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EL MERE MITISTIC DE

RON DEIS ESPIRRECS ESCENA
Ja som al temps dels espàrrecs. Volem dir dels espàrrecs
prims, tendres, lleugerament amargants, gustosos.
G
- ustosos sobre tot quan els haveu collit vosaltres mateixos, i
porteu encara a les mans les esgarrinxades de l'esparreguera,
(1q uees•defensa amb les seves punxes, ajudada sovint pels seus
aliats l'esbarzer i l'argilaga.
Ens guardarem bé prou de dir mal dels espàrrecs conreats,
grossos com manetes ele timbal, molsuts, carnosos. Aquests espàrrecs engreixats, obesos, espàrrecs d'aparador, espàrrecs de
re, tenen també innegables qualitats gustatives, mullats amb
je salsa d'oli i vinagre, o untats amb la salsa mahonesa. Però
les nostres preferències són per als espàrrecs en estat salvatge,
jrgules verdes amagades entre les punxes.
Tan mengivols com són aquests espàrrecs, el pler major
E0 és el menjar-los, sinó el collir-los. Abans que l'espàrrec hagi
deixat la seva sabor a la vostra boca, la seva troballa ha deixat
une espuma d'alegria al vostre esperit. Quan entre les branques
punxas es , sovint ocult amb tota l'astúcia, el vostre esguard
descobreix el cobejat brot tendral, us sembla que hagueu trobat
una bona noticia. I no diem una moneda d'or, perquè el pler de
trabar diners As d'una altra mena. Ara no entrarem a discutir
sí val més trobar dobletes de cinc duros que espàrrecs. Només
observarem que l'alegria de trobar espàrrecs es mis sana,
fisiològicament i psicològicament, que la de trobar diners.
Així corn els diners que fan, o haurien de fer, més goig

i mes bon profit, són els que un mateix ha guanyat, les menges

mes gustoses són les que hom ha collit amb les pròpies mans
o amb el propi art. Cal advertir, però, que això no s'aplica als
professionais. El professionalisme esvaeix el pler de moltee
febles. Aquells que es dediquen a una feina habitualment, van
srisc, si no tenen l'esperit selecte, de fer-la mecànicament, rutinàriament, d'esma, sense gust i sense illusite.
El desinterés i l'interès diguem-ne poètic intensifiquen el
piar de les feines. Com l'intensifica tarad el trobar algunes
dificultats. No és tot ú el collir cireres del cirerer, o ligues de
la figuera, en el temps respectiu, o cercar espàrrecs per la
garriga, maduixes al bosc i fins caragols al marga mullat per la
pluja: No és tot ú el peix al cove, o el peix pescat pacientment
amb la canya a la mà!
La dificultat, quan no és impossibilitat, té un agre-dolç
deliciós per als esperits subtils. No aconsellaríem a aquests que
es dediquessin a collir cols o enciams en els regats crestalls de
l'hort. Això és massa vulgar i fàcil. Els aconsellem, en canvi, la
busca i captura d'espàrrecs en un metí assolellat. Si el qui es
c:edica a aquest noble eeport es periodista, oblida en aquella
reireente l'existència de la censura. De retop, compren millor
er d'escriure amb dificultats. I quan entre tres o quatre
eensurate, se'n salva un, en veure'l publicat té tanta
e¡Tia cona si haguts trobat un espàrrec primerenc.
MOMMEIM
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ANOTACIO EN UN CA- Sr. Canons. —Ah, però veis tenme per
aquests barris?
LENDARI.
5r. Duran.—Si, les antítesis com mis
El senycr Artigues, arel:vierte ben
acostades millor. Convé que els
tNegue, es fite celebre, la agua ¡crespa,
nostres quatre Uds contemplas els
¡e!.? sosa judicis contundonts que tantes
mateixes pai g atges que les (1C3z:gesdes a,awaren plo d'ira el seu con,
tres quatre oreiles recula les mafany sertyoe .41as, acredikit indu.etrial
teixes temor,.
trcosn',aire, en el sea c o scó de regidor.
Sr. Canons. — Quin país, oi, aquesta
Eis ?sastres leetors saben bi cota cl
Sulssa?
torier Artigues, antic regidor govcre.g us, drixa sobtadament d'ésser-ne. Sr. Duran.—No pur negar que és el
país mes sedant del món—almenys
né.etrcs lectors no saben, en convi,
del món que jo conec.
.trnyor ArtiGues té un artistic
Sr. Canons.—Aquest ordre, aquesta
eziekl.lri al seu despatx i que presinetedat, aquesta amabiiitat 1 Enlatels dies de 194 iii ha a res-.
treu en un tramvia i sembla que
mea: calendari cl rctrat d'un home
entreu en Una casa ben ordenada.
dd l'actual situació.
Les fustes són polides i Ilur coEl senyor Artigues, arquitecte i antic
lor no ha estat tatas pel greix
rrgidor gevenzatiu, dels acracia ternus
fastigós. Els meralls Iluentegen;
qual s'ha prescindit en renovar-se
el cobrador, ros i rabassut, us
l '.41'netrnt.ent, desolo!, ¡la perdía la fu
C6na una :mpressió de seren'tat...
idols brillants que un dia el
Sr. Duran.—Molt bé, molt bé. Senceeeertiren en heme representatiu.
tint-vos, diria que el vostre ideal
El ca!endari amb cl reirat reman enfóra ésser suis.
cae, Peti, al seu dospots. Satencant que Sr. Canons.—Gairebé us diria que si.
&pes. del retrat, el senyor Artigues
Un senyor Canons ha de viure
¡a lasst una anctació
"Llsome que
tan bé, en un país com aquest!
cs rum..ct a la sesa paraula". lira ha
Sr. Duran.—Distingiu. Un senyor Cae:rit en ;Zapee yermen, ta!ment com si
nons que ha fet els seus i vol refls 1,14 censura.
tirar - se a viure de renda, es posUN REGISTRE A LA
sible que a Ves-ny O a Montreux
"PROTECTORA".
passi en brin hivern i una bona
primavera. Es possible... Però
Aotb enntiu d'karsr circulat unes
lude: de raratter catalanes,', titulados
senyor Canons en actiu, amb qualsevol negad en marica, no.
'Asea Catalunya (dure I", ha estat
c" d irsat un roqistre a l'A;,,t,toioció Pro. Sr Carrans.—Per què? Un pais on la
lI nra de l'Ensenyança Catalana.
gent treballa mis a consciència
que al nostre, un país on les vaIRREGULARITATS ADgues són rares i on la llei
MINISTRATIVES.
Sr. Duran.—No és un país a propnZet ailent de El Sol, de Madrid,
sic perqui el senyor Canons hi
dahir
planti el seta establiment o la seca
" F: presidente de la Asociación
fabrica. No feu aquesta cara; és
triiói Patriótica Nacional ha puesto
la pura veritat.
4is Pos ieran del Juzgado los libros de
tantz bdid de la eni!tn2, en los que Sr. Canons.—Voldreu dir que el desordre, la mandra i la imperfecció
se observan algunas irregularidades,
són els neun elements? Sempre
atine ellas un desfalco al Montepío."
UNA INFORMACIO
El correspon,:al a Madrid del Diario
e B a r celcna
anuncio, en la carta crabahs d'ahir, que boa punt el
preside,. del Directori
arribe a aquella vilo
Mquiriran "activitat febril" els prewalius d'organització de la "Li m ón
Patri ótica". Diu que hi ha el desig
d'ea llesiir-Ao per tos aqueas
Mel d'abit a r objecte de celebrar ano
Assnibita pel
maig. Es jara., confites a
cado P r ovincia, i rAssemblea kaseel de
determinar "/cs normo de tOrichUla a
Red, i els punta Principal, del proe'ffla ". Afegeis qua, probablement,
rdesemblea prendra racard d'agresor
ld Culpen%
la convenist iscia de celebrar
erecinns g errrols
CMITCC,.e
serial" ataboda
roefercid '41 so.
Adate

haveu de sortir amb algun estirabott
Sr. Duran.—No és un estirabot això
que us díc. Estima! senyor Canon g , tots els ‚catres negocie tot
el vostre sistema de treballar,
compta amb el desordre...
Sr. Canons.—Quina barra!
Sr. Duran—No pagueu els impostos
que us pertocaria pagar si hom
apliques les Heis fiscal, rigora
lamente.
Sr. Canons.—Ningú no els paga, a
casa nostra. No he pas de con>
tituir-me en una excepció preeisament en aquesta matiria 1 A
mis a mis, el 1i3e ja no Compta
amb

Sr. Duran.—La vostra _eepeatancia
abusa de vese...

gr. Canoras-1 taat I
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En la revisid de vadees artfstiques que de manera silenciosa i constant, perd maese
pausada, s'està fent a la nostra terra, una de les que tenen
mejor interès i atractiu a la
vegada. és la de l'Escultura

històrica.

Amb tot i ésser molt interessant un estudi pregon d'altres
modalitats artistiques, com, per
exemplle, la histeria de la nostra arquitectura, trobem que en
ella hi ha ja una major precisió en judicar la vàlua de
les obres representatives,
sigui perquè abunden mes ele
estudis monogräfics, o be perque la seca superior importancia fa que, havent-hi menys,
tinguin una personalitat mis
distinta. En canvi l'Escultura,
amb tole la seca sumptuositat
i gran abundor, estä enfosquida històricament i eriticament
per una confusió tal, que moltes vegades alee fa que la foscor trescendeixi fisicament a
les mateixes obres, oblidanttes, malmetent-les o deixantles exiliar.
Hauríem de sentir recança
del massa distrets que passem
per davant del nostre tresor
artistic. Quant mes ens deturem a mirar les obres dels museus i colleccions, en la confianva que, previa da classificació, ja podem trobar que
estan bí i lliurar-nos a totes
les admiracions cense por d'equivocar-nos. I no PS digui que
amb aquesta assistència als
museus es ret la deguda admirad() a l'art d'un noble, car,
afortunadament, per a l'art i
per al poble, no totes les belleses artístiques tenen un lloc
als eatälegs deis gran; museus
rollecrions importants. Es indisrutible cii be que aquests
organismes constitueixen per
a l'art, perb cal no perdre
vicio que, encara que ello siguin una carantia d'interes o
(In' perfecció en les obres que
ron/Pilen, en ranvi aquestes es
troben trasplantades i fora
l'ambient per al qual !oren retes, i per la d r. desproveides
ci • un importanlissirn element
necessart per a Ins total pereepcid de lee seves quantitats.
Es merit fssima l'existencia i
el foment i la fiteqüentaeia i lt
musene 1 de rollecriens d'art.
En P lis 'roben eatalogades,
arrenglerades d'una manera cíclica. instailadee el millor que
les eireumstäncies de cada cas
consenten, una representacid
del millor de cada escola i cada palo, per tal que els professionals, els erudits o tan
sols els aficionats puguin ferse'n eärree d'una manera
i sistematitzada; pene hem
de pensar que al Museu, per
bones que siguin les obres i
per be que hi estiguin instarledes, han perdut la qualitat de
cosa viva per pasear a la categoria d'objecte de museu, que
si en mells casos no es pot dir
que es torni cosa monta, romandrà dormida, en estat catasense torva actual i no.
unís amb la valor anatómica
d'una peça d'estudi, que si be
conserva la mateixa forma i
accidents exteriors, ha esdevingut un fragment, un membre separat de l'organisme on
tenia una funció, i, per tant,
sense la vida i senas l'actuacid que aquest Ii comunicava.
La visita d'una collecció pres.
suposa una deliberació que
treu esmontaneitat a la intervenció de l'obra d'art en la nostra si ida; i amb tota la seva eficàcia pedagegica, aquestes sistematitzacions artistiques enellouen el perill de desviar el
veritable sentit de la contemplació de. lee obres d'art. Bella.
cosa sea els museus i a mes a

mes grans ordenadors d'un bon
Sr. Duran.—Per6 v6s abuseu timba

de la vostra dependencia...

Sr. Canons.—jo?
Sr. Duran—No feu el detenté,. Tots
ens coneixem.

Sr. Canons.—Posera que se poseen que
no compleixo al peu de la !letra...
Tanmateix no voldreu que qui este a les verdes no curi d'estar
també a les madures, oi?
Sr. Duran.—Jo no vull sine une-

rir-vos la idea que tota :ginesta
suavitat de costures, tota aquesta
puntualitat en eta serveis pública,
tota aqueas* pulcritud externa. té
fonamenta fraims que us

una mira costa mute d'acceptar.
Caries Soidevila

nombre de necessitats espirituals i materials de la societat;
pelee convé recordar de tant en
Sant que ao tot l'art rau en ella;
que on el trobarem mes pur,
mis espontani, mes orejat,
als lloes per on fou originàriament creat: als salons, als
jardins, alls paeaus, als temples, all carrer; per tot on
un dia l'home va sentir fretura
d'embellir-ho amb la suavitat
d'unes formes i l'harmonia

d'uns colore.
I es tota la munió d'obres

d'art que tinguin alguna importància, que haurfem de procurar de coneixer. Primer la
seva existencia, després la seca situació dins de la histeria
crítica, 1, quan es pugui, documentar-les degudament. D'aquesta manera, precisa la
valor de les obres que estan en
contacte amb la nostra vida i
la visió de les quals, per dir-ho
auf, forma part de les nostres habituds, es com podrem
afinar nostra sensibilitat i
estendre els nostres punta de
vista i sentiments que, en definitiva, han d'influir en les
noves produccions.
Per això en començar eitävem la nostra famosa Escultura, com un dels camps mes
disposats i mes necessitats de
rebre la Pavor d'una mica de
reflexió i di cura dels que puguin fer-ho. per tal que la Ilum
d'un adequat retudi faci aparèixer mes esplendoroses als
nostres tibie lentes i tantes bebieses ignorados o conegudes
dels menys, cona sen les que
derraen seda La pols dels ans.
Pi preis-cm d e recórrer a fonts
li l eräries, trebarem que poca
cosa sita fet en aquest sentit.
Ja no cal di" que a l'estranger —leona en !antes altres coses — ens dr.xen enrera
aquest poni. Are: n Catalunya,
a'guus esforeoe etelividuele
corporatius donen l'eneoratjam e nt de pensar opte no Po picar en t'erre fred of trehall que
es feee Per?) rol re tova a
conjunt
obras orgäniquos
peder orientar-nos. haurem
recerrer e !rema t e generals
d'esetil t ura ospanyetla, en el,
quals la "nealana no hl As trestriln amb el ddenim e nt ,11 que
notealtres la sobona niereixedeer. i en qu'ira a oden,adons
ar(fslfquos, en alz.,..1:n; aspectos
ery nro van tn*ant ami.) les romanalles l la ieleoloz:a de
darrers d e l segle xvirr.
Es pot uir que de la nostra
eeeeltura mames. en coneixem
unos guantes obres i uns
quants autora, cense intent moneeräfic ni de relació influent
d'uns amb els alltres. Psi que
es refereix a l'escultura medieval, no tenim cap tractat que
es pugui posar al costat de
"Los Cuatrocentistas Catalanes" — molt apreciable amb
tot i [les esmenes a fer-hi, que
En Sampere i Miguel va dedicar a la pintura, i menys encara al Ilibre l'immineet aparejó sobre els Pintor, Trescentiste5, degut a la formidable
preparació i activitat gel reve-

rend mossèn Josep Gudiol.
1 encara, de l' è poca medieval, amb tot i saber-ne poca

cosa, el pon cele se'n sap i es
conserva és mirat amb respecte, degut a la reivindicaei6 que
ea ésser objecte el sepia pase
Sal; auf roen el que ens deirb
el renaixement s'ha mirat amb
indiferencia, feta excepei6 d'alguna obra superior, i com el
barroquisme s'ha tingut fine, fa
Por CO el major despreei, 911
encara de la reacci6 que va sofrir al segle XVIII per tal d'extingir-lo.
I 56n cabalment les obres
d'aquests segles XVI, XVII i
.XVIII les que tenim a millor,
distància per estudiar. No són,
ni tan Illuny que la seva recer-

ea objectiva i documental resulti dificil i migrada, ni tan

aprop, que quedant en primer
terme les seves qualitats poguesein resultar deformades
pr a la nostra visió amb influencies passatgeres,
Es per aixb que, cadascd en
la seva esfera, no havem de despreciar cap «asid d'endinearnos per la notara frondositat
escultbrica, destriar el bo 1
el mil,» 1 el dolent; que de tot
hi ha, temb4, en aquesta vinya,;
on havém de revisar amb una
mies de deteniment le4 valora
arlfstiques en general I esoulthriques en particular, poi que
ta »feral' • la panel tic

"ELS POETES

Unir

Caries Grandó
El poeta (Wri7"-Grandd enjoia amb el sets cant tot un panorama aneedbtic: el Rossoll6
pintoresc, del baal a la placa i
erit de mercat i el rotllo
d'infant, viu en els versos d'aquest poeta. Ales que no la greu
tonada de la terna, eón les lleves colors i el seu brogit el que
descriu la poesia de Caries

Grande. • Poesia descriptiva,
certament, construida amb la
mateixa simplicitat que es conta una rondalla. El vers alisca,
natural I planer, sense que hi

llui massa imatgeria, pena ric
de suggestions directos.
El paisatge de Ceret acoloreix la lírica de Carlos Grand6.
Vora el poni, graciós rie de llegenda, a l'ombra dels munts
que vetllen a t'entorn, passà el
poeta els millors anys de In seva infantesa. Sense amargor,
amb una Ilum rosada i doka,
Clara corn si fossin actuats, retraten els records:
Te veig encara, alb angelet,
balancejant poal i ferrada,
entrà a la vella portalada
blanca i Hisa com un palet.
I la terra rossellonesa, feta
canee, posa Por del goig en les
paraulles del poeta.
Poesia senzilla i pintoresca,
viva, dramätica, Os una considerable aportació dialectal a la
nostra renaixença. La densa de
les noies i els fadrints, al so
de la cobla de Ceret, te un maro
transcendental que es la seva
llei i la seva mesura: la fina
carena de l'Albera morada, i
enliä d'enllä el Canigee La gràcia i la fortitud.
J. Eures de Rentare
nalitat. Solo auf, d'una manera paulatina, quasi impercepfilete adquiriran personal:tat
distinta el, nostres grans escultors, les nostres meritòries
mitjanies i les seves obres. ilavena de ficar-nos pol mig de 'la
boecúria oblidada 1 fer-hi camino, siguin ele que siguin, encara que de moment no vagin
al cor del bese ni als paratges
mes formoseet que un cap siguin dice. arub mós facilitat
podrem destriar ei brancatge
sec de Iherbei fresquívol i les
piantes parässites de les que
velen amb sabe prepia.
Vegi's el que pasea amb el
barroquismo; l'exuberància de
preituecie que hi ha per teta
la costra terna, fa apareexer
apestes obres com si fossin
d'una mateixa me. Les cacareeristiques pròpies d'aquella epoca, it primera vista, fan l'efecte
con% si haguessin imposat la
seca norma invariable a tots
els artestes, i, superfic.alment,
els presenta uniformate, quan
precisament la gran Ilieertat en
els procediments permetia
eadaseun seguir l'impuls de la
Seva inspiració personal. Pere
mirades d'aprop les obres i
influencies geogrefiques, mes
que els artistes, podrem vence
que entre les d'apariencia
iguals i d'una mateixa valor,
n'hi ha de molt diferents i que,
—feta abstracció dels sumptuosos, — trobarem la personalitat de cada artista. Genial
la d'alguns; discreta i temperada la dels mes; pobrissona i
de poca enfada la d'uns altres,
que en tot temps — en l'art
tom en bola cosa — hi ha hagut jerarquies.
Amb aquest estudi directe de
les obres, reforeat amb la recerca pels arxius, per tal daformar — de manera estricta
de moment — a ealendaci6
l'origen de les dites obres, es
eom el boscatge que suara par.
lbs-em es farà mes asseguible
i amable; deixarà d'esser una
nota de conjunt, sols visible de
portes entona, i perdent el seta
caient se(Ivittic esdevindrä un

jardi tense secrete, amb infinie
tat de caires i facetes; rio 1
predig en emocions i deus d'in5piraci6 i mestratges del más
gran optimismo.
Algun cop, des d'aquestes
planes, provarem de penetrar
per entre l'espeseedat • d'aqueIles frondes antele/tres, per tal
d'obrir senderons precursora

dele caminals que al seu día
ene conduiran ate Ilesa culminante. Si sigil altre cap també
lea seves trasquerea, siguemhi tota a deebroesar la selva;
donem-nos un crit de tant en
tant, que, orientant-nos,
doni la confiaroca que anem b4
o l'esmena de l'error, 1 ene
agulloni pensant que eseent
m4s a ooliaborar, m64 aviat
s'aoabarb la tases.
.' Obeep

111111111113

FRANÇA

„A

ANATOLE FRANCE
HA FET 80 ANYS
Parre, abril.

Sobre Anatole Franca hi ha
unanimitat. La prosa d'això es
que France no ha fet cap delreble. Es massa perfecto, da
perfecte fina a la cräpula i a
la disbauza. Potser no hi ha
cap altre escriptor de la nostra epoca que estigui tan dotat, que jugui amb tanta gräcia amb 'l'experiència de l'ofici
i amb les donados de la cultu-

ra. La mel de France 6s la més
pura del ruso francés. Però—i
que ein perdonint — tanta mal
delia un gust una mica empalaga.
El problema avui ja és
aquest: Quedara France? Al
meu modest entendre, a l'obra
de France no hi ha pas aquell
punt de duresa que fa resistents les obres a través dels
temps. Barrés mateix està mío
dotat per a la immortalitat encara que hagi estat menys escriptor que France. Les muntanyes més altes de la literatura
francesa — Stendhal, Voltaire,
Pascal, Moliere — tenen una
duresa incorruptible. Montaigno demanava als escriptors una
certa duresa. Maurrlis, qua hl
entén, ha repites moltes vega..
des el mot de Montaigne. France es una mies flonjo, és un
núvol chef, de vegades rosal,
de vegades de color de Caliu
i d'or, però 45 sernpre un núvrel. Zis recordeu del formidable escriptor Remy de Gourmont, que va morir en temps
de la güerra? I he. Caen s'enfonsa de mica en mica aquest
heme!
Quan die tot arate, parlo, ben
entes, del Franco literat, perque hi ha el France historiader de la seva epoca (i l'obra
mestra d'historiador es potser
"Ir;. Bergaret a Paris") i aquest
es immortal. Quan es vulgui
sabor el que passava a França
en els anys que giren a l'entorn del procés Dreyfus, es
consultaran els 'libres d'aquest escriptor qua tenen per
materia la seva epoca, de la meteira manera que avui s'acut
a les memòries de l'aventurer Casanova, a les "Senyores Galante", de Brantorne, i
a les membries de Saint-Simon
per coneixer les seves èpoques
respective,. Aquest Franca si5
inf initament, mes interessant
que l'altre, que el pur literat
—extraordinari de iota minera
de "Lit Rotinerie de la
Reina Pedanque". El France
histeriader
i'immor al.
1 aquf temu encara una altra demostració da la importäncia d13 la politice. Encara
que Franca hagi fet moltes negados ostentaei6 de pirronisme, d'agnosticisme i d'escepticierne, és un home que té un
sistema moral. France ha vist
sernpre el mien i la vida con/
un minusele eixam d'animalets afanyant-se sobre la desea d'un planeta perdut dins
de da grandiositat de les Ileis
de la gravitaci6 universal, però
no per això ha deixat d'abandonar ni un so/ moment el nord
de la justicia i el camf marea,
pel raig del eentimett. La poLaica, prenent aquest mot en
el més pur sentit de la paraula,
li ha fet tremolar la veu
mocee la resalta contra la injusticia politice o econòmica — Ii ha humanittat el (ro ball literari d'orfebreria.
France, ja ho sabeu, este
moralment a l'extrema esquerra. Ha estat socialista, ha estat partidari de Dreyfue i avui
es comunista. Els sena antepassats eón els de tot bon revolucionari: ele pessimistes
greos i romans. Els seus antepassate pròxims eón ells moralistes anglesoe 1 francesos
feren la Revolució. Els franco.:
sos, en realitat, neo taren sind
continuar la tradició deis heterodoxos anglesos de la moral.
Bobbes, Bueno, Bayle, Voltaire
han tirat a terna per a sempre
mis la teologia. S'ha dit maltea vegades que France porta
a la seva sang tot el segle dl-.
vult. Ea exacto. Mes que un antioipador, a un tradicionalista
de la moral heterodoxa.
Es per aguaita red que els
!libres de Franco ens agradarien infinitament més del que
ens araden el funciones 1 actas la Inquisicid. La **aura
del. te volums del Dieelonari
Ittstbrie 1 orille do
toa%

la lectura de les "Considera..
cions sobre el eometa" da-,
quest mateix autor, avui no eits{
acaba d'apassionar perque ele
trobern a qualsevol biblioteca
pública. Pere a la seva epoca,
impresos a Holanda, passat;
de frene i circulant amb pane
tulles, devien ésser d'un pi-r
cant torbador. Si els llibres del
Franee fossin perseguite 1 cir-i
culessin de baix en baix i da
tant en tant en cremessin ale
gun a la playa pública, tindriela
per a nosaltres un doble valor;
del que ja ara tenen.
Un borne format dins
gran corrent heterodox
idees tan clares com un biaba
dins del seu camp. Sobre la
situació del militar dins dele
Estats, sobre la (unció de lee
monarquies, sobre les qüe5-s
lions de la politice. religiosa,
France no té dubtes. Té molt«
menys dubtes que els que tinw
ved fa peo temps el senyor
Puig i Cadafalch, que els que
tingué un dia el senyor Camb6,
etc., etc. A Catalunya co con.
sidera que en el que en poe
driern dir genèricament
guerra no hi ha una tradicid,
un sistema ideològic i sentimental provinent d'una Nisid
profundament Seriosa de la villa.,
Ei haurem d'anar amb comp..
te emb aixen Sehne tles qüestions politiques bäsiques
proh/ema monàrquic, problema
militar, problema religiós —
hauriem de tenir idees que rest
sistissin la faramalla passate
gira dels discursos i da la teca
tea electoral. En tots els moa
mente de la vida, sense necee,
sitat der demanar el mot d'erdre a ningd, en; 1-muriera de saber s:tuar. De rentes institu-t
done, d certes costes, no en
prat venir res de lac) perque la
ciencia ha nega. Horn de ter
abens que tot horneo amb idees
clar e s. L'única força del, con-)
trans
i is la ignorància.
Frezare uns pot ajudar. Ha
valoritzat amb la seva ploma
d'or tots els esforços que la
humanitat ha fet per aproxie
mar-se a la veritat i al natural. Ha exaltat Copernic i Gateen per les mateixes raens
que forme, en tempe del prores Dreyfus, amb els anti-mtliteristes.
Joaap
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Les clues voltes al man
en avió
ELS AMERICANS
Seattle. 21. — Ties dais aNiadoro americans que intenten
donar la vol:a al mdr, varen
arribar aha el metí a Aeeean,
procedents ne Chglit. El quart
aviader, l'eparell del quai va
sofrir a y eres, ha d'arribar aeui
a Alcytan.—Havas.
L'AVLeDOR MAC LAREN
A BAGDAD
DI Caire, 20. Procedent de
Ziza ha arribat a Bagdad l'aviador Mac Laren.—Havas,

UN IMPORTANT INCENDI
A GUATEMALA
Guatemala, 21. — Un incendi ha destruit els edificis dese
tinats a Duanes del port de
Sant Josep. El foc es propagà,
estenent-se a a/tres edificis
principals situats vora de la
17107.-110V155.
IIRMIMM...........1.••n•n"••••n•eiln••••••••n••••n•••-••n•.
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SITUACIO A EUROPA,

El lloran trances ha como,

nioat otiolaimont a la Rondada
de Reparaelons la soya opinI6
sobre t'informes dele Momio*.
Aguaite han tinta Ilur °NAO
sobre l'ooupaold de la Ruhr
ele mttlana per substituir-la.
Al Oongres dala laborista le
**enana • York ha ostat
lada una mole de aotartana al
Aovan de Illaodonald. Atonal
ha tot nono loolareelona se,
bre la »va Polltloa. Troteld ha
alg ara, en tornar a Illeeoeu,
quo ell no calmarla a una do.
sla16 en la abatid de Sessarb.
bla monta miosota «premie
amb abalee Illbertet si MI
volee e'

l
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Ilmart g-te d'abril de

¡SETA BARCE1:01INAI

•

Antfatia Juli, de 22 anys, soltera, con' tusió al gutoll esqueire: la urna C ar -me Villalbu, de 14 arlys, torna cantu.r.i nS a l'cpigastri.'
, I.es ferdes se les ocasionaina per
L enpanxava cartel), a la paret d'una
hacer )molcat, a Sant Adrià, el ca-ro
casa del carrer de Consell de Cent, on anaven. L'Esperanea
Yompaim Martí Drunet va catire daltla sola filfa i la neta
a
abaix i es va trenear
dret.
passaren a Ilurs (asee.
"CHIMBO": El Sabe de mas
rendIrnent
- - A les cases deis araron -es

Moneders 1 Carteres
per a St. 3. 3.SET. Cre.3 P2rutló,
Pi. 7, bis, Sucursal, Petrif7cd, 17.
Fàbrica d'artictles de pell.

tindreu

ÌÇO'j CARRl i:2 DE/. MARQUES DF. FOPANDA. A itoRTA
Diumenge va fe ..--se l'acte, orgatitcaz per la Cooperativa de Periodistes per a la r,-mstrucció de Cases ba
ditscobeir la placa que porta-rate;d
el real de 7.1arm.'s, de Foronda a
un cal-re:- d'Hurta.
Varm niolts periodistes,
entre eis rpials figneavan els menebres
que carrpcncli el Cnurell de la Cooperativa i el president de l'Asse.ciació elo la Premsa, sen-ton _loan BarITI.

MD1E-l'A LLIET

El Cateó raes car
----- -El Gura Exeursionsta 'Mai
re7a", atr.7-) motín del szgort anrersari d. la S,2 fundacii,, erganitza
per al dia 26 del eme sm. una retln,c12 au Tez, ire Esenla".
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N a re mes cut una ornare del Fue

r70

r:r.7,!rs lealuren u.stlatl y ane u u eis g munirer, CprIU lees: neeeseltat
Cahlelar.
t'i ennt l'embrea: reb-Nda 591n. 1
cerina: rallainti5M.a. 51olová 1 rnotelotes
Vt • la (1 .. Vestal, dereu pellaa1I Millaca
prehsel non ( 5, 35a, Eanflec. ;5 ra
pera par a un part CeliC 1 II -t abdne!unt.
La la lac!.•nc.o: /1531.-3'1.13 Muu. u asementa la qaamllat II llet, re ela:P.1x en
ces& ina mantega, reta 13 Dure (1,1
desmate:eta cousa.la r.r r l'sllelallle m
l'amar: s. Amar, Cocter -Fn
ulaça Comercial. 5. Parecbma.
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i :t cc CON -,, P1-71.? 1-.1
cerOsrif1 DE rate - /..a
riss cc.
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ITi assistiren les atitnritats oficials.
En desicebrin-se la placa tan N-anunciar parlaments els senynrs
hez, C27:; ,
Pon, acabant la testa
amb ten lunch.
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Fi avr.:rza ra te ue ;Sauna otz
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PER SANT JORDI
Per Sant Jordi es diran a la capeHa del Palau de la Generalnat diferents misses de comun,ä, assistint
d'elles ei Co nsell de la Mane i tat gaternativa.
A les enze se celelirari una tr.i›sa
mnsica
cantada per la capeila
la Ca ,:a ríe Canal, assistint-hi
clusire:nent les autcritats i llurs fa,
inflies.
A les set de la tarda es ¿cris un
Rosari i una Sa.ive.
de Simt Just c faran
A l'ew).,. •
diversos actes religiosos pilblics.

— — e
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Cin-rat
A
p,szren a
Sns
e: reí V!,,713 Sin Cardel jcu
an'-!, de Loree,
per InVC7 agreclit
ca
0..-te7a
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•
a'ann-s
gan'ret l'areenacjt d u:ort, no feriallo pur Itriver fujit.
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•,:11,,',7c s•sn

u

JOIES, t'EFUTAnt.e. °CASI°
cblectes us;atet ce 'otee ce 9
FUI:
os.!
roirn 11
UN ESTr,'MAC A PROVA
A les r.titipaines " any - pi o r tics"
els ha sortit un competiiion Es traeta del noi Adolf Matias Boinas, que
dinnvinge ha;:r d'ésser aur.:Ii:.t per
harer-ce emp::ssat una inlnrda de
¿ea catints. buiria Casen falsa.

n403111E3 tt,
LA Ple ,g- Enn FIRA
I SE CELECAARA
Ne.5.A1.53
1.1071 -id4 Cr.t. l.21 al 10 DE
CC

UN ACC1DENT Al. (,OVA
A l'esccnar del teatre Goya, el
maquinista Cari:zar-is Cria!ante es earsn, nah Inc
n ni:entina (liatrrca, tan c ,, nttisió al teas, amb epit:tres i
-------

DARALLES
Al correr de 1`.1ígdia, ala s Iltrtnes
s'ervestiren unive.t cus mä; l'un, Andreu Cartips Corra, rerita and, una
ferida tallan: al palmen de la na
¿reta; l'altre va fugir.
Al cerner de Coeli°. (lavan', lnospital de Sant Pan, je.,sep Denuesto
va agredir a Maria Ci-aiz:Jez Peda
ccll i canell.
i Ii CaU2Zi er03: ,as

.Z

LA PrOPACP. DA. P71-1 A L'IN- I
r...P.7.7“.r.'...
ES CA LA r.I.A,,.::7
»
A L'ar.ntetic -,- cnt ca rtriti
D.: !...C2 7:-. r.::: fl3 t.e. F90:, ACARCA rOCEPNA -- -- —
1221•51roMar.e.,LIVNIERM1,2=7.311W1131•LeAl•
—
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Clarairunt els 71105SOS
A E J.Va
d'z . ..qun Ira pnsaren a difpoició
jirizA ls velas d'aquutta capital JoaE7,i3e i Antoni Seteras
( ..irn
hacer insultat i agredit el
sulla localtat Anlon:

4

COETS OlaF TaN rx1.1,r1:z 10
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ora , SENVOR SALA
Ast , 1.1rrar'a Si l'estran g er , el sesia .,ee ha obrat
tebre el scu síster;a nerNi6.5 i
r Sala 91551 ser.t.:t
ter rep-andre les seVra lutit.f.s a It. presidincia
de 11 M,17,1innnetat mea.
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37 ..bu:arta del corren (l'Andap-.-171-:a d'un inlivido e-rango' tjue sisas ia absen'at misteriosa/11cm Ca ta::O de tre;
se a Parcelase, la Direcc iai
Semiretal ra "ji latiera" perquè
procedí: a la huaca i detenció de l'esin1, 111.d. set.,;ecte.
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"FART-'OFT', de

CAIGUDES
Anant cn tramvia per !a Redel,/ de
Sant Antool, davant carrer de
Piment. en traCtar tío baixar, v11. cu are Garles García Portabitate i es
causa una ferida calina a la regió
roluliana e'emerva 5 iina dlira ícenla
Contusa a la regic;
A la laida de Sant Ann,:ti va
cause caHualtnent Joan l.ssyi i es
causis erosinns al gmoll esquerre i
comn y ció cerebral.
dalt. (Vana escala de mä
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TORNAT
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exetn46 a Ilurriaila i
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torl, el eap i tä general N'Etvili 15w-1-era i le, perennes tia? Paco/tipauyaven.
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AUTO.V.C.dill, DESAPARECUT 1 Rf.a.l.:PERAT
El sen y or Ramon Dauncr Costa
es vzi'er diuniertge desagrarLiblement
sorpres ami) la desaparició del seu
atoolitail del dipiisit on el tenia confiat.
Pm-6 ahir madi rcstä encara resis
meravellat en tornar a venne el seo
cotxe, el qua l esta sic2cupat p;,- cinc
individus. En 1)anner intjä a un de
lloguer i cts. va seguir, i en arribar
a la plaça Monumental e/, fc'n demorar. Els ocupants dis,-uel-en que harien troliat aquell autinnediil abandona: i isar .1,2115 t'le fer-nc remesa a
l'autoritat havien volgut donar-se el
gust dc fer-hi un passeig.
--Els gerrds tet , a aigua de
boit Cristall, podou e,irnprar a l'incredd e pren de pesscles 1 . 7 5 si ols eoraprpa d5,

S'inaugurarà el dia 28
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LLIGA ESPIRITUAL DE LA
MARE Dr, 1)r17
MONTSERRAT
Aquesta entitat presa a tots eis
barcelonins l'ass i tténcia als ¡tetes que
cn honor del pi/1/ 6 de Cfltaiunya tun¿can lloc einnecres, a l'es.;:esia de Sant Just.
A des quarts de rail se celebrar).
Mii,a de Ciimun . ii obseiralant-se. a
les damiselks
ramells de reses.

MICIMIMIMUMFY -.,n••••••••.•,1111te•^7•1161110700.0

prenent

¡o,

I ES HORA EXACTA

nammemannelnan,•-•,ffleaweery---mrommars

e ASANDF.P:AC t"N 1:0C'' E'H3NC1
ES UNA CCPARD:A. EL LLOC
1:EHOIV!i: C'tfr; 5'll;JSII -. 5 3IL ES
LA FIFA DF -re, 5', 53 52:5 r- s PALAOS DE PP.17i7J:11Cii. DEL 31 DE
I -- — 1-.A1G Al. 10 GE ,E..1)Ei --- —

RAMBLA

Ncgocleral els cupons 1 de maig
vinent

ben

ATROPELLS D'AUTOMOBII,
Al carrrr del Club tuna motor:eleta . atropellà Earcis Savalls i hi va
causar férida enwma al cap i c,ntusien13 a la cama dreta.
A la Ronda de Sant Antimi,
varo del mercar, un antotaxi atrapen:5 Vicens Lub : ri Monleon iIi va
causar f:rid.t contusa al cap i conto5i 'ese a la reis i espatila ¿reta i peu
esquerre.

BANQU E R S

Rambla del Centre, núm. 1
Davant eet Gern Teatro eal Llamo

N

ELRE
E IT5

SOLER i TORRA G.'"s

BANQUERS

C:dam-Sors, etiqueta verde. Etc.

or. Al, OPITANA. Afecciona a la MI I canea. cena catalanes, 132, bearl.. pral.
—
ELS .MOSSOS D'ESQUADEA
de
Monistrol
posaren a dfspoEls
sició del jutjat la dona d'aquel vei-'
nat lsub.l Pared.:s García, per barer
agrlit la seca conveina Adela Cas
¡lego, causant-lt antb una pedra una
feiitiaal frota.

El SenyCr Cvi 1ôio Pil3n i Glsch
ens prega erte fern constar que no
III. res ene vence ar-.b un tal Cr:stbfel P;fión denunciat pzr co.afa per
un senyor E. Cabrero.

F1113 HE F, MASÅIIÅ

'

Aun-si. pez-Ji. assabentat de les suposicions tole es feien al voltant del
sen viatge, decidí presen!ar-!C espontàniament a la policía, demostrant la
seca documentació en regla i donant
reterucies de la seca persona, en vista de la qutil cosa. la policia es
prendre nota del KM dürl:CW,
per äi (os precís algtm aclariment al
manifeslat per l'estranger

'SUBSCRIPCIO PER A LES-VICTIMES DEL METROPOLITA
Al Gevern Civil continuen rebentate donatius dertinats a socórrer les
famílies de les victirnes . de esfonglrament ocorregut al Metropolità
Transversal.
Entre els donatius nin Ita un de
Ccnt pcsseles del scnyor A. B.
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Caen es pot notar. en l'equip de l'EsBarcelona: Uriach, .Solä, Blanco,
Formaven la selecció belga: DelLe; canales del Camplonat peninsular de fathot
penyol hi ha elements d'altres clubs,
Pinyol, A parici, Bosch, Fusté, Pueyo,
vienne, Bauden, Deiclen, Cel/ericks,
per reforearlo; aquests són: Farando
Flotats. Pald i Serra.
Deken, Bondoux, Cellerichs (G.),
i Pascual, de rilelienie: Prediarú. del
Tingué cura de l'arbitratge En Re- Ceeltrayers, Direxsen, Beteu, CotUnió d'Irún
La
L'elimina- guera,
Sant Andreu. i Estapi. del Barcelona.
que ho feu amb bona voluntat.
diere i Cacssen.
Amb lleugeres modifieacions per
Espanya: Isamat, Aguilar, SatrüsELS URUGUAIS BATEN L'ATIIel Barcelona per a O
tòria,
ambdós händols. és . feu el segon partegui (A.), Casas, Torres, Giró (B.),
LETIC PER DOS A UN
vence&
tit, en el qual els nostres obtingueren
Rierola, Aguilera, Saprisa, SatrústeBilbao, st.-Amb un ple a vessar gui (P.), i Giró (E.).
de
Una dèbil
un resultat menys falaguer que el dia
se celebrä al camp de San Mamés
anterior, peal) que jugaren més bé. Els
Des dels primen moments els
el primer partit internacional entre belgues, donant la sensació de gran
francesos es feren la mateixa impressiö
grana
la selecció uruguaiesa i l'Athletic.
que el primer dia; el millor d'ells fou
domini de la pilota, realitzen foemaaArbiträ el partit l'urugaiés senyor 503 avenços, ben tallas per les deen Bombail. Dels nostres, els millors
davantera. En canal s'elogia molt el
Donbstla, aralPer telee,ral.)
!oren Leunchs. Baldes i Guillermo;
fenses espanyoles, les quals baguetrio defensiu, del qual va destacar-se
Al primer temps els bilbains s'al'Estapé, degut a una lesió„ no pogué
El partit de semifinal del Campioren d'emprar-se a fono durant els
En
Pasqual.
puntaren un gol per cap els uru- primero rninuts per cornbatre el dodesarrollar el seu joc peculiar.
nat peninsular entre el Barcelona i
Afegiren els matees interpellats que guaiesos.
Els que marcaren els punts {oren: la Reial Unió d'Irún havia despermini belga. Equilibrat el joc, mereja
E campionat peninsular del pes gades. L'arbitre, senyor Munic, es
el
públic
estigué
correctissim
amb
els
Aquest gol el marea Larraza.
Bastides (3 assaigs, a a la primera i tat un grandiós interès, la qual cosa
al gran esforç de Torres, anä a poe
ce!ebrat diurdenge a la tarda, precipita quelcont en declarar a Jacatalans
i
que
l'arbitratge
fou
Al
impesegon
temps els tiruguaiesos a poc iniciant-se un domini espa3 a la segona: d'aquests. 2 de trans- ho demostra el trobar-se molt abans
al clan) vell del F. C. Barcelona, no not fora de combas, la qual cosa orientraren dos gols.
formats per Domball), i Bereheres, un de començar el camp de lirón ma- cable
nyel, arribant alguno momento a Cot alega pas tanta concurrencia roan gini la unánime protesta de la conEl
públic
protesta
diverses vega- ser aclaparador.
no transformas.
tcrialment stapelt de públic.
campio n a t d'Europa del matriz currencia. El senyor Muele no credes
per
la
parcialitat
de
Ilrhitre.
L'arbitratge anà a arree del senyer
El partit resulta desfavorable als
No obstant aquest avantatge e s
pes, celebrat no fa gaire temps, al
ene, peró, haver de rectificar el gen
De l'Athletic, per estar ressentits
Cuyas. el qual estigué encertat en el catalans per la manca de cohesió ohEl Canip oaat de suela
-panyol,esbguarienpup ,p de Les Corts; amb tot és de fall, evidentment erroni, i les coses
de
les
lesiono
que
de
tranps
sofrien,
sets comes.
tar-se el primer "gol" mitjançant
servada en les seves tintes, fent aixes
cae que la majoria dels bons afi- restaren aixi.
categorla
no
jugaren
Carmelo,
Travieso,
Aguiel
l'interior
dreta,
que
tirà un fort tir
que els irundarres dominessin tot
Conats a la boxa, que avui encara
El match Cola-Blasco i el de canaEL TERRASSA OBTE UNA DIrrezabala, German i Sahino.
ha ix.
primer ternps, pesarit continuament en
ea són gaires, estigueren presents pionat foren do mes interessants de
FICIL
VICTORIA
SOBRE
L'OSAEl
segon
gol
es
produt
a consePROVES
ATLETIQUES
la porta del Barcelona, que va
gat en sortiren satisfets, rae el la reunió. Guanyà Blasco, per punts. eperill
qüencia d'uaa pifia de Satrústegui
ésscr mole ben defensada per Pasqual.
SUNA DE PAMPLONA
EI. XXII CONCURS INTERAl camp sin Les Corta i durant els
reach fou més equilibrat que no pas granes a l'eficacia del SCI1 punch,
mitjançant l'interior dreta.
Aquest jugador tingué moments molt
NACIONAL
El partit celehrat diumerge va bser
intermedis dels partits celebrats ahir a
ii'aieshores.
peró Cola estigué, eientificament, a
Malgrat aquests dos "gola", ES'.
Dissabte, a la tarda, començà a lelieps en parar les bales que de per
la tarda. s'eiectuaren les segilents promolt mes emocionant i de mis gran
Ricard Alls i Pere Säez feren
majar altura. Tenim avui anal) en
panya continuä dominant francatot arreu Ii venien.
Mterès que el de diumenge abans ami) ves atlètiques
Iza cornbat, molt interessant i no
Tomas Cola, segons el nostre pacer, jugar-se. a les pistes del L. T. Club
ment, fino l'extrem d'arribar a sodel Turó, el XXII Concurs alternaEl gol que valgué la victòria als
l'Eclipse; els ele Pamplona demostra_co metros: primer, Junquer.
desprovea cremoció. Sa ez es presen- un dels nostres miltors cientifics.
brar els defenses.
bascos el marca Vázquez, al quart
cional, el qual ha reunit aqueas any
3.000 mettes: Niquer bat el record
r-en més empenta i més fogositat, perola
Bruguer va batre a Català, per
qirreprct xabl e de forma i d'entrenaAl segon temps novament aconde joe, conseqüencia d'un xut
peninsular, en 9 ni. 4 s. 3-5.
dur joc és sempre ale Si el Terrasrte. _Vis, no tan preparat per a punts, en guatee rounds sense bis- gran nombre d'inscripcions, entre len just
seguiren marcar els belgues, per mitimparable.
que es destaquen, a més a talé.; de
Y, Junqueras, 6s. 2-5; 1, Cebrian;
sa llagué; fet joc ras, peculiar en ell,
mest match, tingué momento de tória.
ji tumbé de l'interior dreta.
El Barcelona no s'arriba a entenhauria dominan molt mes % I la causa 3, Nin.
ma campió; diguem, pm-O, de seguiLa direcció dels diversos comnats,
Els jugadora espanyols, francadre er tot el primer temps. Samitier
200 meres: t, Junqueras, 24 s.
de no seguir el seu inc habitual va
la, que tants cops com donà a rat- a arree deis senyors Casanova, Riement desconcertats, especialment els
potser va ésser el que mes es siesta80o
nactres
a
éster
Papeil,
que
a
P0:19,
2
tro.
en
7-_5;
2,
tot el partit va
cosiera deslluiren bon xic el scu joc. re., Sabater, Reyes i Mutile, fou , en
da y anters, continuaren dominant, peca dels seus companys, sense, pub,
Pineda; 3, Blat.
mostrar-se apàtic. L'Argemi no va
En ressonar el cop de gong inicial, general, acceptable, fora del que queei llurs atacs fracassaren davant la
pogués comen
que
la
seva
actuació
JAVELINA
agradar
tant
com
en
altres
ocasions,
Alls es lliurà de seguida a Tatac da consignat mes amunt amb refemagnifica actuació del guardameta
parar amb la d'altres partirles ante- ja que Roig, estant completament des1,
Bru,
46
metres;
2,
Pifio!,
40'90;
irse un "forcing" endimoniat; els rencia al darrer.
belga.
ors.
ri
marcat
pels
Alger,
3,
3630.
contraria,
no
rebia
cap
Cal felicitar particulartinent el seU:5 directes d'esquerre arribaven
El quart "gol" l'obtingue Beten
Al
segon temps la cosa varià
bala
dels
DISC
davanters,
la.
qua;
cosa
batiría
nyor Casanova que arbitra el match
17.b liuda al rostre de Pere Säez, el
quan manca: y en poca minuts per acaXie. rar el Barcelona aconsegui en1,
2, Llorens, 29 . 40 ;
donat
un
resultat
més
prictic.
Hin,
30
meteco;
prae tense immutar-se, dona proves Säez-Alis, per la oportunitat i enerbar, aconscguint l'interior dreta el
tendres una mica més i atacä mes
Joiers - Fahricants
Va començar el joc, arreglerant-se 3, Alger, 26.
e: gran resistencia i serenitat.
cinqué "gol".
gia de les seres intervencions, grasovint que en la primera part.
pel
Pamplona:
Areta,
Zoco,
Ilundci,
MARTELL
Al tercer round l'atac d'Alía pee- cias a les quals el combas es manArbitraren, aanb encert, els senyors
Amb tot, va isser tirat un cop
2,
Joies
d'Art
Ochoa,
Goñi,
Luzarrela
(cap.),
Eraso,
Llorene,
2840
metres;
NM,
23;
tisana-se. esdevé perillosissim, pera
Renofer pela belgues, i Calleja (En
tingué dintre les normes correctes,
lliure contra els catalans, que nomes Burgaleta, Urquizu, Muguiro i Gurru3, Alger, 22.
el en adversari, esquivant i respo- indispensables a la practica del NoCamil), pels espanyols.
la bona actuació de Pampal pegué charri. Pel Terrassa: Marcet, MasCopes i medalles
riat. aconsegueix passar el tempoL'equip espanyol no va saber apeoble-Art.
.11M0
evitar que es eonvertis en un nou
sagué,
Rovira
(1.),
Rovira
(II),
Papell,
adj.
:
tic
marcar
i
contrarestar
fitar
el domini que exerci quasi coasrd i
gol
per
als
irundarres.
Fernändez, Roig, Redin, Argemi, CaC1CL 1S ME tantmera, per manca cle decieió
ama oportunitat. Al següent round 11•01n11n111n
d'Esport
dels
En els darrers mernents de joc, el nato i SantoUria.
da-canoero.
'lis, que potser pujà al ring creient
RUGBY
Barcelona s'havia imposat totalment;
Arbitra c partit el scnyor Contreras,
Els davanters belenes, al contrari,
peder ebtenir una victòria per k. o.,
«mamo
oroya d'aixó en el que en aquesta
Izauguul4tti Veládrem tots excellcnts xutadors, ratIlarea
l'etern viatjant.
rraderi el seu tren, i en els rounds
momento s'arribaren a tirar diferents
Els navarresos entren amb ftiria i
seinpre a gran altura.
.7 8 &migué quelcom el combat, LES EXHIBICIONS DEL TOUdu Sabadell
córners contra els guipuscoans, que avencen, perb Revira (I), oportti,
l'elayo,
44.
Tell,
5523
I
D'Espanya es distingiren Torres,
avena-in un temps del seta round en
LOUSE LALANDE OLYMPIQUE
la
inaugurala falta de precisi.3 dels nostres no
Diumenge
tineuil
lloc
aclareix, i des d'albees els terrassencs
Casals i Aguilera.
el mal Sien domina gairebé netaVENCEDOR DE L'ESPANYOL,
en gal; algunes
convertir
ció
del
Vchicli-orn
construir
a
inic:asaberen
teten gran domini i, xut fort de Canals,
les nostres millors raquetes, una forAhir al caram del Polo feu la seva
ene Peda en els 9, 10 i ti rounds
PER so A 7 I PER 22 A o
rnidable representació del Tennis de (restes faltes de !Trina donaren oca- que dóna al pal, i un altre de Redin, tiva del Club Velccipeclic da Saba- presentació un equip alemany,
torra a scrtir el carnpió que boxä
slb
a
marear.
observant-se
una
falladell,
davant
d'un
nombrós
que
el
portee
Atetas
salva
a
carnee;
França. Suissa i Anglaterra.
Frankfuster Club, que obtingueren
re'elraalernent i amb eficacia, essent,
L'equip tolosenc Va ésser superior al
Les preves comenearca amb una sèpacs momento despres, Roig avenga i
Entre els partits que es jugaren da d'Ale:antara, que era im gol inuna assenyalada victòria per 8 a o.
toro els conceptes, admirable la
:lastre. El mig d'obertura, Danos, di"
rle
d'elimina:Orles
par
al
Gran
Proevit3ble.
passa
a
l'Argemi
i
aquest
As de notar el simple, de campionat,
a Canals,
- le Sacz, mre no estigue mai
ragt cl joc perfectament, fent canvis
Attala to t. cal remarcar, perb. que que fa el primer gol. Domini dels mi d'Inauguració. En la primera es
Flaquer-Pons, en el qual el nostre
IMmarent dominat poi neu emi- dc joc opartunissims; els tres quarts
a
defensa
irundarra
ha
emprat
classificaren Regnier, Bover i Ferterrassencs.
Arrumada
de.
Gurrucharcampió
pió
es
mostea
en
la
plenitud
de
,
r r El darrer round no aporta res
fuer. unes guantes arrencades clässi111PISME
ri a Urquizus, parant-la molt dificil- rer; a la segona, Llorens, ;taller i
la seva forma, obtenint un score joc descspe:at, per tal que tia tataroo, acabà l'encorare havent da- ques magnitie,uts. acabant algunes en
Sans,
i a la tercera, Tresserras, Eslar,! no marquessin.
ment
Marcet;
ara
dominen
els
navaraplastant
malgrat
la
torta
resistenta gairebé Alls i havent fornit marques per als tolosencs. L'"arrière"
Amb el resultat d'u:, gol a erro,
Tesos, peró no demostren encela. xutant. panyol i Escrich.
Lis preves Irargurals
no fin un dels seus millors comGuinaud se'ns mostrà amb la mateixa cia oposada pel seu adversari, que favorable a l'Irún, acaba la lluita en
Entre els scgons es corregué una
S'acaba la primara part amb cine
.to essent unànime la creença que serenitat i encert que la primera ve- palesà veritables progressos.
rnig
dc
l'entusiasme
natural
del
gro!
"repesca" que guany's F.apanyol.
a l'll(petram
córners
contra
l'Osasuma
per
cap
cona
En
la
prova
handrcacp,
Suqué,
des!caza ahir es presenta pot batee
goda que vingué aqui. Dels davanters,
Sobre mil metres es va corre la
prIblic que s'havia.congregat al camp. tra el Terrassa.
=ah llarg a Jim Moran, que avui
Davant nie selecta i nombrosa concl millor feo Bombail, mostrant tots enrotllant un brillant joc, va yacer
Aquest
qua
guanyà
Lloretas
amb
25
sea
partida
va
ésser
arbltrafinal,
Tres minuta després de représ el joc,
en tres sets de rara puntuació a Garata pot vantar-se d'haver-lo batut
un conjunt admirable.
currencia, dirmenge es feren a l'Hida per Fermi Sanchez. ole Santander. els de Osistima obtenen dos gols segons, 5 deanes, entrant semen Retes vegades.
dos
pòdrom Ics pr • meres proves de la tema
Dels nostres, el millor, Lounchs, que riga-Nogues. i Boter a Meier, en
gnicr i despees Tresserras i Espanyol.
Es
equipo
es
presentaren
cena
se.
guits el primer, de l'Arqulzu, i
jugà amb gran coratge; els davanters sets molt disputats.
guelx:
Amb dotze concursaras es feu una porada Maquest any, que, com acallare,
soga!), ile Burgaleta.
Ha arribat de Suissa el ¡ore i no(creo, de la faifa blau-blane, els que
va a carrec de fa Secittat de Carreres.
Anatol,
Una centrada de Santos. Roig l'a- cursa de primes sobre 45 eches, gala.
iZ,,: r,1,
76: ErnY.
1s-Medalles art!stims
jugaren millor; els mitjos foren els table jugador angles senyor Fisher,
La menea d'espai no enr permet ésla cinquena, Lioprimera
i
mart
la
protita per. amb el cap, fer l'empat.
l'actuad;. del qual és esperada amb gis,-ama<->rena'
jugadors més inferiors de l'equip; els
ser extensos; el; resultats leones ils.r
Preplee per a esport
Eheveste, Errasquin, Matías
pis
;
la
segona,
la
sismo
i
la
selena.
Moments de seas•mió. Tots juguen
tres quarts estiguercn semp-e &mogo- gran expectació.
Sano; la tercera i la desena, Alegre; primar dia forera el; segiiants
a gran trenc.
Tamb
é
ó.
son esperats
Mlle Suza nPremi Band t, 2,500 pesares; 2,100
caes, mostrant-se una técnica inferior
PASTELLS i SEGEMA
la
quarta, Carpi, i la nevara, Sant.
FA."Cn.l. Barcelona: Pa.squal, Planas ,
Un batibull davant la porta dels lone Lenglen, la gran internacional,
metres. - Primer .Meruxa y. a., 5
alomas contrincants; l'Estapé fati ríaPLACA REIAL, 15
Surroca. Torralba. Sancha. Carulla,
La cursa de 20 quiten-rieres amb
calo, que Fernandez esquiva la bala,
nme reforç veritable de l'Espanyol", en vint-i-dues vegades campiona del p
moto, per al Gran PM:1i del Club anys, 58 quilos, del R. C. Tatuaren, per
salvant e/ perill. Domini deis navarmozo. Borotra, campió de Franca en
Sarnit''tr'
ara
Lewis, 2 . la"; Rozan/role, d01 senyor
A;c4nt
la sera carnosa, en la qual estigué enVelocipódic, donä la classificacia
resos, i hlarcet ha d'entrar diverses
1904. Mme. Golding. campiona ole
La dec:sió, com hom pot suposar, eertadissim.
Barreiro, per Jiménez.
25 m., 33 5., i segon
d'Artriengol,
ea
/MPRF.SSIO
e favorable a Ricard Alls, que sevegades; en una d'elles, Marcet fa una
Primal Cornella (a reclamar); osos
Sota les ordres del , senyor Camino França en 1924. Cochet, campió del
Cabo-era.
estirada
Ilaneaut-se
barbarament,
salessent el campió peninsular del Cs formaren els equipa de la següent món en 1922 i 1923. Gerbaula el ceEl conjunt de l'equip irundarra ha
Fre.
Per riltirn, els corredors Parets i ',casetes, 7,90o meto-es.
vant
uro
gal
segur.
Tres
córners
sew elter, titol que és dificil que manera: T. L. O.: Guinaud, Troy,
lebte deportista francel-s que realiteä superat el dels catalans, s ohretot en
ras. y:. a_ c., 52 qtoilos, del sensor BarSoms efectuaren exhihiciens clarrera
guits
calma
l'Osasuma.
fins
que
Rediu
la sensacional travessia de l'Atlintic, el primer temas, en el qual han es: combatent, pule que, entre almiro, pm Jumenez, a' 6' .4-5; L'AuBastide. Rey nard. Redactes, Danos,
mono, que forera seguides amb molt
reonsegueix el tercer gol emb el cap,
es raons, oc és probable que pugui
sol i anal, un petit balandre. Aeachlitat atacant cantinuament. la qua1 rosa
rore, y. c. c., .53' i2, kel senyor BerValctte. Grable, Mironze, Astruc Esd'interas.
t enir-se massa ternos en l'actual
essent
ovacionat.
man,
eampiä
de
Suissa
i
guanyador
ha
fet
nue
el
Barcelona
jugares
amb
trand, per Minder. a 3 cossos; tercer,
trade, Bombail. Dupont, Fagot i Langa.
Ea resano, la inauguració neuest
P egoria de pes.
L'arbitre,
imparcial
i
encertat.
de
nornbrosos
concursos
a
la
Costa
un
visible
desconeert,
impassibiFtantAlonso, e. c. e , 6 0 quilos, de La seC. D. Esa-ara-oh Estape. Guillermo,
Velòdrom ha estat ura exit ben meEls millors de rOsasuma foren Ur.
lo. enseno s . de refer-se.
eyera vídua d'Echanir, per Gonzalae,
Ferrer, Pascual, Sedanes , Poblador, d'Afane, etc,
'e
rescut per als organiozaders, majorGoal,
peró
sobretet
Luzarreta,
Els
partits
Els
que
arda
s'han
destacat
dels
continuaran
tota
la
seti
a 5 cossos; quart, Sormh of Ypres, c. e.,
Ricci, Baldes. Lounchs. Frediani, TarEis alares cornhats de la reunió
ment pel gran sacrificis que haa ecuguipuscoans. han estat René Petit, el primer.
4, 58, del senyor Bertrand, per Reyrida, Conesa, Farando, Gummi i Rivoli. :nana, fent-se els finals el vinent diumama e:s resultats següents:
prat per tal de poder reeix:r de la
Del Terrassa, Marcet, Fernändez,
menge.
Vazquez
i
las
defensa.
nalds. a mig cos.
Ga nes bat Finatanelles per k o
penosa tases de constrtdr ua non i
Canals, hlasseguer a Rae.
Cap al dia 20 del mes de maig arriQuant a requip del Barcelona, ja
['ami Ciaba; 2,300 pessetes; 1,600
t ercer raund. Enotanelles, maniL'opinió del senyor Contreras es que important Velódrcim.
hem
dit
del
mal
que
ha
sofert;
una
a
Barcelona
el
gran
campid
alabarä
marea - Primer, Barrabas, c. c. 4.
manear. inferior al seu contrari en
els dos equipo sin malt igualats, esincomprens'ó de I bl k's durant tot el
Alonso,
per
comenear
l'entrenucl
56, del senyor F. Cadenas. per Remei c ateeoria, ja al primer round
wat dubte,a la sapedloritat. Tot ei
primer ternos, que toas estat
nament per als Jocs ()limpies, ha; aula c oneixença amb el tapio i
HOCKEY ra, 1' 40" 4-.3; scgon, Gascornade,
que lenco dempenta els de l'Osasuma
de
jugar
abans
per
a
la
Copa
cosa
que
els
ha
fet
pudre
rencosvent
o., 4, 61, del sensor J. Mata, ver Gat ercer, despees d'una serie al cos,
Davis, formant part de l'equip copa- Ire. Si els esfereos qua en els dar- els manca en combinació, al revés del
1.
o!.! per cinquena vegada, manibert, a ue cap; tercer. Nine. &
Terrassa, que, arnb tot i ltur apatia,
nyol. contra l'equip guanyador de reas mements do loo irren per tal
62, del bara Ce Velase°, per Ruiz, a
I Cae abandonara mentre Ihrca
spnya
ro-llorar el res 'a!lat els flartue'sin &mostraren entendre's molt
Bélgica-Anglaterra,
eliminataria
que
de
mig
ces;
quart,
Mirabilite,
c.
c.,
6,
re entrea comptant els segons, peR.
ha d'ésser disputada abatas del dia 3
(es durant tot ei sorcib lern s • la lluiSENSACIONAL DERROTA DE
Jcs Desganos de Numancia, per Vivo,
roh va valer; en arribar als ¿co,
ta Insania pogut acabar ami) en empat, EL RESERVA DEL BARCELONA
de juny.
L'EQUIP ESPANYOL PER
imemeiles, que romania a terra,
manos.
a
L'OSASI:NA
EMPATEN
1
1 encara ens aventurem die en una
Fui cas que cap d'aquestes elimina.
GO a erlara t k. o.
Premi Cerdanya, 5,0 00 pessetes; 2,000
4Ao
orco
emperna
ha
estas
A
UN
GOL
la
vietrliria;
tbrres es jugues a Barcelona, l'AssoIfartinez va barre per k. o. a Jametres. - Primer &anoté, C. a. , 3,
Madrid, 2 1.-AI camp del Racing,
ciaci6 sembla que organitzarà alguns retardada i els (mica que han sortit
Arar, a la tarda, tingue !loe al
36, de Freixas-Trias-Cortés, per GiI, al sceon round; ja en el primer
davant nombres pablic, tingué
har
eIs
partits d'exhibició per tal que el nonbeldkals i e't2t
irundarres• cantos de Les Corts un partit entre aquesta tarda l'anunciat partit d'hoc- Sur 2' 13"; segun, La Mondo' rae y. c.,
'Jaeces havia aterrat diverses veque
s'han
apuntat
la
primera
viethria
HA ESTAT SEFSPRE
l'Osasuna
de
Pamplona
i
el
reserva
ore prahlic pugui apreciar l'estat ackey entre les selecciona belga i es- j. 55 1-2, del bar.; de Velasco, per
tual de joc del gran campió.
en e! ' Putit, ,erair ' nlls del Caro- del Barcelona, el qual es desenrotllà
Iligren, a tres quarts de ces; tercer,
panyola.
p ianst pena-miar. Samitier va ésser co mg de gran animad&
• • •
garanlia de durada
el
a
la
&S-antera
que
es
destaca
A
la
primera
part,
el
Barcelona
Eis resultats dels partits jugats
avui a aquesta anea
dels 5C/S companys. Alcantara i Pieaconsegui marcar el set: gol, obra de earammozszaimanumanclumgragmromainzia
firs ara són els seguents:
qualitat hi alegetx
ra , fleme dels darrers moments, no
Fal da en rematar un córner.
Campionat
la d'easer les motos'han y :se
El de l'Osasuna fou entrar al seoiGlateS
Flaquer guany a a Pons per 6-o,
Cal esnuntar l'admirable loe dels goss tonos, per Urquizu, rematant una
i 6-1.
defenses, que han e yltat molla part pesada
Gurucharri.
Morales a Rodón, per 6-o, 6-1 i 6-1.
de remonta dels davanters guipusEls equips es presentaren com seCanapionat per parelles:
Morales-Tarruella guanya a No- cines. amb tot, cal ter miura
del gran joc deserrofflat per Pasqual,
Osasuna: Areta, Gonyi, Ilundarri, PER A CA BALS
9116 HR.
blotas-Rico per 7-5, 6-4 i 6-1.
del qual es pot dir que ha estat el Ochoa. Juanin, Lusarreta, Erazo,
Partits ham avantatge.s:
que
ha
salvat
el
seu
equip
d'una
der*irles :
Burgalesa, Urquizu, Alejo i Guru:les
De Blonony a J. Durall per 6-3
rota mes important.
charri.
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i 6-3.
ikelsommiiimmfiliMareamemaaoniamiaimaramesaigesamardirmia
• ••
Gonzilez a Tarruella, W. 0.
AGENCIA
Suqué a Garriga-Nogués, per 6-r,
Anit passada arribaren, en el el4-6 i 6-2.
▪ OLIS MINERALS
pid de Madrid. els jugadors del BarL a samitiana Serra
Botar a Meyer, per 6-5 i 6-4.
celona i els seus acompanyams, proRambla de Catalunya, 103
Durall a Olano, W. 0.
cedents d'han. Per les noticies reco/81. 1563 G.
Suqué a Boter per 6-4, 5-6 11 6-4. llides de llavis d'aquests darrers, hom
Tel. 1483 G.
Campionat senyoretes:
dedueix que els blau-grana feren una
C URIS. 75
Ronda de Sant Pare, 21 -:- Telef, 1678 S. P. i
11811MUnä
Rosa Torras a Tarruella per 6-2
feble exhibició. mancats quasi en ab- • L Resell Casamitiana -:ZARCELONA
i 6-1.
solut d'entusiasme, particularment la tl eummemmaiumumemeniunumnezerunumnui••mumm
"I mummazemmmeaminialimmrnmaimmommmamixammarnmmumarn memmemmaamaiummumammummamazeir

3:3 0 2rit

Reial
vencent

En el campionat de pes welter -resulta
Ricard klís, per punts, desprds
d'una bella exhibició del sen codrincant
?ere Säez : Dues victéries per K. O. dels
catalans Gime i Martínez

guanya

1
l'atac

exhibiCió
..blau-

TENNIS
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Cenen, 26.-BittbELOma.

Slaaa. e. e. 3. 49. del i enyor V. 1 /d.
Jimeaez, a 3 coseos;
quart, Sola, y. t., 3, 49 1
del nenY0T
Cadenas, per Romera, a mig cos
Premi Llobregat (tanques): zoos
pasees. 2,800 metres.--Primer, Jauja,
c. c.. 5, 73, de la vidua Echantz. per
Gonzilder. 3' is" 3 - 8; segun, Miss
1-A r-8, y. e e., 73, del sea -or Bertrand,
per Vivo, a cinc costas; tercer, Fueteri. y. a. e, 64, de 1 nurqu6s de Caballee, per Ortiz.
Pzenti Montserrat (steeple -alse):
:pon pessetes. 3,400 Metres, —Primer,
Lareda, e. e c., 70, del seryor Barrei.
Ecutot d•Or,
ro, per Na das. 4'
e a c., 7,3,. de R. de l'io0. per Lewita a
6 casaca

Els Balls Rusos al Liceo

Vapreo m141 d'un t'une*
era ralea noratal, que en oferten ele omop lato &nieto en
la funel6 inaugural. La tutorpretaeld del bell "Preludi" de
Debuoy no va deevetllar en
nosaltne ele matains enhielasmes que aeabem de manifefar
a propbeit de gLe Trieorne".

SERVEI METEOHOLOGIC DE CATALUNY A
[tia 21 d ' abril da 1924
u' SITUAdO ATMOSPERIcA NICRAL A
s. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA
LES e DEI. MATI. (Observacions d'Europa, Nord
LES 8 DEL MATI. (Observecrone de la Rana
d'Afile& 1 L'Athintie, rebeldes per telegrafie senas fila)
teorolagica catalana, comunicades per teléfon):
A Dinamarca i entrada de la mar BältIca té el
El bon temps és general a tot Catalunya,
sexi centre un important m'ah eiclimic, eh venta del
els venta molt flecos i de direcció variable. La
qua forte i Muges eón generas a Atemanye ja la
peratura Mildota ha estat de 23 graus a °liana,
mar del Nord. A Espanya i a l'Oest de Pranaa el
la mínima a Puigcerdà de 4 gratis.
bon temps 4s general, dominant arara el regim de
preations altes.

Els Reiste eenyoree Tcherniciten, Maikerolut, Chamid, De
Valots, Rozenobteln, Enumerohaya. Sciumarokova fi 1 senyor
Wolzikovsky, la realitzen admtIMI••••n••••n•n•n••nn•n
rablement, pegó la idea que es
1+111Varg
ennil
regude
on
ej
es
donaren,
entre
vit tele
en los Vals
giquesla
interdesenrollla
en
t
«3°
o
pres. cal que lee apreciem ertnitres °bree ' Perrouchlsa . .
Nijinekr,
nn
devela.
a
p.g
pretani6,
y
Lave
• L'aprese midi d'Un faune''. que teta Ilur eignificaci6.
ens pat. sattefer.
a.lihere*
acabem de veure al Líen, co- I fixant-e p ja concretament
Sobre el feine que vierais sin
arivia un ¡Ilustre orillo 1 com- en Ire dues obres que hem vist, tela de Baket. de teme anime,
positor trances: "Cal veure aquí • veritablement. importante en
Triasen:e' i que eembla dlepasat per Ser
nernés la reunid fortuita i pae- aqueet sentit—"Le
invitma
a lote destacar les figures en l'espai,
"Petran
ahka"—,
incomparables
entera d'alguns
Passen I c e nimias i es deturen,
lates a ennsideels
nost.res
crf
r
0un
Baitst.
"cerradora", un
immobilitzent-ee en bt'lle't a r tiels dar ente que
rar
d'aprop
o
no
Serä
y
:as:11
,
y
Une. un :fra
ludo, reprodureions fidels de
intervenen en L'estructura de
anee aviat. bol un art ante que
pInturee de vas creo i do fricos
resausaiia...?" ele comentarie les e/aletees. res:- els ulls evocadors de la (-tracia arcaica.
plena d'entueinerne que sugge_ des-arde a In nastra tradició, a El faune e'acosta i les nimfes
ARC ElONA
tren lea esplendidez"-manifesta - Ice nostres llegendes i al folk- fugen i desapareixen, deixant la
donedele arttstes ruesoe, en lore, car no dubtem que la (liad darrera en les seseo mana un
les quilla la meras-elle:e a unitat podria éeser ben profitosa i vel. El faune el contempla amoTARRAGONA a,
de corcepció la pondcracid ad.. desvetllar eetimuls fecunde.
CO
un
rneament
i
s'eneopeis
31,..1_,,F5 2,1 sy12,1a 1 1-2.92,» 4, 8 h:R)
T parlen .: de "Le Tricorne"
rnirable dele diveretts elemento
dele eneemni.
utilitaate—fragments de coree- ara que I hem anornenata
del
conjuro
referle
plastic
Es Macla, con/ és eabut,
t.. -41'1°
gratia das:aire, pantomima,
be d'una gran hellear, perh les
ilances Temiere. treaelles de duna esernificació de la reine- artituds immbbils de les figuguda novena a sAlarcOn. "El
platalich nova, contraat violent
sombrero de tres pires". El Iii- res i els geelos extraordinariade colats, estilitaacions ardides
YE.NTS SUPERIOR:: A BArICELONA. (ondatges de aatmos,era ni/
,.., les 7 Ue., [pat.»:
mar( eimplificale donen una
. everecarlellarRIESPIIM
Ile.M,,,,S,OCUarar-eraire`e
de! decorata-reve.leven una roya bre és d'en Mart inca Sierra , la imnresei6 de coreografia
Ahitad, menea:
250, aoo, role, 150e, :non
música
d'en
Manuel
de
Palla.
de
la
N ALT I'
A anemia de la rntlEiC8 i
Direccia:
NW. SW. IV. lV IVNlV.
tira que no eabem enmprendre.
....nmemaGyrsn
plaetlea. plena de lee mee bellas el dec- orat i vestuari de Pan
arelocitat metres per segon:
17s halls que covtpletaven el
t.
.1,
a.
:7,
7.
roPicase°
i
Ia
interpretaci6
protintaeee; lates les reflexiona
2
reogräfica de Leonlde. Massine. reoerarna
AL CUT DE MAR
(pie el espectade conel
Carna21
ica
Easenin.
i
e
mi1
En l'edició de diumenge avanLee clinirratbries de iel re: veure virlava a fer perta v en e! nostre
aärem Je la nostra opinió del val", de Sehumann—. lot t eloqui ha de represen.ar l'cz,mentat Club orille a conclusie ne del mes
OBSERVZTORI METEOROLOCIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
te t favorable a aclimata obra, giant reseca:ció dala artiatee
en l comp:onat de Cata:u:va, do- eirrnatir optin-,isrne. -Potser
Hottee d observad 6: 7, 1 3 , 'S hores
tina hi pren gueren part, entre
no clubtera a qualificar
que
els
riviliizats
van
a
descobrir
la
5
Barórnetre
me., el w:esa TP5•71t2.2:
a erro i al nivel] de la mar: 71,5'2, pealara
Termörnetre eec:
rS•0.
entre les m:Ilore del tau ge- ala ntin7sr dPstrenven, ultra ele
de
les
linie.s
".".liarquet",
Ten:neta:erre
hurnit:
primer,
aelleea
entiza.
la
chis:
157, 125, r3'o. — Humitat (centiesimes de 5a,:u:aci,;): 87, 44, 53. — Direcciú del
esmontafs, les senvores
nere.
ces
hunaa,
des¿'.1
ven:
Casaharmenioece:
r
ar.
1
els
tripu'arrid Such: segtr. Raid
— Velocitat del -,-ent en metres per segar : I, 6, ti. — E:5w del ce!: 5eri, seré,
Nenstch I onve i Cho
aportuna la dieentiació
erre. — Clame de núvols: cirraa; derer-strata; carrus-cannule.
nava". tripulac:d Cabr,ner: tercer, Tres de tenis de segies d'una
eeraort i Dar:iris:km
moral basada erbre la vergonya deis seus componente per tal lamenta raenen e n 91 r". , nr15n1tripulact6 Hernieder.
Temperaren-ea extremos a l'ombrat
l'auta de la Ila- d'aaal tzar-les sepa radament,
Maxima: aria. — Minima; ta'. — Miniare arran de te7ra: 156. — Osciliazió termomatrica: 46. —
S=cria sèrie: primer, 'Montuna/1".
res deeitgern en aqueet
6s po ssible ta parme donar idea
?
Temperatura
rnita:
—
PI-ez;pitar
,r, "agu n-)a , rlt-.5 de les 7 hores del dia anterior 3 I r a 7 hoces del
tripu'ació Sarsandlas; segon, "Mar- naixanan piasi ira"
mere..
¡exacta de les impressions que
inateir tenia. ocaelderat l'admirable eonjunt produeix 1
Iba de la data: n'o milinimrea. — Recorregut de/ veta en igual temrs: 7337 ,71.7UArrette,.
Les emrposii" o ". s de fallar),
quet". tripulació Cabaner.
d:j'renlb
punts
de
visDamita:2e sanen; es eorainuaran ilae
que vanen sobrero( direetament 4, e/adea neer -Lee evInhirlaea,
n, ha estat abunaaeament goa, de resrenari. Cal aeeistir a una qued e n deafi gurad e s per la ira_
—""
Ikert3".CS lrOVCS, WAD carvi de bots.
darlas:e
anys.
aqueets
.tersit.r. Nova en celebrada de la n
Drernenge, a la tarda, es dispurd
repreeentacia per cornprenare t remanfarta i riendAn cl sAti tabre tot. redu11 pela uns a fiar- tot l'abael de la so y a significa- riv9 er, i r pl ente ff le refereix
dioda de Sant Jordi.
hei
portal pr-!!mulas
"Carnaval" de tleburninn, raEa repa,esentara, per la Companyia
ció estaiira i ropsar els
ilce.
darrrrea
^ee
t
ul
néedola imazinaaa per interareClararnunt-Adr .ia, el drama en tres
ha eetimulat 'rer. sos innambrablee i subtate que ter-lo plästiramera rpaneitz
ROMEA. — "L'es,extre
actea, del gran Frederic Soler, "Les
asear e n a les definicions,
• dors - inquiete que. a Va y an , ura
eimnle
lEastaneia
ca
o
sea7,-a- InzZ• er,;er .. . Drama cn eures del mas", encarregant-se dels
Diguem. amb tot. que la par_ leal/ti!!
guarda c-,e l'esa-ande 971i,,,1ra, Itura . 7; s abeolulament reeiaida.
nnatre
gran
obra,
al
a
ta
ara:r
Un triegrama de l'Agencia ¡Ja.
personarges les prinripala figures de
,,,afre actor. Tnid, ele fea•
9 corri-lta.r i e repreeendostinavas anuncia aue la famosa trägica
la companya per tal dc donar-li la
e n rfaCt a'r 1 csp e r,t de la crea- eruendre, ni not Assér
aclames exerdcis
cspeës
czr,i, 'f,fl frri
lar er realitat l'aepira ri 6 coi- El
ni
papee
cant
gnifi
tan
InsI
da
a
italiana Elconora Duse mori ahir
.t1O d'Alara6n han estat lúcidainterpretacii., degrada.
lectiva envere nONno fornies
1-; dr rina rrt ramerat poltdoc su tenir
o en Ca5Ob de teme«, dislocaPittoburg, Eatata Unta. /1.1111
pel ratlair. el prInaet nitre iraere,rela r la, (Ve la
Acabara la :cata amb un recital de
mamfeetarione artisliques que ment compresosde
‘alnrial
a.
han
,
e,
ecu
mornent,
Un
d'
1^.
r71
,
3
en;
de
gran
pneamönia que li sobrevingae h
lote
eis
elea•121 faavit
cions, rnadolarnents, etc., useu
puguin eatiefer el daler, mes
min un arh a ta del e:cit. de gran 5u5gesti .5 damunt dei ranaona rutilara catalanes i «tran- pocs dies a conaemiencia ,l'un ac.
Ens
aornre
a,
de
pracedaneies
diverce:es per la eminent cantatriu Na
nt
viu per moments, de renovar:6 me
públin Era aquell.a literalura que va
client d'autornrbil.
aes. ami aonetilueixen el fons refinament 1 dr.
Pilar Null.
les que
i perfecció i substituir
T'Yaz:11
del
orrnr
>w.
que
tanniixr
r
d'una
:
j
ama
diabedka
del
cervell
en
franca
de
la
música
espanyola
i
els
ha
Amb la Dran dceapareix una ce
SFORT
E guReCkeló
ergua!
cidra
d'un
e
e
estan ja gastadas o
u Edgar Foe, i que despres tanta gent
e,abut utilitzar amb prodigiós fD mostr
les iagures mes grans de l'ese=
deradanCia.
pugul
inelottra
en
ras
quisit,
ha anal cultivant i explotant per ier
deis temps 'nadaras. Duran y
Dr. >tasó
L'activilat dels Baile Ruscos en''art•
Tots ele moment de raccia n - ric-rnmes encara aramets as- anar depresset el pols dele armes, de
j anya, del leatio al 1)10, ea que e
una de les
en
violentai
aquest ordre
rane
anrtrae
erice
és iroponante
les mediste, i dels muts d'estudi.
temptative,e. m, es desenrotllen dins l'ambient
retira del tea:re, el ecu nona sig.
SOCIAL
rilen
elan musical adequat. que crea una ment emb lee ;Otras obras que,
Dintre aquesta mena de 1:teratura,
I niiica l'emociO per autonornash
-tree actuacione, peraa
del-vides maltee d'elles a la seva s'han jet coses molt interessants, mo,t
Cap aitra actriu ha :et sentir d.
significat en aguaste tempe, i rentable atmosfera i s'imposa inicla t iva, remiren el hall re.perL'HORA D'ESTII:
ptas.
Flacos a
patétic amb una iutensitat i amb
teatral,: després arriba a induvrialitencara que orientades en ceo' amb una suggesti6 irresistible.
Inri (le In eorepanaia.
L'Aesodació
Feerretera,
que
anteuna
tendresa tan proiundarneet
zar-se tant, que un drama policiac es
Faernäais doctor Mesó Aralile diferents
o situado
en Pi
ha perfila de
personatges
L'axil de la primera renre- podia fer
tiorment havia enviar telegrames al
menina cona ella ., cap altta actria
plans
mds abatractes
algune6
graciosament
traçats,
troballcs
a la màquina, i un nombre
indirherm,
com
mi, flbla. de Canaletes, nú.
presiden: del Directori 1 sots -secretari s'ha mosnat tan cilveria i tan hed'instrumentactó que eubratIlen mer t aria fati.
enarimarnent el rellane determinat a l'hora.
d'elles. tetes couvergoixen en magistralment situaciona i
mero 1; Bonsuccds, núm.
Despres el cinema va agafar aquesta de Governació dcrnanant dictas diapo- ; mana ainb un jan d'escena tan sie
el
Liren
tila
han
ernes1PnarN
rada
un punt eseencial: totes
pactes, i hi ha, eobretot, en
literatura pe, reu compre
arriba a sicions que privessin lestabliment ¿'ha- ple i tan natural. Aquesta siraplidaportat elemen t s inaportants a aquesta música. genifinament menfro (inri artumete cur r a prrh produir coses meravelloses. Els pro- nan a notas, els ha enviat el segilent tat era la !era foraa i la set-a grua
temporada.
la Cepa Consolació de la Copa Ma- Cobra tot just iniciada de rei n
interesaantleeirea
telegrama:
espanyola, una forra d'evocaaió
‚lese-. El seu estil era tan pur que
i:sr.y, per Hispinies Z, organitzada
x. oediments del cinema sdar mort mis
de la Dansa en el (lec-tegració
"Tetainat comete scnsat de Barce- en vemaz-la deapareixia la seta.
extraordinäria.
apropósit que els elements del teatre
pel R. C. Maritim, amb regular vent
privilegiat en el qual altres ciPerò de principalment la
lona aplaudcix i acata sense reserves
cid de la comedianta: era la imatae
per obtenir els grana efectes i els in• garbi. classificant- te corn segueix:
ASSOCIACIO D'ESTUPIANTS explicables truca que requcreix /a con- 1 hora d'estiu. AssociaziO Ferreeera
villtaacione l'havien consagra- a miee" en escena i la interpreviva del dolor. Els seus una proai.
" Ar.:.tulla", de R. 1n1::Ileri i R. Tor- da. Esmentem a ! l'alzas els as- india el que la fa %jure de magloses tener, totes les lluissers,
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vencional i espearrant 'literatura poli- dependencia mercantil creuen mole na'
res; "Neta", dr Magi Vidal i F. Cacaize intereaeantissinis d'una, nera prod i giosa en manifesta
cenada R. O. 17 corren: deaestimant ama vea penetrara fina les me/
Al teatre de la Com adia tindrä cíaca.
eadepost; "Amalla", de Joan Roca, laidora Duncan i d una Lote
cl veritable caräcter. lobretot
Mstäncia Cambra de COM27; de Ma- intimes proiunditats de l'anima,
Aiguna ergada, en les sales de teademi, dimecres, a la nit, en la
Roca.
per M. Toscas i
Fullar; recordem tambd l'obra la interpretació, en la qual eón
quan callare, l'eloqUencla de, la
drid, que d'halaer prospaaa: hauria
El guanyador queda en pOSSESSió admirable d'En Jagues-Dalcro- ftirmulea conduntores i cona- Netllada que organitza l'Associació tre on slii barreja un pdblie dc malt produje veritables trastorna en la sida seves actitud; era tan poder09
d'Estudiants
de
la
Universitat
Nova,
fe,
tornen
a
aparéixer
els
argubona
de la Cepa.
tants els repiettments de ta- per celebrar la diada de Sant Jordi, menta suggestius, amb l'home que des- familiar, anullant el fi slludab:e del com la de la seva reti.
7 15, que si bé do aeritat que no
es proposa precisament aquest lons i de mana, eas gestos i un recital de cançons populars cata- cobreix el criminal amb un nao mas
La Duce va r.Cxer el dia 3 (rae
fi R. D. 7 corrent."
objectiu i deeenrollla plana mas les actifuds eastjases—cal per- lanes i estrangeres a cine de la que tots els gossos del nión. Dr yapoL'Assoriació Ferretera ha de fer
tubrc de 1850 a Vigevano (RiecomAexes, 65 innegable que donar e/ neologisme — i la mf- eminent cantatriu Na Pilar Mi que des aquestes resurrecciens arriben a con.aar, que demanades explieacians al mont) d'una familia de comedia=
ofereix infinites troballes que miro, de la més truculenta tau- promet ésser molt interessant puix ¿asen fetes amb traga admirable. amb seu representan a la CC.III:S-SiG
mol: modestos i rnalt as-rat
BOYES
hauran d'dseer inunediataraent romaquia.
zar li eier' una ocwi6 excepeiael
al costa< de les nostres "Els tres ercieixement perfecte de l'escena i del ha fet les sranients alirmazieua:
Per
comen:rala
una
simple
fiunlitaades.
el
es:abhat
Primer.
Que
l'acord
de
revelar el seu talent
romnO
tambors", "La dama d'Aragd" i al- ere del públie. "L'espectre del sen;-or
1 al costal de tots ele que gura ritmica, marcada brutal- tres, hi figuren dos madrigals del se- Imberger" és una d'aguaste obre,. Es malaurat Erran de deu a ruh ira i la sea a senaibilitat meravellosa
aisi treballen amb f6 i amb en- inent per les timbales, un es- gle XVI, junt ab les harmonitza- dificil avui- després del molt esbravat arrencat a !a depandincaa emb coacd6 En cerra ocrisi/5 la campar:34a d
FESTES EN HONOR DE LA
i al:tenga per part dels patrona de re- sea pare, que es coba ya a Veren
RELIQUIA DE SANT PERE
tusia sme , els observadora i eis hipend teld d'En Picasso que
cançons populars de tan que estä el tema, produir alguna cosa
definidore han reunit les idees mereixeria un Ilarg i entueias- oír:rus d'unes
tirar-ea ei no es donava eampliment als anuncia una representaciú de "R
GLA VER
suggestiva
de
debb,
i
que
cucara
que
diverses procedéncies cona italianes,
mea ¡ julieal " . El eh de la re
diepereea i han formulat prin- tic comentarl, i darrera d'a- indostäniques. russes, poloneses, i ir- siau1 dc Ilauna red leitete d'un metall seus desigs.
Amb motiu de les festes de la Requeet tetó guarra "olas!" cacipis atrevits que evul s'obren
Segen. Que aquest acord fou nie- presente-ni') caigua malalta la prina
‚lar rebut ja algunas adhe- ersarí eenee trabar gatee resis- denciosos, una copla i m6s landeees, les quals donaran una mos- preaids.
re sacia, que havia do fer el papa
cançons que el poble crea
"L'espectre del senyor Imberger" és rare-rat provisional, ja que aul ha Ce
e:ons d'aiguns membre de les Llitencia. Tora ur.a literatura ha "des". 1 bien, entrat sobtada- tea de les
reseldre'l ea definitiva és el Grua 3 de „Itdiera, i Eleonora, que tot jaa
de
la
terca.
exalta
arreu
puja:
de
to,
on
no
s'hi
csun
fulletó
i
gres da Perseveramea i Exercitants
tenia diaset anya, s'encarrega del
florit a reatorn 6e1 suggestiu
ment i de ple en mallete.
(lue.11).
fobia cap Cut ni cap trampa, on l'hade Barcelona, Sant Andreu, Manresa
tema i des de les agudos insi- AcruPsi, començament jr. val per
Tercer. Que el nomcnat attaad na te per a correctna i es presunta a Vtt.
bllitat de lauter va acostara i alluBerga. abrí com d'aiguns congrecena sena.? assajar-lo. El deati
nuadona d'un Mallarme, que a noaaltree tole l'obra.
força ni cap salar, perque es va proanyant dele, ulls del públic el desPorigagante de Terrassa i Sabadell. maniLes escenes que segueixen
veia en el ballet la forma tea¿re en sessió extraordinaria sense qua havia triat l'obra i l'escenari ideal
farsa per intrigar-lo cada
dor
de
la
festar:u:os que poden: aprontar l'am
ent
d'una
Descobr!
de
porieia
per
excellencia
por revelar-se. Verona aciatri
imairdiatament
56n
deliciosas
tral
constes a l'arare del dia, eescnt alar'
vegarla mira Es una obra que interes_
vine:mesa de fer el viatge en un col
Jove actriu. que per un mirarle 4:
i parlare del "mitjans súbtils d'en:meció t de carheter. La Mprivat
taxativame.nt
pel
Rrglsmrr.t.
i
a
les
fetos
sa,
que
la
parsar
l'estora
i
que
pre
prendre
part
dm. voleo
fábrica de moneda
la inspirado, icia reviure d'una in.
incloaos en l'arca de la Densa", ea del mollner al canari — d1Ciar'.. Que ela vocals dependents
cupa el que Oro mira de bona fe.
er honor del gran exercitant
fino a les fantasies bou sic in- gocen de pas que el senyor Woidal Crup 5 tenen redactada i sota:di- ncra insoapitada la ingénua passiá
acceptat
dc
Romea
ha
yia
congregant Sant Pere Clave.
La
compan
falsR
de la sava J'Acta !legendaria.
guielants de vegades d'un An- zikovskY (El moliner) es maaquesta clara i laque.nt traducriú d'en ta una proposta mantenint en 10*.a la
cha/1 auaras, peral/ que es fan nifesia un veritable leerle en
Des;irés ¿aquesta represen:aciJ
seva foro Vaciad, brean i dc.• nou a 'Cl
Momeen, i lisa repreaentada anda tots
LA SALUT
considerar amb respecte quan art tatirl—;
la magnifica cianla sera tanta s'estengue räaidar
i uta. La p„,,,a.ació is
a par_ tic
Darrerament
comanek
F ee l'or,ertura i leier" al' de tata mena
DEL DOCTOR GUILLAMET
resumaisan una argumentada ea de la molinera. que exenta lar-er que procedent de Sarane- art per toca la /taifa. Al cap de
acters, especial- d'eatabliments comercials.
ben fonamentada — "la mimi- esplèndidament la senyora Ma- gasea havia arribat un capitit pri mera. i tras els
pocs anys, l'actor Belioti Boa que
Diu "La Ven de Catalunya":
nmtero, Gras i Barbosa, conment
dirigla una companyia, la coma-a c
"S'haaia et. que el nostre vene- ca i la dansa, ajudant reforç ria Dalbaieir; l'entrada del de la animaba civil per tal d'es- tribuei.ven ami) e) seu treball al bou
"Cnrreaider", iranianment co- brirar el lloc on es fabilraven
-teancomli'srde"i premia amb el
rable Prelat celebraria de Pont:ficial
a la suggestió lec l'abra praefecte
i
cesa Raquin" en un teatre de 'Si.
i e l meivimcill,
mentada a l' o rquestra amb un monedes falsas. d'argent, que daeix darnunt del páblic.
a la Catedral el dia de Pasqua, riere de la plästira
/leas
Dimecres ele ve a la tanta tindra pela. L'axit de la De- re ion imantar
• suposava era aqui.
a primera hora del mati va rebre's poden le: la uses bella 1 la mea " auto" de fagot; reecena
s.
!loe a la Universitat Industrial una
rica de les obres d'ari"—teles rainis entre la molinera i
i des d'aleshores el neu non rezcr
Ahir va éster facilitada a
ordre a la Basílica de treue el dos:ea conelneiona a gisb s'arriba ..Cor: . egidor", riiisleg d'una grh- "Jefatura" nata noia en !a qua l
audieiti de sardanes. organitzada per relea triornialinent tots els rsct
y ovizrATS. — Centreryia
ser que s'havia porat i va celebrar el
d'Estudiants
d,
la
'jalan.coineideixen en proclamar el cir.‘ exquieiria; la darse gitana es diu rr,p3 per personal de
naris d'Europa. En 18)7 es preaec.
1. .1/asocia:i d
degà del Cap/h./1 assistit ICIt dortors
arreutiut Ri: y.ro-do Re-rar,
iitat Nora, en celebrada') de la (larda
traerse be lr farines ',carral;
ti a París, on, cutre altres obro,
“Molin er", formidable crea- !ancla baria est dearobeata
Cardó i Iinspiisi, predicant el miseamad:a
de
qua!
la
Cobla
J.:1;
la
se- cid de resmentat tensor \Vol- una feba1ca de moneda falea a/
representa "La Dama de les Carne
dr Sant yarda en
sien« P. B/anah i cantant una mis- in.posaCe aquests darrers
Barcelona intefecrarà. el testlent proaloe i aaaenaalen revolució zikowelii, toas aquests episerlia, carrer de Bertran, 81. da Sant
lics", en c a mpana-la del lams
Sidehrz
ea la capella de mÚsica del temple.
tretbat
i
Inter Fiavi Aedo, obtener
de Vart eacisnia els templadora
rapidament descabderate, ADS &erran havent-Se
grama:
questa companyia argentina, ere
Sembla que hi havia interéa que
A
misstervingut
la
maquinaria
camine que parteixen
dels pa:udonen les visions mes netos
"El be:c de can Yeti". Junnl.; "Gi- r.hami dciinitiu. Per aauell taal,
cartells fa "al?"
el doctor Guillamet Ini assistis per tal
9
eg""1°
a
te:eme
troma
els
utensilie.
Morera:
"Saspirs
de
5:agrie a Barceloaa i el record tY
cipis ale cuele hem alludit.
vivente.
intercomb f o histarao - americame, és tana".
que pegues donar la benedicció
Tel- sea art rnerave/kis encara vio e
'e
q ell, per a manedes de cine de
Agaf. un ato allunyats deis
Despréa d'algunee escenas u
companyies argentines que. era
les
,
da
din
peb a darrea hora el Gen ettat
monedes
centres on fermenten aquesta
gerds, igualment admirables,
ha iet menas efecte. "Mirasules" és dA; "Jo en sé una careó", Seres: ets que tinguaren le fortuna de ve'
va impossibilitar - ho.
re-la. repree.entar les protagonista
Ilevrats i por ate per una rutina tonjurat espreasins com a : gua- pmeeetee. ser. lamines amb cer- la aroma eruenr, i "Mirasoles' c a "Llizereala'', Carreta.
Els ftz:els, que varen acudir en implacable,
dea de diarnetre de alno pescatenira rarament ara.
del teatre de Dunas 1 . "Sedda G
El car,rurs de aardaniste que in Eigran nombre per tal de rebre l'anun- nentesa de comprovar com ccr- :arte i aspeates variarte del ca- tes, aleació da plata, (metro una clarnedieta tronada 1 eraSOP:d3,
vi andndat per :Anear dia ha esaat bler - , d'Ibsen. a les quals
ràcter dominant "majo" i !la- trossets petits del malea: metall ni fa rhare ni fa Pbrzr.
ciada benediccid, van sonar desil/uretamar les capar:ancles que mere, una destilada de tima i
aera darrcra estada a Barcele
surpúa pel poc nombre de gallea inCO5V,MIS pro-el:tetare, notes que es
•ienats.
1 discos del tamany de monedee
ara fa ILL:t5 Vint-i-dOS anys, lt ah'
ea realitzen a les nos-es iders/omitre
de vestits de diversas regions d a cinc peasetes cense /roque- Noten casar, paaents poca-soltee. mar(
Tambe va produje una decepcie el a
"La cita moda", "La Gioconda
Per ate atribuim una
ezempides. Senbla fet per uns gerfet de no assistinhi el Prelat ais gran importancia a les mani- espanyeles — una vieira de llar.
alguna altee obra de D'Annua
fidels que van assistir a la Salve que festacions que acuesta dies rE„eganYa integral — una ")^Cona a resultnt d'aquest ser- mana Quintero de Buenos Aires, perb
el ncm del qual en aquella éra
ta apotebstea i vertiginosa que val s'atan efeetnet eine daten- sense la grieta i el talent que de vee el
es canta tots els anys a la
e'ns ofereixen en el Lirou,
anava iatensament lligat amb el
efissabte de Glòria. Es va esperar pensant en i'efictacia que podes pos e la darrere pinzedlade en ciaras, entre el/es una dona. 1 gades han derneatrat el; germana QuinRestaurant. Billars. Tresillo
la gran actriu itahana.
segons sembla s'espera eneara tero.
bona estona que arribés el senyor tenir a casa neutra un estudi el magnific quadro.
Després de dotzc anys d'haver'
El públic rebé l'obra visible.. erinturar algun altra compli- ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS
bisbe o el neu delegat, fins que atent d'aquestes per part dels
al teatre, amb Iris els cabe
ment compiagut i aplaudí amb cat.
CONCE1113
BU1
NET
erient que ja no hi assistiria va co- artistas de la terra.
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rctirat de reacena, La Dose to
mençar l'acte.
Sobre aquest cerval es guarda
No vol dir ailb que l e s realit- esealf. L'ennert que la carneaSaló per a nocea i a:tres festes
blanca. Havia donar representar
Denla, din:Acres, a la nit, trucha
Tot això ha fet que es propagué. zacion5 que se'ns mosteen si- Myia nasa ha tingut en far-la gran reserva, anunciant-se que
Propietat; Hotel Coloso!', S. A.
a Anglaterra i aetualment ieu
de la Comedia una exla Espacia que el nostre senyor bisbe
guin per nosaltres l'ilnio mo- figurar en el seu repertori da- es facilitar una nota detallada lloc al teatrevetllada
Ilarga excureiG artistrca pela E
organitzada per
troba malalt
una vegadm, acabades les Vi- traordinaria
Direcció: BECAS
de: recomanable, ni menyis que gu ait i temporada s'ha vist
l'Assotiaci6 d'Estudiants dc la Un.rem vota pel sen alleujament.
aasn Untas.
respogguln del tot a les asuma - compensat amb un bit brillant. genclet
Me!.
de-la Cruz per

Arrys en.rera, a ternos dels
mbs eselatante triorate a Parts
de la rempanyia de Balls Rasa
era de Mr. Serge Diaghtlesvyl
propbeit d'unes reprcsentadons

eme dele que somnien la gran
obra, la cempleg a realització de
la lleva Apece; per?) Pi S'e, cm
noseltree creinm, les fites marquen etapes importante rece-
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Declaracions Discnrs Macdo- Retirada de Id. Pé- La posiciú dels
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Trotski
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qiiestiú Bessal'adhesil al president de la
Ruhr
de
de
El
sobre la
borista
de
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tabla
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Mosrou, 2I — En una conferir-da

concedid a als periodistes, Trotslci
desm entí que el sea recent diseurs
de Tiflis hagués tingut un carkter bellic6s i afegi que el Govern
dels Soviets esta disposat a evitar
sernpre i quan aquesta permeti a la
tot acte crhostilitat centra Romania,
Seatar6bia que decideix ella mateiin respecte la seca constitució futura.--11a1:15.

L'efervescència anti-bolxevista. La situació al Caucas
L6ndres, 21.—De Riga comunira,:r. a l'Agencia Reuter e,' que seveis:
Durant el mars d'una conferIncia
icicbrada a Riga per dos dirigents
5 tic:a:istes russos, aeueats declararen que el movintent ée vaga gua',yaya terreny per tot Rússia, malera: les mesures adoptades pels
.:.oviets, mesures que fins aqui han
stnit per evitar greus deeordres,
;ere que amb tot no consideren
rafirients per amagar durant gaire
temes el veritable estat de malestar que regna a Rüssia.
La coniuss:6 continua regnantal
eaucas, on els adversaris irreaorciliables deis Soviets refugiats a les
mentaryes fan sempre oposició a
les forces bolitevistes.
Fa deis oradors, parlant de la
Conferencia de Londres, ha expres
sal la seca opini6 que Anglaterra
ro ha de donar el sea ají.): financier alo bc1.xevistet, tota vegada que
ser,iria per mantenir un règim que
f5là destinat a desapareixer en un
termíni breu.—Havas.

EE. UU.
-Nova carta de l'ambaixador
japonés a Yir. Hugues, i la
resposta d'aquest
Washington. 21.—L'amba;..
;aje:. del Japó ha traroCs
s-erciari d'Estat, senyor He't-,tts-, una nova carta en la qual
declara que a la primera no hi
havia la menor intencid d'amerara.: la nació americana i que
cap deis parägrafs dc la mateisa tenia la significació que
ez.itcrradament Ii atribuirem
senadors.
senvor Rughes ha decla.
aan.. que la carta de Fambaircadcr !aponés demostrava les
tranques intencions del Gotera japonés i havia merescut
]'aprovació del gabinet de Washingtem.—flavas.
LA COMISSIO D'ARMAMENTS
DE LA CAMBRA AMERICANA
AI, IIONA EL PROJECTE
LLEI PER A CONSTRUCCIONS
NAVALS
Washington, 21.—La Comissa d'armaments de la Cambra
de Representants ha aprovat el
rojecte de Red per a construcetons nat:als el cost de les quals
s'eleva a cent deu milions de
dtliars.
Aqurst projecte eons.titueix.
cid lardi hrdl lord brd torclIhr
el primer pas per a l'aplic,acid
dels accrds de la Conferioncia
de Washingtom en virtut dels
qloals quedà fixat en cinc cent.c.os
nii tones e/ nombre de tones
de graos unitats do combat per
ai Estals Enils i Anglaterra.
El nombre fixat per al Japó
is de 300,000.—Havas.
LES INCAUTACIONS DE LA
LLEI SECA
Noca York, 21. — Durant e/
primer trimestre d'aquest any
les autoritats s'han incautat, en
compliment de la Ilei seca, hegudes alcohòliques introduides
taehlentarnent als Estat s
Znds per valor de deu milions
aeflars. Altrarnent, la polOea ciba apoderat de 171 auto mobile i confisca/ onze vaixells.
—Haces.

Incondi d'un edifici a Xicago
VINT BOMBERS MORTS
1 DOTZE DE FERITS
Paris , 21. — Telegrafen
Xicago als diaris que ura ine'" ndt bu destruid un importänt
nomble. En els tre'acils de sal_
aament han mort 20 bornbers i
n'han quedat geument ferits
deitze ende.—Ilavas.
"Hemeatainenn9entaimaantaa

"Es Poetas d'Ara"
Co llecci6 d'antologies dirigida
per
Tonina Gamas
Acaben de sortir els volums:
CARLOS ORANDO
ANT DIV NAVARRO

Di ssabte vinent es clourà la
serie de

ELS POETES D'ARA
arel) una petita antologia de
l' illustre Ifric mallorqul
N. CORTA

I

u.oemu

IllImuumuiniuteszusim

York, t, — Referint-se a ratera
adaptat pel partit laborista independent, segons el qual el partit ratifica la sera contiarea en el Govern, el senyor Macd enald ha (lit
que el partit monte fertnament la
sera política.
Deserés ha afegit les segriente
paraules:
tuarem sempre segens els vostres
Jo no puc garantitrar que n edesigs. Nosaltres podrem enmetre
error!, per?, la costra obra principal és la de ernvènore
nn selament a Anglaterra, sine, a tot tl mea, que el Govern laborista esta a l'alttea de la seca
labor.
Jo no • é, de t'-t' mareres el temps
que continuaren al Poder.
Despres ei seryoe Mardonald mar:testa que el Go y ern rerlitza una
laber salutifera i ajuda a ?a crearle
d'aro nou estt le Coses al min.
Declara per últica que esta
passt a continuar al cap del Govern
durant ¡orca terepn, contribuint ajad
a aqueszn evolueici,
Ero mig de grano aelamaciens va
éss.nr vroat en arerd d'adhesie al
Govern.
Alguna del:trate hauchen voIgut,
rerb, formular alguna obicccia. peri no vas poder der-ho, donada la
rapidesa anih qué la nerei6 va
ser vetada.
Es re :ami& per 233 vots contra netz
una esmena en la qual es demanava l'exclusi6 de l'cnscnyanea religiosa del programa escelar.—HzUNA MOCIO REBUTJADA
Len.lree, 21.-1 a Centerèrria del
partit laberis . a irle-cunde: ni ha cebutjzt una morid tenz-Ient a elliberar Alemanya de les sevea o:A:raciono en mat,i:ria de reparacions.—
Hayas.

TERIZATRMIOLS
Laoodres, drurneng,e sss secotiren almmes -"trazad:es simtiques al
Cormat de Drirby.
Dissabte tambè ozbi hagué, per6 de
menys intersitat.—IfTcas.

MORT D'UNA NOVEL.LISTA
Toris. 21.—Ccuraniquer. de Lem,Ires
que la novelli a ta Ilary Carelii ha mort

D'HONGRIA
L'Assentlea Nacional aproBIS pro;ectes de reconstitució
Budapest, 2i. — L'Assem.
blea nacional aprova en tercera lart ura aquesta matinada, a
dos quarts d'una, ei conjunt
des projectes de irt releí:ea'
a la reaonstituctd diDangria.
Els paràgrafs prinripals sán:
Primer. — Ratificar:6 i cs
Obligacions ccmprescs en el segon protocol signat per la Societat de Nacions.
Se gen. — Conceasid ríe plena
podare al Gavera actual, sial,
cona a qualsevcd alrre que poguda cons:iMtr-se.
Tercer. — Creació d'un Eanc
d'enissft3 nacional.
Quart. — AmortiIzarió per
cobrir un p reprelit da. 250 mi-.
ions de corones or. el qual ha
de quedar cohen cd 30 de juny
de 192 11.
Caqui. — Conclasici
cords arnb Franca, Jthhia i
gosihvia relatius al pagament
dels deutes anterior; a la guerra.—Havas.

Poitiers, art.—Durant la Mtereu
qn4 cite :ara reune:ira a la presentació de la seva candidatura pel departament del Merme., el president de

la Cambra deis Diputats, senyer
ret, el defensa de l'acusarle> que se
Ii féu erhaver trait la Repablea i
peeconitzl la tiecessitat de practicar
una política nacional, obrant amb fermesa respecte d'Alemanya i procurant
a rota co sta garantitzar l seguretat

de Fracca.
El segyer Piret retre despris
homenai-ge al senyer Poincari, inromparabln patriota, la perseveranb vohmtat del qual, que aronsegui les garanties que Franea censerta en son
poder. Ira permès als pèrtts comprovar la capacitat de pagarrent
mar.ya.---Havas.
M. PERET ES PREGAT DE DE-

SISTIR DE LA SEVA RETIRADA POL.ITICA
Paris. TI.-- L'ex-presideet de la
Carera, senyol P.anul Péret„ ha rebut recites cortes demanant-li que
desinteini dels reno rrOp A 4t9 de retitar - se de In politice.
També rehlit la visita del ministre de llinterier, senyor De Sole-en.
El n .enyer Ramal Péret ha visitat
cap de! C-o vern, ' enyor
llevas.

Col.lisions entre feixistes
i comunistes a Nioa
Niea,:t.—ATAC5t retati, amb motiu
de celebrar-se una funde religiosa a
honor de Bonservisi, i hcnedicei6
d'una bandera icivista, hi ha hagut
una coIli.tió entre feb-„i ll tea 1 encone.
rate ! . renultant m'umbrosos ferits.
Ar,uests varrn etser traslladats i aszi3tits a l'Hose:tal de Sant Roe.
La policia len practicat tornbroses
deteatiors —Haves.
grup de COZ111.1.15ten, dtzant una manifesteci6 febvista, ha provocat diversos ineidents,
nintiver.t la intervenciö tie la pel:cta. que ha rarregrt sobre la multitud, aronteguint restablir Verdete
Eta feixistes es refugiaren a una
Menten, :t.—Dura:A la celebrar:6
cíe. l'aniversari de la Societat Dante
Alighieei, els cene:mistes proferiren diversos crits sub---n i tre, otero
que es produis cap altre incident.—
Haca,.
IMPORTANT ROBATORI
Paris, 21.—F2 r:a.rquès del Fierre, eriginari de 11.érie, li bar estat
rebato del seu derniciii, diner i
joels per calor LiC 121*_3 de dorrents

mil icacoce —ata'. oro.
EL NOU MINISTRE DIE L'ARGENTINA ARRIBA A PARIS
Bordeue. :1.-11a arribat o. aeuesta
capital z1 71.7 . 0 mints • re dr l'ArgentiIlt a París. SeTly .?? AiVar2Z 7:4trín,
acumpanyat nie la seva seryma i familis—Hacas.
EL SMARISCAL LYAUTEY
A PARIS
Parin, a r. - .Ab :r a! ciad aeriS:tren
a aquesta capital el maeiscal Lyautey,

acompzr yac de la seta esposa i
¿ente—Haca'.
ASSEM3LE.A
SOCIETATS
DE LA CREU ROJA
París, ar.—E1 Coni.-ell general de
Llia-a de sent:etats de la Cree. Rofa. cele .urara :a seva tercera Assetnblea a
París ele dies 213
}lavas.

i a d..e

PARTIT DE RUGBY
Par/s, 21.—En e/ partit de rugby
que sita celebrat avui entre els

equipe militare angles i francés ha
MASARYK DE VIATGE
guati:,snt Anghterre por 21 paras
Pra ga. 21. — E; president contra r. -11a-as.
•asär7.-k sratirä demà dimars, • El, CONr,RES INTERNACIONAL.
diri g int-se per Alemanya a
DE CLASSES MITGES
Mcm`rroox hSuïSCaì, on passarà ' Berna, al. — LI Congrrei ime:Pacio_
dies,
i
despees
ereroun.s quants•
mal de clats:es
tindria líen del
tinunri, el reno viatge a Camova dos al eine de mir a aquatta C3r11`..
i Sicilia.
—Hateo,.
L'estada de Masaryk a Itälia
s'allargara duran/ algunes setD'ORIENT
ina nes.—lla va s.
EL MOVIMENT U/MERC./AL

A IT.ALLA
Roma, 21. — Lee imporiacines de mercaderies cstrange.
res ele dos prOrnera memos del
corrent any han arribe a un
valor de 2.727,022.698 bree
contra 2,636.628.0e9 /Mes que
correspomea als mabeiros meses de l'arty pelee. la qual cosa representa, dones. un auge
ment de 90.39 .1.669 tires.
Les espertaciore d'Itälia durant el matefx perfode pugen
a 1,943 218.947 liras contra
1,545.741135 durant el gener
1 el febrer de 1923, de la qual
enea es desearen un augrnent en
les exportacion s de 927470.812
L'excedent d'importacions aotire exportacione se easer per
tant de 783,843.751 liras contra 1.000,379.890 corresponents al mateix perfode de 1923
o siguin 306,e76.143 lires ntenys '

La situació a l'Irak
tats assassinats
probable

DipuCrsi

pagdad. al.—Es preveu una
crisi ministerial provocada pele
meneige dele elements entrerrils!es. Ean estat aseassinatS
dos diputats que s'havien mer trat !enrabies a un atord en.
Ire Anglaterra i l'Irak. essen
trobate llurs cadävers cosita a
punyaGades, un d'ells al carrer
i l'eltre al neu derateilie.ealavas,
DE aTROVIA
UNA ALTRA ESCOLA MAESE.
RADA
Parle. 21. — Telegrafien de
Gonstantinoble al eyew-yetre
Berald" que ele turca han tan.
cat l'escena de Medicina que depenia del Collegi americà de
dones.—Ilave

•
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EL GOVERN DEL DIRECTORI MILI
EL REI, PARLANT AMB PERIODISTES ESTRANGERS, HA DIT cyut
LAMENT UN PODER AB SOLUT POT DUR A TERME CERTES nermatii
NECESSARI: SEGUI X ESSENT 'ESSENCIALMENT CONSTITUCIONAI4
PERO Hl HA MOMENTS EN QUE CAL INTERPRETAR EL DESIGDKTi
POBLE

Paris, cerdas poli.. ELS SOCIALISTES DIIUGIRANIJN MANIFEST AL DIRECTORI RECLAtfc's d'aguaste capital ~bien
MANT EL RESTABLIMENT IMMEMAT DE LA NORMALITAT CONSTITUnitestrar-ee deeitejosos que la
Germiesid de Reparacions cero- CIONAL, L'ACABAMENT DE LA CUEREA DEL MARROC, QUE ES FACIN
plati i precie] la seva decisi6
EFECTIVES LES RESPONSABILITATS I ALTRES DEC/S/ONS D'ACORD
de d'Alune, aprovartt les =ellaSiena formulades pels Comitès
AMB LLURS PRINCIPIS
de pelele 1 acceptant els metoa
de s que n'hi prepoe.aren.
Es prebable que el president
CUSELL DEL DIRECTORI nua essent essencialment constitu- de 1 . 3 vuit bares ha comerse«
del Consell eereyer T'encara
Madrid, 21.—A la Presiden_ eioncl, pera hi ha moments en la a Oseee el punt de partida en
eremuniqni eviat els sena pern. oia abs
' reunit aquest metí el histeela en tra4 cal interpretar el los relacione entre el capital i
alimente a la Delegarid france- Direeteri sota la presidencia del desig
poble."
ei !rebele Fe control sindlca)
sa, Sutjant. desitjable que la
"Espanya--acaba dient el mate s'aplica ja en mo lan paises, ea
merquen de Magas.
Ccmiesid de Reparacions eepeAquest, ea terminar !a reu- narra--estä travessant tina era d'u- mottes Mrtastries. N9 pretenena
cepr e esament, la part nid, denä la referenzia mani. nid sagrada en qué és necesitada arruinar els patrona. l'oteas do -e
que eterrespen tite geverns
fee.tant que havien Informat des la censura.' Referint-se a la de- fiar la sanci.6 que el treball hai
i a Airmanya, reepeetivament, generals cobre determinats naportada d'Una:muno, declatt que crescr un collaborader de l'oa n ea que es refer-efa a /'aplica- cumples.
a la seva manera ele veure es per- bra da la precederla per per4
cid del pla propreat pela .0En dele que estudi el Con. fectareent compatible respectar l'es- friccionar-la i augmentar-la. El
rits.
sell teu l'inflarme .relaeionat cripter i combatre el polemista, en regim capitalista utlIita elg
Aques/s eepe e ifiearen que la amb la proposició presentada honor d'Enpanya.—}lavas.
obrera lent-les es-lau 3 de leg
cernieeid de Reperaciens tO per la serene, de Ferroearrels
cosen; contràriament el sociatefe els podara per resoldre de- i Trareiti electrice.
Un manifest que els socia- lismes aspira a esclavitzar leg
termines Melle relathes a Vertarda
no
es
reunirä
Aqueeta
coses en benefici deje obrersl
ganitzacid d'aqueet pla i la Co- el Direeteri, pereutt els gene- listes trameten al Directori
El principi del «antro' ja lade
miss- id haerä fer-ho atad im- rals verals que etl formen han
Madrid, 21.—"El Socialista" meten les lindestries proteglei
mediaterner td'eeseetir a la inairguracid del d'aquesta nit publica el mani- des per l'Esta t . El die de demid
Els ternice fitaren enea a re
fett quo ele ebrers eorialistes s'imposarä.
Crtn gr5 5 Naci o nal eathlie
, ereranie.-genlamti]qus rarje.
espenyes Herraran al Directorl
Afirmar que l ' aspirar:dé de Ist
melare frereo-bel guee de la
el dia de la feela del primer de classe treballadora do soclallt.
NOTES DE PALAU
ronca de la Ruhr e-eren ahanzar
els mItJans de producm16
Madrid. 2I• —Aquest. mati ha
&enceles o, transformades en tot
mal".71 . rtalrefeei A s eirtensesstm, de canvi. — Heu' aquí un del*
eri que Oferei3i obetneles o e- despee:e anda el rei el contraper le qual ens veiem obli- punta essencials del socialLe-d
fe-alees per a la unitet ece- enteran merques de. Magna.
Terrninat el des pa t x va rebre gats a fer-ne ein resurta.
me. Leuny de resultar red que
rerniest deilemanye, fan sois
"Per acorde deis Comités na- ele (irga/lis/ates obrers preteuere
el sobirä la segiu;nt audiCautta
Tien eque st e hart excielitat P
cionesde
la
Unid
Ge.neral
raill!art
el repartiment de /a propietej
pla dele perita.
eirnerals eenvers Galicia Be_ Treballadors i el Partit Soria- reafermen amb mejor justesat
En verte d'afee. França i
lista
obrar
esmanyol
—
diu
—
- objecte altesi Jerdi Soriano, direcler acordaren fe.r lee seg .dents de- a aquesta aspirante la necessi-i
Pelgeta podran Ase er
d'Aeranäutiea Militar; centra
tat de subordinar els golgs
eollicitx qiro -,encaminadas
mandes als Poders constituils: divicluale ale collectius. La
pro j
a (-enviar la gerantia'econerni- almirail ?enyeta. :lancee Cortan.
Reclamar
del
Govern
/a
UnjeGervnjal i eere.-er
pietat individual dais mitjan
ea que ctene sdueix l'ecupacite
mediata
normanda!
constituolainspector
de. la Reehr per en sistema da gi Erheniene,
nal.—Ee ¡a vell q-u€; les derean_ de producció Os el clinioni del
control rnéa l'arer e a eondicid de aligere, eenyer Fluard Sem..
des del primer de mes' aquesta mal, engendrador de tluites fra
lesTe
i
Cerenel
i
senyor
'tren
reue el Reich vele 1 accepti les
elstra la que encapeall; ei quan licides. La propietat individual
Par
Sänebez
Alvarez.
dispeeinfor.5 legislatives i estafurcionaver. ele Goeerns que ve. en principi, ,eä en cris!5
Le
ataba
Yint?^rin
ha
rehal,
en
bleaai ele oreenismes neetissecien oficialment ho demaniteem, rivelitzerid bargesa ha romplerd
la seca misele històrica, 1 n
rae per a la conatiturid del Barte audiencia la marquesa de Sal..
he havem de dimanar ara amb
Ne
a
4
.
e
i
irt
barene
45 presumible que el progre
d'ernessid i altres extreme can_
rek metal.
i
ITerMlitO.
ena
tinguts en el pla da piorlts.•
rorganizacid obrera i socia- vagi a detenir la seva obra. le
el
rei
taerla
aesietirä
A.03:
o5l1
Abans d'abandonar ele seus
lieta no s'ha tacat ami) ele vicie antro cap al caos, sind contrig
actuals raitjans d'esercir pres- n la eeeeid inaiTiral del Con- de l'antiertenarla vella política, ell; el caos ja eristeix en e! re./
d'eduencee
letlie
Free
nerienal
ce
Franca
deAlemae:ya,
cid sobre
del trua l règim el Directori ha giro capitalieta.
Que la Societat de Molote
eitjeria qu s'arribes a un acorte escolar gen se telebrarä al Ist la reviid de a-alors- Ad'arme; amb els cEuta referena Pelee princep d'Astúries sacie- verearis i arnies han reconcgut es dertsercratttzl sesiona propeang
la Federació Sindical d'Amador.'
a l e e 1, anrions que batirla ataele eartillee i'hearadesa demostrada pele dam.
¿optar C33 que Alemanya no listo al repertirnent
E715 interessa la sida.
qua en nora del l'irolidari han
mes
al;
soldats
'que
mie
i
pre
romplis lampeo ara tot el re- e'han clislinget per Iher aplica- feervingut en els negocie pil- nacional, i dins de cada país
latei a l'e:enmeló de les neves
beitte.
aspirem a fer irnpossibles les
. id u rEecola. Militar per
rendielens.-11aene.
El Directori ha declarat
guerree. La Societat de Naalong
ere I fahet .
sea proeasit de convocar el país
no és un inetrument perfecite.
L'e ete Se criebrlrä a!, rpiiPPrci u;', Inudemenl, concedeiel el Tete els eonflictes entre l'Esla
El Govern francés fa saber se9.
a I'lleme en el qual posi pot i ha de resoldre'ls la SoA l'església de Ice Calatra- Peder
cietat de Nacions.
el seu parar a la C. de R. ves es renal abir el capitel de la seva ccriflarea..
obrera deeltja
L'erganitzare6
El mía ea cep a la !libertas i a le
Parts, 21. — El Cerero ha tes ordres rradlifSre, areola essis- el moment de la reforma
de
la
democzacia, 3 a a.rest cami estol inscc:tifer.me:at ame la Delegació
fieneia del rete
rormalitat
constitucional
per
crita la vida de la Unió General de
francesa a la eleteissid de napaexercir ele setas drets, corn he Trebanzeors i del para socialista
reciens, fent-li saber la sera
ha
fet
eerepre,
a
la
:bel
del
see
telegrama
obrer espznycl.
Un interessant
er:rea sei-re la penereMa
eerse por da cap fiecalitzacee
Visca !a fraternitat Universal! Visperite.—Ilevae.
per la =tedia red q ue en la ca la paul Visca el socialisae Teten.
d'En Primo de Rivera
res ta- gajcoul."
Madrid, 21.—.1 la Pres.:en- :leva acluaeid, hi ha
STRESEMANN DB, QUE PER
nebrds, sind rl desig de laborar
Signen: Francesc Largo tAballz.n,
ACCEPTAR L'INTeOneeE CAL cía han facilitat el ecgdent te.. per un mere de mejor justicia Francesc Naer. TOMe5, Andreu Sis erna del general Prieta de
/e:Int
da
la
Lia
proi6oto
rele'E SiGLIN COMPLERTES /Uvera el eter.treaelmirell Macee: eeeial.
guano- bo•it, Pan Iglesias
DETER.MINADES CO.NDICIONS
"Valla arribar a 'Valencia,
Des
de
1909
a
del
Mamo.
—
PRE'rIES
quan rea era poseibie agafar p
L'afer de l'exprés
treee aquee;a guerra es tunea21. —Al "Zeit', Stre_ reepree; i he la-.-4 dernä, per
ra i contra ella ha claniat
arr:bar dimarts.
d'Andalusia
eemanre juelif esa l'aceeptemd
sec i enstee eepanyel. Pedem dir
l'infeume dels hernies, ; efegei:c
Mai pot imaginar una reeeppuede
este
amb
e:met
ue
tot
DELS
AUTORS DEL CRIIC
rieet per tal qu e el Reich acesep.ti ate tan en t neiasta 1 unten-eta qaltee-e en aquesta qüestiti. Alai UN
aprese neu rempremie, preci- cona la diepeneada en tot el ea. l'econemia gusleyarä i Espanya,
SE SUMA ?
rel, ta que guinea, pobles en
a pea siguin complertes
en clave tea hi perderä res.
Madrid, 21. A primeres heces do
;terminadas roe dieins previas. masera i ami- tetes Unes reptesQuo os fardo efeottves les la tarda contened a cárter a Madrid'
eentaeiens i veinat, han aorta
t—Hayas.
resoonse leilltate militara 1 cl- el rumor que la pedida baila amase.
a saludar-me amb inigualada
! efusió, aclaraant Lepanya, el Vila derivad-es da la intervenold gin descaí uit dele autors de t'aseas-4
en la guerra del Rearmo.— Fea einnt i rabatari de is =boleara d'Anrei i el Directori.
3.1U5SOL.INI HA ESTAT
A Gastelle i L'arriana, 50,000 Ironesira minoria parlamente.- dalus:a.
DA DE, RUMA
Des del día que es dup.: noticia del;
r.a la que defenc amb
goma, ea—Arpen mati al relpite- personas rellan e-empelle-al bree
crim, la polla tenia lo sospita de quij
aquesta causa popular.
li. i ate un gran crimen:a!, el se- arn?g eiteues.
iguals den:anee. —.a, :le es per ven de- u.-, ir.dividu, aatic "croupier", 1:saltead:
En robles caleileris
nycr Ifuseoliiii ha tito ,: noruvriat
stg da menlanga, que el ptable al carter de Taleda nos, hui* desa
taiä de Rema, davant dc nombrosos deinostraractr,s d'afecte.
aparegut de Madrid.
la nes. ce ceneie, sind per fer
precia
Tole
Espante
a
autoritate.
parlamentaris i
Fa cine dies, algens agente noarnal
ebra, i te fe en leasdevenifeo la justieta. Es deura de
El senyor Mueseeni ha pronuncia tra
der, .segura eee representem
consetkereila el que es facie a Practicar un registre a la dita case.;
are eloqüent discurs. er. el qual ha reaquesta ¡omita del
i ha pmo- una !crea e'epinie.ettligate a no efectives aquestee reseonsalii- tonfirm.ant llevara
cordat les glbries
que el llogater que l'hableva haviah
Cree que este pa
Itiats.
a la elutat el seu ande
més
defraudar tanta eeperanea paAmplia amestia per a lote els sor.it de casa. sera el dia anterior di
. espleadCT.—Hrrae.
presos! pr000ssats par denotes
triatica.
Arni, a Valencia, can-pulsa- peittics ¡ soclals. — La preni- • S'ignora ei en el registre fet la pot
ra opinió necament sei-re ocu- ea i ‚'han mannestat lícia troba sigan inici sospIttis e ei arel
"TELEGRAMES DE LUXE"
par-noe assurrip t es majar hila- ja en aquest sentit, i avui és is que s'emporti detinguda la mulleg
A r ELAIGA
incloure- del "croupier".
Bruesellee. 2!. L'Adminise res.Li 1:traga que ealudi a S. 11. una carlee-Naced notara
tic ea armes-lee demandes.
Aquesta. despres de prestar dele.
treeee telele:Mica inferrna que i el Directori."
Les presons es troben plenes raci& lau ¿educada.
salat inaersurarä el servei des
d'hornea per detieics d'aquestes
La rratinada anterior, i sense do.;
"telcgrarnee de luxe". ActualDECLARACIONS DEL RE1
danses originats a eonseqüe.n- n .-se'n connoto, acudí al seu
meta l aspes' teleararna es trael ciR Antoni Teruel, "croupier", suola
d'una
política
acabada
D'ESPANYA
ba erts actualment a Suissa 1
13 de eeternbre. Pe continuar posant - se que se n'anä a dormir.
exeeda, serv'int eohretei. per em.1"iir'e. i g i—En uta .conferAncia rae/leer-se sane-loas eriverissibijeav mntrimenie. naivemente,
Aquest mati ele ‘eine de la eieli
sane
er
redactar
del
"Fíeslearada '
mes per apreoitserons de carhcteeleaneirC, e5e.-1.1.2v1:1.
garo - . S. Me Aliene 'XIII ha de- ter perl itae , quon e1 que les numero les del carrer de Talado
claras que tenia la inteneLi d'es- tpm,rpeuenarteent dh erinfurv
estaát deposats hau otat aerpreses pel SOt011 pro.111211113111C35911111311111111131
delt al disparar-se una pistola a lentiuejar enguan y a França i a An111
Ta.
glaterra.
Que s'adoptha lee mesurea serien' de l'ha.bitaeiti de l'Anteni
Referint-ee a Lt situarla polItica necassdrin que tendolxIn a reinterior, el rei deelar g <rae eis Ge- solera la crlel del treball 1 la rticb.leguidament m'u doni aNis • la
8ORTIRA CAP AL TARD
111 veras que han pre.cedie lacia-el DI- carnea de ta vida— Cada ve- ;sellan, que ohri hs porta, trobaat al
111 reetori maliter arreacaven de beses gada e, mes gresca "a crisi del
concrecions que no s'adaptas-en a la trabe! 1 mei cara la vitea, a
d'unal tret
de saalngea.p4iftati Teiieg!. d'rnaonrtbass
realitat del país. Afe gi que tunli. desgrat de tel. el teue ala fet.
EI lut,at t'a* pereonat al Roe del
essent
pedalee;
d'en
acord
nua,.a.
rorganittacte obrera., sanee es- eucceA; estant en aquests momentl
entre Eapareva i Frenen respecte la
DEINOAT Al. PATRIO
obligada, ha lonat solu., praeticaut diligencie,
railesA marroquina.
Sr*
Mane sempre, sanee deber mai
oapi la peacia que mona ele
Digué també que, coca sempre, es- escoltada. Espanya neceeet a antecedente de l'Anteei 1 el 31:41 es.
tä dispcsat a obeh• la 'dureza del nivetlar els sena preikuposlos, (rally suieddi, sigui en dele estora ol
poble i servir el paN, ut prtrucr acabar amb l'enorme ¿elite gua eompiicaes en l'assomeitrat i robatari..
lloc cono a espacial; i en segun com
Zspitendlds drimixos de co.18 e monarca. "Zis estrangers—diguó crmenmeix la teroera part deis de l'exprés d'Axelalusla.
Se sabia qua maese indiside aa
lora, caricatures. text cabo- • —no saben isítjar sanzraent Es- rnateixce, sanejar les secas fie r6 5. Ele deu manaments a
paaya i no iban fet cabal que l'ad- naneee, transformar lea ponte trobava en una sintacld eeentandra
riquesa. Quan es :erh aques- molt compremesa. Venduta del
guardar en el dia de Sant
venirnent del Direclorl no és mis Ge
erhe se san que atul a Mea atea a
que la primera fase d'uns camele ta renovaeid7
rd4 lzos 1 test
Que es prOmulgtg una Iba da pagar diversos detraes i la
Taco» hi hja°d2ra
que s'operaran ulteriorrnent. SolaE dedicata a >e lioniaerrea
anule un peder absedat pot dur a eontrol ahelee) en les Incide» •eva rielar ano pesa*". an,001
-Unge redes relortnes.el rei ccatie. Uds*. — Avui la jornada legal'. desaparkiser.
na

:Avni, dimarts:

EE1 Borilloti

Jordi!
:Sant
e

•

lerr—llegr
DIszWfl eieri.es

LA PVISILICirrt
.301 «poma, ea fuer .ðetin
la da a ama vena,
k portera, es altar a netejar,
trat qUe uo poda entrar. Ha
anima a la malicia, la qual amiba la
porta a ten-a. Dins del pis trobaren
atort Antoni Teruel, amb una bala al
poi; dret. Sembla que feia estona que
lo era mora
a *• ba reaNtaat aria inspeccia ocular trobant-se dues pistolas: una tacamada, del calibre 35, amb projectil
oemblant als que cauaaren la mort
a rambulant Ors; una altra gran,
Browning, de la qual se sirví per
Suicidar-se. En una gorra trobaren
una gran quantitat de monedas d'argent. També se li trobà una gran
navaja, un exemplar d'un periòdic de
Madrid amb la resenya del crim, diversos rellatges d'or, un portamonedas d'argent, de senyora, diversos
dècims de la rifa dels quals els rinires han dit que no havien arribar.
A l'estoig d'un paquet de cigarrets
ha escrit la següent lletra a la seva
esposa:
"Que no es culpi a ningú de la
meya mort. Jo soc l'anic autor. lie
estat un gran canalla, però no s'ha
de culpar a ningú. Vaig seguir els
consells de mals amics. Sé que arnb
aix6 ce donaré un gran disgust i un
mal trago. Ja saps que festinia
ten Antoni."
També ha estrit una carta al juega, paró s'ignora el que diu, parqué
es té amb gran reserva. Se suposa
que s'hi detalla el doble assassinat i
robatori. El jutjat, en sortir de la
casa, portava un maleta
S'ha pro:tibia als periodistas parlar ante la sebe esposa, que es diu
Carme Aguirre.
Entre els rellotges trobats a casa
gen n'hi ha un que coincideix el
seu número amb un deis tramesos
per la casa Coppel.
Durant tot el dia s'ha agrupat un
nombrosíssim públic davant de la
casaAntoni Teme l representa uns 35
anys. Era brú i es pentinava enrera;
duia bigotet i barba d'alguna dies.
Es ven que anta a casa seva aproStant un moment de distracció deis
encarregats de vigilar-lo. Tancà la
porta deixant la clau al pany. Sopä.
Se suposa que agafä el revòlver per
defensar-se i creient que seria inútil la resistencia se suicidä.
Portava al damunt unes mil pesSe trobaren tres contractas
sattes. Se
d'inquilinat a nom d'Angel Ors.
—
A una pasteleria han cridat l'atenció dos individus que hi entraren
acompanyats de dues dones i es teagueren un bitl/et de mil pessetes per
pagar l'impon de guarra pastels.
Las senyes d'un d'aquests individua coincideixen arnb les d'un subjacte que cerca la policia.
El paateler, en asaer fora els
das aubjectes, mira al bitilef i
Li vaia dos foradets d'agulla.
En donà coneixement a la po-

licia.
La policia suposa que els lladres tenen la major part del
dinar amagat a les afores de

El parla ha acabat marb duo
gola a un a favor de 'SepanpYl.
TOPADA D'UN TREN
Madrid, 21.
En arribar a
l'estació del Nord ahir, diumen-

ge, el tren

mixt

de Galicia topa

amb els topetona de oontensid.
Anava ma g ma depressa i no es
poda aturar,
Han resultat ferits sis vialgers i dos guàrdies clvtls. lote
lleus.
LA QUESTIO DEI. BANC DE
CASTELLA
Madrid. 21. — Ha estat nnmenat jutje especial en la cansa del Rana da
Castella el sarros JOSCP Datan
El ministcri fiscal tosté l'acusació
per a tedl.
L'AJUNTAMENT I LA DIPUTACTO DE NIADRID ESTAN
D'ACORD
Madrid. at. — L'Ajuntament i la
Diputació provincial han arribat a las
acsa-d respecte a Yanquis:ció pel municipi de l'adifici de l'Hospital i solare
adjunts.
L'Ajuntamant ofereix abonar per
per aquests snlars 6 milions de pessetas. que pagan en el termini de
sis anys.

cili.

La desgracia ha produit general
consternacier, especialment a Sallent,
d'on la majoria són seins.
De Manresa hi anava la senyora
Aguada Puigcerver, la qual ha sofert diversas contusions.

Darrera hora
ADRI)
DE L'ASSASSINAT DELS AMBULANTS DE CORREOS
Madrid (rebut a les a'zo de la matinadal.—Aquesta nit ha estat detingut Joan Fernandez. ex-empleat de
Correas, el qual. comitrit a presbicia
del xofer Pedrero ha esta; reconegut
cene cl que llogä
Noticia be aquesta nit aiea estés
és que els tres individus que en unió
del suicida cometeren els assassinats
estan a punt d'ésser agafats.
Es deia que un creta, Francesa
Piques, que es el que proposis el negoci als altres. estä en poder de /a
pollea. Es trobava a Martos (Jaén),
on hi té un establiment de quincalla.
Eis altres són a Madrid. Un és
conegut per "Honorlo" i labre per
"Pepe el Coronel", car sembla que es
Ni d'un coronel.
Tots quatre eón jugadors d'ofici.
Sr. sap que quan deixaren l'autora/Mil a Madrid. anaren al domicili
del suicida, on es repartiren el robatori.
larannori té una casa de dispeses a
Madrid.

DE BARCELONA
UN HOM QUE ES MATA
A la segona porta del pis primer
del número 147 del carrer del Comte
de l'Asalto a dos quarts d'una s'ha
trabar penjat amb una carda a la
porta de la seva camera. Ricard Oliver, de cinattanta quatre anys.

Madrid.
,

Se suposa que el Teruel s'ha
dieldat a dos quarts de cinc
riel mal'.
El jutge ha trobat, amaga
en distintas parts de la casa,
aiveraes quantitats de diners.
To nes! tenia 26 anys, i era
de Linares. La portera ha dit
que havia vingut a la casa Vandernä de cometre's el erina. Di- a
Mutis tornä, malalt.
Feia dies que la seva casa
era vigilada. Es creu que en- a
tra al Seu pie, sense asear vist,
per allä le.s onze de la nit.
Se /i ha trobat una maleta
en la qual manca una cotrelja
igual a la que es trobis al coll
de l'Ors.
Ha declarat l'esposa del suicida que s'ha declarat
ce de Passassinat dels ambulants i ha manifestat rp:e un
nitre deis autors as un tal "Paco", que fou expulsat de Corretee e as fill d'un tinent coronel de l'exèrcit. Aquest
du s'ha eseapat aquest mati (le
la casa de Teruel, fugint per
les golfes"
El jutge de Caninva ha (lispasst que el que s'lla Daba,.
cotxe-correu sigui tornat a i
Madrid, i ja ha arrihat al Corren Central. Allis s'hi troben e
nombrosos Utols de la Deuta,
des de 500 a 50,000 pessetes.
CONORES NACIONAL D'EDUCACIO CATOLICA
Madrid, 21.—Al Teatre Reial
ha tingut lloe aquesta tarda
lacte inaugural del primer Congras Nacional d'Educada) GaMica.
Hi han aesistit els reis.
Magaz.
Presidia
La Banda municipal ha barmonilzal la sessió.
El doctor Reig ha fet elogie
el Ca1011CiSM e dele reis i expu_
ca el sentit del Congram.
El poeta Sandoval ha llegit
una varsca.
El pedagor p anyor Cuero!. fa
una bella Honra a la maternilat
1 a la dona aapanyela, tan plena
de religiositat.
Finalment, el general Magan,
deapras d'unes frasea d'humiltal, diu que per a l'acta cultural
VIS significa aquest Congrés, el
Govern el veu amb simpatiza
. S'acaba ll 'ate donant visques
Eapauya 1 als rete.

FUTBOL
Madrir411.—Aqueet metí s'ha
*idee un parla amielés entre
ei Catib Daportiu Eapanyol, de

CATALUNYA
MANRESA
Datgricia a Baluaroty
Diumenge, a dos quanti de dotze
de la nit, tornas-a d'Avinyó un autbmnibus de Sallent portant una
companyia de nimias aficionats d'aquesta darrera pobladó i de Manresa.
Eli estar a un pont que hi ha a la
vora de Balsareny i, scgons ~Ida,
per haver-se romput el fre, toparen
contra un arbre, amb tanta violencia. que l'arrancaren de anca i arrel
i s'estimbaren per un terraplé des
d'una aleada de t3 metres.
Dintre laaninibus, que queda amb
les rodes enlaire, iii havia 14 persaties, resultant rotas mes o ntenys lesionadas, algunas ben gnus -1 de
moment un de mort.
Aquest, anomenat Amadeu Oriol,
siria a Sallent, on ida de contramestre. El seu cadàver ha estar portat al
cementiri de Balsareny.
Els abres ferits han estat convenientment atestas per les iautoritats d'aquesta vila i més tard gaire.
bé tots acompanyats a llur domi-

• La

Crema dertal
cientifica

Lß 'P Ti
s'ha introduit en
tots els paisos
amb l'ajut
espontani de la
clase professional

VALLS

Esport
Conferència :-: Renos
desestirnat
Altres novas
Diumenge passat, al camp de l'Atlètic Vallenc, se celebra el partit
de campionat Vendrell-Torredembarra, guanyant els darrers, per
gola a o.
El Valla Esportim al camp del
Ginmastic, es defensä brillantment
de rescomesa deis tarragonins.
Triondit el Ginnastic, per 2 gola a o.
E Iniateix. dia comenaä el "Trofeo
Comarcal". J pgaren l'Arenas de Vilallonga i el C. D. Alcover, amb
el resultar de o a t. i el E. C. Vilarrodona i el Räpid, de Valls, amb el
de o a 6.
— Dissabte, davant de nombrosa concurrència, el scnyor Francesa Blas: i Vallespinosa dona per
segona vegada la conferancia sobre
"La Paasió en un poblar d'Alernanya".
— Dijous pasaat fou portar a la
sa ya darrera estada el cadàver del
que CO vida fou el senyor Francesa
Miguel i Martí. Tenia 7 3 anys i havia cstat regidor del Municipi pel
partit republicà.
— E/ gorcrnaclor ha cornunicat
que per reial ordre de Governació
ha estar desestanat el recuas presentar per l'Ajuntarnent contra la
disposició del Govern civil concedint
un termal{ de 3o dies per satisfer
a R. i E. de FEbre les quantitats
no pagados en concepte de canon.
ja diauérem en una abra ocasió
que l'asniciaada companyia signa un
contracta amb l'Ajuntament, alta
gant-ae voluntarianiant a respectar
a Valla eh mina/ruma aleshores existents. Avui ja no resta a l'Ajuntament, per fer valer els saus drets,
altre maja que la via judicial.
Els industriala valle-Tics que tenien
per segura Ilur victaria, mis que
per res, a causa del canal de governants, han restat aclaparats 1
encara no han reaccionar. Ja acunan
cursi alio prendran.
— Han estar comentadas a la
ciutat les manifestacions de l'alcalde de Reus Foltre el desean, dominical. El cornees de Reus es plany
gue no s'observi a Tarragona i
— La societat de caaadors ha
elegir la següent Junta: President,
Pare vice-president, Francesa
13Iasi; secretari, Tomas Balot; tresorer, Lluís Albaas; comptador,
Antoni Aluja, i vocal, Joan Roca.
— Un dir de la setrnana pastada
celebraren Ilur primera reunió a la
Biblioteca Popular els Amics de la
História i de l'Art a Valls.
El senyor Fidel de Moninas Ilegi uns fragments d'un traban !,.^t/
"Notes histarico-agricoles del terme
de Valls".
— Dissahte pasme la malicia, a
l'hora de l'arribada del tren de la
nit, aturà tots els recadera local, i
es féu cauce cte tots els diaria que
portaren de Barcelona.

Actúa com a

MEDICINA
PREVENTIVA
DENTISTES 1 METGES
en coneixen la fórmula.
Consulteu-los.

Basta cobrir un
terç del raspall
quan s'usa

SUMES

KOLYNOS

Aesociad6 nava
Futbol :-: Forastera

Dura dos mesos

S'ha coußlituit l'Asanciaci6 de Vini aViticultors de Sitges, tenint per
objectiu el fomentar la venda i exportació dels nostres famosos vine
moscatell i malvaaia, i d'evitar, ensems, que es falsifiquin lea ames
marques.
— Diumenge passat jugaren a la
nostra vila un partit de futbol corresponent al Trofeu Germanor, l'Associació d'Alumnes Obrera de Vilanova i el tercie local, quedant vencedor aquest, per un gol a zero.
Pea abans de finir la segona part
ele vilanovina es retiraren del camp,
, per no considerar el set capita de

usant-lo
tres vegades al día
ras e aseaban.
i'..' ð •
s.„..,,•t :16
lae,uassi

(111.,.> •

PALAMOS

Dues notides
Diumenge passat tingué Boa al
casino "El Port" un escollit concert de sardanas i un lluit ball, a
arrea de l'orquestra "La Principal
de Perclada", veient-se molt concorressut.
— Per a la festa major d'enguany
està contractada pel Casino La Unió
la renomcnada cobla-orquestra "La
Selvatana", de Cassà de la Selva.

7
,
a.a•

carne valle% el gol que els toa adjndicat en contra.
— Són en gran nombre, superior de rnolts al d'anys passats, els
forastera que han vingut a passar
les festes de Setmana Santa i Pasqua.
TERRASSA

Cadàver identificas :-: Nova Junta
— Ha estat identificas el jove sindicalista mort al fer resistència a la
guardia civil amb morar de l'atracament comas a un dependent de la
casa Arch i Trullas. S'anomenava
Rafel Molina Mercader, de 25 anys
d'edat, habitant a la barriada de
Sans, de Barce l ona
— En la reunió convocada per la
Societat de co-propietaris del teatre
Principal fou elegida la següent
Junta: president, Antoni Torrella i
Sagrera; vocal primer, Ramon Dril i
Ras; vocal segon, Delfi Sanmartin i
Montfort; tresorer, Miguel Mogas
Ballber, i secretara Josep Gall i Barata.
BADALONA
La paraula orientadora i eloqüent
de l'inustre canonge doctor Aelorts
Ribó, consiliari del Carate Catana, tancà magistralment el cicle de
Conferencies Quaresmals que, amb
èxit notabillssim, han vingut donantcc enguany a l'esmentat Carate, que
realitza una actuació de formació
religiosa-cultural digna de tota
lloança.

L'ample teatre del Carate es troba y a totalment ple, ocupar t la llotja presidencial els reverenda rectors
de Santa Maria i Sant Josep, doctor
Beiles i mossèn Rifé; el cronista
municipal senyor Granger i la Junta de l'entitat.
Prèviament a la conferencia Ungué lloc una selectissinia audició musical, dient amb sentiment i gust
exquisit la sopran zanyoreta Colonia
Casals, acoMpanyada a nteravella al
piano per la meryareta Carnee Galera, tres halles admira de l'Apelles
Mesures, la iostra ida canaó "L'amor
s'envola", de Weckerlin, i l'encisadora composició "La primavera", de
Wolf. La tasca perfecta de les distingides i gentils artistas fou pretinada per l'atatitori arrb llares aplauda
n-cnts, mereixent ele honor; del bis
la candi de Wolf i havent denles d'as
ser cantarles dues bellas composicions fora de programa.
Abans d'entrar er. l'exposició del
terna "La llibertat cristiana'', fau el
doctor Ril,ó algunas consideracions
preliminars, recordant la darrera vegada que, a primers de setembre de
l'any passat, tingué al goig de
orlar als socio rIcl Carate Catana, i
fent notar que la sinceritat i claredat amb qui compre s'expressa
obeeixen a la conviccia que té que
lio lia d'haver-hi sordina, ni cap Ilei
d'exenta'', per esposar i defensa r
la veritat i la virtut, havent daisser
les privacions per a la falsetat i per
al vici. L'obra del Carate Cataba, (ligué, no as ultra que laborar per la
difusió a Badalona del 1)6 i de la
veraat.
Tasca dificil la de cloure. afegí,
un ton brillant dale de conferancies,
en les quals honres eminents han pot ra de relleu atnb les sa y as magnifiques dissertacions els satis coneixements. Us parlo--digué—com a
cenailiari del Carate nomenat pel senyor bisbe de Barcelona, i com a
sacerdot, portant una missió divina,
la de propagar la veritat de Jesutrist. Com a conciliara i com a sacar,semblat oportú parlar del
ste t
tema de la llibertat cristiana. en eta
aspectes individual, social i religiós.
La 'M ' amar cristiana és una facultar alberca a l'espera de noma.
Déu rara-cej a la llibertat en quant
al govern deis homes, i caí com per
haver estar creats a imatge i semblança de Dar' participan: en certa
manera de les sa y as qualitats, tumba
participem de la llibertat.
L'home es !hure. Déu el féu Iliure,
destinant-lo a la perfecció i al be.
Jesucrist, amb la seva sang preciodesliera, torna a reconstituir aquesta
llibertat de l'home, que s'havia perdut amb el pecar dels nostres primen pares.
Fóra, doncs, un delicte de lesa
natura, de lesa cristiandat, el no
',camama l'expansió lliure deis sentiments legitima de l'home. L'home,
aquest sentit de la 'libertar cristiana, es un rei elch matees, subjecte a les Ileis de Deu.
Entrant en l'examen de l'aspecte
social de la llibertat cristiana, feu
abservar que són un detecte coma
de la present apoca les febleses i
les covardies, que fan que imites
collactivitats oblidin el veritable sentir de la llibertat cristiana.
Ens acovardim sovint, i cedim el
terreny conquerit per Jesucrist i pels
märtirs.
La costra missió is, donas, exercir la llibertat cristiana plena i (Hg..
narnent, fent-nos bons davant sie
Den, essent bons ciutadans i bons
i esbaraats membres de l'església
católica. Com a fills de Déu, hem de
procurar anar, sense avergonyir-nos,
amb "el cap dret i el cor net" segeno M popular dita catalana.
Sense la llibertat cristiana, finalital el doctor Rib6, no haurien pogut
asar abocadas les bellas catedrals
de C,atalitnya, de que parla doctamant l'arquitecto senyor Manotea,
ni exietiria la familia cristiana, que
va niagistrahnent glossar - vos el
pare Antoni M. de Barcelona; tarapoc seria Namibia, cense /a llibertat
de Dita l'ordre meravellen de les
estrelles, que va capotar ameniasi-

mament el savi pare Rodé s, i les
cançons populars religiosas, que tan
bellament va comentar mossèn Balde116, no haurien sorgit,de no existir la 'liberte cristiana, puix aquellas cançons eón expandió de l'asperit pian. i els sentiments artística
del nostre poble.
Una ovació entusiasta coronà la

brillant conferencia del canonge doctor Rasó, que fou molt felicitat pel
selecta concura.
OLOT
Estadlatica Esport :-: El temps
En els darrers 20 dies s'han registrat cinc morts, 15 naixements i 3
matrimonia.
— Els aparells de radiotelefonia
de la nostra aturar no pogueren re!me el discurs del senyor Primo de
Rivera, perquè uta prohibit el seu
funcionament.
— En una casa del carrer de la
Proa ha estat descobert un pou que
per la seva especial construcció,
ares de pedra al seu fons i galeries
que d'ell es deriven, hom suposa ßi
seria romä. hfedeix uns 3 0 marres
de profunditat.
— El mercat de dilluns estigué
en extrem concorregut i animar en
operacions de tota mena d'articles.
— Diumengdel primer equip de
lobt F. C. estigué a Manlleu jugant
un partit amistós amb el primer d'aquella localitat. El resultar fou de
2 gola a o a favor dala olotins.
Al nostre camp solament hi fugué
un partit entre amateurs locals.
— Per fi el rampa s'ha asserenat
i gaudim d'un temps captada:1 i primaveral. Amb tot, les nits són encara fredes.

diea, que as repliega.« darme sen.
Les autoritats s'aconsiadaren unes
de les alees, els comissionats s'entornaren, es retiraren ela collegials
la vila reste quieta i entregada al,
ama quefers.
SABADELL
La fasta de Sant Jordi
Ens entren de Sabadell que malgrat del que s'havia dit, aqueas any
se celebran també el dia de Sant
Jordi la tradicional festa de les reata.

festes

del tenLes
teilari d'En Clavé

El primer centenari de la naixença
d'Anselm Clavé ha estat commemorat
aquests dos dies darrers SII/b rota S o lemnitat.
De l'organització dels acres que han
constituit aguastea fastas va encasregar-se'n l'Associaci6 Euterpense de
Con d'En Clavé, que ha desenrotllat
una tasca mereixedora de tots els elogis.
Diumenge a la tarda es forma, davant l'estatge de lamentada Associació, una manifestació popular que es
dirigí per les Ramblas i la plaça
Catalunya al monument de Chef.
Assistiren a aquesta manifestació les
entitats següents:
Violeta, Centellee; Apol, Sant Esteva Saaroviras; L'Agrícola, Castellbisbal; Agrupación Coral Cardedeuenca, Cardedeu; Amigas Tintoreros,
Barcelona; La Alellense. Alella; La
Unión, Sant Cugat del Vallas; Palma Tayanensc, Tayä; Orfeó GranoItera Granollers ; El Porvenir. Jurada; Armonía Navarclense, Navarcles;
La Unión, Palau i Plegamans; Ara
LLEYDA
tística Graciense. Barcelona; Centre
Greu accident
Popular Brede.nse, Breda; La Nueva
Placea vacante
Robatori :-: Di- Gironellense, Gironella; La Flor, Marverses novel
torelles de Dalt: El Retorn Plancnc,
Lleyda. 21, a les t 2 '45.—Abir, a Les Planes (Girona l; Unión Manresana, Manresa; La Dalia. Artesa del
les sis de la tarda, el senyor Josep
Planes, alce-canso! de França, que Segre; El Reloj, Les Corts; Unió Deramb la sera senyora, Teresa Roca, galana, Hospitalet; Centro Republiels seus filia Julia i Papera, i un :m- cano Federal, Girnna; Orfeón Repuiar del garatge Fontanar, van sor- blicano Balear, Palma de Mallorca;
tir en automäbil cap a Almacelles. La Nueva Armonla, Sallent; La JoA la carretera que va a l'esmentada ventut Olesana, Olesa; Muna Santa
poblacici, a conseqüencia d'una ni- Coloma de Gramanet; La Tortosina,
pida frenada, l'automòbil donä una Tortosa; La Palama. Lleyda; L'Agrivolta de campana, quedant ferits cota, Vilobi; Fraternitat, Viladecans;
gruse el senyor Planes, la cesa se- Unión Republicana. carona; La Pronyora, el xofer i amb diversas con- tectora, Palma de Mallorca; La Perla. Viladecars; La Regional. Girana;
tusiona els dos nens.
Els ferits l'oren tot seguir con- Lira Casolerue, Sant Gervasi; Unió
Paretense, Parets; La Lira, Sant
dUits a la clínica del doctor Bat, on
Quinti de Medicina; Armonía Matahan estat operara i assistits.
A primera hora d'aquesta tarda ronense. afataró; Unión Pnbletana,
Puigreig; Joventut Cortsense, Les
seguien Iota sis en greu estar.
Han estat aprovades per la Co- Corta; Coro del Centro Demncratico,
missió provincial, en la darrera ses- Caldas de afontauy; La Lira. afonsic'', les instancias dala Ajuntaments tornes; Secció Cantaires, F_I
de Tremp, Al:alacenas i Polla de Se- Pensament Clavé. Barcelona; Lo Rnsgur, demanant ala auxilie de l'Ofi- sinyol. Cerviä: La Siempreviva. Esparraguera; Orfeón alahonés, Malva;
cina de Construccions Civils.
— A l'objecte da fer els pianola La Flor de Maig. Puigreig La Nova
Comtal, Barcelena; Joventut Tianende les Escotes Nacionals que s'han
de construir ha anal a Puigvcrt de ea, Tiara; Lo Roasinyol. Sant Anton i
Lleyda l'arquitecte provincial senyor de Vilamajor; I,a Igualdad, Mella:
El Prngrés. Martorell; La Energía.
Villalonga.
La Roca; La Flor de Maig, Ripoll;
—
1-la estat nomenat registrador
de la propietat del partit de Berga La Baums, Castellvell i vi!a; La ArEn Juli Correr Maurich, que ho era tística Farnense, Santa Coloma Farnis; Unión Arbucienae. Arbacies; Lo
de Solsona.
— Sala publicar un adicta anua- Lliri, Ametlla; La Violeta, Marrociant a oposicions la canongia ma- ralles ; La Vega, Valancia; Joventut
gateal d'Urgen, poilent-se sollicitar &ara Ahades enea. San: joan de les
Ahadeeses ; La Nora Estrella. Sabaiins el dia primar cte juny.
— Ha obrar un concurs per pro- dell; Catalunya Nava. entalladas; La
veir cl carree de guardia jurar cicl Estrella, Sart Cenis de Vilassar; La
terme municipal d'Organyä amb el Amistad V i lassar; La Lira Martinense. Sant Martí; La Familiar ProvenS011 anual de 500 pessetes l'Ajuntasalense, Barcelona; Ohreroa del Atement d'aquella poblada.
— Cli ha vacant a Llardecans la neo, Vilafranca; La Lira Bellvís: Cese
tro Cooperativa Pescadoras, Barretaplaça d'aguacil de l'Ajuntarnent.
— S'ha vist molt concorreguda neta; La Rivainmease. Riudnms; La
la fira de hastiar de llana celebrada Formiga, Castenvell i Va; Artesanos
aquest mes al lloc de costures al Gelidanaes, Galida; Aurora Perpecamp de Mara, fent-se bastantes tuense. Santa Perratua de alnada;
L'Alba. Barcelnna; Terpsiaore afarsetransaccions a preus bons.
Pesa, Sant Boi: La Perla. Mataró;
— Stur declarar extingida la veFraternitat
Republicana. Sant Pare
rola bovina ai terma municipal d'Esde Ter-assa: La Violeta. Sarriä; La
terri d'Anea
— D'un deis vagons existents a
Bar- cuenca, Can Tunis ; El Rastra,
l'estació de Raimat han estat robats latigdalba; El Pandas. Sant Andreu
de
la Barca; Centre La Roca, La Rodiversos saca de ciment que anaven
ca: La Espiga, Cubanas: La Lea Podestinara a Pere Ferrer.
La guardia civil fa gestions per blensa. Claramunt; Joventut Polinaenca, Polinyà; Lo Nivela
descobrir els autors.
— El director del Museu d'Art Sans ; L'Arc de St. afarti. Sant Martí; Nova Girona, Sant Feliu de Gua
esta efectuant reformes.
xals ; Perla Apeare/tse, 9arcel,na:
— L'Ajuntament, jutge, fiscal i
Catalun ya. Sarria; La Maquinista,
rector del poble de Puigvert de
Cnlbnia Güell; L'UniVerS, HastaLleyda han elevar un missatge al
franchs ; Siempreviva La Linterna,
ministre de Gracia i Justicia densasant l'incluir del penar vei d'aquella Terrasaa; La Igualdad, Cavé; Eraternitat Republicana de Terrassa; Amics
població Manuel Argilés i Bosch.
— Holt aviar es procedira en de la Unió, ruar:oliera; La Liebre.
aquesta tintar al repartiment a do- Castan del Vailas; La Uniste:,. Hoatamicili de les fulles d'inscripció per franchs: La Barret 1 na, Bellpuig; Lira
confeccionar el noti cena electoral. Versdretlense. Vandrell; La Latian,
Sant Sachani; La Esperanza, Arenas
de Mar; Amigos, Terrassa; La Unian,
VENDRELL
Correal; La Lira Tunisenca, Can TuEl pas del general Primo de
nis; Lira Tarreguense. Tirrega; La
Revinguda afartinenca. Sant Martí;
Rivera
Viola Barcelcmense, Barcelona; Inquarts
de set de la
Dimecres, a
ternacional, Les Corta; La Estrella,
tarda, va passar per la nostra vila
Sant Vicens de Castellet; El Laurcl,
del
Directori
militar,
el president
0 1.nt; Centro Demncrätico Radical,
senyor Primo de Rivera.
Pnhle Nnu: Atrevida Martinrnse Sant
El pas d'aquest senyor per la nos- Martí; El Jazmin. Sant Vicens deis
tra sia fou anunciar el dia abans
Horts; Barretina Vermella, Malgrat;
per pregó a retre-li homenatge.
La Paloma. Lleyda Joventud GracienForen molts els que s'havien pose, Gräcia; Orfeón Infantil Asociasat el vestit negra.
ción. Barcelona; La Palma, BarceloDes de les ducs de la tarda del
e, Barcelona; Orfe6 Catadimecres la guirdia dlvii munti un na; Euterp
11, Barcelona; Asociada Euterpcnse
servei de vigilància a tots els enClavé, Barcelona.
creuaments de carrers per on havia Coros
Acompanyaven aquestes agrupode paasar el general.
cima mulera de concurrents, oferint un
Pararen a la p/aaa Vella, el cap
del Govern enraona amb els alli pre- aspecto animadissim i un ball cop d'un.
Arribada la manifestació al monasents, els alumnas de les escotes
mera, les entitats corals s'agruparen
cantaren l'himne a la bandera i
cinc minuta ele autos desapareixien al seu voltant, i dirigidas pel mestre Novi executaren diversas campopel canes de Mar, seguits dele m'ir-

sicians, que. fama. fatua
aplaudidas
Acabat el canoera el presidenta ad,
Con' de Clava, temor Capdevila, i d
representen de l'alcalde, senyor Salas
Anton, prommciaren discursos malea
la fasta i la mamaria del gran patria
al qual era dedicada.
La Societat "La Vega de Valancia•
enviä una corona, que fou collocada
pm del monument i després de deis
Jitar pel davaat d'aqueas les entitata
presenta a l'acre es dissolgné la mana.
festació.
A la nit tingué Ilse a la placa de
Sant Jaume el cantear anuncia:, en el
qual prengueren pare la Banda municipal, la Banda del batalló de caçadors
i les societats corals.
Totes les composicions interpretada
es reberen amb grans aplaudiments per
la nombrosa concurrencia que omplia
plaça.

Ahir al mati nombroses representacions de les societats adheridas a a
Faderacia de cors. acorrtpanyades per
la Junta directiva, anaren al cementiri
val( a deixar una corona damunt
tornha de Clavé.
També l'Orfeó Calais ha pres part
en aquests actea i ahir al mati la
Junta de la nostra primera entitat coral, presidida pel mestre Llti:s Millet i
el senyor Vicens de Moragas, i acorta
panyada pele mestres Pujo!, Salvat
Cornella, la secció ¿'horno, i rambrosea
senyoretes, anä aria, la Scriyera a dei.i
xar una corona de lloren i olivera al
peu del monument a Clavé.
El pas de la Senyera gloriosa de
(Orfeó Català pela narren era acollar
smb mea-tras de re s pecte pels alanzara
que es descobrien.
A l'ancretrament del carrer de
Valer.cia atnh la Rambla de CataInnya hi baria una scació de la
guardia de seguretat de cavalleria
i nombroaes parelles a peu pele voltanta.

Pesada la corona al per: del monument, l'Orfeó va cantar "Les
flors de Maig". aplaudint-se
entusiasme la interpretació magistral donada a aquesta camposicia.
A moles pobles de Catalunya salan
celebrat també actes importants per
honorar la mamaria del patrici
talà i la Germanor d'Orfcons prepara un aplec que se celebrara el
mes de juny vinent.

n grirnpador

nacional
La pellcil o 'oposa a la seva
enibició
Néstor Lopes, el grimpadar
Risita, va tenir un axit de pta.
bija. Pare, a MAS a Inés . va fer

prosèlits,

•

Diumenge, un grup bastan',
nombrós comentava la gesta de!
grimpador, si no sobre el ter•
davant la façana de la
casa de la Plaça de Catalunaa
on va realitzar-se . De sable, tat
jovencell exposà una leerla absurda. Afirma que ell, sense esser portugués ni acróbata, ama
sabates i loa era capa .; de pujar
a la cúpula de la casa cense
utilitzar, no ja Fesnala, sima ni
corales tan solament.
I dit i fea Arnb una agilitat
insnspitada el j n WP eala:h 1 g nasi . Säenz de Ferran, de divu:t
anys. rorner.aä a enfilar-se a la
casa arrapant-se ale relleus arrautactanirs.
En arribar a la marquesina
as fragua l'americana. !a plogä
curoaamant. la dejen alli mate:r
atrita propòsit de reeollirla
baixada. i conlinuä l'aecencia.
No triaii a congregar-se una
gran gentada per presenciar la
rape i tejó da darriscat espaciarle. La policia no es fan asporar tampoc. Mentrestant
grimpador espontani continuava pujant.
Els a,gants de l'antortnt
disposaren a fer-ln bataar...
comanaaren rs cridar - lo.
triplement esnaronat per l'o.n
xemple del portuguas, l'entua
si'ASITIP del públic i al parill de
topar la .policia ai tornava
baixar. el joy a grimpador continua asceadint 1193 &eme&
que mai.
La pollean s'enfillt :d'aviara
(per l'escala, liaturalment • 1
ten la SeV3 aparicid als halconš
ael primer pis, merare el gritapailor afiaionat escalava la el
sagon; dempraa aparegueren
agants tti sopen, menina puiava
al tercer. Finalment, hi baga r policies a tata els bille0113.
Allavors el lONC Säent, que
tinaja
arrihat al quart pirr.
ja
es corregué lateralment fine al
costar
terrat ute la caen del
(del Portal do Tant.
be allf l'esperava la pelleja, la
(anal ae l'empottä detingut i an
tnatiegues de eamisa, cap 15
dala/ancla del carnet' Ortigesa.
mantra el públic es lliurava a
una gran manifaataciA d'entusiasme i de protesta per la d e
-tenció,r'sa.
A la delegada he remangad
un parelll d'hores. Ens diuen
qua el eimptatic 1 deaintereseat
grimpador no ha estat
ferit al j'Ajas. Mi guärdia. Nosaltres propomirfem per una
reeompensa.
Quaut al sanyor Nbstor
Pee, ja pot fer les maletes. Aqul
no s'hi guanyarti la vida. Al eap
de vint-i-quatre llores d'havetnos "epatat", ja li han cometed
eat a sortir competido:IN
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Malta ates liaa passal des venidor qiiedar bea eariVeliaate
Mato establi reunions amb dc F"eficacia" que FAeadeinia
. •.:s deixebles als anhelo- te per impulaar el progrés mealins da-ti/ademas; mas as dico eienitlie, inutu .ca• que, seguint Ip •,eiSei• neixement personal. p o r adespO1)i0i en anar-se
trar a la reflea r,a i a la c.-mel:HauLeseiglea, es tro- ificad$ de les idees i observaa2 ralada a potencia
riane. per incitar al treball
;a cultura e respiritua- d'investi garla.; i tnitìb de quä
aquells i Ilur vida a7a- con a titueix una absoluta "Hecessitar per als pobles. por
.
aa l'ar,y 1;70 en que comen- a les naeianalitate, que avui loa
...a a trabar. en l • edat moder- 5(1 :1 Irama per a les inicia.,. i.lició academice a Barline e acaderMquas dele monart. Academia rudiment de ques. de l'Estat. ni deis proba
medicats corn en altres epodespeas s'anainenä Jipad,
, 1 ..ia corparativa queda qua- • gules, ein' els pateos que
limitada a aqueeta entaat trehallen, fanint de prepera v... 1 cal deixar pasear na cta aeadaznira, PIS tlaborants de
per trobar una vernal+, tot arrea allaranen les mane a
it, tant en el C“ite.ide los altres lenes preguntant:
i sanitari a la neial Vaeallres , que fu? El que cacom /la que reflexa lla le mort, e no treballa, que
,a• a dû divereee entetats. per al rae significa el inateis,
primitiu "Laboratorio" renuncia a tole mena de con.
dala ) , Academia de Cieneies siderada.
aaliques de Cal tinya (1S77\.
. . .
aisaa d'aquestas anny 187a,
I(1(.1 aladie E:irme...nat.1
Demostrada l'eficaüia i
neceesilat imperioea de Jedea la del.s Sanas Cusme i
anda
de lea Aealemies, es pot
Medic-Ildineopatien
t
la
: :i. la
fard Fliastitut Media Far- judicar la seva organització ace, Academia .I'lligiene. tual i estetliar el sea passible
aaal de Bioloaia..to.nbmies
••• aalitale i eseotara,
Cal preamlar en primer noc
pas ara "ansia de qua si la tiaisió en diverees rorpo, esaudi hi , tari e de lotes rnej.r i s fn e enea eOrn'eni0nt per
.paracions amover/mies: a la collectivilat•
La Retal Aeadairaa. pci ,seu
prou, per al naelre ob,mb assenyalar clguns. ;tambre limitat de socis, pel eeni
:anar una ullada a la Sr. rariecter oficial i de Co- ronsallin deis Tribunals .le Jusaiactual
aledleina cia. n'atarante, ele.. en altra
Aeaderniee
apera
/India surcar rl dits conearticipat, eran as ?tatuara,
per .'sser congregadó d'indivi- reptes el de rorparada leimt
canvis ocarroguls a dedicada a le5 radestres cienja per variaeions dele Maques: avui ni Ii reman; mas
!Alinea, d. Fambien' pa- rainvenier.1 lira crie adopPs
-abrelot deis earrents d'una manera definitiva rl san
estudiar
tard o anee prampte respecte eman ara-II. perse
ti ron_
"ar', arrihat de Feveluciai reansadateent alba que
iiJli i dictaminar referent ate
:andes inadiquee.
n e sel p ipleS madies d'alteras geaixf que 'le venera- neral que fin pas valer a la
', .,-ir. ,Cardenal. Matraquee. ve
g ada manienir una miarada
. 7 Riba fundaren al "La- actuara'. de rararter analeg a
per fer eatudas arar- les allree .1eadiaajec;un ras
- - roer d "farniarelegia"„
nna g itssertaeaa. una die» a s per fer trebatís ex- falasia que tintrai oraseaaala . je a ia iecei i
aalment en el setl 5114 d'aele n
ala"; rnes tard ele tre- Je.- ePfereiven. M A S uner pel
a en cr a hisinla g ia" i de de ley. ease ; nos eimilar , lingu•
p r i ni e r de des a lee nitres Acadernies.
s avant
TaAeartairaa i Laborat a ri, por
•' iaaeia".
la aya Irraficia . pele g ene ltir5
tarnbe que Pu tin r _ 41 'p aherin activa. pel nombre
aiamit l'any 187i es .1•aa: . .101s selle set-is. per la seva bial nu e stra fa/bar:liara). ral a- bliateea moderna, per la poaaa de pueblos libres. no ha
i difnaia drl s 5e71-,
tIc hasta ahora ninguna 15- 'Anale. pm. ,eu. laharatarts,
e de gobierno y diraaeiam".
Ae Macro-lema:e vertable cje CaYaz t'Agual revalurianari
fainnya.
tamlu; que pur Irrops
A prirners cte saga, sala, l'ea_
reflexen Vestat de feau' Trpee5entä l'Instituí
la ira l p e
rae- Medí. ri-Earniaceutic. Impul-es
le l'abonarrent de perihdr • avrietut elrebancats per res- polities que molla consiorrnistae dale ele_
.s,ar i
"puee lus PIPP'e a lesb eres cli rret are, de_
- pt . litieos son un g.ran terminen la fermaria de la d'aa
jira loclaS las sacie- raya entitat. Lee Ca::See
-"
19n1 ....menea la eaPle ', feries no tenen
;aria acaderniea. per una /natal Ile nersi , lir. Tete saaera
antalit Ileeida pel do-- que mant e e veandee alaa hacaTi
por frae el eh,;1
tal d e la fusa', d'una i altea
erporaeiaa manca sede un n o .• dit c l daeter Puig' i Sras
sarrif i el d'amor propi pele
fi PI: 1912. ite..pres
e i s rlissea n , i .I.Plretnes g en pealen fer-ho. Cal PlICOV:li jar-Ins
a aquest A r f e r1P cineear-.
inmeenar
•...a.araea• Afaman/la
La- me' P n la !seguro !al qtle
fra a' a ri de Clamare mediques n'rsd o vindran prOfi f o . os reselaa • alunya, publa . aai el. late i tateord tindrä latplaudi•': n • maile en /Mala.
de tal tala? ;eta la Medieina eaen deriva la eatataina- talana.
aaa.
A laaaad i ainia de le Sants Cos_
toles les nitre,.
;acepa! nazi I la 11a; i la /Le i Da:»iä predi-1p m ella cene a
Ja Reial Aemlitnia. que nies venranv 1913 del
cni,iri,os de wtre: venient Ii fdra limitar-se al son
.0 Catalana,
(mal papar. rillP ! en' ennaernament
aa.
de tal oren eracanaeguir una nitlnaci ei_
" , -ealment en p ar-a alar- Miliar a la de loe alfres Acadeanit -ea deernidal. Nc.
talient. la Mulua! etc., miee
("^ cap avardatge Pela " us fins
ehe anal ft•nt en entala.
earieeter ferir seasinns
.a Pació tIP
.spital
a1e, a aisaumples ellnies. i de
raulonornia
a. r em PI'," "affaire," de earäcter ci e ntffic exclusita Fa
) o nips dele esperi te
• al it r i es , Querall « id a.. han aquella
farts que s'aplaudia la gesta
taarearanat diecuse i .al s i apa;- cerrar
r Iinima ame) cl bist ir!,
alre ....acepte
que l'apa,etal Aticuraa
tara al fina nt, omeneamente calla
....eveneae
el paladina que
d.! a
una ;T amal Darida.
eoureelar la Mell;(inn
a iea i d'oralbria, fleoprAs predia
anta l'ildvnem•ia dele Sana,
.•;!
abundara en treballs Cesioe i Dieneiä. qu e es rodia
d aia...aaraeat
!alaba inf e riori crema. : al'uf j a no .4
tiaat raja un ..anaand, una
d'insktir
aquela elelate rvareia d'elrment S grarak anostra
e :d. in'' eal. i. en eanvi,
, f1 la vida aeliele aeademica. ice trola-,
a faltar en la dita
1,1, 2a• biaotania" general peri - benvolaiida Arada:ala que es
111 0 tendeix por eart
traetin !ola el patronalgr dele
dcaamaraixer.
Peinarle que li drenen rienn lee
, rh i n nirern queleom del que qfieetbana de drantnlo g ia medica
«da la. raes arel abans
ee'n Darla entre
lot, ele rol e
4P pe nsar per
I cele- nnealtres, i que laestudiin ama

tota tina un sena fi cEassumpte
medico-morals 1 sucials.e
Amb aquestes úniquee ex.
cepcions. tot tIló que correspongules a treballs academies batirla de quedar reunit i acoblat
amb lal(ademia i Laboratori,
tan). l'Acadèmia d'Higiene cona la
Seeielat de Biologia com Ja mateixa Anademia Ilorneopätica, i
alai maleta les •petites Academies .Fespeeirelitate.
De primer alitutt pot semblar
Un ale dificil aquest arobrament,
mes no ea -pas iinpossible. coma.
veurem, 1. sobrelot, As de fofa
necessilal.
La noceseilat iii, evident si es
repasen ratinacid efe( liva de
eadaseuna de lee corperac:cMa
assenyaiades. Qui duttti. que
passi Hiela de in gent que delrant Vanv intervinzut eficaament e. ri la tasca. i Prlearl a
quants d • aqueels se'ls ha bagut
d'incitar a que aeluessin. L'acoblament fea la densitat angina/la/ha i lea enarenes ara de_
perses serien mes productivos

en tole enneeptes.

Jo parlo d'aeablarnent, de
contacte. (le trobar-se actuant
en un mateix lloc: no vol dir
pas aiaa que pretengui l'anullacia de cap ntadalital d'e:a:ressia i d'asmracions.
Irn mirla llor social estalvia
mollee coses i prrmel que iii hagi qui .lazna manera .persietent
endreci i tingui enea de molla
afersmeetik An apariencia, moll
imparlanas en tota mena d'en-

Despree d'aixa pot estudiarse la compenetració.
prenguessim per paula el
que ...corre en els Congressos
reunions extraardinaries. !rohariern el rarot d'una avinenea.
C.onfereneies. 1.,^eSiOns Ver.orais,
sessione especials. monea vezaele a la mateixa horn. Quina difieul:at iii hautaa de fer easa
sentina:1i? Crear. p.o r exemple.
una amarla! de Medicina interCirurgia de
na.
a`Waiene, i de 161PS les rsperialitals dins d'una AracIrCI:t
zrneral; ter que Vrtiles!a. ultra
les s:,si o ns rientifiql.es
teres per a tole, en linguae d'al_
feraz pels divereoe g rups el'espechlistr5.
en nIir d'interes general no
em refereixe tinieament a les
efiestiana feramentata de la
:Med i e :ea: pací a n aeser intereasane prr al coma materioe es•erialitrides, si he d.:nieves
me., gran. ronvenirnis ei tot.
bona ja per la sena mateata natura l asa. earn per hav P r-n p fel
un estudi apacifundit. rnoamarafie i expnaat arab Iota la neceseb r ia prenaraeai.
Un :011a •xempl o aprofitahle
per an • adanir la idea ras el daten ele periadics a:rana de Mediaina, en lii rap tot. i trae!antse de nr,; n • rie- het'roge'ntes cl
seva ledura interessa tot el
pfiblie medie. per Fenrert ancle
quk, 5 n', T1 triados les matarles que
ofrreix als seus Ilegidois. Altre
fan a la seva manera ale
(liarle palitiee.
Lee difiellPal. amh una mira
de bona volantat aviid t'oren
guanyacle s ; st5n qüestions petiaa•
es d'anua rae, (Vera an
ILi'Prtives 1 de npm da
Junt
Fentitat. No val e n In pena.
I a pa:" cl , I y erra-del iment
la vida medica catalana. quins
avantat zae M C S ui ielS en repori:vien Mol! .. J',urnpanys i q/1P (in_
einen orasia .le . • onrixer-'s, de
tractar-se i d'apreciar-se!
I encara mea: una vezada
m'enseguida aqueata congregarla de to t s ele germene de proaja, eenlint l'espera dr l'avena i
lenaltiment del nostre. seria el
n ' ornen: datenbla e -hi lambe le5
oralnitzacions etfe
anta Ii denominad ... de Sindical drk metgrs han eabul Pnela malorau deis 1-Tuepanys de la capital i de les Meres eatalanrs, i aleshores
patria assolir la eonvenierria
enie tras pareieipessin, ultra
rebra multrali s ta, en acrueeta
aura germandat científica, no
rom ara fea a parcial i de
en tant en ele Congresos de
rnelgo , de. la Ilenglia, sinú mula
una reninnieaui n c 0 m5 1;1W i inI•ns:Z entre ele (le lotee los ea1 tetes lee enntrades (le
la nostra !erra, i per al profil personal salament, sana, a
mes a mea, poi que tole eslimrrn tan/ i al qua) tenim el
&lile de eatiIribuir.
P. Rubio!.

ell1111111!11111111M11111{1111911111111e11111 n21111MIIIII!

bechtai iie Biologia

elderana molla/adema
nn. %e:balancea que seria Rarafarola en el inoment maneto,.
Aquesta [lean'. de la insunn't

laossid da 14 de mara de 1924
P. Domingo i J. Pucho. -- Els
(aclare biològics en la huila
antipalúdica.
Es ein recull de les observadone portados a cap pels comunicante en la campanya antipalúdiea dele loo elarrers anys
al Prat de Llobregat.
Eementen rapecialment Ihirs
recerques sobre raerla desteta-lora d'anote/Me de eerls mitjans biolagies. eobretof de les
:legues de respede "Chara" i
deis pelare larvirags
s:a affinis".
De les experiennies tetes al
laboratari i de lee verifa•ades
en Fambient nalural, dedueixen
que és molt. dificil, si na tina
poesible, reproduir les candirinns variadissimes aquest
darrer. Exposon amb tot detall
les condicione en que lean dut
a terme les sa y as reeerques, i
arriben a la conclusia que els
cullius de "Citara" no san un
element aprofilahle, si be tenen
una Ilengera arria destruelora
de larves. Quant als "gambueeia" ele reenllata han estat mes
encoratjaclore. i poden ben be
considerar-se corre un eiement
tntil cnadjuvant
altree rursuree en la liuda anti-anofelica.
A. P. 1 Sunyer i J. Puohe.—
Duarla nota sobre sinmätic
seneiliu. Sensibiiitat, del b11(l e n prim.
Expresen pratacels experiinentale. La t& nlea seguida es cene- hlant a la dr Ilurs ex.peribaries
entarimas. as a dita Uhli1;:ant
rene a estirmil le distensia,
tilden i fent registre de movimonte respiratoris i lIC preseid
arterial.
Semilla que el blideti prina neu
es tan sensible caen Frefannar.
La srva srnsihilitat no i t s uniforme: ;Jiu:Tímala en acoetar-se
al .literle.
dele refleT.rs i' n
ara semblen eseer les mateixes
l'eetamac: esrilhenic 1 no
tant al nrumotrhstric,
2,1odWearions del
J. Puohe.
romplex ventricular de l'elertrocardiaararna pel sulfat
de uninidina.
Les dosis lb-ligeras de quini•
dina aimmenten l'aleada do T.
i sobre el eomplex ()RS es neta
atigan a nt de S i
de R. A dosis forte; c repeicles
enana-unta la ditraeaa de (Ra 'en
fma a irt 5
una de lee
‘egaml i minva la T.
La quiradina a dosis fortes
obra ram a intensament
pressera de la roudelocia lateara rdfara.
Danaial la contractilitat: Les
cleate llenara-es. P at e er I alta.-

11.1eit'el):l':: e al;:t1r
' ulj: o n„7:;.Z,s Zate-,
cha aproval experimentalment
ami) la Metida d'Eak.
Cal, dones, orientar en sentit
tot diferent. les recerques sabiat
el neccanisMA de recrió fisinhagira do la insulina.

mentea

una mira: les

40,43

Tortes la disminueixen. Perh leo
modificacions del complea vea_
trienlar no reflecteixen prou be
la iatensitat danpleet afebliment
It Carrasco i FormIguera.—Sobre el Ille p aniSHIP da-tocad de
la insulina.
1,:i (en; de la ineulina darnunt
el metabolisme de In 71twosa ha
anagerit diverses interpre t acians. Lee principals: La insuEna perfecciona la cornbuatia
de la giucuea aligan,TIlant
eisdiatiaties el quoci o nt respiraUna altea: La in-alina estimula la funeiö gluengenetica
del felge.
Aquestex leerles no podan
iinceptar-se per tal Cr111 ea
I • lionie normal ni zoigmenta
eornbustid ele la aleteas:a ni
all ganen fa el dip.' . sit herätic de
alliregen. 1 co ¡ui ha e:1p rae
per suposar diferent el m a caIlismr d'arda de la inaulina
l'heme ef i cnn '1 diai.alic.
:cana amb tot., la alimantia, eal
arimetre en la insitliaa la proplatal de convertir la clueosa
intirament
en una substància

Darreres publicachi p s nadiques
(Contirmacio")

Servei bibliogràfic e n mpletissim suministrat mensuatment
per la Llibreria Italiana, Rambla Ile Cataltinya, 125; tetaron 850 G.. on cursaran totes
lee demandes i atendran qualsevulga infornmeit5.
Ca ni in id ge (P. J.)
"New
Viene. un Diabetes Mellitus",
21 s.
Canimidge (P, Ja, "Tha in_
eulin treatment uf diabetes meilitus", 6 s.
cauta, rdoetor E. M.: "Our
baches and How They Work",
a s. G
inawater (II-1, "Fina'
Years el medien! progrese
1813-1922", 10 s. 6 d.
Efford (I1.1, "Jour hair and
its growth", 7 s. 6 d.
latís Riortor U. A.), "Ilow
Shall i he Saved frene Consumption?. preui 6 s.
"Enoyelepaedia SE edic a',
preu ad s.
eailpin (F.), 'S'emes from
Hospital Life", 3 s. 6 d.
Graban/ (G.), "Pathology
;inri Tretnient of Diabetes Manitas - , preu a 5.
Griffin (a• Wat. "Aids
Practical Pallicdogy a . 4 s.
Guy (doetor John 'a "Palmo_
nary tilbereuloeis", /6 t.
Ilani (B. 13a. `A. ayuoptie
Chart. of Skin Ifieeases", 12 s.
a d.
Ileatherley (doctor F.!, "Mochan lid tuls in the Diagnosis
and traatment of heart Disea_
5.0 " . 5 s.
lloraren M J'a. "Modern Aeof Syphilis", 5 s.
Itavin (Wat. Ka, "An Intredurtien Surg:cal Urology",
7 s. 6 d.
Johnson r, doctor C. Wa,
"Why be fat 7", 5 5.

. MarY A.:.

.)01111510110 :

Physiral Training of girls",
s. .1 d.
Joslin (Ellint), "Treatment.
of Diabetes Mellitus" (tercera
edieid sa 36 e.
lient. (doctor J. T.), "Lectures on Materia Medica", (1Iomacopatia), (tercera edició), 9
Rimes.
Knox (doctor
"Radiography and Itadio-Therapenties",
40 5.
Knaggs (13. V.), "l'he Right
and Wrong Uses of Singar", 6 d.
Liddiard (ala, "The alother.
eral? manual", 3 s. O el.
n-•. "pt inna,ie, ele la bibliografia anglesa que sobra de la Pagina anteriar:
e ettRES FRANCESES
f. Medeeina.—Pazelis (Robert).—"Du traltement des variees et particulierentent elee
mjections phleboeclérosantes".
12 fr.
Belimel.augler (Sims.) —
"Livret de puéricultureaa 0'85
franca.
.•
Boulonm le.--"Cl in ique the tan:litigue de Valer', 5 fr.
Brin 'lames). Gineux .
—"Syphilis du cceur et de l'ama
te". ta fr,
Cberan.---"La Psychiatrie en
client ele". Collect. Comment
ri p, hr..8 fr.

1 :10 , 1111See.—"L'innec Dierapentique" 1923. IV anneo 8
francs.

Prec als inetges, farmacktics 1 titnlars afins 1 a les
iiilüdiceII
::
farniaüntiquas de Catalunya

Sacietats

Per tal de confeccionar i completar un Index
d'obres médico-farmacèutiques catabibliogràfic
!!
lanes, preguem a tots i a cada un dels companys,
que vulguin remetre'ns a la més gran brevetat sengles exemplars de les obres que hagin publicat en
lii català (inonografies, opuscles, revistes, etc), o de
les que thiguin a la seva biblioteca.
Si els interesas conservar l'obra, bastan in19

AOUEST NUMERO HA
lo"
PASSAT PER LA CENAmb motiu d'haver-se celebrat la festa dita 9
SURA MILITAR
. "Diada del nadó", organitzada per la L1. c. la M. I., N
: dicar-ho i serà escrupolosament retornada.
;.: cal que totes les mares catalanes sapiguin que als r.,,
Esperem del patriotisme de tots que ningú del:.; Peles on les mares crien, la mortalitat infantil es 1,111
xarä de complaure'ns contribuint en una obra de
RECALC1VM
molt disminuida.
Idedleeeld penehlelea Leal. %salv. tan gran transcendencia com és la que ens
elriedge141 letona' va del l'erianierne
:Aixi, a Noruega només és del 8 per 100, mentre .....MI COIAPRASITTA,
POLI, IrldECTABLIII
posem.
Outt errada». )
(Indoloro)
que als territoris de l'Estat espanyol on les mares N
•;:
Els llihruìs i ()puedes han de remetre's al doctor Girona.
Dr. Andreu, Ilegallb, Tapir,
m
Seres, Permee 'e dr la Cnel.
. .: 1 Cesa
no un en és del 20 per 100.
Salineren, 8 principal, Barcelona.
Vides Mina, Salas, Tutee,
11
ffl):381):NION.-.ARNJOIMmi€:-:M18:4›:-:4Mire-Mal€MAIRiMMX
ele.

N ULGACIONS
Emissió de substancies práplcs
do t'orina per maja de l'eaput
Van der Speck (en Ned
Tydsehr v Genick vol. 67, p.
1 .855) descriu aire ae rar d'uropt.ae.
Es D'aclara d'un niinyó de
21 anye, que tenia una pululonia d'origen campal al canta esquema
fil malalt aru s ava dolor; al
costal afecte i e le esputs eren
freqüent s i Rl havia alta temperatura i mecentinenela d'nrina.
A la inepecria es notà una
particular aasinietria del lbra r.
A/ tercer dia el pacient ernet
juntament ernte l'esput
quid terhol del finue de l'orina
que contenta urea, ercatina i
Sala úric.
Per la percussia es constata una ma g ideea difusa en tot
el tarea esquerre i una desvíacid cardiaca cap a /a dreta.
Funcionant la pleura s'extragueren 1.000 c. cables d'un
liquid groguenc ciar 1 terhol
que no era altrdcosa que orina.
A l'examen de la eang s'observa que aquesta presentava
una coloració axocolatada.
El malalt mor( i a la neerapsia es confirma el diagnòstic
de pullmonia; denles ea vele
que hi havia un abseas pulmonar que s halita obert a la pelvas d'un ron3: 6 disn)ptie situat
a nivel) de la 3-12 vertebres
dorsals.

LA REACCIO DE DARANY EN
LA TUBERCULOSI
El doctor Sardo publica erial(
"Reforma Medica", de Napole,
Jet passat 31 de marca un atilde oiipant-se d'aquesta materia. i dcl qual Mextrartern e/
següent:
La reaeria cje. Darany es fanda en les propietats colloidals
del suero de la san; dels sub jrrtes afectes de tubereulnel.
Per tal d'estudiar i contratar
els resultats. el doctor Sardo
ha redactat una estadfstica •evi ada
. dels malalts estudiats
(50 caeos:, els qua!, estaven alguns d'ene afertats de tuberculosi en diversos gratis i
parle oren sane.
Deepres d'extreta la sang ami)
toles les regles d'aaepein .1.qu p ridee, preparà una
de NA CE al 2 per 100 en aigna
&Mi gada i esterititzada. D'aquesta enlució en prengue
4 . 1 e n , afegint-hi un eentimetre
milete d'alcohol de 96a D'aques la
moltici6 n'aspirà per
mitja eliuna pipeta 11 e3 , que
barrejà arnh dues dècimes
centimetre etíbic de suero de la
sang eacrupulosament centrtfe-,
gal • Despees d'agitar-ho ho pesana a bany Maria a 60' durant
20 minuta; després ho deixava
a la temperatura de l'ambient
'logia inh resultat durant les hoces del dia.
Ilotas aquí efs resultats:
Les persones sanes donaren
resullals negatius.

Ele casos de pleuritis, Mil
Cue p2ssa a Santa Creu?
Setribla que a l'Hospital du la
ganta Crou hi ha tuco bou xie
de maroza
Els metges de la casa reclinen firmes , tenen reunions
borrascoses ei collomeis eral-,
tale: que passa?
El cronista pot dir solament
que sembla que la COSa tó fonament en la convocatòria d'unes
oposicions en la qual hi ha
dues cläueules que constitueiaen un 'veto" i una moleetta
p a r a elan.
l areie r...t. ..uire—zr.-zrii.

r

tyt.

,72e.14:41,:
Attres vrii, ilitien qu e alguns

deis pretestataris s'han penjat
dele falrlane de cenia antoritat.
Valga'ns Nostre Senyor! Quo na
saben que antb certa gent
Clii pot anar ni al cel?
Segurantent tut restarà
familia. En eas Contrani procurariern informar-nos detalladament pea espiat deis nostres
eme.

aaa.

La

v_njuvi

de

le s

bèsties
A la paseada "Pagina de
fa...aleles Mediques" inseriem
una nota arnb aquest mateix
titol, en la qual del e ite, eopiantho d'una reviSlit franoesa, que
les pella ci tdson poden ...easionar a les dantas que les usin
una ertipcia al con i atenta.
Senibla. pecó, que la noticia
sine de reelificar o min.,: dit
Orlarle.
aany
Josep Taphieles,
ex-president de la Sucietat
Pethetere de Barcelona, ea 1 I e, Ira dirigida al dirertor de LA
P1 . 131.11afT.aT i pablicada en la
eoaaid "El lector diu...", del
dia 3 d'abril, es refereix al tiotre, cerliolo t ti . eniearte . :et. rebutja la poesibilitat de la tal in-

leudó.

Din el eeneyor Tapbioles: "Eil
primer !loe he de dir que per,

procedimente que eaernpren per
a la e' nie'!
ele 1;1 poll
110 es possible que quedi amb
vida cap germen". :Uds fr.all
afegoix (a relat d'un eas observad. a Franca i rodela eseer
cl eansant de la informarla de
la revista friolera'', que copia_
reta: "Es traelava .lana t'o:efe:Tia de pan de Fria
senyora pr e sentä al jutjat una
demincia per haveu-di sortit una
p rimen*u al col! que FC Ii estengua per tota la cara. i.:1 resulta!. perh, fon favorable al pe.
illeter. La infeccia era
origen".

mateix negatius.
Un ea: de respiracid ruda del
verfix, farntA ton negatru.
Tots els nitres casos forera
positius, molla d'elle clinica -u
ment no apreciables do tuberou.
Mea
Les conclusions que ell !tinta
són les següents:
Primera. La renació ha ese
tat netnment negativa en ele
subjectes sana.
Scgnna. En certs rnalans
hronco-alveolitis unilateral, la
reaccia he estat mee viva pie
en el de bronee-alveolitis doble.
ela quals, para, tenien un estat
general baetant So.
Terlera• Que la. reacriti ha
eslat aleagerament positiva PI%
un malalt afecte de clorofutç, rnia i en un altre afecte
La reaced, donee, te un va-,
lor pronestic important.

NOTICIAR!
L'OBRA DELS SANATOR4
FRANcEsos PER A. TUBERCI:,
LOSOS ADULES
/fa tingut iloc l'aesemblea
general d'aquesta entitat. anomenada - L'oeuvre des sanatoacipulaires de París", en
la qual el marques de Vogur,
que presidía, presenta una mamaria de la tasen tela, t en la
qual shi tela remarcar l'aseeneional progressia de l'entatat.
Abane de la guerra solament
tenien una dotzena ole instiloMane, i ara ja paesete de e‘aquanta.
El president, perh, encara es
lamentä de que eren extrema - .
dament insufle:tenle.
N.,ealtres saberla de atolle
paises Qtec arelb la meitat teseontentarien.

•
.qui ele tate. Cal,
//anee, estar tranquils.
Prl demrs iI nostre intent no
fou et de perjudican' ningd, i
molt menys etaeimpätio gremi
do pelleteria. indústria exclusiva de Catalunya, secante afirma
sonyor Taphioles 1 peer aqueo'
sol t'el, que, ignoràvem. mereixeria lotes lee noslree
anta umplir eenzillament
un dele Imite que el lläpis raig
ene ocasiona — ai lasl—amb
tanta freqüència.
En rrtuina: II:Unes poden
restar SegtirrS que res no pot
eedevenir-lne de les pelis de moda, i ale multe no els queda ni
aqurS1 miserable recure de la
venjança de Irs hAsties per tal
fropo›ar-se als desi g :,; sompre
inee cave de nura mullera.

-.:•:-.....=::---Er--:.:------..:------,-- -->:-_:.:-----,------ see.::-.:---i--i,
or ..-----:.:,---5----1_.-:.:.-:1e:' 1 ' Cal també que recordin les mares catalana' O e

11 aixi honoraran pràcticament la festa del nadó, ce- o
":.:, lebrada per la LI. c. la M. I.) que una gran canas de e
3
mortalitat infantil es la diarrea verde.
1111
::
Segons el gréfic fet pel professor Muna, de
ill
cada mil nena menors d'un any que moren, 384 bo "
!l'i són a causa de diarrea, es a dir, degut a una elis
rij mentació mal ordenada.
e /a PI
Ammicamixo_=--:.:1›:>:eigmw§:.::.:ximixenrialiiit
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ESPECTACLES
— TEA TRES
Giran Teatre del Liceu

•44.werwerworeerevuelreeep****Ied

5464444 4 re....,

I

Gran Teatre Espanyol

Teatre Barcelona

SANTPSRS IIISROSS

Companyia odmioo-dramätics
RICARDO PIJOA

AS-ni. dimatis, tarea, a les eine.
Entrada I aman UNA Desteta.
LA MANERA DE FILIA-NO
SU, I toteS lee tina, l'eXilat:
FI» EL DIMONI PORTA CANTEE
Decora! de Ros 1 OSA, Dinbena 1
cabal, Batlle 1 sente0 1 Vetees, Zabila 1 Canipsanttnes. Arrea. Vestuar! de la Casa Pa g Mla. Cupiste
cracitaaltat. Dallablos.

Companyia de Baile rumias.
Avui, sagona de propietat i
abonament, a les deu de la nit.
Lis celebrats ballets Petrouch-

lia, Le trioorne, Cleopatre. —
Dama, estrena de Cantes rusa». Aviat, Puloinella, de Strawaisky.

a

Gladys Wilton;
olos, per May Allinson, i d'al-

Salón

tres.
a.,-.4...sacieseeacaselealeeebble

teinUctória

COLISEUM

I

Avul, dimana, imponderable exit de EL ORAN 011.

lona
Garrar València, 289 i 291,
entre Roger de Lhíria i Bruch.

Avui, dimarts, grans sessiona,
tarda, a dos quarts de cinc, 1
nit, a dos quarts de deu. Golosa& programa de pelliculei, ex.

Avui. dimarts, tarda, a un
Quart de sis, la comAdia en
tres actas. de J. Fernandez
del Villar,

Teatre Catalä Romea

/

l'aletea MI A

Avui, dimarts, a les cinc tarda. La divertida comedia en
tres actas, d'En Bertrana,
LA DONA NETA
Butaques, a 1 i a 0'65 pesetas
Nit, la comèdia del misteri:
L'ESPECTRE DEL SENTOR

Ra yen vist
LES OMBRES EN

APOLO - PALACE
Avui, dimartes, tarda, a les 4,
Butaca I entrada, 2 pessetes

COLOSSAL PROGRAMA
4 grana atraccions, 4
LES

Ra yen. vist

AUBIN LEONEL

*4441d~644~4~44144

Rayen vist
/ LES OMBRES EN

TEATRE TIVOLI

Avui, dimarts, tarda, a les

cinc. Colossals programes.
Prnjecrid de notables pellf.
aulas. Filia dala excèntrics
Basen Bus. Exit de la for-

Oran companyia de sarsuela
Primera actora i directors:

LEERS-AR VELLOS
Suceda de les notabillssimes
artistas
LES FAVORITAS

t.

EN

Exitás Esitäe
de la gentillssima artista
— MERCE «ROS —

els espaciadas, exclusiu d'aquesta empresa

•1114,144444,444444.18441ea•

Avui, dimarts, tarda, a los
eme:

I TEATRE NOU

LOS GAVILANES

Companyia de sarsuela del
baríton

Nit, a les deu:
DOÑA FRANCISQUITA

Frederic

Dimecres, a les deu:

Caballé

a Denla, di:narres, tarda, a les
cinc, i nit, a les deu:

C ! EMES

sarsuela de Ramos Martín
mestre Barrera

niestres Soutulla i Vert,

1844.444444.444444~,4440.,

TEATRE NOVETATS <„5
Companyia argentina

L'exilas

Rivera-De Roses

SOL Da ' SEVILLA

Gira artística d'intercanvi

hispano-amerieä

Aviat:

Aviat, ~arte, a la tarda, a les
cinc, Inauguran, de les Manees a preus populars.
Gran ealt de la comedia illetrica,
en tres artes, de J. 0. Castillo /
fose Stneritrtti.
LA MALA REPUTACION
NIt, a les den, exit extraordlnerl
de la comedia en tres artes, ue
Ruana,. t Picare.
El. NOMBRE DEL FRAC
estrenada per a q u e sts CornbanYla
a Buenos Aires I representada 500
vegarlea aran gran Un.
Denla, eimeeres, taren, a ess
quieta de cinc. R prona PorullarS,
EL NOMBRE DEL. FRAC
alt, a /eß &ti, la comedia en tres
actas de costurns provindans,
LOS MIRASOLES
Eß despaIxa a coaptaaurta.

per

--a414144460+44.04440444444.9
IHaveu vist
t

LES OMBRES EN

RELLEU?
es14~44444444,41,41566444.644.
144~-ee-s4-ense.44.4,..,.~..›.on

TEATRE COMIC

rompanyla tnterneeional de

CINC

EQUESTINI I ATRACCION•

dirigida per MUY

TEATRE POLIORAMA

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Avui, dimarts, tarda, a les

cine, matinde selecta:
EL PASO DEL CAMELLO
Nit, a les deu:
ARCADIO ES FELIZ
Es desnatan a cornptaduria.
Cada dia:
ARCADIO ES FELIZ

FREDIANI

TEATRE TALIA

Aval, alamares, alt, a dos guarro de
UU. Ciad de programa. Novas

straerlons.
LI. ORAN ROBLEDILLO
Monto, l'horno mes fort de/ men,
CSVall
doble V011eig ;
portear; Ri, contoes,onIsta,
•acar/Irle a cavali; Mahomet Labes; Arnadoo I FIN, clowns; FaIne. •
ren Taumaturgo; Pred anal Merz,
Metisteis; Ras parlo' I a ll ane. Patitiesos, /amiba Fradisnl, 8Crbbaga g; a m' yeti Gran concure eones..
tre, exilen' obsequiarla ami)
Ilouge d'inane la persona que atonmerruetxi sestenir . se Creta 3 voltea d-

Comparyia de comedias de

MELIA CIBRIAN
Avui, dirnarts, tarda, a dos
quarts de sis, la eninadia en

tres netos, d'Arniehes. La tragedia de Mariohu. Nit, a un
quart d'onza, estrena a Barca-

a la plata cense tocar la coreo.
Diamante. 97, amenas matinal de

IBOXA

4

.0.4441144114444444+1144444K

lona de la comedia en tres actea, de Caries Arniehes Antnni Estremera, El camino do
todos.

LABORATORI

ESPECIAL PER

Can

depilatori (Eforfiae

Al
codead de multe productm que ion corintios 1 provoques
la sortida de erupcf ene. poden fer-ne to les pers ona de pan
molt delicada, seas necesitar mema &Aria de raitlicaelá,

CUILERETES!

ACTIO 1:habed: el pel mote, pendes fin, les deán 1 lea

Tetaron 220 a

Quintana, a

atrofi a, aasofint atrio una tkplda depilacid permutad t.
'Frei minuta d'aplicarld ton «incitas per a • bandee la
calguda del Impotiti pOl metal.

GaSAMENTII

CLENTHIC Papear per quin** leidas el regente deseebre

BATEIGS

mente de la Menda moderna 1 recomanat per el coi medie
per la sera &cele suavlizant 5 cortsenrael6

MARI DE CASA

AGRADABLE No la mala olor, dona uatacid da besestat 3

l44er)l444441•4444aie

«Wat, auprimInt cta dessuadon. Done a la
una blancor 1 suavitat Incomparables.

PRODUCTES HORLINE:
AIOUA crhiORLINE (Untura progressiva per ale Caballa

brenca): 6. - OEPILATORI (actiu l inotenelu): 0. • POLVOS
(mon adherente): 250. • CREMA (evita lee arrugues): 210,
ASCUA DENTÍFRICA (en comprimas darvait eenlo)1 D. •
BATHOL MONTRY (sale mlnerets per a banys de peue)u
,SANIBEL (comprimits per a regenerar el ceben): 3.50..
DIpasb general 5 Ispanyai
tolabilenenta DALMAU OLIVEMIEN, 13. A.
PA31110 Db L'OLDU3TR111, 14- DAACELONA

Pglils Illaileis tlassif

11111111111•111111U111111111111111111•1111~111111118111311111M

4.0114~.0444444444.044.ffl•t
...4144•••••••••44.44,444.44,4444.
Monumental - Pedró

Walkyria

CATASIOS
algapos y sedantes
TOSES, BRONQUITIS
CURADOS redioalmesse por la

SIMIO Pautaukie
que procure PULMONES ROBUSTOS/
4 01asa a.10.1 1. t• Ogottotift°

dImart, Illonent el cutre, VI
I I clanes
round;

Par qué denotar
ir 000
, Retal Pro g rama Murta,
Una dile del Lid; La deepteolada;
TrIbuleelone, per "El". nema, Sil.
morra- o. rren esAossniment. Eso,- •
/ na: "Rosario la cortijero", prodlICCIA M4p1111Y013 eletll superior a
"La Deloree". DIJousi III porteen%
per Charles nayi L'anota de Aova
York/ Illsolnl stantata, 1 *Urea. Z,
'

Teatres Trionif i Marina
i Cinema Nou
Avul, dimarta, El oirreo do

Pol lard, Veredicto, Lleialtat,
Sonata, el cul po, 4 round; L'emperador deis pobres, 13; La Dolores. Aviat, Rosario la CortlJara.

%)

J.

LOPEZ

1)1111)1111111111111911311311111INIMIN

PREUS BARATISSIRS

a 0'50 pessetes les deu
meres

::

Models Ultima Novetat

paraules ¡'a 010
d'excés

cada una

DEMARDESDETREiB
“oretaii-olmInhetradar
eomptable. *celara a LA
BLICITAT. Adinero II I.

pER

1101E018 - MELIIIMR3

COMPRES
22133 em. de en
tre, per a da
Mine., comprara, 11adt Habites,

AUTOCLAU

44, CIIRME, 44
ANGEL& 2

< p o 00000 une raTUBERCUL03/11

-art,
i, A a

MORES

•

111•111111111111•111111~1111111111111111311BWelitililtIMEZIIII

i

part depilada

PER A 'VOTES Aquest depllatort frenas ee m'epa a totumo
del mea, prelerit per leo actrices, instituto de belios mea
larilOsos, I de eirurglane per a carta operacloat mude&

Avui, dimana, Meñique agafa la mona, Alerta amb la
oorba (exclusiva), Llene Chadwlck i Riohar bis. Exit aoro•
116s de Pedruoho (exclusiva), interpretada per Mile. Paulet.
a te Landals, En aquest film es veu la Setmana Santa a Sevisi
Ila Preus corrents. Preferència, 1 pesada; general, 0'50.— a
.•
•
Dijous, estrena de la sensacional pellícula El terratrèmol.

sane, do scuollös SKIt : Campera- i
dor deis pebre•.

ANALISI

El polvo

VIOFBLIU) No perjudica. no vendad: Inflen si 114.41.

41, .

w+611441*044444,444044***44,

• • di • • di • •_e .• • tl • • e • • •••si a .1

disol el pa moixí
1 com
disol la sal'

PFSTAURANTS

OrquestrIna Suele. Saló de reunid do ~lea diatingIdos •

• Avut, dimarbi. tarda t ntt, trans
I prograniee. Meelque
carea Un In, oldent; ReperecIona al minut; rl
dr (Orines na., ne gran • 'alunen% El .
KI, despertar d'una dona; la PONI(' U14 i.
, SI, g rauntris ettt La princesa censo
.;
patria, 1 onse Pp n eg lil (je la Kran j

,

i t ig2 e' EL DEPILATORI
d'HORLINE

Localitats: Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel, 1 i 3

KUR

de La roas de Flandes, per Raquel
Mellar.

„

g ad z e

Joan Massiä
Alexandre Vilalta

A
Palau de la
lrlstocratc
-al.
ACine
matografía
Saló
-

1 nana. nema, etmeeres, (farrera elles

'414.644+644444.0444144•044 41

Companyia de »loan Vila
Primer actor: Francesa
L'arcón. Primera actriu,
Marta L'Osa aloner6

Ball

Dissabre que le. La batalla, per

114.4444•114•44444weepg44,4441

di

• • • • •

"Saetas"

tiene Hayakawa. sensacional batalle naval, d'una resina% emocto•

444444444•44444444aese

••••••n.~944.1p...-4,,,,14.64

Oren

Frederlo Caballa

::CONCERTS::

• •

LANDAIS
Durant el pas de la procesa() es cantaran

d'obstacles.

EL DICTADOR

Provincia

Interpretada per l'intrèpid matador de braus
del mateix nom i per MLLE. PAULETTE

anAN t'ANIMA DI MODA
Notable* mostos I tele.
Aval, ellrnartS, eri g es yeanalCs de
la tlIonti me , ttal peliteula
LA ROSA DE FLANDES
dues Jornadas, prefe etant-se sen•
Cera; la mes subIlm I grandiosa
crearlo de RAQUEL MELLER, proclamada per tOthem roM la Mea
eran artista rinemalogradra.
Mires estrenes: LI gat foreste°,
pel gran saltador Rleard Talmarite;
Lai malutrugange d'En Melquiedet,
de mnIta broma, I II Aran Mallonal de Londres, se:te/trienal mina

debutant el primer actor
Pero Segura. T0',2 els dies:

Carrer, 'número i pis . „ .

PEDRIICHO

-

4.444,: •

Saló Catalunya

LA LEYENDA DEL BESO

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA. Contractas
Reynée—TapInerla, 'SS, primer.

LA JOIA D'ART NACIONAL

+114.0044.8->pepeanT+4.44444 t.

, -es •

RECLAMS PUBLICIDAD 11.
Serviu-vos remetre'm de franc, i sense cap
compromís per part meya, el seu labre Sobre Is
salut, a les següents senyes:

KURSAAL

MERCE SENOS

I

•
ips
r le.11 ISENIESSiDOMBai

C

Cada dia, a l'aristocràtic

Extraordinarios misione
.

Mili, dimarts, tarda, primer mutinoe popular: EsI trena en aquest teatre de la
sarsuela en dos actos, de
PLISO I Reoyo, música deis

LA VIRGEN CAPITANA

ton, programa Ajaría; Sonant
el «he, 5 round; La vibra,
interessant film dramätio do
gran emoció, interpretat pel
gran actor Robert Warwick, del
selecta programa Ajutia;
El
110U primer obrneo, assumpte
cbmie; En Tomaeet contra
oohol, gran brorna.—Dijous,
grana estrenes, entre elles el
sensacional drama El bressol
bull, creació de la bella artista Fibel Clayton, programa
Ajuria; La menyspreada, per

bates

RELLEU
el mds curiós i original de tata

FERRAN VALLEJO
ANSELM FERNANDEZ

interessant film, interpreta',
per la bella artista Ethel Clay-

• nioea dansarina María Pujol. Exit dele ealebres acrä.

60, entresol, Primera - BARCELONA
i us enviarem completament de franc i tense cap
compromís per part vostra, un interessant Ui.
bret, que conté una valuosa informad() i útil'
consells sobre la salut.

Concert, dia 25 d'abril, a tres
quarts de den del vespre

dues parta; Colza manament,

per als

Bruch,

Palau Música Catalana

Avui, dimarts. programa Ajuria: L'emperador dele pobres,
projectant-se el cinquè apilo);
Agutzil enganyat, drama en

ANAGL1FES)

00IBRES

minut.

ELDORADO
Coliseu de varietats

ves de Ros i Giiell, 14. Magnífica i incomparable apoteosit!

LES

de

Cinema Princesa

RELLEU

(LES

6

Via Layetana, número 14
Telèfon 1371 A.

85 artistes espanydles i
estrnngeres. 14 deciicartuns no-

.0,44444~6644444444•44,

al

RELLEU

Nit, a les deu. Sieena represen.
tació de la revista en 14 quadros, de gran exa,
I. II.. .1
200 vastas nous de Max Wat-

ufflgeggetniew,“444444.14444.6

capital

eibeteeeetee5e5e•444~

ton.

RELLEU?

Avui, dimarts,

El emperador dele pobres, La
princesa cense Merla, El des.
portar d'una dona, Meñique
bus oa un aooldent, Reparaoione

gran iieris

Si patio d'alguna do/ença, ompliu i retallen l'ad,.
junt amó. Remeteu-lo per correu a RECLAM
PUBLICIDAD H.

,44,,..L.L44.A4LA-4+ ,• • • 0 .5

Excelsior

seognNe4MIegg.e.656

LES ANAGLIFES
LES OMBRES
EN

L'ESPECTRE DEL SENYOR

11.11.5==

Jaula de la leona

RELLEU?

I LES OMBRES EN

LOS INTERESES OREADOS

i Demä, dimecres, tarda, Los
Intereses oreados. Nit, La

.444.11,44*Pesseeeirereefee .

014.01400001444404444~-

navente:

g

del drama d'Echagaray,
meravellosament int,erpre.
Ud per Alma Rubens, Montagu Lose i Pera de Cór-

Diana - Argentina

(cómica)

LA VEU DE LA RAÇA
celeebre drama en cinc parta,
per l'estrella Emmy Lynn.—DiJeme, cama complet de progra-

¡e

LEOTO, colossad adaptació

ma, amb d'estrena de la gran
exclusiva Miralls de l'Anima.

EN SEVERI l'40 S'ATORROLLA

Nit. a un quarts d'onz e , la
famosa obra en dos actes i
un pròleg, de Jacint Be.

-.o.popeod~468+18444•0•3•2414•11.41~

OBERGER

IUEERQER

13

Aren1Mher1tTr~sear-r5rtr-a-ris

Butaques a 2 pessetes. —
dimecres, tarda, butaques
1 1 a 0'95 pessetes. Dos gratis

èxits: El barret de casi:avene.
2 actea, de Pirandello, i Cada oesa al seu iloo, uns actas,
d'En Crebuet. sil: Joventut
dordlana, L'espect re del senyor
Imberegoe. — Dijous, tarda, es.
pactadas pm a Infanta: Una
vegada era un pastor... Totes
les nit,
deis èxits:

ALFONSO XII,

•

A.

doba; NOVETAT8 UNIVER.
SAL número U, QUASI
UNA SENYORA, per Gladys Watton; TREBALLANT
COM A FERES, còmica, per
Stan Laurel, i el partit de
futbol dc desempat entre el
Sporting do Gijón i el F. C.
Barcelona, colebrat el dia
id de/ correrla a ¡'Estadi de
Madrid, semifinal del Campionat d'Espanya. Oran
triomf del Barcelona.

elusivos traques'. NO&
EL IIIANIQUI de CHEZ TAQUIN,
comedia americana, per Juliette Doy

-.

Denla. dimecres. tarda:
LA VENUS TEMPTROORIL
!In, a tres quart• de neu, gran.
0,65 san de la ramasia soervtleses
en un pollee, tre,. l'efe, 1 Irme a
quadtos, de J Montero, Mueca aet
mestre bou,
Fosa EL DlaloNI PORTA BANYEill

TELEFON MI

Ilapländld cinema •
elogant de Barce-

El local inda

mzenzawiannillr

VENDES
c ulule
dre

Tos- grosguili s- i sma

retredats antes. catarros del, Diminuta,
per crenles 1 rebe/s que slguln, es guareleen radtcalment atubt l'ELIXIR GUAYA. t'enes, al preu sie reo
COLAR
als Centteß d'Espeeldes 1 a
l'antIga
FARMACIA RODO
avul
R. CALAN

Isucomaed
PASSEIG DE GRACIA, 139

PI

grados, de 4 1
u f n'u ha quilla per
1 Marean, Cd. Matard

r

rail la MIME&
yEbi %.•rasa,
Tetare, 3I1 Badalona.

DIVERSES

1

HIPOTEQUES. 2:72,2: :

!meted& 9. A. Paniego de 18 PIN
a
emir/gol. Talaron 6484 A.

MACNETOS. ratatroneeeet
C

Alar. neme° U.

embala, pelle& yen

ARQUES arene Ceecomptes pee
tutee
Ce IIMMlae-leS. Mallorca, 193,

BOMBES
RAMÓN

CASA RENE

126quIna. Circulare.
dtleclone del trances I
210111-310. ta. Telettm 4613 A.

COPIES

PUIGJANER

Menendes Pelayo, 70

VIES URINARIES. 1,e.g

Amb la bomba PUlGJAM:R )'electromotor no sofrelx el gran Inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb lh bomba PULGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUI(LìJANLR es ¡'única que es garanteix per quatre anys.

TORRENT, DENTISTA w

Impotencia. Mullas de sane, orla'
pos. Rauda UalversItaL. 1. Pollas
lusa. le, da 3 a 7. Pilla& eeOnómiCa

PROPIETARIS : Mjecar:1n41
Comilelons immIllorablea. idet: B

tle les Flora. 15. blAbOb.

onE. pNS D

ORINE

RACTAMENT NO OPEHATORI DE LES HERNIES

DP

VE

FAsNEu
CICLF la '
L_OrNIr.

INJECCIONS PROLIFERAN'TS-OBTURADORES del Dr. PI
?MITRE. Guariment radical en quinse dlee sanee in
lee habituala ocupacions. Conmina de 3 a 5. Toldan 145S a

Vierie, ni, pilad; Informadas GratIllfs_ali.

r

3

