc -c-o'fndoza tue anys
t z7r:, te::,., rabat el Lar a lo
1105lz«,
ttia'ér7itica.
Las.el diu: -No . senyor.
r:
Tcatre Trance; a Barcelona
..lta absurda i quimarica. No
a i.1 ainb redes."

no llagues d:t res mes, la cesa

h acia resultat tan senzilla com

aassiblc empresari i tan Seit-

O rt la que jo vaig tenir l'honor
ctr. r.re ia poca dies. Pera Gaziel,
:25 atutiiCIó5, ntés cientific, ha
tt l e
stilicar amplament la besa tesi
i el un article de ducs columnas i
s'aa esíorçat a explicar-nos
nelroons qUe

e

l'apuntalen. En resum
el r esurn as possible—, Gazicl
l a: - El gen de França és molt di' ,t,a t del geni de Catalunya.
aideciamar l'alexandri que tenen els
çarlediants ir anCeSos és essencialimpe netrable per al públic esEls mil matisos del Teatro
e.
etc fr
ancés reflecteixen ela mil
ltrso
de la societat francesa, aue
rnes rnatisada del apara cota
que un catan, fill d'una sacieaug

fer, plena de pols i brossa,

-etcoP3ar les fruits del Teatre
14,A:fuelles racna gazelianes em
han carnent safisti< aes i niés
" iti d'un nacionallatarultrantouti

t

ue d'un vell teniperanlent esceptic.

Ningú no pretén la identitat d'esperit entre França i Catalunya i tothom, des d'En Pompeu Fabra fins a
Er. Morera i Galicia, des d'En Carles
Riba fins a En Josep Cerner, fa anys
que sla adonat d'aquesta veritat que
proclama Gaziel al final del set, article: Italia as la nack, Ilatina que
m'alca s'agcrinana an/5 Catalunya
des de purata de vista literaria, linguistica, pclítics, etc.
Peró, vol dir, Gaziel, que per fer
fui:atollar a Barcelona, durant un parail de nlesos cada any, uti Teatr
Frances, cal una prvio identificada
del' espetas nacional; de França i
da Catalunya?
Era sentida que no. L'operada/ d'aclimatar un 1Cat7e ro é .• ; tall dificil
ni tan complaxa com vol donar-lios
entcricia. Tots els pobles han ahitara aptituds de cornmenaiö que ala
pernieten una certa var:eta. d capea[arias a d audictons.
tai cada pair, cii nota dcl seu taraperainent peculiar, reto:11W_ tete; le; erz.ismsa, t!..1tre, C011iCa;f.i.1
que la ,:ttlat
L'al drama 16:a ca-

Paaa aquest pmaes lea es realitzava
cense ua formldable combat inleriur
entra el salan da realitar que portera
clavar com u./ fibals i el; elenants
tellecmalistes adqu'rita i les e:agaucics d'una seas:alada singa:arma afi-

nada.
Aquast combat, qua per En Sunyer
és la guerra de la indepandéncia, encara dura. Per aixe/ la seca obra traspus una secreta frisança, malgrat la
seva serenar externa; paria precisameto per aioò tambe la seta pintura

té la rara v'a-tut d'una actualitat perdurable.
A la majeria dels artistas de la seta
promoció, hom els veu explotant la fórmula definitiva qur salan elabora: pateta:nena Un pot esperar-ne perfacció, pera no sorpresa. En caavi, En
Sunyer, a més d'admirar-nos, encara
pot so:Tse:Are:11S. D'aquesta curiosa
fórmula plastica, la pintura catalana
nata obtingut fruits d'una aavor única i d'un caractericisme nobilissim.
A En Sunyer devem el desccbriment
de les més pures liarme/Mes i aquell
intim semit musical del notare paisatge Ell n'ha explicat la secreta estructura; ell ha sabut rimar amb una
gracia novella les suaus or.delaciona
deis tossals; ell ens ha mostrata arnb
emócionant senzillesa, l'anima Ze les
masies solitarias, posadas com per un
volar de Dau al llom d'una coma ave¡listada ; eil ens ha tut sentir les veus
del recoMment de les clazados que ressonen con/ un cera, valladas de pins,
i eles ha compost uns asuman> arta/
bastidors de marees i una mar al
bolis, ell els quals s'agrupen amb ua
ritme plaent i sassegat unes ufanases
figures femeninas. Amb les secas satics simplificacions &laica a la lann
del sol els nirvis de la terra, el> tendrunis deis arbres i tot el nostre paisalga adquiria un rama inospitat, una
siga-A:cacle:, Mastica desconeguda.
Avui, pera, sembla que la vea sensud i de la terra nutre, el va encisant
mica en mica i ea desvia del scu sintatisme tan auster i sabanduna discretament al palp voluptuös de les cosos.
Aqualia paleta a voltes gairebi: ingrávida, afinada en un d:apassia de vera>
tclidrals u ca un ta mussi> i ombriaul, s hai fet Inés densa i tebaa; les
tareas i el verme il grave fan el baix
que sustenta l'acere' do deEcarla sumir:tal. El simetisire una teca literari
dabais s i lla fas mas explica i el pMtar atleta ann gum coses i qualltats
que en ala re t(111p1, pita.r Ivaura eam
sa:vrat simples aneataatas calartizique3
negl'eSibies.

2g, 31 i 33, els
cn
reS..i.eus tic id corta h, sOu onalilzals
ti..ardinarlanictit ene/alada. saai
amh
i
»os
i anal) dcl.zada
ni Larlot—per tea talar sitie t2o;
casos tipics— no laminen pogut tams- v,i;up;ur.i,.;:!: les acatad; tetan pra1 ciusa haemon:a t eis rostres s'aa'atca
paraar la ristra llinda.
exareas.o de. candorma
En t t,tteden algacaaca coses a dir. amb tnia
•
La "2,Jia ILl aallet" és una
Dama 1.1 tea.r..i.ern, si a pz..1;
Cales 'je:aje:Ha ¡sha prava dc qualaat daautst ata:1samant si realismo. las una pia:ura
piena d'emrció, grat ido
caldejada pel vermell del ro;
£13 ball • di3 Ian i!og E! per e‘a •i el> acres
t carro.; del plomatge del
Armes:
vrtniAl Luid 1/11Ca SOr.1,
11 pa!' d
el
jugo amb un aplom i
el
pnnor
— L. aihastse de
Comuniciaeluas i ei gcueral en taele admirable cn diverse, telss, cum
cap de les turcas 3111N...e ‚le Xall- fe la del reirat de L. G., ja coneguda,
i cn la de la scayoreta del fans ds
tung han raaiaal a; (martes ge[lefa' deis mallasioss per ole- la sala, que es tina de les ubres mas
tir - sa coro a ustaiau amb el fi farras de ia collecció.
lamba d'aquesta novalla paleta oh que siguin posats en llihertaa
euaopeua
que ratonen ta notes d'una elegancia i duna vivaaquella coni a areaoilera.— Ha- citat sorprenents coma, pr exemple,
cl quailro de es dues figures de nen,
z d de la Mita amb ata gor, pintats
an.b una fuga i una seguretat adinirables. "Familia de pagesos" is un esE! elan! (12 Lr!! >M13
tudt scilid, rubustissina 'd'aeords del:ulaa greda lOit 1r. C0.1821033
cata en cl qual els volum testan säLoadaes, 1l—Avui ha estat vmment distrluits.
abata el testan:mil du lord C2rFinura pollea' citar aquella "Manarvon.
ria Dalors", de profunda intensitat
Deixa totes les sa y as coLlea,- aquell cap de "Gilda" trtmolós d'ari p ias egipcaes a la seca vídua /Nació que el tetillas ha enfosquit;
i diu que en cae que valgui Seli- aauell "lastia", égloga de ciares liara-emita; aquella ;asió mallormana cotn
drcies los ofereixi primer al
un tapia oriental, aquella paisatges
British Museum per un
afiralaeix i Mas d En Lira dr rara
qual recont s mil frailes.
precisaS, i aquel' patine "Cansí del
La fortuna qué dc.x.a.
Carna,vou s'Lle n a. a 28 milicias. Calvari", amb aquella pineda que callar
ccm Una flama.
C. C.
—Rad

Carnet de les

blants servats, ttom a prova
d'una aapaititaeia superior
quo Asia!) investits de la más
alls autoritat.
Ara, quo patrons i obrera
apiengu.n, i que veg Iota els
cMalans p is triaba,: afectes da
la dominarla', ragil el /madre noble m'ab una base d'esseneial injostiaia i per james que no volea la aossl rat pan.

L23 Oh3 trames n1311 m!a!lea
Els emitrea ostreical sa de Gas..

cuoya i de Bretanya sembla que
pateixen, lant cuna els mateixos
franee.sos. d'una crisi de natalaza. Els especialistas han cuttat a estudiar les causes d'aquest flayde que ha de consternar els gastranoms. Resultat
d'aquasi estudi ha estat la preseripcia d'un tractament que
consisteix en lee viatjar les ostras, barra jant lea ti ' 1111 viver
ama) les d'un altre. Qer exemple, portar ostres bretones a
Gascunya i ostres gascori¡a a
Brelanya. Sobretol, actuaste especialistas tenetr fe (in les ostras marroquines, la imp(retaeiLl de les auras aconsellen; los
ostres marroquines se/tabla que
gaudeixen d'una esplandida aalut...
Del creuarnent de Iris ostras
europeos anibjes ostras alriaanes podria sor!» . una nova especie suculenta i moisura, que
aplegaria les quatitatif de lea
ostras mas calebres.
Deu ha faca.

EL PROBLEMA DE LA RUHR
•n•••n•—•

lletres

LOVHSO
Per entre. la taisea perspectiva que ofereix el confliele SO'
cial artualmeat plantejat, la nota oficiosa del Gotera civil, apareguda a la preinsa d'ahir, i les
notie,es donadas durant tul, el
dia sernblava que volien marcar
una clariana esperançadora.
No sabeos si aquests optimismes de les notes governativa
sanaran confirmats en la realitaa La vaga que pateix Barcelona ha arribad a un estat d'agudesa i podma agreujarse molt
mes anear, no parque tingui una
causa ocasianal complexa,
parqué la conediació entre les
dues parta contendents sigui
imposible, sino parque les chassec i els interesaos reals han
estat sola ea el camp de lluita,
perqua damunt la baralla no hi
ha un representant do! b:S 1.11blie, no hi ha qui vetlli
le y es coman.
Tenim la sensació i la comparteix tot Barcelona, d'una absencia absoluta d'autoritat
oicant pels (014 s'arriba a la
cone'lisió que ira lar !actritt es
rsi s a impassiblerra al, sino amb
eoro„lasencia, q ta. l a taitas
social torni a enverinar-se a cana 1 cidra. Hi bu sri delegad raaj
del Traban comerla en figura
decorativa, conegut pel térreo i
U' ;,' l'assigual 1. immilegut
l a [unció que lidiarla d'exatti•ic.
aa un gover.aadon CiOl 1 que.
.einhla ;•:t e .irrlu,s d.. •1..1xar fer, de deixar passar rs s- esdevenianents, limitant tota ia
seva actuacia a questions poliligues electorals,
Per obrers i per patrons aguas
ta politica es homicida i la si lumia actual, sense autoritat
present i sense autoritat passi ble, és la pitjor. Precisarnent,
el conflicto actual no te el sea,
origen en una pugna inoneiliaJalo d'interessos ni d'aspiracions
sino P I1 1111 l'el roneret i isolat,
davant el qual una interveneió
assenyada i oportuna podia oblanar resultats beta diferents de
la taca doll que avui deplorern,
d'aquesta extensió del conflic•
te que ha causat Ja danys gravssics i pot causar-no de inca
SU periors.
Els representants del poder
ro lacia sabut o no han volgut
preveure res. Adhus els mateixos vaguistes, posseits per la
passi6, han estat mes discreta,suc l'autoritat governativa. Han
fet que certs serveis no santarrornpessin i, Pll canal, el poder
piiblic no ha pegual o no ha volgut suplir les deficiencias deriNades ele la vaga, pera quia cap
do les dues parts Pll lluita no
havia dr tenir interés en qua es
produissen. Car suposem que
patrons ni obrers 110 desitgen
que els carrera de Barcelona estIguin ronvertits en diVasits des
combraries que perjudiquen la
eintat i amenacen la salut
10tS, Si 110Sallr P S 1.t-5.55i/t1 contendents recomanariern als nostres regidors que no deixessin
desates aquest i altres sena

ifi 11111111111111111111111111111111;111111111111111111131111111111111i111111111

TEATRE LLEGENDARI
Eugni d'Ors va acusar els nostres
poetas de no haver sabut crear "m'a
tes". Amb mes raó poda haver acusat els nostres dramaturga de no Lavar irrt reviure el tresor inestroncab:e
de les nostres llegendes. Se i n pian),
En Gassol, no cal dir am'a quanta
justic:a. Metiere a la nostra escena es
bel'uga la "sèrie iiherminable de senyors Esteves mal caricaturitzats, de
botiguers grassons i botelluts,
Le; ex-seminaristes desfocats, d'adía:ter; vulgars i vergonyants i de nahcels pagesos", les llegendes i els Iterara, que hon nascut de l'entranya humanissnua de la terra, encara esperen
la paraula que els anima En el teatre
de poetes que ha de venir, la Ilegeada
hi serà ala element primara
Ventura Gassol, que ha Corregut
Catalunya cercant les deus puras Ce
la cana tradicional, assenyala alguns
deis herois secular; i de les liegendes
ilairoses que esperen la Ilum del poeta. El Comte Arnau, Marea Riera,
Serrallonga, Bach da Roda, el Mal
Caçador, Fra Gari, fan una frondosa
selva dramàtica, ciscara amagada a
l'oreig i als ocells. lii ha un paisatge
i una litúrgia que volten a hentorn
d'aquests personatges i esperen la tea
isrla que els arrenqui de l'hidria on

PERILLS DE

Li 1,111111131!

El contingut de la respasta
francesa a aa nota alataianya a
Barna no ha estranyat a TIMO. Tollions sabia, que França
iespondna amb una ilegativa a
diaeutir els projestes ajen-alisa.
Pera en comparan !a nota francesa amb la nota alemanya,
hons s'adona aquí, arab tristesa, de l'extraordinaria diferencia da forma. Mentre la nota
alemanya es una meravella
danhabilitat, la nota francesa is
Ute docurneut hatalissun. Mai
cap propaganda francesa ha fea.
tant de mal als alemanys cona
ells mateixos, i aixa mes amb el
que diuen que amb el que fan.
La violació de Balgica as un fet
reprobable; pera tui els :Selle paralle en la aislarla. Sense anar
mes lluny, la guerra dels anglasos amb les Repúbiliques sudafricanas no se fins a quin punt
es pot considerar una coca gaire mes neta. El que no te pararla
en la história és la frase del
'aros de papel'. Un Les pa,
ralle!, aquesta nota; el cantangut traeix evidentment el desig
de no pagar, pera la forma es
d'una manea de sienta taso
s'amaguen i els vesteixin amb la noble enorme, que a Poincara ii devia
deseo
facilissirn contestar-la.
.
roba de la creada) artistica.
Fa bé Ea Gassol assenyalant ala La resposta francesa es talan
habla Tan hábil, que paises ho
nostres poetes les belles possibilitats

del teatre Ilegendari. Que quan algn
comenci l'obra, perie, e semi ed pes fe>
Dale de la responsabilitat i bategui amb
el &ala de dur a la nostra palfida C5cena alguna cosa mes que un decqrat

destenyit. Els hcrois i la llegada han
dasser tractats com cal.
ShIp-boy
— Dins la rolleerió de portes estrangers rontemporanis que sola el Hiel "Barbara" comença de compilar
Giuseppe Raregetani, apareiseran,
cta sengles rolumets, versions italiatres dels 'lastres poetas Gabriel Alomar,
de Sagarra, lean Alcoz-er i
López-Picó. El primer volunt,
de Gabriel Alomar, esta ja impritnintse. La traducció ¡tu estat feta pcl mateja- Ravegnani, qui ntestra, en aquesta ocasió, novantent la sera finissima
raus lano f lila.

La Política
RUMORS INTENCIONATS
Alguns proltams regionalistes trttrn
10f gran inten's a fer creure a la seta
clientela politica que 1:a estat
dada la caiguda del pacte de. Sans.
Fins i tot, algun d'ells t i la gosadia
dassegurar que. a Satis sera reparada la intmoralttat del pacte ustle•
rior, oferint facilitats a la candidatura
(Meció Catalana per sonar trionljant
ca el districte III provincial. .4i.ea suposarla, naturalment, una intelligéncta
amb la Viga i °Leí ha donen mig a

entendre els esmcntats prohonts amb
quan no iNnna rialIcta
ciaranl-ho e.rplícitament.
No caldria ni sortir a/ POS CrOplCStel
maniobra, pera COM que mott
d'inlers a fcr carro- aquests 11111101'S,
nosallres, drgudament informats, fria
pública Ilur absoluta falsedat.
"L'ESTRALL EN LES
ANIMES"
Ceta era desPerar, teparició (Vaquesta nava ít ala de propaganda naeionaltstrobut la millar acollida en tots
ta
fogars patrióties de la ncstta terra.
Per Ics demandes fetes a !es Oficid'A:ció Catalana, CS pia OSSC !JOCO?
que el notnIn d'agites/es fui/es qa...
S . CSCOMMCCi strä cucara superior a laconsegait Ny La mare a de l'eselou.
/les

ELS REPUBLICANS
N :LC I O N .1 LISTES L'E
GIRONA
Els republicans maciunalistes de les
ro;ilargues j:ronincs loteo el propasa
de trate isst DiCCCIOl'i que cchcsioni les
seves jaras.
El susdit prepdsit tindrà efectiviiat
en una Assemblea que , sc celebraré a
Girona, probablement abaus de les cleccions provincials, a les quals volea, presentar-se Ja uutts i orgautt4Ats. Sembla
que els candidats set an el
Miguel Sarlialó o el metge Lo a Lar,reti Dalmait, t que al disiriele d'OltaPuificerda (mira a la rcelecciä Arlsti
que fa tatas anys
tire
rrpresentattl-lo.
Tata en un districte COM en talas e,
•

inieiligenciats am b eis aliares

pottls narionalisies, per donor la batalla a Ics forccs del Govcrn i as' la
U, al. A".
MIT/NG .4 GU.4.1i:DIOL.1
• Obrita al pla ji.rat per a la campanya de propogonda tute el Bloc Cata!amista de Vilafrattra del Penedés
organiizanl per Ji.f COPO.), ca, denla
pelsaelt, d'unté:89e, a-les cin z de la torda, tituira ¿loe (a continuartd dét de
Vtloei) un mitin fit'afirmacid nar1onalista al mide do Gaattlioia.
Hi presa/reme par', losileé, o1omen:3
dcl Bloc i d Ae,ena

as massa, }loan veu derrara

d'ella l'advocat que tan be defensa-aria una bona cona una mala causa. A estante, passa
ser un document diplomàtic,
esser un trebal periodistio de
propaganda.
Parea ar.tó és purament aróileg. La rosa que s'esperava anib
veritable, interes a Berlin era la
resposta d'Anglaterra. D' ella
depenien mollas coses. D'ella
depenia, potser, la continuació
del Gabinet Cuna. Durara
aquests darrers dies ha circulat
el rumor que el canceller Cano
anava a dimitir i s'aiaomenava
per a substituir-lo el !aladar del

parta popular Stresemann eran
tualthent amb la ajuda dele socialistas. Cona as sabut, el parla popular ha pu -es aquests
darrers lampa una tenclancia en
el problema de !es reparacions
mes raonable àdhuc que el partit dernocratic. El director d'aquest moviment ha eistat .3tresernann; la qual 'cosa li ha valgut els ataca de la Premsa nacionalista.
Essend la resposta anglasa
desfavorable per Alemanya, Cuno llama perdut una gran pala,
del acta presligi dintre i forra
dallemanya, i probablement sera qüestió de cerear-li un suecesa0r.
Para aixa planteja un problema molt greu dintre d'Alemalaya. Si apareix un Gavera disposad a fer concessions, qua farata els elements de tirata que
ara, formen al costal, de Cuna?
Fina ara els elan-lelas (l'extraIlla tirata han esta!, els callaba1 adiar; znts entusiastas de Cano. lielferich ha estat un dels
més intima matasellara del aresident. El president de Baviera,
van Knilling, ha intervingut, seguns sembla, ira« eficaçment
en la darrera nota. Els deutschnationalen, les agrupacions patriòtiques, adhuo ola nacionalsocialistas, aclamen el Govern
Cuino erina el S311 representant
menIre es disposi a rebufan lat
acord anal) Franela Que faran,
dones, tots aquests elements
CI1110 t'S
per 1111 allre franeament

disp
sal al parta?
Per Patalear-se la política
1,2riOr alemanya cal tenir present revolució que las seguit,
aspeeialattent al '0 de la ra y olució. La revolució representa
al trionif de la idea demacratira, qua aun de Linms sanaaiii
fet esperar a Alemanya, i aspecialment d Prassia. El momean
sie la realazacia de una reforma elimino:H:0in podia esser
Inés deafallorable. D una banda, la nova democracia havia de
liquidar les conseqüanoles d'una guerra perduda. 'n'altea
Lamia alistas j alas en un monaint
que l'ideal democratie atas a Ale
manya mai it,, haivia tingut un
ambient favorable; arrea del
luan eslava en aria/.
Si malgral tot això a Alemaiiyit lau llagué eta el pritacr
luciat entra ele esparits mes Miel-11plus tia deaig da democrulitzaoij fou no en (Jarree talan.)
per Pain13 da poiitica internacional. Es evident que la Poet'
eta) d uns Alemsnya dernacratiCit ha y al de resultar enfurtida
Cl la conferencia de la pau, nn
els enernica daten que havien
'Mitad, per la democracia i al
menya u», Wdson, era ui demócrata comeenaut.

Per allra banda, els Imanta

niús fins d'aatertrarra, celen i
creuen encara en .1a iartissima

utilitat nacional que e 'la 'Raras
pot tenir la democratitzacia
d'Alemanya. Es el saakeic role
pensen e:s russos. Evidealaseut
la consteLlació actual éstlesfavorabie tara al ,somallause eoza
a la democracia..Perä bi ha un
ritme natura:1 3h les ZOMA 113
fa que a la tornada cap a la
reaceiä segueixi un moviment
oposat. 1 el 'prsoblerna ;Ir linds
Alemanya democrática corn per,
una Rüssia soviatioa es te apea
rar i tranquialament que 'tense
aguast nou moment favorable
per tal de dur-ne la chrecoló
és passible.
A això raspan tata la.primera;
etapa de la República: canead
tuca') la mes dernaesialiett -ad
alón, control abren 'a tei feria
ques, publicació de tes ames 84
la guerra, de les ti utts es ue.
duela la culpabilitat d'Almas'
aya, obren als sniniateris, l'ara
lament tal:matarte esob repreeena
lacia paritaria de -patrona 1
olu'ers, -etc. etc. Jeugb /ene%
el principal autbr ele la 'cbaati-K
Sucia; Seüeking, 8e etlytita
artes de la guerra, i el n'Ate*
Rathertau, mantenien la tectesa
sidat . d'una orientació dertieeri:
tica d'Aiemanya, pensant hie1
dubtablement en ea's rasantatrea
que Alemanya Odia bbtetir
el moment en que renataft
asan el sentiment demacrätie.
e erö, pels reacciodaris
Mariquita, que compten amb uha
traditió itleatlägiea irrintetrbasa
puda, i trua per altra banda 130A
den fer valer davant •de'l -pf)»
ingenu el contrast entre da rúa 's
litat do la República i la de la
rnonarquia, romhatte la idea
democràtica e,ra de una faeiha
tat enorme.
L'aventura de la Ruhr, taca.'
tant per tots els nut'l ens ta
propaganda °hala, la passitli
nacionalista ha fet guanyar
aquests elements nous adaptes.
De fea avui, la República altea
manya vas mercas a la miseria
eärdia d'aquests clamaras.
Si el Govern Cama o un &lira
Govern capitula, qua pastara?
Aquests elements que han ade
vertit en tots els toas que no
estan disposats a que atas poa
lilics traeixin la nació" com en
1918 miraran la evolució de les
coses amb indiferencia? Jo no
sé si ella de esperar una nevo.,
lució. El qué crac es que el po -i
Une que tingui l'ardinaint de do
nan el pas definitlu cap a les
amples concessions en la qüesa
lid de la Ruhr, te ele dies romp tate. La fi die Rathenau justia
iica aquest temor.
Malauradament això potsea
explica l'actitud ijidecisa de
molts política significats que na
gocen advocar clarament per:
una soiució räpicla
blemaaa.

,r,

ma i g do 1923.
Joan Cresa'' i .

•

e

lii biliroarj comercial la el frajecie
Mrrsella-Alger, vía Barceloaa 1 Palraa
en 1 llores i 45 ms
bidrøauó ama
Paris,
marcial tripulat pm quatre
pasatgers, ha efectuad el raid
Mareella-Alger via tarcelona
Palma, ea set bares quaranta
ClaSe segundos.—Revas.

La situació a Europa
m. Poincara ha exposat aovan; la ComIssló de rimamos/1 I
Afeas Estrangers ele resulta%
do l'ooupaoló de la %hl.. Na dlt
que els ingressos, afigint-hl ele
Illuramonts en especie, quasi
equilibren les desposes.
M. Le Trocquer ha donat una
extensa conferanola sobre 14
posicló de França respecte dql"
Incitan ya
Despets de Marques climas.
slons al Rolobstag, l en una son.
ferencta que celebraren amb
Canueller Cuno, els capa deis
partas potitica alomanys, el aovara del eloh ha decida fer
novas propostclons ala *nata,
en les quals, el no mes dinero,
of «ira, semb:a, algunos paranlas aportadea per l'agricultor%)
I la Inda:aria. Aquesta nota
tiembla qua sera trames)) a pres
mora de in setrnana entran.
La qüeatte angio.ruses
entras en el porgode (te le. fte
goo.aoione. ILI d'aleja& rae Amos
sin ha oeloboat
liarla ea"
trevieta da tivas haraa alTs0 ION

Gurdr.n.
u.

Divendres 18 da maig
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COTiTZACIONS DEL DIA 17 DE MAIG DE 1923
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LA "S. A. COLONIA COELI."
Una bona inversiG de capital; i d'eStalvis Ca troba i. si
ea les obligacions que ha pura t
al mereat la S.A. Colònia Güell.
el fundador de la qual empresa
fou aguan excellent patriei
N'Eusebi Güell i Bacigalupi,
l'home qua per la seva rectitud
de criteri i per la so y a clara intelligéncia va arribar a dur a
Xerme una de les indústries niJa
importante i de les que 'm'as honor donen a Catalunya.
Un grup de banquers. la sol'reacia dels quals és han acreditada i reconeguda a la nostra
plaça ha adquirit en ferm dau
mil oblizacions hipotecaries al
sis per cent d'interas anual, la
Manila de les quals (mes qua
suficient) la constitueixan les
fabriques, inmobles i
tate de la S. A. Colònia
Per les earacieristiques
les esmentades obligacions, havern da preveure for;osament
un èxit de Eernissid abans anunciada, pina tenen constituït a
favor d'elles una primerahipoteca sobre els eilifieis, maquinaria, utensilis, ele., ele., i en
general, censtitueixen una primera earrega 1-2.1g re tot l'actiu
social realant, venint Hilares de
tot impost presenl i futur i el
pagament dele cupons per trimestre, amortitzablcs als ab
anys a partir da l'any 1925, essent el preu de subseripc.G el
de 94 per 100, o sigui •70 pessetes.
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Sants trevul: 5 7 1110 Feliu. hisbe i
manir ; Venanci. mOsEr, i Santa Cha'

JOIESVIL/INU A 12113,6
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Societat

Avai, divendres. 18. a les deu
de la vcilla, el doctor Manuel
Dolcet donara la segona de les
sa y as notahlas confcrancies
nliqtres de divulgacian científica a VAtened Fineielopdie Popular. Cama. '30, parlan( sobre
tE seaüent interessant terna:
-1.01 1111101 i la vista amb relució
a les professiolis”.

J6 '.19

gieS iu

Contra reno' -.i de 0 5 etiquetes de les que van enn :att3.ades en el poi de la
Earina Laca :san Nestlé,
regalara una preciosa Mita
i un Pon numera t per al
sorteig, d'una nina de Gran
lama ny. Aquest sort eig . n-•fect tiara entre cada eent
Participante.
Les 'etiquetes podan
m . csentar-se a les oficinas
de la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layclana, ii, 'tar-

Ilse

flE BARCEION

e:etc./1a.
1.71n1111nINt

th
21

L32:!...-FtTES

Ura niita..

A.

NiADriio - LLEYDA - VASALENCIA LAMArtala
CENTRal.: CARCELONA
Ptaaa A. López, 15
Teléfans: Ii 18-16, A 84S

26'

1215

22'74

RESTAURANT BOYAL
Saló de Te
cada dita te dansant de 5 a 2,1
OC 8. 1 donar a 1 - americana, da
9 a 11.
•
l'erran, 30, jant e.5gléCaia
Ola Sant Jaume, VANOS Poruclis de joventut.

Nuu

L'Ateneu de Sant Lluçs Gonçaga,
do Sala Andreu dc Palomar, celebrará dilluns vinent, segona dc
l'aspa, una fundó teatral a dos croar:,
do ¿tic de la tarda.
Regirá el s:egitent programa o "Les
calces de vellut", drama cn tres actos i ver; dE literat católie _Toaquin.; Albanell i Vilas, i "12n embo1.c de pretendents", comèdia ben
ntaz:a en dos acies d'Esteve Trullas
i Duran.

2froc-,
eieuee
sal

,11 1Arar marhä
a przuz;
V1-L
c
4

el te
21i` 29

una masca charal de iso
tanta
Entre els amants de la música és
c- . perat ami gran interC6 un:ea concert.

dc cr_rn i de
callina.
raen!
1171' a persones
:e:a, 1:s •ai,!,21ca
,.:les. E. Diariam
dellers.

_LATINA

la Sala, En Francesa Vilardei:.,
En Josep Ventosa Roig, Epa,
sep Cardas 1 En Manuel la
cort.
Consultiva: vocais nats, fa
ezzazsvizmieminnizezip Pere ckapas, 2u Milis Bost
Labrús o En Ferran Merca17i
Vocals eleet illo : En DiontsCet.
Li
de, En férancese Cantaren, r,
EL
E
u Joaquirn de PM, N'amaiin
Tornar, N'Adolf Soldeaaa,
Jacinto Bassols, En Fred
Harris, Ea Juan Coma. En .latE
rna Majorai, En Joaquim Da
Ei
ran, En Joan Vilella Puig, a
, Mlquel Raich i En Salvada
' Sindreu.
II
Després d'ha yal' pees poSaeo
sin del seu l'arree el nou pus:,
. dent, En Joaquim Baria deNo
da!, qual acto va tenir ilocei
i els satis divertits
15 del correal, es eelebeä u
banquet. a l'Hotel Ritz en lene
ninots poden sende Eantarior president En fe.
tir-los en discos
ran Mercè, assistint al 316 71.3
marca
gran nombre de socio de fes
II
i mentada entitat i de revelen.
ii
1 lants d'altres societats emú11
o 1 iniques. Enaltiren degudamenl
111
, Eactuaciú el..i l'homenalja. e:
I . senyors Cantarela alada, 11
Eil
la
eiito 1 de Nadal. agraint alue
o Eubsequi en sentits paga
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U11011i251NO
31:11111000300131121111.1-E235112.
L'Acadèmia d'Higiene de Catalunya
celebrara sessió cientifica aval, civondres, a dos quart:: da set de la
tarda. El doctor Vida! Frexanet descm- pillará el tema "Higiene de la vista i a mieroscópia ocular de l'ull viu
en les tnanifestacions escrofuloscs
la infancia".
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ANUNCIS, ROTULS, FA;ANES

probil i notarà des cid primer clia eis ten'efics
-fectes que L producix en el cutis, L-Innqucjant-12,
suavitzantio i rerfurnant-lo Litensznnent,
Paadla

Una casa a Badalona,
botiga i dos plsos, rnagnil;c pati, Frop de nur i
de l'estaclá. informa carre.J alv, 25, 3-2,

,

Han visitar les eficines Ort Banc
atuinn^s do la caUrquijo
d'aquesta
tedra de Drct Müreant . I
aererts'atlynts
4, oriCCr,ili,t FI. o
dol seu profrsor, En jae,o Maria
toix, i:•ren rcluts pal
I r clitt 'Escales, i ranrreguercn le; d:. exo er,:es &pan:fi:p u:es, ocoltant 1- 3
plicadons rcia.:s . cs a l', prn.o..pals
operadcns banoiries que cl, dcluirri
pi:id:can:cut el senpar clirce7I9
perconal d.1 13anc.

R(.,stnurant FAèctric
LES PLANES
Servei de Garla i Coberts.
Banquets espe..ials des de 13'50
pesseles pee persona a In b
xampany, eafist licor compresos. TelCfon 323 H.
a roe, nerreda.s, Dron q utt.3, cr,.-.'cun
1 I] i.a,ues, es curen' rapladinet 51043
t..ir.. n. GornInct Climent.
Diumange, dia al, a les cinc de la
tarda, a l'Etzposició de Selles Arts,
instaliada al Palau de la Indirstria
äl l'ara de la Ciutadella. el notable
Orfr44 " MOSSh Cinto" 'que tan Sr-llanto exits loa obtingut darrerament,
executarà un escollit concert vocal

HINEARI 11111Y CAVILA

CALUES DE MaLAYELLA (PEAVINCIA DE (ilitUNA)
TEAWDEaDA: do primer de 11 aig a 23 d'ectubre
NielaItles del aparell digestlu.- Artrithrio en cus múltiples
manifestaclor.s. - Diabctis• - GlucosUria
Eslabliment de primer orara. vollat do frondosos pares. Habitacions grans, cómodas i ventiladas. Men1adors i café grandiai • ns. Salons cantina-tilo i eiegants, per a testes i atraeciuns.
Capella 1 4301 formosa. 11.1untinaein •cleetriea. Camp per a (manir.; i altres deporto . Garatge.
ADMINIS.TP.Aelta 11.131DLA DE LES FLORS, IS, ENTRESOL

cual Zurita, En Salvador Coi-

amb

La socjelat de scaursos TI
tuu: de sorcIsmuts d'un i ah
oexa. de Cataluitya, estiifjals
l'Institut de Sords-muta,ild
serrat. 20, i els alumnas l j e E:
mental centre docent i del la, rc . nat dc les escote:: utatuite
t. r o ll efectuaran Una n•xcurs.fit
Drogues el próxim ditnney,
O
anib el fi da celebrar una fe.7
d e eamp en aquell rementic:
cuan( histaria lioc.
..

CO BERTS b l taalluei a i nipelaa:'.
'

essetes

s. ';:l olts i en clegains estor'

'i-. Germans. Rambla
:-.. 30.
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GASETA LOCA'

tarnanys 120 x 120 con.
120 x 190 i 12 11 x 21rucin.

.1

01' 411

NEW OMIrANS

(La, vcrge i marür.

Ll,>ll. ArjelllIllt.13

Aquest Banc a la seva Central i a la
nUmero '1 , continua realitzant les
6peracions de Compra i Venta de Valors,
henovacións, Copversions, Gmvis, Agrede 'lisgaci6 de Fulles de cupons i
tes d'amortitzacions.
G Admeten dipòsits i tota mena de valors

S. en Cta.

1
VALOES
eitr2t.V7.,
Itcimbla del Centre, núrn. G
Telefuns ti/ad-1231 .1.
—.azar

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 X 183 can.,
1 75 x 120 taa,
Plagues "A' de 31)>4
Xapes "It" per a reaobri-
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aecer
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Ober I u ra . • • .
r e renn telegrama .
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La indústria a la qua'. ve dedleank;ce formen: a la t 21 n5 :oa ita fabricaeiü da va_
da l
Elite. la lama tals tanils per la
sOli3a fabraiaciú acreditada, 1.1e
Lea coneguda par tul arrou
alón.
L'elogi millor -que es poi ter.
de la a z, oeietat Animima Culi:anta edifieada o, Santa
Coiorna le Cervcilú, es pal nombre d2 rdilioni de ressctes que
La fct de Nendes, aniosperant
aquastes anua:mant i arribant en el exercici de 1922 a
1 11 imporlaal quanlilat Mi resbetas 12,233.908.
Alasa la importancia que te
l'esinenIndit indástria, no ens
cap ni el mes p alt aubie
Rtli!
d.r..Y51 r foraosanient
obligaeions
l'emissia de quii ens Jiavein
n 1/11.1l oeupaul en aquasta nata.
P. L.
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Avu1, direnclrca, a dos (matos de
set de la tarda, cl doctor Luis Baraguar d,,nara a l'Atada/1:a i Lijoratori de Cerra j as Mediques de
bral.t, una
lunva(P,,rtaferrissa,
tratconierix.da bobrc " Diagtniatic
tanient quirúrgic dels rumoro del enventa".

FUTE301.
Ei gran

Camplerat

de Futbol

Va

d'Espui'

q

ira: reo. tres maqa.....a..i2z10'
laGrafiquas. havent-,c
una pal-licula interes-anlise.
que si; projecta as

KURSAL
.
qur
ia
r
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Fermio va guanyar

Com

partire

Ena•
la 100114 que
41.‘I-MON

,•„ 1
luye: de fumo7
adaptable a la nliaquina Victórla. Berlstaln I Cia.—Laplana 1
Cornac-rala.
U.0 la reglaméntäria
bueid de enrrees de les Juntes
de la Lligo de Defensa Industrial i Coinereial. han guadal
los mateixes constituidas, per
al vigent excrcici, en la següent
forma:
Directiva: prcsident, En Joaquim Maria dn Nadal; vice-prasident primer, En Jusasp Gran;
vice-presidant scgon, N'A. S:_
1)1001 Ramo; voral-seeretari. En
Batel Marcillo; vocal vice-sa(Tetara En Salvador Domenach;
tresorer, N'Emili Ruiz; comp.
tador, En Joaquim Puig; vocals, En Tomas Benaaent. En
Josep tonel, E:1 J('sa') 'Maria
Barrau, En Joan alcdinai.
aoan Revues. En Vicens Soeiats,
En Juan Casanova, En P. Pas-

J.

A la Joventut
la Hareclaurta,
que!, a..sa celAicara. loeS'
›ald e , a cl . s quacis Jt ,tou
uria reprosamaco
les obre,.
131.1
Aquesta l'esta i . s
S .•..(•11
p.
MC.P.:11 Segur r
qui• la doiliaurn
am i e3 ;1, la

Abans
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corap•ar
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Rambla de C30310,
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[luir 13 liuu
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hor.gareses i per
lt.:ar atguns trebails indis-

e9elee. Aguce t diner, isegons
Hongria el trobarä a
ele:c.:e que els aliats suspenea per un re ne. temps el ¡ariete esiebiert sobre tots els
• heneareees per earticie
e ce: Tractat del Trianon.
president del Consell honnte rresenta mcdt fosca la si• .i del seu pais. L'enipres.: eee cerca realitzar el cerca
ee mire per tot. No és pas
erea qui mes garantice ha
lee per tal coca América, Ilecris: Anglaterra prometen
ssian t mes. La quantitat que

LtiCUassenynia con., a necee¡;:a pe:. a liongrIa es de set-

eeta truhana. El verileble emeset però, el que podria
it Ileneria en a.,uest perimle
na pot esaer inferior al
neeerd de corones-or.
diner no seria destireí: eracions. Segons el minehgares -no es pot des-

re el (linee a la catea de les
psique el cerquem
err. re. morir - . ..faltra pare el
ee. tielengria no ha camal
C:Ca2a.

e ls alials es
aun üret Chipoteca, ene :e sigui temporalment,
,eese donar res en e0114•
Amb tot, els angle1:n2:i:a vol qu

es francesos nlan obt inc . avamtatges, ireantre que
a.n•
• cl diari d'en trenadades, finita no
:La at res. :Urano, per
a. ha obtingut,
Schnelder, la cutis•. e ; por. de Budapest,
els punts d visi a,
:e, C'5
irancs
i'ederitstid da-

seg,,ris

1

Ce

e Bat blau

no n he rebut ofertes
. creu que Mai no se-. La Patita Entesa tan- ee ha e.aat feta per
Hongria. En les con- mala, el ministre hon_
veu la possibilitat de
els afers del ecu país
- dele seins. Les tela're les naciene danueen bones; cadaseuna,
ecu compte treballa
r de la ne llur manera
o obertes per la gran
confederació danuLs un pta. francés
seria realitzada a

•

•

Pelea entesa, a la
•. erina Polenia. Cein
:••deraeiú danubiana
es un altsuld, se
entrar un poc
..t poe a les males,
de la Petite En•:/etaria a liongrta
..eiej
de fronteras,
.1 . :.ecostos-áquia ni
no sehi avindrien,

eria entendre que a
t , deracie manaria..
sobretot de-

• a acionalistee de
eee",
e
els quals,
r
Ba invite!,
Jeta malaurada-

e
ena

la inonarquia
.t.st 'ituir-ha
per la

denubtane , 1 a
leer, salvarla Lion..e de l'estat en que
. ermbla però que ni
• ,s altres no es dei'a Pel comte Delevoten els franeeeos
e ,a,.1 es posi sola el
•

fa als grecs. Si arriben a convencer els turcs que acceptin un
arbitratge, s'Inaure donat un
pas definitiu cap a la conclusió de la pau.
L'entrevista entre Jornal-palee i Venizelos ha estat ajornada fins que el primer rehi instruccions d'Angora.
Els periedice diuen que la delegacie heilenica a Lausana ha
rebut instruecions per retirarse de la Conferencia en "as que
aquesta decideixi el pagament
de les indemnitzacions per liricia-fladio.
TINDRAN L'ENTRSvISTA

VEN IZELOS I ISMET-PAIXA
Lausana. 17.-Cap fet essenciar sembla haver- s e produit en
les negociaeions directes entaulades apropitsit de les repara_
notas entre 'eurquia i Grecia i
que continuaren ahir en las diferente visitas canviades peis

pienipolenciaris.

L'entrevista que havia de te.
¡ir lloc entre Tenizelos i lsmet-paixe se celebrare dema.
Es possible que aquesta qüeelid de les reparacions sigui por
portada dax• nut un tribunal d'hrbrits, que seria, segons
la tesi aliada, el Consell de la
Social:a( de les Nacions o el Tri-

bunal pernianeat de Justicia Internacienal tic La ilitia.-Itatim.

lia estat ajornaea, per tal corle
lemet-paieb espera velare traen itemene

NO ESTA PER REP.110.CION2

Atenes, 17. - Els periódies
d'aquesta capital afirmen que
el trovern ha trames iiistrue,-

cices els delegals greca a Causarla recumanant-tos que torren intnedialanient en el cas
qua ha Conferencia deeideixt el
pareatilent
dindemnitzacions
Greeia.--Havas.
1-er part
_Lenes, 17.- 'El preeMent del
Cemsell oc ministres ha declara! que Grecia rebutjarà que
pase: a un eleitralge de quai...voi latiese, la questio de les
indernnitzacions greco-turques
i insistiru perque sigui inune.-

diatament eolucionaaa. SIe e.

ANGORA I LES SOCIETAT
ESTRANOEitES
Constantinob:e, 17.- Lttpròxin.a sermena comeneaeati lee
negociaciens entre Angora i ele
representants di les Societals
2.•jirangeres.

S e rnhia que el Govern d'Angora te intenció de rerialear la
priorital en la diecussie de les
Te:el:ene ecoitemiques i finanriere, 1 ete les que versen sobra perts i linees ferruvinies.
-tlavae.

LA orEsTro nELs ESTABLIMENTS RELIGIOSOS D 0 CENTS 1 DE BENEFIEEeCIA
ESTRANGERS A TERQUIA
Lausana, 17. - En la reunió
del Comitè polftic es discutf
ithir la qüestió dels establiinents religiosos docents i
beneicitncia eatrang e rs a Turqus. Després d'una visa disuncid, ismet-patsä, amb tot i

Lo upusar-se a que la qüeetuí
prieees a examen dels
e • upeee a rapruvaeld de teta
lernatea genera:, expressant el
eesig que cada ras sigui objurte d un examen especial.
Denle es reunirà el Comitè
financiar per terminar les se_
ves deliberacions sobre les
eleusule, saniterire del

tratet,

-ltact o.

e..1.1310 eleASIBE BATALA , EeTRE HULGARS 1 sEav ls A LA FRONTERA
17 OF ICIALS I CENT
SOL9.11'e SULGARS MORTS
13elgral, 17.-A la frontera
llar un conflicte ame
eom itatgis búlgara,
ad e ut !lela

me tiste, proporcione d'ugran batalla.
e„4 P a els búlgara fin -

e7e n 17 0ficials morts i 100
-91ale De les baixes ‘ervies no
lac ilitat' cap
rela.cid.--rta•

nap El2lI CHIC110 les eillreViSlfS
P ül

flt USi s' plihrell

031F8 loril hrzoll i Kr28-

Ell el Ceilli de le ligrme11131
Susge g si g

g oidi

deit

París, 17.-Davant la Cornil,si? Qe Finances i Afers Estrangers el presuient del Consell senyor Poineare lea exposat el resuitat de l'ocupació de la Mute

filas el primer de maig.
Ha manilestat el president del
Consell que les despeses
face d'oeupació de la Illtur s'eleven a 6-1 milions de frailes i les
civils a 2,6 5 0.000 frailes.

Els ingresos s'eleven a 36 milions als quals cal afügir-Iii els
lliuraments en especie, la qua l
cosa fa que els ingresos i
despeses estiguin aproxiinadisment equilibrats.-Railio.
CONFERENCIA DEL MINISTRE
DE 1,175 1;liGloNS ALLIBERADES M. LOUCI1E1711

París, 1e-En una conferencia domada ehir sobre la situaele en que es troba Franca mol)
refereneia a Alamanya, digué 21
ministre de les rrgions allibera
des, senyor Loucheur, que Frimça aelna-e recorrer a l'augment

la eirculacie fidecieria_ ha pagel
des del fi de la guerra. el quanties saldo d'aquesta, en la seva
totatital.

Entre les despeses que el susdit sallo sopasen, es troben les
indemnilzacions de desmobilitacid , les pensione (liverses i la
quantitat de 56 milions que han

Lausana, 17.-Entre turcs i polares% han comeneat les nego&acions
per a la represa de les relaciona entre
am.bdós palios-Hacas.

DEL BANC

D'ATENES
Constantinoble, funcionaris
d • Angora 1:quidadors deis assumptes
del Orne d'Atenes han començat les
nperac'ons davant del delegat del Baile
.1 Aleen-Rada.

DOS VAIXELLS SOVIETICS
COMMINATS A SORTIR DE

LES AIGUES TuRocEs

Constantinopla, 17. - Sembl'a que
els vaixells sovietics "Txiorerin"
"iiertch" han rebut una ordre com.
minanalos a sortir de les aigiies largues per la ra6 que els bobrevistes
s'han oposat a l'entrada del vaixell
tare "Ouldjemal" a Batum.-Havas.

impoesibIlit al de pagar, seriar
que nquesta impossibilitat eigai
un fet cert.
L'orador Insistí en la necees'.
tat d'adoptar amb referencia a
Alimianya qeardes preaucions,
d'aeord arte 1-3Mgica, Judiqui necessimics.
El conferencian l expoeä els di
saraos fracasstie s.oferts per Ale
InalVa
sens intents de dividir rls aliats, des que comen
ti rocupaeid da la 'Unir.
Cal-afegí--que Alemanya es
i' o nfessi vrneuda i entre no ti o
fit ame!, esta dieposats a arri-

bar fine on sial precie en la /meten vasta emprsa.
Parle &seres el conforenciant de la qtlestie del deute internaeonal i digué. que Frenen
rslis de:posarla a que ee eonsoliei el &alto que varen rontreure las ple n arias que Iluitaren
Sa g nstat , sempre que es faci
mateix anal la seva.
Estima que un emprestit internacional uot aidar Alentanya
21.pal7ar

durant als peirOers

ies

g :8

At11198 g3rellties

nota Coles mes meat millor.
Despees fen us de la paraula
l'ex-canceller Muller dient que
la resposta dels aliats no tancava completament les portes
a un arranjament. Digne que la

suma que ha de reunir Alemanya ha da bastar per a la reconstrucció de les regions devaslades de França i Bélgica,
i que ha de donar, per aura
part, tota mena de garanties.
Preconitzà, per fi, la necessitat de concertar tractats econòmics nmb leranea.-Havas.
Berlín, 17.-Despres de les declaracions leses pel senyor Leicht, en el
Reichstag, co ¡Kan dels partits burgcsOS de confinuea en el Govern, el senyor Hergt, en norn del nacionalistes,
expressa que les rupostes de lEntesa
no permetcn ai Govern alemany Ira:
medre cap noca nota.
El ministre d'Aiers estrangers d.clarn que encara no podia dir res per
tal corn no estaca terminat l'estudi de
les notes aliades, - Radio.

EL COVE.RN ALEMANY DECIEL MES AVIAT POSEdlE
SIBLE NOVES PROPOSICIONS
ALS ALIATS
Berlín, Govern alemany Ola
reutia nec:dint ter noves proposicions
als alias, en condic:uno Inés acceptables.
Tots els ministres es mostraren conformes en que la noca nota sigui red,..ctacla el rru:c acial possible.
Encara no s'ha decidit s: es trameträ una nota coma per a tots els aliats
o si es trametric una nota a cadascun
d113 -Radio.

LA EUTURe1 NOV. NOVA
Eeriin, 17.-El Coreen alemany
acordat adreçar als aliats una altra
nota arnb propceMsions Inés amplies.
Aquesta nota, que sera tramesa a
les potencies uncitasades e dissabte
o tot e/ mès tard a primers de la setmana emcalit, sembla cale CO redactara ami, numys vaguetat, especialmcnt en ço que ea eix a les gar..nties, Indican: el prcpdsit del ajovern atentan), de presentar oportunament al Reichstag un projecte de
Ilei encanlinat a que aquestes garanLes siguin aportades per la indUsn'ice i I agricultura.
Malgrat del que es venir dient respecte d'aquest particular, el 'hurament d'aquesta nova aota als abata
e: fara cense previa mod.ficaciO
continuant, per idut, en el
seu arree el meiste d'Aicrs estrai:gers, al qual s'atribtaa en els
ec,cles politics el propOsi de dimitir
cl carrcc abates que signar proposiCines 111S' illnpfieS t concretes que les
recentment rebutjaeles per c : rança i
Belgica.-11avas.

.1feeeix que es fals serme:arme Franca, hasada en uti gr,

ALEMANYA NO H AEN'eleS LA
NOTA BRITAelLIA

llar esperit d'imperialitne, Inc
1,11,11. la ithur amh caritler def in 1 t i u.
Alee no es veritat-digue Yoralur-per tal cona numee vo-

Londres, 17.-En determi-

lear que ee • ris pagui el deute i
que se ns eararituzi la segut et al,
En ço que es refereix al pripuni, al pagament cICI denle, biciclO nu exige:e Slia5 una
(1:lanilla', reune:tic que pot perleeltenetil eeeer eatieleta per
A.entanea; i eri quant a ta segurmat ¡'tanta Cs qu..2ixa amb
mes rae eneara pee tat coral
l ' abSUnipte ha romas novament
piaalejal per no linee ratificat els governs de Wit511111gluil
i die Lotearas el pede de 1;er-en-

tra.
La riba esquerra del Ilin
ha fea racial sota el 11 . 1.14.1 ue
I t ilassia e les provine:es rl.enanas han de di:titular d'un re‚113 • int.ep;, ndi-nleia, it:flue
quan sigum mudes al ileich,
econernicainent i política. Amb
tot, cal exereir-s • in un eontrol
uur; evit: ma possibilhat de seguir deeenrotiaat-elli cap compiot de caracter
Mestrestant - iligue en ter-

mentre no ee'ris dunin
eritables garanties de seguretat, rontainträji a la Ruhr.-11a'

vas.
ELS PARTITS POLITICS ALEMANYS 1 JeL:S
GlaEN S : : DECLARACIONS

DE

CONO 1 MULLE‘
Beritn, 17.-Durant cha reune; que celebraran ahir els
eaps dels divereos parlits politice, el canceller Guiso declare
que el moment no era a .1 ropósit per fer declaracions roda
einplies.
Ae‘gi que abetas de trama-.
tre als alials una nova nota
volia coneixer l'opinió del Osbinet de Londres. Digue que els
partits burgesos eren del parer que s'apenes la dita nota,
per?) els socialistes al centrare
pretenien que s'elabori la dita

h y urn del

C3;.S gitiC3

11 9f03i1:10113 eiII1

h3

treball, puré no en les altres

dan,-

Radio,
ELS PRODUCTES COLORANTS
INCAUTATS
Magúncia, 17.-Les autoritats frare
eses s'incautaren ahir, com te sap, deis
productes colorants de tres fabriques.
Les existeucies coniiscades sumen
unes 20.000 tones, de les quals tres
quartes parta sera:, per França i raltra
quarta part per 13elgica.-Radio.

LA RECAUDACIO DIARIA DELS
MAGATZEMS FRANCESOS
Recklinghausen, 17.-La recaptació
diaria Mis inzgatzcras írancesos de
venda s eleva a mil set canta milions
de marcs.-Havas.

SUPRESSIO D'ENLLAWS
MINES AMB LES \ '1ES FERRIES
Dusselldort, quedat suprimas ele enllaços de les mines n\ C3t11.111en c Prcuseen a la hiela férrea LunenLortmand.ide la mina Ha/izaban, amh
Isrt hines del Nord ele bochum.
Grades a aquests enliaaos, podien
sortii grans quantitats de cok.-Havas.

ELS RECURSOS DELS ALEMANYS
DESCOBRIMr...:.'1' D'UN CONDUCTE SUBTERRANI
Dartiramd, 17. - A conacqüencia
d'hacer estat descobert un conducte
subterrani que perrnetia passar ala territoris de l'Alemanya no ocupada el
bmzol (me produeix la fisbrica Fènix
d'ilocrde, ha estat dctingut i cmpre3011at el director de la dita fábrica.

Aquest conduele subterrani
eeistia ja abatas de Pecupacie
pels aliats, perla tant la eeva
existencia cona leis que se n'eslava fent, havia esta!, amaga

a les trepe,

U ocupació.

LA REVISIO DEL PROCES
KRUPP
Dusseldorf, 17.-Ha estat fixada
oficialment la data de la revisió del
Consell de guerra celebrat a Werden
contra el baró Krupp i altres dirtcter:, de les fabriques d'Essen per al
nivendres, Ma té dci corrent, a les
Lot, del mati.
En aqu:st consell compareixeran
altra regada els sentenc:ats.-Ilavas.

LABORISTES ANGLESOS
A ALEMANYA
Londres, 17.- Aquesta tarda han
marxat a Alemanya difcrents diputats laboristes que te, eli la missió
el'esturhar les condiciona de la vida
Alemanya.-Radio.

LA VAGA POSTAL BELGA
Brusselles, 17. - Han arribat
des trans procridents crAnverS.
El personal da Correus de Chal-leroi uhr, ilegal a eecundar la
silga. 1-la estat hnbilitat el ser-

nats eireols d'aquesta capital

d'aereneutica per al trans-

P1511131.10°0il

el rumor que el Cove-ti del
Ileich D'aclara de sondejar novaineni l'actitud definitiva del

de correspondencia, passatgers i mercadee
ries. La situació no ala agreujat a la regió d'Auvers.--11avas.
Brusselles, 17. - Continua
completanient euspi;s el trefe()
r. .ferrocarril a la regid (leen-

Govern bri:enic abans de reeuelrees a preeentar TIOVPS propesicions als alette.--Havas,

LA DISCUSSIO AL REICHSTAG
Berlín, 17.-E: Reichstar, ha apeoval els prusupostos d'Aiers estrangers, Cancelleria i Presidencia de
El senyor Herniaren Muller feu les
mateixes decla:acions ja formulades
liUl ant la recepció, pel canceiier senyor Cuno, dels caps dels partits poEtics,
La impressió final en terminar la
se3siÓ permet considerar com a cert
que el Reich trametrà als aliats una
noca nota manteinnt les 5111i1CS ofertes en la precedcnt, pecó presentant
garanties mes fermes.-liacas.
L'A.MBAIXADOR ALEMANY A
LONDRES
Londres, 17.-Lord Creme cebe atete
l'ambaixador d'A,cmanya ci aquesta
cap:tal, senyor Rathamer.-Ifavas.
ELS FRANCESOS S'INCAUTEN
DE 12 CAMIONS ARMATS
París, 17.-Ccmuniquert des de Magúncia a "Le Matin" que les autor-tats iranceses s'han incautat d'una fabrica i de dotze camions especials,
coi:amena en una disposició. que 'cadascun podia transportar divuit horneo
armats i dues ametralladores, podan
disparar sense sortir del candil
Sembla que es disposacen a marxar
cap a l'Alemanya no ocupada.-IlaVa3.

LA INCAUTACIO DE LES
BRIQUES DE PRODUCTES
QUINIICS
Dusseldorf, 17.-Després de l'ocupació per les tropes tranco-belgues de lea
tilniques de praductes quimics, els
agents del servei francés de restitus
cions han intimat als directora de tes
esmentades fabriques a declarar i es
existencies de productes farinacititica
i materies coharants.
A la fabrica de Kall continua el

rema a Holanda

peets

‘ En aquesta inateixa regid, no
ebstnnt, 11311 repares el Ic e- ball,
abarre dr futir el termint
dit pel (joy ería, mutis funcionarle de C.orreus.-11avas.
El. GOVERN BELGA CUIDA
QUA'FP.F. NOVES QUINTES EN
\ : ISTA QU'E El. TRAFEC FERROVIARI CONTINUA PARALITZAT
Bruoel.les, ty-En vista que el mlIce ferroviaria ccntinua paralitzat, el
Gocen ha decidit cridar a fi les quatre naces quintes.
Aquesta tarda ha finge lloc a la
Cambra un debat sobre el contlicte
di les comunicacions.
El senyor Theunis ha declarat que
el Govern s'oposava, en principi, a
examinar les reivindicacions, porqué
per aix6 calia que es restabl's la
normalitat-Radio.

EL FRACAS DE LES NEGOCIACIONS DIRECTES GRECOTUROLJES
Lausana, 17,-Les negociacions dircctes greco-turques han fracassat a
eonseqüencia de la contesta del Govern d'Angora inantenint en absolut
la demanda de reparacions a Grecia
i rebutjant les demandes d'indemnització per als reingiats.
Els senyors I bines i Venizelos conveniren en portar aquesta diferencia
davant del Comité financier de la
Conferencia.--Havas.

EL FERROCARRIL
DE BAGDAD
Londres, 17.- L'Ag è ncia Reuter
desment els rumors segons els quals
existia un acord france-alemany respecte el ferrocarril de Bagdad.-Havas.

sli g eft

-oLondres, 17. - Aquest mati el delegat rus Krassen ha anat al ministeri
d'Afers cstrangcrs, co ha celebrat
una llarga entrevista amb lord Curzon.
A la sortida el senyor Krassin fou
interrogat pels periodistes peró es
negará a fer cap mena de declaracni.
En l'entrevista_ entre ambdós personatges es trobaren presento alguna
alts funcionaria del ministeri d'Afers
estrangers pertanyents a la secciú
russa.
L'entrevista ha durat dues hores.
Denla. Krassin celebrara una nova
entrevista amb lord Curzon.-Radio.
--.-ELS FERROCARRILS A AR-

CELIA
París, 17. -La Comissió del
Senat de ferrocarrils ha aprovat els informes presentats per
M. Ordinaire sobre la declaració cledilitat pública de tretze
Hines ferrovihries que figuren
an el gran programa (l'Obres
públiques a realitzar a Argelia
dc conformitat a la hei de juliol de 1921 que autoritzava un

ernprestit de 1.600 milions.
Aquests informes seran presentats denle a la mesa del Senat.-Radio.

A FRANCA SON PROHIBIDES
1.ES LOTEIIIES ESTRANGERES
París, 17.-L'Official
ea una advertencia en la qual
es constata la propaganda feta
e Franela a favor de les loteries
estrangeres pels I5rìcs estrailgerS. Idte l'esmentada advertencia es recoleta que aitals loteries estan prollibides a Franea
1 que els que le propaguen tecaen pena senyalada.-Ilavas.
VIOLENT SOTRAGADA SISell-

CA :-: CENTENARS DE VICTIMES
Amsterdam, 17.- Comuniquen de
Banjoemas (Jaca) que ha ocorregut
una violent sotragada sísmica. Els
darys són considerables. El nombre de
cletimes s'eleva a alguns centenars.
Les comuniezeions ferroviäries han
quedat interrompudes.-Radio.

SERAN APLIGADES LES TARIFES MAXIelES ALS VINS ESTBANGEitS QUE EN'FRIN A

FRANCA
Monteeller, 17.-La Drlegacie

de la Conferencia nacional de
%elle/Otees ha adoptat un acote]
P P I erial es resol aplicar les tetares meximee als vins estrangers que entrin a Frana. -Ha'
vas.

EL TRIOMF-' DF', FEMINISME
.1 SUECIA
Estocolm, 17. La Camera
dele Diptiala ha aprOvai 1ln pro
jede de Dei presenta t prl rap
del Govern. dient que .m sl surCeS ,5111 podctin desempenyar les
don a s tots els

cartees m emplees
II,, l'Esta l amb escala '16 cIa lee
Presideneies de Tribunals i
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Lausana, 17.-Els aliats es
dediquen amb gran doler a recomanar a tures i grecs seny i
moderació per reeoldre la diferencia que els sepa:a sobre les
reparacrons. Sembla que els
consells han donat fruit pel que
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ELS CENT IRe.ANDESOS DEPORTATS A le tI BLIN líE LLILIERTAT
Londres, 17.-Els cent idandesos
que hacien estat deportats a Dulsi:n
dc, de la Gran Bratanya han estat
pcsats eit llibertat.
lian em'earcat a bord d'un torpeditier inglés, dirigint-se a Londres Radio.

UNA ESTADISTICA
LES BELIGIONS A 'FNECO1,SLOVAQIIIA

i?I'rtgl. 17. --- eelin publica!
Testadíetica oficial de les veagions existents a Txecueslovequia.
I
S cgo ns l'estadística, le i II cc den
ntilions tras i!onts vuitanta

católies romaneses; nou c ent
mil n'elles grees, eine eents
vint-i-einc mil afiliats a l'esglesia nacional txecoeslovara;
trefila cinc mil isratelites; setenta tres mil ortodoxos i set
cents vint-i-tres mil indiferents,
El pressupost actuel per
:retuestes religions preven els
crèdits següents en corones
txreoesiovaques:

Església católica: quaranta
un milions chic ce/quanta mil.
Esglesta protestant den milions guatee centes einquanla
ne il.
Església catòlica-grega: guatee milions set rentes noranta
set mil.
'Esglesia israelita: Sis rentes
\Intenta mil.
esglesies: ;len milions,
II sigui un total de seixanta set
cinc
centes divuit mil
milions
corones, en (mitra de viri t mitions ce- ni quaranta set mil que
figuraven l ' any 1019.
Aquest augment es la resul-

metal dama minora efectuada en
la situacie material de la elerecia.-Havas.

del gime

burles
Un viatger belga recentment
arribat d'Irlanda, en ei qual
pais ha passat algun temps, ha
comunicat a la premsa del seu
pais diverses impressions, molt
falagueres, a pronesit de factual situad? a l'ellat teten.
Segons ell, la campanya extremista, com a movunent ar-ganilzat, ha fracassat; això d a .
reconegut fins i tot per aquella
qui l'han inspirada i concluida.
Nombrosos eón aquells qui, en
aquests moments, empeuyen el
govern de l'Estat lliure a eónversar amb els republicans, veeerrent amb aquest fi, a la mediacie de monsenyor Luzie, delegel del Varice, encarne- gal d'una
missie a Irlanda. D'aquesta manera hom evita l'humiliacie inútil dels patriotes extreinistes
i se reassegura mes eficaemenl
la submissiú sense haver de
recórrer a la tasca feixuga,
Larga i costosa d'anorrear els
republicana feas a l'edil:u

5o1-

dat.

Al costal d'aquestes cireumsliincles, es interessant d'assenyalar un fet,..petil en ell matera, però que a Irlanda es aseenyaiat com a simptomàtic. Les
carreres de Punchestown-l'etsioeveniment esportiu irlandés
13 3r excellencia - han tingut
Roe no fa pas gatee i han estal duna bella, esplendor, einentere La multitud hi és anat
guaca d'eneit del 1114 se rallavia abstingut. El governador
general i el presiden!. del Consell, oonsiderats generalment
com a "presoners a casa saya",
assistiren a acuesta diada esport iva.
Tethom coticé que la crisi
que travessava Irlanda e2 conjurada. Els heme!: d'afere han
reprès Irur activitat recorrent
sense temor el país. D'altea
pan la laxa de l'assegurança
asseguranca contra tots els
riscos) de des mercaderies
transportades per ferrocarril,
ha baixat molt. En ço que ee
refereix a la seguretat de la
eirenlacie en el país, el ministre dels "Heme affairs". dele
recentment, pública/nene que a
paren seu, "tebana de la ti da
Juny leä dames podrien viatjar
soles en eaciaseun dele iionstnts
del país". La situad? actual a

Irianda difereir. sensiblement
que en tenen al conlineal europeu.

El mereat irlandés ofereix
ocasions excepcionals ale paisos industrials i d'iniciativa en
el corriere. Els productors intelligente no perdriep res d • estudiar aquel! mereat7 Els irlandeses leiten folg o desitjos d'ensprendre per comete Hale relacione eernereials anib ea all ras
preisee. lehaver-se alltberat
d ene que elle en diuen la tutela econemiea de Londres, .aixei
la supecssió de lintermediat • i o agent de Londres u de
Liverpool sembla que es mot
(Cerdee dele leenes d'afees irlandeses. Per treure profit d'a'pies, p ela t d'esperit irlandes,
cal obrar ell conseqüimeia, cal
unir esforeos i, sehrelot, no
...sp s rar ntte alires paiSOS Mea
e011q111Sli1/ per entiavant
im el
imell

tue-real.

L'AEER
Dle CLARACIONS DE M. ELBOT
'rotosa, 17.-El presidan/ de
:z - . • ,".O tIc l'Iraní
franco.a. senyor Elbret, i els
Sal1 2, 1-Menees en l'atemptat
coinrs contra el senyor Caillaux
han riunparezut novament clavan! el jui lt rriutruceie.
El senyor Idlhti, que es tamb é advocai del Tribunal
t acto el,. Toh•sa, declare que ei
totibil de I atefplat fou l'hacerse a s sabe.mi que el senyor
Oaillaux hacia paga; gent per..
qué l'assas • ines, cona aixt ho fa

constar en la querella que contra d'ell ha presentat.
l'stnibe (birlara que en et naoment de l'agrie:eje el senyor
Caillaux es va D'eme un revólver, iteró que no en va :er lis.-

llaves.
ELS PREMIS FLAUBERT •

lA DECTSIO DEL JURAT L1TEamo ENCARREGAT D'ADJUDICAR ELS TRES PREMIS DE
15,000 FRANCS CADA EN

Paris, 17.-Ha donat la m'ya
decisió el jurel enearegat d'adjadien'. els premie Halle/ere de
15,000 frailes rada me El primer per a un novelista per al
conjunt do la seca obra hweetat
concedit et M. Pierre Mille; el segon per a l'autor d'una novel.la
d'imaginació l'ha obtingut M.
Franhois de la Gueriniere, per
la ce- va noveLla "Le Gran(' d'Espene", i el tercer el. Jean
His per una novel.la d'observaeid.-Radio•
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CONFERENCIA FINAL:
La darrera Ilic6 ,l'aquest curset 1M•
gue lioc atrb assistencia d.' les atlIGritäts i representaciens de les aaeoltats, Acadimies Cientifie tes i Exoles csnecials, aií com ~he dan
nombró!' públic qust emplenava la
gran sala de conferencies de l'Institut de Química Aplicada.
El doctor Rocasolano exposa consideracions d'ordre biològic que sobreversen a resperit després de les investigacions experimentals efectuades
sobre Vestal coHoidal de les materies, explicades en les lliçons anteriors.
La Biologia constitueix un estudi
d'un interes tan intens, que hom es
troba temptat de portar-hi les seves
idees des de qualsevol camp d'investigació. Potser la frase d'Ostwald: "la
política de les nacions en Eesdevenidor estarä fundada en la biotecnica-,
constitueix un veritable biosnobisme,
però el cert és que en les deduccions
a que arriba hauran de tenir un pum
de mira predilecte des del més modest callada fins aquell que vulgui intervenir en el guiatge dels pobles. 1
cal tenir best; present que l'existència
de la Biologia com a ciencia solament
pot isser efectiva basant-se les seres
investigacions precisament sobre un
conjunt de coneixences d'ordre fisic
i quimic.
Des d'aquest punt de mira químicofísic estudià el professor Retaso:ano
els problemes de la Biología.
De primer antuvi, en aquesta llieó.
va a revisar U teoria clässica que
explica l'alimentació, per deduir-ne els
errors a que porta. La valoració looquímica de l'indiedu es:ava uns ara
situada en una esfera semblant a la
d'una máquina termita; encara avui,
en algunes escoks menagers es veuen
aquelles 11:bretes que contenen el
calcul de les caloriea esmerçades per
ractivitat vital de l'home, interior i
exterior, de les quals seas dedueixen
les quantitats de substancies que cal
ingerir per compensar-les; hom veu,
bellament especificades, les calories
que corresponen als ahments hidrocarbonats, a les substancies nitrogenades; es fan unes multiplicacions,
unes sumes, s'igualen uns resultats,
l'alimentació esdevé científica. Aquesta valoració és interessant, però incompleta; es té compte d'unes matéríes com a tals materies mortes, tense pensar que si eh compostos sietetitzats pelz vegetals constitueixen l'alirnent mis important dels organismes
animals, és per quelcom més que la
seva quantitat de materia: per la quallar que li dama la sacia que rep de
Darginisme vegetal, la qual cosa está
condensada en les substänc:es anernenades vitamines. Quina mena de composició tinguin les vitamines, és cosa
avui encara desconeguda. si be se sap
que constitueixen un cor.junt de cataPatzadors bioquímics, en forma de
SiStenteS collaidals molt complexos. La
seva necessitat, però, dintre l' organisme, és ben coneguda, i quan per una
causa qualsevulga- chi ha una mancanea suficiens per peovocar
malitat dintre determinades funcions,
s'estlevé el fenomen patològic conegut
per azitansino.si.

Aquest estat patplógic ha estat es-

tudiat en alguns animals i hom ha pogut constatar la seca influencia das/una el sistema de secreeions internes. Sembla que racció seva depèn de
la massa i que els efectes varíen notablement amb la quantitat esmercada ; alai, per exemple, una quantitat
excessiva produeix una abundäncia tan
gran de productes de secreció interna,
que constitueix una altea anormalitat
amb les caracteristiques d'un veritable enmetzinament.
Les vitamines són substancies ben
diferenciades pel seu origen, tant dels
aminoàcids, element constitutiu del
plasma cellular, com de les diastasses;
aquestes, com aquells, són generalment
cantingudes dintre rorganisme buma i, en canvi, les vitamines no. Per
aloa/ cal ingerir-les, principalment dels
vegetals que és on es troben en Inés

afany excessiu en volee donar com a
definitives investigacions aire estaven
elaborant-se en el si dels Laboratot is.
Aquests jets han portat in desorienlaci ó actual respecte d'aquest punt.
Sha basat el desenrotllament de 11
vida vegetativa com a generadora en
l'exist è ncia de les tecnecio' . s internes;
així sha dit que l'ate:oh/rema en la
puixança d'aquelles funcions prnvatava una disminució en el 'ladee reproductor de les cellules, un telentiment en toses les accions fisiolamques, en fi, la vellesa. Nimia no ha
provat, perla que la menor capacitat

d'actuació de les glàndules

Divendres 18 da_maïgd e 923

'

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

Dia

17 da Maig da 1923
1. SITUACIO AndOSFERICA GENERAL A. LES
2. ESTAT DEL TEMPS A CATAI,UNTA A LES
DEL MATI.—(0bnerraciona de la AarJa meteorniógica
7 DEL alATI.—(Observaciana d'Europa. Nord dÅ /ric a i
catalana, ennsanirartes per tetaion):
dtantio, cebades per telegratta cenas fax):
Cel 551..1V0i a 'Tarragona i relativament sere al
Les baixes pressions del S. E. d'Escandinavia
reste. Les Muges de les darreres 25 llores han
van perdent lentament importancia, aetualment
estat generals, amb la maxima intensitat a Sant
els vente encara són forts a les Mes Britanimies, nord de Fritura i costes d'Alemanya. Les
Juliä de Villatorta (16 mrti.).
alles es troben al noroest de la Península ibérica, dominant el regim de bon ternps.

•••

secreció

Densa, dissabte, ä les deu del vespre, tindrà lloc a l'Atene u Empordanes, una audició de sardanes a carece
de la prestigiosa Cobla "La Farnesa",
de Santa Colom de Farnes. El programa de sardanes , com és consuet a ¿man, ha estat objecte d'una amada

dien aplicarse a l'home i per això
sha arribat a localitzar en una glándula determinada tot renvelliment de
l'home, esbombant-se procediments per
conservar la joventut eterna. El /lector Rocasolano creu que aquest criteri és infantil; ni la vida de rhome
pot comparar-se a la dels veaetals i
animals inferiors. ni els resultats obtinguts en el rejovenirnent d'una determinada funció donen dret a aquelles
generalitzacions.
Per aixa cal enfocar la qüestió en
un altre aspecte: co la unitat viva hi
ha conjunt de sistemes evolutius i és
la resultara de tots ells que representa revolució de l'individu. El doctor Rocasolano creit que aquells sistemes són constimits per processos
coHoidals complexos, de composició
no definida fins ara. En aquest sentit. totes lea invcstigacions realitzades
porten a conclusions descoratjadores i
que presenten la qüestió de la vellesa
com un problema del tot insoluble
d'una banda se sap que els sisteines
coHoidals obren com a catalitzadors;
aquests tenen sempre un periode de
vida i un altea d'envelliment que acaba amb la motu; iúnic procediment

selecció.
Cal esmentar que d'ara en davant

audicions de l'Ateneu Empordanes
seran públiques, atenent a la devoció,
cada dia més progressiva, que la bella
danta empordanesa inspira al poble
hareeleli.
les
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OBSERVA'EOR1 METEOROLOGIC DE LA CNIV ERS1TAT DE BARCELONA

Hores d'observació: 7, 13 113

horca
Barennetre a zero i tia nivel! Cle ; a mar: 76 14, 7615, 7633. — Termórnetre sec: If.'2 106,
15'4. — Terinómetre humit: 11'7, 167, 129. — Humitat (centesimes de saturació : 84, 71, 73.
Direeció del vent: SW., SSW., ESE. — Velocita t del vent en metres per segon: 2, 8, 9.
cúmulus -nimbus; F.-cirrus,
tat del cel: lapat, nuvolds, lapat. — Classe

us-ninibus ; st ratus-cOmulus.
Temperawres extremes a l'ombra

Mínima
133.
Maxima: 208.—
Inca: 73. — Temperatura maja: 170. -tenlos a les 7 hoces del dna de la data: 00 mili

arran de terna: 11'4. — Oscil.lació tertnomecmitacid aquosa, des de les 7 Mires del d i a anmeines. — Recurregut del vent en igttal ternps:

97 quilòmetres.

CRONI CA DE
CULTURA

X CONCURS NACIONAL D'HIS'FORJA DE CATALUNYA 1
1 DE GEOGRAFIA DE CATALENYA
Per a les despeses del X Concure Nacional d'Història du Ca
de Georafia de Ca--talunyiI
la al doctor Rocasolano, per l'aportaita donatiu
ment d'unes ensenyances de valor re- talunya s'ha rebut
marcabilissim, seguides per tots amb en metällic del "Grup Fen-tinal
d'Unió Catalanista".
el mes gran interés. D'aquests cursets
L'Excma. Mancomunitat de
professats per bornes eminents n'han
esdevingut multes iniciatives, les quals Catalunya i l'Excm. Ajuntasón paleses en treballs de laboratori ment de Barcelona assistiran al
arte del repartitnent de premis
que votan en curs o iniciats; de tots
ells, però. n'ha sortit encara mes: una del citat Concurs que's celebrarelació estreta. Els alumnes de l'Insti- ra el prop vinent diiluns a les
lut poden aliar avui a l'Institut Pas- orlan del =tí, al Saló de Cent
ue Casa la Ciutat.
tear. al College de France, a la lani-

Ciencia

Els Pornells de
Joyentut

3. VENTS SI'PERIVICS A. 13.11tULLONA,—(onautire., Ce rtstrnnxielo tusare, ii tea set n'un;

per rclentir aquest preces fatal consisteix en l'addició de =Crics estabi-

versitat de Toulouse, on són admesos
i reconeguts els seus estudis. En multes ¿aquestes institucions In ha ja
una representació selecta; al laboratori del doctor Rocasolano n'hi amara
també una ultra per tal de seguir da prop la tasca de la investigació que
porta a la mateixa construcció de la

AUDICIONS A FORA
Badalona: Demä, dissabte, al vespre.
Foment de la Sardana, plaça de la
Vila. La Principal Barcelonina.
Molins de Rei : Diumenge al mati. La
Principal del Camp.
Gelida: Gran festa d'afirmació Nacionalista. Cobla La Principal del
Camp.

interna sigui causa de la vellesa i no
cfecte. SIm cregut que els resultats
obtinguts en l'estudi de les plantes po-

litzants... i be, precisament de restudi ,dels colloides com a tals catalitzadors sha vist la influencia degenenudosa d'aquelles substancies estabilit
zants. L'envelliment és, així, inevitable conseqüència de la mateixa vida
i el que cal fer és cercar que vingui
al seu temps, que no s'anticipi. El doctor Rocasolano proposa. per obtenirho, dues coses: l'alimentació racional
a base de no perdre les substancies
vira:ni/ligues i l'imperi de l'austeritat
moral en rindividu que li faci dominar les possibles impetuositats malsanes del cos.
En acabar, el director de l'Institut,
doctor Agell, va prendre la paraula
per expressar ragraiment de l'Esco-

Centre Catalanista de Sant Andreu.
Cobla Catalänia.
Al vespre:
Agrupació Sardanista, plaça Sepúlveda. Cobla Catalunya.
Horta. Plaça Bacardi. Cobla Cata-

CURSOS MONOGRAFICS : LA
CONFERENCIA - PETIT Dli-

TAILLIS
El dilluns de la setmana pas
p acía 31. Ch. Petit-Dutaillis, director de i' Office des tiniversites" de Pretina dona a l'Instilut d'Estudis Catalans la enva anunciada conferencia sobre
"Les Origines de la Imprimime-

rie".

com Italia, la P.' Ibrica i sobre tot la
França. arnb indicació dels mes
vells i roes interessants incanab les.
La conferencia va anar acompanyada de moltes projeccions.
En acabar 31. Petit-Dutaillis va
escoltar molts aplaudiments del
selecte i nombrós.
tres pulsos
stinsusla

El lector diu...
ELS

FALSOS

PRESTIGIS

Sr. Director:
Patim d'un otees de consideracions i urbanitat que pot ésser fe6:esa de caracter. Contemple/u les
facécies de la vida social i no tenim
gosadia per dir la //ostra i enderrocar
d'una 'regada, tal volta nninés ansh
un mor d'ironia i de sinceritat, tota
la tramoia.

Aixó fóra precis fer davant
certs falsos prestigis que la gent ha
creat a l'entorn de posicions eternament protestathries i les atzagaiades
d'alguns bornes contensporanis.
I un cas pales el trobem en el
comte de Santa Maria de Pomes
(ens atrevim a assenyalar).
Es l'etern fracasat, La seva vanitat l'ha empes mil vegades a la vida
ciutadana i politica i en ella ha fracassat totalment: catalanista d'ahir i
espanyolista a ultrança avui dia; contra el regim i amb el regim: integrista i mes papista que el Papa, del
braç dels ex-republicans i lliberals
d'esquerra de l'Alba; innocent anyell
i humil fidel de l'Església i insidiás
desaprensiu en els actes públics en
el dir que es diu de la gent, bescantador a tot drap i potsam més;
mero candidat derrotat atoles les magistratures públiques; la seva vida,
en una paraula, s'ofega en el ¿uvassoll dels propis acuuits.
Penó, aquest senyor, a estones, remena i exhibeix les seres patente de
catolicisme, sempre amb perill de la
scrietat devota, constituint-se en el
defensor de l'Església que no ens
atreviriem a dir Romana.
Serä per aquest únic títol i sense
tenir present la seva constant comicitat, que la Cong,cgació de alada
Immaculada i Sant Lluis Goneaga
de Barcelona li va enconsanar ums
discurs per a la sessió necrológica
que a la memória del que fou el seu
director, l'inoblidable P. Puig S. J.,

Començà fent remarcar el que
suposa la impremta en la historia de la civilització humana.
Parlà després de ço que se'n
pocha dir precedents de la
premia fixant-se a continuació
i d'una manera especial en la
xil.lagrafia o incisió sobre fusta. Aquesta era ecnieguda almenys des del segle XIV del
qual temps es conserven divers:es representacions, sobre tot
de caräcter religiös.
Amb la xiLlografia es podeestampats amb
tor deis Museus municipals se- ren fer :libres
abundo,
incisos amb eanyor J. Folch i Torres i els titules denofusta
En aquest pla, el professor Rocamovibles, i estanteiterobres de la Junta d'Exposi- racters
solano fa remarcar que les normes
rate sols d'un cantó, llibres que,
actuals de l'alimentació condueixen cions senyors Ainaucl, Avrnat, certament, 110 Still mes antics
precisament a obtenir-ne una quanti- Mares i Elías. A lacte hi
que els primera monuments de
tat molt feble. Es fa, per exemple, pa, tí un públic nombrós i distin- la tipografia proplament dita,
hi
havia
atolgil,
entre
el
(mal
1 se cerca de partir de la farina co
de la estampa de Upas
les personalitats de les arts i es a dir,
flor, despreciant les tobertes del que
mòbils. C.c) que es d'interes remultes
dames.
112tres
i
de
les
era gra de blat, que és on hi ha la
marcar es que s freqllent de
major quantitat de vitamines; per El senyor Nadal pronuncia unes veure entre els primers llibres
la
sigbreus
paraules
explicant
el
pa
moreno
alimentici
més
atacó és
tipus inübils la
nificació cultural i patriótica estampats enels
que el blanc. En el que fa referencia
dos sistemes:
es va celebrar en la testa de l'Asde l'acte que es celebrava. Se- barcia entre
a l'alimentació, pot dir-se que la ciexemples de !a censió?
guidament el senyor Feliu Elías Aquests primers
vilització retrocedeix; la deria dels
impresos
respecte
eren
estampa
Eóra llàstima (inc per no tenir
Ilegl alguns fra g ments de la
aliments purs, pels refinaments de cuíde la par t de text, pera els dina, condueix precisament a un afebli- biografia critica del gran pin- buixos, la arnamentació, era compre la Congregació en la tria
d'homes
representatius s'exposés a
escrita
per
encauce
de
la
tor,
ment en la nutrició; per això hom pot
que qualsevol dia quedi convertit el
Junta d'Exposicions. El doeu- xiLlografica.
observar fàcilment la diferencia exisL'erudit conferensiant entra Saló d'Artes en un circ cecstre.
tent entre el valor alimentici dels menladfsSim treball del senyor
menjars d'un nucli urbà impnrtant i Ellas, ple d'agudes observa- tot seguit a tractar de la invenUn Congregara
els de llocs isolats on no han arriba: cions i saturat d'un esperit c i ó de la impremta, sobre la
crític finisim és una colorida qual hi ha una serie de (hules
aquells prodigis de refinament.
le documents insuficients que
L'aliment pur, com l'aliment can- evocació d'un moment de la vizentrat, constitueix un greu error hie,- da bareclonina de la segona no pm-meten arribar encara tu
meitat del -tgle XIX. El senyor un resultat definitita A propb- Eis Tealres
lògic. I ha es també la por terrible
sit d'això parla de les conjetuEllas ita posat la seva vasta
al microbi; el doctor Rocasolano fa
THEATRE FRAN(lAIS
erudició, la seva capacitat crí- res que donen el primat dc la
remarcar la importancia decisiva que
BARCELONA
tenen els microfermons en el desen- tica, la vivesa seu está' tan noca art., a Holanda, aixf
La inauguració d'aquest tearotllament de la vida, fina i tot en el personal i tot el seu entusias- el fet de l'establiment a Avicas de bactèries patbgenes, i malaurat me, en la confecció d'aqm?st !li- nyó, en 1444, de l'orfebre de tre, installat provisionalment al
la figura Praga, \Valdfoghel, el (mal cuy loeal de l'Esquerra de l'Eix;timiaquell que no té unes defenses orgà- bre dedicat a evocar
del gran artista barcelonl. En
pta
21), la qual t hidra
senyà a un jueu ' , Test d'escrinniques. suficients, puix que el desIliulloc dimecres vinent, dia 23,
rar-se de la seca presencia.és gairebé acabar la lectora, que fou es- re artificialment". Mentrestant
a
pacoltada amb vía interès, el se- cal considerar sempre com
amb les ob'res "Soeur Philomesempre pràcticament impossible.
nyor Ellas fou Ilargament triarca de la impremta En Gu- ne", de J. Vidal i A. Byl i "L'EUna altra qüestió de gran importànamart
tincelle", de Pailleron, va destenberg la vida del qua
c ia bielägka que examina el doctor aplaudit.
El senyor Nadal donà les gada per contrarietats. explica pertant un interis s cada dia Inés
Racasalano, és la de la vellesa. Aquest
M.
Petit-Dutaillis.
fixatit-se
et:
gran. Els abonaments a tota
fenomen ha estat poc estudiat fins ata gràcies a la concurrencia, salui especialment mal enfocat; d'una da al fin de l'hommiatjat que les abres publirades per les so- temporada són nombrosfssims.
assistia a la sessió amb altres cletats Gutenberg-Fust i Fusl- Gairebe ja eón despaIxades tobanda ha començat a estudiar-se la
vellesa en l'organisme més complicat: persones de la seva familia, do- Schofer, segnint explicant la in- tes les loealitata per al dia
troducció de la impremta en al- la inauguració.
na..t per acabat Pacte.
4011 l'home ; de l'altra, hi ha haga: un

SESSIO EN HOMENATGE AL
PINTOR SI310 6031EZ
Ahir, a la tarda, a la sala
on hi ha installades les ubres
de l'exposició r2trospectiva
d'enguany, litigué lloc la sessió
en homenatge del grau pintor
català Simó Gómez.
Presidí Yute el tinent d'alcalde En Joaquirn M. de Nadal,
president de la Comissió de
Cultura, acompanyat d2.1 direc-

,.

PALAU DE LA
GENERALLTAT
EL CONSELL PERMANENT
Com de costum, cada dijous,
en acabar el Consell, el senyor
Puig i Cadafalch, relw ahir els
periodistes al seu despalx de la
P residencia.
Digue que el

Consell hacia
despatxat nombrosos assumptes, dels quals se'n facilitara
una nota 1i la premsa.
Figura entro aquells l'aprovació de la reglainentació fe 111
de les missions i pensions a
1 estran g er que concedeix lit
Mancomunitat, i la de lit eaducitat de la concessió d'Escoles de Cornere, t' eles a alguna municipis, per no haverse

complert

per

part d'aquests

les bases estipulac i es.
Finalment, ha manifestat ei
senyor Puig que dimecres de la
setniana entrant. a les quitt re de
la tarda, els consellers faran
una visita a la instatlació que. te
la Maneomunitat a l'Exposició
del Moble.

COMISSIO PROVINCIAL
Comissió Provincial
despatxat els següents assumptes de la secció de Con-mies Municipals:
Dictàmens proposant l'apeovació i finiquit dels comptes
La

municipals

de:

Castell

ele l'A-

reny. La Nou, La Roca, Sant Julia de Sardanyola, Sant Vicens
de Castellet, Santa Margarida i
3Ionjos i Valleebre, corresponents a l'any 1921-22.
Dictämens de censura sense
reparts als compta municipals
de Caldes de Montbilv, Calcita 1
Sant Fetal de Llobredat, de rally
1921- .22, que s'llan d'elevar al
Tribunal de emules de 3Iadritt,
al quid competeix Ilur definitiva resolució.

Les sardanes
TOTS ELS BOTIGUERS SON
IGCALS
La botiga "1 es Ameriques" ben
aviar aan.rä els seus estalNintents al
carrer de Sans, 2. Conscients els SCI1S
propietaris deis seus delires, tot ho faran en català; ni més, el dia de la inauguració, enfront dels seus establiments,
celebraran una audició de sardanes,
que anirà a arree: de La Principal de
1.:assa de La Selva.
AUDICIONS
NO

Denla, dissable, al vespre.
Centre Autonomista de Dependents
del Cometa; i de la Indústria. Coba.'
Eigueres.
Amiga Pep
Agrume/6 Sardanista, pina Sepalveda, celebració de l'Audició número
cent ; gran audició, en la que es tocaran si sardanes a arree de les Cobles
Barcino i Catalónia.

Diumenge al molí:
"Les Ameriques", botiga de rolla,
carrer de Sans, 22. Cobla Principal de
Cassà de la Selva.
Centre Nacionalista del Poble See.

Cobla Barcino.

Foment Sardanistic Andreuenc, plaBrossa. Cobla Catalania.
Foment Sardanístic de Sant Marta
plaça Canonge Rodó. Cobla Barcino.
ea d'En

A /a tarda:

Taró Park. Cobla Barcino.

RECOMANACIO DEL DIRECTOR1 :-: FESTIVAL PRO PAVELLO DE NENS A L'HOSPITAL
DE SANT PAU
Organitzant el P. de J. "Cors Catalans" un festival pro "Pavelló
Nens" a l'Hospital de Sant Pata i
la Santa Creta pavelló que send costejat pels Pomcils dc Joventut de Catalunya, el Directori d'aquests recomana dama manera especialissirna rassisténeia a l'esmentat festival, que tindrä lloc el propvinent diumenge, a
les cinc de la tarda a l'envelat aixecat
amb motiu de la festa major, als canraes de Progrés i Pujas, de la barriada
de Coll-Blanch (Torrassa), i que isa
estat ccdit galantment per la cornilsir; de festes.
El programa es compasara de la representació Jel dialeg, cIEn J. Rasenvis, "La Salve i la Sardana - , i de les
° bretes d'En Folch i Torres, "Com els
ocells" i "Borrallons de neu".
Cançons amb gestos per les nenes
del P. de J. "Cedes i Planys", d'Hospitalet de Llobregat, dirigides per esa
Pepena Col Fariament per la senyoreta Teresa Maymir i audició de san-

dones per unta renomenada cabla.
Atesa la recomanació del Directori
i robjecte benefic del festival, es crea
que la testa ser d un exit.

POallaLL

DE JOVENTUT BONA

GERMANOR
Ens assahenta l'esmentat Porneil
que els dies 20 i 25, diada de Pistola, ha organitzat una selecta excurtió al Monteerrat, per visitar, per
semana vegada, la Verge Patrona i
venerada pels Princils dc Joventut
Catalunya.
Pum de rcunia: a les cinc del mati
a la plaça de Cataiunya, davant dels
trame/es de Sarria.

ANIVERSARI DELS POMELLS

JOVENTUT DE SANT BOI
Diumenge, dia 13, Migué 'loe a
Sant Boi el primer aniversari de la
funcia zió deis Pornells de Joventur,
celebrant-se per tal c:ecte diferents
ocies, que resultareis tots d'una faisó
verament espléntlida.
A les mal del neati hi bague' missa
de comunió general, essent en gran
nombre els pornellistes que s'acosta-

DE

ren a la Sagrada Tanta, anal:: les
pomellistes cm'acles totes a/1lb la tipica i gentil caputxeta
A les deu sentí de l'església la
processó per aliar a cercar la imatge
de la Patrona de Catalunya i dels
la. de J., la Verge Bruna del Montserrar, qué per primera volta tundra
estada a la nostra església. Assistires. a la processa el diputar per Catalunya En Manuel Slassó i Llorens,
acompanyant els pedrins de la bandera del P. de J. Tresoreres d'En
Rafe! Casanova; En Xavier Bonfill
i la sec.', gentll nebnda. per no poder assistir-hi la seva di:a:mugida
esposa: rAjuntament, :.mb el sen alcalde, En Joan al. Mild i els condeItere Alear, Santandresi, Domenech,
Puigdengoles, Francesc Ros i Baldiri Deu; una representació del Sometent, amb llar bandera, i l'Oriea

Santboia, tanshe amb Ilur senyera.
El pas de la processó pels carrers
de la vila fou presenciat amb gran

respecte per tot el noble, que no es
cansava de lloar la bellesa de la
imatge. De retorn a l'església es
coLloca la imatge a l'altar major,
per essen coLlocada despres definitivament a l'altar de la Pietat, on se
serven les despulles d'En Raid Ca-

samata.
Abans de l'ofici es tiene( la han'
‘ iera del P. de J. Tresareres d'En
Rafel Casanova, començant-se tal
rotici, que fou solemne, oficiant
el reverend ecanom Moisés .Ahajes i
km el semita el revcrend Pare Minuel de Batcclona, que bou una briEran exposició d'elogilencia religiosa i
patriatica, versant l'apologia de les
paraules de Jesús: Cap borne es eselau; tots som fills de la llibertat."
Sortint de l'ofici s'acompanyaren
les autoritats i padrina a la casa de
la Vila, ori fou hissada la bandera
beneida, Mentre a la plaça la Cobla
Cathalónia deivaxa sentir les notes
vibrants de les sardanes, veient-se
gran nombre d'anelles que puntejaven la nostra dansa.
A la tarda Migué Roe una altra audició, veient-se encara mes animaaa
que al matí pel gran nombre de fora g ter g rore hi havia.

Tul del ludid mal 9!
"Comild d'Aducid Cid'
El C3mite d'Actuació cha l ha
rePar.
tit el següent manifest:

A l'hora en que l'ominosa citó
sol
am
cteoita
iarrmresnasaa,snliaa
xiamtearialra
vi dlela.
ruina
ciutat i l'enfonsament de les vales res,
rals de la nostra cultura renaiza.
ciutadans de tots els camps i t ots el;
estaments, representants de la gis,
lona que pensa, que treballa i qua so,
freix, s'aplegaren entorn de la naba
crida de FA. E. P. per la sa l ve-1 f
la salut pública amb l'acció fenal
unänime de tots els homes de bona so.

luntat.
Ahir,

encara, el terrorismo disfresu.
seva impunitat cercant per la p,
petració dels seus crims afrosos
ombres i els carrerons. Avui els araia,
des es mostren ja de scaradament a as
dia i al cor de la ciutat, aclarint aab
llur monstruós cinisme la sospiu d,
tenebroses complicitats que es nuas5.
nia fins ara en la consciencia pliblh
del dubte, cs, que tet,
amb

va la

els ciutadans coratjosament
seva veu per fer coneixen a les cm.
ciencies honrades de tot el món

convicció moral. Aqucst terrorime (pi
comenca d'estendre's per Espaaya

despees dhaver-se entronitzat a la ciutat de Barcelona, prenent-hi a traves
dels anys cent trägiques formes diver.
ses. pot solament explicar-se amb
xistencia de tèrboles complicitats,

almenys d'inconfessables toleràncies,
les alter, esteres del Poder públic.
En el cas concret de Barcelona.ta
es tracta de simples Iluites tIc banda;
no es tracta solament de l'aferrisada
persecució d'aquestes o d'aquelles kett
no es tracta de rassassinat covard
vil d'un ciutadä o d'un altre. Es la da
tate Sencera la que sembla condemaa
da a

mort, com si volguéssin olear

amh la seva immolació les sagrado fr.quietuds craTeesta Catalunya, enfebra•
sida per la gestació enorme dan nos
"ordre politic i social", com si es rt .

gués anorrear amb el ferro i el fati
profund dinamisme d'aquesta terra
Ilibertat i de democracia, que aspira

a un ideal de vida per damitas del ex
trit oferir- l i un regim xaruc que, ai
després de la vergonya iniamant dele
fracás en terres ¿A t ri t a ha sabut
dreear-se amb un sol gest de cirios
Per aix6. en aquests monients solea.
nes. la nostra vea collectiva no s'ala
ang.ixada i dolorida, envers el Golee
de l'Esta t , corn el prec cempungit
pable que. penal/da la confianea m al
mateix. implora que el salvia. ts orza
nismes rectors de la cosa pablicz. No
esperem res de les fracassades
quies agabelladores del Peder.
Lo nostra veu. després d'haver
cisat el resmagiment de l'espera a
vil de Catalunya, fa urna suprema se
lació a les seleccions espanyoles.
positarie s del Ilegal de la vella
lització tan Tea i a les coescienae
Iliherals de tot el tr.ón.
Si les 'lastres paraules teten un 1C Ce nV cemminatori e és pu s per a Xe
meditada veluntat noslra. sine per a
iarea irreductible dels esaeveninien
que hi ha hores en la vida del s ree
i de les instraicams que passen per a
histepaa ansb un regust amare d asra
tat. plantejantaos bramaren; resie+
ria crescollir entre la renovada o i'esfama-amere
Aki. concretan t la volareat del r
ciarament manii estada en cli C.: 1 6
pablics fins ara celebrats en la neeet

DECLAREM : Que pequé el Gevern de l'Estas pugui MOSt717 a
pública un interés elern,nt al pe
t de la tragedia. te el denn
abazent
rc em
arap
Primer. De destituir a tea a
cerg&

agents i comissaris
cato en l'oara del terrorisme

Sa gas. De procedir a l'encausar-e
i responsables dels crises tep,
de jaot s,, els

Tercer. D'a/u/llar tots els perrnisa
d'arma curta canccdits durans els die
rem cinc ama. anant a la revista
ce •
le ts els permisos que quedessin
gencia. fent efectives les sonda ra Ye
a tots els que fossin trobats parta"
d'armes sense autoritzacie i ctspott,,

el desarmament del Sometent dintrede n

radi de Barcelona.
Per encoratjar-nos en la riega
ce
obra. en tenim prou amb la plena
vicció que la noblesa de les nosiff'
paraules trobarà un ee, a.,
comprensió i d'humana solakraat
las

d esrs . w7m-e.
tner
C
I1C i reai al S i eipn reelg re
constitució, en totes les calca
d'Espanya, de ComItes d'Acemacid
disposats a laborar ama genere
ardiment en aquesta magna elliaa'a

cara la

col-lectiva de

dignificació datada/u.

Cd
El Comité d'Actuactó

Crònica

jUdiCiária

ASSENYALAMENTS

PER A

ANTI
Amb motiu del dia deis ares
de don Alfons, ahir no se rel'"
tiraren vistes de causes a l'A'
diencia, assenyalant-se les sb'
gilents per a avui:
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala pritnera.—Girona.---Re.
tracció: Joan Torroella cOggl
Maria C. Martinez.—Interdicte'
Pene Vidal contra JOS e P 1)*
mau.
Sala segona.—Manresa.--.
cident: Joaquim 3jontan6
Joaquim de Oliveres.
Concepció. — Incident:
na Recamora cculra liaron
mora 1 nitre.

do 1023
Pinares le CiJ maig

DE

CAT ALUNYA

muge de. Lepe
1,3 1,11 sap on 88 Lleyda?
1

pe teta la terra catalana, la que
d aer está mes deixada en l'oblit és
Id que en diuen -provincia" de LleeSembla que, per un volar de Deu,
idraid et morí en arribar als Mis
i a les valls
c-reus
eineya.
;r5 paliticament un insult que
e detectes propis. que neS-'72S. Zi3 que sentim veratnent afecte
e: res Ileydatanes hem de de- ier remarcar les equivccaciens
i remoure el poble perquè
ladial que per molas Ii és ne-

P'

EIs OrD.• necesiten per camama- qua

t e nene Si no van acompanyats, pacns-pu/gar amb la primera pedra

un el seu cami, barrant-los
Ele orbs en politic.a. els que
r Iluqucn la situació del noble, cneoes
no sois ama pes/rs anlb qualsevol accideet genCuar. a Salidaritat Catalana, la

• rieeenea - que respongué enes

enèrgi -

. E moviment. la que dona la
cenca raCs gran fou L:cyda. que

`

,n.777.:J1

-

LA PUBLICETAT

C.71-kcció

de CaCiCS que ve-

:rul:ant el cemandarnmt de
romra la voluntat i a C0jp:b:e.

:le Solidaritat. l'acció polir,uchot abanderada en abss,./ene la csns:itució de coas
que han esdevingut anin
am5 les recades dels .10Stres
z.//s/ e, dc mes mal ave:asy que les
Cl/:/cs. Agelets, Vivancc/. Fallu, eletc.
-,.:edat en pitjar situació els
.e :es torres lley.latanos per1:15 i ' ha so;m: una psInica
els ha duisat comple/a/
nr.://arats, i qua:: g/: :inpu:s
ra:riszisrne han :a -,,/ou
:11..t des:er les amarres, han
t als. i ecl Ircbar-s, isolats .7.
: /r.es reme'. que :ccOrrer
seas, dittn-ne protectsrs, la
e eforma: mes i mes llar
''' ' ice la vida impossible as
ce subjeczavon als scus ca/1 eieccions de 24 de febrer
de 1/Espanya /eran, en les
Gambó Ilença Cl cr/t de gacela familia RM en els dis:-/ Son, Trtrop i

cl pais com

:V.jr1:.

ma -

seguisclemn:als:
el nana d 1
/ /s. ele
profunOC

.-, :ley-

eel
eqe: pec temps
...ticaar de les actes
,.13 ce la forma com es
pensament d'En Canacriteri. en censo- dal dc: districte
er estat nomenat dide Duaees En Damei
en fuma seu
el qual, arnb
victória, danant al
:a coniianca que abans
a :ir la campanya contra
:reneral de 'es elec- oes
erm ,éu scrtir per Son:, Eduard Aunös (anullimt-se
ana i castigant el districte
; per Tremp, En
d la familia Riu; per
Riu i després
- -any: per La Seu d L e Bes;
:. Maria Trias
En Felm Rodés; per
Meten 1 pa.. Lleyda, En
e-ges Blaniptzs, En Maan canvi de Gevern, i amb

les caracteristiaues de la
anant a la vergonya de pactar
cas els politics en el despatx d'En
causant-li la primera i mes
or:e ens opegada, que ha dut com a
Qn 'teflencia les abres abdicaciens i
laudicacions, fins al moment present,
(W parlar del nom de la Lliga és
Parlar de l'enemic més odiat, del
ai.5 erlernte, del traidor, de l'home que
Per ben efici material s'ha vinut la
orthainça
que se li tenia dipositada.
Et creia En Cambó que amb
lacte con seguia obtenir majar nombre
ei Putats i estalviar als setas candidats
*e paises de speses que per un fatídic
tradicionalisme costen les elecions en
iltttss dis trides Ileydatans. Ana al pacseg urament, per la tienta

pseudo-realista d'En Duran i Ventosa,
i aconsellat principalment per Eta Felip Redes i per En Josep Maria Talas,
que voltea assegurar llurs actea.
Volia guanyar mes diputats i se ti
oferia per els Rin els dictrictes de la
Seu (que ja el tenia En Trias), el de
Solsona, que es cedes a En Soler i
Maten; el de Cervera, amb el qual
sObsequiava a N'Eduard Auuós. Tot
aireé, sense costar cap cèntim, pel 29
tots plegats.
1 en canea que tedia? Retornava el
leude de la Muntanya a En Daniel
Reu, donava Tremp a En Josep Llari,
asegurava un acta de senador a N'Erniii
Rau i quee.ava desprestigiar per a
sempre mes ei nona de la Liiga Regionalista, t de tot alió que portes el sepia de eacionalista, que era ja finalitat
0Lle perseguien els seas enea:tics del dia
abatas.
Valigueren les eleccions. El districte de Solsona es revoln convoca una
Asemblea d'Ajuntament a Pons, sen
queda designat per candidat Ente a gratun En S.:amical, don-le entrada a
la politiza dc Lleyda, cine després ha
intervenint coin a defensor se d erito de la L icE aicazarquica Nacional.
Cervera queda ter En Ma -sana (10nant-se per primera vegoda de
la tenga N Eduard Aunns, el qual ion
objecte. al me-a entenere. una brenet
pesada, feat-lo aoatuictiar el dietricte
de Sart, on hi esta', a arrelat i tenia
esmerçades euelgies 1 cabals i . e- trans`.luitzap n ttar-lo u 1. craerI. d- xara
r.. llame a, ilondia absolut Ora bL11

d'eleccions, sempre i quan no es presentí cap candidat contrari a les aspi nacimos de Catalunya.
Queda nomenada una comissió per
als treballs de receten de local.
PALMA DE MALLORCA

Una festa oficial.—De Palma a Alger
en hidro avi6.—Corderéncies de ramaderia.—Els para nentaris
Amb motiu del cumpliment dels
anys del rei sloa celebrat a la Capitania general una recepció que feia
moka anys que no es reaiitzava. Hi •
han assistit les autoritats civil, militars i represcntacions oficials. Una
companyia d'infanteria lau rendit ho- I
11GeS.

—A darrera labra d'ahir a la nit es
va pee publica la noti d'haver arribat feliçment a Alger l'hidroavió
"Libre Olivier", que ;moda vingut a
aquesta ciutat procedent de Marsella,
a ring rnati. En ell viatjaven al. Latecoere, director de la Companyia
d'aquest nom, • el pintor Octavi
Bianqui. Amb motiu de partir de Mallorca han remes ama nota de connat
als diaris.
—La Caixa Rural de Felanitx ha
organitzat un cicle de conferancies.
Formant part de l'esmentat cicle, els
dies co i 21 dissertarà sobre "Ramaderia" el proicssor de la Mancomunitat En Rossen Vilä.
—El diumenge Sortiran cap a Madrid els diputats i senadors recentment elegits.

FIGUERES
Acció Catalana a l'Ernporda.—De la
Biblioteca Popular
aee seiner.
Ha produit una grossa expectació
Do tres diputats que havia de tenir a la nostra ciutat la noticia que Acci6 Catalana es propasa celebrar
la Lliga Regionalista, es queda solaaviar un dels seus Aplecs Comarcals
meta atrita un.
a la veina vila de Castelló d•Empri-.
Du cap diputa; que tenien els Riu,
rics. Es indubtabie que de Figueres
en c.braren tresnal senador.
Lo ei iniera ennra..gaaa é3 de les que hl acudirá una nuiltitud de patriotes.
late trencar el con; utinostren u n des—Al voltant de la Biblioteca Pocone/x...nent abse:ut del Ilse on es nepular ha estat conatruit un magnífic
paja deis ladeas ancla que es tracta i ' jardí que embellira notablement
de :a voluan./. pai:. Mes na siga,: aquel! lloc.
¡e. ca por capir E.. Lliga cii devia anee;
—Aques mes es donará a la maseddi :a seca ruta ai.nE una variació teixa Biblioteca Pcpular un curset
e ,c: .0111 de prsen:/dinic.:Is coro anirem organitzat per la Conaissió d'Educarolen/. en altre; articEs, i que fan ex- ció General, de la Mancomunitat,
clamar al que de beata ie h laceren- versant sobre "La história de l'art
gut en msits dcls actes que explico:
cona a base d'un estudi de rart a CaLa Liiaa Regionallsoa sap on és
talunya i principalment a l'EnmarLleeda?
a".
—Han arribat a aquesta ciutat,
IGUALn.DA
procedents d'Afrioa, 38c soldats de la
La manca de feina.—EI terraps.—E1
lleva de rany 1920, pertanyents al
regiment de Sara Quinti, entre els
gi-erni du pagesos.—Teatres
La manca de treball, que des de quais figuren nombrosos empordanesos.
fa tan: temps deixa sentir-se en la
irdústria de cartits, ara ha vingut
SABADELL
aun-ijar -se anda la criei de l'art textil, que fins era ha anat resolent- se L'aplec de la Salut -:- Les les.
tes ro:igioses i les sardanas
sol:se per .itidici per als obrets.
El acre -oc Codó ha anunciat que,
Naturalmente
les festes religiosos
obligat
veu
crisi,
es
degut a aquella
se celebraren al Santuari de la Verge
a treballar per setmanes alternes.
Aquest:: setrhana ja no s'ha treballat de la Salut paddem dir que foren ames
d'Aplec. I si diem que enguany assclia résmentaei a iebtdca.
—La cemperulura segueix essent ren la máxima esplendor t la máxima
organització. hourrm dit que raplec
aiavor.iit nctablemont la creiresta totalment reinstaurat. Des d'enmença I desenrctilz.ment dele blats.
Dilluns, a peira,:ra Icor, de la tar- guany, ja tornera a ecnir Aplec a Sada, va Caere un fort ruinat ácompa- badell. i alud és degut exclusivament
a les activitats i energia de les noshyat do pedra i a4;uns trios. Desres va contlnuar ;./lovent bona part tres joventuts patribtiques i a Faenan.
ció reta amarada de senv de l'Acade,:e la lerda, amb menys intensitat.
—Di/ah:unge actuara a; Cercle mia Católica, la qual mai deixá d'aMercal:t.] la estupanyia que dirigoi- cudir al gloriós Santuari de Nostra
Dona a pregar per Sabadell en tal dia..voi: GaSt0 A. Inaetua i Elvira
Fremont. Baldament s/lui amb obres
da.
com "Baixant de le Font del Gat o
Per arribar a la normalització
La Marieta de Full vitt - celebrem
l'Aplec, han cstat precisos, i ha dicen
c,ue el catali en aquella casa ja no peeque molts no sea: fan ga i re arree,
produeixi escarafalls.
una pila d'dnys d'edgünies i estorees
—Dimar t s el gremi de pagesos ce- una pila d'anys de reclamar l'atenció
la
testa
del
força
Iluiment
lebra amb
de la gent i fer-li girar els ulls vers
seu petr6, sant Isidee. A les deu, desla Mane de Déu de la Salut d'una mamas de la processo, hi hagué solem- neta o eraltra ; i tots podem
recordar
ne afici, cantat pe- I; Capella de
com ha estat aquesta manera o ralSanta Maria, arnb serma pel benefiIra ; per aqui les festes religioses prociat Rad. Arnadeu Amenas. Dimepiament, per algun ahre les sardanes
eres se celebrà una missa en sufra- adhue ha precisat per algia mes i'esgi dele associats dilunts.
querr de la gran generado:, per acudir
Cona és costum, i començant la via In ir d'un ella de multituds.
gilia, hi hagué il.luminació a la caPer& sigui com sigui, la cosa ha repelle que el San ,. te a la façana del
eixit i ja torneen a tenir l'Aplec, i ara
Casino ¿'Igualada.
el tenim per a sempre, car els cants
—A pronta de l'aplec pomellista comarcal, que té de celebrar-se el prop- de dintre el temple del darrer dilluns
ressonaran per anys danys fM; que
vinent dia 20, a lerna.ta de Nostra
resta algü que recordi aquestes diades
Senyora de Callbas, Ir seccio d ellcom
s'han celebrar suara.
sionats ael Centre Catelic d'Obrers,
organitzà una fundó teatral al local
La comunió fou una demostració vid'aquella enti.at, posatd-se en escena ven: del sentit devot del nostre poble,
el drama "El cant le la sirena" i la i l'Ofici ressucità l'ambient i el "just
comedia "Agencia d'Informes Collar" de les mangues solemnitats arnb
mercials".
les quals els nostres avantpassats Boaven al Senvor. El Santuari vessava
BALAGS.I.ER
vida, i hom hauria dit que tot ell era
En Folch i Torres Futbol un esperit . vivent, de lloança, amb un
El dissabte passat, amb motiu de sol cos de mil costos i amh una sola
anima de mil Encimes. La Verge, per clal'arribada d'En J. M. Folch i Torres, totes les escales feren festa. Se li ra= de tot, somricr,t, devia beneir la
ticlelitat del sea poble, que retornava
feu una acollida molt entusiasta. Venia acompanyat dels senydrs Serra Us- a Ella, i devia perfumar amb més
trell i Brarres. Al Iloc d'arribada hi tensitat tots aquells plans i aquelles
anä el delegat del senyor baffle, En valls, per les quals després de les fesF. Poeta, i aitres autoritats populars, tes religioses la gent sextenia, escoltan! sardanes.
mesares t toas els nens de les escales.
Els actes es desenrotllaren ama el
I veu's aquí una cosa ben especial:
major orden i entusiasme. El senyor el nostre poble en acostumant-se en
Foich i Torres, en la seva conferencia, anar iligant totes les fetes religioses
datingué tr,olts aplaudiments.
amb les populars a base de sardanes.
— Els dies i 21 hi harma Jos Aixi com l'aplec és les festes religiogratas enconares futbolistics entre el sea no trobariem,l'aplec ben be aplec
Reserva integre del campió de Cata- sinó hi llagues una miqueta de sarlunya del grup B Martinenc F. C. amb danes. I per alma, quan després del
mati a l'església els fidels sortien lel
el D. S. Balaguer.
maig amb Santuari, trobaven també que l'Aplec
— Sita celebrad la lira
bastante concurrencia.
C5 !novia i es posava justament per
— El temps ha sofert variació, sen- aquella esplanada, la cobla xisclant
tint-se més fresca, ço que ha aliviat les l'alegria de les nostres dances.
terres.
I és que les sardanes hi va tant be
en una festa popular, que sembla que
TORROELLA DE NIONTGRI
tot sigui una mateixa cosa. No sabrien
Nou centre
si les sardanes són la festa popular o
Es treballa i sala tingut ja una nona- si la festa popular són les sardanes.
brasa reunió per a constituir a la nos- Que es com dir alió de no se sap si
les sardanes es crearen per l'Aplec
tra vila un Centre Nacionalista on hi
capiguen totes les tendències catalanes- si els Aplecs es crearen per les sartes, demant en llibertat d'acció en cas danes.

La y* del
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L'ART RODAT SE GUEIX TOTALMENT PARALITZAT
L'ESTAT DEL CONFLICTE

L'aspecte del conflicte, ancara que amb tendencia a resoidre s, és el maten d abans
d'abir. Amos i obrera han celebrat nombroses reunions amb
el governador i Malgrat haverhi una mareada huna voiuntat
per part d'una i d'altres — sugons ens asseguren — la vaga
segueix igual.
Duraitt el dia d'ahir la clutat
va oferir el inateix aspecto que
ala darrers dies. No es velé un
carro enlloc com no fos al deis
transports de catas, pa, etc., i
els dele serveis públics de pes-.
sargers; el transpon do merrancies va seguir completament parailtzat.

A mes a mes del nombre d'obrer; en vaga s'hi ha d'afegir
els obrers d'aiguns set-veis
bItes i !Imites fabriques I tallers que han hagut de parar
eds troDalls per manca de primeros maténes.
Ahir lisas veré alguns carros umb petits llatreros peis
quais el Comite de vaga els autoritzava per lar el transpon
d'anides de primera necessitat.
Les escombraries segueixen
apilant-se pels carrers, coastiluint Ute perill imminent per
a la salut del venial..
Al port no es velé duranfa
tot el dia cap carro.
Als escorxadors van apilantsli las pelis del bestiar morí
eis carros de verdures arararen ahir a la riutat t a les plaees custodiats per paredes do
policca.
L'abarrotam a nt de mercanMea a lee estacions va augmenlant por rnommts fins a l'exirem que si a:x2) dura altaran de suspendre les facturacions.
El gorernador ha pres les
mateixes preeaucions dels darrers dies. a la ciutat, al pon,
a les barriades obreres i sobretot a les carreteras deis voltants de Barcelona que es on
tenien el seu principal camp
d'acced els raguistes.
A les estacions del Nord i
Sant Andreu la vaga s'ha estes
als descarregadors de marran-

eles.
Al port van seguir treballant
en la descàrrega de inercancies
0:5 obrers de la Germandat
Sant Pere Pescador.
INCIDENTS 1 DETINGUIS PER
COACCIONS
Ahir, a primera hora de la
la: da,

van bolear un carro que

anava carregat d'ubjectes d'escriptori, ca.ant- lot loe. Va aparCixer la policía t els pertóroadors fuguen.
Tarnbe es deia—sense que ho
poguessim confirmar a la Jefatura de policia —que a la pla fu d LSPanya eis \irguieres tiavien bolea; uit altre carro.
Per fer caaacims lu y en detinguts per la guardia civil,
Erancesc Riera Arbús, Adolf
:Martín Alloza, Francesa i'ar‘
gueil, Josep Lara Serrano, Manuel Díaz Rojo, Félix Lúpez
Miguel i Eroilä RuMo Grande,
els quals obligaren a desearrogar mis carr21ons plens de
peces de tela que portaven uas
aprenents.
També fiaren detinguts Aurel Guevara Verduras,
Seuder Castro i :francas° Lor-

ca López.
Tots ingressaren a la presó
a disposidó del jutjat de l'Audiencia.

LES IMPRESSIONS OFICIALES
Ahir, durar t tot el dia, va
regnar l'optimismo retaren; a
la marxa del conflicte. Ni el
inlgdizt ni el ve.spre rebti el govarnador als periodistes, comumeant un dels seus secretaris .que no tenia re; per dir

a la prensan.
A primera hora de la tarda
el governador va conferenciar
amb una comissió de patrons,
mes tard va fer-ho arnb els
obrero i al vespre, a un quart
de nou, entraren novament els
patrons al despatx del governador per celebrar una ultra
conferencia.
lie toles maneras podem
avenear, par declaracions que
ens ha fet particularmont
dels interessats, que amare i
obrera calan d'acord amb dura
de lea tres bases que es pre-

senten; la Limera es la causa
que continut la discòrdia. Es
confiara que a les reunions
d'anit passada quedarla solventat el conflicte..

Ile
pati de l'Hospital Clinic, obrint
marxa una parella de guärdies de seguretat da carel!.
A l'església de Sant Josep
Oriol van cantar-se les absoltes al mort, acompanyant-lo
fins al cernantiri Nou malta
dels setas companys i
Presidí l'acte el governodor

civil, el cap superior de pulida, el general Losada governador militar, un gennah del mort
i altres personalitats.

LA CAMPANYA CONTRA EL
TERRORISME
Dimecres al vespre es reuniren a l'Ateneu Enciclopèdic Popular els representants de les
entitats adherides a ia campanya contra el terrorismo.
Va haver-hi Ilarga discussió
predominant el critari ele prosseguir en la tasca que s'havia
empres.
Es va acordar, entre altrea

coses, publicar un manifest dirigit a tot el poble invitant-ld
a sumar-se a la campanya.
TROBALLA DE OLIATRE
BOMBES
Ahir, a la tarda, uns guàrdies
civils van trobar al carter d'Ocata, darrera l'estació de Eranea, guaita., 1,..mbes que !oren
portades al Camp de la Bota
per essen analitzades.
A la "Jefatura" digueren que
no es tractava de bombes, sind

de Manis.

La Música
EL PROXIM CONCERT DE
L'ORQUESTRA PAU CASALS
En rirtut del grandiós exit
obtingut per la eminent. pianista Fanny Darles, junt amb l'orquestra dirigida pel 'sastre gran
mestre tMu Casals, 211 el' darrer concert, s'ha pogut aconseguir que aquesta famosa artista ajorni per alguns Mes la se-

ra tornada a Londres, per donar una segona i tíltlma audicid en el concert anunciat per
a demà, dissabte, al Gran
Teatre del Liceu.
La gran pianista axeautarä.
acompanyada de l'orquestra, el
magnifie "Concert en la Menor " , de Schumann, i demes
qualques obres de piano sol. La
nora d'aquesta segona audicid
ha estat molt ben acollida, arai
es que no hi ha dubte que dissable el nostre Gran featre
s'ompliris de gom a :min.

beccIó Marítima
Moviment marítirn
Vaixelis entrats

Vapor espanyol -Santa Rosa", de la mar, zunb pelx. Amarrat moll de Llevant. Consignatan, Mallas.
Vapor espanyol "Polar", de
Lau Palmas ami) fruitas. Amarra l nIoll d'Espanya Id. Consignatari, Argaimbau.
noruee "Vard", de Sant
Pere de Pmatar, amb carrega
general. Amarra', niod de Barcelona, S. Consigaaiari, Mac
Andrew.
Vapor espanyol "Ramón", de
Car.a.gena 111150 eärrcea general i En passaigers. Aularrat
mull d • Lspoi.ya W. Consigna-

tan, liamos.
Vapor espanycd -Rey Jaime
I", de Palma, amb carrega general i 1 3 0 paso:algas. Aidarrat inoll de le, Draaaanes. Consignatari, Companym T'amaineclit2rr aula.
Vapor suec "Ilemland",
Rangvun, amb carrega general.
Amarrat moll de Sant Dertran.
Cons:ginitari, Emberg.
Vapor espanyoi -Santiago
López", d'Ardes, amb cansó.
Amarrat moll de Ponent
Lonsignalari, Argumin.
Vapor espanyól "Vicente La
Roda", de Valencia, amb chi-rego genaral i 219 passalgers.
Amarra t mol' d'Espanya NE.
Conssilatari, Companyia Trans
mediterränia.
Vapor espanyol "Tito", de la
mar, amb peix. Amarra'. mol!
Ute Llevant. Consignatari, S. A.
de Navegació i Pesca.
Vapor espanyol "Bellver",
d'Alacan t i escales, amb eärrega general t it,i passatgers.
Amarrat mol', d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Trans
maditerrania.

ENTERRAMENT DE L'INSPECTOR DE POLICIA SENYOR ESCARTIN
Ahir, a les cinc de la tarda,
Litigue Roe Pacte de Pentereament de l'inspector de policia
semyor Eseartin, ferit el dia 7
del corrent al carrer de Vila i

Vil b.
Va formar-se la comitiva al

FUTDOL

Els yinenls pues inlernacioilils
EL C. D. EUROPA
En l'exprés de França arribaran
aquesta tarda els jugadora professionals anglesos que integ r en el primer
equip del Birmingham, que jugara
contra l'Europa.
diumenge i
L'expectació que hi ha per veure
el joc del famós equip és lógica, essent molt gran la demanda rebuda
de localitats.
Entre els anglesos que vénen figuren F. \\*ornad:, R. Dala i 3. Crostots ells internac,cnals de l'equip "prosz-.
No hi ha dubte que per als nostres
amateurs seran dos dies de forta
emoció.
L'equip del Birmingham será el
següent:
Tromelling, Wornack, Ashurst, Jo'
ces, Hunter, Daws, Mc.Clure, Barton, Liddle, Dale, Ha-wey, Crosbie,
Rawson, Bradford, Linley 1 Late.
EL F. C. BARCELONA
L'Ilford, de Londres, que Iluitara
diurnenge i dilluns contra els blaugrana, pertanr a la Lliga del Yothmian, de la qual ha estat campió
en diverses ocasiona En el campionat d'enguata), s'ha classificat en
quart lloc, havent jugat 26 partits,
dala quals n'ha guanyats ti, perduts 8
i 7 empats, amb 57 gols a favor seu
i 38 en contra.
Compta ara l'Ilford amb una magnífica linia d'atac; la seva brillant
actuada') de l'any passat no hi ha
dubte que es repetiri aquests propers
dies, tenint en compte que ve reforcat amb elements del London Caledonians i deis Normand Nornads.
L'equip visitant estará integrat
per:
F. J. C. Blake, capita., A. R. C.
Bayes, J. A. Gusway, H. J. Earl; E.
Gilderson, C. Stapley, H. Canina A.
H. Robertion, F. Halm, J. Randall,
A. R. Nicholls, A. Sloan, J. W. Donaldson, H. E. Pollen i E. R Ford ,
UNJO ESPORTIVA DE SANS
Novament será possible als aficionats presenciar el superb joc de recline. alemany Nurnberger F. Verein.
Aquest equip, que ja ens fou presentat per la mateixa Unia, és, setas
dable, un deis millors equipa estrangens que han desfilat pels nostres'
camps. Ene que és equip de conjunt
i practica un gran joc científic, poden admirar-se en ell grans
talo com Philipps i Lang,
dos aavanters que &minen la técnica del joc a la perfecció i denlas
posseeixen un fortissin. xut.
L'equip de la Idnió,eper a aquests
dos grans partits, s'ha preparat a
consciencia i no seria d'estranyar que
la seca constitució ens oferta alguna sorpresa.
*•*
Per als partit que han de jugar els
dos equipo els ches 20 i 21 del quo som,
el Censen directiu de la Unió ha disposat que tots cls socis dels altres
Clubs federats puguin presenciar-los
mitjançant unes entrado especials que
es facilitaran amb la presentació del
rebut del mes corred i que es vendran
a meitat de preu.
Es d'esperar, dones, que amb aquesta
facilitat que concedeix el Cluls organitzader, seran ralo::: que acudiran a
presenciar arpaests parties, on el iinnös
equip alemany jara segurernent una altra bella exhibició del joc, que tant
impressicna ültimarnent.

RUAR':
L'EQUIP SELECCION:AT
El Comité seleccionador de la Federació Catalana de Rugby ha designat els seglients jugadors perqué la
representin en el partit internacional que el proper dilluns es jugarà
a I'llipódrom contra el Toulouse
Lalande Olyrnpique:
Valls, Badia, Pábregas, Blanquea,
Casas, Reynard, Fernández, ‚hiedrade, Farres, Aixemeae, Menéndez,
Nena, Roig, Gummi i Artigas.

NATA=
EL GRAN PREMI DE PASQUA
L'ordre del programa corresponent
a aquesta solemnitat, que se celebrarfa el vinent diumenge, al mata en ai-

geles del port, daaant del Club Natació Barcelona, és cl següent
A les onze: Cursa de 3 0 aleares infantil (reservada al C. N. 13J.
A un quart de dotze: Cursa de 50
metres por a neófits (reservada al Club
Natació Barcelona).
A dos quarts de detze: Cursa de fio

metres per a debutants (reservada al

C. N. B.).
A trcs quarts de dotze: Cursa de 60
metres per a debutants (laten-club).
A les ¿orce: Gran Premi Pasqua,
zoo metres en línia recta, inter-club,
per a tetes les categories.
A un quart d'una: Partit final de
water-polo. Challenge, Joan Barba,
El C. N. B. recorda que avui, di'
dia d'inscripció.
jeus, es

UNA CONFERENCIA
La donará aquesta nit, a les deu, a
l'Ateneu Barcelonés, tal com teni'm
(lit, el reputat professor de cultura
física i campió francés de natació
En Paul Vasseur.
El tema "La natació i els setas estils practics en curses" és objecte
de malta atenció entre els socis del
Club Natació Barcelona i abres aficionats a aquest esport, majorment
donada la reconeguda autoritat del
dissertant.
BOXA
FEDERAT IVES
A la darrera reunió general de delegats dels clubs federats van desee
elegits, per cobrir les dues vacants
de vocal que hi laavia a la Directiva
de la Federació, N'Antoni Massip i
el doctor En Francesc Climent.
També a la mateixa reunió van
ésser designats els que en la Directiva de la Federació representen el
Comité Regional, al qual ha estat
encomanada l'organització dels campionats de Catalunya per a aficionats. La designació va recaure en els
senyor Ranaonet, Larruy, Casanovas,
Comas i Climent.
A la Directiva de la Federad& davant del senyor Bautista, presidcnt
de la Federació de Castella, van ésser llegas uns estatuts que, per reformar els actuals, seran proposats
a la vinent assemblea general.
A la mateixa directiva va éster
homologat el repte que N'Anfós Cailizares ia al campió d'Espanya del
pes ploma, Limen Miró.

Noticiad deis Cercies
ESPORT CICLISTA CATALA
Per als dos dies de la próxima Pasqua l'Esport Ciclista Catará tara. una
excursió a les estribacions pirenenques
de la Serra de Montgrony, sota el següent itinerari:
Sortida ero cl tren de les sis del matí
per l'estació del Nord fins a Ripoll,
i des d aquest punt, i per carretera, se
continuarla fins a Cartradevanol per a
visitar les cascates i corbes, perneetant a la Pobla de
Al següent dia es visitará les fonts
del Llobregat i la installació de .a
Companyia ''Asland", al Clot del
Moro, retornant a la tarda a Riuoll
per prendre el tren i arribar aci al vespre.
Són molts els ciclismo que es preparen pee efectuar aquesta excursió i
beils recons de la serralada pirenenca.
Les inscripmons es rebeco a la Secrearia de rEsport Ciclista Catall
SOCIETAT D'ESPCiRT BASC
Partits que han da jugar-se al
Frontó Comtal:
Diumenge.—Primer partit, a les
onze del mata': Roigs: LarrarnendiEscudero (Pa; Blaus: Escudero
(E.)-Arnat.
Segen partit, a les dotze:—Roigs:
Balet-Bo (J.); blaus: Santana - Pal-

mada.
Dilluns, a les dotze:
Roigs: Rigau-Más; blaus: Bo
B.o-semi/ya.
DE L'UTODROM
Sabers que rntrépid corredor Borda

no, graa coneixedor dels Autádrotas
anida:cara i gua»yador de les unlbel
de Monea el steembre passat, ha quedat tnolt boa impressionat pcl traçat
de la pista, que com saben els nostres
Retan está construint-se entre Sitges
i Sant Pece de Ribas, assegurant que
aquest serle l'Aulódrom mes enlodonant del alón.
Sabem lambe que l'esmentat "as" del
volant espeta verificar en el seu dia
la prova oficial sobre el Fiat, acenseguita la máxima velocitat 'que permet
el rendimen; del seu poderes motor i
pujan', per tant, abs ex:rems dele peralte de 11 metres d'altura en els viratges, canstrutts zonb una inclinació de
60°.

EXCURSIONISME

LA IV CURSA DE MUNTANYA
L'itinerari d'aquesta prova (cami i
marxa !hure) organitzada per la Secció Atlética de l'Agrupació Excur-
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Acció Catdi.and
Es editada la nova folla volant de propaganda nacionalista

Valxells despatxats
Vapor espanyol "llamón" amb

el seu equip, cap a la mar.
Vaixella sortIts

Crónica Social

D'E SPORTS

Vapor espanyol "l'erra-Nora", ainb el seu equip, cap a
la mar.
Vapor Orilla "Giovanni Batlista", de tränsit, cap a Tarragona.
Vapor Rabia "Flarninie, de
trànsit, cap a Lisboa i escales.
Vapor espanyol "Jorge Juan"
amb carrega genaral, cap a Ma-

sm

L'ESTRALL

EN LES ANIMES

Les demandes s'hauran de dirigir a les Oficines de la nostra organització (Trafalgar, 14, entresol), pregant-se a les entitats i andes de fora
de Barcelona que les facin preferentment per
• mediació de reculen
e

Preu: 1 pesseta

Vapor espanyol "Ramón",
arnb el seu equip, cap a la mar.

el centenar

•

Ineenzumnemamwasammimemiremzein

ir,11

DIjous, 17 de rnaig de tan
sionista "Catalunya", ha estat fixat
ram scgueix:
Badalona (sortida per la carretera
de la Con:ceja), Conrcria (quaire ca-

rnolt renyit guanyaren els local per
3 gols a 2.
—També per 3 gols a 2 guany ä
el C. E. Mataró a la Unió Esportiva
Eigneres, al camp de la Unió. LI
nartit sigue molt interessant, entusiasmant-se el públi• que presencià
l'eneontre.
—Per als dies 20 i 21, Pasqua,
ha anunciats dos grane partits entre
fequip txecoslovac S. E. Morävia i
el primer tesos de lliuro E. C. Regna gran espectació.

rnins), Vallromanes (esgHsla), Sant
:Maten (ermita) i Masnou (arribada al
camp d'esports). A cada punt interrn:g hi haurà un control fix per al
hauran dc passar tots els conCUrSaritS.
. A la !lista de premie cal afegirhj els següents: Un de la casa Bosch
Companyia (Anis del Mono) i un
altre- del senyor J. Cardona.
:•
•

MOTOR

El Crup Excursionista "Cana-

celona.

.2.': Barcelona, Guardiola, Bagä,
Fonts del Bastareny, Pobla de Lillet, Fonts del Llobregat, Castellar
dc n'Huch, Santuari de Montgrony,
Bar.ys de Ribes, Barcelona
• ••

BARBOT ES PRCe2OSA REALITZAR ALB UNA SOLA ESCALA EL TRAJECTE NOVAYORK-XICAGO

París, 1'7. Interrogat sobre
la tournée que ha d'efectuar
aviat a Noidamerica en el seu
avió de petit mutor, ha declarat
l'aviador Barbot que es propoeava realitzar amb una sola escala el trajecte Nova-York-Xicago, o eaguin 1,500 quametres.
Després tornará a Anglaterea, per intentar obtenir el preMI del "Dalla. Mail".—Radio.
EL CAMPIONAT DEL MON DE
BILLAR :: sunT VENCEDOR
EL CAMPIO BELGA, EL QUAL
EN LA PARTIDA FA 170 CA-

Lea vinents festes de Pasqua l'Agrupació Excursionista "Júpiter"
realitzarà una excursió a Camprodón,
Seseases, Xalet -refuei d'Ull de Ter,
Non Creus, Santuari de Nüria, Ribes

RAMBOLES SEÜLIDES

Ripoll.
Sortida: el dia 19, a un quart de
sis de la tarda, de l'estació del Nord.

* *•
La Secció d'Esports i Excursions
de la Joventut Nacionalista Pau -Claro, per als d:es Co i 21 (segona Puscual l'ara una excursió a alontsarrat,
Sans Jeroni, Sant Joan, Santa Cecilia
i Brida
Sortida: Pel Baixador del passeig
de Gräcia, a les cinc del matí.
• ••
Els socis protectora del Grup Excursionista "Marathon - taran una
excursió a Sant Feliu de Pallarols,
la Salut, el Far, Rupit i Olot, visitant els volcans daquessa última

París, 17. — Anit paesada es
celebra la partida final del carn
pionat del malo de billar (amateurs), al local de la federació
francesa de biliar. Es disputa.
ven el campionat Crarles Faroux, =pió francas i Taodor
aloons, campió belga, que en un
torneig recent harten euanyat
eaiascun cinc pal-ludes de sis.
La partida final fou a 30
punta, guanyant aloons, el qual
deixà relama a 427. La Millar
serie de Moons fou de 170 caramboles i la millar de Tarda'

ri311188iNINS fil8
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El Foment Exursionista de Barcelona, amb motiu de la benedicció
del seu banderí farà una excursió a

El Grup Excursionista "Terra Endios" celebrara els dies 20 i 21 del
terrera una excursió a Manresa, B e rga. Pobla de Lillet, Castellar de
l'Z'Huch, La Molina, Puigcerdä i
Bourg-Madame, retornant per Ribes
de Fresser, Carnpdevänol i Ripoll.
Punt de reunió: Estació del Nord,
a dos quarts de sis del metí, del

Cl

Barcelona

LCa

FI

c.

DE LONA-<ES

trip de Les Corts

a dos quars de cinc

dia 20.

*5*
Notes del

FORA

MATAR()
Al camp de l'Iluro E. C. jugaren
els primers equipe de ITIospitalenc
i de: Catalunya, de les Corts, que es
disputaren la Copa Iluro. El partit
fnu abundós en incidents i retiradcs.
No obstant, hi bague moments que
s'admiri un bonic joc. Al finalitcar
s'observà un marcat cansanci de les
files del Hospitalenc. Guanyà el Catalunya per 3 gols a 2.
—Al camp del E. Mataró se
celebrà un partit entre una selecció
dels clubs Catalunya, de Les Corts,
'ti Mataró. Deaprés aren interesaant
encontre s'enceren els forans per 4
gols a 1.
—El primer equip de 1"Iluro E. C.
va traslladar-se a Sant Celiu de Ginxols per celebrar un encentre an/5 el
primer equip de l'Ateneu Esportiu
de Sant Feliu. DesprCs d'un part:t

que trameterem les d'a-

quest integralment, trameten
UNlli també extenses les fetes
per l'ex.alt comissari.
Diuen alai:
L'opinió sap molt que jo no
G6c amic d'acudir a la tribuna
de la premsa amb declaracions.
lie estat objecte de tota classe dat e s i els he suportat por
sempre en saciad,
pena aquest cas de Riquelme ja
no pot obtenir de mi nava renunciació.
Davant l'autoritat corresponena ha protestat del fet que,
rnancant a tela ordenarien, el
coronel Riquelme, separat per
mesura governativa del comandament que exercia, aeudis als
periòdics per a, amb falsetals
i calúmnies, prendre represalies d'aquest tot absolutament
legal en el seu fons i en la sosa

forma.
Em dol de portar aquests assunaptee ale periòdics, pera
conaprenc que ee necessari, no
sois pel meu honor, sine, pel de

tole.

grama al citat periodista, en el
qual deia a tenor d'aqueixa

iLFORD

Avui, divendres, a les deu de la
vetlla, tindrà lloc al Centre Excursionista de Catalunya la continuació
de la conferència que el doctor M.
Faura dóna sobre el terna "Un viatge per Europa", ressenyant el viatae
ce avió des de Brusel.les 2 Londres.

Com

organitzada pel

dies 20 i 21

• 4•

quelme.

[Hll WilNd 1105.2
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Calaf i Torä.
Lloc de reunió: a les quatre de la
tarda del dia 19, a l'estació del Nord.

En "El Debate" i en "El Liberal" apareixen unes emplee
declaracions del general Berenguer, contestant a les manifestacions fetes pel coronel Ri-

En maig de l'any passat, i en
virtut d'unes declaracions fetes
cense el rneu coneixement, al
zoco del Jemrnis pel general
Sanjurjo, el cronista 'EI Tebib Arrumi" dodava estat
pinió a dassumpte de la separació de Riquelme,
seu Hoc,
i del suposat ella que aquest havia tingut per anar a socúrrer
Mont Arruit.
Vaig haver de posar un tele-

107.—Radio.

tiutat..

Port

Ahir, a un quart d'una de la
tarda, arriba, procedent de Valencia, a bolea del canoner "Don
Alvaro de Lazan", el capitä general del Departarneat de Marina de Cartagena, almirall senyor Joan Carranza. De seguitia
an à a bord per complimentarI0 el comandan' de Marina aenyor Ibarra, acompanyat
l'ajudant senyor Sanz.

El "Alvaro de Lazan" queda
amarrat de popa al mol' de les
Drassanes.
— Són esperats els vaporo
"Poeta Arolas", -Locrum",
colano", "Triton" i "La Guar-

cha".
— Amb carregament, de
carbó per a la Companya 'traeallantica, arriba ahir el vapor
Santiago López", el qual queda
en espera de la solució de l'actual conflicte dolo desearregaaure, amarrat al Sud del moll
dc Ponent.
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Totes los relsses que se celabraran denla, dissabte, dia
13, a la oemetla del aaanlaasim Zaagcaracint da la taa.nta es.
alieta Catedral, do deu a dotze del mata totes elles ama(
ofertara s'aplicaran en zut,^a5i deis

SENYORS SOC1S
de la

Caffibra Oficial ü

Les responsabilitats Miiitars

L'AVIACIO AMB PETIT

denc" ha projectat dues excursions
per als dies 19, 20 i 21, sota els següents itineraris:
t.': Barcelona, Figueres, La Jan9uera, El Perthús, Le Boulou, Perpinyä, Villefranche, Vernet-les-13ains,
Abadia de Sant afarti del Canigó,
Ocleillo, Font- Romeu, Mont-Lluis,
Saillagouse, Llivia, Puigcerdà, Bar-

DE

MADRID

DE

la

Propietai Urbana

=Ora! duraena ra.ray

1922

(A • C. 8.) --La Cumbr a cuptlea i aeezaira vIvarnant ala senyors asata que se eerveialn assletar ata aufragls.

wereeil,

qüestia:
"Mai raposa al comaidament
'el seu propòsit ni sollicita de
ningú que 50 ii deixes acudir a
Mont Arrulle
Després de molts mesas vaig
informar-me per declaracions
coronel periòdics que assegura ya que volgué anar a densanur mas• xar a salvar la colum-

na ,
arestranya moltiesim, coneja
derant-ho impossible, no s'ofería Havors per a realitzar-lo o
es presentes al comandament
per intentar-ho, sobre el pla

salvador que tenia.
Raons no havia pogut ni exposar aqueix acte conegut i deanes estigués mancat elements
precisos o per a ció tal importancia."
En tot el que llavors vaig dir
ens ratifico avui.
Mai el coronel Riquelme em
parla del 5611 [da per socórrer
Mont Arruit. Fue aeasegurar que
tampoc pula d'aixe a Cavalcanti. Aquest general, per lote concaptes digne i respectable, ha
hauria posat de manifest en la
Jimia de generals, i no en parla, signant amb tolo eis nitres,
i senee la mes petita reserva,
Pacta en la qual es declarava
que no era possible arriecar-se
a aqueixa empresa.
Riquelme, cona altres molts
cape i oficials de Melilla, sostemen converses de cate, que
d'aixe no passaven, en les guate
ds possible que parlessin
questapla.
La situació dels qua sobrevisqueren a la derrota era lògic
que els aconselles adoptar
aquesta actitud; pera) al comandament, al cap general, no se li
feren oporlunament manifiestadona amb tal objecte.
Per desgraeia„jo no podio
sent ir-ruc en aquelles cireumstancies ni optimista ni aventurer , La nació m'haaia confiat el
seu suprem esforç i jo tenia el
deure d'administrar-lo degudament.
Anal) quatre o den batallons
anar a Mont Arruit hauria deixat entreveure t a possibilitat
d'un non i ja definitiu contratemps i hauria portat per a Espanya el dia rnée trist i la situacid mas irremeiable.
- Dir que hi havia aquests o
aquells hornee es inútil. Aquestes dadas ni les pot desfigurar
Riquelme ni pile desfigurar-les
jo. Són coses oficials i fácilrnent comprovables. Qui ha de
fer aquesta comprovació l'ha
tela ja i en el ecu dia seria pública. Aleshores es vetará com
en això Riquelme no diu la veritat com en altres coses.
El taist, el sensible, es que
qui Ostia per greus assumptes
"sub judice" encara es permeta
acudir a la premsa per ventilar
getstions greus i dient per
això les mes grans falsedate.
Els perieslics que han publi.
eat la declaració de Itiquelme
davant del jutge militar, prenent-la deis docurnents portats
al Senat, podrien també prendre la del comandant senyor
Barbero, que figura entre els

dits documents, i en la qual es
desment de manera categerira
el testimoni de Riquelme, puix
el dit cap declara que fins desaires de rendit Mont Arruit no
sabe res de l'ignorat pla salvador de Riquelme. I aqueal es un
dels testimonis que el citat coronel adueix.
No, vol parlar d'altres per estar precisament l'un sota sentencia greu i altres per no tenir
prou autoritat per testimoniar,
com no sigui per a justificar la
anua prepia conducta.
El propi Riqueline. en la seva declarada) primera davant

del general Picasso, no parla
per a res del seu famas pla. Sois
ho fa en éseer separat del seu
liosa per deslleial i falsos informes al cornandament.
En suma; tot el que Riquelrae eosta es fals.
La seva impostura és fácil
d'evidenciar; i, aixi, que es pot
fer anab qui d'aquesta manera
procecieix?

"El Liberal" ategeix a aquestes declaracions unes altres del
general Cabanellas, quia eetaaa
present al dialeg que el general Berenguer soetingue arab el
periodista.
Diu el general Cabanellas:
—Ni jo ni cap general estikuerem informale que Riquelme tingues aquest propòsit ni
aquest pla. En la Junta que celebrarem per estudiar la situacid de Mont Arrult no s'aixeca
ni una sola veu aconsellant d'intentar l'auxili, perque tot creguérem informats que Riquelde la plaça, la de les eabiles. en
acbtalia t els elements amb que
coMptavern, no ralla intentar
amb èxit l'auxili.
Recordo que vaig ser jo qui
vaig propasar que es redactes i
signes un acta amb aquest
acord; i com que se m'objecta
que no era neceesari, perque es
teactava d'una reunió de militare- i bornes (llamar, que en tot
moment soslindrien la seva paraula, vaig fer acure que algun de nosaltres podia caure en
la Huna i que convenía que glte.
des el seu testinsom escrit en
un assumpte tan greu.
Per abre es tau l'acta, que
per cese es redacta en absència
de Berenguer, porque raques',
haría sortit a celebrar una con.
ferencia amb el Govern.
Respect e al que flamelme diu
dele moros anales que pretenia
portar en socors de Nador, el
general Cabanellas replica:
—On eren aquests moros?
Per que jo Sé que pretengueren
portar ranxos freds ale defensors de Nadar funb elements indigenes i no teobarem qua chi
prestes.
Es mes: els moros refugiats
a Tres Forques hagueren de esser desarnsats el dia primer d'agost i precisament porqué atad
bo aconsella Riquelrne, que
creia perillós tenir-los amb aro
meco
Igualment es una falsedat el
dir que es podia comptar, per
acudir en socors de Mont Anmit, amb el regiment d'artille.
ria da cavall, perque aquest no
arriba a Melilla fins desaires del
dia 10 d'agost...
El geneval Berenguer. en les
seves declaracions en "El Liberal" concreta ele selle ataca al
coronel Riquelme i diu: La conducta (raques t no es pot atribuir a altra cosa que a una repressalia que m'en en contra
tneu pel fet d'haver-lo rellevat
lloc.
110 vaig ter perque el general Sanjurjo ralo demana alai,
musant per eacrit a Riquelme
dalseer deslleial al comandamana cosa que per la meva part
jo ho vaig comprovar euficient'ment.
Addueix Riquelme (toril a testimonie que coneixien els seus
propòsits el comandant Alzuearay i el tinent coronel Zegrf.
Del primer un moviment general de commiseració nfimpe-deix
parlar, ja que Pesa sobre _-ell
una de les D165 armas sentencies dictada pel Consell de
Guerra que enten en l'esdevingut a Annual. Respecte al segon testimoni, te una histeria
militar tan conegedn, que no ée
necessari remarcar i ningú ignora que era un deis que, sense
sortir al cuma a batre's amb
l'enemic, ese dedicava a Melilla,
des del primer moment, a far
campanya contra ele seue superiora, creient setas dable que
amb això aconseguiria enredar
la triaca i alliberar-se del càstig
als que desertaren de liurs lloes
davant del deure.
El mateix Riquelme eslava
nuinariut per delictes que se
ubstancia7en éonarn el COMalldnm p nt del regiment, de Ceri.
nyola, causa que cree fou sobresseida, encara que no se els

moliste.
El que passa .65 que la sumerja instruida contra Riquelme
en virtut de concretes acusacions del general Sanjurjo, cada vegada pren pitjor caire, i
sabedor d'alai, Riquehne, traeta, amb falsedats evidents,
disculpar el seu cas, desatenta
lo cap als altres.

UN TELEGRAMA D'EN BURGOS
MAZO
L'ex-ministre conservador senyor Burgos Mazo ha dirigit un
telegrama al senyor comte de
Itorisanones per saludar-lo com
a futur president del Senat.
En aqueat despatx expressa
la seva creença i el seu desig
que no es doni per acabarla la
primera etapa parlamentaria
sense que hagin estat depurades i liquidades les responsabilitals.

DILIGENCIES JUDICIALS
El jutjat militar, en compita
ment d'ordres rebudes, i per
l'esclariment de la procedencia
deis documents publicats
aquests dies sobra qüestions
militare, ha visitat les redaccions dels diaris que els publicaren, interrogant als seue di.
nectOrS.

UNA ALTRA CAUSA AL
SUPREM

Ha entrat al Consell Suprem
la causa instruida i fallada a
alelilla contra un oficial d'Intendencia que D'agua un cauce
en un establiment militar daque n a plaça, per suposat delicti: de frau.
Aviat paseara a Fiscalia per
al seu estudi.
EL LLIBRE DEN BERENGUER
Densa o passat-daraa es pubiicarti el labra d'En Berenguer
cobre la calastrole del Marroc.
LIS aquest es parla de l'amietat
ue l'autor anda En Silaestre i es
Lacia de demostrar que l'entensada cie sa Comandancia de
Melilla no fou conseqüència
la caiguda d'Abaran.

Es fa un detallat quadro
ila catàstrofe deserivint el panic que es produl a
l'exereil ; Ja deeastroea retirada fins el complet esfondrament.
Justifica, en la forma ja coneguda, eia seas passoe di: prudencia, després de la catastrofe i publica el telegrama que
Ii dirtgi el ministre cie la Guerra, COIDCIdlill atrib lee apreciadone.
Esta/ente !a conferencia da
Pizarra, ele prepaeatius per a
l'operada ciakihucenias i ai desistiment de la raateixa despees d'arribar ai poder el • Gabinet aattehez Gueria, així cual
CIS propòsits d'aquest cl j repatriar a (lada fixa 50.000 bornes.
S'ocupa lambe de les o, eracions sobre Tatuaut i ne les
viaes que costaren, entre elles,
la d'Ea González Tablas, i de
cona l'exercit, inalgrat cessen
al vencedor, fou humiliat amb
el pacte amb el Raisuni. Regia
‚jr aieshores el protectorat civil, que el raateix llerenguer es
proposava estendre a les anises
zenes.
LA PREMSA I EL INCIDENT
BERENGUER-RIQUELLE

El Mari -Informaciones" que
aqueete dies Ca pulaneat els documente imenue a la uei:laració d'En Iliauchne davant el
anude i el cepilol de careces
dei general Aye,a, diu aquesta
nit que la J2s publicació ni, ha
(Mea a cap eempanya d'En R.quelme, i ois ha perseguit
robjecte d'informar deguciament al púbile.
Poi denles, no s'explica l'estranyesa de les adtoreats
acure pubileats tals documenta-, que no san reservate,
i (luan s ana permas, sense cap
objecem, qua es pubaquessin
per E Darenguer, textuaiment
als (liarle, les contestes que teu
a les preguntas que li forrama
el juSge instes:alee sobre la seva actuació ai Marros.
-Heraldo" poea CO boca d'un
amic d'En Bei-engster aquestes
paraules sobre ele Mame que te
comissari
Delfrar que la justicia ubri
Mur mietet, ser ella :nema i napa:- eiaiment, porque ell 1/0 que
el Suprem ni cap tribuna' el
Itugui conderanae; pera Si es
trecisie al Senat d'embollear-le
amb habile malles i anullar-lo
peiiiicanaens, sabria Espanya la
veritat da tot resdevingut.
Allavors si que el general
faria un va i tot, i calgui qui
tatia,M.

UN R. D. DE FINANCES
L'IMPOST DIjalBARCAMENT I
DESE.aIBAIIC.AMF.NT
La "Gaceta" publica un Reial
decret d'Hieenda, la pul dispoeitiva del qual din
' De confarinitat amb la proposta del ministre a'ilieunda
d'acord amb el meu Censen (le
ministres, vine 'a decretar el
següent:
Article primer.—Les tarifes
establertes pe' Reial decret de
2 de eeternbre de 1022, en bis
l'atatoritaaeici continguda
la lid de 2t. de ,juliol anterior,
queden modificades respecte a
l'embert ament i (tesina/Arcade viatgers per mar en la forma
següent:
Cabotatge.—Zona Nord, Sud
o Llevant: luxe, pessetes; primera, 2; segona, 1; tercera,
0a50 pesarles.
Zona Nord a Sud o Sud a Lle-

vant o vice-versa; luxe, 4'50; I se, se'l cregue mort en el
pa,
münera, 3; segona, 2; terce- anee moment.
Després de curat es reanimä ¡
ra, 1.
Zona Nord a Dlevant o vice- portat a l'infermeria de Dar
on ha quedat per no estar en coa.e,
versa: 6, 4'50, 3 i 1'50.
Gral cabotatge.—Mediterraa cions de trasliadar-lo a la plaza
Figueras hacia estat capita en •
ni a costa d'Africa: 8, 6, 4, 2.
En altre ports enropeus: 10, eta indígena, ingressant
8, 5, 2.
Terç.
— En les primeres operacions pe,
Altura m35, 25, 15, 5.
Les masses intermedies de- realitzin es l'aran experifncies ana
to-erugues, Uta d'ell s te installat
nominades preferente satisfaran l'impost d'immediata amb campament complers amb te legratia i
el 50 per 100 de recàrrec, con- telefonia tense iils. Per mitjä dend,,
siderant-se la primera prefepositiu general, es redueix extraczt4.
rent com de luxe.
näriarnent el material i els operafera
Article segon.—Les noves taS'utilitzaran tambe per a la trace¡Ó
rifes començaran a regir el dia canons, transport de materials ea
primer de juny prtaxim, tant
quació de ferits.
l'embarcarnent cona al desem— Sha rebut la concessió de la ale
barcament de viatgers, havent
dalia militar per a capa, oficials i tel
d'adoptar les companyies de dass.
navegado les mesures corres— Pela inginyers militare es tau.
ponente en retada' amb els fruirá un cementiri prop del canipt
preus dala passatges.
ment de Dar-Drius.
Article tercer. — El Govern
— El nou Amalat del Rif, crear ph
donará camine a les Corta del Maglizern, i que fa poc sha inatigens
present Decret.
a Taiersit, funciona d'a qu esta mi::
Donat al Palau, a 15 de rnaig
rd:
de 1923.—Alfons. — El minisSi les circumstancies hodemanen
tre de Finances, Villanueva."
mer, hi haurä una crida a l'ordrei sct
missió voluntària al Jalifa. En seg
lloc ve l'acció de les forces jalifia
PF1ELUDIS PARLAMENTARIS
nes per a imposar l'autoritat del Mag
EL TRIBUNAL D'ACTES HA
zern, i, finalment, si els rebele ne ata
DIZTAT L.1 PRIMERA SENben cap dels dos anteriors proced
TENCIA
mente, actuaran les forces enana&
El Tribunal d'Actea del Su- d'una manera decisiva i eiolent, si
prem ha comencat a donar sen- maghzemians no logren imposar-se.
tencies a les actes protestades
començant per la d'Almagro,
EL COMUNICAT
anutlant la proclamad ó del
Din que no pasea res de no
candidat romanonista senyor
en el territori del protectora
Ugarte. al qual defensa el senyor alorote, i proclamat el •n•••n
candidat contrari, marqués
d'Uetor de Santillana.
Ei verediele ha essat molt coinentat, puix de continuar el
Suprem en aguaste tesitura,
EL CURS DE LA VAG.
pcdria fer variar el resultat de
Com hem dit a la secció era
les eleecions.
responent, abur el vespre es re
LA DURADA DE LES CORTS
uniren al Govern Civil, sota l
Diuen alguna ministres, i ho presidencia del governador,
afirmen terminantment, que les comissió de patrona deis rare
Corte esteran obertes fina als afectats per la vaga. L'entrevis
ta fou Ilarga, acabant mes tar
últ imas dies dad mes d'agast.
de les onze de la nit.
VISTA DE L'ACTA DE VILASegons sembla, tampoc va of
FRANCA
ribar-se a la solució defina
Entre les vistes d'expedients va del conflicte. Ho prova el fe
electorals davant del Tribunal que el senyor governador, sen a'Aetes protestades del Suprem, se preocupar-se poc ni gens qu e
que la "Gaceta" anunciava avui el públic te un interés gran
per a dissabte vinent, a las tres classim en coneixer l'estat d el
de la tarda, figura la de Vila- conflicte, en acabar la rema
franca del Penedès.
va anar-se'n a sopar. retiran'
UNA OPINIO SOBRE ELS PAR- se després a les seves habita
doras sense deixar cap nota of:
LAMENTARIS REGIONAdiosa per a la premsa, com sem
LISTES
bla seria el mes natural en e
"La Correspondencia de Es- cas present.
paña" rocull els acorde dala
mitja nit el nostre repon.
parlamentaria catalans, i diu:
ter va dosen al Govena Civil i
Afegir,, a en que diu "La Ven dels secretaris ti digné que rna
de Catalunya" cale els acords tenia ordre de fer cap nota, n
dais regionalistes constituei- sabia res del resultat de l'ea
xen, a més a mes de la seva sig- mentada reunió.
nificada fouarnental, una oponAnit paseada elan vist en di
reina habilitat davant la funda- ferents indrets de la ciutat un
da presurnció de lattrepit
bornes ami) carros—com els
desprestigi en qua han d'esfonusaven antigament elr escore
drar-se les noves Cosas.
briaires—recollint els munt
Por-frien saer aquestes e l pa- d'eseombraries apilades pel
rallarnps de possibles esdevenicorrer. Intentarem parlar am
ment s d'incalculables conos- algun d'aquests hornes—que pe
qüencies. Per obra i gracia de
les maneres de treballar es rel
l'actual Govern quedaran des- clarament que eren de notica—
emparedes, indefenses, Es- st tenien autorització del sinch
panya i la Corona a la regada.
cal per trthallar, pera respon
gueren ami) perniles tan va
pues que no peguarem saber .1
LA QUESTIO DEL aLaRROC
es que realment tenien permi
UN GENERAL DEMANA QUE oficidaarneet per treballar o b
he frien per amor a l'ofici i ex
SE Salea RialETX.IN LES PETIposant-se al que pogués pa.
TES POSICIONS
"El Debate" publica aquest sale-hi.
Les impressions recollides 3
telegrama:
hora eón que la soluel15
'Larraix, 14. — S'atribueix darrera
del crmfliete ha sofort un entre
al gandul * Gil Yuste desig de

7

Darrera hora

dimitir en al cas que no s'aproa. ' ha salpresa:o de petites
posmione, que considera ínne-

eeesäries.
Amb la dita supreasió es facilitarla el repetriament de trapes i s'evitarla eo que ara posba, que ks unitat; estiguin
eampacie,e. en petits destacameras, amb gaeu dany ae la
instrucció i del ben esperit de

les trapes.
Aduana: p m a la cona d e Larcaix 145 posicions i per
la
a eeva guarrucia san neceesalas tots ele batallons que vingueren de la península amb
metiu de les opera:lona.
D'aquestes posetions aigunes
estan distants 60 quilòmetres
de la base de proveiment, la
qual cosa, a mes a mea crasser
(melosa, resulta molt feamea
en perico/es de pluges o de
gratis calors."
Als centres ofíciale es desmantel x el propesit del general Gil luele. raes és eert que
aquest, com el seu company geneaal Vailejo, porten un periode de gran activitat, visitant
destaeaments, recorrant posicimas i inspeccionant els earnrantents.
Quan ho creguin convenient
informaran detallaciament al
eaabinet militar da l'Alta Cornis earia, que resoldrà amb
ctomissari i d'ecord amb el Govern les modificacions que es
considerin pertinente.

NOTICIES DE MELILLA
Ammst mati ee feas romhoi a
TIzzi-Azza i posicione próximas
i al tornar l'enemic féu foc des
de Huna. . torant un projectil
comandan!. Eigneres, sIal 'rang,
que s'havia deturat amb la torea a Peña Quiranta. Una hala
traaeaalt el pit, 1 corn quedee
immòbil, per efecte (IM colap.

liana. De les tres bases atropo
sacies pels obrero, els amo
n'han acceptat diles i la tercena que, serrana eembla, fa rafe
ranucia a radmissid deis obrera
acerniadats, es la que impeden
arribar a la solució desitjada. ja
que ele patrona no volen actaclir-hi.

No vol dir atad que el confite
te estigui pitjor. sind que est a
no sha steere
(oinu
e, stnai cionaarta.n can lessentrevep
stut encare resperanea d'arribar
a una saluda satisfacteria.

Aques tes

eita
r ia nen
pogut t en cso
ea
ofi
que
e tinguin, pera, ca:
Malgrat ele escombremaires
expontanis que hem dit, les ee
braries segueixen acumulant.e
. ena
unl
carre
pelo
rsq
g
d ra
sl a feoiruntiaetn
quals

verdadera estiba de inmunda/
clespedint una pudor insoperta
ble. I el governador i toma la
altree autoritats no han sabut
trabar encare la manera de en
luctonar aquest problema clid
ngdziale,:al a7. pqeure aeslausnaalutterdreibisla Junte

lc ellfä
ATEMPTAT A UN EalaGOVC
NADOR?
Madrid.—Circula insistent

"mar que aquesta nit s'ha ,
Madrid un telefonema de León
que l'ex-governador de Bilbao.
aloartit conservador, senyor 11.
guerat ha estat objecte d11, 0-'17
tat.

El senyor Regueral s'havia
gil durant Ia repressió del sal°
asma re la capital de 13Jscala.
La noticia, pera, no ha ata 00"
firmada.

yeedres 18 da maig de 1923
7

ELS ESPECTACLES
“ TEA
,

Catada- Romea
Teatre—
1Mon 3500 A. Comiat de la
opanyia catalana. Avui, diVa(ifeS, tarda, a les cine i a
tu: quarts do deu nil, el dos
C rans exits d'En Sagarra,
'El fea do lea ginesteres
i Caneí d'una n:t cl'istiu
priiaera do Robinnc Aleodre,
LA RENCONTRE
125 d..2spatxa a compladuria.

«~ereeeet-c44+0.044444+4
nVC)LI

cid, per a donar lloc a l'assaig
general de l'obra deis senyors
Domarle° Montó ;Serrano i Ortiz
de Zärate i Francesa Palos,
Promesa real. -NO, a dos quarls
(le jei. 1. frlanoliLa la Peque. 2,
Estrena a Espanya del corte infantil dels senyors Dotrinee,
Montó Serrano i Ortiz de Zara
te i Francesa Palo g . Promesa
real. 2, L'obra de gran èxit do
Josep Ramos Martín i Jaeint
Guerrero, La montería, per Llure), Saus, Caballa' i Diaz.—Demä,
dissabte, tarda, a les 4'30. Gran
maiinerz de moda. La can«) de la
Rambla, La montería. Nif, a les
915, La caneó de la Rambla,
Promesa real i La montería.

a la Rambla, La rúa (18605, El
Pla .de Palau. Arribada deis
v oluntaris.—Acte III: Un assaig
als Camps Elisis (1872). El
rei Anuden davant del eadaver
del general Prim; L'abdieació
(187. 3), El 3 de ganar de 1874,
Mort d'En Clavó (1874), L'apoleosi (1023).
Grandiosa marra ahora!, dirigida pel Nit d'En Clavé. Noinbrasa c omparscria. Banda de
cornetes. Decorat nou deis senyors Bulbena i Girbal, Batile i
Amigó i Valero Zabala. Presenlaeió, estupenda. Vestits Malatesta.

tfr".'N4444+1.0•444444444

Inauguració de la temporada de
cine. Dissabte, dia 19, tar da, a
dos quarts (la cine. Nit, a dos
quarts de den. 1, La xispejant
'tal-líenla El 'Jadia, pel gran Harold. 2, El mes gran esdeveniment cinernalografie de la temporada. A benefici del públie, es
projeetaran integres les durs
jornades de la sentimental pellicuia
EL COIIT D CHARGLAIS
Protagonisles: Eva May i Vilhelm Dictarle.

Principal Palace

tCompanyia do sarsuela I
opereta Plnedo-Sallester
del
Teatro de la Sarsuela, de
Madrid

ICompanyia d'operetes i revistes del

Avul, divendres, tarda, no
ti ha funció, per donar 1/0c
a l'assaig general de La estrella errante. Nit: Inanolita
la Peque, La Montería, per
1.1eret i estrena a Espanya
da la sarsuela en. 1 acta i
quadro5, música de FeMinen baríton i cornposi,
torJose.p Lluis Lloret,
U ESTRELLA ERRANTE

Reina Vietú- !Teatr
ria, de Madrid

J; ESTRENA

*04+94444+444+64.44444we
044(~42.40444,4+.44144444,

4 eatre Novetats

1

a Barcelona del divertit vodevil en tres aetts, d'ilencequia 1 Vcber, adaptat del
francès per J. J. Cadenas i
Gonzalez dcl Castillo, amb
música del mestre 'Vives,

imporadd deu 1923
Gran companyia cómico,
dramätica del

l'aíre Lara de Madrid

[1
44

Director (l'escena;

„

n "

g

U,:za funcions de moda, a 2
dimeeres i diven-

e

be.,X...,e,:e.1-3-~0941->>>>2..44
41.143-14•Xmlee-..1-»;,~ >04:44.

prenent part en la interpre.1, Meló Francisca' Torres,
Laura Finillos, Rosa Fontana, Josep Moncayo nitres
principals elemenrs de la
curnpanyia.

2
Fsnanynl,e 2
2

Cc.:4-az,s-la ce roCevil /gran
estaectocies ae
SANTFERE I DERZEB
Pnrzera atiriu,
ASSUMPC13 CASALS

cuztro estaciones
.,>exe-44444.-c-i-eez+ve+cee-Ge

n;
,.. Las

Soul . i4:ven1res. dio 18 Ce ini:z
Tarda 1 nit
7c)III II.%
aTo;ar el cletorat I assalor

ruxcio

gl'ane:e

del magnific quadro de la
revista El príncipe se casa,
I
desconegut en aquesla ciutat,

K-1-.949>,5,34.24+3-.14+11:).4-44+1+.5

g a obra

CLAVE
Verrer.arl (Poi4.

[di

larla a dos /loar!,
Ea iloga Cn air, I Pet:I. Patiald,b, en C. Niz. estrena . CLASE.

Teatre \'ictbria
• F.
i Frau-.
: niest • es Dlai i Conti
• mdres, 18 nlo maig.
quarts de a
liar. I, Pepo CallarF.:olimos de viento, per .Jo.
Lluis 2.1tmen.4
. Vidal, etc. 3. La res Ja ECG aquí "Nandu". Exit
a tres
1. La snr‘n n da
- E! saerlstän do Santa
ella de l'upereta en
nuadru, d'Alfons
deis
i Gimen°, La
1-:114,111-Iii

.— De ,able i
cartells
aviat be- e e:ei. primer
Ferran %/anejo.

Noti
CHT^I. 11v:5 e.e !orzuelo de
CA ALLE

TEATRE DF, NOVETATS

55

• (t. v , Hres, 18 de maig
dais, no hi ha fun-

g y

,

e

renIarei

DcaM, dissable, debut deis
famosos harrisles Los Pop- 2.
pescus.
.w.t.+404-41-3.444.emes4.4444444i
Zeiee4G-7-2-64-e-i+O-C+0+&-g,

ELDORADO

en TERRE INHUMAINE
de Franvois de t'alud
Dia 21 maig, Gabrieila Rabino
et Alexandre
en DEMI-MONDE,
de Durnas (fill)
Dia 20, tarda, a les cinc, La rencontra. Dia 21, tarda, a les eine,
Tarro inhumainc. Es despatxa a
comptaduria.

; Gran corepa-n;:ia de sarsuela i opereta
ZUFEOLI-PEfS'A
Avui. divendres, tarda, a
les cinc. La celebrada ope- DS
p ela en tres actas, de Leu '..;
l'al],
;
LA MUJER DIIIORCIADA
— Fastuo.,a prcsentació
Gran exit de la companyia
Nit, a les. de Ilec,Irena de
l'opereta en tres actas, de
Leo Falb.
La rosa da Stambul
debutant el c,lebrat tenor ,p
JOSEP (.OULA

TIVOLI

Dern5, dissaldr. larda, La
Rosa da Starnbal. Nit, La

Llibre d ' Arrnanii Oliveros, müsica de l'eminent bariton i gran
compositor

°

Luda i ro!. izrandie.its

4-1.44.”4.4+4444.0.11.11111~04.

Criii

Teatre Espanyol

D;ssable. 19 de maige
Estrena Gensacicnal

CLAVE
Narració aneeckitiea de la vida
del gran (M'inda, en un prüleg,
lies actos i 16 quadros, original de JoaquIrn Montero, amb
la eooperació del.; Chors de Ola.
vd i musical.; del
mrstre Pou.—Titols dels .qua((vis. — Pròleg: Al portal de
Snla Madrona ( 18 í I —Acta I,
P!ffia del Padró (183 '.1 Mert
d'fin Coeli() (1851-, Jardi tie la
Ninfa (1853 , Capitania General (1851 —Arlo 11: Al taller
d'En Pitarra (1660,; Un baleó

mujer divorciada.

JOSEP LLUIS LLORET
Prolagonisles
Pineda - Mir - Eallester . Vcndrell - Borl
Di rigirà l'orquesta
JOSEP LLUIS LLORET

44..3.44.44e4iDeineet.a-,>«,,,e4->

tte la rarraC41 popular atecddfito
de la sida crrn gran [hilada . porlada a l'escena catalana . Myldido
en 4 actts 1 16 q uitares, original
d en Joaquim Montero.

Gran Teatro Cortita! i
Gran C:nema Bohemia

Dissabte, ni!, estrena:

•

La seAorita sin nombre

•

Tea tre Català Romea

Aval, invündres . lardo I nd,
cesas éxIta. Lei Del lindes Iö.
reaa bulla I Amor,
vapor. Si e Ida edleld de 11
f al
e 1 aIl pel Innii t d'aelnalltat Fasta,
Ca la cor; anació de la y ergo dale
Deeemparats a V•laaaIa, ci,,,,,i. i
5 1 • 55 o pirt1a,r de lo grandiosa !lulo
fi aneisa
LA CILLA INDOMITA
El einmal fa-ro 11e 11 naarca
I n'aersal I' Ilui Gata dual bandas
res, per Priscilla Osen.
INIql/e5 Una

K..../4.444:5444.4.4.0.D.Ce•>44eeee..-44

IIP. ba guanyat. la gran eacera TEsto ..2olin a una velad-.
tat de 1323 ton. per llora. DeainnPu entalegs Plaça Catalunya, 18, Aut el/16bn Salon

Grans artits

El mi ll ar recaristitunt
FORTOSINA

iniernacionals

4

AVICENA

Dies 20 i 21 maig

PREU: 4 PTES.

• • CONCERTS : :

Substitueix l'oli de
fetge de bacallà

Teatre del Liceu

OLYMPIQUE

Df3sal-de, 10 di rnaig, a tres
quaris de dco del vespre. Tercer coneert de primavera per

de Marsella

i'Orquestra Pau Casals, i última
naitH(3 d la eminent pianista

Fanny Cavics. Programa: 1, Ter
cera simfonia (Brallins". U.
Concert do Schumann, per a
pian.
Toccata i fuga, litob : Necturn 1 estudi,
irn
Iditli
I.)
n
1
0
SL
I FI
aP
da Sicfird ,51 - .eiler .!. Obertura
de Leonora número 3 (Bembove n). Es derspalxa compladuria.

tçj130111
De venda: Vidal i Ribas, Segala. Casa 'Serra, Farmacia
Creu Roja. Vicens Ferrer i
Companyia. i lotes les bones
farmacias del tirón

Camp de l'Avenç
A les

430

tarda
i

04.4.11,494444-9.e4

3I95230MUUUMMEISKIEMMU/SERVRWURVIIIMIIIIIIMII

u
u
u

f3ff5alil ff H2113n113 All111 1) 1M8lliSHHI

81LA EOLIAN
FILL DE PAUL IZABAL

SERVEI DE TRENS A PARTIR DEL DIA 19 DE

Je

ritmo

cl

DE 1923

Tousic.

1.ceeeeeekseexieteeteezece

Un Minerva

Novelats. Centre de Localitals i
taquilla Hipódrom. ,Servei TautOmnibus des de la plaça de Catalunya a l'ilipädrom i ViCeVef ell-Vw-144:14+0,(X-j4+2444474-Ne Pa. Preu, 1 -50 posseles trajee; te. Servei da restaurant i bar.
Cinema Princesa
I 4.4.44$44444~4~444-eted
Gran vizt Layelana. Avui. di_
3endres,
Esquivant el

Gran

dar-

IM11•••••••••nn•••e•

rills del Yukon, 13 i I i; La

Montserrat

LA LOCURA DE DON JUAN

per deu única dies al

carruatges,. 625 pessetes. Impostos compresos. Despats de
localilats: Taquilla leal re

episodis; El prernI oros, Per
Reid, Ajuria; La filfa
indumita, jornadas: Fatty
caiant, de broma continua.

TURO.PARK
- • _

i

eirculació: 10 ;m'E:sales. Entrada general, l'25 pessetes: de

cop, Els perills del Yukon, 9 i

s

p

dia

B ar c e l o n a (MagO ri a ) sorts.

4-341:+>>>1re4.-eee>1›0«'-,Ne.Ne

e

restaurant i saIon s especials
per a banquets.

D licio os 1 eronialr.rafa
clee
nema. dlbsable ,
larda,
inaugUració (Ir 13 gran °andel.
cid de tocaos. a, Il a les den:
inaugurad° dr la 'temporada
(risa, lamelonament de 1,5
naves atrare.ons i gran
casto:II de foca artificial',
per la casa Estapf, 1 V.
Cabailer .valil•nela.
Fer,e1 es etial d'AutOmnibua. Placa Calid ltYa Turd
cean e0deveni ratni. El aalt de
la mart . por
G. Daronne.

Hipbdrom

Caval:s

ARISTOCRAVZ Cargo
FZLAU DE LA ctuarieaTocriana
As Li, dlvçl,drcs da tis o sud.. rs
cospliNarall
per a la rerriti especial de 1, -5 riS
1 11 (111111M115,. D114 111s . 1,111 rdoarn:nienl. Eslicua de la supcipi 6dueCid Wslólica.
1SA3EL DE TUDOR
EL FAVORIT DE LA REINA

S-X-X1-24-2.24-PeCre-2

Carretes de

tri4,4454424.1-»244-2-keeielleOtev

Avui, divendres, popular
tarda, a les cinc:

I

Castafiaga.

KLJRSAAI._

Companyla da comedia
CUELL - TUDELA - AS.
QUIERINO - CORTES
(Telefon 4134 A)

Nit, a les den:

Avui , cliv e ndres., tarda, a un
quart de cine. Dos escollits partits de pilota a cistella. Nit. a
un quart d'onza. Dos grandiosos partits a cistella. Primer,
Barrenechea i UrquIdl contra
Soto i Salsamendi. Segon, Frederic i Palau contra Oscar i

tomba india, i última.

Diana ,Arrentina Excelsior

EL VATICINIO o S. S. S.

Palace

Diumenge, 20 do maig.
Gran premi
.A les 3 11. 30 rn. Prens: Eliiire

.\v,i. (Uvrr.dre,, Els perills dcl Yukon 1 I i 12 epicidis: La tomba india,

banderas, p r Priscil la
¡lean; El diabla amb faldillas, El 7101 d'En Fresquera.—DiuMenge, nit. Els pe-

eiel.:14.7,5ea>1.44».:40144.4.e../4.4

NIN

Principal

QUI]rt

cera :mimada; Sota dues

e

CLAVE

la Pista de gel,
a ni b
esrnerat
servei de rafi!

Aviii. 5 i ü La filia indämitc;
ES quatre dables volados-e.,
J i ni m y Sarnson l'aventurar,
Atmors al vapor, No bavau wisky
fr'r9.1-Creee-C•91-1)i,›X•Zi

ESTREY.1

El präzirn dijous, dia 24,
Inauguració de

ESPORTS

Vrr1!hìental-rerr5-Vialkyria
•

PARC

Tango - Tzigans TIndall.

Avui. divendres, 18 de
maigo, a dos quarts de sis,
522 audirió. Gran colocarle
part el mestre A.
Lapona Astort i una de les
seves mes avantatjades deirabies, que interpretara
obres de Couperin, Handel,
Schumann, Chopin, Grieg,
tI concert a dos pianos de
Mendelssohn. I audiciú del
1;r:1:1
gUe.-Direeciú artística: F. Longäs.
Tm:llameas com
costuni.

Dissebto. 19 malea

EL GRAN RAYMOND

el+4.4444.444.444.+44.4.444.6434

442 eeleee4.9-X-0.evee«,~

Saiä Catalunya

Gran Teatre Espanyo1

A9lat,

c.44.944-2444-43.44-Heepaefteate

DIVERSOS ---

--

setas. DerMi. de I !lit. a .1matinada, el Gran gol. Entrada amb
consumaciú. Tardes dies feiners, 1 pesseta. Nil. cadires laterals, 2 pessetes. De set a dos
quarts dcu i de una a (Naire ina tinada. Aperitif - Diner -

Frontó

Aval , dlvendres. ‚trans scsslons.
1T do la edricata tdmica
Amor, al vapor. EXIT.
da 1 sise/3a »martes de La
I la Indómita, septna edicto &I
c,aaassal d'aclualltat Feetcz
la Caronació de la Verga dale
ce do
Dasernparcla a Valénda I cl film de
g rsrallds lotera
LA CILLA DEL3 DRAPAIDE3

A Val . divendres. moas. Ult, nIs Cien
de 10011 mes ,r la de Jae;.e c,ppan,
del vide
Cnerlot, Criqr Ile hcspi- e
c
cò vritaUle
aveces mundial. yo, .f
Cano perd la dilea, rer Afie d Jvee, v
Ton,aset entro azstniurs br wila rol,- 9
1:1 ,111m,i, la g r an maroma
I' ally: Na,, uh l'elqUirrIal . are:›ea),t
expt rlield a Irr re:rieles polar:. luna
Si rabies. 10 /lleno, lle pensiltais
esposar I . s g ines Vid. 5 is Sra -s
eaprdiclo; :14.; l'assumple tdü,
Icre,, aat • ;00 0 1:agi p,id,..tiat.

e.

Ulitliu nade

4.

1'50. Nil, cadires laterals. 2 pes-

- -

GRAN SALO DE MODA
retocareES a-ELECTE3

ea

Dia 19 maig, Gabrielle Robin e
et Alexandra
en LA RENCONTRE
Dia 20 maig, Gabrielle Rabino
et Alexandre

,

U pa».
n
11,0(01 cincel del ¡elle
lo espanyol . N n . a tres qua/ ta
• deu: Pri,,,er. la earsu e la ett lit,
cites Las campanzz da Careldn, por
0011ble5 1 1 91 , 1 ,enyOrete!.. Perol
s ori•811 al 1 Ciartia 1 eis eenyoi
• Colas llont E. 1 al.). Coplera: rert,t. inuner acle de 11 sarsdela El
di,:clo en e) poder. r ner
Carra v en. narria
I el,: senyols Llena 11;
1,uno -lo 1 Girela,, uler; errerat I 11..1
115111 n 10,/ per ,i rada o bra, 1.15(11/

Palace Cine

Avni, divendres, tarda, a
e dos quarts de cinc. NO, a ,..,'.
les deu. Projeeció de grano
hell lentes, Les t'alabeadas
atraccions Gabriel Lordy.
mandolinista La gentil ba1 ilarina Margarida Díaz. Debut dels originals
TAKKA-TAKKA
r1.,
YOGATARO
4
3::
cards i r bancas javanesos ::1
14, El popiliari, .., irn .
i,
SANZ - SANZ - SANZ A
i i grandiós èxit de la simpatica erineonetisla
MARIA TUBAU

Telèfon 3.5 0 0 A.

331)t. , dio I a de mal? Al 11'23,
Inau ur nnO ddii emporrala darn' DEBUT de la gran companyia do
rarruela . opereta i revistes ePriaida
Irr &He Baut. )1 blres dIreel 1 5I
Ga reiadoes Ricerd Sandra I Josep

y

TelPrOn 314 A
COLISEU DE VAR;ETATS
Temporada 1923-24

.

,

Teatre Còmic

L u,a

+1.3444$+efre4444444444,,He

Tealre Barcelona

2 ESTRENA

73n
Teatre

SOO AQUI (Nandu)

eeeeZeK1-341/4e.teeefeffliee

LA ESTRELLA ERRANTE

obert rabonament

.1\ (ir. La novel -la de lord Byson, El deliri do la velocitat,
filatrimoni accIdentat, El marinar, La filia Indòmita,

sorullds de Vallejo,
Galceran, Salut Rodríguez i
les altres principals parts
de la eompanyia.

Avui, divendres, estrena sensacional

wa sua-usq

%hit, 2 de Juni da 1923

J-

Teatre Catalá Romea

les deu de la nit,

I CINEMA NOU

Cada dia
mdt, de la temporada

AVUI, DIVENDRES,

ESDLVENIMENT TEATRAL

Teatres Triomf 1 Marina

Teltre ViCIória

En combinacló amb la Companyia del Nord
TI1ENS ASCENDENTS

Barcelona (Nord) surtidas

5'59

arribados

BU

Montarte'

'illENS ASCENDENTS
sortides.
Montserrat

•

Barcelona (Nord) arriba d os.

I

•

6'20 5'94 127 15'23

•

913 2'45 1613 1915

.

322 1243 1531 1T57

,

1115 Ii27 1315 2115

•
•
•
•
•
•

En combinació amb els F. C. Catalana

d

•

TRENS DESCENDENTS

ri A LLS

.

iTr71

8'39 13'29

8'40

113'59 16'18

arribados.

•
•

TRENS DESCENDENTS

EDEN CONCERT
—

.•1sallo, 12. Tel.'..fon 3,332 .1.
El muslo-hall do les oares
a dos quarts de
filariet:na la yankee i la A. Bärcena. A03: Els diumenges i Wes
feiners els preus seran: tarda,

Camina (Mageria) arribadas.
▪

(/)

12'43

sgrtides.

Moniserrat

Apuesta trena noma clroulen

.

1503

diumenges,

15 '31 I
18'2U

Je

17'32

Je

19,20

"n't 7

El

•'S ! r Eil 121111 a E 1111E11 IINZZE

italnu ri aun r112122atillel•

.jauzen.....zrzarincrumumetEnauuenaminamozoweinsueaursummigruis5rNERAIna=it
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NEVERES

ALA')/1A, URALITA,
AMER1CANES, FOCA, OS, etc.

-----

Marques:

S:e...i:Pw r.'.

a

Gran assortit en iota classe demonios per a ge:a ,3. Pa,
Iles per a granisats, Trenea-gels, ele.
Gran cateo en peladores de les mes acreditadas marques
Artio/ea do superior qualitat per a cuina I taula
PREUS reiour

117

•

re

rewreurs
Li

SOCIATS RAMBLA DELS ESTUDIS, NÚM. 8

•

rommungisiaaeinnarinniresimicriumisiorezzoimcwiummwmailimazi

LTD.
CASA CENTRAL :
;Ltit: Carcelona, Nao

CAPITAL 1 RESERVES: Més

Lliures esterlinas 13.000.000

de Cataiunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia. Paris, Nova York (8[811018), Bradford Manchestet
24 Sicurs al s a l'Argentina, Xile, Perú, MeNic

Uruguai

.1Z393r.n (VAZ73M1EK.

LA PUBLICITAT

Divenclres 18 da maig li1274

migNIONIMMEMNIIIMMEEREB3311131131111NOMIBUIRWMOMMIC

GRAN S MAGATZEMS

E
E

DE

o

Eil

Placa Santa

LES

24,1.

Servei Municipalitzat

.
11.11».41111.60 ..... ............... 1.14.811•11.n••••••••••••

TELEFON

CENTRAL:

2480-A

SUCURSAL&

Balboa, llotra 1, , Bareeletry Tel. Distriste IX
IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu
A. 1895.
número 201—Tel. 264,5 yt ,
•
a
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
Horta, Major, 27.—Tel. 99, s.
•
236.—Tel. 238 S.
Sant Martí, Muntanya,
yll Poble Soc, Campo Sagrado, núfon 234, S. M.
mero 24.—Tel. 3400 A.
i
Hospital Clinic.—Tel. 332 o..
311 Bans, Canonge rinernat, 10.—TeSarria, Reina Elisenda,
leían 104 H.
Ion 107, H. .
Gracia
Sant
Gervasi,
Menéndez
yni
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
El pilblic pot utilitzar també els telifonsdc iris Tenincies d'Alcaldia i quarterctsde la Guàrdia

Districte 1

Menjadors

r mito ris

Do

1 Unió d'Empresaris
de Pompas Fúnebres, s 1
Anna,
.

E

PREUS BARATISSIMS

UN [I PURLICITIT, PHOPIE11-11

Serveis d e la Companyia Trasailäntin

•

vol
tis
E

442 CAR WIE,

E

teimerienz

a
a

44

(D orrura do ¡'Ho pila!)
E

a

N

iE3EEDEütägEgi631111MEIGEIEUVilliiiiiiiiiIIIIMIEIREMEEIEMIEE13[11

S Manufactura de Gèneres
de Punt
1111311spnggit3
Caael de Mar

ne

Planxa
ondulada de
120 per 75 cm.
Ptes. 7'50 m.2

AgA. 37-13 7T-43

(Barcelona)

Plaque. da 40 a 40 cm.
Pto.?. 5 . 05 m,

PER A TEULADES

Cifra tots ele indicats serveis la Companvia Trasatlantica te establerts els especia19
dels ports del Maditerrani a Nova York, porls " del Cantàbric a Nova York i la 1Mia de Barcelona a Filipines les sortides dele quals no Eón fixes i s'anunciaran oportunament a cada
viatge,

Materials Ermats ab amiant exdusivament
JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Port31 de l'Ana!, 1 ¡3 pral.:: Teleion 3344-A
r
Fàbrica a 5arri ä

LIN1E8 A LES ANTILLES, A1EXICO I NOVA YORK
El vapor P. DE SATRUSTEGU1 borlirä de Barcelona e: 2.7.1 de maig, de València 1 111,
de Màlaga el 28 i de Cadiz el 30 cap a Nava York, Ra y ana i Veraerus.
El vapor AIFONSO XIII soriira de Bilbao Cl 17 de maig, de Santander el 18, de Gijdn
el 20 i de Coruña el 21 cap a i Veracruz..%dmet carrega passatge per a Costa
Firme 1 Pacific amb traehord a l'llavana.
LINIA DE VENEZUELA, COI- 0C:1E1A I PACWICO
El vapor MANUEL ARNOS snriträ de Barrelona el 10 de malz., de València el 11,
de Málaga II 1 3 i de Cädiz 'el 1; cap a Las Patatas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de la Palma, Puerto rtico. flavaaa, La Guarra, Puerto Cabeilo, Curaçao, SabaniPa. Co.
Ido i pel Canal de Panamh a Guayaquil: Callao, Mokendo, Mica. lquique,_ Antofagasta
Valparaíso. Sortida 1 7 e Valparateo e! 12 de rada tocoant per la inate:xa ruta fina a i
La Guaira i d'allí a Puerto Hico, Canarizts, Cädiz i Barcelona.
LIN1A DE CUEROS AIRES
El empor REINA VICTORIA EUGENIA soil:ra
de niaig de Barce'rma, el 3 de NI1,
laga i el 7 de Cadiz cap a Santa Cruz de Tener :fe, Montevideo i Buenos Alfas.
8ERVE1 A FILIP1NES 1 PORTS DE X1N4 1 JAPON
El vapor C. LOPEZ I LOPEZ eortirä de Cortinya cl 21 de maig cap a Vigo, Lisboa i
Cädiz d'on surtirii el 25 cap a Cartagena, Vaiitncia i Barcelona t d'aquest port el 31 cap
a Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Mana. llong-Kong, Sanghai, Nagasaki. Kobe i Y okohama adrnatent passatge I carrega per els dits ports. i per a adra.; indrets ami) cis pals
hi hagi es.tablerts serveis regulars des dele porta d'escala abans indicats.
UNIA DE FERNANDO P00
El vapor SAN CARLOS sortirà el 15 de rnaig de Bareele•ä::. el 16 d,-! Valkteia, Cl 17
d'Alacant i Cartagena i el 20 do Cädiz cap a Las Palmas, Santa Cruz z.le Tenerife, 8anla
Cruz de La Palma, altres escales inlermedies i Fernando Pdo.

Aquests vapore admeten càrrega en les condicione mes favorables i passalgers ala
quals la Companyia dóna alloljament mol cómoda i tracia esmerat, cona /lo ha acreditat en
el seu diletaL CCLVIII. Tuts els vapors tenen telegrafia Cense lils,

BARCELONA

E mmenniumunacm2nerin 21211151E113 EIZIE111311111d11
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Xinxes

E

6 CILINDRES

in flasnl patenlat lAcANTROL IC!
extermina per a neinpve , Unle producto
que es ven a prova ein el denpatx Dr.
lino 14. De venda: Srs. namis 1 Soler
Vicens Ferrer, Moncgal. Intiman I Oh:
t'eres lada! 1 Illbas. Caroveli 1 principal>, drOaurries. 1410111a d'honor a l'Ex..
posIct6

Llet

Estigants
Al cor de la Coela Brava,
gran edifiei, ex-convent,
anib cel.les disponibles per

Aigua riquissima i abundant que neix da

roca al mateiz convent.
Vista pandramica del Golf
de }loses, lides Mecles i Cap
de Creus. A minuts de la
casa hi ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'exeursions. Per a infores,
a l'Administració d'aquast
di g ri,
a 10 i de 7 a 8.

E
No o'hi ha cap au3 dani majar satisface)
e

Tals cls da la san rtaci ti doblea el prn

condensad
II

zigg nunrArlannug nnrg url T.1 3 9 7: n
feli/737,,,
,c44
ee7

Casa amoblada
,

per hogar a !g anta C .(dms de Fa,
nes. A cleu minuts de les ”Termes
Iteral/n: Port.al N/tu un.
malo 4a. segun. prItnera.

PER UE?

1213nU1.1! 72

Perquè STUDEBAKER cs construit per les Urliriques Inés
irnportants del rnón en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció perrnet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categeria, que abans de rentetre's al client sán sounes3s a mes
de 9.500 inspeccions

València, 295
Salón Studebaker

PA RADELL

frascodemwmakon
FABRICA de penetra 1 10 11 5 do Valen.
ti Soler. .1.enortll lunnenn en ¡taba,
(finen enlauln trescOs t Cosiste. Estoma
nota lat les
SSO pie s . mire. vprata
de retalls elm dtmus 1 dIssablen. Avinyd
noto.
. entrenoi . annarra ', erran.
•

Pons

Passeig

i9 7! El 7 3 r rl

es la

de

E

TAP119801) Flauta. La rana mes Important d'Empance'.
Esponalitat en t apis co! religiosos. Expoolcid permanent
enadros a Foil gravill s . olengrarles . etc.
Tabrieaeld de Mares I nvolllures.
:so
1-milpero censo 4isllar aquesta casa.
F. Itlontraleon Estero 1 (final PoetaterrIssV
Dime u selcS netelfcm de debil el rostro
carril de palla acht. 5. tionOrat, 7, negon,

rajrior

p

primera.

BeLICELONA
lsidor

Ei

Cura rápida

Espanyola

STEVENSON I ROMAGOSA 1 Cm1"

Z 3 r2 E

SARNIciDA
-farmacia •

Azada

t Gt M itt

Trituradors TORRAS

de Gracia, 54 el

me
ZIDEIMMMn2TErTMEeNNeNE2MEEMMUSIMEI

Els tnes acorten/tics it, meS dorada 1 rendanent.
Per a blal, Pe moro, sacre, ca•
nyella, pebre, terres t tota clase de
mlnerals.
E/militeis en el pagnment.
ANGELS. 10, TALLER.
Visiten l'Estant 3001 de 13 Flra
de Voltees
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