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favors i ha einpresonat voluntats. Per a la valoració dels candidats no s'ha tingut en compte l'interès immediat de la jorrada electoral, és a dir, l'interès de guanyar i de sumar el maor nombre de vota. S'ha tingut en compte, preferentment, la
eraonalitat de cadascú i la seva capacitat per realitzar a l'organisme cabdal de Catalunya la tasca de cultura, de progrés
¡de patriotisme català, que és la raó essencial de l'exist è ncia de
la Mancomunitat i la causa de la seva popularitat creixent.
Per això el triomf dels candidats d'Acció Catalana interessa, no sola a l'entitat que els presenta, sind al nacionalismo cata1, en general i a Catalunya. Ells, actuant a la Mancomunitat,
gran, tant com un fidels defensora de l'ideari d'Acció Catalana,
tes treballadors entusiastes i competents en l'obra de la reconsCucció de la nostra pàtria.
Els noms d'aquesta candidatura ens fan pensar en la complexa vastitud de la nostra obra nacional. Allí hi ha els historiadors i els erudits que pertanyen a la nostra més alta institució
:ientifica; i els abnegats sostenidors del gran esforç, per l'ensenyament en llengua catalana i amb esperit estala; i els hoces de ciencia preocupats del s. problemas morals i fisiológica
de la Catalunya d'ara. No són prestigis de barriada. Són presti¡s. de Catalunya.
Nobles noms representen un noble ideari. Pot esmussar-se el
prestigi d'un nom si es posa al servei d'una causa baixa o injusta. Pot tacar-se el prestigi d'una causa rrib un nom impur.
Quan s'ajunten la vàlua dels homes i la glòria d'una bona causa,
s'arriba a la mes alta noblesa de la lluita política i de la reconuesta nacional.

--•-•--

LANA", DE PARIS
"Acció Radical Catalana", de Pa una conferencia sobre el
a "La !libertas de pensar i el dret
fle vida", el jove periodista Ex Ion;él: Pera.
Es la primera de la serie de conf en:eles que el susdit Ccu'rc patriòtic
n organitcat per estudiar 'els problere que trasbalsen la vida catalana.
ins

EL BL'TLLETI DACCIO
CATAL.4NA
uI sortit el ramera 3, any II,
¡Acció Catalana, havent-se començat

repartiment. Conti el manifest del
Cmsell Central adreçat a ropinió catalana que reproduint ea aquesta mazsa plana. ¡n fulletó, pulcramcnt
:epn;s, segueix la publicació del "Lli!te de la Conferencia" i les secciono
icbituais de "Comentario" i
CONFERENCIA D'EN POU

ran AguCé, sccretari general de la
Lliga Regionalista. D'eh van rebre ere/res directes En Tongas i Boi.r, ¡'A'toll i els restants autors materials de
lo tupinada. L'Agulló den ¿sor? encara el director d'aguo:tes eleccions.
Tothott: sap que l'A g ulló fria una
:roció a "La Veu de Catalunya" amb
el pseudònim de "Pol". Fent honor als
director: regionalistes, creiem que el
sen electorer, un deis mis enfangats
ca vergonyes succeides a Sons, faHan que ce:oh la coliaboració d'aquest
honte en el diari irgan del partit.
No ha esta! ai.ri La signatura de
"Pol" I:a rcaparegut a les planes centrato de "La Vena". Per sarcasme, retorna a la seta tasca amb aquestes
paraules: "Tornen: a la tasca diaria
en companyia d'un nom preciar: el nom
del canonge Pos Claris."
Poc honor es fa a Pan Claris es
invocar el sen nom els que amb tota
premeditació preparen el robatori dutea representació popular a un patriota
pur per donar-la al lerrouxista més
abjecte.

Full de dietari

SABATER
diuntenge, En Josep Maria
i Scbater donará una conferencia
Democrbtic dc
BJrgcs Blanqueo, desenrotllant el ten "L'ac!rtalitat pailtico-soc:al a Cae:ir:ya".
LES SANCIONS PROMESES

convele:4 constant 1 hure dels catalans
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Es de bon mirar la llista dels candidats que Acció Catalana
Dr esenta en les eleccions per a la Mancomunitat de Catalunya.
'ffia nom fa per si sol l'elogi del Candidat, i tot plegats diuen
13110anÇa de l'entitat que els patrocina.
El criteri que ha seguit el Consell d'Acció Catalana per triar
candidats queda clarament manifestat en els noms que conté la Ilista. S'ha ates la vàlua intellectual, cívica i patriòtica per
donint de qualsevol circumstancia de posició, d'influència de
barri o de conveniencia local. Aixi els vots dels candidats tindran tots una pura significació espiritual. No hi haurà els vots
donats al caciquet de poble o de barri, ni al ríe que ha escampat

"ACCIO RADICAL CATA-

serä el fruit de fesforç

so

Fai

111,0111C111 ORS CANDIDATS

a Política

a

GOVERNADOR NOV
N'o cal tenir una pon afinada i sensibilitzada per la fe nacionalista, per
experimentar un viu malestar cada cop
que el Govern espanyol ens factura
un governador nou.
Agafes no (liar; d'ahir—preferible
LA PUBLICITAT, naturalment—, i
llegiu-hi les deciaracions d'aquest senyor Barber, clegit entre totes les notabilitats que pullulen per Madrid per
venir a guar ir
mals de Barcelona.
Dificiiment padrea trabar un text mas
vexam, més humiliant, més revoltant.
El senyor Sorber, tal vegada recala
dant que els barbees fans no fa gaire
van cxercir funciona mis o inenys mèdiques, s'hi revela corn una mena de
cirurgiä desembarassat que abans de
conelner el pacient i saber si és gras
o magre, cardiar, o diabétic, empunya
el bisturí i anuncia per on eomencara
la labia. Acció Catalana? Esplais
joventut! La Lliga? A mí quä se
nn&n dóna, de. la Lliga! El veritable
tumor és el sindicalismo i jo vaig disposat a extreure'l amb arrels i tot.
La majoria dels ciutadans de Barcelona que tenen la sort de no éster
s'han preocupat més d'una
vegada dels problemes plantejats a la
ciutat i de les sayas posibles solaC:0/13. Tanmateix, si ara en cridàveu
un porqué posés en práctica el seu sistema, és probable que comencés per
tancar-se en un prudentíssim silenci
i adhue que experimentes una saludable angúnia.
En carvi. un en:mamador de mena,

A la nit del. d:unzenge 29 d'abril,
.1. 4 la coneixenea del pacte de Sans
cmgri«..a una justa indignació popak ' , els homes de la Diga Regionalista sollicitaren la prcs:mcia d'amics
:ostras al sea estatge. En Combó, ea
Plum, despre d'assegurar que, segons les darreres dales de relució,
En Rovira i Virgih sortia triomfant,
ter als homes d'Acció Catalana dirttses promesas, cap de les quals, per
uo, s'Iza complert; ans al contrari,
so/tes d'elles han estat be! ades.
Ar.si volem parlar nomós de les sancians que el senyor Carne:6 oferi
als culpables dc la vergonyosa
irt eigincia amb él: lerrou.sistes.
¡ j 'u avui totcs les sanciono proraeI': kan quedas limitades a una deseor itsació formularia del regidor
senyor Tomas i Boix.
Dion desautoritseseió formularia per(12i 5713 consta que prohoms i sotaPniI2In5 de la Lilga kan promès a
t,,,;cs d'En Tornas i Bois ranraistia
d'Iniest o, ,e; mio no, han premio de
t'actor-lo amb tota la benigtlitat si a
Pr óximes eleccions treballa en pro
4 ki candidatura de la Lliga. Tont
h @leí que, alguna ens assegura perun governador facturat dea de Ma.
informada, el propi Tornés
• estora' al costal de la Lliga en 'drid, troba ipso facto un vell repertori d'idees que engega abans de preneteccions del dig
tit altero culpables continuen en el drc si tren una qui engega un esbart
de sempre. Un dels que fan po- de colono missatgers.
Carlea Soldevila
li mis en etrid1ncia va ¿le Es Fer-

BARCELONA, DIUMiENGE, 3 DE JUNY 1923

EL CONSELL CENTRAL D'ACCIO POLÍTICA CULTURAL DE
CATALANA A L'OPIMO NACIONAL LA RUSSIA. SOVIETICA
Catalans:
Al cala d'un any de la Goneterancia nacional catalana, quan
després d'al g uns mesos d'aetuació pública hayern iniciat
dament la nostra organització i
comencem de posar-la en jota, äs
l'hora que ala /tomes que, per
voluntat dele adherits a Acció
Catalana partem avui la (Breecia d'aquest agrupainent de -patriotas, ella adrecem demooraticarnean a tots vosaltrts, recordant-vos el nostre ideara recapitulant la teca feta, assenyalant els camina a seguir.
La Conferancia nacional catalana vingua a posar tornee a
una apoca de confusionismes,
perniciosa en l'ordre de les
idces, ineficaç, si mes no, en el
deis assoliments präetics. Foto
un examen de consciència patriótica que destrià els ideals
regionalistas, federalistas o autonomistas dala purament f
simplement nacionalistas- Catalunya única patria dala catalana
dret imprescindible de determinar totes les utocialitats de la
seva vida, sense cap ingerantia
externa. Ve't acf el prneipi
sic proclamat pel vol unänime
de. la Conferencia nanional. Per
dur aquest principi al convenciment de cadascun de vosaltres,
catalana, fou organitzada Acató
Catalana, no com un nou partit
politic, sind com un apostolat
patrió tic.
Envera els indiferente, els catalans no rfficionatitzats encara,
adrecem el nostre apostolaL
convertir els catalanes a la causa
de Catalunya és la tasca mas
profitosa quo -podem realitzar.
Saben, pera, que alguna mai no
vindran arnb nosaltres. No vindran els egoißtes, perqueexigim
sacrificio: no vindran els materialitzats, perqua 'linterna per
una causa espiritual; no vindran els utòpics, que m'elijan en
qualsevol mena de taumatúrgies, perqua voleo assar lamas
de realitats (ro, toquin de pene
a terna- Aquests no vindran, i
alegram-nos-en, car tenirlos al
eostat seria un senyal de febleaa
nostra- Manits dels altres Maltarenta, pera nacionalistas en potencia..i molts dala adherits a
un catalanisme tebi seran nostras, perquè sabrem guanyarlos a la causa nacional.
Pela catalana traidora, els
desnacionalitzats que, per satisfer ambiciono o per nodrir concupiscències o per rivalitats
personals, venen la pàtria a
l'anemia, el nostre menyspreu
més que la consideració del
nostre odi.
Amb l'Estat espanyol—ja va
proclamarho la Conferència
nacional catalana — hi estem
moralment en estat de guerra:
cap cogaboraei6 no pot uniraos
a la say a obra, perquä cap. mena de cordialitat no pot inspirarmos.
Acaba catalana, jove d'un any,
as valla de l'experiencia dala altres, ha vist els anteriors naufragie i sap 011 rauen els esculis. Per a nosaltres as igualment Miele de m'aura en absurdes efusiones amb els partits
eapanyols, que en l'improbable
ajut exterior, que en la balatirarla d'un aldarull mal organitzat. No; la llibertat de Catalunya no la dura nt un ministre
espanyol, ni l'ambaixador d'una
potancia, ni un escarnot de trabucaires. La llibertat de Catalunya sera el fruit de l'eslora convencut, eonstant i humil dala
catalana. Per alza la noztra finalitat inmediata es de suscitar
la consciència del deure eraquest estora i da diacipltnar-loSola Pa d'aquesta areuada patriótica que tenim impaciència,
sentint la recança de cada moattent perdut.
Volean convencer tots els catamos que sentin i obrin cono a
tals, que abandonin tot egoisme
i es capacitan de llur reaponsabilitat davant la pàtria esclava,
que donin amb passa Ilur esforç
patriòtic, confiant mas en el sacrifici propi que en l'encert directiu dele capdavanters, que
tin.guin en tot mnment com e
norma de lbars ac t es el ¿euro
social envare la patria.
Per la catalanitzarió del nostre poble. Aceita Catalana empra
i emprarit fofa Als mitjans que
tingui nl seu ahaat. La propaganda escrita del nacionalisme
fern cada dla amb èxit ereisent,

Caldria tancar els ulla a l'evidencia per desconèixer que en
hayan pogut realitzar-la, i ho
Vienen ara unes eleccions de l'ordre
gràcies als amics que conqua- diputats per a la Mancomunitat, grau —cultural ha estat molt
no vull jutjar ara st
rinnt un antic diari barcelont i en a indran ,d'aci uns quanta
o eixorca — la tasca
Iban convertt en rórgan mas mesos unes per a regidora. En fecunda
del govern sovibtic.
Ilegiclor ele la nostra arenosa; la emes alecciona a en altres l'acDe l'any 1912 regeix derealitzem taneba per l'escampall titud que l'au m a. de prendre Acde milers de tulles volante, que cié Catalana as ben clara: les partament d'Instrucció pública
el comissari A. W. Lunatcharstan bella acollida han rchut del conclusions de la Conferència
nacional catalana ens manen 4 no pas un arrivista ignonostre poble, i anira complerant sind un unta ersitari procementant-se tant cono l'estora de d'intervenir-hi.
No m'ejem que sanee tran- dent de l'arillo regisme. Tenia
tots els anotes i les eircumstän.
oies externes cus ho parraietrata saccions, poques vegades ac- jo noticies de la seva mit orgaLa propaganda oral la venial ceptablea, la Mancommitat de nitzadora, de la seva aitra inrealitzant ea els A p laca, els mi- Catalunya, cono cap govern ni telligancia i de la sa ya adaptatings i les conferencies que in- cap " scrubleen gaudeixi la bla- Metal de procediments per una
canaablernant els adherits Ar.- nieia d'una aparenta unanimitat. amiga de loto dos, la polonesa
cia, Catalana -celebren arreu de Niltgé no térnósd'amo r que doctora Baumgarten, autoritat
n
a la institució cabdal reconeguda en el camp de la
Catalunya. La llavor naeionlisaoaaltres
de la nostra
ta cau en terrar de tan bona aria mera
d'oferirfarreo. Som els me- psicotaanica. El !libre que ara
per les y e de publicar la doctora Leyque fructifica tot seguit en les horas decisivead'exigir
la patriótica
Delegacions comarcals d'Aeció unanimitat, perb creim que dia Bach sobre "El dret i les
institucions de la Rtissia
Catalana. entre les de nova tun- practicar-1x sistamkticament
dudó, sobratot. Ella substituirá da a orjr, seropre l ' en totes le; tira" (París, 1923), on consaels aglutinants sovint pone con- qu"astiona, per menudas i opi- gra una part important a l'estudi de d'organització cultural,
fessables. d'altres associacions nables que sigilan, és estèril
m'ha desvetllat e/ record de
d:tes polftiques•
en darrer termo perjudicial, passades converses, on vaig coMentre estàvem en aquesta com ho de la sistemàtica obsnèixer l'obra i la persona de
tasca, insistent i fecunda, d'or- trucció deis malcarats aspaLunatcharski. Altrament, les
ganització i propaganda, seo- nyolistes. Una actitud de con- experiancies soviètiques tenen
enagua 2a convocatòria d'unes aördia i de própia dignitat poeleccions legislativas Sense te- Iitica caracteritzarà els nostres un gran interins: per primera
nir massa en conopte ço que els representante dins de la Man- vegada /han estat fets assaigs
altres poguessin dir, peneärem comunitat; ells duran a la tas- de -mollea institucions amb la
serenament qua li era mas be- ca- de la Presidar.cia i del Con- gosadia dala .qui es creuen que
neficiós a la nostra tasca de sol! — inici d'un govern cata- comença una era nova. Ccl veure d'aquests assaiga quino han
propaganda: d'anarhi o de no
- si 69 patriótica, com cal
anar - hi. Acorta fou pres d'abs- esperar-ho, una cooperació cor fructificat, quina han caigut
tenir-se Acoló Catalana en tate dial i critica. El programa mata per ells mateixos, quino han
els districtea llevat de la eir- comunal deis nostres andas se- caigut per les eircurnstancies
cumseripció de Barcelona. Co- rà d'administrada politice, as que els voltaven,
neixíem masco ba la desmora- a dir. d'una administració que
litzaci6 que s'as ensenyorlda de no perdi de vista en cap detall
ORGANITZ.a.CIQ DIDECTIVA
ganreba tots els districtes fa- robjeetiu final de la Ilibertat
ratos — on, en batalles de les de Catalunya. Creiem que en
En la polftica cultural del Soquals sol asan absent tot idea- aquest ordre In ha una tasca vicia 65 bäsic el decret de 23
lisme, tienten o pacten, a des- molt gran a fer en el problema febrer 1918 que sotmet al Cograt dele millors nacionalistas central de l'escola, que no 99 missariat ¿Instrucció pública i
de cada poble, les Perece del caro al t a° q ue el d el magisteri als seus orgatas locals totes les
caciquisme i del atiborra — per cataiä. Cal enfortir els munici- inatitucions crensenyament priqua creure eta qualsevol altre pis" rurats i estructurar total- mara secundari i superior que
rnornent hi seria de mis ment la pagesia catalana: una tites Ilaaors depenian deis alcia el nostre apostolat. A Bar- rnaior elas t icitat de la Caixa de tres ministeria, dele zamstvo,
ealona, pera, hi ha unatorntire crèdit i la institució del plata- dels municipis i de les persones
prou gros d'electora integres i tec agrícola !tanteen ajudar-hl privadas.. Eren lógica ela Soenlataras cpie noten segons lilurs molt. Cal estendre Encoles tac- aleta: qualsevol institueió d'enniques pele centres industrials senyament que no estas entre
conviccions; Molla d'ells
nnlistes incondicionats, s'hau- de Catalunya. Cal a Barcelona nuca -mana podria girar-se en
rica vist desemparats si nos- acabar de resoadre aquest pro- contra d'ella.
&tres no anavem a la Iluita. Hi Mema d'acord amb l'AjuntaAltrament, el Comisaariat
anärem, donas, ariab un sol mentt per tal que ni un rninim d'Instruccniú pública ha engrasenorn, per demostrar que de la esfore sigui desaprofitat per la dit cada dia el seu camp d'acIluita nomas ens interessava la riostra gent obrera. Cal tamba ata.' Ha vist el comissari Leopropaganda i que dc, 1 posible enfortir 1 dignificar dernocra- natcharski que, si al raglin sotriainf no ens interessava mas ticament l'Assemblea, per tal viatic li era indispensable desque una veu de representant do de capacitar-la per la tasca que
atitzar rene.enyarnent, a lat
Catalunya. Ja saben, catalana, las allesPerem.
formació del poble rus li concono el triornf matarial ens el
Amb aquest programa, Acató venia de relligar amb l'ensedonaren els vota deis nostres Catalana va a la próxima Eui- nyament toles altres manicantas, com el triomf moral ens ta electoral, i hi va tota sola. festacions culturals. Un decret
eldonaren, ben esclatant, els Vena arniguea d'una i altra ban
Postres advarsaris. Sortirern de da del catalanisme estant ens do 111 do febrer de 1021, ponla Ilu:ta afalagats per la vic- han parlat o ens han tot par- so que és el darrer, reorganittöria, pera amb l'arta arriabas- lar o ens han suggerit aliances zant el Comissariat d'Instrucció pública, estableix que hi
soda ner una conxorxa; emb i coalicions. Ilo han fet lins
l'adhesió dels nacionalistas, tot invocant el nom Eagrat cle aún compresos els serreta: edudones, i anota la simpatia de . 1a la Patria. Creiem sincerament cació social dala infanta, insgent honrada. que unes alecciona sense cap trucciú taanica, propaganda poIftica i adietó d'estat, centre
Tot i que era l'ideal de pro- transcenclancia especial no sana
l'hora d'aquestes coalicions — d'organització i centre anda-.
paganda eo que ene menava
la Milita, sabíem tarnba que l'ac que tot sovint esdevenen confu- mic. Aquest. esta dividit en:
tuachi del nostre representant sions. tina do les causes, binó consell cientific de l'Estat (amb
havia d'asaer beneficiosa par a :a majar, de la davallada del les seeeiona: politice, técnica,
Catalunya. No creiern nosaltres nivell do la polftica catalana científica i artística) t adminisen l'eficäcia d'un sol discurs sólo aquestes coalicions, que trada central dala establiments
d'un sol diputat. No: l'expe- d'eventuals han acabat essent científica i artiatics (m'ab els
abaniques, fornican conglome- serveis: de ciència, darte i de
riancia derncestra que aún inmuseus). Organització aompleafinaos els discursos, encara rats inexplicables.
Altrament, Acció Catalana no xa qua mentre sigui pass:que siguin multo i de molts diputats i senadora. B1 riostra podria donar a ningti la mit a 1)16 de dur-la a la practica, ern
enviad parlant a les Corts d'Es- 11E0 clucs i per tot arrea, avui ,sembla la nado convenient.
panya, no coro a diputat aspa- dia que totes les altres breo-,
Salvant lea diatäneies i sense
nyol, sha; cona a representant que; de la política nacionalista oblidar la moda:atta de da nostra
de Catalunya, hauria donat
la donen sovint ulula dolor tasen, ano plau de fer remarcar
n'ostra plet, clarament plante- de tots els que estimaveg lluc que aquesta complexitat, aquest
jat, l resana internacional de exemplaritat, — a parida ab- concepte integral de l'educala tribuna parlainantaria; de- surda, — a gent desqualifica- da, aquesta defensa i controli
Inés, per la seva sola presència da, a lacais cha poder exatic, de tota ala interessoa espirihauria impedit tractes 1 pactes, amb Olé (piala dosaltres no ens tuala, ene ha guiat en l'al noatra
abscaatament eixorca per a Ca- avindriern a tractar. D'una uno- actuació a !a .majoria dele hotalunya, com els que de 1917 ble huila electoral entre diver- rnee que han passat conaeientangla han caracterilzat l'actua- sea bruaques del uatalanisme,
ció catalana une la política. esla Mancornunitat no ha de pa
panyola. Ell hauria pogut re- tir-ne gens. Cal que sigui!' va- cape la bandera da la Pätria
lorados les divanes torces poli- les conclusions de la Cantera:ocordar la ignominia de la
de jurisdiccions. contra la qual tiquea. de Catalunya. A la Man- cia nacional catalana.
van far-se les eleccions de So- comunitat, que n'as la repraAcató catalana sent la reslidaritat catalana l'any 1907 i sentació i el govejm propi, li cal ponanbilitat que li dana ranaque encara regala. per !refundo- saber si és un regionaliame si6 de tole els nacionalistas qué
sa resignaciú deis parlamenta- concomitant arnb la monarquia van amb ella, els uns separantras catalana. Ell hauria alçat espanyola o bé el naaionaliame Fe d'anteriors nettmeions poliillturament la ven. desfent la integral de la república catala- tiquea, els nutres tornant al
conspiració del alienad entorn na, ço a qua el nostre poble camp da la Hulla despres d'una
dele ultratges fets alls catalans. s'adhereix. Tampoc no da cap reflexiva absència. El Consell
Ell sii batirla contemplat im- perill el molt remot que la lleni- Central se sent confortat do la
pasible la. tanta asfixia a la ta poanaa dur a la Mancomuni- confianaa que tots els afiliaras
anal ei govern eananyol m'aya tat major nombre de diputats Ii tenen dipositada i té la satisdir, derrousistea: faceió de riere a cada moment
de sotmetre la Maneornunitat radicals, as
de Catalunya. Racorclau al re- per poc que elle haeln estat, novas intteitive, adreaadea toglament notarial;. recordeu la n'havem vist, que participaven tos a la ca tala inuació d e l no5_
presa, Invocant el dret de man- en el n Conaell Permanent sanan Ire poble: ara ea un premi per
queara de Feliu V. dels tante- discrepäneles ni topadas.
un concurs de drarneS patrió.
aras i les titulas de la GanaranAix i, d o nes. ara cono a l'abr i l ' tics, ara donatius per determitat: raeordeu eile TalUnns
passal, Acalla Catalana, sanas. nades follas volants quo poden
gala. Catallinya. a lla afan- la dostresa deis prefessinnala ésscr editaba per la gencrosinomunitat 1 annaedits, a Villano- i ignorint-ne les trapacerías, lat d'un nacionalista anònim o
torna a lea alecciona hm sola, I dain grup lo dependents d'una
ala, a una com p an yia estranoera,
alcant al vent 1 per damunt dal le casa de comer; ara da tot un
nt

mant per la Comissió Municipal
de Cultura. Vet acf la causa del
que hom va prendre per una tos.
Sudaría nostra, en defensar obstinadament aquell nom contra
el de 'Comisaba d'Instrucció pública" que volia donar-di la majoria radica! - monárquica do
rally 1919.
CONTINeUT IXE L'ESCOLA
SO VIETICA
Per un dacret de 16 octubre
1918 fou suprimida la distin
ció entre escotes professionall
(tècniques, comercials, inclusa
triada, clàssiques, , organitzanta
se l'ensenyament d'una manera
uniforme, incitas amb un programa únic. Damunt les desa
ferres de totes les escotes an-,
t e ri ors. Primaries i secundaa
rec, s'aka l'escola soviética,
nomenada "anota politecniesa
de trebiiii", dividida en dos
graus: el primer pelo alumnes
de vuit a tretze anys i el sea
gon pele de tretze a diesel..
El principi de l'escota de trea
ball, que desitjarfem velara
triomfar, no té res d'espeeffia
eament socialista: podriem collocar-lo sota el patronat del
nostre Itamon Lull. Apandre un
treball manual productiu i socialment Útil al costat del tafia
ball intellectual, ocupar-se d'ei.
port i de gimnástica, ¿arta
de ciencias, no seria cap capea
aialitat de rea.cola a.aviatica; tia
és, pera, la pretensió absurda
que els nois aprenguin, ni que
si gui an termes generals, tots
els oficie. L'escola .soviètica fou
organitzada sota el tipus propugnat pea moacovita P. P.
Blonsktj, tan severament criticat per Nersahnsteiner, tan
dels apòstols dc reacola de treball.
La cruesa de l'hivern rus, aca
aentuada per la erial de com.
buetible, port t un resultat imprevist de !l'escota sosietioa:
que les dances i a giranästica
rítmica hi prenguessin una
part preponderant: era una
manera de fer-se pastar el
fred.
Aquesta escota politécnica da
treball tal com era plantejada.
tracaaah. Aixf bo reconegué
textualment el periòdic oficias
"Pravda". i Lunatcharski .feu
aprovar una reforma, promula
goda 111 de febrer de 1921 soa
ta aquests principia: entre els
vuit i els quinze anys rebran
eta alumnas una instrucció ge.
neral en les "Escotes d'educaa
cid aocial"; entre els quinze 4
els dinou en rebran una de pro,
feasional en "Eacoles Unen',
ques" especialitzades (inclusa
agrícoles, eeonómiques.
pedagògiques). Alxi, dones, les.
cola uniforme és conservada
sois com una preparació a Ves.
cola especial.
De fet, sembla que bona hä
tornat als antics sistemas i als
antics programes. Ele nois hi
aprenen l'ortagratia reformada,
raritmatia.a, ' la hiataria 1 !a
geografía. .11 treball manual.
Cartistic els esplais, no bt
ocupen mes . temps que en guata
sevol escola on fan treballa!,
ela alumnas.
No sabeno l'entusiasme qua
el Comissari poguds sentir per
l'escota tipus Blonakij: cal, pea
ra, reconaixer que no s'intena
ta mantenirla, un cop visa
el seu Iracas. Aquest tracas
sería encara mas esaintant en
un pais de vida Sacial mals dir
ferericiada que la masa.
L. Nloolau d'Olwer
pla d'aapandiment d'aquestes
tulles, ara el p roleete tr ulla es
Tenim, dotare tot, l'infle--cal.
sió ereixant de les dones i la
joventut, eo que val dir que /a
foro, la joia en el sacrifici
l'eadevemidor aún nostres.
Amb hostilitat només contra
els enemics de Catalunya, amb
respecte per tots aquella que
creuen de bona fe Servir-la mi.
flor per nitres caminos que pol
t'ostra, amb l'imperatiu del deure patriòtic, amb la confiarlo
en l'èxit final da l'esforço dieciplinat, Acata catalana, amiga
de molla, para destligada de
tole, segueix el seu treball per
Catatunya.
Barcelona, 1 de juny cie 1923 .
Jinuma F.ofill i Mates.—L.
calan d'Ohvcr.—A. Rovira i
d'Abadal i Vireyala.
Jorda.—Leandre Cervera.
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DEL COTINENT MES DE JUNY

TIP1.15 DE SUESCRI PC10, 94 per 100

ANTECEDENTS. — La Companyia dels Trannies Interurbeas
de lo Provincia d Tarragona, S. A. es constituí donan t del Nota::
da Tarragona Sr. Strni -Gramunt ami) l'objecte d'cbeenir, construir
comloter concessions d'obres públieues i en especial les que es tefersinen s linics dc traceiö eli'eerica o d'un nitre mujO, a 13 Provincia
de Tarragena
CATIACTERISTIQUES. — Per acord de. la Junta General ordi.
El
lie a s'ha. cecat 4.00o Obligacions al pottador de pu pcsectes nomigt 2213, cad: una emb numcraeió corrcletiva del t al _tzoo. Portaran ea.
ro•s trinscials pagoders a raó de o mes. per Tito' centra 11k:ralle ment del amó cl 28 de 'abete 31 dc ataje, et d'agest i jo de nonernIff
• bec de cada hay. El primar curó tencerà cl i tragest vinent. 1212107.
• t:teaci6 s'efectuati rer sorteigs a la par en un periorl.a ranitn de
19 35 anys a rartir Ce z9e7.
GARANTIES. — Cara:nitren aquestes Obligacions tot l'actiu
• 13 Cempanyia, i d'una numera especial la concessió ene te adquirida
per (o anys ver a lt construcció i cepIctació d'una lin:a de
Al e
C Tiurnties por a viatgers i rucrcaderics que rarinix de Rete. a TarasEl
Part
ton i cl
•
A aquell electe a l'czeritura el etnissió de les 4:coo obligacions con,• ta que tant la concr=i6 com toto els immobles, material fix i móbil
que s'emplcia en a(piesta pr:mera I:nia Rcut-Tarr2.gona-Port, qu':dlrä
3 a;cotat exciusivament a aquellas .1.nen obligacicns fins a Ilur amortit1g roció. fcnt-se a l'efrcta iii corroe-Tronado escriptura d'hipe:en cl msP6 tein dia eue 03 pcsi en explotació aquesta primera línia de la Campl-

j
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CONDICIONS Drt LA SUDSCNIPCIO
al

IQ LAS MIL DUESCENTES OBLIGACIONS lux ESTAT ;RE•.; SES EN l'ERM PER tiN GRUP ASSEGURADOR I SERAN
OFERTES AL PieBLIC EL DIA 6 DE JUNY i simuKunament a
• Barcelona. Reus i Tarragona.
15 AL TIPUS DEL 94 PER nto. o sigui 470 Ptcs.• per Tito]. Repzeal tipus de collocaciO expressat tense comptar la prima d'a▪ -rntant
:
▪ mortitzaciú un renclimcnt nat per als rubscriptors de 6 38 per too,
Les demandes se set-virar. per Vorclre qua es rebin i a titol
11
ductible. La eubseripeiú tindra. Eco cl 6 da juey sinent i cs untara
quan altai Ice acordi cl grup asteguradcr.

.

ml

LLC:23 DE SUSCRIPCIONS

ree:: iicats de e6/97 . EsPedal,
per a Clinieues, laberateris, farmäcks, pez;unteries

BANC ESPANVOL DEL RIU DE LA ?LATA. BANC 1415rmo .1MER!CA. Se riaNizitarà la lnelusió d . :lenes:es cbligacions
cozitzeitfó chcIal da la Perca de Barcelona.
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LA PUDLICITAT
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DE FRANÇA
-o(len que hl Wal df:s
Cdefi3ll 1

I983 CCE-

gemij Eourpin
-o-esds, 2.-S'assegurava anit ale crees atner iaata une Pm:sesea feta per
e peda Cl domicill dele "camelo:a du
ro - done per resultat el descobriment
eieportents documente de carecter seSezbla que ce tracta d'un vast pla
me:ció reiallsta amb rtuniticacione
s tose Franca. Es coneizen els noma
ä, t e t es les personalitats que havieu
e7 r uede ° Part es el moviment.
El triburcl de Justicia csbrinare el
piper que ,ada un dele dits personatp bocio d'exercir.-Ilavas.
ELS ELEMENTS SINDICALISTES
CORDEN EMPRAR TOTS ELS
311T JANS CONTP..1 LES TEMPTA.
/VES DEL FEIXISME 1 LA
RE..eCCIO M'ALISTA
parts, 2. - L'agressie d'abans d'ahir
alsdiptua t s esquerrans ha produit grun
catecie edre ele elements sIndlealistss
:Miau a la Confederada general del
Treba ll del carrer de Lafayette. Sisan
reine( els srereetaris de les federacions
i es erineipals militante confederats
de la reeie parisencre acezdant emptar tots es mitjans per lInflar contra
ks temptatires del feixisme i han afirma liur deelsie d'associar-se, amh eme
srtse grupa de l'esmeren per reaeme t'ame neceesetia contra la renco relalista.-Radie.
SUMAIZI CONTRA ELS "CAME-‘
eeTS DU 1101" ArTeellS DE L'AGlIESSIO ALS DIPUTATS SAGNIEll, MOELET 1 VIOLETTE
Paris, 2.-Lla estar nomenat M. Laxen intge especial per al anmari !Pobre nagressiö que feren objecte abens
eahir tres dipntats.
L'estuentat jutge ha enearregat al
eexissari M. Guillaume la practica de
fruncir:te. registres.
Ahir a la tarda declararen Pestesinet de medicina eFlari Martin i Jeau
IICergerIL
Ei metes forense doctor Paul ha
ominar el diputat agredit M. Sisee
ene apreciant-li algunes equimosis,
ten tarebt l'aixafsmem d'un dit de la
ne dreta. El ferit ha comunicar al jures lee ablr va rebre aoves amenaces
per telefm.-Radio.
LA QUESTIO DE TANGER

EL QUL DIU "LE GAULOIS"
Parts, 2.-El diari "Le Caricia",
eme...taz-se de la geeetlet de Tenger
pua de relleu que ta p e Franca. Anpe:tea roto Espanya es troben perfracs i ass prenen ropdroloiri definitiu ubre ei problema de l'aneen
rear,uert estat de coses la ciutat de
sir resulta en crerom perjudicada,
in el defalliment La onseut entre els
.reeTs econemies de la ciutat, que veu
'serrada la seca crpansid ccmcreal.
La situacie de Tenger Co excepclonai
! h elutat esta cridada a representar
t reeeer parra, co el remers del Maree. e-ie rls treealls indieeeasebles per
re ler la critat en condidene no pedrea
eset real:erute fins que la qüestie hagi
esse efinida clarament, ter tal otee els
etne-ers residente a elb Tinada corma
, e0 -.ele les garen t ies neeeeseries i bese eeneles per a llar eereere.
e o paccieement cl que este drenen, cl (le y ere, frenoes des de fa
de: a727s. foellnlut que. la eitunt ha
E,ta la sobirenia del
t; T
Aeee•teree. pm. te Fera mur, !T etan' n ri. irternuicnalliztuid de la cine • E.,,anya demos que equee ta sigo'
e alleenea dintre de la zona del mes rroet ect al Marrar.
rerits han de (crece un puut
1L':::.,oans. en aemoeta interessos tan
5,a5 rla elements per arribar
g e, rcord no deizen entrercure'e de
tsecat.-Iledio.

EL vIATGE DE M. mr.LLErtAND
P" f, 2.-El Pr e eident de le
i n.,e`reira serryor Millerar.d
e-ite!
pobladons de Saver.
1' enirr e bourg, sehnt despr,,s
re ti Y ate, ou arribit a última
hciat de le tarda.
A tot erren ha eetat objecte
tannsiestes aclarnacions.
i. POINCARE A PARIS
•Pal
2.-De toenada de Sarr.:' ierg. ha arribat el president
Consell sensor Poineara.-

CENTENARI DEL PRIMER
• 11 71ROCARRIL DE FP,ANalA
eiUnt Etienne. 2.-Demä, din-.
rcesge . se celebrara a Andrea.
riemasur-Loire el centeriani
41 primer ferrocarril de FraulaF.n eferte, el 26 de febrer
1 823 el rel L'iris XVIII eignä el

EL

de concessió del primer

ferr eeerril, que partia des de
1e- i nt-Etienne a Andrezieux i
t enia per al transport del rar trol a deepras pel riu
lt tr
arnctia a Paris.-Havas.
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La conversa mantinguda avui
amb els periodistes pel ministre de la Governació, stia referit -a ta vaga de transports de.
Barcelona.
Ha manifestat el duo d'Almodóvar que es va intensifieant la
neteja als carrers, encera que,
de totes maneres, la situad() no
perrnet grane optimismos.
Respecte la reunió celebrada pele ebnsols de Barcelona,
ha dit que, en efecte, e'llavien
reunit, persa que havien tractat
d'assumptes que no tener) res
que veure amb la qüestió so:
del de Catalunya.
Ha acabat manifestant que
laas ja conferenciat novanient
amb el nou governador de Barcelona, el qual surt aquesfa
tarda amb l'exprés cap a la seva deetinecia.
UNA PROTESTA DEL MARQUES D'ESTELLA
Diu "A B C":
Es va dir ahir que el capita
general de Catalunya havia
presentat la dirnissió amh earäcter irrevocable.
El Gavera lo ha negat terminaniment.
Ens consta, no obstant, que

el general Primo de Rivera va
fer al Govern una proposta
relació arnb la greu situació de
Barcelona i que fou rebutjada.
DIMISSIO ADMESA *

La "Gaceta" publica un Reial
Dec-ret del ministeri del Treball acceptant la dimiesió del
càrrec de delegat regt d'aquest
ministeri a Barcelona a En
Jnume Algarra i Postiue, eageneral, gran elcsig de fer puJaume Algarra i Postius, catedrätie d'Economia Polffica i
Finances de la Universitat de
Barcelona.

LES CULPES DEL CENTRALISME

"Informaciones" publica !in
article de "Juan de Aragón",
sobre el problema barceloní.
Creu injustos els atacs que
es dirigeixen als governadors
civils de Barcelona, perquó
aquestos no :ah/ altra cosa que
victirnes cundemnades a Multar,
Nigats de peu; i nians i cense
elements defensius, contra una
munió d'enernies dotats de poderoscs elemente ofesains i que
es MOVell en plena iiibertat d'ae

ció.
A Barcelona manca l'autorita governativa de trine dance dezie,ius,
cstant cendemereda serrpre a obteei:
resuitats contrapreduents cada cop
que intenti rezolzar la palanca de la
ecca aCtInCió qualsevol deis punto
que coneideri apropiats par a lograr
resultats satisiactoris.
La Ilusa política i social esto revestid! de tai envcriearnent i sataMenisnic que el sol fet d'intentar emprar la torea d'un sector porta la iramediata hostlitat deis altres.
E5liM1 que metiere cstiguin iront a
front i en pugna passional els patrons
i els obrers, cl Sindical Llture 5 I'llnic, la Lega i la Unió l'enterque:a,
i anee/tres els ciutadans alluryats d'aque:la ilet2 pee:ienal no cateazda
eida du la societat, -tot intent dc
paeificacie i dr normalitat erre inútil,
pul:: la gUCTre no acaba mai mentree
do des cornbatems no interrumpeixin
la Iluita. Da que . serveix si un dels
dis a rara, si l'aare continua?
El rceer centrel, que pedria ésser
ferbitre, la ¡Li, la torea, que ubligui
a fiair ea la Puje:, es impetent per a
anonseguir-hu, per desecar -se co no
habilitar els mitjans legais necessaris
per a això.
Qui te 12 culpa de qué no hi hagin
a Barcelona jutges i magistrats apeopiats a le.s ciecumstencies? Madrid.
Qui te la culpa de que a 13aseelona
no existeimin elements de deeensa social ad:cc-Jets al que disposen el: cremita de l'ordre social? Madrid.
Qui te la culpa de que a Barcelona
no hl hagin organismes condyuvents
de Fautóritet governativa? Madrid.
Culpar dc tot quan pasea a Barreteen als governadors es una injusticia.; i per a això, sigui gtti sieui la
persema que co la ciutat comtal rep ecseeta l'autoritat gmrernati ya tindrà
dret a asee cempedide, Pc ró l'Ar a r /Ir
thidee per a icreia resporeable de
la contineació de l'anormelitat anee:quica.

110RIHEIE ESPECTACLE
2.-EI tren de Verdun
alerta població agaiä prop
dTaz. Abencouet un hora,: d'uns
,,tluaca nLa . 0 quaranta cinc anys,
LA QUESTIO DEL MARROC
ecapitant-lo.
El cap quedä engameat en una NOUS DETALLS DEL COMBAT
DEL DIA 24
eixs davnrateres de la mb,.
afelitle.-Es cohcinen detalle de
arribant a equeela
r uto,
l'operado', do elijous..
fi ns a Pestació, produint,
sJY:e el. natural, entre el mitblic,
' Le columna inri proterrio el [Orne
2e asache d'horror que de de bei eetava forineda per torees del
tuPaaar.-Havalla
1 terç estranger, regulers de Melilla,

batallons de Sant Marcal 1 Saragosda, forces d'artillcria, una companyia
del quart de sapadors, carros d'asealt
d'ertilleria i serveis auxiliare.
Manava la columna el coronel Gúrnez Mento.
Tumbé fignrava entre les (orces un
contingent de la ni. halla de Deis Er
Mili, manada pel comandant Pita.
L'enemic ocupava la "Lotna Coloreda i cc vcie obligne a ebandoner-la per "ircessant bombardeig
dele aviadors.
L'enemic, nombros, &harta amagat
a uns barrenes, entre l'estile:nada
sIeiÕ i l'anorneneda "Viernes".
Els carros d'assalt d'artilleria feren ternereries incursione.
Els Monea' frutaren martes vega.
des d'assaltar-los, sense aconseguir
Ilur propósiL
Els rifenes s'amagaven a les coces
del terrcnv per Iliurar•sc del loe d'extilleria i de Paviació.
Fins a les ditcs cerca arribaren els
legionaria, desellotjent-les.
En els primera mo:nents va catire
mort el tinent de la mchalla d'Er
Rife, Antoni Alaco, que fa dos dies
ingressà volunteriament en la mehalla.
Es contenta la tenacitat oe
mic, melgrat les nombroses baixee
que sofri.
Tembé resultares, terits Palieres de
la mehalla Miguel Rodrigo, cortes;
capita d'artilleria Atila Fernende.z
Negrcte, ferit grcu; tinents
Eloi Sierra i Ignaei Junquera,
menys grcus. Dcl Ter; d'estrangers:
alferes Pene l'auete, mort; capite Tecint Pérez, ferie greu; alteres Lloren; Ramírez, contús. Del batalló
d'Isabel la Católica: alteres Enric
de la Peña, ferit.
Total de baines d'oficiats, 2 morts
i re ferias.
Les torcer agredirles novia., eotnt
de la posició Benítez, calculent-sa de
2,000 el grup d'ene:des que hi havia
al barranc, i més Iluny un grup que
has-la d'iniciar l'assalt.
De Driue hevien sortit els carros
d'escale d'artilleria, que arribaren a
lateral iniciant Patee del barrare,
on, en ces-es, hi havien els enemics,
quedant feries dos sergeate.
Es • penaren els cadàvers moros
dalt de nmles, percute s'enerdíssin els
regular:, que inicieren un fort atac.
Dl y endres es trasiladaren de Taferset a Drius ee fedts. Es din que els
rebels tingueren eco morts i boa ietets.
111 comboi de la =bella d'Er-Riffi
etacet a Kachndke i el combat
les be-tenies dispers2:en els grupa que
abans atacaren l'harca ern:24.
T.,.21• '.aCiÓ ha decedeart a Acie-deMirlar tendes de campanya, les quals
foren bombejades. Les nureeroses baixes per fcrides al ventre indiquen que
els atacants són dc Beni-Urrizguel,
tots execlients tiradors.
Sta trames a /eses Pequip quireirg:e que didgeet el capiti Olivares.
QUE PASSA A LA ZONA OCCIDENTAL?
Aquesta tarda han circulat rumore,
sease que uns ara hagin tingut confirmacee, d'haver ocorregut 51.1ZetSSOS
a la zona occidental.

LES COMANDANCIES GEa7ERALS D'AFRICA
El general Aizpuru ha (lit- aquest
mati que no tenia cap noticia que comunicar als periodistes, suposent-se
quo no s'Itev:a designat encara el non
comandant general de 'Melilla.
D'un moment a Peltre, s'esotra
arribi a Madrid el genera! Vallejo,
contenderl general ele Ceuta.
Ei ministre de la Guerra ha de g
aval ernb l'Estat Majer Cen--TAIxat
tral. El zets-secretari, general Barrera, hu ha fet amb els generals cap
dc torn, enginyers i artillers.
RUMORS DESMENTITS
Pm r larda circulaven alarmants
rtunorta sobre la situació de la zona
du Temen.
E; deis qies els amics del Raister
han atacat algunes posicions de la zuna ore:ere:real del nostre Protectorat,
cetre altres la de Xauen, havent de
sertir tropes de totes les Comandendas.

S'afegia que a Tetuan solament hatean geedat 6eu hornea de guerdció,
per haver sortit els altres contingents.
A darrera hora de la tarda assegutorre a la Presidencia del Consell que
e: rumor era tetalment fals.
Tembe el ednistre d'Estat afirme
que este desprovist de fonament
rime? e'un acta en la zona oredeatal.
cregut dcl cas pesar-se en rolocié cree el ministre. de la Guerra, el
qual Ii digul que havie arrhai al seu
cencixement aquest remar, per cert
anda la !ronde.. que l'individu que cl
erele per eemunicer-li se sentí sotafeere'ari d'un tneiieteei.
A le: quetre de la terde h e-va rebit el midstrc de la Guerreo un telejama dc Cauta, en el qual Ii dona-

WileS

Les

Els drers (Jluirmi

effilgetiS

Els

-oAquest gabinet dimitent era
acusat de no braver restaurat
les finances de la República
sobre tot, de no ósser un Govern parlamentari vivint
cies a l'ajut &es diputats representaras de les minories nacionalsü Perb a Polònia un Govern nacional ha de poder dls.
posar d'una majoria pura de
tota meseta allägena. Es útil,
dones, per situer-se, de coleadxer la composició de la Cambia(
de diputats. Aquesta compte
arnh 444 diputats, dels guate
100 constitueixen el bloc de la
drela (partit cristiä nacional,
28; nacionals- don-e beratee, 98;
dermecrates-cristinns, 53); 83
el Centre (perfil r,opula,r, dit
partit Piast o gran Witos, 70;
partit nacional obrer, 18); 100
resquerra (socialistes, 41; partit populista l'Emancipació, 48;
camperols radicals, 4; constantetes, 2; salvatges, 5), i 87 el
grup de les minories nacionals
(club jueu, 31; partit poulis.
ta juen. I; neranians, 20; diosidents ueraniane, 5; alernanye,
16; blanes-rutenis, 11).
Cap grupa, dones, no posseeix
la rnajoria. El eälcul de Witor
i el deis seus col-legues ós de
t'orante!' sobre una majoria d'una trentena de vots, modesta
pera salida i hornogenia, per
governar en el sentit de la reconstitució material i moral de
l'Estat polonés. Tot amh tot,
l'amollada de Dombski obliga
Witor a prendre paganini precaucione. En cert nombre de
cantores, refinases mig vacante,
podran. a mesure. que la novella majoria ós fortificara,
ser eonfindes e. homens politics.
Del non (amena Wita, president del Conseil, i Eiernik,
nistre de l'Interior, pertanyen
al grua Pieeit; Seyda, ministre
debo Afer s estrangers i (ranciafil declaradissim, pertany al
grup nacional-demócrate. de
dretal i Grabski, ministra de.
Finances, formava paet .. de l'anterior ne-misten Piltorcici Menyerli la colieeid que li cal da.
vant Pescisió dele quaranta
putat que acaLdilla Domski i de
Poposició probable dels necional-obrers, de rcequerra i do
les ininories nacionals?
No óS difícil d'esplicar la erial ministerial polonesa que els
nostres lectors ja coneixen i
que eselatä a Varsòvia resolent-se räpitlantent ande la turnada als afers del cap populist a Witor. El gabinet Sikorski
havia entrat en Crisi per un vol,
de la eambra tic dipulals.
Aquesta, per 270 vote contra
117 i 6 absteneions. vutä• un ordre del dia de malfiança contra aquest gabinet d'esquerra
sostingut fins ara g,rlicies a l'ajut dels populistes. Des de inicie
cipis d'abril, perin Witur llegoclava clandestinament amb tils
conservadors que 1,0111011 declarada guerra a mort al general
Sikorski, sobre tot amb els caps
Inés notoris del partit nacional
dennierata senyors Drnoski i
Maryan. Eraentae, naturalment,
que Witos seria president del
Cousell i que cha nacionals-dembreates disposarien de les cala
terca de l'Interior i d'Afees estrangers. Amb tot, a (terrera
hora, l'ala esquerra .le Witoe,
acabdillada per Dorneki integrada per quaranta diputats,
l21. 1151t de reepondre a la erida
que li havie estat adreçada i notic pel gabinet Sikoreki.

l'211 noticies de diversos aSSUMIUCS de

servei, però serse que es reierisain
pee ros amb 121 rumor.
El general Aizpuru este tan disgusta: per la freqüència amt que co
posea ca c:rculeciá rumers cl'aquesta
mena, que es possible proposi al Gocen l'adore:5 d'alguna mesura de cerecter extraerdineri que els poSi fi.
El president del Ceneell lambe destemed el rumor als periedistes, desprie de conferencien amb el ministre
de la Guerra.

QUE SERA?
Aqueela :ere es dea que en un
Cecee! Cort s'havicr rcunit genIre militara delta graduació per signar una lletra que se supuse era ditgda el in:ristre de la Guerra, ignorant-se cl contingut.

EL COMUNIC.11
A la zona occidental i en el sector
de Cantara, fati tirotejada la insirió
de Gueelet, resultant :arito un policia

i un iedigena de l'harca amiga.
Un grup rebeld que intentb arropar-se al roto de Sebe.: ile Uat Len,
fe se rebutjat pe:- !es ¡Cresa de la meLila, gue litigue dos irrite, enserie
als elleni:Cs sis baiers.
A la zona oriental, res de nou.
1
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Dessrldere cueles obrera es
enea quo l'anemone de salari obtingut
esdevindria completament illusori a
causa d'una noca puja fnu2stica en el
eost de la vida. El (tener ha passat
sobblament a la Lot-sa de Berlín de
etetere a ereeeet mares i la Alura esterlina dt 277,000 a 320000. Aquest non
esfordrament del riere portara. una puja rousiderable en el preu deis enmelares i produe.es fahricatr. El preu II
cal-CC, h e p lat 1a auementat (n'un (in.
quanll o ea:quanta non per emú.
Aitarment s'obra pas 'entra els obren

la ido do &bailar en saleri er basat
en el jurs del (billar.
La situad.) es tranquilla en role s.,
terirtorls iirupate. La pelleja de les diversas

Clutatv On van ocórrer distur-

bis proredri.k . actualment a tofeetuar
nerabrusees drieneinns. A Dortniunil ban
estat detinguts 4 coentuiletes eem a reepensables dels darrers inehlents I n
torlium efectuat tambe nombroSee detencions. - Radlo.
Berlin, 2.-Al Reichstag la fra- cié
socialista demanh el (locera que es proCeets a augmentar considerablement els
Annals.-Ilavas.

per les autoritats franceses a una
multa de 25 trincas de mares. -Idavas.
EL VIATGE D'HUGO STINNES

A ITALIA
noma, 2, - Comuniquen do
Mita al "Giornale di liorna" que
el baneuer senyor Toeplitz ha
declarat que el viatge del senyor Hugo Sillines no tenia cap
objeetin polítie, i que ()bala exclusivament a assurnptes personals i principal/1mill a la pos
sibilitat d'interessar la indústria italiana en els acorde recentment conclosos amb

grua americä.
Afegt que pel que 'fa a la
Rular, el senyor Stinnes Co mos

os

-Ilotas.

Radio.
ELS FUNCIONARIS I ELS
OBRERS ALEMANYS EN UNA
MEMORIA A CENO DIUEN QUE
LA CARREGA DE GARANTLES
II.1 DE PESAR ESUECIALMENT
SOBRE LES GRANO FORTUNES
Berlín, 2.-Les associacions
de funcionad a ale.manye i d'otorera han adreeat una niemaria
al canceller Cuna mani i' 1;int.•
que el Reich ha de repe ele la
eärrega de les garanties
rialment sobre les grane t. • unes tant mobles com

-Radio.
EL FINAL DE LES VAGUES DE
LA Itlallrt
Dusseldorf,

tota

coima han acabat les Válö'll,"O
que s'estaven soelenint.
Els obrero melaltúrgies han
obtingut un augment de 100 per
cera i una suma global de
120,0b0 mares en concepte d'indemnització.-Havas.
ELS SOCIALISTES PER LA RE-

SISTENCIA
Essen, 2. - Els capo dele Sindicals socialistes han pres uit acerd con.
sistent a dernanar a tul; que contimine la seva actitud da resiste:Ida
passiva, nuntenint-la fine en ei cas
que la- liaguessin cemencat les negoCiaCi0113 oficios e s. - Hayas.
COL.LISIO ENTRE POLICIES I

COMUNISTES
DOS MORTS I SET FERITS
13:aneen, 2. - El: elements
nisees creen:esta no:alece», efectuaren
una manifestacie per a reclatnar la
Iligertat deis cepo cumunistes (me con/emes, detinguts.'
1-li hague una collisió entre comunistes i policies, disparant a- greste les
ermes. Resultare:, do; comunistes
morts i set ferits.-Havas;
WIELFELDT TORNARA A LA
DIRECCIO DE LES FABRIQUES
R1TUPP
Essen, 2.-Semb la que el sesear
Wielfeldt, que ;les ara he estat
beireder d'Ahrxtrea ato Eetats tirite
es (ere cerree de le dieeccie de !es
mine; Krupp el julio' proexem-Ilavas.
EL MUNICIPI DE DUSELDOPF
MUL'fArr
Dueseldorl, e. - A c.e.nettiliencra
dels crics de sebeletge perpeerats an
aquesta Unja telegràfica, el Mtuncipi
de Dusschlorf ha estat cmckmaat

LA CAMBRA DELS COMUNS
S'APROVA EL DILL DE LES
INDEMNITZACIONS ALS IIILANDESOS
Londres, 2. - La Crunbra
dele Comuns ha aprovat en fetcera lectura el billet refere.nt a
les indemnlizacions.-Havas..
ELS TRIOMFS DEL FEMINIS-

ME :: UNA -CONSERVADORA",

VENr., PE RUNA GRAN. MAJORIA ELS SEIS CONTRINCANTS '
•
Londres, 2.-Ea les eleccions
partirle del distriefe de pea-vick ha triomfat la 'senyora;
Philipsione conservedora pet
una gran malaria 'ebbre 'els•eaii
didate ithCral i laborista. -Rae.

SIR ROBERT CEBIL DE111-:.
.
TEVi A LA SOCiETAT.DE LES • t
NACIONS
Londres, .- Str flobert Cera')
presentat la dimissió dei Sea '
carees de pre s ident d'oeginfttecle) i d'unió en la Saacietat de
les Necio/1s, per considerar gue.•
aquestes funcione eón' incompatibles amb les que li impaga .
el formar part del Gabiner un-

AVIADORS FRANCESOS EMPRESONATS A NURENEERG
eBrlin, 2. - Prop de Nurenberg han aterrat dos avions co
merciels francesos. Les autaritato alemanyes s'incautaren dels
aparells, empresonant els que
els pilotaven.-Havas.
ELS EsTram2, D'UN CICLO
Milä, 2.-Comuniquen d'Oesola que les pèrdues caueades
pel cicló deeeneadenat a aquella
regid són de molta importäncia,
havent quedat arrasades gratis
extensions de cultiu.
A Vogagna hi ha hagut guatee morte i melles cases amenacen ruina.-Iladioil
ELS SABOTATGES S'INTENSIFIQUEN MES QUE MAI
BOMBES I 1101.3.1TOR1S
Dusseldorf, 2-En pasear un

ci

pel qual aquesta darrera comenearä dinlre de por eis treballs per posar a flor d'aigua
una gran part deis vaixells alemanys que en nombre de qua.
renta nou, foren breas a Sorna
despres de la pau a Scapa
Flow.-Has as.

vas.

ELS SINDIC.vrs DERMIS nEurT(;:::s z LES PROPOSICIONS DE LA
INDUSTRIA PER A LES TrEPA-

ELS PARLAMENTARIS
L'ESQUERRA ATAQUEN DURAMENT LES' CUNDICIONS DE
LA INDUSTRIA PEO. LES.CONDICIONS QUE' • EXIGEIXEN
Berlín, 2.-Els parlamentaria
de l'esquerra ataquen durament
els magnitts de la indústria amb
motlu de les condicione imposedes per a les garanties qpe
ofereixen. Els acireen de posar
l'Estat a ¡lux' servei en Roe de
posar-se al servei de l'Estat.-

Londres, 2.- Blas concertat
un conveni entre l'Almirallat
anglès i una casa tie Glasexv,

Ira rnolt reservat.-Ilavas.

LA NOVA NOTA ALEMANYA
Berlin, 2. La pubSicacia,
de la aova nota alemanya sobre les reparacione s'espera a
principis de la setmana en-

RACIOMS

,P,3113-fio
-o-

ELS DELATORS D'UN ESPIA
BcrIfn, 2.-La pedida ha detingut dos individuo als gneis
saeteen d'haver denunciat el
súbdit alernany SehIngettee, recentment afusellat per Ic autoritats d'ocupació.-Havas.

•
2.-El5 delegats de lee 'ui.
preces "Berlin i Meinunya Central" i
“Terballadurs dc la Ru lar" es dirigiren
el Iteirlistag per protestar de l'enrariment .de la vida. Redimieren que solerda 1111 canvi lis política en la o t eesleí de la Eulir.- Ha rr.8.

•
2.-Ele s'ad:caes tbrers han
ten , a una mcmario al caneeller Cono
reeutjeat les propesleions fetes per la
gran itelAstria respecte de ics repara-

8,33

trant.-Radio.

tren de calló entre les estaeions de Rathingen i Lindorif,
eselatä una bomba, fent descarrilar tretze vagons, tots els
quals sofriren desperfeetes.
Una altea bomba féu explosió
al loas d'una m'armilla exporadora • entre les estacions de
Treusdorf i Siegburg, quedant

descarrilada la locomotora.
Ni en un ni en retire atemptat ha calen: lamentar s ictimes.
En viola de raguditzadó dels
aetes dc sabn;:ilge les autoritate d'ocupad.", han adoptat
s1.11 - 05 especials per evitar la
repetida) d'aquests atemptats.
Elo robatoris confesos pels
obrera eivils alernanys admesos
per rAdministració de ferroear
rils, són cada dia Inés freqüent s.-llaves.
UN DISCURS DE M. MILLERAND SOBRE LADER
LA RUHR
'Mete, 2.-Eu éeser retut el Presiclent de la República, senyor elieerand, a la Cambra de Cornere, promirare un molt aplaudit discurs,
el qual feu, respecte de l'assumptc
de la Ruhr, les següents manifestadora:
Aprofitant amb gust aquest nova
ocasió que sc'm presenta per afirmar
una vegada illCJ cine el Coreen francés, en proccelir Cont ho feu, no necessite suggestions ni indicacions de
niniee.
Tot el que sigue dones, dir que en
entre,- a la Ruhr ho vercin ter cedint
davant daprciii:oses instencies de tal
o qual metallergic, o que Freno hi
va arar inspirada cn mires militadotes i anexionietes, no prosa (reas«
una mera i ridícula farsa.
La verliert 110 ia agreste, ni mole
me n n; aemi: Anerens a la
Ruhr, puma?: Alemanya no ella pagaya.
D'aquesta verbal, vosaltres, els loretienes, U5 Cli varcu ter cerrec ad.
mirablement, i per aixO els vostres
industrials i comereiants acceptaren
EC11SC cap proteste., pecó si ama una
voluntat i una almegache a la qual
vull retro hemenatge pil les des sl ' a(Ir ds sacrificis i pennlitats que per
el . 1 representara i negocie: representent aquesta política de la Ruhr, politice que tenia i té, quan mcnys, el
mérit d'ésser l'erice possible.
No vaeit.13, dones, -el Covern francés, pene ea indubto.ble que si no
haguessitu anat a la Rutile Aleada 1
Lorena huirica llegue de petir, stMtre menta mesee, mele melt
majors gee els queepateitt emule.
ment-Hayee.

UN TELEGRAMA DEL CONSELL

CENTRAL PANRUS ALS LABORISTES ANGLESOS, DE PROTESTA CONTRA EL COVERN BRITANIC
Londres, 2. - El Censen Cen.r21
l'ames ha trames un telegrama. al
Ceneell del pernil labe-nata anales i al Censen de la Esté de treballadors
britän:es protestant amb gran violencia contra les dernandes desmesuraeles del Covern andes que han prouna situació intolerable.
En el dit telegrama s'ir ,afegeixen
violente atacs centra el Garent
titile el qual emplea d'una manera
criminal a favor dels interesses del.
caMtatistes, i vol aconseguir, costi
C,U2 COSli una ruptura en les relaciona
entre Resseia i la Gran 13retanya.
El Consell Panrús fa una mida al
partit laborista angles per tal que faci tots els esiereos necessaris amb
robjecte fer fracasar la solider
anglcsa.
El telegrama termina manifestant
que l'obra de reconstruccie de Rússia
el mateix que l'obra de la pau europea solament n'Aran aconseemie-se amb
l'esforç organitzat deis obrero. ja que
el proletariat britànic Im de representar en aquest afer el principal ne-

per-Radie.
A IRLANDA III HA ACTUALMENT 12,000 PR I, SOSIERS POLITICS
puebla 2.-Parlant a la sessió del
"Dail Eireann", un membre de la dita Assemblea ha dit que actualment
hi ha a hiende 12,003 presoners pelitics d'un i altre sexe.-Radio.
DOSCENTS GRECS ASSALTEN

El, PALAU DEL PATRIARCA
GREC. EXIGINT-LI A COMPS
DE PUNY QUE ABDIQUI
Constantinoble, 2.-Doseente••
gri s es de Galata han penetrat
Pidan del patriarca gree, insultant-lo, donant-li cops i exigint
la leva alee:misa Soldats de
pulida D'encestas 1 tures han
exptilsat els assultants.-Iladio. •

A. LAUSANA
LA DISCUSSIO siumm
NAMENT DEL DEUTE OTOMA
ENCARA NO S'HA POGUT ARRIBAR A CAP ACORD
L'insana, 2. - Els dedegats
aliats han continua ando Istnet- paixä les dieetissions sobre Pna
bonament del denle otome.
Tots els delegats s'han mantingut ferms en Hurs punts de vista sonso que slagi pogut fitte
ara arribar a un acord.-Iladio.
INUNDACIONS
MOnTs I
PEIIJUDICIS
Novelen 2.-Les inundacions
han eausat gratis danys a la
val! CIto Sesia. Les earreteree
hen sofert considerables desperfeetes. Diverses rases elan
d'anees exi.
cefolulrat i
giran grane treballe per seguir
essent habitahles. Han mor', a
consegil(mei a de les Inundacians, seis persomes i han l'e$111tat nontbrosus 113111111,1,03.-.11;1-

Si: SUBILIS .VEN LES: DIESFElla
RES DEL Clinutwr

-FitANCE"

Lorient, 3.- . E1 ministre de.
Marina ha annuciiit hipe:alma
venda de lee elooforres del -etuiratat "Franca". 'š't s els pm,
tors Intu yan d'asear fi-anea...sea.
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LA PUDLICr.

DE L'EXPOSICIO D'ART

43Incerament oralern que t'Ah
aquest jo y o artista es presenta
un valor nou en la nostra escultura. Ell té la paraula.

MISTES C1TALINS DE MIS
LA PINTURA
En general. aquesta seacfd tan
ea pas molt interessant. Trot do
lee teles d'En Toateres, de les
guate ja hem parlat, les mes
dagnee rtateneid sin "nonos sobre (tea blau" de Manien Andreu,
d'un italianisrne decadent; "La
bala", de Pan Roig, bonic deentemerle 1 annh una le- eta femenina hen pintada: "Ball a MontJuich". de violentes harmonies
de color. En Miguel Masco! hi
té una natura morta, pintaua
arnb aquel l virtuosisme do les
qualitate que li es habitual.
L'ESCULTURA
Ele escultora han esta( mes
Prddice que els seus compyans.
L'excellent Joilquim Claret ha
enviat maja entrena de terres
eultes, d'entre les quals sobresurten "La cianea" '"Do n a
genolle". En Josep Dinlach, en
"Pninana". d'un realisn e una
mica linfälic, mostea un domini absolut de la titenica. Marían Vives, secuela reap p eatonisnle de l'Hugna, atnh diversa
fortuna. Josep Cro p fl hi lé una
gran talla directa en g ranit, una
mira enfatice, pera interessant

'Exposició d'Art
ÀRÎS I ELS klITISTES
LA PINTURA
arlisles d'aquesta agrutampoc han demostrat, en
al, gran desig de fer puto dei concurs. La majoria
:atta limitat a fer acte de
enviant-hi teles ja co-

ts o que no signifiquen ni
manifest ni evolució en
autors. Atol i tot, el conaaquesta sala resulta nava dels mes selectes i
icressants de l'exposicie.
a que hi aporta alguna
tova es En Frances Labarb si "Retrat" de senyora,
isla primera obra d'aquest
cmc veiem d'aquest
aie de ciencia com afiretina, la qual fa augurar

interpretada de la fi
cotana en Labart excellilraent que en el paisatge.
i unt aquesta tela as
7ariosa severitat, mas
de color que els paisateditada amb mes fuga i
a pasta d'excellent qua ei aularment en la testa.
s paisatges que acorneeaaata pintura, san harals dintre la gama de griarnent iritzada per aquell
11. 11, , que l'artista uga tan

1am ut.

Fa i 7 , SC Domingo manta,
quietant de la seva
s e eee, pera, que aquest
piral en un decorata:ster, ens permeti
alenr-nos de Boa resr19! , perilla de la primpaa
po i :.
estatica en que
eozo-iit amb la seva ruda

ata- ele plena d'admira-

a nceri . at.
ksr--, de Togres, les obres
Pai f.,:ren en la sala deal artistes catalans de
,?. tt;P.!7rat que en el catäleg
11 'Y- e.euesta sala. no ens
tis da
un i de millar del
ins
revlar en la darrera
ta la a , les gateriesLaieta-

D. C,-los hi té dues Irles
Vea: Ttades aquella Pro'
a l- ltat tan caotivadora

m'u le] port elegant
hl Id un paisatge
de y rus humids i mol-

l'II Pascual hi ha un
l'atlot" piolat amb
r a fan precies i e sFinament pollero-

"Pintores" de Mute
daT ia balest de calar i fe' s les (ame idea de l'Ara•
L'ESCULTURA

ELS EVOLOSIONISTES
LA PINTURA
En diverses ocasione harta
parla! deis capo de brial d'aquesla novella agrupada que es presenta per primera vegada colee t i y ament. auch sincer elogi
obrint-los el marge de cradit
que la nostra esperanca ens dielava. Hem de confessar, pera,
que davant de la seva sala ens
havem sentit defraudats.
Les obres mas intereeeante ja
les coneixiem. i les que no coneixtem nn tenen pes gaire
teres. La decepeia mes gran ans
l'ha causada l'apatia que han
demostrat, en general.
Passant els ulla per la sala,
un hom tem que a ammet jovee
entre els cuele n'hi ha d'extraordinäriament ben delate, el
parlar els fa perdre el pintar. i
aixei as un símptoma profundament alarman!. D'altea banda,
gairabe tots agudo (medros
semblen fets amb la m ateixa recepta, i ajota vol dir que alguna
d'aquells joves s'enganyen o Con
volen enganyar, i tan si as una
cosa corn 'altea, hem de dita pitjor per ells.
Perque n'esperàvem n'eerte_
rem encara, obres mas significalives, parlero ami) absoluta
franquesa . Llealment. els hern
de dir qir aquesta exhbicid equival a una eniguda do la qual.
pera, la noetra fe ens din que
deliran saber alçar -sen victoriosament.
Deixant de banda DI paisalge
d'En Seres 1 el "Rolen!" d'En
Sisquelles, obres ja prou conogodeo, el "Relraf" d'En ;Toser)
Ma lTI P 0 U dO la . pinlura mes interessant de la sala, per la seva
Sensibililat i distinció.

L'ESCULTURA
Els eeculors. si bé As cert que
san mol poco, fan mes bon paper que es piniors.
En Flebull hi té rin "Na de
mal". de un sumarisme arrecad4SiM. El problema ale ro 'e our
es Po ll a aquest jove escultor. les
nbre del annl en allres are:afma
Rem assenynlal nrnh elnai.
es reta ferit de reeeldre: nn cdvs.
lant. en al gun g fraerramt•
Rehtitt recix i ohlA fenss p s rritna
nihil el esa es1 nublen i "ir,"
cerda lee :admirables sfolksig
le g talles avalen:es.
Fr Jeseri Vilatlemal as I•lr:tti,,
cl o la rol l a Avni rnm a s: ut e.
dificil d'afirmar al a :ova
ennre s rtnn Ainceramen1
rente Paf ;die ni-almete, olshetal
e ha 1' 5 olmnle rros o u froi rutíni
"nenstatirt"..lish ii bit socture m st
cria rlAnn vila ; «ama 1,1 aa.
•
nite la P I'`'N “I'•elltI•Iri"
presenta aiiima rla (-ron rnev.
oir. la
esperit
fa g inr.nlarrneot s'ese; ¡s'a.
ettruPor deixn
Aqueet
sis anules tar banda i pero
pula del horror i im!" /s'ab fa
una "cosa" que mel larat tal al
sen harroquisme Ir un Intim
sentit de modernitat que ena-

41 Crj amb la seva
07 e1a nrnb una ombrela",
un a de lee notes mes ctide l'Exposicia. Aguaste
deliciosament
'in ibibelot d'aguda
n eat, en el (
M al les "'Ida
enneavtals i el Bula
•
Ires!e s llenen amb tina mora.
De na d fantasia. En Gula'nbra, en m'Aluna As desam a eremita obra ha in igual, per?' hi trampea l iea ee'r/tal un nou santit del gro▪iubíiiial mnll interestoard,
ala Plest ice moderna.
tecla (al dura 1 rada; la invendó.
aaeultures de Manolo M.
mete aviat *l e pobre. por?) en los
.tal ladess amb uan duresa
Pires erdit t lza l s d'une manera
be cada, tener] un poder
ben personal, hl he ilna greela
tesaid irresistible . Neta"
una fantasia que capuven:
aartic ularinent, la "Dona.
lroFt ens de les extremitats de la
aya. ma9aipae " ma ra_ nau
t a femenina q ue san n1 des•
L" fieg catalanes", d'una
cohen 1 l'infant, iman tractat"
.I'llre.• siva extraordinaria,
arnh una vera /mi g ra un N'e
therafie retrat en bronze
relximeanda, 1 les mascas d'nra "Y" r t obra ezeoulada bra sien 1 . n rat a ', re e l t ben en`Pati nada decisida
ees diVs plans

d'edita.
Completen la sala nitres de
1,11: e Domenech, Juli
que lambe hi té uns plafons a
d'entonaeld arista i gorda.
ben píntalo: R i cen] %trua, dr
rat8t i aneo Pia. ama
tolleg en fusta d'un primitivismo liferari.
GRACAT. ART A PLI CAT
En aquesla seeciú. En alarian A nutre u exposa un.' e i'onipuaicanite a la mina de mora
del mateix caràcter de 'la pintura de qua hem parla!. execut ad es amb un virluosisme que
arriba a ter engúnia.
Lola Anglada anib lee soves
historietes "Nostree eviee" i
"La jornada d'una pracieuse".
ea mostra respira nai humorista de sempre. Agapit Vidal
ficha enmpleta la colleeeivS amb
uni' e guantes eompueicione de
tècnica preciosista.
Els caires d'En Joan Sala ean
una veritabie llaminadura pele
afidonats a aqueeies beliles 'oses, En Sala converteix la materia del vidre en quelcom meravollosament subtil: miraran
diria-8e que 'ha agafal grapals
dels finfssims vapore malimaa
i postantalos amb els innumerables reflaixes fugit iris de 'lea
marines erepusculars n'hagi
fet aquells obiecles que es el e sfan en •natisiss finfssime i que
talment sembla que palpa in
ami) l'extremdat, d'una cosa
su va,
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LA PINTURA
En aquestes sales hi regna
l'heterogeneitat de coetttm. Cal
dir. pera, que enguany s'ha obtingut un nivell molt discret
en el conjunt.
Remarquem uns "Retrate" de
Vicens Armengol, ben orientals
malgral. ia timideSa del color:
"La nona rossa", d'Alexandre
Coll , pintura una mica exangüe
pera discreta; "Paissatge", de
Joan Duela interessant de blnus
i ben entes de composició; "Primavera en hivern", de Lluis
Gamez ffernández, de taques
simples, diserelament harmamizades: "Die pm". de Josep
moral!, de visa, sesleyana, pera
amb una factura fetauga i vul-

gar.
En Jaume Pahissa hi te tres
grane paamtges pinInte amb la
g eva nrolelal caracterislien
aquella hdruil dutultr al a leds
aer i ,joni.:
''liet•
t teca",
Vtrens Rinaan, as de
lee
mee earprenents de

L'anotatid hi tan
rigorose, tan obstinada i en
moltee ocasione hi eón tan Santästicament reproduades les
qualitats que la tela pren

d'una obra primitiva pintada amb la paesia ingenua i elaborada. (l'un pintor del quatre
cents. "Venedors de peix", es
una fantaila cubista, bonica
d'arabesc i de color.
"Can Palet. de la Quinina", de
Josep Soler Diffent, es una altre prodigi d'habilitat. El color as gradosament convencional, pera Pentimeraeld dels Recidents.del paisatge as tan pa-.
cient i en alguns indret 8 tan
curiosament reexida, quo arriba a donar la sensació d'un
próc..ediment mecànic. En "Pa.11ers d'En Ciscu", de Vila Puig,
pintat amb notable ardor, al
costal de blaus de bona qualital, hi ha monte de recepta
re

i ombres feixugues.
• ••
Fora de caletear, i en la sala

de la retrospectiva de Sima Gómez, En Josep LInnona lit té un
nu fernení de mil:1re d'una finor i d'una ponderacid admirables. modelat aroh una formesa i una suavitat encantadores.
0. O.

Gaseta femenina
VERDOR.
Ningt) no ignern a horco d'ara que
verd ts un echar do landa. No es

ei

rrncla d'un verd qualsteul. naturalment. No es ;recta tI verd de t fullat remire, ni del ven! de Im persianes. iii d g -1 verd dele tramites nOUS dcl
eetivor l'oronda. Es tracta d'un rerd
unemennt d'emerla. L'ame:11a efertit'arnest ene en dM1na una ima'ge exacta? No , boa lis. El v(1.4 de moda té
nim i os 0.1es (l 5 ' ui u 1 de mes huid
I s'assembla peltset al refles que do.
!ten al fuliatu la elnirr electrice dela

no

voltajes
A Barcelona ahonden ds 1-apells
lea , ayos s-ordes.
ihr Issie arribar miettel a In fnrin terdom.% de P ado.a une luí H18(af
it.,
t., une ro qualre d'es ora in.
rosecot hn ees lovin g st en I n / instant
to popular. De lols vis e olN11. , de Infra les holi g nes. de fol. els (entres. ha
sortit la ma r cisa verdor,
Iii ha qui comenta o faulieltr-se'n i
d'Ida ami ven defallent "I t ton rerd,
proa verd! Una iniea fin sing. I ene
pernirtia podiletir dient que la Prima Yen, ti(guavn per int, en els t'onips
i (al lee u mini,, l'era tantee 1/alertes
ver I,. A tit ilen a fee-liom i teliSile en l ins
mona (repidinia comparable a In febre
irroga."

vera.

LA D.%N.SA MODERNA
Abano so boas . quo volta quednr he
Cm sotieta t ea dedicara uns (manta
dios a aurondre el vals, la inasurca 1111
polva i iS o tun uncir per lot arrea, negar de jo fer . lii cap ntza.e.nirs,la.
.tvai 13 y o g a ea infuntalucut Ineg
complicada_ perque iii ha Inni,a
erre, de hallar com profesenrs. Aleshores l'hotne fine es troba animan de
scrublants :tesisn re
professor
demana trensenyarli el lene..
sbimmy. Durant llores I llores. llame
socIaltle s'esforça per assiwilar eis pasean
Ira
Itoevei u Cuiteu a vestir-vos de free. l's presenten
a osa 'airee o a su dinar dansaut Inviten a bailar a use dama... I oi lan!
resulta de deu ve:redes. UOU vine li0
balleum dt, la innleila manera i almas
ella no ha Ohres la l'ostra inallera o
vas bo beu après d'ella, li feu passar
una mala estana i, tot plegnt, no queden gens hl ,
Lancia solucie fe que cana hallador comparegui a tot arrea amb la soba halladora.

temed:t. A la pinta 1 eneervent un Ilum
poguit Ileglr el tartellet que l'bi indieava lee cines mes pròximes. Li Itelattris
temoi per anar a cercar el que amb
talara de confiar/ea Ii csperaven a ea'
,per q la sorpresa fou tan aran mm
la maletas indigencia en trobar-la amb
les pirres barrades I ami, un g ran t'ir
tol qtte diu: l'ara llamar avisar al vigilante, el qual Ii udid. que el no porfarmacautle, qué en aquella momente
esteva descausaut tranquillameot.
Cottlnuant la mana per retueste
carrera de Den 1 resseguint toles les
fan:sacies del pas, arribi« fine a la
Rambla, on per fi pegas adquirir alld
que amb tau de desig cercana feia una
hora,
l'el gime horn vea Intima senyors
farmateuties (fent naturalment honora.
bles eaCepelohe) eeitan renveneste que
ehn uno Industrials i preseindeisen en
ahsolut del comprom(a moral que eso
contraure arub la humanaat en emp otra Ilur tito', el f i nal anitameat ele
serveir per mofar-se del pobre paclent,

com (meseta amb aquel ridtcol carteIlet.

R. Beet.

La Música
nomus ARTIS
En el concert anunciat per al diumenge, a les onze del mati, a l'estudi
de la sala Domus ArtiS fIrdsseil4
Gràcia, 86), a càrrec del Trio Vall-

ribera-Farrarons-Montaner, s'interpretará el següent programa:

Primera part: Trio en si bemol],
núm. 6, Mozart. Allegro asnal. Adagio. Rondó: Tempo di Menuetto.
Segona part: Trio en sol menor
Op. un, Schumann. Mogut, mes no
masca rapid. Bastant lent. Rapid,
energie, amb humor.
Tercera part: Trio en la menor,
Botcy. Modcrat, energic, Poc a poc.
Alegre.
Ultra l'interès que sempre desperten les obres de Mozart j Schumann,
cal fer remarcar el Trio en la menor del compositor catalk N'Anloni
Botey. la qual obra ha estar executada en comptades ocasions neu oh o tant i les belleses de què está rublerta.
stcPater( aCai rTul dit aa ,citt°57 ia
tXof
ce rt a la sala-estudi Domus Arns.
AftIntli DE 1.A MESICA
La formosta ‚aire de irreard Stratr,e
"El buceé,: gentil-bo g ue". obra plena
d'humos,- genial, que talgtin u neeenalat peit u l'Ort i ocatra dclo
de la Slúsica -sl sea 'Miste,.
Frunces,. Pujol, iluso lema « miura eil
dosh la 'idos,i audia'S. ompla tata la
par; renta:II del seguir coneert d'orqueste& mur aque j an AesociaCié donara el vinent dimarts. din O dele corn ' II I . . Afila :1Na
obra, una de ben
Ints coserlos de l ' autor de "SalnintI",
joilt atol, l'estrena de les duce glassee
II' n Pnesin per 5 orquesten trEn Eran.
t Pu f` 1' 11 .101 i
pritneree nudicinne de
"Pernos". de Elda Ilarlok ;
(lo Scriabine. i "Pastoral (le
I'llonegger. autora novISsims a In nOsIra cilitait, c011indelaran sin! , nitres
obres de Weber I D.hossy el el programa de ten interessaut rom -erl.
IIVII/I

ASSOCIACIO DE MUSICA "DA
CAMEI:A"
Demb, hl lun, n In oit. 1S/di-a lloe
el ;dime,' dele dos COneVete
netistes Alfred
• Ca l, cc
.1. gires
nao Cnsale,
tortnint molesta mernvelloma 011ilaf
dur
re
g rentinent una
la qu'al Ii pingar
de len niAt prealliziosed revisics
vals de Parfsi "No ha lingot mal n atnivaleat ea vi Pus, de la Listorm de la
musite, aernblant•non, acui, uuu «auca.
al Paleo

programa esta lotestat pelo tres
(nos de Schuwaun, op. (2.1: op. i op.
110. Programa de gran severilat, perd
en el qual l'estil del gran "Trio" prodairh, sena dable, la tufs alta eMOció
al pablie, per ferli arribar intensa i
profunda com mai l'Anima de l'escols
malta le.
toncert es donara o porta tanI ." A,
cada. COM bits Pis que
gnciació Co Musita da Camera'', la
•

ELS APOTECA/OS

Sr. Director:
El inc sotasigna ting114 ta dissort
de nereesitar domar la ult serveis
de la forra:tela i uniniat per trohar•ee'n
una en una hotrap dc la Mu e lan Casa
ne Si. ladea reeeala crin uu llampre,
ottodant sorprg, en orare q ue rrelava

El

011;2111(2a

nual ela reserva exclusivament als >cita
assomatS.

M•1n11•••••nnnn•n•

g

CCI0 CATALANA

PRESENTADO DE LA CANDIDATURA

Cían miti n g al TEATRE DEI BOSC
avui, diumenge dia 3, a les 11 del mati

Parlaran els

senyors

Huís Massot i Balaguer
Antoni Rovira i Virgili
Jaume Bofill i Mates
els candidats

Pelai Vidal de Llobatera
Lluís Nicolau D'Olwer
e

L'EXPOSIrrn ty 411T

tova recepte no porfia trucar al senyor

rigarrS.

El lector diu...

DE

"Escultura", de JOSEP VILADOMAT

Converses filo- CRONICA de
CULTURA
lògiques
Altir CAtIldV(I'll un fragment en que
figuravett. l'un a prop de l'a g ro: , un
te. i un dors dolent. sense que
la preximitat dolo dos donrs, amh llurs
sigruhcacions tan oposades. hagués estat apta a fu' adonar el sea autor
ir l'absurtlitat del eegon dones. causal. El parágraf le ale formava part
el tí-apuna trale.cra contenia encara
abres faltes de gramática; era un bell
recama, a rcuttlus e per demostrar la
Iturvemetrabilital molts en qiiestiOnS
cianiata:al.. o. el (IUC
11(n'a
(1111,
presten a agatile]

L'INSTITUT
MEDICO-FARMACEUTIC
A l'última sessió que celebrä
Médico-Farmacèutic, el doctor
Noguer Moré exposà la seva comanicació de "A propós g de l'arsènic
mercuri resistcnt".
Féu una extensa exposició de les
noves teories que ens expliquen
aqucsts fets i els avantatget de les
cures sulfuroses en les estaeions ter-

malo.

Prengué part en la discussió el
doctor Anis.

elsritions.

Aquest ivit:igraf, que traia tot ell
esser
adurviä literal de lesnaneol, runtenn. en ' soles dotze radica
untes, un rls en llot del datui 'la,
iol JI
han !ala& mi UN"' d ' Un n'in
1 12,7 Id i, in tomplournt direcie coastruii amb 1.1 prvps,ció a. el dones Can5.11, tte, faltes d'ortografta...
I/II.1 mu

III

Ocia alai: "...als socialistes
5cmhla cl cara; empeis riel Govern
en el problema del Marroc: Per0 lid
is proa la der,rma S ' u/incoa. Ha es devingut co de lirzi-Azza. las inútil
parlar de centena, de baixes encmiguro. dones n'In han llama 127 d'tspanyolee, que si/anden estAlvrat amb
de la pesittó Cal„ done:,
abandonar-la u portar a Ics ilustres

trepes a una lima de defemia Inés garantida. Si en persisten( en l'actual
estat de coses aumralaran les deseases i els perills..."
P. Falo.

Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors
REUN 10 D•EXPOSITOttS

Dintel:res a lit larda ti( rettrlf
un nonabrile gime n I'exposit ore

SESSIO CIENTIFICA
Aquest mateix Institut celebrare
sessiö científica, pública, el proper
dilluns, a les deu de la vetlai, en la
goal el doctor Moragas (R.) capo.
sara ha seva tomunicaelö sobre "Septirernies estahlotóteiques; casos cli-

nics".
Cele D'HISTORIA DE LA
CELICRA CATALANA
Ele Marfiles de tercer any d'retudts
Noriuule. proeseguint el pla d'esta.
dhoe mouogralicarnent la !listaría de
Catalnuya, acaben actualment un interea sauttasim curs d'Ilistaria de la
Cultura Catalana, a ohms('
Nieolau d'Oh-ver, 1 comenearan tot
g ll i t un cutset Imensin d'ilistOr» de
l'Art Catalä. a (luce d'En Joaquim
Falda i Torres.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
El reetor ha designar el dla e del
eorrent. a les dotze, pee a la reunid
de la Junta Econamica.
— flan vleitat el rector Na Josellna de Julia, la Cenases viclua 4e Carme, i Na Amands Casafont, indtatitlo a la fe q u de l'apeetiant de amores
per O la preserracid de la Fe, atie 110.
dril Use el primer de julio] al Pillan

‚jr la Mdeica Catalana, L'alcalde 1 una
comiesia de l'Ajuntament de Cabrera
de Matar& rnaniteetant al rector que
el Cintalit En Joro Almera 1 comes
ha ofert els solero oecessarlo per a la
constrifoció deis noui edificia escotare,
que tanta falta fan en aquesta cila.

l'Expos
lillectificional
'ulobiu 1 Decorado d'inleriors
anth el Cornea alaeditilt ilel
eix u el Contissuri de l ' Ealtost
-eh')dBarclontyJu
Piel( t Pon, por ;a canvlar
pr,tssions sobre la possiblit (1.ilo (flitaugutatud (lel einitainen.

A la secretaria de l'AesociaciA se,
neta! de Motges de Llen g ua Catete..
lun (Pertaferrlses. flamero ti. principal).
(-Ion rebut per A l V Cortares de 1441rgea de Llengua Catalana. que 5e ce-

El senyor Doinentell. CII nom
dele exposilare, /Itera Palta 1 el

leimai:1 a la liutat 'Ir Lleyda dita
24, Al i 26 del mes t• orrent, lee po-

coneura moral «he tole ells.

El , enynt: Piel) II conleslä
nom dols liga mi
ernittnt
parlirularment l'alelad() deis re
units sobro el fet que l'Exitosa
Cid de Barealana ha esta' Abra
do Iota

In cinlat ¡ que en con lotes les ceceo nanni-

seenlOnrin

festacions. de les quilla figura
a primer (trine i'F,xposicia (101
Moble, s'In de cles....nrolllar
un aleen, de pau i condardaa.
Dedica ene graos elogis als
ubrera i alm palia-me bareplonine
Oir la so y a constnnt 1 decidida
enalahoraci6.
Les seves paranles filmen aroInfles amb aprovneie i entusiasme. Els expotttloes senyors Domenerh i Pelleja s'adheriren al
seu parlament.
E1 regidor p enyor Jongut n
Maria de Nadita president del
Comité Jxeruil um, acalle la re•
Unió anula encoratjadores tannifeattteinne por a arrihnr oporlumiliten( al mornent de l'acta jaaugurn1 ute PErpoelria amb la

magnifieencia 1 la snletautfat
que tothorm Hipern. El senyor
Nadal es rongrefule de la
tat dele expositora i del Comité,

CONGRES DE METGES
LLENCUA CATALANA

vendes dele doatora Ferrer Solerld.
•Itn. tSnforenda. l'en I Can, Joaap
Merla Vilardell. jaciut Vilardell 1
Feneces.: Carteratt,

EfiSTANTINOELE EX-CIPIT11
No Os red encara que Angora sigui
In ...natal definitiva de la noca Turno • ; phdrla feeer que hola escolla
une gran elidan aslätIcal pera el que
sentirla Irrevocable, segoos I Aunad
des Debuts, és la deeadencia polla,* de
tf'ouslantluoble. Betu segles d'hietérte,
roviut glarioaa. ban pesar naellyi a Iß
bellInCis dele anntolla, que tres snys de
servIttel. Teto ele decaen: del nido, perb, atenyerau que ConerantInoble
&lit d'enteran& gran chalet. L'esubdistira olerla ea vista de lee viciemos
eler( loas atribuell noto.* • Constipe'.
noble 300,000 habitante, corresponentII, premia la nora Ilei electoral, 15 di/mutis. La rtemaa local ha fet observar une oqueala xitrs eorrespon al cede
do 1900 1 QUO setuatmeat la peblaeld
bel elementar. L'eatadtatlea, dagudacona corregida, donara a ConstantiouIdo una %interim ile represeutauts.

LA PUBLICITAT

Diumenge. 3ðe -ajara del

CRIC
ocupen de la pobre classe vi-

1NESS105 AnICES DE MIURA
Els espanyols no s'han curat el culta i la cura dels tarraga-mal dr coneixer les coses do nins del camp. Sois aixi ea pot
llur país. La literatura agr à ria comprendre la verdor de les
orignial, per concretar-nos no- ¡erres de ta ala.
mea a ço que ens interessa au l
Un fet que ecdpeix As la ranaquest moment, es ben pobra i ; tat dala amelliees vells 1 roonuben esrassa.
; rnentals com els de les taberes
- Malgrat l'existencla de tea- :- crEbre. Tota la plana As ¡puntanics, malgrat les pretensions de da d'arbrea genaralinent ,Jovaa,
suficienria- orgullosa, no sola- . d'edat, no gama aupermr • als
rnent no . s'han estudiat els pro- • irania anys. Llur estat yobleaSbletnes agraris del país i p is ta violentanient amb l'aspeete
cnnreus caracteristics. sine que trist i les condieions del salul
Manquen .tambe monografies o de les clässiques oliveras. N.,
traballs sobre les comarques . sembla que siguin les matataes
agrícolas mès importants. que man s les que les portin.
resulten tan necessaris per l'o- I Para aquesta diferencia le
riantació dels estudiosos i difo- I una explicarse. Les oliva es ;san
nen per l'estranger els tipos a la part alta. on l'agri 'tritura
més admirables entre les agri- es deficient. no . per cur pa del
culturas locals. Res no hl ha pagas. La muntanya manorquiescrita que tingui cara i ulls so- i na és rocosa. Es dura i aspiea.
/are t er Witil -d'ailrnearia ,• justa-- -Dar-Runa d'aquesta roca qua a
ment filme arreu del món; les , voltea es apenes recoherta par
sobre el Calle de Tarragona, una minsa capa de farra. l'auna de les regions més ben con- ' gricultor mallorqui bi ha planreades d'Europa; ben pos sobre tat les ealossals oliveres que
• les Comarques valencianea, me- , pis segles l'esporga han ronravelloses i exemplars. I res tortés en gestos dolorosos, ibaaarnpoc sobre Mallorca.
xant Inaugura nuesr rom braPer això no-hi ha manara de ros Implorants i els garrofers
'conèixer l'agricultura d'aquests desfets i desguarnits. Els alllocs. sind fent un viatge i un bree sin dolents, principalestudi personal. No cal que a l ment, per la pobreaa de la lar-Regidor ens observi que la mi- ra 1 per la dificultad de confl or manera de conèixer l'agri- rear-los i curar-las no parque
cultura d'una regid es i serà els pagesos els hagin ohlidat.
sempre el de visitar-la a fons, El moviment cooperan!' maque prou ho sabem. Perla és in- llorqui tot just ha començat;
negable que una monografia paria servint-se potser de la
ben feta pot donar, si no un co- nostra experiencia, ha comenneixement profund i definitiu, rat en nosaltres acabara, sense
Una idea aproximada i exacta repetir les nostres funestas erde la realitat, que As suficiant radas. Per alada el callar 000poen la majoria dels casos per ratui de Felanitx, construit per
orientar els estudiosos.
renginyer senyor Medre, és
Mancant estudis sobre Ma- una obra perfecta i definitiva.
Horca, haviem anat recollint ad'
Mallorca agraria es ben
i allà en èpoques diferents i a ainunt 1 els agricultors catalana
quande
paciencia,
unes
ciapia
quan la N'islilla poden dedicar
tes dadas fragmentarias que profilosament als conreus una
ans havien portat a formar-nos j part de Ilur curiosital, dedieade l'agricultura mallorquina un da avui exclusivament a la Ma concepte ben llunya de la rea- Horca pintoresca.
litat. Pensävem que molt par
August Matons
damunt de la Mallorca agrària
hi havia la Mallorca artistica i
pintoresca. Perla això no es
completament cert rom ens
Mes süre
crisis Miela
semblava. La Mallorca agraria
es ben amunt lambe. Si un mar
Young repetís aVui el viatge de
- descobriment de l'agricultura
DIFEIIENN
europea i passes per Mallorca
quedarla rstupefacte de la gran
diositat de l'energia es:mareaUn deis perills mes grosses
da pels pagesos mallorquins,
que tentin els vinyatees en la
vencent l'ac ci ó enervant d'un campanya
empresa contra l'alclima que invita mas al dota no- cohol industrial. és
que els pofer-res que no pas al traban. I filies de Madrid maa
o ine.nys
3fichelet veuria que tarnbe cl empareutals
anal, l'Aleoholera
pagès mallorqui cap "cons.
obcint a la pressió d'exportatruir-se" la terra triomfant de
la roca estèril i enemiga en una dora i riadors de villa, ene
vulga re:sub:11'U el problema
Buda que no acaba mai.
Els catalana pedem estar ben auginenlant (literam:a d'un'orgullosos; als franceses que poste; que Lama entre l'almihol
in c i
eris parlin de la Seance, i de %n
Ama tul i Coser watt perilloFalta vall del Roisne i als nae
lians que ens recordin la pla- teas eis parell(10 5 pontics les
na del Po o la Toscana poden i pressions coniercials. patser ei
contrapesar, sense por, la pla- perol mes gres resideix en les
na de Mallorca, de Valencia i cl (mulata acriaoles que tallen an
el seu programa coa) a solaCamp de Tarragona.
Pels conreus, per l'aspecte cid a la crisi del vi un augrnent
del camp, pels sistemas d'admi- diferencial do drels a tavor de
l'alcohol alma
que això
nistració, l'agricultura mallor_
quina es de tipus ben catala. cclxi d'escusa al ministre a
Els catalana que conqueriren rhora de protestar per d' i- alió
do retara), como ustedes niiala . illa hi portaren . tót el que
posseien i". sabien i tot ha per- rnos lo han pedido"! 1 en realitat
aquestos
"us-tedas" no
dairat. prenent un catre origi
sem nosallres.
aal, fruit d'una evolució quasi
1 no ens queda ultra real'
parallela a la nostra.
que fer e!s aornatas de Ja
Mallorca no sembla pas un
per seure den ens sinara
pai.a secaner. Les dadas meteoaquesta glena
aluest Panes _
rològiques acusen un !unj à de
precipitacions almo:termites al ter. de eiir.j.'r., dir-nas angment
voltant de 450 milimelres a pe- diferenc'.al (1, ure t .s a I aver
'ir.''. tsr ecpadrít
lma, i no ubstant la nana de ia
illa (1.5 un jardi verd i frondes. c.rr
eu'il tue eunt.siu. il ,!ensani
En cap lloc de Calalunya cla
ametfIrrs i els aleaccauars as- aga-.sta
a :3 c
del
scilaixan la vigcr que-lenes a
qaa
Mallorca: una vegetaran superrara-sn seis e: s aaa'Sals
ba 1 a u, >lamen someta un es. isassials gue
ti 1,ns a 69 losoOs la d!/rin r1.
t.:t de sanitat incamparaa'e.
. Otiss7rvan e aauost rrsraa.:e ab- e:a entre I irnp.ist qm.! 'paga
timan' censa puges. han' es
v:nie i el (pf.
portat te pensar que els mallari Astmal. S• aararnani
auins han da len,r ri , r l'algua
aerque an— si tier i a-
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nya tara.
Actuaba-len!, l'alcohol vine paga 70 pessetes dimpost a Hisenda per heciotilre d'alcohol
l'uuluslrial paga per igual
quanhtal 100 pessetes d'impost,
Per lo tant la dilelensta a favor der vinit; da de 30 pessetea.
Ara fem m'aleros.' Actual,
ment l'altadad Ci, paga en xtlre's toduttes a 200 pes'Setes
heclolilre. incluintshi l'impost,
1 aguas t preu iba!, Ce pel anua
cona pel iiida,l mil.
• Destilar un hectolitre d'alcohol u aigutn 10 da vi costa vint
pessetes. La ganancia del tannur i l'amortitsació de la fabrica as calcula en 20 pessetes.
L'unpost. cona hem dit, es de
70 poSSoles per hectolitre. Així
és que tanirn:
Despeses de destiláciá, 20

pesaatra.
Ganäncia comercial i amor,
liteacid.. 20.
frimost d'Ilisenda, 70.
Total. 110 pesaates.
Restan per a la compra de

10 heelontres de vi 90

passe-

Les. Lo que vol dir que nasal,
sobre magatzem podrà pagar el

facinaire 10-80 pessetes
carrega i un pico menas aontprat sribra la prometa'. suposant. sempre que el vi fassi 10

gratis.
Con' qual regulador del preu
de l'aleahril és pramsament l'alcol industrial o mili« ‘111 el
blat da moro de l'Argentina. al
avui ralrohol no e,lit ruAs harat, es degut a que el fabrican t
d'alcohol industrial no li sud
el nagoci si dóna el seu producte a manya de 200 peasetes haca

tolitre.
Suposem ara que rEstat vol
fer contents no sois eis alcoholars d'indústria i als comerciants, sinn lamba a aquella
agricultora que diucn que quedarla salvada la erisi del vi si
s'allginentava fins a 60 pessetos la diferienria dimpast. Tuldriern que l'alcohol vinie pagaria 70 pesseles i l'industrial
i aulomäliearnent
130
preu de l'alcohol al mercal

seria de 230 pessetea aixi que
sort is a la "Gacela" la II. O.
corresponent.

Tornara a aomptar:
Drspeses de destilació, 20
pessetes.
Ganancia comercial i amortització. 20.
Impost d'Hisenda, 70.
Total, 110 passeles.
Lea despeses serien les maleixes. Com qu'al m'en de l'alaobol seria 230 paaaraes. la inferencia. o siguin 120 pessetes.
sanen les que reslarien per
comprar 10 haelolitras de vi.
iniir'em qual vi per destilar
[entina pa g ar-se a 1440 pessetes la carrega. o MI amb Mires
paradles. hndriorn a.:o2nrat ot
v i a 14 pes - mes lit caer •ga sobre 1.t fans.... Si (1 Mal de
laico no s'al:malta mida
Realtnent es una soluria assegura r un preu minen del vi
a 14 pasaalesI Seria tuiriós saber a quin tiren de cost
nen el vi els que defensor) 'im
a solució aquest mar g a. Mi,reneial o i • otn redirmitilms 1111
els númaros que considarin alai solucionada la crisi del I'l
la sa g uratat
qae
amb 14 passates la eärrega
queda salvada 1 satisfeta la

classe vitayacen.
P11.

Et
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tee.
L'agricultura mallorquina ha evolucionat i tsta evolucioant d'una mantea rapidissuna intensificant cada dia més la
producen., tins al punt que en moltes
cutatrades sembla que ja ha artibat
.91w ritaXint desenrotaament dintre
del; coneixements agrieoles' anuas.
Però no sempre ha esiat Igual ni encara es ami a tul arreu. En aquest arttcle tarara una lleugera descripciú de
tova era i cona és lagricultura de la
nostre Roqueta.
Con era almas i cota és encara en
alguus Hoce l'agricultura
Quan ela catalans varen treure els
moros de Mallorca, els nostres cabdills
es repartiren les (erres, quedant-se cada
un d elle extensions anomeades possessises que quasi totes han subsistit iins
a minarla del segle pasSat. El territori
daquestes possessions algunes vegades
abraça torres que cls moros tenien aban
calades i cottrcades. El retina nombre
(le catalans que varen quedar a poblar

Mallorca va ier que aquestes terres de
conreu fossin abandonades. Encara arta

en alguna de les peques gratis pos:es•
sions que queden es nota que les lenes
ocupades per pinars han estat conreaales i fins hi ha vestigis de nobles desapareguts. En mitrar a la badia de
Palma reimt de Barcelona es passa
'larga estoma per davant una costa poblada de pinar; i compleament deshabitada. L'abséncia dc poblada és deguda a qur aquelles terres pertamen
encara a uu dels pocs latifundis que
queden. Aquest latifundi se'l va quedar
el coree d'Ampúries. en paga del valuosos elements aportats a la conquesta.
En aquesta possossir;. anomenada
Santa Ponsa,, i que deu tenle unes
quatre mil hectaries, no hi ha solament vestigis de canreu en en que actualtnent aún pinars. sinó que hi ha
fonaments de mesquites i vestigis de
poblats desapareguts.
Ea possessi(l és clässica a Mallorca:
sol tenle un banic ca s al arr,b habitad()
pel .Senyor (prepictari) i per a l'Amo
(arrendatari). Re gular:neta quatre cas-

aos d'edifici tanonen una electa neta,
blanca i empedrada ralada dc aleries,
tapada per trri b.-u parral : ando un artistic coll de' cisterna al centre.
Les depeedémies agricoles cuan Mstallada, en t •lä haisms. La tafana (moli
d'al:), el cene,, la ernerra (granen).
cara de l'amo, la eapella, etc., envolten
la clasta que nn té altea sortida que el
Portal ford. Sa madona (mestressal
Cc la reina ahsalitta de treta la casa i la
guarclora del bon ordre: en eanvl
l'amo es cuida de/ dejara.
Segons la situació de la finca, té uns
o altres conreus, essent completaman
diferents a la muntanya que en el pla.
Les de muntanyes tenen milenaris obrara, que segona resea totes les escriptures l'amo cls portara a tis i casino:
de bon enarcadnr. Aquest tia i costura
és foro tolerant per a ramo tota segada que excquellant (esporgant) cada
51 , anys, fent un iormiguer cada tres
a cada soca i llaurant ami) arada romana cada dos, un paren de. ;nades.,
ja ha complert are) ells.
Aquesis olirars. a l'enserias que les
&dictes de poetes i pintors, són la ruina
de bona part de la muntanya mallorquina. Els rarissints anys que tenen
esplet (-colina), la tnnsca de l'oliva es
cuida de fer-la mai50, tirant-la a terra
isr rm cau se l'abat amb garrota llargs
i es culi de letra.
Ami) aquestes condiciono de recouee.
arnb les de poca higiene que
hm ha a la tolmo (molí d'olidrull), surten uns olis que amb por n'hi ha prou
per a drixar-se sentir a l'amanit i a

J,
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RovIra

SME

le,ca -rs
Es correal dt
vertedores de soto, 0 oc:-der(ri
pares, sen,2 1er ;r1(11 eld grun
linar No al,stant ago,sta “Anch:A5
es la que tne , imere,sa ea radilt-r eeCia del mitre u les tsta Ii
itlacih al tamany chis grancts Les
:lunetas i' on, (fugues!, g ranos son relativament tacrls d apreciar, arnh una
'.ona lupa es posstble ter-se cartee
le lt ir naturalcsa
Si els granel , sin) molt pinta
formes gencralment urea:invades
dir que ce tracia de so:re subli:
-a? o flor ne solre En cumi. si c•
inolt els e r ails presentto ares,' es 1
genera) son de donen,. ni Z1 .101 , (cara irle ani!) vto 111,•
rudern- sigui possilde obten,'
na tintir tan Im. re eCIC COM la del
Acueste ,OlreS s'a
'Ire seil mira

En aquestes possessions de muntanya
el garroter tau barrejat amb l'obrera i
subiezte al nivel:: comen i fins aquest
arbre, monean] per excellincja; ami)
dquestes cundieron, de comen semi-da
que sulszul Irr la competencia al sea
contrinzunt I atara, allargant desrue•ara tormo; i le scus cuna:, despullab i
soques de. formes i pro
DO r zion, cx;ratagant,„ . rampoe se ii
i'acattx cn eo (me ta referencia a coHita.
Va poscessij típica te una o més
pl,tes. o s igui i,realu de'paret
Ir- millo, terres, re g uiarment planza:
des (Jai-m.111er, 1 aletina ,, figuern
aent,tts &in-, el Col 'im e, menmo rar:
el, anteillt r n :01 s embrarse akernadament latas
hlat Dei el
CÍ O ,
lA t'U ie .1110
‘ 1atr , hí inat hi t'alta un beis hart,
psi naril Alguna pi -mime lis
orenoiciona verdure, aha s tarneto per la
:Ara A 1 . ,nseái, Inc
[
truitu di Iota nun
ho I 0111 . 1 t! Scuyor. .1 ell tae 4 pa
rar
lems 1 I s me,
;Ore, nOt

m ll'AM

a

1 unnerar

El trehall s efeenta arn`, nossatg,,,
;mansos) qn, etan ,ernMe A l s p
,Axa,s ,i . 1 tcr. raler- um A . .Mitnen g
, ena-,m1 caS.I ,,ena L alittantacia d

idor san les que Sapçofiten. Les re,
Ants es molen nora:neta.
Hiala lambe ela sofres negres, pro
Aents dels purificadors de gas. San
i alt mé., fin ,_ que els anteriors i
oncn lamb é bous resultats, semprt
ue Jiu continguin cianurs i quitrans
que no siguin higroscónics.
En l'adquisicití de cofre cal, dones,
'n14

Aquests aspectes ofereixen les fin'
ques de muntanya; Vaspecte de les grane
possessions del pla no varia gaire.
No hi trobem ohveres ni gairabe garrotes; es tontea blat i ordi i CS neu
alguna raquítica plantada dametliers i
iigueres. Amb prixlucte daquestss
s'engreixen unas guants porcs; el ramats d'aquestes finques pugen a m u ntanya a les hiveroedes.
Cum es compren aquest régimen mimalgrat totes les seres belleses no
p.-di:, durar, i sortosamont avut es va
admmain per a donar pas al nou, que
cense tanta piedra augmenta cxtraordinariament la produccia.
Una sine de factors han contribun a
la transformada. L'augment de la valor
en la venda de les finques. degut en
gran ' pala rafluincia de capitals adquirits lt iota Mallorca_ a costa de
grana sacrillcis. per mallorquins que en
tornar rics el primer que fan és comprar leer, per a ler ostentactó de llar
riquesa. Les exigencies dels treballadors del camo..que ja no es conformen
ir menjar laves tres cops al cha i cobrar una pesseta de jornal. L'absentisme dels senyors amh la consegüent ruptura de les relacions patriarcals amb els
amos i missatgers, han irr que les
gratis possessions no poguessin subsistIr. renint festabliment de la paredlació de les mateixes i entrant dc ple
en un nou regisme.
Com és la 1101 51 agricultura
Camelearen a establir-si les pnssessien.< daprop dels nobles. i veient Cl
negad que per al propietari representara sanaren establint gairebé totes;

les narcelles han anat dividit-sc i suhdividint-sc fiirs. a quedar finquetes que
no tener) mi, s extensia que la que pot
cano ar-se una familia a la parí:ceda
i treu-am-mir cl miximum de madiment.
Prop de Palma a Son Sunyer. als
voltants de Felanitx, a Sa Pobla.
Manacor i a mults altres llocs hl
ha bellissims examnes a segar
d'n,mm&'lil misil.
Son Sumer la 30 anys era una
finca d'un miler dbuctarees, del pitjor seca; hi vivien miscrablement
una cinquantena de persones. un mitin- de cape de bestiar de llana, uns
tres cerds porcs i una vilitena dengues i altres tantos* vaques Magros.
Feia de senda un miler de duros;
avui 2rx:1 molins Cc vent la reguen gairehé en sa totalitat; i altres tantes
familias hi viuen magníficament i en
san propietaris. Les cases d'aquests
possessionistes no sein tant fastuoseseom les de les grans l'asesinas d'abans.
però tenen unes vaques grasses q tle
produciten Ilet per al consum de Pal,ma; en cls camps
s'hi fa ordi
blat, que donara el 3 per un, sitió neis
alialfars que se seguen sis vegades
lany i unes magnifiques hteda-•raves;
uns ametllers vigorosas contrihueixen
a portar a Mallorca zo milions de pessetas qUe van anualment de bessd
'.aniestlIO); Son Sumen avui tren mi. s
beneficia deis aus que no treta abans
de . !en plegat i ji no hi ha PI I ISAallfi, i
que cohrin una pesseta 1 mengui tares tres cops al dia. sei actas propietaria que van a Palma en earrelj

(ssarrell propi i estimen malt Mallorca porqué en tenei un troc de seva.
ben seta, porqué l'han suada.
El que diem de Son Sunyer ho podriem dir de molts altres sois.
Quina ultra sera Mallorca el dia
que 'sogueen dir el mateix (le loteo les
grans possessions que per desgràcia
encara queden!

Mallorca
Cada una de les t illes ele les

xen al seu propietari
gaire impurtants,
Eta farratges , a part deja
va valor pur arnent a
considerats com la materia
ma- per ala tabricaela.ae
campe de Cereals.
llet i altres productes alas)
A Mallorca la terca dóna. Els
constitueixen la base
conreus sön ben portats. Els dUstria practicable ea dets
ae
pagesos es guanyen tae la vida. xa masia, indúsicia au
A CO p d'ull no hi ha res a tocar;
beneficis independanimea
sembla cont si l'agriculturaaha- que es puguin (Amasa aa
gués assolit la perfecció.
reu del cantas
Pena la finalitat de l'agriMallorca podria. amb
cUltor és doble. No solnment ha va ganäncia devon,r ple
de persistir fine arribar a la
rainadera, no queilant rp
perfeccid, sine que et seu tra- com ara, a rrnaraiaare
ban i conjuntament la saya, porcs i a la cria de les o
producció han d :easer els
pobrament alimentarles.
benef remisos.
Mallorca podria produ ir
De-res aorviria al pagès proquants - milers de \-arielic
duir magnifica savalls de sella, mas a I escorxadar. i podr
quan aval ningú rutina; mes li més en bestiar lauer tia
valdrä fabricar vedells, tnalgrat almenys la producid de (a.
sigue' Ituny de la perfeeeió,
be que les ()venas fessia.
puix que Si g i i tut la venda es- ches anuals,
les t
ta assegurada.
de carn i greix da p a re.- -

Balears te una resomia prieta.
Totjust. arribats de Mallorca
servent la visió d'una ininiensa
plana plantada d'amainen i
gu a res, enrabiada d'ufanosos

tique:st CC, prerisameni,

prStalarna de Mallorca. Els cereals l an ben conreuata, anth
una ,prialuctivitat força alfa,
consIlliteicen el canreu ariés_benr rinitis?
Es probable que no. Hi ha un
fel molt ganaral- que ho • denlostra a bastantant. A toles les
comarquaa, sigum del país que
es vul gui, qua da cerealistas
han pa-sal a rarnaderea. cap
Talles ha retornat al sisterim
anterior. I pel contrari, lada e,e_
marca ramadera ha augmaqtat
el nombra de capa o intensificat
la n/-Miura:tú animal, pare mai
sita convertit an earaaliata.
Amb segtirelat. Malhiera no
seria l'exeenciii de la regla ge-

inacians 01111 lOs 1119e

ves. Per rogrla eenouil. agtiolles
explolamons
tue
nmeeal els prmlueles chi ingul

nidit g ablos ciii a matéria prima
per a altres intlústries.' no del-

.ssegurar-se sobre la puresa i la
.,

Erhli
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ESPIGOLANT
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.11..00110LISTA
Sembla que el prohiluciontsme antivinista causa a Noruega la caiguda

mmisteri que Vhavia impo,et mudad l'entrada de lie:irs 1 de vins
forza alcolninca superior als 14 grato.
Aisa pot eher qualque conSequencm

a nosaltres, pern dirsortadainete
gama. Anotem el Ini nomes
un simpioma (runa pa:sede Trace e

pir
1 10

comta els antialcoholistes tanatics
...timids que pasturen pel miau.

El, NITRAT 1.)E (7011.(.'
intrat
l'adob
comença d'usar-se arreo del mina (les
prea d'haver VengUI leS del clerca -e
Ne lo r,

por

prelats na Nöll bco 0111 . 211d t , i 1 /C. 1 11
Algtins agriculmts irance,o, liAlt clgut

calar si el II,-

iejar amb el suliat

us podi.i I",
a 171 0111C. mar .JIN,

, 1011AVM: al lerruly. Cil Ull SOI i ep,
AClob ndr..gellat d'aCtui
ulm altru (FACCIU me, lenta.

Duponi ha le t
1 ha t'ah.
irtm é• terma nitrar amanic 1 sull
de tale Si en la barreja im ha
(dan lis do, adoba. I s exces queda u.,
turatmtnt. indecempos:
Ni hm ha , dunce. pardua de nora.
gen. com es p'-duu temer La barril
te l'avantatge de transtormar i 1 .01.
lat mame en nitral aman e itu,
la mes rapalament assinnlable
it
-als amoniacals. i. de fermar
mateix temps sulfat de cale. ea is.
tan útil per a ia mob.litnicM de ceo,
prmcipis ftriilitzants.

Pm') no es prolonga l'acció de l'adob que éi el que ea perseguía amb
ii barreja.

e Si b 1

es

vernal que

ratges haurien aSsser la;
de la transformai'eeenea
rural de Mallorca, ira, e
s arn/Lalla envara no alb Ci

prüli. Eta residas indlist:
principalment (E oliVeri es
d' Ilrtú S! ries de • f alabeaba,
yen mol! .aprapiats..erna
Intente concentrals on sulya,
en') de tales c), una part
granes i (armaos quo consl it
x p n actualment els mies pi
que es donen al bestjaade•
211a..

Les modificacions que r
d'introduir en una finta
una comarca no slan
praét icor de rep i volta . En,

cosa s'ha de pagar l'apren
rimada La producció mallorqui- go. Per senzilla que sigui
na en aquella pan que es sus.cosa nava , a la segana cm
ceptible de devenir ramadera, es fa millor que a la pri
un iaap iniciada la transformaEla 42 • milimatres
cid antela eontintiant-la, sense que cauen a Mallorca pr
que el nou aistaina prOdij1 :mata nii es ploguda . ainb la
riú motives una tornada al colaparatrie dasitjable. Sima:
ron de canalla'morar petit si als ese
Les Iterres mallorquines defarratgers poden dinar un
nles es troben en utt déficit nefsei superior als entupe
constant f no reuneix. en pas les
cereals.
qualitals prapies per donar una
Per aura part, per am
produeeta Di.i. la Arrea . graos l'engeeixament
se'n treu moll i se Ii torna nnilt
la prtenecid intensiva
poe.
Mallorca, no es fa pas
) selles' Eadministraciailt
e olll en all mes pa'ss os, qua da las mitos industrials els sera
finques solainent s,-''n tren
sa nova i consaguentmest
fruila i hastiar i lata ids nitres santa l elemantal de pisa
produeles es re:tal:rocen a la
aconsella anar por a pac.
terra. Es per ami qu 'e les tor' Un asshig, una provael
• os mallorquines eslan manca- , lita escala no' romperme
dos' da(Mbs orgänies, ml podont
t• te l'a va'n tal Cl- d'in,' ruit.
donar lot el que 5f• rien c apavn silla ro 'im A r1 . el qua nesal
ces.
, s il e alrestin ci ree.mairlr.
resüttats.oreienr.de bana
Ultra el problema duna mas a n') bona: qua Aquel! pi
jar producen-S vegetal hi ha el
quo hagi aornenrat la ara
de convertir cada -son - en una
ramo
propcisada no aeaberàf
màquina transformadora dels
a di-aeour un r.inipl . O ramal
produeles de la lerra, almenvs
()flan l a la ,siiit,ta deis p
dagnells que pi, ),, seca nahl_
dilatar el mercal
ralasa ho camportm.
/ id 1 Mrnrr.
aaranta
Las fin/lima ‘ . 11 los quals supelo))
nanafor- raltaistrio . La eat,..

Joan Salom

deis agricultor,. Pura les

ramader

--n••••••••• n•••--_

les sO2e5.

eentamgats
•menen. dr
r ro con re,
ritIC •cire•
iólts. que in11J: d'émr timinsce
ara tarnitxacia es criaren inittanant en corren) d'aire: les pqac;ons
se van a catire mes lluny del acata

n tal V,

gent no pot ésser MéS frugal: laves
tres comps al d'aleada cha, pa, olives
aigua.
La possesshO té un ramat de llana i
unes guantes eugues i someres de ven-
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El

matelx -toro vist de front

Iformona

be ano) Le can-tildar
regions
Ti, a
Ciaran a •Fahastinta , •
pital

el•'

Rassell i V

ponenge. 3 de Juny de 1923

Acció Catalana
Per a

En el en informe el fiscal mante
l'acusació contra Talens, fonamentantla en la oro y a testifical i demana un
i verediete de crapabilitat.
El defensor. senyor Casanoves, digné que s'estranyava que el Fiscal hagués sostingut l'acusació contra el seu
patrocinat. ja que és evident que no In
ha cap oro y a de culpabilitat.
Es lamenta qu 'e a la banqueta deis
Catalana"
acusats no M estidués assegut el tel.tnnOni Feced. car—segons el defen"Sang Nova" i Fonien) Republisor—ell es qui va or ganitzar. en part.
cà Català, per contribuir al
aquest atemptat. Finalment sollicibi del
triomf de la candidatura d'AcJurat un veredicte d'inculpabilitat
ció Catalana al Diatriete III
per al processat Talante.
"provincial-.
El president de la Sala va f,- et
PER A LA PROXIMA LLUITA rasura del judici i tot seguit el Jura/
es
retira per deliberar. Als deu miELECTORAL
nuts aparegué el Jurat i havent emes
Continua obert a a lee, oficinas
un veredicte d'inculpahilitat, la Sala
eentrals d'Arrió Catalana la
absolgué lliurement els processats.
subscripció popular prr sufragar les despeses ls les pròximes
PIPP11 iOn de diputals a la ManACLARIMENT
eornunitat dc Catalimyre. NacioEn l'edició d'ahir, en donar compnalistes: Per la Iliberlat de la
re de la primera part de la vista d'apai cia i par la dignitat eititadaqucsta cauta, apareix redactada la
na , tenim el daure de contriinformacin corn atribuint-se falses
buir-hit
acusacions
a Fadvocat senyor Casa.
• • •
navas.
E‘. roh e n innombrables t'ehUnicament per equivocaci6 apareeitaeinns de nacionalist a s de
gué aquesta redacció. per la qual
dintre t l'ora de la capital, per
sernblava que entravem a indicar fets
renerri da la ennlidatura enrque noialtres no poden, judicar. Ido
eje, Catalana. p o rqu., róprasanrectifiquen/ per conservar la nostra
t a alhora quia una solvencia patradici6 d'absoluta objectivitat en les
triistica, una Izaran+ ia Tenencia.
informacions.
ATENEU NACiONALISTA D:S-

L'EXPOSICI O DE DIBUIXOS ANTICS 1 MODERNS
Sima cetaletteat a departir els pro-

grames de l'Esposic i el de Dibujaos andes i moderas irae organitza la Junta
de• Museus de Barcelona, la qual tindr,i !loe el mes de novembre de l'any

Oficines electorals d'Acció

Tercermunicipal

ateneu Autonomista del dis,iateIII Cacai1or. 4. principal.
Quart municipal
Famen) Autonomista Català;
de Sant Joan, 113.
vadou i Escales Prat da la
.Nàpols. 219.
(solament la
sisé munIcipal
part alta)
"A • en e u Nacional/1, 1a "Patria
Consell de Cent. 227,
exes,xamfrà Ca s an o va
Vuite municipal (parcial)

Nlele• nalista de; distra7 t, VIII: Salm o r,'. n. 5d pe:Itere:.
Nevó municipal (parcial)
del Nacionalismo Repub..ca de Sant Andreu; Sant
140, i Passei,_ de Fabra
.Pvc. 19.
(..aisnl Nacionalista GuinardoAvinguda de Nostra Dona
M a ntsarrat, cantonada Sa-

,
Dese municipal
I Escoles Prat de la

,
Niipels, 219
Dernoa'eettee Nacionaista
del Chat; 31untanya, 7.
d'Aeció Catalana al
Nou; Pujadas, 188 ,entro
7.: •t.t:a del Trutnlf i Martart
DISTRICTE TERCER "PROI/INCUL"
Primer municipal (soiament la
Barceloneta)
Javentut Nacionalista de la
..17 ,, :oneta; Sant Miguel. 3.
Cinque municipal
t' 'au Nariottelista del disV, Sant Jer.ttne 10. canteSant Rafel, 25. haixos.
eetro a onza d o la vettla.

t

Setè municipal
Llthortat. Ateneu
Dbstriete VII: Itorafort. 8.
re,deeae:(jt d'Arenó Catalana a
Esp¿Inya Industrial, 7.
• ••
C- nuen übertes les oficie
•
•-rals.
r'- tasas
naeionalietes
• Sans,

El C. D. prega als socis que
no assistiren a la reunici
del
passat
dirnecrea se serveixin
passar per les diles ,Ificines,
Sant Joroni. 10 .cantonada a
San t qualsevol cha des
da 'lillutis ti divendr a s, da I a
II da la n:t
ATENEU NAZiONALISTA DEL

DISTP1CTE VIII

Candidatura de

Despres de melles dificulta s
ha quedat insfallat ata un aspaiós local al cerrar da Satinaron, número 55. Dintra pocs
cP e s quedaran acabades les
nbres. Felieitern‘als amies del
Distrietr VIII i esperem mol t dr
la seva tasca cultural 1 politica.
El C. D. , que cura de l'orgarització . elertr.ral en aquella
barriada. prega als see;s- i simpatitzants d'ArciA Catalana alla
residents que Sr' serveixin pas,al' qualsevol dia, de nou a dot? a de la vi-olla. per dita entitat.
a fi d'oferir-se per a Intervenapodarais i per a altres

LA c 01,11 5510 DE CULTURA
Cl7itSE IS DE VACUNOTERAPIA
CURSETS DE VACUNOTERAPIA
Sra
auspieis ele la roruis1:6
Cultura, des del dia 5 del mes que sona
filas el día 1-1 del raes que ve, el doctor
Pera Domingo donará el e.urset de Vaennoteräpia que figura en el programa
general deis pia . fessorats so el LaboraInri municipal. dirigits pel doctor Turrö.
Aqoasts eursets animo precedits de
guntre „nre,-,:neies sobra ele segiients
temes: "Revisba dels e nmantes iinraunelegies". — -AplicneiA deis enneeptes
d'immunitat a la prhetica vaciluotertipi „•• •
raennaelt, preventi,a-.
-La ,aeuearin eilen lisa".
Aquests ennter&leirs seran pnbli•
els dies 5. 5. 7 i
mies i sindran
del mes inc enni,
dota., ä una. a
l'Aradémia i Labo rate ri C-énries
•NI&Iiques de Catabluya (Portaferrissa,
número t3).

segiientsi

Una de!. senyor Tusquets, penque
s'empedri el carear de Palmes entre els
d'Argiielles i Travessera.
Una altea del stnyor Rocha, parqué
s'empedri el cerrar (Y:Irrigó. entre els
de Casanovas
DEL1.11.1ACIO

L'Alcaldia ha de r e,rat el tioeot d'alcalde seayor Carate:eh a lar te de la
'lo la primer peden de l'esgtésia de 'Instieut de les Germanas de
Sant J ' -se' d'Horra es proposa bastir
al earrer deis Salzes. la uua[ se celebrara aquest mart.
VISITA
Eni ‘istita de emular ahir complImentti a l'al ailde el saurer Basiti Ferranlez. al'alde d. , Si: rag,ssa. i els realju O tameut senyora Jeders d'aquel I
f•tala i Matian Buera.
Abaa- tu lic ele dits senpors Vi$Inil'Exiíosi•
i els jiIrdirls
r,o les
e lo de Barcelona, fent-ne graus elogie.

Dioutals a la Mancomunal de Catalonya

El Consell C entra/ d'Acció Catalana proposa als electors de Barcelona compresos e n eis districtes II i III provincials la candidatura següent:

DISTRICTE II
LLUIS NICOLAU D'OLWER
Doctor en Fi loso. fia i Lletres, Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ex-Presiden t de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Vice-preside nt d'Acció Catalana.

querer s.

• ••

FIERMENEGILD PUIG I SAIS

Continuen arnb gran entusiasin e a la joventut Nacionalista de la Earceloneta els treballs eloetorals per la propagacid de la nostra candidatura,
aixi mataix sem en gran nombre els oferiments de patriotas
que rIcsintaressaidament han
demanat collaborar a la riostra
organit zaeiO.
L'ofieina oleefemal funciona
da nou a dmze de la nit i a ella
han da ¡Jingle-se tots Pis narionalirtes de la barriada q ue vul
prestar els seus serveis. -guin

Doctor en Me dieina, President del Sindicat de Mctges de Catalunya
i de la Comissió Médica d'Acció Catalana.

FERRAN DE SAGARRA I DE SISCAR

Historiador, Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ex-Regidor de
l'Ajuntament de Barcelona.

DISTRICT -E II/
MANUEL FOLGUERA I DURAN
Enginyer, ex- President de la Unió Catalanista, ex-Diputat a la Diputació de Barcelona.

[LUIS G. NOGUES I GURRE

.. ,n

•11111 -• •

Doctor en Me dicina, Vice-President de la Joventut Nacionalista de la
Barcelcneta, de la Comissió Médica d'Acció Catalana.

_ELS ACUSATS SON ABSOLTS LLIURENIENT

Ccererea. dient que compitnt ordres
kb adas, la nit d'autes es trobava de
le rcei äl carrer Farra'.'., cantenada
al eAvinyô. amb l'agent I.ope Zahl
Cerem . A les dot ze i ca mireets va
Pes ar una motocicleta amb side-car
a
vrevincnt de la
t ., Sal! Jaume, la qual va detrae-se al past.a•ge de Madoz. Llaami) altres agente, cuita a dateir els ocupante, els guata, en ador-27-sc del propòsit dele agente. intenta ren fugir; no obstant. detingueren
C. motorista, aconseguint fugir el que
ezpava el side-car. S'emportaren deut el motorista, i en entrar al car..tr de !a \luce el3 cagegaren divere. trete, ele quals van ferir mortalkat el detingut: el declarant
gil podien estar els autors dels
', Des i el nom de la víctima. AfirPj no barre dit mai que el detingut
atnnes fugir.
,211 continuació va declarar Baptista
Ylaa! Almendro, el qual digné que no
etnia cap dele processats.
De spres Manuel Garcia dique que va
"oir
, tres indirldus, ignorant tots
V ete d'autes.
-1 fiscal renuncià a Manuel Martin Arriana.
con tinuació declara Lluis MarIII D íaz, el qual va actuar de secre en ratestat per la mort de rogent
' Melero, dient que l'esmentat agent

que soM.

ACCIO CATALANA

Il de la CaND inr HP3331 atempiat
nlra rüxgavernahr !tez Anido
Alee a tres quarts danza va cent eear a l'Audiencia la vtsta de :a
n1/51 1-:guicla contra Cenar Tejed, r
i Manee: Talcos, acusats del delicla
¿.atemp • at frustrat esotra bex-goverrae t,
senyor Martinez Anido i
lt7tte .
de l'agent Florentí Pelle• • • ••
Ea ,, menear la vista, el prestdent
lt la senyor Carreras, va !laceir
tala c •-•eentcació de: cap de la polie:cet que nom
podran prestar
det laracló dome agents. car els altres
estan absents de Barcelona.
re teleuà la prova testiftcal amb la '
,Jeclarae:c; de l'agent Juan Dominguez

DURBANITZACIO
A la Cumissi6d'Eiramplis t'Una presentat, entre altres, les dues mociona

TRICTE V

' sta

-

Lee !llenas präctiques tindran l loe
al Laboratori municipal (Sicilia, 441,
els dimarts, dijous i dissabtes, de sis
a vuit de la tarda. L'impon d'inscrip016 as de 30 pessetes. que es faran
efectivas a la Comissió municipal de
Cultura els dies de traban, d'onze a
una, admetent-se fina a sis alumnas.

Del Municipi

la próxima lluita electoral

oficceA CENTRAL:
ACCIO CATALANA
Trafalgar, 14, entresol
DisTRICTE SEGON "PROVINCIAL":
primer municipal (solament el
Poble Nou)
Pelega ció d'Acció Catalana al
N a n; Pujadas, 188, baie éntra Rambla del Triomf
¡Narian
Segon municipal
Ca , alana al
)11:::a••'a II; Cardors, 12, bat_

7

LA P1.131-ICITAT

acmar obstinadament a Talcos i a
, mcete.
De3pres &ciará Josep Pechero Valcacee!. i d'gué que el dia dass va
,care ccen un desconegut dorava
pecuct dc pi5olel.. a Ganar Tejedor,
trnbant-se da servei a la Rambla de
Ca • : t:m•
Juli de los Cobos Torres, reanifestn que es truhava al carece d'Anselm
Clavé i en veure passar dos subj(rtes
cam,nant dtpressa. persegues Tu r dos
agents, intenta barrar-los ei pas per
la plaça de Medinacell alestores va
sentir uns trets. Ajudà a P ort ar l ' a
.. Pellejero al D , spe- .as-.
-gen
A contineacl6 dec:arà L.:ef• Mar.
litre. sil qual estava dc servei. amb
ordres secretes, al qu'ose de begudes
: da la Rambla de Santa M40:c2. Cap
a le , &lee arribaren al ac a so uns
indivtdus. l, cenyes qual ce'ecldien arrb les que li havien estat facilitades i a lastres, anib altres agents.
perseguí els esmentats indlvides.
Aquests fugiren pel carrcr d'An- te,
Clavé, i en arribar al de San: l's t.cese, l'agent Pellejero, que Za113 Va al
davant, els va cridar
i llaVors ele perseguits dr spararcn 11115
trets que feriren a l'estrumat Pellejero. Va veurc dtsparar al que ve.tia
gabardina, cl qual resulta ésser Bermejo. Va afcgir que reconeixia a Tuteas per haver-lo detingut a Sarragossa per Iladre, però que no sap si va
disparar contra Pellejero.
Declarà despees Gregori Perez i la
declaració coincidcix amb l'anterior.
Link Mejía no sap qui són els que
van disparar.
Finalment declara Jesús Fernande?,
la declaració ifel qual és semblant la
dcl testimoni Pacheco.
Va donar-se lectura de la prora documental i ea acabar es va suspendre
la vista per uns minuts.
Represa la vista, el fiscal mediflre
les conclusions en el sentit que mancara oro y as contra Tejedor, retirava
l'acusad() respecte a aquest. rnantenintla- però, per a Manuel Talcos,

PELA! VIDAL DE LLOBATERA
Enginyer, actual diputat a la Mancomunitat de Catalunya per aquest
districte.
Per altres dis trictes de Catalunya, el Consell Central d'Acció Catalana ha acordat, f ins ara, proposar els candidats següents:

DISTRICTE DE VILANOVA-SANT FELIU
JOSEP pa BASSOLS I IGLESiES
Advocat, actu al diputat a la Mancomunitat de Catalunya per aquest
districte.

MANUEL MASSO I LLORENS
Enginyer, act ual diputat a la Mancomunitat de Catalunya pel mateix

districte.

DISTRiCTE D'OLOT-PUIGCE,RDÄ
DAMIA CASANOVA I COSTA
Industrial, al calde de Campdevànol.
o•

DISTRICTE DIGUALADA-VILAFRANCA
Recomanem als nostres amics que votin la candidat ura del senyor

JOSEP GRANT 1 SALA
•

de la Unió Catalanista.

▪

tat de tots els pa triotes el fer triomfar aquestes candidatures.

Acció Catalan a encomana a l'entusiasme dels seus amics i a la volun-
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Catalunya

MATARO
De l'accident automobil i sta. — Joca
fiarais

Ens hem personal a la clínica de
la germandat L'Aliança Mataronesa,
havent-nos assabentat que el doctor
Prats cirugiä de l'esmentada clínica,
procedi ahir a la cura rels feries de
l'accident automobilista, en terma
d'Argentona, el dia de Corpus, al
vcspre, i que es troben a la clínica.
La curació fou molt laboriosa, durant
raes de sis hores, essent ajudat el
doctor Prats pele lacultatins de la
própia gerrnandat, doctors Rodrigo,
Montaner i Serra; apreciaren al Victoriä Llenas (pare), fractura doble
arnb hemorragia i ferida amb sortida
d'ossos trencats del peu dret i trencament doble dels ossos del peu asquee, de oronóstic grao.
A Manuel Bonanchi trencament
d'ossos del peu esquer, tare mig, prot'Ostia reservat.
Conealvo [‚anulas presenta trencament de les costelles tercera, quarta
quinta del costal esquerre, hemorragia pleural, trencament Id braç
c.equerre en el seu ter; inferior,
vació a l'espelta, trencament del
afrosis actontiom i espina de l'esapula, luxació de la clavícula (braç
esquerre), magullament general i xoc
traumatic, de pronóstic greu.
El Victorià Llenas, degut al seu
estat, es va creure oportú trasnadarlo a Barcelona, ahir, a les deu, a la
clinica Montserrat, a carrec del propi doctor Prats.
Continuen en la clínica de la gerrnandat L'Aliança els altres dos, en
greu estar.
Per Fintares i zel que han desolegat en atendre els ferits els facultatius i consell directiu de la clínica,
so unanimernent el.logiats.
—Per als Jocs Florals que prepara
cl Centre de Dependents del Comerç
i de la Indústria, amb motiu de la
nostra propera Fasta Major, hom
compta atzub mes de trenta boas oremis, ocupant la presidencia del jurat
qualificador el notable literat Magí
Morera i Galicia.
STA. COLONIA DE GRAMANET
Diversos noticies

L'Ajunraineut ha oonenlat inspector
de Sanitat, de curas i d'higiene pecuaria a En Josep Vicente Serrano.
— En l'assemblea celebrada darrerament per la Lliga Nacionalista foren
elegits per majoria de sois per als eñerecs en el Consell Directiu els senyors
Iluguet, Sperre Llufs, Sena Josep M.,
Amat, Giraban. Saladrigas i Pla E.
— Ha estat demanada la sua de la
senyoret Maria Galf Pedregosa, per al
jove Pau Nadal.
— A la playa de la Vila Ola situat
un auto per ésser llogat a preus miadics,
de N'Isidre Torrente.
— El vinent diumenge se celebrarä la festa del Sagrat Cor de Jesns,
fent-se diversos cultas, entre ells una
comuaid general, ofici solemne aMb prédica, a chirree del reverend pare Blanco i una Huida processa. que sortirä a
les sis de la tarda, havent-se confiat el
n eaO principal a N'Anselm de Rieo, assistiut, ultra dure renomenades bandes,
tetes les autoritats Pacaes, entitats, collegis i colar:arias.

si no ho fa aixi contrcurä un desate ant
la neutra cautat que u exigirá per molt
de temps una leixuge, responsabilítat,
que pot ara evitar.
1, altrament, si no fa cas da les nostres recornenacions, na sabriem tampoc

preveure el porqué: i aloshores sí que
tiara hora de escalir seriesament la
causa de la seca oposices. Fins ara saben que se li ha recomenat sovint,
particularment, que es decidís a usar
el catalä i no ho ha fe:. Ara som nasaltres que li iern l'advertencia. Quina
raO jora si ara tampoc accedis, que
l'ubligués a manttair - ie ma tal criteri?
La única mine pasar aloshores hi vendiera Jora la d'un extrsanat sentimentalisme prop del nom del cinsana que
té arrendat; fóra la de teme potser una
excesiva fIcca pel noin del local: fora
per una seva extraordinaria devoció a
Cervantes, el r,rn del qual des de
temps imrnemoidal orna Iii• façana del
coliseu. Per:), si es par airvä, .01 és
parqué sella diu -Cinema Cervantes",
que recordi la sittració, certament ben
alta i per damuat de tots els cinemes,
savi espanyol i deixi que 1 1:mnoria aquel% que d'una manera me:
positiva puguin honorar-lo, que no pas
posant en castellà ei nom de b
la: "La mujer que perdió a su matire",
— El diumenge dia ro de juny
s'inauguraran al sale) de l'Ateneu, en
la placa de P: u Margalb unes sessioru

de putxinellis, arnb el noto crespecta.
eles " Mircia".
Cal rernarcar com aquesta institucid
ha fet toa la propaganda en estala
que és criteri seu chamar um tots
seus actes tota altra llengua que no s ia
la nostra.
— La Cambra Oficial del Comer;
ha publicat el nombre correspment al
mes d'abril del "Bulleti - , el quid conté
aquest sumari:
Secció oficial—El Congrés de Comere d'Ultramar.— L'afer del ferrocarril elèctric.—El problema de
caci6.—La humitat atmosférica i els feniernens electrice en les =feries teztila.—Requisits per atravessetr la frontera alemanya.—EI comete entre Espanya i Guatemala —El treball extraordinari a 1 e5trangen—Nostres negocie
arnb l'ArgcA t ina.--Secel6 lerislatira.—
Exposicions i fires.—Ofertes i damandes.—Informació local i general.
VALL3
La Biblioteca Popular :: Refor-

ma urbana
El primer de juliol será suprimit ei
tren que surt d'aqucsta estad() a les
cinc del mati; en canvi, cl mateix tren
sortirà a un quart de set.
— &Tenis l'estadística publicada suara per la senyoreta directora de la Biblioteca Popular, durant l'any passat
concorregueren a la sala de lectura
7.275 lactors: 4.996 adulta i 2.279 in-

fants.

EL, ¡libres Ilegits arriben a 8 . 88.5 .
Del servei e preotec a domicili sen
gaudiren 105 persones. les quals Ile.giten 819 obres.
— L'Ajuntament ha designat els regidors senyors \'oltas i Caylä peramb la Cornis- que e sposin d'aoord
cid de reina del correr de Farn Nou,
per portar a cap la pavintaci6 en el
tros compres entre el carrer de Sant
Pare i plaea dele Alls.
SABADELL
— Dimarts passat, al santuari de
Ei català de cinemaV... oraf
Montserrat contragueren ma:rimoni
Putzineil,lis :: La Cambra de
jove propietari de Vilabella Er, Josep
Comerç
Badia i la gentil compatricia Na Rita
Dalmau.
En un poble com el nostre, que ens
— Ha estat traslladada a Reus
denern per esser l peble mes català
Superiora de les &cursarles de la Vetmi., nacionalista d entre tots els poble s de la Ilustra terra, era natural que Ma, del convent de Valls, sor Tete.
es íes azna intensa canmartya a fi sa de l'Assumpció Font.
que ros emprada la llengua catalana
BORRE DA
en: zotes aquelles coses que hora hi poUn cad ayer
d a tenir cena influencia i per tara
cena intervenció. I entre aquestes coEl passat dijou.s. 4, la casa anome.
ses en una cha ben reeixit, i As en el rada "La Pera", ei •aquest terma mil.
cinernatägraf. Aetualment Neitin com nicipal, iou trobat el cadäser d'una
tot el que els cinunatágrais anuncien nena dintre una basa prepara a la casa.
0 avisen al públic ls escrit en la nostra
Feta l'auläpsia, els metges certifica;lengua: camella, banderetes, progra- ren la mort per asfixia d'emmersió,
mes. prospectes. els reto:5 de les pelli- probablexnent per accident casual.
cuas, els nonts dels artistas, la propaF.Is descobnielors i els primers
ganda als diaris, es avisos projec- practicar les oportuoes diligencies fotat s en la mateixa tela on es reilecrera els mossos d'Esquadra d'aquest
teixeu els films, les mateixes entradea lloc, En Francesa Armengal i En Esi seients, i ãdluitc els avisos de iinar-se tanislau Burbar.à.
Ion, sessions o del> deu minuts de des—Ha plogut abundosament, perjudicans. 1 encara cal remarcar com cada cara la col:ita del blat i impedint lea
dia es denla una passa endarant en
reines del carrp.
quant a la qiiestiO de l'ortografia en
aquests llocs, en els començaments
de tal evolucni era impossible deseoMi: una inmuta ben escrita.
Pero volem fer ressaltar un cas excepcional i molt oignai seat u, enmig del
ambient putriätie sahadellenc: en un
CYEspanya
cinematögraf regentat de pee temps a
aquesta banda per un empresari de lora LA MINORIA BEGIONALISTA
Al Gavera li preocupa l'acSabadell. altrament Inca afable i de la
catalanitat del qual no volem duhtar, titud en qua capase colocats als regionalistes catalans.
no saltern per quina raó, emplaçat a
Una persaau molt qualificada de la
l'Avinguda de l'Onza de Novemm-e,
la llengua catalana ha estat fins ara situació ell5 ha dit .11/1.105la Int g1.:2 el
prohibida; mai ni) havem Niet ni elt C;osern te l'impressi6 de que la minoria regionalista prendrà demä una
cartells ni els programes ni els avisos
redactats en català. Es que aixi, signt- d'aquestes dues resolucions: o renuniica per part de .tempresari una manca ciar totes les seves actes o remencar
de catalanitat. o és una cesa distraerle), • una obstrucció implacable des del
pròxim dimatis.
o és un desconeixement de la 'lengua
Creu el Govern que en Cambó es
nostra í. Sigui la que sigui la causa, no
sera pas de cap manera una raó per decanta a (o primer,
prescindir, per postergar a la riostra
!lengua que és la dell. Dongui lit:a- EN TE LA CULPA LA PRENSA?
F2 Govern ha acordat cridar
presad l'excusa que vulgui no sera pas
admesa per nosaltres. Ell nomas pot dilluns a tots els directors de diaris
ter una cosa: i és prescindir de les per a pregar-los un oaremesis en les
seres notes i escoltar a ven imperativa noticies sobre el Marroc, per creure
del públic que acut a omplir el san lo- fermament que tot el que esdeve allá
te com una de les seva catres les
cal, si no vol que aqueo públic es manindiscrecions periodistiques.
era la sa y a actitud com una bufetada.
Aixi ho ha dit aquesta matinada el
Ell té una obligad() moral i material
d'emprar la riostra Ihngita com a llen- ministre de la Goventació en la sevta
conversa amb els periodistes,
gua oficial i única en el seu cinema, i

Darrera hora

_

'ESPORTS
LA - VOLTA A CATALUNYA

EL ore TIA EST• AT LA TERCERA
ETAl'A a.: ELS FRANCBSOS
CONSERVEN LA DAVANTEILI.
(Per telegrata
Aquesta etapa, molt brillant tota ella,
ha ooattitult un exit brillant pele mulaterir francesos, que una eentda mea
han demostrar !a sera espeelalitza,16
ea aquesta mena de provea.
El tren conduit ha estat <mas t fantistle, pula en alguna momente reatamot capdavanter passava dele 35 qul!l'aletees per hora! Abt ha extra ocia
acetre' de conseq0ncles huela.
<mala a mItja cursa s'han vist netament deepegata.
La sortida de Mancera ha tingut
Iloc a un quart de nou, notant-se una
nota deeercits: a Vieh han pasaat 22
corredora anal) una diferencia de cinc
minuta entre uns I altrea a Sant 111pallt han comentar els freetlenta de.
monago* I des d'allí En Muslo ha dio.
putat amb ferotgla la supremacia al
sea compatriota En Villa, al qual ne.
guien Pelletler, Nart I Solanas.
Al con de Santigoaa aqnest ha estat
sobrepasar, reastatinr .se notablement
del een man gle erren durant aguan"
meltat de l'etapa; lea Seres torees han
usar ballant en la resta, fina a l'extrem que a la viste de Figueres abs
'
deixat pasear atase grua! Iluita, per
Dorfenille.
Ea VIlle, que hacia guardat la atr
memada. ala res-sentir de la rampa,
poc abans del tenme de la curte, la
que nona II ha fet perdre el primer
flo

L'Otero s'ha defeesat bar no ha volgut prodlgaree gaire, com ternorene de
Pereira el sea 'loe en la elsesifirarle.
Quant a Demeerea, ha estat dergrariat
amb diremos atarles, batent-se desetimst rack..
Tot el circuir el pdblle ha retal nombrostserba 1 a la capital empordanesa
la rebuda ha eetat carinyosa en ea.
traca.
L'ORDRE D'ARRIBADA
1--.10nep Pelletier (Roan), els 172
atillausetrea en 6 horas, 13 minuta, 4
Peone.

2.—ManrIel VIlle (París), en 6 harae, 36 minan, 5 segons.
B.-31. Muela (Perainyl), ea 6 h.
87 en., 30 s.
4.--Josep Nat (Montaban) en 6 h.,
El m., 23
5.—Esteve Dorfenille (Arpillen) en
6 la. 51 so. 35 s.
6.—N. Solana. (Barcelona) en O h.,

162 m.. 20 s.
7, VIctor Otero; 8, Josep Sa na : 9 ,
Miquel Garete; 10, Manuel Aleg re; 11,
N. Cabrera; 1.2, Guillen Anton; 12,
Joaep Carretela; 14, Francesa Tresberra,
I,„A DARRERA ETAPA PER A
AVUI
rigneres-Barcelona (142 qms.)
Per anar a Girona es passen 36
quilátnetres planers en bon estat, exeeptuant un paren de Font Majó a
Girema. que san Infernals. La sortida
de Girona es regular, però tot seguit
minera la carretera per devenir espléndida ete les patines Costes de Tordera. continuant en perfecte estat per
Pineda. Calella, Sant Po! de Mar, Canet de Mar fins a Mataró. En contarte, mes de 6o quilòmetres de mag
nifica carretera.
De Matará a Mongat hi han 18
quilòmetres de carretera bastant dolente, exeepte soe marres acabara d'arreglar a la sortida de Masnou.
De Mongat a Barcelona hi han t3
gailArnetres d'empedrat
El trajecte de Figueres a Barceloea pot dir-se que Es gairebé pla. exeepruant les petites costes de Tordcra
I Sara Pol.
L'ARRIBADA AL SALO DE
SANT JOAN
Si no hi ha retard a la sortida de
Figueres (9'3n), i tenint en compre cl
boa estat de la carretera, és d'esperar que els corredora arribaran vera
les dues de la tarda.
El Comité organitrador de la Volta
prega a tots els ciclistes d'acudir a
aquesta hora al Sala de Sant Joan
per a retre el merescut homenatge de
gua s'han fet mereixedors els ralees
vertedora que durant guatee dies honran hingut en tensid, els nirvis dele
esportsmert.
Seis recomana a tots els que hi
acudeixin que p-ocurin assistir-hi arrib
la b'c'cleta per fer el cordel ciclista en
el lloc de l'arribada.

ESTR.ANGER
LA COPA DA VIS
ANGLATERRA VENÇ A BELGICA
Brussetles, x—En la preve elimiper a la copa Dawis. de lavintan-As, Anulaterra ha resultar vence11;ra contra Belgica.—Havas.

03 Erla

El Camina! d3I rllóu
plam Cfivi Ye3Ç d an
a!

raid

O,

Nova York, 2 —cm se sap, avui
s'havia d'efecruar el sensacional entontre entre Eugeni Criqui, eamp:6 de
Franca i d'Europa, en la categoria de
pescador pes planta, i Johny Kilbane,
eampió del món de la taateixt talego
-cia.
Crig_ti`ha guanyat el atol de temple, dcl com a pes ploma, veneent a Kilbane al sisé round, per k. o.
Com es recordarà, el match esteva
ggpcertat a guiase rounds.—Havas.

LA PUBLICITAT
EL PARTIT A BENEFICI DE
L ' 13 0SPITAL CLINIC

La P. C. a 1P., de conforroltat mato
l'Indicar abans, ha fet patine el recht'
tat de Inc recriar/t rió, que sintetitzem
arnb lea segSents dades:

Diumenge, 3 de jlyzy

GASETA LÕX
d'avul: Diumenge II des ; i na a lea neu de la alt a In Caen dala
pres de Pentecostés, Sara Isac, monPalian, per aseistir a una reune fajo i manir, Santa Chatilde, reina de
millar de cinema.

1)4

Retomar a taquilla PIes. 31,270
Donatius partle taars
3,372
CURSES DE CAVALLS
França.
EL PROGRAMA DA VUI
de lea mu l a de-Jarcies per
Amb tota seguretat que les curses
despiece del partit
L'alfil)? 1111.1 S'd213 a 8,703
7,075
d avui atrauran tanta O mes concurCo .riterés :rer a les
rencia que les dc diumenge passat, car
3
IE
Mires
Stal pessetes
211.670
STANDADD
MOBLL S
avui el programa totuma amb prou
que !iban remes a l'Hospital CitnieLarrer de Colomb, 2 ii'laça
Senyores
és
Le Bourget, 1. — L'ajudant Bury
visitar
son, ELS r—,
varietat.
La F ed e raeiei Catalana apronta
Real.
Casa
1
. remesa)
'354 sha- el record d'aleada, erevant,
A1ELLOR s r— e I ai,
El gran ''Stecple chase", frase acaquesta aviirentesa per donar lee mes
eis
Anant tfenearregar els vosse, amb 25 0 crudos de earriga, a una
ceptada de . 1 . angles i que vol dir "can- expressives gil/ice a tots ele que con1.1e9
aleada de 8.700 nietres.
Pere Albert Roca, de 18 ams,.;
sa al campanar", perque es corria
tribuiren n una obra tan beneLea i en
S'elevä a les deu del msti. aleendant de cambrer. migué des
'cales cunera, quan no hi havia hiepceial als infindors i cort les q ue vooVESTITS
sant feliçment a la una i deu minuta
obert del music-halli "L'As",
peutroms, es sorna d un punt per arpernees a rexit del festiral.
Per a la vinenta tempora—Hayas.
duint-ac fenoles greus al anter,n
ribar al campanar drl puble destinat,
da,
1/miau
la
casa
EUROPA
i
als dits de la tn•s del mateu
-MAIITINENC A PROFIT
franqucjant els obstacles que es trotat i hemorragia interna.
bessin en ruta.
DE/ .S P E R IODISTES ESPORTICS
Estudis sobre l'organitnció
Avui, aquests recorreguts ja elan
La F. C. C. F. ba assenyalat per al
Per prevenir-vos d'infe._
i estalviareu un 30 pe; 100
traears, i el públic pot erguir anab
Camle, 135 a 111 - Tel. 23J6 I
dia 25 el partit de repartiment de
de Paeronäutica civil
cions, desinfecteu amb
comochtat totes las peripepoes de la
'Justita
a
mida
per
a
premie ale Campions de Catalunya dels
secursa, si be el gran "Steeple" is
grape A i II de primera mite- n ovia. hanyors 1 per a ....cayeres.
sempre la carrera que mis llargaria
Te-nt-se disposat ue juguin l'Europa
i
ó
I
reforma
Re
flo
rec
de
puix és Púnic lloc
le. A Liverpool g s de 7.000 ITKIICS
y ealts a preus moclorats.
i el Martinene al nou camp del Bara Paris, dc Oson; aqui so:arnent tin- celona, essent els beneficie d'aque,t
poden comprar
Al. a criad ranas d'eseel a pea ct lea es
drà 4.500, que ja CS prou per tios•
teressant partir per a la Canina dEn.
perrner rasgara del maneig d'anuas
a:tres!!
EI mere de Madrid elector Ruiz
talvis i eVIlese i ineidents del Siadicat
per aquella que no posseeixen el tftol
Els espectadora tindran, doncS,
Ibarra, de tontada del Congrés Nata.
.7orin Coloniee D-Aue, de tesar',
de Periodistes Espertus.
de' pliot.
tarta de Sta blenlm, don eirä una costeocasió de veure correr durant cinc
a-ue d 'UD trama-la al correr de o
A lee peayes esportires Ira Pstat roe
Des del comencement de rarincid elg
o sis mitin, la qual cosa no mes es rinyt,untent acollida la iniciativa del
remita pablica sobre els evreins aro>
roa, davant del Goya, pm/ulular
aviadora passen llana casasen. per
No
dats en r comentar Congres, el peaveo era aquesta prova, on es salten Comite Direetiu de la F. C. C. F.
tenida
contusa
al
front
I
de
tenle el tito] de pileta
fueran/4
na:. diiluns, din 4. n les nou del %esinfinnat drobstacles ; per ara eón oet
la clarleula raqueen,.
d 'atrae els beneficia del partir ale qui
El primer titul de pilot s * obtrola fent
Cante,
prit, al local de la Soiiiitat l'egeturiana
els
que
es
proposen
ler
el
recorregut.
105
El
ilorant
tot
l'any
rentribueixeo
a la
tan examen bastant g eozr11; Velar ame
, ft, El Mont [lord es a,
Naturista de Catalunsa, Prisco-si, 14,
Quanta l'acabaran? Podem asegurar
propagació de l'espert.
A
Cantonada Placa Pedró
d'un qullameire en circunferencia i tus
primer.
que "Bon Papa" i "Laredo" no es
nyol -Aigties ,,
aterrar normalment .
quedaran pel earni, puig es manifesdes i arsenicals. Asma, Be;
ATLETISME
Aixa to tot. Nat uralment q ue cenit
Per a comete I Idiomes, Tata la seva qualitat de sahadors, així
guate, PalI. Diabetis,
en aquella epoca beroira de raeiacv,
ENTRENAMENTS PER A alT1
gol-mece., etc., estudleu, senyor
com "Botita, (1 . 0r X", que tots eoformes. Menjador imic. La
Pera ele p e r feenionaments de les
La Frebtracia Cntalana d'Atleri.me
o sonyoreta, a l'ACADEMIA
neixem
per
les
seres
darreres
aetetxa direecin. C ombinaci6 rj,
nene &enes 1 ele nous coneixements del
ha
cmat
in
v
itada
Irte
la
rodera-14
COTS,
correr
deis
ares,
10.
Tetuacions
en
aquest
pid de Madrid. Surt. eslaN
hipòdrom, Dels
pilotafge han perrita exigir dels dei g eesta
per
41
prendre
piel
A
cl
Ciueuf
léf.
5041
dia
altres,
"Beyg,a"
i
A.
La
más
important
Franea 8 .13 h. 43emaneu
"Alonso"
DOnNANIENTS
prr
E15:1 els
U 'estits
bici/ de l'aviacid estimaos inda complid'Espanya.
de son> ora. Al . 1;eles iln novelat
que més práctica tenen i denles ca- 10 en un festival atletC hIler-rreieenl
Barcelona-CardO. In 1 arree':
cara I de mes precisió.
tan avantatjats pel pes Ileuger que ene en cel e braril a Bilbao, ami, mitin,
per a la ( Tinfeecin de c n dls BERIdeal Samaritana, Ares, 10.
Allarore el tito l s'obtingue després
Teil. 5149 A, 25 jully 30 seltz,
han de soportar. "Flyng Post" i " De- de les borles crargent del Club
TA- Pannes 1 Garbd, Carme, 15.
de l'examen fet com secuela: En vol
tic.
!lisien", no sdn especialistes d'aquest
bre.
Tel , 5306 A.
mes bala de 300 metrea, durant
El que faria aquests
Amb el fi de s e leccionar els ollete3
g,enre.
qual ¡ ' hallen de ter cinc 8 al tollant
que
bauran
de
representar CatalunSa
El premi "Ca t alunya", desmitlorat
dies un
de dos pals amb banderes diatanciats
NTANA
MIES VIL.tri NOV A UNIII
diana, diurnenge, n do, ene rin de volt
de 500 aterres aterriggatge l'avió a aquest any, ja que abans tenia el pre- del mart. se r
Vi negra, 0 -75 amp. libre
elebrarb
al
camp
verl
mi de tono° pessetes, i 5015 dos
menea de 50 metres d'un punt iudieat
Cellers ARNO & MARISTANY
Per barre retal atropellada per a
mil, ha reunit un lot del millar que F. C. Barcelona tina reunid atlética,
pels comben-le d'examen chane de coauto al carece de Yerras, Dn'art Bu.
—
temiera en aquel mument a Parcelo- Anta el s eg ti o nt programa:
mençar el vol. Un altre rol en iguala
Z
Magalzems Senil t'aria "El
Carreres Ubres e 100, 250, 400 i 5.000
Ile Bellmuut. de 66 anys. toa ealit
condicione, perö seguint una direccie na; set també sdn inscrits, 1 arnh la marres; 110
Sol", hospital. 55. i Mendizb.motees tanques. Salte i
al di g rein g ati de les Caces Consieree4
promesa de que cerraran to:s. Se'ns
contraria a l 'anterior; aterratge anab
bal. 1. importnnt s n Trió a m.tla.
on ne Ir apreciä la fractura del radie.
presenten uns minuts de goig, cae és Ilantnenen ta.
igual precisit5.
n,,bos foreo per a senyor i nen.
queren.
de creure que la !luda send CMDCiOREIR
En fi, un rol més amunt de 300 meCon fccrló ball perfecles. Preus
nant, no podent-se destacar cap
tros d'un quart de &meló i desecas
EL C.talPIONAT
CATALUNYA
limitats.
d'ella per no ésser ni millor ni pitjor.
.
Per a roben t exagergi.
arel, el mirar parar; aterratp.e amb
TINDILa
LLOC
EL DIA 17
Hi han grans prehabilitats que " Verment económico i abetunen
igual preciai6 que en Tes anteriors proLa Federarais Catalana de Itera. ene
3 esp.-vals a set pesseld, g
lacnera" i "Gascomade" no es deixaveo.
CORDILLERA Perfumar les senyores
es la que enzuatry organitza Cararan runa de l'altra ; que "Sneth of
GRAN RESTAURANT VILA
Aquest era l'examen que per la reVi
Invitem
blanc.
075
amp.
el
públic
/donara
de
a
visitar
Catalunya. es rennelx asiels
Iprés", encara que tingui plena forPassatge del Greda, 5 i 7
meta del brevet de pilo t civil d'ariat n o›lres itutgalzonis ;unir TrIO'
ma no podrir donar-los dos quilos, (re dua/wat per tal que squotra magan Cellers :urdo a RiARiSTANY
CIA erlala la Federadó A e
ronautica InmanlIestnela
esportita
tiu
de
la
lauguracie
cie
d
el 'origina ca"Chavirante" fand millar paper que
No tossin mes, v r u ti
ternacional fins fa poc temps.
talli assolelxl re g ir i esplendor que es
venda de la nustra creaciö
el passat que "PucklIzdnek" és una
I
Prermu pasniles
1.)
Durant la guerra 1 en ele exerri.s
III
merelx.
TRES RALS CAPK.
lEffir PC1111
otV0 :Toar. tacl cual lau ere sorpresa i no de cinc cèntims, si aixf
/.).Ü00 r)158,
Sabent
que
ele
tant
directius
com
fos.
aliat g , per donar el bree« de ',flor miEl hitIlei ntirurro 13 .
PERFUMS CRISTI
cornIss:a adjunta en qtrrtmada de
I,61 ha
Aquestes dues curses són peca por
litar ale deixebles de les encoles de pies!ar exp ;2.s a l'afortunada Ad'orgenitzlib5 estan en irle na ras, a i
satisfer a/ gran ru'llalic aficionar, per()
CALENTADOR GLÜC II
er
s'exlcia un e g arn e n !volt mes
a desmoltrar 12 Sa y a quadiera d'ale quanta ¿les aliar-arrean es
raini:lrac1d Principal de la prozÄ
encara podrir complaure'ls am11 les
necee que no pas aquest de la F. A. I.
cartel)" antinendore de lea regates. Els
Loß;»
vinria,
situada
a
Id
placa
do
Cajtit
perfumen)
als
v:sit
tres
.onts,
restants,
ola/pos:es d'un 'a reAquest examen era el , egüent: Una
u e iran rebut 3.1 I borrar pel nuc.1 ea
01.›.)
talunya. a càrrec del senyor Jobaleada de 500 memo segunt una Ira- clamar" : propici per "Capucine", d'un re g iran
Vena a dijo
les regates. que Windeld Caseo V ives, junt amb les seves
handicap a la mercè de Rocambole
j -e .lan a espiral am bel mre.or parat.
er un moda d. previste 1 d'organitaproximarions i alguns altres
unas rases que podrir guanyar "PatrAIGUA DE COLOUIA
Una prova d'altura, constituida per i
e'5
del eculet:ar. Aquesta .Adminisra , que mutilada per En Giben te una bona de vol a dos mll metete ¿'al1I filiUM-QUlNA
Per
altea
part, els bogadora 1 milpa
franje,
en
p
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nart
,
l
sortoig
de
Any
dt
rnolt
neta.
coda cona a mtnimum. Agorera preve
Nou
dos ele 2,a0 p. , sso es lit e,'
d els tres ClAs catalarls rolan en pleja va satisfer el primer premi de
Ye hi la (Prive que feuint (rol n
polis dosel' teta en e! cura d'un dele
O a 0,(5 1/4 de lifro
a efervescZncia espurtita i rer la pre15 (D'u:, V500. 4)00 riesseles..Dos de dama
temps con, el crl ens depara fiel
viatzes de 209 o de 150 q uilametres o
EXTRACTES PElt A Mos :.s
anui la tmanorada actual es la que pararla que d'enea d'aleen t n ntp< sers N:1 *qt va o a la venda cds bitreemplaeada per diles aseencions a dos
lle:son,
cal
preven',
Una
(otra
nulmAs èxit ha ringst d'enri que Barconail meces independentment dele vlatLACOMA
1;1 pa /Hm. pe, a eseolbr)
próxim sorlelg de Naa per posseir l'honres It'of de canlona organitra aquest genere d'es/icedal.
Cia.,. Nurr-r a 2 • 1111 ps. els :13 • c. en
ges. Dos riatges de 60 q uilOrnetres roa)
a, tenla mal d
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l<a. cris), a 2. frO "
ea
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" " " "
a mfnimum, arar i tornar. amb
r i e5rp2,(=
non asee
ELIMINATORIES PER A AVE'
lerran 14 nasa %
renta aterrarges en terrenys diversos.
13- fi es viatgea triangulars per diferente
6311mulTrameeapeeene
Avul. a le er sal del watt. rt Club de
ENTRADA
Mar del Cintra Autonomista il,' bis
Sasirena ..%ssall, 22.
Itineraria, de dos rente q uilòmetres en
Nnve:als sl ' ISID/ por a la mirla.
pendeats del Comare i de la Indastrin
dues jornedes conseeutlees, amb ateFerrä. -Pialar) D2:)112
QPORT2MFN
Eis Última racolots en ye
rrarge facultada intermlz en leen
celtbrarn la regona prosa d'ola rivaers
0li15
Si
vetee Informar-vos mino.i015 3 0,13.1.re rereOrs per &sien, leUn d'aqueers riatges podia e:ecce reernc o r, f,• ceintlals.
iint
del (21,4-I21.111i1
eas müdlcs.
na p ivament els equipa que hauran ele
plagar per una recta de 150 nuilenaeclosamont dels ineldentes de
ANUNCIA, ROTULA, FAÇANE8
representar lo en cts eampionats de
tres tense escala. Un mlnimum consta.
1
OBRES
TREitALLS oosni.
Catalunya. que tiadrnn lloe en a:giies
tul de 25 hoces de vol ( romprenent la
L1 V Yülla C3f211119
din-miel de les peores del brevrtl. Un
del p ostre pnrt el dia 17 de juay.
NOTA •— TarnbO oferim perdel
lcr lensp raliii ,rde(usletitni,,n
mfolmum de 50 aterratge estant el
Il ntras tstiar
siri)a
ni u,,CORTS CATALANES. 613
lame
deizeble Wal dins recia. Un examen teaLInret
MOELCS, JOIES, TAPISSOS
rk sobre &vi/trió en general «¡t'eme,
ningú
hurne 1, 14. pral. Tel. 3097 A.
LAMPARES decoració, promotor*, instruments de hect), geografia,
del Camolonat mundial da boza
Coberts, Abonamcnte, luluets
Jedes per eminente aristes
entoo CrInul-kitbane i do tots al&
marres. meteorologia, etc.).
betmanals 1 men:, uals. Pensi6
Cena pot buna diferencia hi
altres actes que se celebraran
dia 1 temporada
rvis 1 . cl1u rnon r,n .
ha entre l'examen que exigia In F. A. I.
VANOS CABDUS
la nosals qul luden cresser pilota titila, a
tra EDICIO SETMANAL DES rz71.e-jerriasa, 10
aquell exigir pele exercIts aliare als
POTTS de doma.
que badea de pilotar avions guerrera
L'única revista esportiva casobre els tomos de batalla.
talana!
Un pilot arnb titol militar nadie considerar-e «oro a mole boa p:lot dines
de Pariade dril, però la pletra exfgla d'ella encara ruda; q uan eren pllots
A BU:S
FureoL
sala enviaba a les escolte de pede/lelot'a rasca patentar G'NKO1301..
DENDEE-BARCELONA
extermina per • amare tale rredu„,04
narneOL. Eta une ea porteeelaaa,en en
Equip professional
que c.. %en a tema (m'el aierrau
PER A
Gran assartii en carbales
Promet ínter emoc i onara cl Partit
lea moles d'acrobhla per Coser i n ilotš
Dou. 12 De venas: Srs. Sanes 1 S.Oier,
la primera divisió ¿e
Virens rerter Meeefag. DalMaa e e:
d'aque g ra tarda e ntre els esencr,te
de combar; els altres en les eszolee de
verex,
S'Ida 5 filbaN. Conl,r11, El SU.
Extens
es corta
el, nostrea tati•zrann: il ai re > rs no co borubarde:g o d'ubsereacid, in es ['tul1476 A.
principies motrocries. nioarns totOr
Lliga Escocesa
leo de cap de les u-mueres d e ixarem ba•
SangraTulPera, ii
Eanyeras a t'Esposan) (l'Higiene
liarinaven ann ele ararle avivara, que
trr. mentre otee rts briränics tambor
sovint eren birnotots. Aixf era i ee enp/den acouteutar-Se amb el resul t ar del
colara
.Tersep Shuon Sänelaez. dc 15 Baya,
cara la masera per la qual a Prailen
TORRE
pm-non flia.
salir, donat mar g a a l'auto q ue M ees tornen exeelleu:s pilar., more Itie.
per sondee. amb tot confort 1 AS•
Ud e.‘ (lonä un top al tap, produlutee
El Barcelona ea pres e n'ara com el
bils per a qualetol viran ., en analplendie .ardl. ale atores de Barceinna.
primer din. a rerepeia d En Contado.
Ronda de St Pere, 7
uta (elida COUDIS3 el uas, amis trae
g evol lampe i per servir tota les cover.
San a LA PUILIC11'AT
el
qua!
substituirä
dcx el nur patria ha neceesito.
En Coma,
2grimml
Pina Santa
6
III baria certament ma g sat difereno
EUROPA-BADALONA
cia entre e:a exàmens de piloto colorare
Tapin2ria, 33
I el: de pilote civil:, ; per Ira lidies de
ArDieNta tnola ris CuMpirmc ele cn.
transporta necia que per arriar del 1....en
BehteSil !Irr i taran al a e u * ianp n'ab el
4'50
s'organi > zaven sola ea raen recto haprimer del I' C. lindaban .), min
vent servir dina (aviene darant la
Encerats i innemeables
per llar venial forma e s p lendida, proguerra. pula al g a era com una gamamelca ice un gran partir.
Per a senyors, senyoree I nene
ROSICH S. A.
s:a de llar perfc:a.
CAMP
GRACIA r,srOnTB CLUB Pera de guerree no n'in ta d'hayal'
g empre i fou convenient formar pileta
BARCELONA
MART1NENC
regtetral.)
chile, cae moviese:a aterir :e3 gacI llImmens assorlit en tules te .selasses.
Venem Unicement
isrui,
a
la tarda, jugaran anuente
ties de scgurctat que les Coinpatyies
nasses superiora a preus II witadissims
des equipe, co que be despertar ore viu
D.rnart,, din II. s ' inaugurara al Sale
de itorotpors ae*:• nixessItaein
¡n'eres, rmix el nordl recele de (Inicia
rnrds, a les cinc de la tarda. una sinoGr Cia
RECLARI: Corte de vestit ostam superior, fils dObla t5 I
Pon el "S res Serratariat de FE fit
vol barre els t'empleos 'del arrua B, a
sirit5 d'eetultures de l'artista Bcreell
en lrees, rentab!es, a retes. 45 els tres metres. Vendes td•
l'Aerenandont - (lee e...sin harem
la
grial
cosa
no
es
Me:1
oLi prestin
val en un dele autera:r nrtleits tia la
oluelvamont al detall. Plaça de l'Angel, 1; Gran Via LaYe•
toolo
arruada darrera
en-poi-acta vIllen
lana, C5,
nC r gern re Fune'
(Campld
de
Catalunya
I
vi ele destins
RESTA URANT R OYAL
raeronäreaca er;:11
CA3IPIONAT DE CATALUNTA
mar
primer ea convine aln • iit oiant s i e toSaló de Te
d ' Espanya, Grup E.)
EL [u' 1 VI I I de ;'hospital It Santa Creo. GOLA, NAS i ORELLES.
' DE SEGONA CATEGORIA
ste. creant as aria reglament d'examen,
cada din le dansant de 5 a 2/1
diumenge, a les 4 de
tuut Pasgela de Gracia, SI pral. Telefon 3274 A.
I ¿taranta ca r egerles de pilota civil,.
de
ti,
1
dinur
a
1
americana,
de
Avul tindran !loe els ergilenta p a r'
le
t 'uarithent radical de la fortor de raie (MENA).
tarda. Camp del "Gracia
l aeteret . /. VI ) ).
9 a f. 1 .
t:s, a les quatre de la torda:
.esest
Esporls Club", carrer BelD'enea. per enser pilot e 1r1 s'beti
Tfosphalet-Celtic Verdaguer (cenan
mes, Travesera Alfons XII.
de
&Oren article
Metgcsa
tocóloga.
Enferrnetate
El
cansol
general d'Itälia, amb motlu
Ilndalana)•
Tramyies 21 al 2 5, 8, 1 0,
dr parear r'tiorosaincl* de* exans•ue.
dona i dels itets. Pel-ai, 10: 1.. Ae 3 5
de la Feota Nae:onal de l'Eatetut, es
Grano 11 e r Olanresa ( canal) Es
16, 17 i 59. E. G. de Calacomplau co rebre la colania italiana
sed- quina exposle:6 initmd en el ve
-panyo!).
estació
Gràcia.
AuNaluresto rerrandi:. 15 km. dalve
do Barcelona, avul, diumenge, a les
güent antele.
Ca t alunya de Badalon a-Arlat i o Tutomòbils Ifnia D.
ea. Nutriciá, Raquitisme, Puils
2d
oficinee
consulars.
Anton! Armangud
s.* (catup Mertinenc).
Ossos, Deformacions. Petos dea
Tambe esta invitada la colórala llallapessetes. C.: Mallorca,

I

11'Lc : El racrrd diçada

j

tan del tameme.
I naa lleaaor,et
mociC cerebral.
El fet oeorregue a lea tela 4,14
da al Pi/molo de Gracia, d,,,at
'Amero 22.
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Casa LAYRET

Luz

BOQUERIA, 29

Ugyelanes

Pensió

CAMISERIA

UESSUADORS

iMPER ffil:

SANS

BoQueria, 32

Xinxes

VESTITS

CASA ROSICH

pi C2
A les

Anna,

de la tarda

de LES CORTSI

ä

PANYERIA
LA TEXTIL CATALANA

Esports Club

F, C. tiartinenc

Doctora SAIS

Sanatori

236. un.'"

lo

ellas. 3 de juny da 1.023

LA
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LS ESPECTACLES
EATRES
zata
. las-aea-s-maa-aase.e.etaae-ae-taa
Crart

eatre Cataià Romea

f

n

COI:4,8113'a ch, vc ie,1
esocctacles

't.

' ,ye 3500 A. Avui7diure, do, tara-a:jables espeeLiT agel deis 114u sionistas
L'Illusioniata deis reis
3DIA111 RAYFOOND
e a dos guarra da cinc, i
3 les deu, programes com.
ment netos, La seda da
nd, El somni del nen
Ra ym o n d dentista,
ment per a senyores, Masa divorciar, de moit anear als senyors, i altres nada:a mas pel
de ls magias
El magia dala rels
El gran Raymond
L dilluns, nit, esplaraaaa
trames pel Rel deis magIcs,
eran Raymond. Es despatxa
aptaduria.

reatre Esranyol s
flete»

.

a l d e U ' t‘ i :

Teatre Victòria

1 Avui, darrer dia de la com-

CLAVE
te La fundó de /a

,

•

Muta la aarnr d:a en ne arte
QUIN CASAMENTI

Galeeran. Salut Rodríguez i
les alises principals parta
de la companyia.

GRANI

CLAVE
Tot Barcelona des/liara pel GRAN
TEATRO; ESPANYOL per admirar
lan grandiosa obra.

Te ntre

Teatre Nou

companyia
dramatira del

terino; II Colo>31 surcas de la
learsen le üll Ire: ardes.

Teatro Lara, de Daadrad
Director d'escena

fAUJER Y REINA
t
Ce3Oreal Intertu etacul. presreetaclö .5
acornen. devele at ami uels iepotale .a.,
ese - anearais Joan Morales, reatad
Cerda, Velera i Zabale. NIt. a dos
quarts de ,:e,!: Exit mal vlsi de
l O sarsu la en tres artes.

•

.a

CARO SINIÖ-RASO
mnmenge. lama. e
• al, a I .. d.., L'ea/ mr..: •
:le • 1 . 11loy. 1 rowtdIA ea
k'

•

d ali a tinuctU nan::
ae•ae.

LA MALA LEY
en: i,la I 'e 4 n1:1r,, / a corrpa.

s

siaeleto eas .lo s segotts.

tarda, a lea S. pri•
; unee a luces NC0110«,1,5,
MI. ley. 31d. primera l abona1 Mnda: La rnela ley.
rna
la cotne.:11 en tres y.:•
rd,eln nr. loan rnaep ealren•
El madrigal da la aumgra.
rada por ag me :a cm:meseta • •
T,alre
rsie esetaoe lioart
I ullerreet temporada l anead ti.
1. llueCa.

e

.

e

0.:1 113lia a Aoutpaelncta.

244.1444
Teatre Victória
Premia, Ferran Vallejo
ese Vidal. Mestres Itlai i
It.--Avui, diumenge. 3 de
Y. Comiat de la companyia.
da, a dos guatas de quatre.
La mala sombra. Exil din'lar Vi. 2. L'obra d'actualiLa ciudad Jardín. 3. En Seesta el amor. Exd grandiós.
revi,:ta del din: Ja soc aquí
andu". Nit, a tres quarts
I, La mata sombra; 2. La
Jardín; 3. La alegría del
ion; 4, Ja soc aquí "tina.
•Adéu a Barcelona! Di• debut del gran illusioa Raymond, rei de la magi-

aodeona.

La novella de Calaíta, La filia
Indómita, 13 i 14.

044+0444444-344444444•4444
kl) RSAAL
SIRISTOCRATIC SALO
PALAU DE Le CINEMATOCRAPIA
dlumenge.
• lotee a • una, es
Atan,
deopatzaran butaques numerades
per a la teman n.p.a :al de lee ala
Je in larda

Granados.EL VALLE DE

ANSO
Exit sorollós. Nit , a las deu.
L'opereta en dus acles, del
inestre Pao Luna,
LA MECANOGRAFA

D11.1Una, gran redeventrnent: Catre,
CO ne la :.,,,produccle
DONES FRIVOLES
ter:Ristre:. la mi/lor materia
d'ardor que ella portal a Id pantalla

I exilas del bocel lirio en

tres quadens,
EL VALLE DE

ANSO
444+0+044144~4.44.11+644+6.1

l'a‘rna, dilluns. larda. La
.6444+0.›.+04444444
mecanógrafa i El valle do
Arista ala La rosa de Siam.
e Gran Teatre Comtal
bul.
benefiei
•'Eummin Zii f f,H. estrena 4 2 Gran Cinema Bohemia
alarna Felicidad,
5'
Leeree.é.
f Ami, dInmer. g e. srmOd matinal 51 I

!Teatre Barcelona
el

o

g
ei.

31.

ee e

larda, a un
quart de cine. L'extraordi.
näriament aplaudida Latmacha en tres actas, ambIllustracions musicaIs dea enes- tre Llea, unció de, Rarnon
Peña, Petit cafè. -Graudi(is
exit, i el bocel !frie en tres
quadros. lletra da 'Minoro
Peña, música del rnestre

06+644+64+044444.6+4444464

e

Triomf da le Muslea eepanyolat .

3

Avui, L'homo sense nom, El
diabla amb faldillas, El bomber
de servei, L'Os Jimmy, primera:

ZUFFOLI-PEÑA

L'alies. tarda. aren matinee PoleoLe uneb la sarsUcla

i

e

Telefon 511 A

MUJER Y REINA

remPOrada dlstiu 1923

I CINEMA NOU

Gran companyia dc sarsuela i opereta
Avui. diumenge.

r,',Ii, ',IBPanV i a 1u 'ira II sarsuela.
liDeePI-1 I . 1- elielt . ,. (1,1!..i,Sa poi
Primer arme (Arto teuL
i. A y o'. rilurneag.-e. lar,ta, a dos quarts
de valla. . mani:le 2 . aricli: I. La
i 1+1,- ,uela en id. ame El alcalde in-

Novetatsj,

Teatres Triumi i Marina

ELDORADO

4+9+e-saeeeee+emseeeet-feet

44.•44.4~0444-2-94~.

Avui, L'home sense nom; 2.
L'as Jimmy, L'esport deis patine, La promesa recuperada.
Tarda, L'aposta d'un milita
Nit, Chao la franceseta.

.4..
"-zi-74.9•44~~44+:444444,

»test teatre el Perfulmen

riarnent anlb poden-, n!sTeta• les
Cano:crees IDEAL, del carter de
sant lau , 1, 1 San/ liman), 9.

X

COLISEU DE VARIETATS 'IL,

EL LEGO DE SAN PABLO
e. Buenones enumera cia.,e, 2 pto.:
..•• ea;gnna . 0 • ;.0; I egaidai.,n les altres
lOcalttzts.
e. Nit. a das dierais de den. I totes

mi

a I. Tarda I nit Grandiosos pro
l
erarne, : I el pelle( ille• °t'alunes
El• buscador' d'or I. L'Impo rt deis
i
e ',Mi.; la relames Que vénein ele
Illloo.P. l a Interessant L'entramae
Ilat capita, I I /ornada de II super•

n

l

1

prodncein l'eom• ..... nom.

4644444+14.044

Palace Cine
GRAN BALO DE MODA

rnecnVIE g

r

.

l

Sanz.-Dernit. diIluns, gran esdeveniment,
prosentaeiö de Maria Conesa. - Dima ras, (1 . ..au t (lefape pellar

aa Compara/la de corriadia del
Teatre Inranta Isabel de
Z
Madrid.
e> ID:recaló, Artur Serrano

tia de Aragua.

n

I

SALA EMPOROANESA

f[

Correr del

nürnero 11. !Ana 3 4 119 A.
Avui, diumenze, tarda, a las cine:
I. Un Cale amic, dos artes. pela
utelles. 11 Lidrada cOnene pele

pA r,o DEL

paria,sos

III.

La

TONi AND t'Erg
"murga" dele ben feta 1 el
Ball

e

r

•nn)•nnnn

I0
M
ifiun.

444-04~444444-C4~-444,5.

Teatre_ Catatá Romea
_
t'un (migues i extraordinarias funciona. 8, per l'eminent
artista
ENRIC BORRAS
secunda( pi- \ a1 l 1 , ,S •Te S clemente

d2I Tocurot.

cultor, per Thomas Meighan,
de l'especial Programa Ajuria;
Abals ele Impostos, camica de
gran broma. -Demà, tot estrenes.

MUSIC-H

A LLS'

PARC

L'especuiele Me* net

EDEN CONCERT
12, -Telèfon 3332 A.

1414.44~44-4544444~~

da Barotelena

PISTA DE
GEL •

El muslo-halé de les caras

Monumental -Padró- Vialkyria

Avui, diumenge, sessi6
matinal d'onze a una, amb
estrenes: VInt anys despr6s,
quart capftol; Una aventura
de Mary, Que arriben els
• leona, Actualltats Gaumont,
Tarda, Que Innocente eón
ele marital Nit, Cors humana, gran airama.- Demà,
dilluns, Sano de bohemi, El
Hop de la muntanya.

11/4•41444+111444.04~4.11+
::

CONCERTS

Associaciö Musica Camera
Darrers conceda del aresant curs. !auca magnifia
gules sessians de tríos, a
carece d'illustres artistas:
ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD
PAU CASALS
Dilluns, dia 4 de juny
8E5310 SCHUMANN
bino:Tres. dia 6 de juny:
SESSIO BEETHOVEN
Exclusivarnent per als
' socis.-AVIS: els socis

ingressats darrerament
sliavien inacrit com a
socio aspirants a comencamera del passat mes de
novembre'. Aquelles persones que desitgin ingressar durant el curs
vinent cal, doncel, que
s'apressin a presentar
Ilur proposta d'aspirant
el mas aviat possible

Estudi "Domus Artis"
Passeig da Gräaia, 86. Atara diu
menge, cha :I. Coneeri. matinal
pel Trio Vallribera, Farrarons i
Montanar. A ION Un g e ien punt.
ltivItamons al propi Estudi.

Amics de la Música
Dilluns. II iiu juny.

boniques.-Avui, a dos quarts
de quatre i a tres quarts de deu
nit, einer formidables atraccions: riarletIna i els nous de.
buts: Marta Sevilla, Gran 011vares, Lou et Janot, gran navetat coreografiea i la calare inAvio:
gènua Blanca de N
En diumenges i dies festius els
preus serían: Tardes, entrada
amb consumació, 1'50 pessetes.
Nit, cadires talarais, 2 pessetes. Nova direcció de cuina. Selectas coberts a 6 pessetes. Entremesos especials. La millor
oulna de Barcelona!!

Angola

Aval, con-

cert per la Banda de
Vergara. NO, rumio;lament de les atrae-

0005 del PARE.

--

ESPORTS

Venus Sport - Palace Ball
Ronda Sant Antoni, 62 a 64
Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda i nit,
grans balls de societat per la
banda Venus Sport, que tan
encertadament dirigeix el Mtre.
En Domènec Ponsä, estrenantse els ballables següents: Faxtrot "La estrella errante" (mesHipòdrom tre Lloret), pericon "Argentino
Carretes de Cavalis
puro", xotis "Muñequitos".
Sisó dia. Avul, diumenge, dia 3
A les tres h. 30 no. Preus.
Lliure circulació: 10 pessates;
entrada general, 125 pessetee. Exposició de Belles•Arts
De carruatge, 625 pessetes.
Palau Indústria.-Parc CiuImpostos compresos. Despatx tadella.
Avui, diumenge. a dos
de localitats: Taquilla teatro de calarla de
cinc tarda. Gran fesNovelats, Centre de Localitats i tival de cardanes
perla
taquillas Hipentrom. Servei d'auCOBLA CATHALONIA
tarrinibus des de la Plaça de Catalunya a l'Hipadroin i viceversa. Preu, 150 pesseles
te. Servei de restaurant i bar.
Frontó Principal Palace
Avui, diumenge, tarda, a un
quart de cinc. Dos extraordinaria partas de pilota a cistella.
Primer, Argoitia i Ichazo contra Soto i Lasa. Segon, Vicente
i Saisamendi contra Barreneohea i Urquldi.

I.O1•••••n•n

-- DIVERSOS
TUO-PARK

COSTA BRAVA
Lino formoses torres per a la
estiuebea.
tempora

PARC De MODA
D.11, 04,,y I armrettitra jarrlIns.
pa elea/ elf Aemia n looala atrae.
rl.d.e Aval. torda. a len chic.

p

Situació imminurable

i

o

Preu, econinniet : •:

• ardanes. putontri lis I
w . venunent

t'esdepuro.' de id

Raö: 10.3.N ROS GROS .

temporada, renioctureant

Esdeveniment artistlo
NOVENA SIMFONIA
de Beethoven
Orquestra deis Armes de la 31i:teten
ORE'EO GATADA
Sol islas: Andreua Fornells,
Concepeia Callao. Emití Vendrell. Sondeo Griff
Direcció: Francesa Pujol
Palau de la Música Catalana

ESPORT DE MODA
Installat
al Oran Casino, ama
esmera* servel de Cate • restaurant I Filoso especial' per a
banquero. Jazz•Band
verdura. Tete els
ates 3 Belia/0125 de
Pataleen: d'al a t
especial pera
r, olio; de 6 • 8 5~10
Te petInatge general'
de In a
1 de la pat. patinatge
gr eneral, Meollo I en /lance., per la formostssima professora
3111e. Else Derksen I
el notable proreseor

LLORET DE MAR

SALT DE
LA MORT

.10DISTES: Falten Sedad i aprenentes.

prInclpa/. primera.
Ten;
mati.
TAPISSOZ4 pintats. La casa mes impoe-

1,bre a,itomAbll Stuaebakor. Tarda I
nit. comer t per
la Banda de Ca-

Inputaciú. 313,

AUTO l'Ora Sedan, quasi nou, es
- anos. Teloecnac n1337 13. de !) a 1

eddors do Da"
telona. tale
rte./anean(
(le primer

OI dre.
NOTA: Avnl, a la tarda, co Sen vendes
lea largos
ravor.

ee

aun d'Espanya. Espeetalitat en lapsos rtlegeosOS ExpOsicld permanent do
Voll gravats oleograrick ate.
tuadros a toll,
i motllures.
'3PrIceeció
empren satis(' Vilitar aguaste casa.
montfalcon Botero, 4 trina+ Pons.
errata),

•

•
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GRANS MAGATZEMS
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Iti.94444+.44444e.c.~~

fAvui, diumenge, tarda i nit,

e

.

e

+ and FatImas. El diverlal i

t

i';

FrTeg
leed, ditimenre • larrIA te•••,A
Ir..., Qu'UU , de
traor.11närla ‚leu
/mitre y ‘mt. MI. O Ir; dril 1.'rel•
Renal Denle ula L'esport dele patina;
la Inicr “ant L'entrernallat capita; el tIlln nun ,riu ä, ile s.-nonos
San. Eaclev• d• la lleva •anitat:
renlCa Que venen •14 Ileons!: es.
tiena le le 1 jilluln: ‚II. LI cr in
serie franreaa. do G.1,(10:11, El MI
del pirata, Mulada EI capla Ore15, L efriä. GilSIlit, 3 la m.s/A do la
ill/ eslrena de la pelelcula ruma1,1.1 Curia Internacional d'auto lele, Trofeo brinaneug rele.bladi a

e

rermsrearmemramagrarangramarenana.

CO'

t14444+11+6+34.4444444+0444

t

Temporada 1923-24

A la

i le la idt. es lectea de II
2 IelS10
10eSal gellICUle Cera humana.

Ami. diurnenge, tarda, a les
quatre. Nit, a les deu. Prole y id Is,
MUJER V REINA
jeccio de notables Vin c u
+
ta
formosaimnçonetis--les.La
ta Poquita Arroyo. La gen(II bailarina
Maria Pujol.
;,..,,t1.e491-PE .E-1,14O4'e.04,"14-04-2. /
.:.,
La tea 055 Iroupe japone4.
sa Fuji. Els aplaudas arnrii
a Hstes encielopadies Carel!'

z

muntan a de lee Crolpe/líenla. Denla,

eineefflefflemeeee44444
Diana Argentina Excelsior

JA SOC A QUI (Nandu)
l'horror sorollos d e 'alle,jo.

5;• Nit. 1 Lit,s Ice Pile, e:/ ouiCee exit

e

I la cómica
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Diaz. 2, Lo. cara del ministre,
per Empar Saus i Pera Segura.
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da, sessue continua (suprimidos les
butaques numerades1: Rebeca de
la Granja Sol, Crceiclel tic Mary
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Avui, diumenge, 3 -ale juny de

JUAN DE

de la Companyia del Romea, Debut, dissabte, 9, amb la gran.
diosa obra d'En Frederic Soler,
El ferrar de tall. Es despatxa
comptaduria.

Tommet deteettu d'Hotel. NIt, e5-

apanyia da sarsuela i
opereta Plnedo-Bailestar
del
3. Acta primer de La montería,
Tutee de la Sarsuela, de Z per Baiiuls, Satis,
Dias i el teMadrid
nor Jaume Morell. 4, Acta pi.mcr de l'obra de gran èxit, La
reina maja, per Tana aluna
Avui, diumenge. tarda, a
Empar :aus. Consolada sans,
Froderie Caballa, llaman Casas,
quarts de quatre. La
Antoni Garrido, Pera Segura.
montería j Don Juan de Se- I Jaume
jraisaga. Nit,
re911,9446-9446.944 6E444+
1.4 ESTRELLA ERRANTE
Teatre Còmic
DON

Saló Catalunya
Aval, dlurnen g e, gran matinal: tar-

11-111,2i:3 uclhli.

Companyia de sarsuela de

IVOLI

atalal+.0444~.644+069.0.47>a

EZPGES I SANTPERE
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PUBLtCITAT

Cinema

Princesa

Gran via Layetana
El local mas fresa I camada.
-Aviii, dula:erige, colossal programa. Dues grans estrenes, en
Ire ellas, la super-série L'home
serian nom. 1,a gran cinta de
3,000 meires Anna Botana, que
tan gran Pxil, eubll. Aviii, .
tim día, La filia Indämlta, 11 i
12 jornada. p p ls asna de la Co_
madie F'ranç'aise; El P r incep es

TEMPORADA
PREUS

SENSE COMPETENCIA

COMPAREU ELS NOSTRES PREUS
en vestits de senyora I nen-a7Itims

models. Catarais I guarnimeras de gran noiletat. Barreta do palla per a sanyor, asscrtit
Immens. Sastreria., Equipa de p imera Comunió. Camlserla, corbateria, lligacames I elàstic, ganares do punt, vanos, cta., eta.

KASSAIGNE FRERES

Articles per a tata els Esports. Extensa seacló do crIstallerla,
metal) araentat naJblica, bisut arta, art, Jogulnes, bateria de
articles de viatge, etc., eta,

Claris.

PIANOS, . t UToPlANOS. HARMONIUMS,
OTLLOS PER FORATS
PIANOS DE LLUGUER 1 D'OCASIO
Vendes a termlnis. Pianos estrangers

D'ISTIU

Y¢iE g Ica mires esop rges i si ito Irobu
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esliga krvia -vas
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d'una, quan es trobava davant

l'entrada

'pal de l'estaria, un roupé automòbil, rar-

1 rle maletes,

passä prop d'ell tot afinan!.
Bektl ea absa el cap. En l'interior del vehia
d eecahri ev is ulls tristos i frebrosoa
...bryant.
!'`e ti costä gaire d'eardevinar la raí, de la
a Preäancia en aquel! indrat. ID venia a
r Majendie, par romplir el sacrifici sude la saya r p putacid, en l'asperanaa da
a' a la fi una felicitat que no havia arme-

Fallatí de LA PUBLICITAT

SEIXANTA-r...1

Criciä el xofer, Ii donà en ven baixa la.
dreaa de Mrs.
afegi:
-De pressa! l preesal Calle dalars si ens hi
porteo, en menys de deu minuts.
En acabat olTal la portella i segua aprop de,
la dona quo, entaforada en wui laca del vehicle,
can' un
assetjat, esperava tremolant
que el! li reveles aquella Cer el terrible que
presa-Jet/tia,

-No és mora.. No As sinó feria..
-Aix( que sereno a casa de Rita, jo tete..,
tonard.
-Feria.. Si... Es ababa. Nomes ferit-barbotejava obstinadament la pobre criatura.
_veiarn, refeu-vos una mica. Gairebd ja bi
sum. Coratge. Ens miren...,
Ella no respongué, pera els seus llavis es
crisparen amb menyspreu i es dugua ansia>amen( la ma al pil.
-Potaer teniu rat-va dir ell conciliador,
parlant-li cono si sanireees a un infant, -Una
noticia qui sap? Ah! ja heno arribat.
Una mica de coralge encara.
Va fer senyal el rotar d'esperar i segui pro.
ripitadarnant Mrs. Bryant cap a l'ascensor.
MrS. Kildror es passejava d'un canta a l'altre
del sen ball. Del primer cap d'ull lote dos
ramprengueren que coneixia la nova i que la
nova era veritat. :'ins. Bryant s'esblaimä i caigue a terra cense coneizement.
-Les nieves sala eón al meu Setretairedigue. vivament Mrs. Iiildair. - Eeteneto-la
sobre el canapé i anau . les a cercar.
-Do manera que as cera ?-va fer ell tot
aixecant aquel' ros Haría

153

Sal.

l,e loP al roateia instant Regia, colpa d borla “Manchelbs" d'una edició especial que
n'arree acabava de plantar-li davant els
81: 1C1DI Dia BERNARD L. MAJENIME
t21

seria retroba la seva sang fada
disposal a obrar. Si alre.
lit h trobava alla es -que esperava
e. e S que ignorava la tragedia que aead'aearnplir.ae.
Pree tritar-ae vera ni:tomaba: a l'insglaiIirs. Eryant posava la uta sobre el
,f, ta la portelia.aaanit l' abre la rorera.
..alaa' as eit-rna-digua en un lo d.aularitat.
ce raprendre a la desgraciada que obeia
irap
lI eriasa necessi(at- cal absolutament
parlil

X7

Durana une segans interminables i palpitante. menlre que el estimulat per tesquer d una propina, pren:a a Dota velocatat el
cano( mas cura 13elclier. esguaraaea Mrs. Bryanl en els das-grana un, alela
ras, rublerta de la muda Intel rogad que no
gosava formular. De s'AYA: cieixa catire la seva

-Si.

-Quan ha estas ama',
-A les dues.
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Fullefi de LA PUBLICITAT

Obrl los mana i l'U el gest de Ranear a
l'aira un grapat de sorra.
-D'alioli a aun dies polser tot serà perdut... Un cap del destí i al comenaament do
la seva carrera Napolet5 Bonaparte podia ésser afusellat rom a conspirador... Fino ara
jo no he pogut viure sinó la primera fase de
la nieva existencia; en la segona fara les me-,
ves va yas, construiré...
-Qua construireu?-demana afro. . Nadal'',
que, tut admirant aquesta declaració vigorosa es relia perfectament connoto que el financiar, en dissertar (l'aquella manera, obeia
al malito essencialment fútil d'eclipsar el seu
rival.
-Ferrocarrils - respongua Slade lentaa
mena els ulls illurninats d'entusiasme-, una
vasta zarza, tot un imperi! Si els meus projactes es reulitzen, el fi, creieu-me, Justificarlo els mitjans. No hi loa sind duet categories
d'aseara birmana: els primera, com vosaltres
dos. prenen de la vida tot el plaer que poden i
At) acabat deSapareixen senäe deixar rastra.
Els altras-una minoria-produeixen alguna
cosa. Afegeixen algun capital a la histaria,
Aqueets tenen dret a tot, poden arruinar alisa
tencies, enganyar, robar... tant-sc-val, mentre
reixin!
El timbro del telèfon l'interrompd. Slade
s'aixecä per aroar a respondre en la cambra veía
na. Una emoció desacostumada es revelava
través do la seva mascara d'impassibilitat

'V

LA PUBLICJ1 vr.
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Diumenge. 3 de junl

Vins de postres des de 2'oo peseita
„ de taula
„ o'75

Venem els millors vins

Vina g re a 75 cèntims

Cellers ARNÓ MARISTANY
Verme, núm. 12 • Teléf, 961 • A
Ramb. Catalunya 85 • )
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Filial de LA
Per a Platja I Camp

RÄ

Immens assortit i gran varietat
mes atractiu
en models

CATALANA

social: Rambla de
Catalunya, 15 • Barcelona

FURT I INFIDELITAT D'EMPLEATS
mi
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on p arta
françalse
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OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 C'OCTUBEE
Les seves aigues constimenten un tipus tinte a Europ&
áls herpètics, eserüfulosos, pretuberculosos. ar l rities, ca
Fos 1 avaribsies no Serien rival, essent, en aquest ú ltirn !n'A
Substituttve3 de les d Arecna.

SPoken

SASTRERIA

FERNANDO. 42

urInbrIes. Curació ràpida i
G. Alomar Vie stratjançant

00 ptes.

Vestit reclam ianqui a mida a

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RUMIES

Solament 50

i
s

Visiteu els seus aparadors

•agta• do pecho. Vejez profanara y
denlas enfermedades originadas por la Arterloosoloreele e HipertenalOn

veureu ele

seus models
i generes. Toles les nostra seccions de generes del
país i anglesos ióii a base ela

E

le

R UOL

cardas', congestiones, hemorragias, varices,

dolores en la espalda, debilidad, etc., desapares
ten con rapidez usando liad. Es recomendado
por eminencias medicas de vanos paises, suprime
el peligro de ser alcarria de una muerte repenti.na;
no pequefica nunca por prolongado que sea su
uso) sus resultados prodigiosos se manieestan a
las primeras dosis, continturido la frirjOtia hasta el
local reSteleeiroiento'y loerindose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA7 !tagala. cambio Flores. 14. Barcelona,
y principales turnac n as de España, Portugal y

NOTA: Si ho sol.licita el comprador, la casa clima

PLANAS, 5. en C.
Hos p ital, 122, . Telèfon, 5157 A - 13ARZ.. 1.0NA

mestros per al ecu examen

SULFATADO HS DE LLAUTU
COURE: ENSOFRADORES : PECES
DE RECAMVI MARCA "BACCHUS`

1111117fflpelltneMeMentlee~r~r4233=23

DetIlan2ii detalls i preus
— O; —

id todiosas manifesistionea. erriraie,rrOndid;r. res
riata, eierviy, era rmn,..d. etc., por cleait al y rabel.
our. ',ron. y radIcalr000to coa I.,

Americas.

BLENORRAGIA,.
PURGACIONES).

zar ›:2,raT
1

Curada per 50

Cachete del Doctor Solare

ES t_A. FZEINI.ds

Agente erclosi•er, lije o• 100 VIon iba".
C.. (lacrado, 21.- Venta. 5 pese. Irasco:
a, Herrada de la. Flores. 54. Fo•oacl.
PrInceba. 7, y eriecIpalca farmacias de E,

S. en
Sic.,
▪
•

122, HOSPITAL, 122

rOrttlibl y Afv,ricaY.

tat nunica•srseniezd.

ele.. ele

L'ORTOPEDIA MODERNAI
B. Carcelsona

Taller 1 despatx: ESCUEELLERS BLANCS. 8.—Telefon 332E A.
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Estiuejants

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Al coi do la Costa Brava,

4‘, 3x

p.,Ria1/4 6,1

gran

amb cel.les disponibles per
a tamilies. Aigua riquissinia i abundant que netx

Sucursal de Barcelona

ruca al mateix conreat.
Vila inmutarme:1, doi, Golf
Itoses. Mies Medes i Cap

Plaça de Catal u raya, 20

leiXES U THES CLAMES : . :FAIXA-051ILLA AliNifIllin:-10310 MOHOS
Cotilles ortopedigtns per guarir o corregir les desviacions de l'esquena
4

TA

El seu dtposItari: JOSEP PAGANS, catres Ponont, núra2S

SOCIETE GENERALE

Brauers reguladors per a la retenciú absoluta de la trencadura
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haE LE5 AIGUE:5 DE

VALL DE SANT DANIEL Girona
cira3 rES sfaccioes
Ea enrama.*
!Dei. PETOE. fli/NYONS,
bitarbodarade i Calckee*
cena la de »CeLoTOMAr. IXTESTINa.
sestica ntang nansa. liarle_
Durant / • cariu raspa

rawirumeulaulaveagewaireemacuanuas/saaamamme
rleEfer=leletlar

e tes

la de la

BARCELONA

a

pesi

mitIrinont et non 4 4 p ERF- ECT44 Aqueas cepi
e p tbenas arnerica
p rar111
toaris . » ressort. que v'etnmoina al coar Ola 1/11 XU301. II0 te eli
tratlebeu.ot. Ouperard • 1,4 en unaulnl..01110tIllta 1 rl elY YY.11141,
AllIs (25
g i • tirticul radical do 1' tol t uta
ti curadora). . n.100 pepe/
regaleo il qut reciOs, 1 cl
emprar f211, altru embenat cl
cense *flirts eruto 1 assalsr aqUest merar elles aparen assai y , sinni de la:
II., 5 a 7. cola 1).51.5 0.. tarrer
/ 110 . 411l X l'e:ele/Ala de 14115X.

• depuran la 000gro y In. liornorea, comunican a
l•orio•oos proruolodea al/h ./elle. y InIcrobicida,
111.111 admirable% resultado e•uxperomoston a la. pr.,
Meta/11mm,ti rn•pirta orase.. hasta A1 tomrle.
y iertesto remoblerinuroto d• ledo rl aparar., cn•
aito . unnario, curando. el paciente por r.1 ea., no
In y Ocri gnOa ni la•rolor en role han a de n ntervenIr
madico, y.nadieelo cerera de ea enfermedad. Basta
radiar mas Cija para con y ciaccrsarle ello.

Panys c12. seguretat desde 1830 pies. D a .
teria de ruina de totes menos. Gran asBorla en tota mena de ferramenta per a
obres i tallers. Pots d'alumini en lots da
tres des de 3'70 ptes. Exposield els dies
festius. Vegi els nos res aparadors i com-1
pari els preus.

curan de un modo perfecto y radical y as
(tratan por completo tomando

Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa c calambres, erialhilos de oidos, tulla de tacto. hormigueos, oohidos (desmayos), modorra, ganas ¡recuentes de
dormir, perdida de la memoria, lrritabMdad de

Quantitat Qualitat
Perfecció u Baratura

LA BARCELONESA
Ferreteria
J.

de 50 anys de pr.äctIca sdn

Tota mena d'operacions de Rann i de 801S3

CAIXES DE

da Greus. A minuts do la
casa ni ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a l'Admifitstració craqucst
(flan, de 9 a 10 i da 7 a ti.

a
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SEIXANTA- T7...! •

5,' 2

.Gaireb.I de seguida iornä a entrar al menja- •
ti n 9.)U5
dd.IdUla col C a P/11 una
eimIleaciii en 01 sett retre. però els fou impossible de descifrar la in-ipressi6 que li bava pro.
(Mil la comunienri6 que acabava de rebre. Nomes eenibta
os calm.
—Pet que fa a robar--va dir oll reprenent
el eoll se:ent i amb una perfecta naturalitat,—
nqut teniu el ras de la baga. Sabem—per molt
increible que sembli—que hi harta (los 'ladres
entre Dt! fet, n'hi hacia molts inda.
la ItIr • VIII ',pidió personal és (pie el rubalori
d'apuesta haga tio eg un rubatori ordinari..
El que l'ha presa ha ç a heit a un ins!int de liraala, un irresistible desig d'intentar l'imuosrible...
—A prOpesil... — comeneä Belcher.
Abans de continuar mirä Mrs. hldair, i
e•eient que ella l'aprovava amb un senyal imperceptible, afegi:
prophsil. sah e n qui ha tornat, a aques,
ta rasa asir paseada?
Slade inelinä el cap afirmativament.
—V/,s, MI A. Clevere, Gsrboy i Miss SinClait.
—Miss Sinclatr?—repeti Beleher, giranl-se
estupefacto vers Nra. Kildalr.
Ella confirmb el fet amb un Ileuger arronsament do celtas.
—Com deis ä 3irc. Kildair— reprengué Sta.
de dense adunar-se que Belcher, trasbalsat per
aquella deecoberta, ja no l'escoltava—, nc
penso pas que el ¡ladre bali tornat aaui.
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APOPLEJIA(Feridura)
PARA L 1515 —
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ps poden vendre a aquest abandonat preu
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aparen especial.

bau, 5. — De 1 9 a 2 do 4 a 6. Festius, de 10 a 12
ca. Unió. 20, de 7 a 9.

de llana pura 1 estam.
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D'ASSEGUR A NCEs

d'assegurances contra incendis

.11•111•1•1•1•11••••

Recomanem que us fino en les p ostres escaparates

E

SOCIETAT ANONIMA

LA PREVISIO NACIONAL

Ha comeaot l'extraordinária venda de

roIleii de TA PUBLICITAT

SEIXANTA-C...1

rorris ai pertlt. un terrible perill: i • 31;a reo.
t'ir . , :mil, en et1111 li/CS dc pressa millor. ces.
II el que etisti, Ilanor-se ruin e ell la inconeguda amenaea.:. Va agalar
brite Je 13e1.
eher. itripturant•le. amb els ulls encara sus.
—Porteu.tne vera
Itronediatameml...
cm cal.. , ho volt... (Al Bernard. 13ernarJ!
Tornava a cauce, vençuda, detallen',
--Calmen-vos, ne ltu pego, calmeu.veis.
A l'eslat du postrar:16 cii ue es trobava
submergnia, :mece' un ace;es le nerviornat.
Estrenyil 1 . 1 ',rae d laelcbcr f.ns a clavar..li
les ungles en la carn.
—El vull viture.l—mtJava.--lco ruin pi ira
ren! Nwnes deu estar (erst, la noticia Ce talsn... TI mi) ha treAser fals! Yull cári'er
seu enslat!
—Es la sola cosa que no hen de fer..,
no podeu fer—va dir (Al arnh ferrnesa.—Es«Aten... eseolteu-ror, les. Ervant, me porto
a rasa de Rita. Si de lotes passades voten anar
amb ell, 119 lii acompanynrä, Les dues
plegados és possible. Sola. desenradenarieu un
escàndol. I aixt, no ho poden voler, oi? Penseu en ell... Anem a casa de Rita.
1, par lant.li dulçament a l'orella, repetia els
seus argumente, insistint perqub ella cornil] engués exactament la situarle.
—...A Casa de Rita—murmurä feblement.
Amb les mans apretarles entre els genolls,
esguardava davant della serme veure res, per.
seguint una idea fixa'

Mirada sobre la folla itue Beleher hacia co111i que no hacia dissitnulal prou H. Un
rl e;-.prrifes que els transeünts maleicus
desueren salir. un red que assenyalava lagoliii d'una änima, ten estremir Delcher.
Va prepurar-se, esperant la crisi; pe pa no
va produir -se lintnediatament. Corn immobilitzada per la lAgubre noticia. 31r5.13ryarit
separava els setis ulls de pupil-les (blandea
del diari revelador. lliquiet per la rigidesa
la pobra dona. Beleber s'inclinà sobre ella. 1,
suaument. tractà de prendre-li el paper que
I ve les malas. Aquest contacte
ella relenio
sernblä electritzar-la Llaneä till segon
ti torn!o a prendre el diart tan bruseament mie
un tro li en restä als dita.
—so, no, Mar, no... no, nol...—gernegava
la infelie, ti actant de dexifrar les 'Mies que
relataven la tragedia.
Tot d"un plegat tiià rl paper 1 girad -se vera
ell per Ilegir la .ernat sobre el seu rostre:
—Sera, dones, veritat!—va fer ella enlucida.
1. com si el fes responsable d'aquesta des-.
gracia, el rebutjà violentament.
—31rs. 13ryani... — hanaucejä Belcber esglalat dele sobresalls dolorosos que agitaven
aquell cos minan.
Per() la (recortada no experimentava sinó
l'horror del drama possible cense (er-se prou
bé chirree que l'irremeiable ja s'havia compert. Lira sol sentiment l'estimulava: Majendie
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Fulleti de LA PTIBLICITAT

ha tingut l'audäzia d'apoderar-se de
baga la segona 'cegada ha tingut tanird
dernpurtar-sc-la. Tots el; que han tornat
obeit u bit a un moviment de. siMPatia'
a la idea de descobrir la baga, encara ara
a ng
da a l a Sala. rosa que föra una tercer
robatori.
festarió de
S'havien aixeeat Je Mula/ i continuaren,
versant a la sala. Slude, havent abandr
completament la seva actitud meditativa,
pressava per frases curtes amb la sera
tual enerva. Apressat per ¡'hora. s'acorna
tanmamix. Belcher, fingint no adunar:5e
les mirades que ti llançava 31rs.
gut el linancler, et (Mica a la vorer a, refus!
d'acoMpanyar-10 cri l'automhbil i s'aUure'
peu.
sentia absolutament incapaç
se el retorn de Mies Sinclair a casa 31'.":
date. quan rhavia delxada a la port a ¿el
domicili. Si ella desitjava simplement
cipar en la recerca de la baga, n
via esperat fins l'endemà o per què e
pregat a ell d'acompanyar -la? Quin Itar•to
motiu podía haver . la trnpulsat 3 refer
Bola el rarni en una hora sembla al?j‘
Amb l'esperit inquiet, prossegui
snig i enfilà finalment el catar 4',';',6-s..11
girä a l'esquerra i es dirigí cap a re$13—re
que
trat, cense parar esment en él tumu lle
voltava, en els crits dels trinxeraires velent
edicions especials dels diaris.

