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UN PETIT GRAN PAIS
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VENCIS DE

LES CIITATS KANES

En bell morir tota la vida honora. PerZ, una 'larga agonia
miserable desfà l'encis de les belles vides. 1 aixb succeeix tant
Les ciutals holandeses
individus com a lea collectivitats. Els Dartits polítics cauen plenes de poesía, /non mes pueplc dins aquesta noi de la vida i la mort. No hi ha res mes tiques que les ciutats flamentris,: ni mes lleig que l'espectacle dels partits ngimies arrosse- ques, que, tant be sún. Cada
enitat 'holandesa conserva togua la malaltia mortal anys i anys, més mereixedors de la retalment . en parzialment aqnell
/mg/time:a que de la pietat humana.
Ijaespectacle d'aquesta mena el dóna, ja fa temps, el len- aire de fina matenconia, agua
intens patetic arqueològic (...,
mejsme. Pon i nombrós fou un dia a Barcelona, i porta entu- ciutat de Bruges,
noto ciiria
5issmcs al cors, i vots a les urnes, i esperances vermelles als que itie cona la vida de Bruges
aperits ingenua de la massa popular. Prop de quinze anys dura es paralitze en el segle XVI, i
dperitale vigorós del partit anomenat radical. Després vingué des d'aleshores fins avui dia
despeada dels entusiasmes i el xinolleig dels prohoms i reste intacta per a detectare:,
abproh mns en cha negocis tèrhels i en els afers municipals. de les generes modernes, ami
cabdill, en tornar de les ArnOriques, aparegué sense lauréola mateitc les ciutats holandeses
volucionaria i es manifestä en un nou aspecte d'industrial aturaren Ilur solue,iú en ti segle XVII i ens han conservat
la poiitica. tn personatge de l'antiga Esquerra Catalana po.
fins ara gairebe intacta Hiur
té dir: "Aquest home no és un polític. Es un aventurer".
greda sis &Jet/lista. Pera) així
L'edifici del lerrouxisme barceloní s'ha enfonsat. Totes les colis les ciutats arqueolegigtie,
m'emes d'idealisme que hi pogués haver, jeuen en terra, fetes intactes A Bèlgica sún rarissitrossos. La "Casa del Pueblo" espiritual esta definitivament mes, a Holanda sún a tocar
llastimosament ensorrada. El lerrouxisme ja no és un partit. unes de les altres, gairebé totes
elles creuades per canals on se
emes és un cadàver de partit, fred, podrit i descompost.
reflecten 1,2s belles amigues
Però entre les ruines del lerrouxisMe encara queden cOVeS,
tele, .eopinigs, recons i forats. Les peches despreses de l'edifici arquitectures, en naveguen vis
bells vaixells rabassuts, de lent
eigut eón habitades pels IlangardaiXos i espécies similars.
caminar.
Els llangardaixos encara troben la vida entre les ruines mig
Les ciutats holandeses han
smegades pels esbarzers. N'hi ha una colla que, encauats als tinta el bon post d3 no desilota dc representació popular, especialment al Municipi, treuen truir res, de no refer arquitecei3 última profits d'aquestes ruines. El partit ja no existeix.
tura privada ni pública bo i desPerò subsisteixen els interessos creats pel partit, i el rètol, i truint-ne d'altra d'èpoques anteriors; no han sentit mal la
algunes actes escadusseres.
No els parlen de reedificació de l'edifici, als llangardaixos. fretura de la moda perquè no
han sentit mal la mdiga del
Eis estan bé en mig de les ruines i dels esbarzers espessos. Allí
:roben nodriment. Allí encara hi ha taula parada. Taula per a bell contemplase La eapacitat
admirativa i fruicional deis hopocs plats, però plats poca de bona menja substanciosa. A les landasos
. deu ésser, dones, sulaces hores, els llangardaixos surten, voluptuosament, a pren- perior a la dels Ilatins. En les
dre el sol.
nostres latituds, ululan y e una
Els rrtillors plató que queden a la taula decadent són les ac- moda nova en sentsm du
Deu o dotze actas de regidor de Barcelona, tres o quatre de da el desfici de vestir-la i
diputat provincial i un paren d'aetes dc diputat a Corts formen nervament furiós de la moda
l'ipat dels Ilangardaixos. I aquests són tan golafres de la bona anterior: ene cal aleshores desunja, que si convé prenen les actea al primer que passa, per truir de socarrel tot el vell
eonstimir copiosament, de bell
peque trobin ocasió i complicitats.
a la moda aova, damunt
Quita acabarn, aquest espectacle? Quan veurem el camp po- 5100,
d • aquelles ruines. A Holanda
tic de Catalunya net de ruines lletges, lliure de llangardaixos esdevé que si per ejos una moepugnants? Quan seran enterrats els cadàvers de partit que da arqt:itecttinica arriba a imharassEn el cerní i destorben el-pas alee forces noves, joves i posar-cc, les nor2s coustruees, empeses per la idealitat?,
citsns al gust del dia es fan al
custat o /11és clllt — si de to-.
ta manera sla de construir
quelcom, inai al damunt u ese
„son
Bes-. Si no cal edificas: res,
ia rnet
irholandes deixarà, sense cap,
neguit, que passi la moda;
malgrat les rivalitats que allä

de les Converses filo-

logiques

lletres

..3xi .-, teixen entro vila i
(11.1C Cl cataló de les nostres

hiE4 per a ulla 3ille9ijía
LLUIS VALER1
.,, en im ce.mentari
•I-a Ycu de Lataluaya",
- 1;20, assenyalava la pas,,,,a que la poesia de Lisie
ca, enlla;ades. Passió i retólama s cendra. Valdró mes,
no en iessim dos substansine doa moments d'un
Ten, en la poesia de
es aquet transit de F.,in
...abre. 1 la vida, sota t'a
...a, es lambe tra tranfit
larga agonia, roent infern,
Els cants amorosos gernenilang . a inuncible.
suatis llunyanies coro-la semor humida
e..
tradueix en un ardid.,
S r! 7...
a be panteista, d'obrir-se
el
el cor rs sacrifici. L'opfmitent no dis paraules
i ,i'e;mena, sinó folles
o /a mort. La paesiú de
clama amb accents retä: . 11nm:a submiisió al Desli
i
7,n-ança es la cendra que
hez:
pea t als paltos.
Cari,
1 ha combatut . aquello/
pesen Ltda. Valen i sota
blial:eGpeare i d'Auzins
' farc '. • C. -• ..:nrr.; la pas:-..iú
ur.a abra resplenc:or que
1 l'amor desesperat que
ormesst l'autor de "La
altres vestits que aquell
tynit
amis, que senda la seia
u cas decirte per la
amorosa. La lirica de
1- 1,L
ra es de la maltiNa
te
bornes flamejants. La
•n
cr,:-.rtur, per a sempre, el
'•••
so'aretot després de
tau tr a,-juilla del "Camic 'Non",
pres5 d'arn , r as se
•

.

-

3hip-boe
' LAl:neu

Girona dedicara una
ir Ira StVCS
traXiMel SeSSIOUS a ¡son,,.
M, la lac
a:aria de loan Bada. El pae113f :dial de
Palo! hi prended pc7t prin

cite:eme

' -Y

e vgirt, editada ter la casa
4. 1'11' de Pc,-Is, la famosa obra de
Cc ro nlinez„ "La vida austera".
Nit8idadm2
eatald pa sertyor. Charles
etmen,
sp r

toda 1fa7t1 i Mantel': auto.
e' 'Ers a ?
lindar", té a pula de SOL'
b!. «en llibre
ponnet.

publica.

cions abundi cn faltes de sintasi i
castellanismes de lexic és ¡las a cert
punt explicable. Perd no es compren
que hi apareguin tantes faltes d'ortografia i encara incnys tantes formes
verbals erre/tics. Es vergonyós de constatar que nasa gran part deis que avui
escritten el català no sisan pres la pena
rrapendrc la conjugació dels verbs catalans. Na es tracta aci d'apendre un
musa de regles sintactiques mes o
menys ccanplicades, sai llistes interminables de miaus a reemplaçar per d'altres; es tracta, simplement, d'aprendre
memòria uns quants paradigme.s,
all, que tal altres terres fan els nois
l'edat de vuit a nou anys.
En un paren de números d'una pu1,11cacit; catalana harem rcgistrat les
segiients formes errZoies: t aguce per
poder, vcgent per s cient, :amilane per
prenguea (imperatiu) per trenca, ocorecguent per acta-reta, i, en
canvi, podircm per poguéreal, manteni
per wantingui, havés per hagués, estés
per cstguis, con!radeir per contradiu.
Un catas mitjanament instruit s'ave:gonyiria que li pogue7,5in retreure naver cscrit, en espanyol, estarom per estuvierot& o cobiese per cupiese; i. ea
canvi, ems cataló, co la seca premia 'lengua, comet faltes tan enormes corn
aquestes1

P.

Fabra

La Política
-

'AJORNAMENT DE LA REUNJO DE METGES

Per a la un's complela preporacij
reudó convocada per la Colitisnic,dica d'Accitl Ccfc?‘:::a i que hcvis de tenir !loa drena, divendres, ha
estat cje7nada
el da 30 * del coi-.
rail.
Ec.:a digNérent, el local de la reunió
ia el del Col-leal dc Illetges (carece de
Santa Arma, :O), trcitt.,sla datrt.

e

APAT A VICII
El senyor Albert Rossinyol, dipufui el:cte ;ce Vich, 1.0 abscquiat ani5
va dinar als alcaldes d'armen distriete, cele5rant cl iesultal dc les doerercs.
eleccions.
ARTICLE A "RESSORGIHENT"
Cal rer:areer dcl darle r número de
is in:por:ara revi:;18 catalana "Restar§:atetar, ¿e Buenos Aire-s, vsi article
del professor tolesere Canil Seht, sobre e.eansió ec:a!en3 a Oecitänia, ea
qual artiele es fa un bAl cs:ildi de ¡'aIra Cattitanitslins, de Dadat de Sive•
rac i d'Antoni Perbose.7

seife pes un meliu de sepeliorifa,: o d'inferioritat la possese
siú o ntancanea d'un edifici,
d'una lean o be d'ella estatua
els
a la moda. eles
ilesos asisten l'emulaciú de pusse:r la caledral mes antiga i
mes gran, l'orgue millor, o be
el palau municipal de mejor al-.
&Mulla i riquesa.
Un darla factors més importants d'aquest exquisit eonservadurisine urba. ',ro y ó de la pelita propietat inmoble. Cada
familia es construeix la seca
casa, sense estadants al dessota ni al damunte, tot redítici ea
amb fuella completa al cerner,
per a lis 2xcluslu del seu propietari; cases peleles i estretes,
tetes variades do Mides i diverses de dibuix, pere totes
(nutre generie que (lene
tan bella i característica unitat
a aquelles ciutats d'ensomni,
Aixe fa que la finca sleredi
es Ilegi quasi intacta: s'hi neix
raer; hom s'hi casa i veu
i
miixer-Iii els filis; els filia
han vist la primera imatge invariable !l'A rftúl/ i de la vida,
lii han vist morir ele avis i els
pares, salan familiaritzat sentinsentalment amb la topograe
tia de les cambres, nobles i
passailissus; Lote els colore deis
tapissats, de les fustee, deis
papeles de les parets i de les
cortinas, del arams rutilants i
Chi les cerarniques han esdevingut quelcont de sagrat, d'ancestral, que comana ingènitament ti . usdefruit. reverent, pera) no la propielet individual,
que exígele liteitareent la restitueid als veitidors — die la
mafeixa manera que el boli
/dore en les famílies d'en Ilinatge. La casa es la neu 01 lela
la familia fa l'arriseat i ;osadentat viatge de la vida i per

alee se la taredx ,de conioel, i
do bellesa, per pelita que siaui. En aquest veteen hl ha lot
i eatimal; ah defora no
th ha res mes que el nedrintent
dt lot alee, la manera de reforçar t rebost i la biblioteca, la
manera de . guanyar Heuve per
l'el- música, la manera de pm;
der continuar de peixer la ninada. La casa de roasencial, el
carree es Caecessori. I aquesta
rasa es la premia, la que seme
pee ha usae, l'estadaal, la que
mai eutzuraris' el llogater passavolant, la que sempra ha estat nova i mal sla vira vella,
Iota vivida de records propio i
ressonant do tradicions familiara. Nogaltres els bareelenins

no (mitin idea d'aque,,ta profunda poesiis de la hilas' intnlitJable i heredada, . poeaia que
sola este a l'abast dels pase -.
sos. El que menys de nosaltres, als quaranla anys ha refet den o dotas togadas la llar,
barrejada cada vegada ame les
Ilars de vull o deu altres eshidents Ilo Iba inaleixa cama, so-.
vint refent-la damunt del tragí mal dissimulat, encara calent, de vegades encara mal
dilent, d'altres vides estranyes i
indesitjables; quasi compre amb
la ternema o amb la .sederetat
de fer-hi sols una installaciú
provisòria.
Les ciutats holandeses (sobretot les /Atetes 'ciutats, alíe
tan abundants) encara que vivint la vida moderna (rindes,
tria avaneada, de grans negoeis, Malta navegació, han .aabut conservar o be sIsan vist
obligades a conservar un aspecto arqueolngic, mort, quiet,
talment eom una vitela del matnix segle XVII que evoquen les
&Mes rengleres de petites faeancs barroques a banda i banda
del canal d'aigiies inmunes.
Asid ea degut al fet que la majo: part de les vegades la eiutitt moderna ''ha desenrotHat

al marge de l'antiga. Berei alesIteres l'arquitectura moderna
sla anal fent tant a imatgJ de
reelige, i ha e:hit tan repidament patinada per la humanitat
ambient que hont no sap idas
on comença 1 a ciutat nova ni
eilt acaba la vella. Dermis, (mis
l'holandès no és, com per s'os

BIOGRAFÍES 1 ANECDO.
TARIS
Tinc a les mane un libre extraordinari. No. La' veritat és que l'acabo de
tenis, esscnt molt incómode escriure
amb les mans ocupadcs. Format gran,
bon paper satinat, impressió clara, gravals nítids.... L'ha publicat la Junta
Municipal d'Exposicions d'Ata; que
per aquest sol fe; mercix la in.,stra gratitud. L'ha escrit En Edil/ Elías, donan una nova nuestra del ECU taleut
de cilio i el scu instint d'historiador.
L'ha impres En López-Llausas, que
a horcs d'ara es un dels mes bons
iinpressars de Barcelona. Es titula:
Simó Gómez, histäria verídica dan

pintor del l'elite Scc.
Aquí en la gent illustre neix i mor,
Lente que Maga s'ocupi de irr-ne una
biegrafia veritable, els pintors del segle passat semblen una casta p:ivilcgiada. Record() encara arnb viva delecunea un volum no mime deliziós que
aquest que suscita el meu comentari
i publicat lambe sota els auspicie de
la Junta d'Exposicions d'Arta cm telereixa a la biografia i la critica d'En
Joaquim Vayrcda, escrita per En Rafael Iteres.
Pcrò tenim una vida d'En Marian
Fortuny o de mossen . Verdaguer, feta
cera Den mana, plena d'anècdotes, volbada de l'atmósfera que li pertooa, bategant, saborees humana? No la tenini
i pulsee no la tindrem mai. Mútuainent
ens acusern de personalitur les idees i
de jutjar los cbres cmb ,l'esguard tit
satt els hemos que les escriuen; pece/
dc jet, la //ostra literatura sembla que
s'ha escrit tota sola dins el buit also bus d'una campana pneematica.
Trum nasaltres iota la culpa que els
grans pintors o els grans pactes difunts no ens inspirin cl desig de reconstruir, amorosament o humoristicament,
la seva vida i la sera epoca? No; tota
la culpa, no. Ells tenen també una
bona part.
La majoria d'aquests homes, com
din cl mateix Elias, referint-se al gremi pictóric, no tenen epistolari, han estat bornes esquerps, insociables o solilaris. Es aix6. Vivents, aquests .sen.yors,
no sentiren cap alany d'intimitat amb
la nent que vis y eltava: morts, no es
estrany que els SCUS successors no ses/5155 cap desig d'intimitat amb ells.
Així s'esdevé que si alguna vegada,
prr excepriú, travessa la nostra societat un heme sociable i comunicatiu com
En Maragall, ningú no acaba d'adonar!t'II. El so/ cpistolari—doblement interessant en un país que ningú escriu cartes i que si algú n'escriu una
no en torna a escriure cap mis, perquè
no rep conte.ta--eneara cstä inèdit i no
Ii ha senyals que inai arribi a publicarse.
Collectivament no hem arribat
comprendre que la vida privada dels
'tomes que passen un cert nivell moral, es fan de domini públic crin les
seres obres.
Tanmateix cal implantar un criteri
que ens permeti urgir amb tranquilitat de consciencia les cartes de Flanbcrt o de Carlyle.'buldament no hagin
cual escrites amb vistes a la zafan!
dcria universal.

rangles o ralemany, sus
sin. 110111e, atrafegat,
qual Ii calgiti desficiar - sa' i
pesticular 1...error, pasea que
en les ciutats holandeses d'intensa vida comercial, industrial
maritima no eS veu cap mica
st neguit; tot passa suaument,
la gota. treballa zedt i s'enríe
que:x sense trasnalsar res ni
treballar gaires hoces al dia.
Aquestes chalets holandeses,
dones, - elevat d'Amsterdam i
Rotterdam, que sets dues enormes ciulete (le ti-he universal,
Ileunsesit agitades, sún ciutat s
encalmades, hom diría ..encisa,
des.
De togados veureu una dona
que ix d'unes 'ventelles pintades de verd i so n'entra a unes
venl atlas pintades de groe — i
zilestiores tot el carees' estret,
tot el canal i els seus ponto
puerils sembla que so n'admirin i commoguin; totes les finestres obreu els ulls i les cae
astes de maú nrnb pinydi barroc,
i els arbres corpulents de le
riba del canal hi fan un comentan d'areepag.
La "peniette" llisca suautnent,
empeuyuda per la una, i va
fent via — altissima msssiô seCaries Soldevila
creta — ara passa per davant
del forner, ara per clarea del
llibretes', ara ja es al davant de
l'hospital i les dues estetues LES CONIDNICACIONS kEllIES E ME
deis fundadors que ornen el seu
portal canvien . amb el nauta un
EUROPA I AFRICÀ
salut d'intetligèneia que ningú
23.—Amb ocasió d'haCasablanca,
mes cupsarit; ara ja trenca el ver arribat al sen terme cl raid aeri
canal del Re id i llisca pel canal Casablanca-Dakar, el senyor Massidels Cavallers, ara ja arriba a ni, encarregat d'organitzar el servei
cal adroguer 1 ja ateny e:1 ve- aeri Casablanca-Les Palmes ha deles-i-fils, ara usas vailets que clarat al representant de l'Agència
juguen el peu de l'aigua lt adra- liaras que actualment s'ocupa d'orcan uss crit; tel aei que ara es ganitzar dues noves 'Mies atines a una
posa a ploure darnunt de l'en- entre Franga-Espanya-Marroc-SeneIlosat verrneltl, de maons de gal i America del Sud, i una abra
canten, damunt les teules tel'- entre Franca-Espanya-Algeria i Tureelles, damunt dels maons ene
negrits de les faeanes, damunt
El senyor Massini expressó la sera
del canal i do la "piss clic que absoluta contianca en ambdós proque
ve,
"peniche"
la
Ya 1 tele
jectes i acabó declarant que les audlamunt de ata Catedral enorme. toritats espanyoles dels diversos inI kit s'enfosqueix dranielica- drets d'aterratgc han dispensat als
ment, i el campanee sense cutis- aviadors francesos una entusiasta i
panes, cinc vegades centenar), afectuosa acollidc....-1-lavas.
amaga voluptuosament el caparrunet dintre les boires, amb

le inateixa fruició que els
anees i gavines del causal lall
el eapbuase.
Darrera les llora ventalles
entretela el forner, o l'avaled'ad, o ol sastre, al peu del taulell & he noguera (le rany de lit
Picor, brunyit de tant servir,
voitals (lela atuells de
contemporidnis de la guerra
dels vilitanta anys, dintre una
gilöria de Ilautons rutilants, de
fustes centenerinment encerac
des, de ceràmiques quasi mea,
gevoles esperen els clients in,
defectibles toL llegint les gratis
i modernissimes gazetes holandeses que parlen de totes les
coses del retén, això hs: deis
interessos de radasen, do la
gran finca que es l'Univers i
de la bestiesa humana que den
abt de), que tambd els hollandesos se.ben exploter — i arnh
tot el respecte que es deuen
entre ella els germana en ¿esoPea"
1 eriste ,'

-,IninPii!IlllitlillIIIIIIIIIIM11111(1131111111IIIIIII1E111illi1111111Wilimme:

LA PREMSA ?MICA itEMINU
Haviern deixat per a un nou
anide l'examinar la 'Prernsa

politice alemanya de fora (le
Berlín. Cada gran ciutat d'Alemanya te, naturalment, almenys
1111 periedie de tiretge imporlant. Aquesis periòdics, pare,
per a nosaltres, no tenen interes si albura no teten 'alguna
influencia política. Entre els
periedics de fora de Berlín que
sea quelcom mes que periódica
locals es poden citar els següents. A Hamburg, surten les "Hamburger Nachrichten", el periòdic on Bismarck
()aguó Ist Huila contra el kaiser

i contra Caprivi, despees de la
seva retirada del cerree de cancenes% Avui es un periedie "non
nacioneeista, encara que no acibera clarament al partit nacional alemany. A Colineta surt la
"Gaseta de Colenia", abans (le
la guerra semita oficies, molt
estes a restranger. Avui es
igualment del partit popular
alemany. La "Gaseta de Goldisla", la "Gaseta dc Frankfurt".
el "Berliner Tageblatt" i la
"(tesela tic Voss", 5611 els (platal: gratas díaris alemanys mes
Ilegits a l'estranger. A Munich
surten . les "All•Inchener Neuste
Nachriehten", el periedia raes
Ilegit de Munich, oficialment
demeerata, pera), en el fans, el
periòdic més de dreta d'Atentenya. Darrerament ha fet parlar
molt d'ell pet seu entusiasme
pel moviment nacional-socialista de. Hitler.
Pera> el periedic mes impur
lant de tots els que apareixen
Alemanya es la "Gaseta de
Frankfurt"..:% aeuell que s'inleressi per la histeria (l'un gran
diari i albeara per la histeria de
la segona meitat del segle XIX,
vevoinanariem la lectura de la
Histeria de la "(tesela de
Frankfurt", editada pet mateix
diari l'any 1906, aaeb ocasió del
einquantenari de la so y a existencia. le "Gaseta 'de Frankfurt" ha estat sempre
pe-.
riedie democrätic. Entre .• els
seus titeds de glimia es pot
consignar Iltaver-se oposat a
l'anexiú &I'Alsecia i Lorena despees del selenita, i haver dut
una 'larga campanya contra
l'anometutda

hei

deis sorrialis-

nya. La "Gasela de Frankfurt"no ha parat mai de ter notar 'ele
negocis tèrbols
lada per raons personals :da

milionari de la Ruhr. :Darrdra.4
ment publica la nava serisaciti.;t
nal (sensacional, malgrat que
eslava entro les petites notes

comercials) que Stinnes- havia:
provocat la darrera ,baixa
merc. No cal dir que un advere
sari alee es looltt desagradable
per un milionari, i Slinnes ha
procurat diverses vegades des,
fer-se'n. Sembla que- ' en uns
mornents en qué la "Gaseta
Franlifurt" travessava una si,
lunch; econòmica dificil, una
corta persona proposä al Con-

sell d'Administració un gran
augment de capital en el qual
ell eslava disposat a collaborar,
condiche naturalment, que sé
It dones intervence5 en el periädic. Malgrat ../ue l'oferiment
no tenia res de sospites en apa,
rienda, el Censen deedrninise
tiació es negä a fer el negoci.
Al cap de temps es descubrí
que aquest personatge era utt
horno de palla de Stinnes.
Ara &hines ha comprat - el

periedie rival da la "Gaseid de
Franlífurl.", a Frankfurt, per
tal de veme si aquest canif
d'anutlar l'adversaill es mes
5.

iable,

EisEn el ple de la iluita
atarla, la "Gaceta de Frankfurt"
escrivi orgullosament: "Sapi4
ga el prfncep Bismark que-t's
mes ,,fàcil conquerir dues pro.
\lactes que destruir un full
paper". El4 fets Ii donaren la
red.
-Fracassarit el milionari corte
flema:ase el canceller? El temps
ho (lira: En tot cas, el resultat
traque:da Huila pot oferir una
contribuciú al problema de la
prioritat en el meo,s . contempo.
rani de la inielligencia o el di-4
her,

Joan Grosella

Berlin, maig ole

1923.

EL CONGRES D ' AG R IC U LTURA DE ?IR I S
París, 23.—Altir Migué ¡loe la ses-

id inaugural dc retire Cougres d'.'samb la qual Biernark volgue desfer les organitzacions gricultura. ni cs.sistiren nombrosos
socialistes i destruir beta llur delegats estraugcrs, cutre ells el seuyor Alonso Martínez, en represenmelase.
d'Espanya, al qual ha estat adL'orgenitzeciú de la "Gaseta tació
una ele Ice vice-prezidencies.
lerankfurt" e5 0 molí. interes- judicadaquelaren
17 sec.ASir
com. A rinreves de la nimbada cions, entre elles constituidea
la de' viticultura, la
nle. (herís alemanys, no le, re- qkal ha d'entendre
en' tct cl relatiu
dactor en cap. Cap articie porta al conveni de Madrid
i la comunicafirma, Ilevat deis escassos artireferent als vine espatiyols, que,
eles de col .laboració (demanada eid
ccm es reeordar, donä, origen
expressament, i considerada
Una sèrie dc „es que (. 5 enmaren
bicis politics de gairche totes aentre
Franca i lopanya.--ljavas.
les tendencies com un honor)
de fundó !iterad. Fea canse,
totes les notes i telegrames,
ítdhuc les mes peines notes de
¡EMULE MEA
Bocea o anuncis .de reunions o
2 3. — Coranni.
Los
Angeles.
noticies locals, porten un signe
o una 'letra que fa coneixer quen de Mexicali (Baixa Culis
davant de la vedacciú (i natit- ferina) que 1111 ineendi lta can-,
valment tambe deis iniciats que satt importants pérdues per va,
no sea de la redacció) qui es lor de cinquanta milions de cln,
II responsable d'aquella nota. lars.
Els editorials no porten cap firHan desaparegut, havent
ma ni cap signe. La reducid tat probablement victimes do
se'It fa responsable conectiva- l'incendi, cent cinquanta xinea
mente La direceiú del dime es sos.—Havas.
portada per l'assemblea (le Reduce), les reunions de la qual
tienen lloc dieriament. En
apestes assernblees es determina el tema i l'autor de l'editorial, el qual explica breurnent
Mr. Stanley Baldwin ha eoel conjuut i la tendència de meneat
les gestiona per la forVarlicle. 'rota els redactors del
mació
nou ministeri, que
periúdie poden, després da- serie a del
base
deis elements de
que-ola explieació, fer observal'anterior, del qual formava
dono o be objeccions. Aquesta part
l'actual president.
rassembleit de la part política del (lime; la seeciú coLord Curzon continuare • Amercial i les nitres seccions cefees Estrangers I tord Derby a
lebren les seves assemblees Guerra. Sir Robert Hornee que
anislogament. Cont es pul veta- acupava la carterid. de Comerç,
LA VACA F ERR OVIA R IA BELGA
re, l'organiizaciú del diari no passarà a la del Treeor, que era
pot esser mes democratice, descmpenyacia per Mr.
13 cissaclle «, 23.--La bitunciú de :a
inalgrat la (wat cosa (o no sevaga ferroviària continua en un senrá, en pe rl, precisament per
tit dle minora en ço que es rciereix
ilixh?) el periüdie ha guanyat
Es tern que la Intransigensal transport de viatgers. No ha vaconstanlment en influencia i en cia de turcs 1 grecs en t'afee de
riat cn quant ah transport de mercales
reparacions porti una nora
pies; igi.
deries.-1-lava:a
La "Gaceta de Frankfurt" ha ruptura de la Conferencia de
lineen. dos grana encintes en la Lausana. Ets alisas treballen
NO HA DESAPARECUT L'ILLA DE PASODI
desesperadbment per evitar-la,
seva vida. Un fou Bismark, ¡enLondres,
s3.—Des
dle
Santiago
de
'
tre es Enrules. Es famús ratee procurant que ele greca oedelXile l'Agència Reuter de:anear ulule
de Bismark a la "Gaseta de sin quelcom, cosa que sembla
hagi desaparegut l'illa de Pasqua..-.
Frankfurl".
Bisra alls insintM (i que estaven disposats a ter a
av as.'
tole la. Premsa oficiosa repetl derrera hora.
en tolo els tons) que lit "Gase.
Krasain ha Illurat la rumiaste
ta do Frankfuri" eslava sub- deis Soviets a ta nota anilles*.
LA GUINEA A METE
Es ¿bu que Rússla accedelx a
El Caire, 523.—Segueix ca un pe- vencionada pe,I Govern trances.
nade de regressió l'epidèmia de laEl procés que. tingué Ilota en
les prInolpals petlelont del Glo.
aquesta
ocasió
fue
molta
sen- vorn britanho.
glänola.—HaN as.
-4
seeió a Alemanya. La "Gaseta
de Frankfurt" sortf triomfaut
Ha estat celebrada a Madrid
TEMPESTATS A OMAIIIk'
de la prova i no perde res del l'obertura de les Corts, essent
Ileon el mistates de ta Carona.
Cucares:, 25.-5 . 11än de3enrotIlat seo prestlgt.
Avui es Stinnes Veneraba del
violentes tempestats de Muja i pedra,
Ha dimitit el delegat regl (MI
es
Frankfurt.
Com
periedie de
cansant considerables estralls en les
salen, Stinnes dentina atol una Treball s earcelona, sine« Al.
collites, que es preveien molt sane
—
aloma., gires,'
e' ama part de la Promaa
fectórics aquest any..7.Havas,
—
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AilSOS
La Direcció general del Deute
Classes Pasivas, fa saber a la Junta
Sindical del CoHegi d'Agents de Canvi i Borsa i de la Borsa Oficial de
Comere, que ha posat co circulació els
titols del Deute Perpetual interior 4
per out, emissió de 12 d'agost de
1919, fins a la numeració següent:
Sèrie A número 0.338.681
13
"
295.341
C
"
300,504
D
"
85.18o
E
"
57,836

F
"G

42,424

"

145.393
" 1 1"
116.537
Tgualment ha posat co circulació els
titols del Dente Amortizable 5 per
entissib de 22 febrer 1920 , Las a la
numeració „següent:
Serie A número 261,002
"
78,631
" C
66.562
D
"
/6.064
" E
"
12.749

F

5,125

!g imió h 'Jalan a la Colitzaciú
Olicial
La Junta Sindical en sessió cele-

anyal pagaderes per trimestres veneras en prüners de gener, abril, juliol i octubre de cada any i han d'ésser amortitzades per tot el seu valor
nominal pel mitjà de sorteigs anyals
cn un terme de trenta cinc anys. a
comptar del 1924, tenint Ene el primer sorteig en desembre d'enguany i
l'últim en igual mes de 1958, reservant-se l'entitat emi,sora la facultat
d'avançar totalment o en part, lar, ortització.

Els titols de les dites obligacions
són tallats de llibres talonario mote als correlativament de l'r al 10.09o,
portant 83 cupons nUms. 2 al 84 per
al cobrament d'interessos des de primer ;le juliol de 1023 a primer de gener de 1944; estan datats a Barcelona a 5 de gener de 1923 i cényn
autoritzats arnh la signatura estampillada del Pre,idcnt del Con :ell de

Societat i la manuscrita d'un conuller i del director g,ercnt.

la

Relee ðe Yalors
A la .1 aula Sindica" ili Colleei d'Agents tle Canvi i B,,rsa 1 de la Bor,
Cl imia' de Comete. avisa la de Madrid que el jutjat del d:striete del Palau Cort ha decretal la relenci0 de les accions de la Companyia
7 .1adrilenya de Trotts i75 núm. 45983
al 45992.

brada el dia :9 dels corrent;, va acordar, de conformitat amb les disposieions vigente, declarar negociables. admetreles a la contractació i incloirles en la contrarió oficial d'aquesta
Borsa, les deu mil obligacions no Ilipotecäries emeses per la Company la
Anänjma Fcment d'Obres i Construccions", en representaciú d'un emprestit de 5.000.000 de pessetes. Dites obligacions són al portador, de 5oo pesse-

Mercats
OOOOMMO

Preus actuals

nwomenImmarvemommr1Momonasumemme,

Chaves C.a, S. en Cta.
BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
Telefone

tes nominals cada una, &nata l'interés

tuaetä privilegiada que balen as,oFda.
amb la qua] colitzen el: seus
tes als prens mOs C,Irl, les 11n Id1 . 111 te-

nir. de cap manera competencia possible.
Els preus per al r.usuln
Mel. de 163 a 165.
Terciar. de 176 a 178.
Centrifug ;le ric1101.11 /cc de 173 a
175.
Trcnrat cla. de ' 178 a 15 11 ,
Blanquilles. de 181 a 183.
(raucts S1111,1015, de 186 :e 1›,'n
Biancs primera reato:0s, de 188 a
100.
P
AlagA . de 103 a o):
ja 1 ;
202
1 1 11.014, de 203 ;1 207,
de 216 a 2211.
Pes,etes II) Ihr (p1d. n s.

T011.11,

C. CA US
Cl

m, reat i aoullat Cl niretic ent a la 5.ttsa de

VitTlera Comercial

transports. Ca0 091,10 0 Sclie 1115h 01 indtc, i- en les C . 111l/olt 1.13 dki
lle I.
Barer 11012,

10

de inAig

;92.;

1 A.

Barcelona - Rambla Cana etes, 2 i 4
l

$ Queda oberta la negociació dels cupons

Onil. a 15' 5o PesSC1C5.
Civada. a 257.
Faces, a 2650

Besico. a 30
Mongetes. a 4 0.
Preus per (mallen de vuitanta
tres.
Mal roi g . a 26 pcssetes el, 55 q.
Blat Mane. a 25.
•
Farina, a 6250 cls loo
Farina baixa a 45.
Farina <marta. a 19 p 1 e5. ele 611 q.
251enUdet, a 1050. els 35 pintos.
Segonet. a 11. 30. els 21
Segouct mé. ample, a 550 tls 20 q.
011 extra fruitat a 23 ptes. tls 12
Oli txtra bo, a 22.
Oli comú (de muntanya) a 2 0 .

venciment 1.° de juny

i

h el condensada
A

Marsallsbank

P eri a l d C errcus s úm 1
e

n

.

4530 A.

Telèfons númem 4531 A.

4532 A.

Sucursal a Madrid: viuud p 1 (ot ti PAN!, 1 3

RAM131 A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUUCES, 1

Internacional du) Melle i Decoració
d Interiors. cn l seva rettnió
acordà mantenir la data del proper di,-

Sug . .

8'50. c! ..1 22.
NI emule:t, a to'50, els 30
Ciencia,a 080. els 40.
Corto', vegetal alzina, de 31 a 32. cls
120 tir100:.
Cal l5 de pudra. de 31 a 38. la tona.
1)11Inics, sIc 8 a 22 pessetes e/ part 11
nata:Are:. :17 10 a 15.
de 7 a i».
0111. a 1 ' ; dotecna.
Palla tiv Wat, a 12 50 el; Loo qui-

tes.

T 1901, ll,i is an.
de 7 a
1e... s1 .1 40 Tilos.
1 . ..eu,s, de 3» .1 32 pc55i.lts el> 40
cput.ir
lulo.
b1 8 1Y.5 • 11.. , a 45 1 1 Cartu.isera.

111,111oWer4••n••••••••

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

d.a 26. per la inauguració del
ccilaM2n.

Negociem tots els cupons

En con5eqüencia, sla adreçat als expositors. recomanant-lus la intensif icació deis trebalis que sigui possible efec-

venciment I de juny

tuar 411115 les ciretinudanCies actuals. de
manera que ('ti el iniiment 01901I O sil'
Lancnt procedmt

INP/Marrfornomomserma

Ira511.11 i installa-

eln) clels mobles pugui c:sser (len

ELPAGH

NAS, COLL I ORELLES

SORDS

El Comité con f ia titte podrii celebrarse la mang,uraciti fesmentada data, i
p,r prussegueix els treballs d'or-

curació de les supuracions y sorderesle
cróniques que siguin. Dr. Massot, Bruch, 3 . Operacions a preus medies. V. d.'

ganitzaciú amb entusiasme, aixi com

cls reterents al programa de testes,
9705

Cr ,

BREmoN

de resmentat acte.

Ralgs X. Radiografia instantània visceral; a
estereosenpica. Radioteràpia. Bruch, 46, de 4 si

Mercal t!e CasIcliú ifEmpurt
Tul el rtu'ri'at vertí ,4 1" al,11, (ha 22,
han egit el, tasgii.505
dc 2.1 ;I 39.
• icada. a 13.
( /id/. [h . 5511,1 22. •
l'aves, de :s.:
per
iituartera.
1 115 5,1 3 5 ps ., sttee 1 vella

1

In-

dnsirials del 1)istmcio Siso , , en
noul I
Lato', do n'es de
dele distrieles
1. P i 111, han olillngol de los

nie›a de

CASA CENTRAL

Plaça de Catalunya
Telefone: A. 631,1776 i 7771

Negocien' tots els cupons venciment I de juny vinent l'import liquid dels
quals ens sigui conegut
Compra i venda de valors al complat. - Obertura de Comptes de crèdit amb
garanlia de valore. - Cantd de rnonedes. - Ordres de Borsa. - Xces. - Transforimcics telegraftquee i calles de eredit. Dipüsit de valors en custödia.Cumples coreents en moneda nacional i estrangera. - Subscriviei a tots el cm.
s

financieres.

CAMBRA CUIRASSADA
als quals regeix la següent
TARIFA D'ARRENDAMENT

amb compartiments de lloguer, per

Dimentiona en gentImelrea

111U-

Prime en peeeete•

pro-

go,11011:51.
peop 111 . i Coitipti 113 la Genera 1
tl'A 111 61111111111, 11 .1'915101111r 111s

esmentals dislocles Ull servPi
de, la munlanya ad mar. el qual
servei s'enllaci amb les estacions de M. S. A. del Clot i del
Poble NUU i amb cinc o sis limes de I ramvies i amb las dues
limes acluals deis autiunnibus.
Aquesla noca lima de tres
quilometres Formo avis rans
serveis a milers d'obrers ,que
•conlinuament. e S I rascliadprt
(l'un cap a Faltra d'aquella demarcació.
ntes industrial i
poblada ele la "provincia".

HM

1840

Cervera, Igualada, Lleyda, ManTeléfons: A. 3912, 1913 i 4620 teso, Solsona, 'f arcetza i

N211 Me 119 Iranspürl nit

11 n n •••1 r o•-• prilller'es 01110mi:11s
ior,pais 5 1 1 . 11111 . 11 . 1/h11 . 10 1

uccessora
d'Evarist Are
FUNDADA EN

Sueursals a Balaguer, Berga,

CASA NIATI111.1

prestits. - Informacion

1.0 ( 7 1)11 '1 de. Propi.daris i

s

Passatge del Rellotge

lo
Palla, de 3 3 4 11c,1e1•
Prells per pe4sete s .1. o quilos.
de Ii a 10.
1 . 011 . 1 5 11, , . CIC 1? a 10.
(.11115. ne 0 588
A.c.,. de 12 .1 15, tut pessetes el
¡II II II
Note , . de 12 a 1(1 Ilv556'teti una.
()I.. II Cn y n

ARNUS

BANCA

Moresc, a 22.

Valors - Cupons - Girs - eaaol - Cobas - Viejos

Direcciú telezräfica

primera, a 58 pies , els loo

Ar'.QUERS

E

une començaran immediatament des-

Paralit?.11 nl IrAft( l ie rnereadrric4
a causa ,I1.2 la inicrrupru., dt 1 tran•rt
rcelat a I n nustra han aeabat les
operacions.

F.ncalnlai

coració d'interiors
El Comité executiu de l'Exposich3

7 5. • I , 4 0.

(AVES

Mercat de I3alaguer

I

Palote, de .7 a

1 SOLER i TORRA 0."'s

nal del Moble i De-

Beses. de 23 0 25 els 57.
Cmixes. dc 21 a 22 els 4 4.

Continuen els fabricaras esforeantse amb el Gocern per ulule oir la si-

Smougummomnno

Banca Marsans

Exposició Internacio-

Geoda. a 14' els 33.

SUCRES

Adobs Sant Jordi
J. Espinás-Barcelona

Mercat de Calaf
El celt.brat el dia 19 de maig de
1 923. regiren els preus seguents
Blat. de 25 a 26 ¡lies. el> 55 quilos.
Ordi. de 14 SJ3. els 44.

Pdiliffli 1 lliili

AloJela

B.
E

Amplària

Fondària

Idea

Trimestre

(3

20

Si)

4

18
18

20

50

41

50

31

41
31

50
50
50

10
15
20
30
36
50

Alearla

40

4

8
12
15
20

Semestre

14
22
32
50
56
70

Any

36
50
75

90
120

L'impost sobre les calxes arrendadee a nom d'un sol titular corre a càrrec nostre

Direcció telegràfica i telefónica: BANCARNUS
111111111•1111111~111111

Vlllt( 1r

10101°

lmmens assoelit en estams, g abardinas, ' rasaos 1 xevlots a ven , bar3:
sinos, La majoma dels arti eles són fabricats amb llenes d'Austra l ia.
des a rengrüs i al detall. Av Inyó, 7, entrego!, cantonada Fernando.

se utaig de 1923

`:(

ORIENT

LA

CRISI ANGLESAJ

r

•••—•-n.+M—MIInnnn

f1CS dillefieCell JIil1 re IfP
N sil i3!183113 Si e!S
EO CedeM3
303, 23.-E 1 senyor Venizelos
al rerresentant de l'Agen.';a que malgrat les gestions
,
cep pr,p d'Ismet Paixà,
teestrant-se irreductiseves exigéncies i
> :eaire
zer,tir a totes les pi-0p°han fet.
ha pregat al
convoqui de segui; 0 ,M:e ::,anc:er de la Confe,; fer al... e ]ar les dificultats que
„N:e: de la Conferencia es
,
molt seriosa, puix
• -oran si els turcs no
jr actitud d'intransi.
-Segons el correspon.el The Times", en
rumor
que l'exércit
avanfiar a Tracia,
representant de la
- Atenes visità el perarce per dir-li que
Trócia oriental per
eles dificultan eneadeis delegats greca
;:-.-.J.171C DE TI:RCS A LA
TRACIA ORIENTAL?
llesera 23.-Ha circulat el rumor
desene-oec de turcs a la Träonneol. Venizelos ha cridat im.
umee: l'etenció de sir Hornee
se"ere aquest fet, col-tren
• -eftirelozions de l'acord de Muy-Red,,,.
es.-E1 Govern d'Angora
:erraäet ainb urgéncia a Ismetlu cue arre individua grecs i
r;r2:5 erre camí de Lausana per
reesiner-1 e La &legaje, turca ha
reo e ' r2t ---ediatament cl fet a la
7.:12 de Lausana i han estat de ¡reas oue. 7e detectius suissos per
dr d:a i nit per la seguretat crisAltramcnt la frontera
-a tontada a tots els grecs i
ras rae no justifiquin abasta Irr cerrada a Suissa. TamLé
U;e1:es elguns sospitosos que es
2 at.,Mssa_
ton descobert a Cons--b:e, poca estona després de
ser conspiradors cap a Latines noms i senyes personal;
C21 el telegrama en qué sla
Ismet- paixà.-Radio.
TRTANT AL.LOCUCIO DEL
PARE RESP.ECTE DEL
ORIENT, LA ail T I.AEUROPA I PRIN CI PAL
LaT LA DE RUSSIA
ha 23.-A1 Consistori se-

acaba de celebrar-se

au coeo1 les eslions de 11r1 881.
dwii

lormilr abioe1/.

[(id Corno i Lord le conlilloarall
ill1eris :: Sir

Londres, 3. - Els circles di -u
plomatics aliats es mostren
watts satisfets de Pelecha) de
alr. Baldwin com a president
del Govern.
El Gabinat es constitulra pro
bablement dimecres a la nit,

LORD CURZON ACCEPTA LA
CARTERA D'AFE R S ESTRANa

L'ACT/TUD DE LORD CURZON
Londres, 13. - Comuniquen
al "Daily News" que. lora Lord
Curzon, tole els mebres del Ga-.a

des de Londres que lord Cursan ha acceptat formar part

binet sahn deelarat disposata
a continuar en Hurs funcione.

-Hayas.
LORD DERBL PROBABLE SUC
CESSOR DE LORD CURZON A
LA CARTERA D'AFERS ESTRANGERS

Londres, 3.-Segons el "Daily Mail", la personalitat que
mes s'indica per reeraplaear en
ia cartera d'Afees estrangers a
Lord Curzon, és Lord Derby.Havas.

LES GESTIONS DE MR. BAL-.
VVIN PER A LA FURMACIO
DEL NOU MINISTER!
MM. cunoN 1 DERBY ACCE4
DELNEN CONTINUAR EN
LLURS LLOCS. MR . BORNE
TUL RualANDRE ALLUNYAT
DE LA POLITICA
Londres, 23.-El Primer mi,
ristre, senyor Baldwin, ha fet
avui una serie de visites amb
l'objecte de procedir a la form a ció del nou ministera
La primera visita realitzada
ha estat, a Lord Curzon, el qual
lia accedit a continuar ra ereint la cartera d'Afers entran-

pers.
Lord Derby continuara tambe en el seu lloc, en el minisa
ten de la Guerra.
Mr. Horne ha manifestat que
vol ramandre allunyat de la política -Radio.
Lomiras, 23. - Hi ha motius
per creure que lord Curaran
atendías el desig que ii ha ma-

UN RELLOTGE
GEORGES COURTEL1NE

de Dara, que es
- vaig excla:•s aquesta cura
Icé; malenebnira
laarada per de-

• ;afilie; amb una
. 1 a la presa,.
a.xa, vaig suposar

cornee alguna accia
aresa, vaig posar-me a
seara falls; pera all, seas
ean devinst, perquas !neta
a7, :Va8 llany d'esquela. Amb
ta, nlirantds m'engarjelen, a
J 'a d'una porqueria de
rar
que he tenista acuesta nit-a
auhwaril 1 que
' st Metí he posat fidelment
fl dol c omissari de poliracti barra Qué et semE e bon a questa,
ta, cia? D°4Ps

nifestat el seno t Stanley Baldar,
win do tenir-lo com a co:laboredor en el nou Gabinet i aoa
ceptarä la cartera que li ha estat oferta, o sigui la d'Afers
estrangers.-Ilavas.

amb poques alteracions eca els
ministens. Sembla que Nr. flor
ne substituirà a Mr. Baldwin.
Regna certa inquietud res,
pecte a les intencions de Lord
Curzon.-Havas.

UN SENYOR HA TRO-

rIel lramvia i lo
veure a l'a, jusiamm:, trar:; n Blanche, una
•• 0,s:e:tinada, que
apressament per

ocupat es 11131eileS

Hotel Homo pura a fiamos

de contes estrangers

PER

rusos

Gua llola de la

delogació soi;Olica

as tan cert coro quo tu i soin
aqu;; i encara Asile n'elan, do
sorpresa i d'eatupetaceió. Tu
judicaraa. 'siena cinc minuta?
--Carees I
-Esccutalln dones. I mira
que Caprofiti.
asrmat ufel rellotge p n (lúes,
1.1.110111e ',retió. cibe, en bona fe, capan d'or
anib inicials do plal í - em proacuito, a Ics nou Srs punt del
mata ai comissarlat del careen
Duperre, 1 demano per parlar
ami) al coraje/eh de policía.
Aguan personatge, que Ruinava da prendre's la xacolata,
na ordro do rer-mc passar, i
cense desitjar -ms el bou dia,
ni fer-me estira, ni res, ene diu:
-Vestís dich.
.10 hacia p.eä d'aire de eire
nimstäncia, el sonariure diserst del aenyor que acompleix
una aecia, brillant i que espera
p er mallen de llorers. Responc:
-Senyor comlssari de polia
ein, fine l'armo/ de dipositar en
mane do voste un rellotge que
lis arpbat aquesta nit I

GERS
Londres, 23.-Urgent.-Lord
Curzon ha acceptat la cartera
d'Afers estrangers. - Hayas.
Parid, 23. - Comuniquen
nou Govern, desetnpenyant

la cartera d'Atore estrangers.
liaras.
LORD DERBY CONTINUARA
AL MINISTERI DE LA GUERRA
Londres, 23.-Lirgent.-Lord
Derby conservarä la cartera de
Guerra, en el nou Gabinet. Hayas.
LA NOVA POLITICA SIR
ROBERT HORNE SEP.A NOMENAT MINISTRE DE FINANCES
Londres, 23-En acuesta ca-

pital s'estima que 'decena de
lord Curzon en lloc de Mr.Baldwin llagues significat un luan,
teniment de la mateixa politice
que ha vingut seguint Bonar
Eaw. Dr, toles menores, no cal
exagerar Poptimisme de Eran,
ça davant l'hecha de Mr. Balda
win.

En substitució d'aquest serä
nomenat conceller de L'Echia
quien sie Robert, Ilorne.-Haa
vas.
MR. SAMUEL H0.111E CONTINUARA EN EL MINISTERI
D'AERONAUTICA I EL CORONEL WILSON LESLEE Eä LA
"JEFATURA" DEL PARTIT
CONSERVADOR
Londres, 23.-El senyor Saa
muel Hoare conserva la carte,
ya daleronäutica en el nou Mia
nieteri.

El coronel Wilson Leslee
continuara, exercint la "Jefatura" del parla conservador.Revea.
DONAR LAW CONTESTA A
POINCARE
Paris, 23.-E1 senyor Poina
caté ha rebut un telegrama de
Donar Law en el qual aquest fa
present el sets marean/e nt. al cap
del Govern francas pel sea telegrama en conaixer la suya dimissió a conseqüència del lamentable estat de la seva salut.-Ilavas.

EL "DAILY TELEGRAPH" I LA
CONSTITCCIO DEL NOU GOVE,I1N

Londres, 23.-El "Daily Tea
legraph" declara que per ara no
és possible quo pugi al Poder
sin Gabinet Iliberal, ei el senyor
Stanley Baldwin tanguea dificohete.
Recomana Pesmentat penedie als conservadora que s'u/mixta estretament per obviar
la política d'un Concia/ suela'
labarista i afegeix que el pri-

Encara no havia acaba!, que
el comissari es dreea, rewtint:
-Un reilotgel Un rellotgel
Fóra, uns guàrdies de pan
jugaven al piquet; ell els crida:
-Ei I Vejam ei tanquen la
porta (tal carrer, AixÒ sembla
un molí, en bona fe 1
I reata arel., rosrgant entro
denle, esperant que Pardee donada hagues rebat la eeva tucunea
Un cop això let, es calma, es
r.ipapa un altre cop a la radias,
i

-Fan el favor de remetre'm
aqucat objecte.
Em determino. Ell agafa el
reus, 1 i durant mas d un ininut el bamba, el gira, Patona,
fa funcionar allernaticament ln
curda, lis craisa, el musquetú.
-Sa--coacluu a la fi una) un
un airj grcu---es un rellutge,
Nu es pot dir el cuatrera
Llanura estén el bree, estimen el rellotge al luna d'un bagul Immens, que torna a I anear tot segun amb duce i tres
voltea de clan . Jo el mirava fer,
esbalait.
Reprén la paraula.
--I on ha trobat, si no li sap
greu, nquest objecte da valor?
-Al Bulevard Satnt-Mletiel
-- responc-Cantonada al carrer
Monsieurale-PrInce.
-A terra?-fa el comiesen;
a la vorada?
Responc, que aixi era,
-Veat aquf una cosa extraa
ordinaria - diu aleshores, clavant-me un ull deseonfiat
Dque5t, home encara mee eztra,

-O>Les tras parts
partit comunista, el P. S. (maximalista) 1 el P. S. unitari han presentat
Sois tres interpelacions relatives a les
r clac i ons comercials italoeusses.
Aquestes interpelacicns, que seran discutides dilluns vinent, 28 de maig, han
estat provocades per la publicació feta
pel "Manchcster Gua y aban", de Iletres
confidencials al Generes hala, que }miran escrites pel comandador Amcdori,
delegat italiä a Moscou.
La delegad russa a Itälia ha publicat a propòsit aquest comunicat:
"La nora dels preteses telegrames
tramesos de Moscou a Roma pel representant italiä a Moscou, publicat
pel "Manchester Guardian", treu cls
quals lean cxposat les dificultats interior; de Rússia, la possibilitat de la
crida no solament de :a missiú britäniza, per.) també de la missió
i de la possibilitat d'una intervenció armada contra Rússia, és comentada per l'"Isvestia", que prefereix
creme que el "Ifanchester Guardian"
ha estat víctima d'una mixtiiicació.
En el cas que els telegrames siguin
auténtica hcm tindria la impressió que
la nota de Canon no és més que una
part d'un pla malt més vast da nava
agressió millar contra Réssia.
Cap fe no demostra una tendència agressiva del Govern italiä; dad
que el diari s'abefingui de concloure
i crea que una explicació oficial per
part de l'"Isvestia" seria desitjable.
"L'Huniciiii,1". que dóna aquesta recensió fa remarcar la prudència d'aquesta declaracie, i que fine ara els
circols oilcials italians no slan declare!. directament. Cal tcnir en comete que el delcgat italiä Amadori ha dit:
"Els representants comercial:, (d'Anl'aterra t d'Itàlia) secan cridats probablemente encara que sigui nomes
cl fi d'acrolerar la crisi que afebiirä
Rússia i eliminar:, el perill mortal que
amenaea la civilitzaciú europea.
1.11n11.

mer deure del non president del
Consell és el de reforçar el Govera fent-hi entrar diferente
liders conservadors que actualment san postergats.-Havas.

LA PREMSA PARISENCA ACULL
FAVORABLEmENT EL NOME-

Morts i lorils umbrosos
3314er-ho

vas.
Dusseldorf, 23.-Sembla que
els periedics alemanys obeeixen
a una mena de secreta consig,
na, en observar Pabsolsat silenci que venen servant respecto
els disturbis que es venen oria
ginant en la vaga que s'ha pro(M'as a la regia de Dortmund.
El nombre do vaguistes pasea a hores d'ara de cinquanta
mil i l'atur va augmentant mes
cada dia.
Anit paseada, a les nula es
trobaven congregats a una de
les places de Dortmund més de
trenta mil vaguistes, amb el
propòsit de celebrar-hi un míting a l'aire lliure., peró va intervenir-Iii la palmeta blava, la
qual tenia lo d re dc disoldre la
manifestaciú i disp.ersa els reunas mitjançant un granel. foc
de revülver i pistola, a censecatalina del qual resultaren
molts ferits, la majoria
do molla gravetat.
A Scharnhor lambe foren
atenta a treta i dispersats per
lances de policia que vestien
sie uaisä, uns tres mil manifesa
tants, resuitant diforants morts
i l'eras en gran nombre.-11a-.

vas;
BUS COMUNISTES DESSEN
UN MORT
Essen, 23.-La fracció coa
muniste celebré una reunia.
Per considerar sospitús un deis
assistente, es procedí a l'expulcid del dit individu, el qual mala al que l'expulsava, fugint
amb un company scu.
Se'ls perseguí, i quan els
agagaren els maltraharen, essent precie transportar-los desa
m'es a l'hospital.-Havas.
BELGICA DAVANT LES OFERTES ALEMANYES
Brusselles, 23.-Als cerdee
belgues continua judicant-se
que convindria contestar les futares ofertes alemanyes amb
una nota col-lectiva, pera aquesta qüestiö estä subordinada a
cedes condicione i la principal
As sabor si les proposicions alee
rnanyes sera/1 tals quo inercia
ain esser preses ea consiste/a/cid per part dels franceses i
belgues,
Enicament despres de rebre's
la nota es podré demonar
ment la col•laboraciú dels anglesos i els italians per trans-

aualinari-. La vereda no As pas
ten llos per posar-Iii un reliotge.
-Li 'are observar... - insinuo ju somrient.
Sec., el comissari diu:
-Proul El dispenso de teta
observacia. Trae la pretensió da
conèixer el aten ofici.
Je callo i paro de somriure.

que "diu" que habita a la playa Blanche.
-Com, que "die"?

Jo naanomeno.
-Qn viu?
Jo die qua visc plaça 13Ianche, 20, principal.
-Quins Súll eIs seus mitjans clan/islam/ha?
Expuso que tino dolze mil

frailes de linda.

era, aproxima(lamen', quanIta trobat aqueel
rellolge?

-Les tres de la matinada.
-Nemés? - exclama el eme
raissari esdevingut sobtadament
uit ti le.
-Den meu, nomas - die jo,
ingenuarnent.

-Bravo, homo, el felicito!e:aclama el mea interlocutor
mofeta-; cm fa l'efecte do dur
una existencia ben singular
vostis..
1 com jo allegava el ineu dret
a usar de la vida cont nie pasees pel cap:
-Es possiblel-tornä el romissari-; només que jo tine
el drei do preguntar-me qué
podia vestía a :es tres
del mata a la cantonada del
bulevard Saint-alichel i del mesh': yaatonsieu-le-Prinee. araate

n 312ffiallya is' g siga 3

preir uo

Dortmund, 23.-S'ha dcharat en vaga, per qüestió de pi-,
nals, el personal d'algunes
tics i flibriques.
Hi llagué una col-lisié entre
els vaguistes i dos policies, re..
sultant ferit un vaguista -Haa

formar la nota franco-belga en
una nota de l'Entesa.
Un d'aquests dies conferenc i a r a n sobre l'assumpte els senyors Poincaré, Theunis i Jaspar—Pmdio.
París, 23.- Comuniquen de
Brusel.les que el Gabinet belga está elaborant un pla de reparaeions on el qual es densatraté que s'auamenti el percen

vostè ho diu.

-Si ho die, as que és.
-Això es el que, caldria aclaa
rir. Mentros:ant, faci'm el favor
de no desviar la conversa, i
respondre amb cortesia a les
preguntes que els meus deures
m'ooliguell a fer-li. Li deinano
que fein en una hora tan a v ançada de la nit, en un barri que
no as el seu.
Jo explico, mil era veritat,
que turnava de casa la nueva
amis iga.

Eil preis nota i pregunta:
_Que fa la seva amiga?
-lis una senyora casada.
-Amb qui?-fa ell alealso-

res.
-Amb ten apotacari.
-Com es dar? •
Aquesta regada:
-No en te de fer res - rca
plico, impacient.
-Que ja sap a out paria?crida el comissari.
-86 m'ho pulso.
El comiscan es torna morat.
-Ah, minyó-erida-ja canviera de Ilengualge. S'ho agafa
ami) un to que ne m'agrada.
Després:

-En canvi la seca cara... si
que m'agradal
-I això?
-Si... en Lino tioni un . re-

corsa

Hi ha un instant de silenci.
Per fi:
•
-No ha estat mai condept-e
nat, Belog?

RUSSIA
—o-

tI

est filtrada la rospogi
30fie1S

i'illtillatilio

d'hwlatorra
Londres, 23.--El Govern dele 'Seal
viets donarä aquesta nia la unta puse

I

NAMENT DE MIL 11ALDWIN
París, 23.-Els diaris acallen fayarablement el nomenament de Mr lialdsein, al qual consideren ccm cl politic
117lS qualificat per surcar el senyor
licitar Law.-Havas.
Lausana, 23.-La Conferencia estä
abocada a una aguda crisi.
Els alit3 cerquen un fúrmla per reso:dre cl conflicte greco-tttrc matinal
per la negativa categórica de Grécia
pagar cap indemnització a Turquia.
El ministre grec d'Afers Estrangers
senyor Alexanclris ha dedarat que la
delegad() grega abandonaria Lausana
si Ismet- paixà manté integrament el
seu pura de vis:a.
S'espera amb interés conéixer l'actitud que els aliats adopan i el resultat de les prirneres negociacions entauladcs a París amb els representants
dels tenedors de fonds turcs per Hassan-bei.
A darrera 1/ora es diu que Créela,
amb tot i no estar en dispos:ció de
pagar reparacicus a Turquia, ha conse:1 .dt de fer algunes concessions territoriale, que Ismet-pairä ha comunicat
al Gocen' d'Angora.-Raho.

EH torna:
-Qui es vasta, de primer?;

DE

REGIONS OCUPADES

ups successos de l orimuml [id
lallil coin el oieril

Les rolaclus comortials hl°

a Italia

ataa.: dos nous carclenais,
l'aaquebisbe de Bolaasessor de la Congasuistoral, lia peonen- materials que estiguin al nos'
aaati t at el Papa una Ire abast, per tal d'aeonseguir
alloaucia en la qual la fi d'aqueata situació o al, axaminar la beca sa- menys que la sera prolongaras')
re pel desenrotllament resuiti menys penosa.
e'e:ent en el món cató-.
En referir-se després d'una
eucarístic, afirma, manera particular a la s.:talas:ni
aptibles drets de l 'es- a Rsissia i d'una manera para:ca sobre els santa ticular -a la sort que els caps
en aquell país ale represen,
.,
, pres el Sunnim Pon- tank de l'església catòlica, la• situacia del Praxim menta que "mentre els mandairr.:
peu i as,atie.
taris de Ja Santa Seu estiguin
, situciö
repartint entre el nois lamo•. : llorar, argueix es- lenes n'esos els auxilie i soaeadora
cors remesos a l'efecte pels
continua
'ius per a la més
cididice del man enter, siguin
dei.nguts i sotmesos a cruel
que a Europa empresonament tants sacerdote
e' rel molt docaleta-a i ¡D'hm; hagi estat con
eal seguir derrmat rs mort 1 executat un
delire -iIaavasq
marais i

i' ntolc-f ia

LES
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p! e reparacioris

talgo de Balgica el san
des les xifres de les reparacions.-Radio,

ELS FRANCESOS OCUPEN
L'ESTACIO DE DOP.STEN I
S'APODEREN DE LES MERaa
_ • CADERIES
Estrasburg, 23.-Els 'soldats
franesos han oupat por sorpresa l'estaca; de Dorsten,
la Rhur, ort s'apoderaren de
meracleries evaluades en uns
guante millers de milions-,
Radio. s '
MM. THEUNIS I JASPAR ANIRAN A PARIS A ENTREVISa
AMB M. POINCARE
Brussel.les, 23. - S'anuncia
que el cap del Govern M. Theunis i el ministre d'Afers Estr e tagest al. Jaspee, afinan a París
eh diurnenge, on celebraran a la
tarda una entrevista amb M.
Poineare. Es poasible quo la
conferencia es reprengui el dia
següent.-Havas.í

al ministre d'Afers estrangers anglasa
-Hayas.
j
LA CONTESTA RUSSA ..A MI.
GLATERRA ES SATISFACTORI .
A LA MAJORIA DE LES PETI-;
CIONS DRITANIQUES
Londres, 23.-Krassin ha lliurat acta'.
la nota russa contestant l'ultimátum
del Govern britänic. L'entrevista. de
Krassin ha durat 33 rninuts.
La nota russa contesta satisfactö.
riarnent la majoria de les peticiongi
britiniques, fcnt constar que accedeix
perque la ruptura entre Anglaterra ll
la P.Uesia dels soviets constituiria unal>
veritabl calamitat. Rússia concedeize
compensacions pels vaixells incautats
i indemnitzacions per l'assassinat 4.
Dartun i la presó d'Harding.-Radiel
.:i
DESMENTIMENT
p./ '
4
' Londres, 23.-De procedézicia ofl...'
Vial, l'Agéncia Reuter afirma que totsi
els rumors que han circulat aquestet
dies sobre moviments navals :dacio...
nata amb la qüestió russa no tenq
fonament.-Havas.
I
N
EL CONGRES SOCIALISTA DII
NOVA YORK I ELS SOVIETS
Nona York, 23.-El Congrés socia.
lista aprovis una resolució demanant al
Govern que posi en llibertat els presos polifics i protestant contra l'em-i
presonamcnt deis socialistes a Rús-ii

LA CAMERA FRANCESA

També es derrana en la dita reine
DISCURS DE M. DUBOIS, ENlució al Govern dels Soviets que ter
PRESIDENT DE LA COMISSIO
la era de les persecucions.-Ha
DE REPARACIONS EN LA DIS- misil
'
CUSSIO DELS CREDITS RELA- rar.
.9)
L'ENTERRAMENT DE yo.,
TIUS A LA QUESTIO DE LA
•
ROVSKI '11
RUHR
París, 23. (Camita deis liputats.)- III HAN ASSISTIT UNES goo,eodl
Durant la discussi6 dels crèdits rea- PERSONES. - DISCURSOS DEI!,
TXITXERIN I IzLAMENEV
tust a la qüestió de la Ruhr, el diputat M. Lluís Dubois, ex-president
Moscou, 23.-A l'enterrament ddl
de la Comissió sIc Reparacions, ten Vorovski hi han assistit unes 800,000
constar que Alemanya no ha observat , persone:, durant cinc hores el pas de'
mai els acords del Tractat de Ver. les delegacions. Portaren a pes de,
bracos el féretro Txiticerin i els unem-tsalles.
Laica cosa que va fer ion realit- bres del Govern. Hi han assistit i:
tramès corones quasi bé tots els;
zar alguns pagamcnts irrestituibles.
Continua l'orador referint-se als suc- membres del cos diplornatic.
Sobre la tomba ha pronunciat l'xiie
cesius i persistents mancaments de la
Comissió del Reich, que ha pogut anar xerin un discurs dient que la diple- e • .
mäcia
vermella seguirä l'obra per bel, .
comprovant quaneresidia la Comissió
qual ha mort Vorovski.
i.
de Reparacions.
Kamencv lia declarat per la ¡evo; •
AZegezi:: que producía viva indigna- part qui ela responsabilitat d'aquest
ció el fet que el Reich ofcreix so- assassinat recau, no damunt de Fin.
larnent una quanta part de la suma ¡che degenerat autor de ratemptat,é
fixada cnt l'estat de pagament de Lon- sinó damunt dels que tenien necea-.
dres, al qual Al cara hacia donat sitat de descartar de Lausana el rela seca confoernitat.
presentant del <n'ale que es l'únie
Segueia dient que Alemanfa, amic de FOrient. Terminó dient que
que declara //a yer illiurat als Vorovski ha caigut víctima de les sealiats mes de quaranta cinc mi- ves conviccions i de la seca adhesió
a les masses obreres i als peales .
lans da mares a comptar
l'armistici, no ho ha fet en rea oprimits.-Radio.
lita!. En concepte da presta-.'"
nene en metal-tic i en espacie, EL SENAT ERANCES APROV4
LIIORARI D'ISTIU
.
Alemanya /10 ha Iliarat, des de
Venzo de navembre <13 lOiti
París, 23.-Deeprés de la Caerad.
fine al 31 do desembre de 1922, cl Senat ha aprovat avui l'hora d'issin6 quantitats que purgan a les tiu, que eniraró en vigor. dissabte vi.
sumes de 5.637,•"99.000 i marea nent.-Radio.
2.42.E915.000 or, les uqals ho
Ionen a títol de reparacions. EL PROCES CONTRA CACHIN
Sobre aquestes, Franela, que ha I ELS ALTRES COMUNISTES
vla anticipat dos cents trenta
París, a3.-Demil se celebran la:
milions, baria rebut només primera audiència de l'Ah Tribunal
1 433310 .000 mares.
per judicar Cachin i cis altres coTermina dient que França. autors del complot comunista. L'acta
despras d'haver demostrat rn comenzará emb l'acusaciö del fiscal
acuesta situada, una gran pa- M, Lescouvé. Despras la Cambra
ciencia, tenia el dret do proce, hauró de resoldre sobre les excuses
dir, com aix4 ho ha fet, a l'ocu- presentades pela senadors absenta.
pació che la conca de la Ruhr.El debat podrä ocupar més a'unt.
Hayas.
audiéncia.-Radio,,

J'iza fa sobreeiair la mesura.
-I voste?-pregunto.
D'un boa el comiesen a'aixea
ca.
-Vostä es un barrud
-I voste un creta! - replia
CO.

Die, i al moteja instant judico la nieva darrera hora vingitda. El comisszin s'havia
pitat damunt 1113U, traient baya,
amb la cara injectada de sana.
Sota el inatullar de lee bes
ves celles vela flamejar ele
SCI1S ulls de fera.
-Que diu? - barboteja-;
que diu?
Intento do col-locar un mol,
pera na em diana temps. lira-.
mula:
-El que jo die, es que a vestís l'enviare al Dipasit, i que no
s'hi 'aria vell -aquí! Justament
es l'hora de la recollida de detinguts.
On s'as vist aquest Mella?
.1h1 Vestí/ ens ve aquí amb fume!
Ah l voste es vol fúsquer de mi,
do 1;1 quo represento,
Dones en bones mana ha caigut.
Subratllava cada una de les
seves frases amb uns grans
cope de puny entre el paporain
de la seva !aula.
-.Com si el coneguas. lo a
vostè? Com si sabes qui La reste? Vostä diu que es EI. Breloc,
paró jo no he sel Testé din que
habita a la placa Blanche, i
mi qui m'ho assegnra? 'Vo"ste
din que te dotze mil franes de
renda, com si jo estagues obilgot a creure-ns'hol Vejan), en-.
senyi-mela eta seu,á dotes

_

franca de renda! 3,3,jaml Lt
costaria gairo O'ensenyci
Jo eslava atordit.
-Tut Masa no és gens ciar-e'
CO1121011 VII amb violencia-; jca.

sent?, que tot aistä no de
absolutarnent ben ciar, i que nce:
sa encara si no l'ha robat, jo,
ítquest rellotget
-Robat!
.

-Si, robra! Com slgul, ale
no is tol; volt tenir-n3 la consd
ciencia neta.
Al soroll, havien acudit urui
agente. Eil ele crida:
-liscoreollest aquest Itomea

L'h o me era jo.
En un segon cm quedo cola
un Sasst Joanet, amb la camisa
caiguda al voltant d3ls meus
pellS nus.

-Als! ve aquí amb murete.:
rematas el comissari,
surcastic-. Ahl ve aquí amb
murrieries! -Aisequeu-li ol ó
braeoz, vosaltres; feu-li
riJS --

les cantes.
Al record de tantee m'Aries.
la veu de Breloc s'allerava. Paa
rd cona je veta, fine a plorar- hi i
brandant el cap, salistet, runa
neixent allí, totes senceres, les
dues velles enamigues aferras,
sedes de la gent do be, l'adral.'
ni:tracid i la llei: tv
-Que en trobi un altre,
rellotge...-udolil, a manera dé
moralitat, el raes) infortunat
eampany, mentre que el shn

rar

pitny exasperat 1 clos elevava

sitia amenaça cap a l'esdevanioi
•
don a'
C_1.

treti

LA_PUBLICITAT
a arree del Sevilla i la Urden Saint
Guillosse, havent fet match nul a un
gol; el dels sevillans bou obra de
Kinké i l'empat de Meryskens.
El joc, en ,s eneral, ,:wists o
erRde
islyb ieEn
poc ¡Mera.

EL PARLAMENT
s

,-bija114 ti da mag

considerar-se perdudes en absolut

ESPANYOL

Ga-s e I- a-, 1 o cl

k Després.de sortir del Palau el mif. nistre de la Guerra, aquest persistia
.
_ , .e.- 1
. en la sevai actitud ami.; les naturals
..„, t' o,
a
e
5 la s3ss10
villa es liollea
el miss3
,18 118 -. 1
c
conseqüencies que de l'esmentada actitud derivaren.
Sant d'avui: Sant Vicens de César A. Torres, al
"A darrera hora s'assegurava que
C
•
malgrat estar plantebda virtualment Lerin, prevere,
Santa Susan- nomzsta de ISependents. entre ut,El 111 Trofeo It11113figlIg
na.
la crisi amuela
no prendra.estat
Se .soitire.---de -Testatge(3 de juny)
Sus entrar en la vacacid parlaa dos quanti daselotze.
nnnfierve un po
n ut
L31333
331"----Horn procedeix amb gran activitat f
3333313111313313E
mentaria.
D'aquesta
manera,
de
més
El Aullthi wbummi nu
rAllfia 11R A Do
EITILUM
a la installació dels diferents serveis
de
la
constitució
d'ambdues
Cambres
a
eme comporta la cursa, Han estat ja
permetra al rei assístir-a les maniAquesta tarda, a les quatre, s'ha ció rente luxe, pecó amb eficacia;
El Consell de Ministres
obres conjuntes de les acadéznies
assenyalats els llocs on seran instalacte d'obertura l'habilitació de bases navals, 'amb
celebrat
el
solemne
fi HM IN 11211 N Nell
d'infanteria i d'artilleria, que se celats els teleions, que seran aquest any 1
llurs torees i mitjans complementadel
Parlament.
es l'obra cim de
lebren aquests dies. L'últirn dia
més nombrosos que en l'anterior. S'esde
reprerentatió
proajustat a les re- ras; el principi
La cerimimia
les maniobres és divendrcs i és sacatan ja muntant les tribunes que forporcional; l'atenció ccnstant envers
gles tradicionals.
Pola Negri
V ULCAN '12
TDAEDT CELS AESDMP
Le el que ha assenyalat rei per
men dos grans costos; a les grades hi
Asseguts els senadors i diputats els probletnes de vida local i regopresenciar-les en companyia del mitindran cabuda dos mil espectador!, per ordre del rci, don Alfons ha Ile
mal; la cura social de la salut humaili111013131131100111113111113151•31.
assageu-la 1 radoptaree
ristre de la Cuerea.
sense comptar els que s'enquibeixin a
13
git el següent missatge de la corona: na; la intensificació reformada del
' La vacació parlamentaria será
les llotges. Entre els dos esmentats
Queda oberta la _.matricula,
Despres d'aseistir a ia solemne obernostre siitenM, Mistura], en- tose . els
Senyors senadors i diputats:
aprOfitada pel president per plante- pPI , a /a classe de Taquigrafie,
CO3S06 hi hura la tribuna oficial, on
Rambla Flan 26, bu ie
En expressar-vos la mera cordial scus ordres i graus; •un programa
tura de Corts al Senat, el Coreen ha
que comenearä el die 2 del prü.
es donará cabuda a la premsa nacional salutació i abans que us dirigeixi una complet de reconstitució material, di- marxat a la Presidencia, reunint-se en lar ofici'almerit la crisi.
Es
dm
que
la
cartera
de
Guerra
i estrangera.
xirn juny, al local do "Noetra
Consell.
fervorosa invitació sobre cis proble- vulgat per tenaç de j elsaa, el costeenserá ocupada pel general Pitas SIda- Parla" (Boters, 16, primer).
—
L'entusiasme per aquesta demostra- 1 mes de la vida espanyole., tinc la viva ciment del qual no :roba contradicEls ministres s'han reunit en ConL'Ateneu -Obrer del Districte
rez
Inclán,
i
que
els
generals
Vives
El
die
cid esportiva queda patentitzat pel i sincera satis:atetó de dir-vos que tors; l'acciö expansiva, tutelar, i12- sen, al despatx,. de ministres del
i hora d'habitud enSeMerea
nombre de comunicacions que es reben en aquesta preocupació podeu enea_ terveAlcionista de l'Estat, que enfoqui nat, no a la Presidéneaa, com equivo- i Montero tindran les ce.manalaneies mangaran lambe les classes de 27, riers,..33 40, el diumenge, .dia
Jara una excursió i visita costee.
gencrals
Ceuta i Melilla.präeteques per els aMmues que
de Catalunya d'Espanya sollicitant minar els costees esforeos, seguro de arel decisió tcts eis problemes de
cadament s'havia . dit.
tiva a Ja ciutat de Reus, organiszada
detalls i reserva de localitats; tant és la tranquil.litat i afectuosa cordiali- Fassegurança, del trebt.:11,..de l'edifianiben aquest mau la teoria.
La reunió dels Ministres ha desperper
la :nacó
i de Propagan d a i
així, que el Moto Club de Catalunya I tat en totes les relacions d'ordre ex- cació, i emb especial preferencia cl
tad gran expectació, trobant-se al Secus- nona ele l'esrasutat Atence. Ex.
Al
Centre
s'ha vist obligat a prcndre l'acord de tenor.
COfildfC31
Toriosí
nou régim juridic de la propietat, nat tots els reportera político i gran
Pastilles Laxants Prats
Lloc ele r eun ió: este: ció de Franea,
qué les que no hagin estas retirades I Afirma una vegada mis el meu sense aturar-se per l'estrall, que vigi- nombre de diputat s . i senadors.
A• l'objecte de celebrar el cap d'atte.
e un quart . 4e 6;5 del mati.
aquesta semana. siguin posades a la • Govern el propósit que ha defina la i vol contenir, .de la iiuita social.
Dimecres que ve, dia so del corQuan cis manistres portaren reunits de la sera tuneasteis), el Centre ContarLa venda dels tiquets es fa a
venda el proper dilluns.
cal
Tortosi
ha
oreanitzat
per
sobre la seca política cl Marroc, en- Tot aixó en fórmules precises, quan
rent,
tindrá
bloc
el
sorteig
correspoal
dieuna hora, ha estat cridat perqué acusecrétarla-tuts els dies, de lo a la de
nent als bons de les series E C. al
sean i practicada sincerament cona a no ja en projectes articulats, o la se- dís a la reunió el senyor Villanueva, /melga Iba 27, i al seis estatge
la nit. El preu ís
17 pesseteeeloDE FORA
régim de ple protectoras, coraplint el ca precisió, perquè ha cregut el meu el qual, pel seu delicat estas de salut
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digue que els obrare
a dos
de cinc
Les reformes judicials, juridiques i ele qual cosa es fett ressó la ments de la seca actitud i no li hada abans de marear van
pregar-li
del Concordat; les que lacias coinci- Premsa i que la re,petielmb ra- amagas la sera decisió,
de la tarda •
fes remarcar que aquesta vaga
del gGe ag .r e¡
G; a ot di e los relilloosop. le
a,
t aolos s od let aPda
dir exigencia financieres i converäcter Irrevocable abane de que
... Les esperances que slavien po• 1 no obeeix a cap moviment poli. 1
J . de Llobet
Meneics militaraae eeörganitza.
el etmelleto netnal e'extenguós.. s irtes!
el. el icsuitat
d . _
espate
poder'
tic
corn
aled
he
elite
r
e—
5
--"'••
Qigigta
eco
_ del
U
nünnea
:e.
h ia. de le& Flors, 4 pripaZ
e i2 a 2jt

DE U D IE M

SUMURUM

WAT

E I

D L M RE

hora

VESTiTS

STANDARD

HIN

°L'ESTEVET

SANS
,

u,,

Boqueria, 32

F. G. Barcelona

PANYERIAI

diez 26 i 27

LA TEXTIL CATALANA

quars

pijauS, 23 do maig de 1923

LA PUBLICITAT

Els Espectacles
,.TEA TRES-¡catre Català Romea
TrIgan 3300 A. Avui. dijous,
e les deu nit. Debut de l'as dels

sisa de Leo Areher, Lo quo sueñan las muchachas. — Divendres, 25 de maig. Benefiei de la

que ha presentat els seus
els principals
• ea> davant
.,apv d'Estat dr1 món. El gran
Boniand presentara el misten
in:penetrable: Eve, la dona més
fonosa. El gran Ilayinimil pre_
,entara. entre les múltiples
;Husions de la seva invenciti,
de
scusait l o nals mäquina
di vorciar, Astrara, Metempsicopartida
en
senyoreta
i.a
duo.
CYperiinetti emo(»gol Eúltima crear ió del
oin Raymond. Despees de Mg( bé i tancar cii unu caixa
senyorela, el gran Ra y
ld serra la cairra amb *la-o
• senyereta, pel mig a la
ia del públie. Els misteri

Anton. 2, Gigantes I cabezudos. 3, Concert

beneficiada. 4, Ja soc
aquí "Nandu". Nit, a tres quarts
de den. Estrena de Lo que sueñan las muchachas.

6+.+149444441.9444.444~4

/ Principal Palace
Companyia d'operetes i

Teatre Reina Victò r i a, de Madrid

Dama. divendres, estrena de
l'atrevida i documentada
pellicula oriental Sumurum,
per l'escultural Pula Negri,
on posa de relleu la 'saya
anima artística i el seu cos
de deessa

DARRERA SETMANA
Avui, dijous

a les cinc de la larda,
Matinée extraordinària

PROGRAMA EXCEPCIONAL

I

El graciosissim y-n.1,yd
en tres acles. amb música
del mestre Vives,

Teatre Còmic

s miar!,
i ii r . atol,

Mol. /Pinos. 14.1 1. a dO
de S, eran manta,: t Ot ila

la sarsuela amb a actes.

EL MOLINERO DE SLIBIZA

i

magnirira

presenr piin,
decoro
r n un r entan,.
Buta as de
unera elibsti.
150.
Regalada,
Lene, les dermis tocan :os. Ni a des
1111d1 IA de 10. 0010.01 programa;
Primor, t i erateo,1 s:tiste la ali
un ;loe, Gracias a Dlos q ue esta
p uesta la mesa; Secon: La divertida so suela en un al,,

Ir,

Companyla de sarsuela

GIROFLAN

tnierpretat. en! re /diles ii _
listes, per Francisca Torres, Laura Pinillos i Josep
Moncayo
2, El rnagnifie quadra de
gran presentació, de la revista El príncipe se casa.

Madrid

dIjous, tarda. butaca,
pessetes.

NIONTERIA

Nit, a les deu,
LA REINA TOPACIO

4.44+.6+44.>4)4
els4+++.44~44444444+ea
2

Teatre Novetats

RICHD 31W-11U0
anua obert Eabonament
adulza funciona de moda, a
dirnecres i divendres.

Teatre
'

Del Sacro Monte.
:retaciO; 2. Las corUnjas; J. La revista del ilta. Ja
te aqui "Nandu", arel) el nü,
Las Manolas" i el lert ti raehos". de la icvis • V Y . -• ealor". Nit: No hi
r donar !loe a Eassaig
• l'opereta en tres ae:alt i Capdevila, not-

(T elefon

SENO gITA

SIN

Nit, a les deu:

ANSO

144444.4.044.6.64444444.4

Avui, dijous, grans estrenes: La esposa model, comedia dramill tea por Miss
Du Pont, El simi aviador i

Actualitats Gaumont. —

Dissabte, reaparició de l'actor favorit Tom Moore en

PLOGUT DEL CEL
4444+6.04.04411+11444.4400+4.
se4+1+0+44.4+.444444+6+.+e

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia
Avul, Calmo, tarda t talt. Grandio-

I

sos programe s . SIS ESTRENES!
La bonia comedla Una data memo.
rabio, la original I divertida El mico aried6, lanieressant film La
bala /f l or, la DeLlIcula instructiva
Un vlatge a S i rle, l'enxiconant La
vrtat despullada, per l'estrella del
Cno PINA MENICHELLI 1 0 0 10
colsoilis de la grandiosa Serie La
Cilla indómita.

14+644.04404.6411,44444.4444

PliS444444+.044...444+44+•
Palace

•••••+.•.•4444•~•444

GRAN SALO DE MODA

•i

(Etrrcr de Valldowellal
Avui, dijons, 2i .le
quo ria SesSiti /le Teatre deis
poetes, consagrada a Angel
Guimerà. Escenes de Mossèn
Janot" ¡"Maria-Rosa". Inierpretaeiö plioet lea dei ituadrd Jesús als nois". Localitats a la
Casa de Caritat.

1;3

CabalIC i
Nit, a les 933, els dos imite
Eany, Promesa real i La mon.

Gran via Layetana. El local
mós fresc I còmode—Avui, dijuus. Lob estrenes. Colossal pro-,
grama. 1.a gran cinta L'hereva
del Duc de Tordis, per la celebre
artista lea de Lenkeffy, que tan
grane exits Ita assolit; Els

.4.4.ebeele0444+4+444.44.

CONCERTS
Socielal "L'ALIANÇA" del

—

DIVERSOS —

Pile tion

TURu-PARK

Passeig del Triomf, núm. 12
Avui, dijous, a dos quarts de
deu de la nit

Deliciosos I aromatitzats lardIns.

Pre(sbe. roserar. Novisirroas
atracclons. Avul, clUous, tarda
GRAN EXPOSICIO DE 605>OS i ATBACCIONS INl'ANTILS Cada nit, concert
per la ßan
da de Cassadora de Barcelona. Card
Restaurant de prtiner
orare. Nota Importaal;
Dluinenge einem
El aalt de la mor

Gran concert per l'Orquestra

Pau Casals

Venda de localitats: Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel, 1 i 3, de tres a set de la
tarda, i a la taquilla del teatre.
Butaques platea, a 3 i 250 pessetes. Tramvies fine a les dos
de la matinada, número 36, 41,
42 i 43.

sobre autora/Mil per
Str. u

13ARONE.

EXPOSICIÓ D'ART
Palau de la Indústria. Parc de
la Ciutadella.—Avui, dijous,
dos quarts de sis tarda. Concert

PARC—
Dissabte

que pi

dia 25

BANDA MUNICIPAL

INAUGURAC10

dirigit pel inestre Lamote i de.
dicat a la música Italiana i
russa

PISTA DE GEL

4444444+0+*444+441+1144444

Co

de la

Gran Castro) ami
mineral servel de Ca.
re - Restaurant 1 se
lons especials per

SALA BLIAN

ntriquets kigurani
com proie
ssors de pa i
tinatge la beIlLesidni
StIle Elee Derksen
el ramilis campl6

FILL DE PAUL IZABAL

Angola.
Funciona/a la pistt
11 '11 a 1. EsDecia
per a Mssons de

Demá, divendres, 25 do
maig, a dos quarts de sis,
524 audició. presentació de
la distingida pianista

e. (sessió 10) patii
catee general
sons. Ile 10 a 12

1/2 . Patinatge gene
raL LILesons 1 exhi•
tato%
•

MARTI

ma d'obres de Mozart, Cho-

pin, Liszt, Arensky, Tchaikowsky i Saint Saons, i el

[HM fOitilVE [PIMPI

comed, en mi bemoll, de
Liszt, acompanyada a altre
piano pel seu professor, A.

Festa de la Dansa Catalana
festa: Diumenge, 97 de

Tercera

Laporta Astort.

inaig„ a les quatre de la tarda,

Frontó Comtal (Rosselló, 219).

Invitacions com 'de costum.—Direcciú artistica: F.
Longas,

MUSIC-H ALL

S'

EDEN CONCERT
_
Asalto,

12. Telöfon 33332 A.

Per a localitats i entradas a Casa Rigol, Petritxol, 17, i el diumanga, des del mati al Frontil

Casa Elxampla. ben orientada_ amI
grane tnagatzems 1 5 pisos dobles, %T'I r
Trame dbeche. Darme Universdat, 7
primer, ninguna,
F.,‘ ven un Sane I cines de Castor. Dia.
gima/. 382, balsas,
MIB

MOBLES

DORMITORIS
MENJADORS

PREUS BARATISSIMS

Telerert 3401 -

m.711" 31L.111«i›
44, CARME, 44

Titelles, Troupe Beverly

i els pallassos Tupy ami
'Tedy

seva toilette i el
sen desdejuni, Belcher havia respost a una
telefòniques:
missatges da d allana de cuides
sities ansiosos de saber si la seva Intimitat
pern-res
harta
de l'acollir
ami) Gunther, fill, ii
algun informe preciós, demandes mes o .menys

granatosa serie LA raLLa

1:WOMITA.

Espectacles per a infanta
Diumenge. dia 27. gran esdeveniment artístic.
part els divertits

continueu... (piad? Diablel i la Norlhern PacífIr L.. St homo. st.
Fits a l'últim. eomprenett fins a
tindreu el rneu Nt;e, aval. Grädes.
cop d'oil al rellotge que marcava
Llenen
den hines i den minuts. Després estudia les
inscritas
en ciiseu bloc.
Sities
Belcher no havia estal, mal mol!, intim arnh
Lynch, pd-b l'estimava per la &j t a bqrnirabie
sang !recia.
Coni en sortireu d'aquest embolic? —lt pre,
guntä.
.—Si fa no fa en les mateixes condicions
que suposava. El mercat desvariejal
Ajustä la sa y a corbata amb molt de compte
clavad el mirall i prengue el capell.
.__Esmorzareu al Club?
—No, avui no.
—Mal fet; alió serà un enterrament .11MS.
reveure.
Després de la surtida del seu companyó,
Beicher .ixaminä les xifres que havia eserit
en el seu carnet de notes. En els den minah
que havien seguit l'apertura del Stock-Exchanga,- Lynch havia perdut la suma total de

Frontó Principal Palace
Avui, dijous, tarda, a un
quart de cinc. Dos escollits
partits a eistella.Nit, a un quart
d'onze. Grandiós partit do pilota a cistella. Vicente i Elgoibar
contra Oscar i Martín. lli han,
na segon parta.,

•4419114444~0.114~111
I
Cinema Princesa
/444.11444.4.44+44.3

SALA EMPORDANESA

312' 3IM
(Davant de l'Hospital)

Ii

SEIXANTA-13...1

r ull1,?ti de LA PUBLICITAT

Leer- La dos mil &t'al-s.
Abatis d'haver Rabat la

de Kentucky 1 a t tO episo/13 1 00 la

•n•n•

Carrer ro i I

mico avis-

ad, la divertida I original Les ce-

I TITELLES per a infanta

TEATRE DE LA CASA CARITAT

11.S.

6444.14+4.44444.4"."0"0444444".•

Imperit, l'interessant El

ESPORTS

il/LLS DEL YUKON 15 1 illtlul.
VINT ANYS DESPRES Primer capitol. Contintiaciú de ELS TRES
OIOSQUETERS. EL PRINCEP
ESCULTOR. Programa Murta.. .
LA BALLARINA DE LA DISFRESSA n FUT-BOL CAMPIONAT FINAL D'ESPANYA ENTRE LES
miop e I ATLETIC r TOMASET ES
TOT UN HOME Dlumenge,
VINT ANYS DESPRES Segón • Ca
pltol. t' I D EA PER 500511 per
3Iargarida Clark

amb un interessant progra-

MODEL per l'emitiera miss

14+4*****444444+14.4+ 1 4.44

Companyia de sarsuela de
P RF.DER1C CABALLF.
iltious, tarda. a les 4'30.
Matinée popular: Butaca. 250
itesseles. Grandiös cartel!.
1,
Promesa real i La montería,

tan g randiosa obra.
Aquest teatre el °esfum e n diariament andi verfunis ASTRA !es
e , ne, •Iel .• are . .1 . (lo
Sant Pan, 74, I Sant harnon. 9.

CUYAS

pes„ta

Monumental -Padró- Walkyría
Astil, di j n u s Estrenes. ELS PE-

TALLE. ISABELLE

de la ernocionant l'alinda 316-

PE rscpieecriea rliciá3:501.

diner-tango, tzigans Tindall.

61•44444+044444+.444444+1

Cine

PROGRAMES SELECTES

a cärrec do N'Aurall Carnpmany

1-4-0 544+4 544+4444444444+041
Teatre Nou

Tot BareelOna eITS T lar% Del Ose"
OL ver admirar
TEATRE E PA

--Esteu realmmit irat perque no us he red aq uesta tarda'? —demanà ella gentilment.
'‘‘,11, 11Wa manera de plantejar el Problema
de sprevingut a Beleher. Vaeillava entre
42; respostes
contradieitóries. La primera
m1. 1111: “Irat? Ni gens ni mica! No fora prenles coses massa a la vatenta?" La St
::na fr anca tendra: "SI, estic irat, desitja- yeurees”.
es perava la resposta. +AS sPus grana
,i
1liilfl dolçament en da penombra del coti''a;rmal ment, adopta una solució inteemé,
,Trat? Quina Ideal—va ter mig rient.
.."%i'Mterrompé i movent el cap va dir:

ARISTOCRATIC SALO
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

NOGRAFA

EL VALLE DE

EL VATICINIO o S. S. S.

CLAVE

---Ce rlJnient—va dir ell—mentre que un
de protecció substituia ràpidament en
seu ere el plaer menys lloable de la ven,
J ' aj a q ue acabava de satisfer.
Llaut ernäbil de Gunther esperava; bi varen
Pi ar . La noia no badava boca i Belcher .3s,
'ava decidit a deixar que s'expiliques.
I,a primera meitat del trajecte es passt d'aa
%ida manera. Al cap d'aval l ella va deei-:

4134 A),

NOMBRE

diveriareS, tarda, VERMUT
LLEGA,/ T
• OS TE SERA XIEVA
Nit. 1 lo t ee les I/Lts. EL CLAMO •

Le leher tanca suament la porta i en dos
loa al costal de la jo y a actriu que Veda
leeava,
--Ere podeu acompanyar a casa? —
,. fla ella francament—; Mr. Lorraine es irae n iii tal estat que no goso marxar amb

LA MECA

Estrena del bocel, hule en
tres e iti adrue., !letra de Rainon Perla música del mestre Granados.

pRElls

Tarda, a les cinc:

I

138

cantant, Carmo Caussade,
anib l'opereta en dos actes

QUERINO . CORTES

LA

prenent-hi pr Gua la Comnanyla.
Nombrosa crimparscria Manda do
iroggpor,, I:ran nasa rhoral. De coI al Roa. Innoil loable presentaetd

i

»ion Nit, grandiós
programa. Debut de la tiple

CINE

SANTPERE

s Nv

itlustracions musicals del
mestre Eleú. crimen) de Itamon Peña, Petit café. —
lletliim. divendres, tarda, Petit café. Gran itxit de Ha-

comédla
GUELL - TUDELA - AS.

Avui, dijous, moda popular.

CLAVE

Ros EXI r

dur NO, a les deu. L'extraordinariament aplaudida
comedia en tres actes, amb

Tole els DIJOUS 1 D11231ENGES
a dos quarts de cinc

ASSUNIPCIO CASALS

e-

e......».44444444444444444.
ELDORADO
Gran companyia de sarsuela i opereta
ZEFFOLI-PESA
A y a., dijous, tarda, a les

Tatre

Primera acuita,

niestres Blai 1 Conti
21 de maig. a
de quatre. Aeriaut

KURSAAL

MARIA TUBAU

Companyia de

Aval. dijo., 24 maig. Tarda. a
orlo ada I Ni
les t.. itutaca
LiC Piral:
POR TEN lies
:lit. a les tia eitNNC, I EsPoii.
TASI EN/ T . vniiena represen/A.1,3
de /a nal raciA aneeddllea en 1 a,
oc (1.4,1,,.
tes

.,, F. Vallejo i Eran1,
4.

6+044444.414444.4444+11.44+04

e444.44444.»04+6444,4644+.

ESPECTACLES

Coinvenyla de vodevil L gracia
esoectacies

Victòria

Ica cançoneLisla

:741, 7 1 8 episodis de la gran sèfilia Indómita.

me La

Cunda. 31

t

seteeteee~~-»+•+,..,

9
La

Aval, dIjouS, tarda I Bit. ESTRENA

.,444444-644444444+6444.444-344444++.444444444444.44+
Gran f entre Espanyol

Debut, 2 de Juny de 1923

I1 i grandiús axil de la simpa.SANZ - SANZ - SANZ

Icé°, A. Bärcela. Avis: En-dinmenges i dies festius els preus
serän: tarda, a 150; nit, cadires laterals, 2 pessetes. De set
a dos quarts de &a i de una a
guaira de la matinada, Aperitif-

millors artistes de la Comedia
Francesa; Camal/moles d e
l'Oest, assumpte de gran broma.

Avui, dijous. Maria Antonia.

SALA MOZART

Comiat de la companyia

BERGES 1

POPPESCU

El popularissim

Cada da

Diurneng e , dia 27 .

Director d'escena

nua,

ta, Tramada reformat, La tigre-

del niestre Pi II LO Mi,

DEDE

teatre Lora de Madrid

veritat

Temes Triomf i Marina
I CINEMA NOU

LES

Teatre Victòria

A riure amb Moncayed

La

TAKKA-TAKKA
YOGA TARO

44.4444.44+444444.444+4444ir

niestre lleilro Aristine, autors d p "Plii-Plii",

dramàtica del

Avui, La filia indómita,

10;

bala d'or, Simi aviador, Una data memorable.

cants i danses javanesos
Els famosos barristes

EL SACRISTAN DE san JUSTO

la nit
Estrena a Barcelona
de la fa illosa opereta francesa d'Albeo Willamet z ¡PI

'cri companyia enmico-

144-64+.444+604444+4.44444es
Diana Argentina Excelsior

ra. Els originals

EL PAÑUELO DE HIERBAS

l'Axit de la temporada
A SOC AQUI (Nandu)
lomf sorollas de Vallejo,
Gatee ran. Salut Rodriguez i
les altres principals parta
de la companyia.

TE-

manclulinista. Debut de la
ballarina La Goleta-

gentil

L apleuillita sarsuela 'en

Demä divendres. a

\ Temporada d'isliu 023

deis expeelltionarls. Tot Barcelona
den admirar aquest curias document el mes interessant que S'Ila
prOitectat. Estrenes CORS TORTURRIBLE, cómica.

tarda, a
dos quarts de cine. Nit, a
deti.
Projeceid
de grana
les
perueuies; I.es celebrarles
atraccions Gabriel Lordy.

El

Indòmita, 7 8 jornadas, pels

I

Avui, thjous,

music-hall de les canes bonIques. Avui, a dos quarts de
quatre i a les 945 nit, Marietlna, Azurea and Partner, La Yan

perilla del Yukon, interpretant,
se els 13 i la ejasodis, per WiIliarn Desmond; La noblesa de
la vernal, per Katherine Calvert, Programa Ajuria; La filla

quo va posar en pretil las vida:,

laNDORS I SANDALL b011E

Temporada 1923-24

lovendres. Ice-ncoa de la sarsurla rn tres actes

ROMA SE DIVIERTE
i

e

Saló Catalunya
Aval. oljous, ralt cada dla mes
eran. tu mes Interessant I atrevlt
en P r Ialcula! Malle L'ESQUIMAL,
ea n melles (exclusiva d'aquest
salOi interessante detalls sobre la
vida I costUins dele esquimals,
arriscada expeclicló al Polo Nord

Barcelona

COLISEU AJE VARIETATS

dos a.m.,

Nit, a I. , , de,11.
L'èxit teatral de l'any!
LO% actonada opereta del
mestre Gilbert

i LA NIONTERIA

4441.11.44.01~444444.0

i
1

Ten-ton - al s a

EL ALCALDE INTERINO

/ Tercer:

Las cuatro
estaciones

LA ESTRELLA ERRANTE

1

•

refif55.4+044.04444.4444-1
.-+.944-3+0+044+944-444-~e'

EL [MIMO

opereta Pintedo-Balloster
del
Teatre de la Sarsuela de

Teatre

2, L'exit de la temporada, la
grandiosa pellicula en vuit
•
actas
El combe de Charolada

re-

--CINEMES--

e+11.04444444444.044444.44

CHARLOT L'AVENTURER

vistes del

TIVOLI

no hi ha fundó per donar Roe
als assaigs generals de l'obra
La reina maja. Nit, a les 9'45,
Promesa real i La montería.—
Dissabte. segona matinée de I/10
da. DuMea. 250 pessetes. Promesa real i La montería. NO,
estrena sensacional: La reina
maja.

El mes

La fiesta de Sant

Catira de l'India. Denla,
nit, el gran Raymond.
zaite- programa Es despatxa

LA

TEATRE NOVETATS
.fresc de Barcelona
Esplèndides sessions cinematogràfiques. Projecció
immillorable
Tarda, a dos quarte de cinc
Nit, a tres quarts de den
COLOSSAL PROGRAMA
I, La divertida pellieula cómica en dues parte, interpretada pci rei de la brotila, Charles Chaplin,

Josefina
Chaffer. A dos quarts de cine. I,
primera tiple cantant

per la

TSE GREAT RAYMOND

i

.11.0444~444441144.44444,

taría.—Dern ä , divendres, tarda, e

7

il

1-1 i havia sobre la taula, en féu petar un distrev:
turnen i el Ilenea cense haver-se'n .servit.
voldria saber només si ern pus
penear de tr.Mallar durant un any encara.
Relcher comprengué que les efusions
saupatia desentonarien en aquest moment.
Per fer alguna cosa prengué els diaris
Llurs litols reprodulm en Iletres enormes
crit de pänic que des de feia vint-i-quatre
liorts havia soda de totes les bogues. Una
doizena de Banques estaven amenaeades da
Corria la veu que el Trust. de l'Atläntie i allres dos gratis establiments anaven a
tnnear Ilurs portes abans de poqu2s hores.
Majendie en un interviu protestava contra
decisió de la Cambra de Compensació, a la
qua acusava de rolaa, afirmant la solvencia
i!c; seu trust. Hom -temia una revolta en els
beeis pcpulosos on els patas comple-correntistes jueus s'agitaven ja d'una manera perillosa. Algú insinuava que la Cm-libra de
Compensació eS preparava per girar-se contra
d'ailres Banques i es suposava imminent la
dimissió de John O. Slade, Horn it2elarava
nalment que una instruceid judicial provoea,
ria sena doble alguna proefflos.
1.1 timbre del telèfon vibrà. Lynch s'acostà
a l'aparell amb un lläpitts i posà el seu bloc do
notes sobre la tauleta. Beleben intcrrompA la
t..2 V11 lectura,. recolliat trossos de la con,

el

versa.
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Per quA us heu comportat d'aquesta ma.

rara aquest vespre? No heu estat gentil. Nc
;tia aixi eom haviem començat.
LII va restar mut, una mica avergonyit i ne
sanen que respondre. La nota va arraulir-se
en un recó de l'auto i esguarda pel vidre per
assegurar-se qua el sea balad era próxim.
Despres Ii prongud la mä:
tota la mera simpatia. Sapigueu
guardar-la.
Deleitar loa infinitament sensible a aquest
irnpuls. Va estar a punt de prendre-la en ets
halls braços, paró va contenir-se i repeti
np aievt astrenyent la nià que ella li abatido-

simpatitzem molt...
—Sou boigt—respongue ella a la ti, essuardant-lo de fit a fit—. Vos no ignoren taimatt/1X que cm bastaria dir un mot per portar,
yos allä on ma plaguAs?
Ell rentà talment estupefacta d'aquesta au,
däcla i d'aquest aplom-que :no trobà resposL'actriu, d'altra banda, havia calculat tan
hàbilment el top qua l'automòbil s'aturava davant la seva porta en el mateix instant que
ell hanria pogut respondre.
Deleiten tornä a casa seta repetint la frase
col.. Uta obsessionant “leit motiv". Gairebd
zsuva templat de tornar a -casa del Limberry
per &Tildar en la testa el trasbals en que l'ha,
via suumergit Jessie Sinelair.
tJe tan Plasma uer clavara la gran façana da
—En efecte,
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Dijous, 21 de maairde

ANGLO -S UT ANIERICAN BANK
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CASA CENTRAL : LONDRES R .. CAPITAL 1 RESERVES: Mes de [J'ores esterlines 13.000.000
itcursais: narcelona, Placa de Cataiunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia.'Paris, Nova York (agencia), Bradford i Manchester
24 Sucursals a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic i Uruguai
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Industrials

LA F'UDA DE BANYOLES
OBERTA DES DEL. PRIMER DE MAIO A 30 D'OCTUMIE
Les seves signes constitueixen un tipus tinte a Europ a .
als herpetlice, escrofulosos, pretuberculosol), artritles, ea
sos i avariósies no tenen rival; essent, en aquest littim se
subslitutives de les -d•Arehena.

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

Anuari ENUM1311S

a bolas M a B són

miltorsperausos
Rodaments elsi ndastrials
1

AY

auto»

Preu 2 pessetes

mobilisme

11
IIINS211-10S

Elevadors

Dipòsit per a la venda a l'engròs

Basar de la Unió UNIÓ,

3

Motors

LLAUTU
ENSOFRADORES
: PECES
COURE:
DE

Cases a París,

DE RECAMV1 MARCA "BACCHUS"

BAI LOT per a auto-

PANYOS

mòbils de
de totes po-

i. MIR VIVES, S.
Ronda de

bau, 5. — De 12 a 5 i de 4 a G. de 10 a 12 (d'oliera',
ea. Unió, 20, de 7 a 0tällillEIRPTRIIIIEIRRIND11111111111‘11111111111.11111112111111
• 111.1

Panys de seguretat desde 1850 ptes. Ba-ä
feria de cuina de toles menes. Gran assortit en iota mena de ferramenta per
obres i tallers. Pots d'alurnini en luts de
,tres de.s de 310 pies. Exposició els dies
festius. Vegi els nos rea aparadors i emita
parí ele preus.

HOSPITAL 122
BARCELONA

-

Plaça de Catalunya, 20

1'

c

Eduejants

dc Banque pour l'aranger et les Colonies

• Sucursal de Barcelona

4.11^
3~.-4-•tee.'

n111•1

Josep Sauledna

Tots els dilluns i dlyendres
..enda de retalls

SOCIETE GENERALE
o

Tela mena d'operacions de Banca i d) Sois:

•••
•a

Fábrica de Iones, lonetes
i teles per a espardenyes
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Sant Pol rle Mar

la reina de les aigües dc taula
LA DE LA VALL DE SANT DANIEL

CAIXES DE LLOGUER

(Barcelona)

Es

Depositan; JOSEP PAGANS, Ponent, 28

AMENA
PREU: 5 PTEII,

Sant Pere, 15

La casa millor assortida
en estarns de molt bona
qualitat a preus baratissims

Madrid i Blbace.

Vies urinhrles. Curació ràpida i seuG . Alomar I a 11111 Itinant apare!! especial.
A p i-

'

A.

OEPURATI3 YEGETit

POlilfiti I liaigEl [11

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

f.;

Demaneu detalls i preus

122,

7.44 Je les Aro, 16: a:

etc.; de l'acreditada
marca BINET

en C.

,a

2o,,2 fino a 2000 hugiese

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

Hospital, 122, - Telefon, 5157 A - BARCELONA

go:

de benzina (dides)
tima Exhausbr,
són garantits per

tencies

Ferreteria
LA BARCELONESA
J. PLANAS,
SULFATADOR E S

Watt

temps indefinit

141111111nMONNIMINHEEMMENK
5.

ze 1 140

de

20 a Go
dril ernyor, ce
Alter
Jove, n'II /5II
2',L.
en/16 dril
A :.'73 e .2/
Pan/ 3. dril nen
le 111 a 11;7'
Enorme existencia ele geue,,.,„'2

Amer

J
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Al cor do la Costa Brava,
gran edifici, ex-convent,
amb cel.les disponibles per
a farailies. Aigua riquíssima i abundara que neix da
roca al mateix convent.
'vista panoràmica del Golf
de }toses, Medes i Cap
de Creas. A minuts 'de la
casa hi ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a tutores,
a l'Administrad() d'aqu3st
diarí, de 9 a IC i de 7 a 8.

DR. GALLEGO

Ces urmarles maten' . ImpOlemIla
de le blenorropna crónica. TI aulament exduslu. forme AM aaallo 18.
festiu, , de 5 a 1 I de 6 • • all.

De venda: Vidal i Tlibas,P,s
galà, Casa Serra; Farmäe
Creu Roja, 'Vicens T'erre,
Companyia, i totes les brea
farmäries del mea

[bita ii g ilf 1E111
d I Dr, Ciaban Rambla Mi Belura

TI la. 6 .
1 er entre lio•peal
Pan). — Venez/. Impotencia. e

Eepeetals tractaments per el
r6 nt ràpid le tea mache,uert2
lelo peU bufete próstata. Cak
Ita: . de 5 . a 12 1 de 3 al.
inlea per a armare Obreif. F88
de/ Rol, 6.
14

VENDA
Una casa a Badalona
botiga i dos pisos, magAle pati, prop de mar

de l'estació. Informa
rrer Salva, 26, 3 - 2.
nIMP•nnn•1•Mn11n010
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rturbre del Trust de l'Atlàntic, un espectacle
desacostumat cridà la seva aterida. Transit
da fred — la broma blanquinosa anunciava
l'alba próxima — els compte-correntistes en
ilarga idera, esperaven ¡'apertura de les caixes, els uns drets, .els altres asseguls sobz)re
brines improvisats. Aqu3sta visió fou per a
Belehr' una ' crida imperiosa a la realitat.
Quan s'endormiscava cl pensament de la tra-I
gedni que es preparava per l'erldemä el persa
uí

pmun

9esombrz....
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P,, , leher Ton desvethat per la veu de Bub
Lynelt que parlava amb aniinaciú al telefon.
Salta precipitadament del Plit, veient l'hora
u.
era ben aviat tots els i neirdinis d'atta
:ida asaltarenal seta, pensament. Quan
•'nsaalaavd.de vestir, copsà les Ultimes paraules
1.10
convcr6ació del seu coinpany:
—Vetieu immediatament... Amolleu-ho
i

• En acabat, Bol) Lynch, tornà a penjar el re-,.
ceptur i, conservant el m/n bloc da notes a la
s'adreela a Belcher.
—.Bu». cha.
—klub a quina hora Leu estat a casa del,
Liznberri?
—Oh! Hem esikrat, el desdejuni — respon.
gua Liyach .amb un- . sonkture fadigat,—.
ciosa Testa. Imaginad, que he guanyat prob a
ra ruleta per passar
Belcher assonyalä el rellutge que marcara
gairebe les 'ais.
--Espareu l'apertura de la Doran?.
..
—Si.
Lynch prengua una capea da Ilumina quil

SEIXANTA-11...!
tie-sititeressades de simples coneixenc2s, in.
útt's. consultes d'inuportuns...
Aquella agitad() fr3netica no torbava gens
la seva serenitat. Grades a la previsid del ecu
1-are, la seva fortuna consistia en bolles i :elides propietats. El mún do l'especulaciä, per
Ii era compktarnent estrany. Va posar;
se de nou a Ilegir els diaris concedint una
ateneiú. articular a tot, alió que concernia
John G. Slade. La personatitat d'aquest ¡tome
semblava t'urea atraient d'ença que l'havia
trohat cii tan dranlätiquee cireunistancks. Un
cop aeabat l'interes deis diaris, va demanara
SP cona podria matar el temps fins a l'hora del
esmorzar amb Rita Kilidair.
La irritada que havia experimentat cl dia
chatis en deixar Jessie Sineatie eslava cOin
p l etament dissipada. Resseguint a sang fr,,da
els esdeveniments, &dula que la nota, mal-i
fels t la .selas hàbIsbuiujaju, havia e.stat
vainent farida per la sera indiferencia 1 per
lee ateneions 'exageradee que hacia prodigat
a Felisa Alvarez. Comptat i debatut. es le,
1), nava que la conversada en l'automObil ba.
gatea a c abat tan bruscament. Tal vegada, si
la confidencia s'hagues prolongat ell hauria
comes alguna bestiesa irreparable.
. —De grat o per fnr n:,a, ealeulava Belcher,
beu-se-la aquí agafada en ) el seu propi pa-;
rally! Es una aventura molt divertida i que
encara hu sera mes en la continuació.
11lidgrat, el be1,1 postal, d'A S S egurallea q n3 sil
Ir

Sau
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gut pel cm-di-3.st sobtat de les actituds
lee ilangors.
La dansa acabava en un bes. Felissa al
red el dona alegrement, encantada (llave
bat. un' dansaire tan experimental. .
, Els Unos. al . coll de Belcher, arel°
Eabraeada tot felicitant-lo en termes dit
hice pel bell talent. A demanda de totlionil
liaren a cumenear, accentuant involunti
ment l'abatid() de les actituds.
Ideleher lianea-va d'esquilliontes algeces re
railes en la direceiú du Jessie S:nclair.
Lt boca una rwea euntreta, la jeve actriu
guardava dixanknt la muelle. (luan
Alaarez besä Beleher per segona vegatia,
girar l ' eSquena feu semblant de coge
amb el seta veí, tot agitant febrilme nt el
1

Leleber e sl a v a encantat del seo Ud)*
seva aaborosa venjanea, de la vieterta
lezlia.
allunyar-se un moment de l e?'
crIdaire 1 dret, a prop di la porta,
va l'escena quan una mà de dona elt Pe"
bre el sea brete. Molt, a prop d'el! Jelele
clair murmurava:
--Venia a Tora... al piren. Ein cal Per
vos; venia soase que • n'adonia..•
La va seguir despréa-de'donar un
d'ull al taller i al bar on Bub Llne,y,
cridant amb la seva veu rotka als
bel( mig de la sala, Lorraine i Plut,
saaen plegats, Ten( tentines..,

