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PELLETIER D'OISY
DEL SOCIALISME ARRIBA A UNGRAI

E un fet evident l'actual avenç impetu6s del moviment
ta a Europa. Governen els socialistes a la Gran Bretanya,
spinamarca, a SuAcia, i exerceixen una forta influbncia en la
,vlitic de Bélgica, de Franca, d'Alemanya i tot. Els éxits asse',..raist del socialisme moderat—relativament moderat—de la
segcn Internacional, tindran en el descabdellament históric del
41e una transcendéncia més positiva, mes profunda i més
Cura d ra que l'imperi dels comunistes de la Tercera Internacio-

11

a Itissia.
l'impressionant avenç de la fono, política del socialisP
:l e no va acompanyat de l'avEnç de la doctrina econbinica social: 3 m. Fallida de la teoria i progrés dels partits socialistes": tal
l'ep:graf sintetic d'un recent treball de Jean BourdEau, breu
sub.tanciós. El socialisme, millor dit, el collectivisme mareta. amb tota la seva ostentosa bastida de teories més o menys
cientí iquEs, estil en gran part ensorrat. Realiük. Karl Marx
iportacions importantissimes a la ciència económica, a la histódels fenbmens socials i al problema de Porientacid del movizent obre.rista. Tanmateix el conjunt del seu sistema estä viciat
r la inconsistacia d'algunes de les preteses lleis que li serviEn
de colurnnes.
Ln socialista una mica desenganyat, Hubert Bourgin, en
tra recent obra seva, "Les systkmes socialistes", declara franeunent : "Cap sistema socia/ista no 'na resistit les proves socials
Kenärniques, nacionals i internacionals, governamentals, admistratives, intellectuals, morals, que s'han succeit de l'any 1914
¡ni obre el teatre del món enter". Tenen els ulls enlluernats
messianisme o enfosquits pel fanatisme, aquells que no
iadonen que la teoria collectivista, com a principi d'organitzasocial, ha fracassat en els seus primers assaigs, àdhuc En
assaigs tímids en els quals aquell principi només era
parcialment aplicat.
L'avenç dels partits socialistes no significa, dones, un avenç
Et Ilur doctrina auténtica, tal com l'havien concebuda els teonuadors i profetes de la passada centúria. EXaMinant objecI:vament els fets socials dels darrers cent anys, hom té la sensació. o almenys la sospita vehement, que les masses obreres han
fet una doble i llarga marrada en les direccions del marxisMe i
iera arquisme. No han trobat el cami; i els resultats obtinguts
an molt inferiors al formidable esforç de llttita esmerçat.
Les orientacions del socialisme en els últims anys, i sobre tot
lieci del treballisme britinic des del poder, podriEn portar a
millor, si els espectres dels dogmes morts no ho destorben.
societat vella Es mostra caduca en diverses parts del seu
I nomas cal que es demostri la possibilitat immediata o pròtala d'una societat millor perque la forea de protesta del prorariat esdevingui, amb l'ajut de la intellectualitat i d'una frace de la burgesia, una fecunda força constructiva dins el camp
ivilització.
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11 de dictar' La Política
ELS ANTRE A REBRE
Douglas Fairbanks i Marv Pickford
e s i ngar a Europa. Han estat a
, ..dr 5. a Paris. a Madrid. D'aquí a
txs dies. potser d'aquí a peques hores,
:la a Barcelona. A tot arreu han
rebuts duna manera afectuosa
sr e mi depenia. dz (aria un acotriomfal.
Per
no? Ele dee algunes cede gaudi perfecte, i eepecialDouglas una concepció de la
atnb les in,és molt
7-..leréncies més íntimos.
Pe: . /ai no? Aquesta parella faeue per esdevenir mis singular
tab'a ben avingud;,. crcetrtra en el
e m e ce i en el seu posat un poder
e simpatía d'abast dilatadissim. Abans
e: ci ernatOgrai les reputacions i les
tarjes sens dubte es diionien per gratis'
utetv, eme. tratessaven mars i contimu. ocre., no es difonien d una madi na manera idéntica. Tota
Eissi comporava inevital,lement una
57t1 n17,5.: de tergiversació. Les ales
ttt • oladores eren encara les de la
Xi la invenció de la impreinta. ni la
le 4 isitografia inanimada, ni la ,lel
siegel1 el telèfon, han contribuit can)
a' del cinematògraf a dotar la humaeIt didéntics motive d'enlodó o de
a. Segurament a hores daca. Caries Chapiin i Douglas Fairbanks, Mary
bklnrdM
tan
a ix N
conr
mma, nd'
B,,:
6n AlBuenos
an
Boston
z Londres com a Nova Zelanda,
' Ba r celona com a Estocolm. Amb el
eateix trae han admirat un ianqui
francés, un turc i un finlandés.
,111:kado i el ras d • Abissinia. Lee
eateixes llàgrimes
han enternit la dma
teulua i a dona groga.
TI blanca i
reja.
De manera que al costal. de la reim •
que directament ens inspiren els
de la pantalla, els reis de l'art
!den ttós. Col
afegir Dur valor repre'mtiliva . Sbn els símbols d'una d'aunitats que crea el lliure coni"nment de les multituds, per sobré
de>s :n ronteres naturals i per damunt
sr atlles artificials. El món is petit
'in ara!) els ulls dun membre de la
V; ed Artists'. A tot arreu troica
vagi on vagi té amics que
t "'e n unes hores eresplai i que li
,11tell Yen
les mans amb agrairnent o
11 admirad& El món is petit
41115.
Gentades que han pagat per
e
-los en la foscor de les sales
Cudit
tro iectiong s'atapaeixen per aplau• en carn i sang quan baixen del
de 'expris... Aixel vol dir
kna
•
°
cos a: abra no fu a l'abast de
•
fi. ajudane Dé% i fi no fan que
are
l'avis de EarriZ lt impercebut
hd d' Denlas Fairbanks i Muy
9x1 'airé a rebre'k a redactó.
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Cado ladres

LES ELECCIONS VINENTS
En la seta crónica erahir, a "Las
Noticiasn, "Sotnnial.n . " es refereis- al
nou cens electoral i el, les r.inents
eleccions. Partem de les darnercs, diu:
"—Mi sefior! Tardaran. Tienen
que salir todas-la hombres nuevos.
Licencié al guardia.
;Qué dichosa chaca estara incubando a esos hombres nuevos que no acaba de picar la cáscara!
Vano empeño el de Diegenes, que no
buscaba mas que un hombre a secas,
sin novedad de ninguna clase."
EL PATRIOTISME

DEL SE-

ATOR JORRA
El comercian, manresd senyor
ba. que té una tenda al correr del
Call , d'aquesta ciutat, Ira tingut la feliz iniciativa de fabrica, en els seas
tallers un tapis sitnbolitzant les caraeterístiques del 13 de setembre de 1923.
Té la inteneüt de fer-tte tresent al
enarqus dEstella el dilluns próxitn.
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EN ATERRAR, L'APARELL DONA LA VOLTA
DE CAMPANA ¡QUEDA
DESTRUIT

Els aviadors resulten il.lesos
Xang-Hai. 20 — Pelletier d'Oisy, que va sortir de Canton a
les set del nieta arribà a liang.
Hai a iartmeres hores de la
tarda.
En aterrar, a petita velaratat, al camp de golf topa amb
un obstacle ico va compre
l'extremitat el fti.sellatge de
l'avia.—Havas.
París. 2 0.—L'aviadk
Eier d'Oisy ha telegrafiat al
Servei d'Aeronàutica dient que
en aterrar a Xang- Hai, el seu
aparell va donar la volts de

FRANÇA

EL REI PAULID EL PAISATGE
(DEL 1IOST11 REDACTOR CORRESPONSAL)
Parte, malo França es el pas ideal dels
reis. Dels reis destronats, i dels
que es van tronant de mica en
mica, que es una manera de
destronar-se com una altra. Els
francesas san envejables per
molts cantons. pera stixti de
poder tenis la voluptuositat
d'admirar els seis dels altres,
no deu tenis preu. Per un fran_
ces. tots els reis san simpäties,
mentre siguin reis dels altres.
Tots els veis .san
sims, mentre no siguin francasos. No és finnica la nosichia
611111r311e7~~1,11
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campana, quedant .completament destruit.

Afegeix que ell i el seu memänic resultaren 'Ilesos de l'ac_
cident.
FA ministre de Colònies, imrnediatament després de rebre
el telegrama. cablegrafiä a les
ofieines d'aeronàutica franceses de Xina i d'Indoxina. donant - los instruccions per tal
que facilitin a Pelletier d'Oisy
tots els mitjans que necessiti
per prosseguir el sen raid cap
a Pequin i Toquio.—Havas.
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En una carta adreçada pel famús
aviador francés al coronel de Cops,
relata les seres impressions de viatge.

Ileu's así la traducció:
"Karatxi, 30 abril mas.
Mon coronel:
Perdorteumic de no barer -vas escrit
fins avui, però és el meu primer revés. Nornés por dir-vos una cosa:
és que estic meravellat de la meya
máquina volant; motor, carburador,
bugles, són per damunt de tot elegí.
No he canviat cap bugia, no he tingut
cap falla de carburadors, i el meu
consum ha estat de tal manera t'Afear
que em pise permetre d'enriquir-lo a
discreció per al ines gran be de les
nieves vàlvules.
La primera etapa ha estat la més
dura.
Despres del pas penós de Villecoublay. rdhe trubat en plena boira. He
volat a so metres fins a Chalons-surs,
Marne. Des d'allí, 1.500 metres da tcada. fins a Munich. Pluja diluviana
transformada en boira i neu lino més
enllà de Viena. Tres llores de pluja
continua; després, de Viena a Budapest, grans ventades primer, boira i
pluja després. He passat Budapest, 0I1
he vist corn m'esperava i ruhe llançat
cap a Hongria. Tot el pais inundat,
fent la lectura del mapa apossible.
Feliçment, he reconegut Szolnok (on
era amb Gonin) al moment en el qttal
em disposava a recular. Aixä Mita
encoratjat, i a les cinc de la tarda
era a Bucarest.
Viatge sense història fins a Alep.
Holt ben rebut per Olivain. un company de Verdun, per() dissabte terrible "décollage". He cregut la carrera
de Jacqueline terminada. Cinc vegades he assajat la marxa damunt
terra urja. hie jugat el tot pel
Per mis pega, temps espantable a
Mesupotamia: remolins d'aigua terribles, vents d'arena, tota la liraa. he
hagut d'aterrar a Bagdad. Allí, el
mis bel) terreny del mina i una recetaras', calorosa per la vuitena teguaL'enderni partida admirable,
després d'haver canviat un pneu.
Bagdad-Butxir : duce hores per damunt de pantans. Bona recepció i
avituallament a Butxir.
Bender-Abb as : molt bona provisió,
perú mal terrena . . Esclata un pnest a
la partida. Molt mala regia. muntaoyes punxagudcs, platges desertes.
Aterro no gaire tranquil; res de nou.
He deixat els portuguesos a Ilagilitl,
em segueixen de prop. Unen un
Bréguet 56 BN2, sobre el qual han'
afegit dos s dipbsits (Diluirles sota
ales ( 1 fion litres en conjunt) i tres a
bord. L'at oficial del R. A. F. 'n'espera
a Agra. i un, a Calcuta. Potser na
hi arribada mai, per() estic cometa del

fet. He canviat d'oh avui.
Bezin esti una mica fatigat.

que he

Fa una calor terrible ad. Mis de
graus. Whe fet fer de pressa
vestits de tela, car en l'aire, a 2.500
metres, em coc literalment. Marxo
1,450 torns en mitjà. Desgraciadament,
l'apare es decanta en el pett dret i
no puc arribar a arranjar - lo, cosa que

ll

em fadiga una mica.
Creieu, mon coronel, en els meus

sentiments reseectuoses.
Pensáis,. d'011y."

A Caries Soldevila

al dit. Etiopia, d'aquella feta, va
entrar en el concert de les nacions civilitzades. No es estrany,
dones, que si el ras Afakonnen
fou un guerree, el ras Tallan
hagi tirat per estudias i per documentat. La cultura és sempre
la flor de la poSítica.
En aquests últims temps, a la
casa regnant d'Etiopia, han passat coses molt grosses. Figureuvos que Pi veritable hieren del
tron es va ter germanófila Durant la guerra. •a diplomàcia
alemanya li va enviar una dona
que se'l fea seu. Pera ni amb
aquests atenuants es considera
a Etinpia tolerable la germanofilia. Fou tancat al Manicomi,
que en aquell país—com a erten regions d'Espanya—és encara la presa. El eobriren de cadenes, pera el ras Taffari, a la
fi, el perdona, donan l mostres,
una vegada mes, de la dolcesa
del seu cor.
El ras Taffari ha portal a
Paris una rail...cela de llenas i
de mamas, perfeetament rafllades, per regallar a IPS amistats.
L'Ajuntament de Paris li ha

regalat. per al seu nen de, dett

r14—
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anva... una redueria d'un garatge Citroen.
Josep Pla
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PELLETIER D'OISY NARRA
EL SEU VIATGE DE PARÍS
A LES IN DIES

IMPRESSIONS DE SUISSA

Converses filo1
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plena de contracliccions i farcala de contrasentits. Que era
bunica la Repúblioa en temps
de l'Imperi!, dines' els francesas. Son), evidentment, una
desagrait s.
Cada dia hi ha mi s s reis. a
Fram:a. Sita mol! ben vistos.
Coro que hi ha admiradors per
tot, cada rel ii als setas. Potser

no es podrä saber mal on va
perdre la cororat nl Sha de
Persia. Els uns dinen a MonteCarlo. altrea a Dauville. Pera
es evident que no iti ha cap
frances amic de la ruleta que
Iln (5 s consideri una mica salidit
del madrilenyissim -e i diriern
sometenisla — Sha de Pèrsia.
El rei ditialia, en canvi, es un

munismätic com una casa. Els
nurnismatics d'aquí I fora
d'aquí el veneren i l'estimen. La
reina de Romania es una reina
jove i simpatica que es complau
en mig de la companyia dele
acadernies i dels literats venerables. Si els 'lastres acadernies
de la de "Buenas Letras" no
vivissin lora del mina i a tres
guasas ds quinze, la haurien misal el retrat de la reina de Romania—Vestida de Susanna biblica—al seu sala doctas. Uno
vegada. el delicat poeta Apeles
Mestres va llega . davalat, dels

setas conipanya d'Aeadérnia sin
treliallet mal i acursolet i (loromünladiPt. titulat "II verde en

el Quijote:. Un Irehallet aivi
agradaria per torea a la generasa reina del gran pais batea-

nie.
Ara hi ha un mimaren molt
imporlana a Franea. Feia

temo% potser que no n'havia
vingut 5 an de tan importan!
Volt dir al ras Taffari, regent
i Iteren dr1 fron d'Etinpia.
un toi Tu, ves -estil (lo Mano.
quo tb tina orara PitlliSla i
i una barba molí negra. El son
still is malencbli c romplefament
sUbnie. sola el seu capen de

pellicula arnerieana. Els

sella

witppassmis $611 la reina de Salta
i el rei Salomó. No In ha pas

gaires reis q ue ho puguin die
alai. Lo histbria sl,ls antenassats d'anues1 rei és ---com aquel i
qui no din res — la
La Iliblia-- j a ho saheti—és

enntii tot. Ni ha
lotes les crueltals i lotes Ira
doleeses. Sil ten i ra e n riPS 1 fots

al Hilare que ha

ala fels. Prescindi nt deis
detsts anI il'S. a la Biblia del Ras
Tallan i hi ha el desastre colo-

mes im p ortant despees del
d'annual. lli ha Mina. el son-tnia l l

ila, desastre italib que ensth
carrera dictatorial a releo)
Seixauta mil soldnIs

manato per un fal 'Remitiera
trinen Ilintildafs en poco estnna
pel ras Mekrinnen, nue dsvia ésto, . tan P f ihnin 1 malinehnit rom
pl gen fin el ene Tafferi.
vlethrla aixf, per tenir consideració a Europa, .ya com. l'anell

bgi iques

Deiem en la conversa anterior que
quan usem apoiar transitivament en el
sentit de fer sostenir una cosa sobre
una altra, aquest apoiar pot éster
emplacat per descansar. Aixf, Apoiem
l'escala a la para, pot reemplaçarse
per Descasasen l'escata a la para, que
vol dir e:cacrament el mateix. Un barceloni. acostumat a emprar, en aquest
cas, el verb apoiar i que potser no usa

descansar sinn com a sinbaim de re-

posar, per trobar estrany i 1:1huc creare
artificiós l'fis de descansar i en (loe de

apoiar. Perú no dubti que descansar
en el sentit esrnentat és ben viu encara.
Nosaltres ha hem pogut constatar en

un gran nombre de contrades i adhue
a Barcelona entre els treballadors que
precisament han d'expressar sovint la
idea que molts ens harem acostumat
a denotar amb el mot advenedis apoiar.
Dos verbs, perä, poden usar-se encara en el.cas en ciiiestió, recolzar i
estontolan, per bé que ambdós tenen
una extensió més restreta que descansar, cc, és no sempre el poden rectas
placar. el primer implicant la idea
d'un apoi secundari, ei segon (segons
el testimoniatge del senyor Ruyra), la
d'un apta inserí, por estable.

P. Fabra
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LA VOLTA AL MÓN EN AVIÓ
Els americans arriben
al Japó
Vet °nafta (arxip'sMag de les
Knriles), 20. — Han arribat
alto es t a capital els tres aviadors
ameramos que Unten la volta

noirt.—Havas.
'Unquio. 0.—.Felegrafien
alinato. provineia
donan, vomite d'haver-Iii
arribat els lees aviadors anterieans que efretuert la volta al
/neo, en avi6.___Havas,

LA FILLA DE CURZON
S'HA FET SOCIALISTA
Londres, 20.—Lady Cynthia Mosley,
filla del marqués Cuezan, ex ministre
dels Afers cstrangers, conservador, seguita el mara lord Itfosley que fa poc
enrolat sota la bandera vermella,
Osa fet socialista inscrivint ?se regularment a la creció d'Harrow, collegi del marit. Lady Cynthia és una de
les mis belles senyores de l'alta societat. El seu matrimoni ha etat Utl
deis grano esdeveniments mundano del
raso. Fest celebrat a la capella del
pala y reial de Sant Jaume, a preciseeta deis sobirans brtiänics i belgues.
Entretant, aquí hom lamenta noves
violincies socialistes contra els conservadors.

EL TEXT DESTINAT A
AQUESTA PAGINA
HA PASSAT PER
.

LA CENSURA

Ls un fet, remarcat per mi
diverses vegades, que el paisatge aufs, malgrat la seva anomenada de bell paisatge, no
acaba de conquerir la sensibilitat dels meridionals que el
contemplen. El traben bonic,
delicias, perfet si voleu; pera no els commou; no els desvetlla el sentiment del paisatge. Amb mi mateix he hagut
de constatar-ho. La primera regada que vaig estar a Suïssa,
vaig passar una ¡larga temporada a la vara del llac Leman.
Velas veure créixer la primavera i abrandar-se l'istiu. "A Vevey sous les venta pommiers",
vaig poder sentir la soledat que
hi sentí Musset, pera, amb un
gran esbalaïment de la meya
part, si algunes emocions m'hi
varen colpir, cap d'elles no
provingué del paisatge. Calgue
que la tardar s'endugués el baf
immens que el sol abrusador
aixera del llac, que el cel esdevingués limpid i tenue, que
les eures i la N inya verge incendiessin suaument de llur
púrpura els margas i les eledes, perquè el sentiment del
paisatge es desvetlilés a estones en mi. Pera la sola forma
d'aquest sentiment hi era la
melangia: una alegria vaga o
una vaga tristesa: res de la
joia viva e o de la desolació profunda que ens poden arribar a
inspirar els nostres paisatges.
En aquella vaguetat rasa tal Negada, el secret de la transcendencia sedant dels sojorns en
les contrades suisses.
E e1 paisatge de neu? Vaig
voler saber el que era, sense
incomoditats ni fatigues; i pels
volts de Nadal vaig fer un viatge de Lucerna a Montreux. Vaig
poder-me sadollar de veure neu.
Al eomeneament un entusiasme arravatat, gairebé pueril,
em va prendre. La immensitat
de neu que em voltean, els insopitats aspectes que oferia,
els seus dibuixos en els brancatges despullats, meras elloses
filigranes; les viletes allà bala,
al fons de les valls; els cims
allä dalt, perdent-se en la boira o enlluernants al sol: tot
alta era tan nou per a mi que
no comptava entre els meus
records de neu mes que alguna nevada barcelonina, i alguna excursi6 montsenyenca! Pera l'entusiasme, al cap d'un parell S'a cedir davant la
lassitut que el paisatge de neu
arriba a produir. Per a majar
dissort. l'enclemä, dins el ferrocarril electric de l'Oberland
bernes, se'm van atacar els vidres, i vaig restar durant Hm-pies linces, engabiat. sol, rvle
tedi i de despit, en un yaga
delicias. digne d'un conte de
fades. si alguna vegada, en algun eonte de fades, hi haguils
de sortir un vaga de ferrocarril.
'I'ot i aquesta primera derep!tia, el paisatge de neia ha arribat a conquerir-rne. Un cura
solaras en una alta vall alpina
ha estat suficient. He vist, la
nett en matins rutilants erice-

gadora de tan blanca; l'he vis-

ta itsdevtinir a por a por rosadenca, a l'alba, i vestir lee cines d'una ganta meravellasa
de collors, des del y ermen(' al
violeta en el capvespre. En arribar la nit he y ist resplendir
Lucifer, l'estrella de Venus,
anal aquella Iluissor poiloroaa
i aquella magnitud dilatada,
insospitable, que hom pot contemplar solament des de les
gratis altituds, després que una
abundosa nevada ha deixat nítida n'atmósfera. Maui submerla solitud immense
giL
les boscaries g ota la neu i dins
la nit. Canee pugnes aensaciona
que puguin eomparar-s'hi.
Una nit, sobretot, s'ha arrapat a la mey a recordatica. El
meu hotel era Iluny del vilatge.
Havia esperat en va que la forta nevada que queja amaines

una mica. Ja era ben entrada
la MI, quan vaig emprendre el
metí eami. Mentre les darreres
gases van illuminar-lo mes o
menys, amh llur claror, la neu
que m'amarava, el mil que em
gelava el rostro i la costa que
em feia esbufegar, eren els
(Mies obstacles que dificultaven la mey a marxa. Aviat, pe,
s'afebliren enllä les resplendore domistiques, i vaig res.
Sr dins la foseúria. Amb el pes
que em veis obligat a dur s'havia d'escolar una bona estona

abans no albirés els llums de
l'hotel.
Avançava penosament, fuse
tant amb el meu bastó, com un
orb, davant meu, la duresa del
cama pesque cada cop que
me'n desviava Menfonsava fina
a les cuixes. Sabia que res de
mal no em podia sobrevenir,
per() una cenia basarda em penetrava. i jo em complaia estranyament a mantenir-la, imaginant la terror que ha d'empresonar un home paerdut, ja
nit fosca, en mig de 1 neu. El
Bilenei era tan pregon que sen-,
tia fortament el batee del meu
cor. No veta sind les masses
severes d'alguns pinabete més
atansats al cami, i gairebi ine
conseientment anava repetint
les paraules del filbsof danés:
"Misteriosa i plena de penas.
metal, cona un planeó, cono un
abet, com una pregäria ele,
vant-se vers Déu".
La sensació d'infinit era tan
aguda — infinit d'espai, de sie
lenci i de soledat — la sensa-i
ció d'abandó i de petitesa tan
humiliant, que mai l'existencia
d'una l'orca suprema. d'un Esser omnipotent, no se m'ha fet

tan terriblement palesa.
Tornant de Suissa. vaig aliar
directament fins a Perpinyà,
on vaig saturar-me. M'hi errepenyia, gairebe mes que l'afany
de coneixer la capital rossellonesa, un interés literari. Volia
visitar Castell-Rosselló,
dret on es desenrotaaren les
tràgiques amors de Guillem de
Cabestany i de Madona Margarida.
Vaig arribar a Perpinyà alta
nit, i l'endemä al mati vaig
prendre el tramvia de Canet
que havia de deixar-me a prop
de les restes de l'antic castell.
Era un matt meravellós. Me'n.
recordaré mentre visqui. La
plana rosseillonesa s'estenia davan! dele meus ulls en una hora i en una estació propicies,
car era de bon mati i era un-7
deis primera dies de la prima - a>
vera. Sentia la joia del paisatge fins a experimentar en la
gorja cana una frasança de parentes de gratitud. i la serenitat del paisatge fins a humitejar - seam els ulls. Vaig comprendre sohtadament perquä eipaisatge satis no havia acaba!
de conquerir - me: li manca vi'da, i si en té, no és una vida que
glateixi a l'unison amb la mes"'
vida. Després (o. tal vegada.
abans) hi falta el record, hi
falta, per a nosaltres. el lagam, el vinele huasa que ene hi
faci posar amor. Poco paisatges ens commouran taut corn
aquells on hi tenim els !lastres
records d'infantesa o d'adolescincia. A la nostra terna, per

similitud, aquest record es desvelllarä sovint. Potser mes que
l'extensa verdor de la plana,
mes que les carepes del Pireneua
en aquella excuria matinal, cm
va sarpretalre un camine! din.
ser.

miarnit d'herbes huta»

tef solc de les

roleres, vaga-

ment flairns a mel. cona d'una
florista d'invisibles arcos.
Per aixb. tal N Pgada. fins i

tant que cts altres pulsos no
tenim recorcls lliunts al paisatge. el sentiment del paisatge
no es desvetlla en la nostra
änima.
Lluis Alguer

La

situació a Europa

Es va aformant
soolalistss franoosos do no sollaborar en el Cloyorn que os
forml. Intorrogot M. Palnloyd
sobro la situaold do 111111e
rand, s'he mostrat roaery adloelm. Es dlu quo fralnlevä ao.
rä el que substItulrä l'actual
President de la Ropúbllos.
Ila sub« la oonferanola nolo-belga do 1111111. En la nota
°flotaba es dlu que la qfiestlá
deis deutes Intoraliate I los reparaolons slon duelo soso. intImamen' Illgades. ä Berna e•
mostren opilniletee per**
dluen quo aquost amo, entre
ItAlla I 114191« d'aladro quo
aqueeta $ o separa del punt do
vista frenaba sobro I» rapar*
Mono.
lis minaires de la »be kan
acordat me aeasedar la eseitioe
el. M'esa. Oontlitua, deaea, cl
eonftleas obre a hm reo*

eemplliss.
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les deu de la vetAvui,
dimecres,
a
_
liateua Ubemaga Salus, de 61 i4e13_,KE 4eevie4
11a. el doctor polis donan la anunanys. Hospital Clinie. al cementiri
manualo, la missió de la qual sen orDEL DOBLE ASSASSINAT DE ciada conferencia sobre "La ciencia
Nou. A les tres.
eugenica caen a maja salvador de la ganitzats cursets i conferincies a cärRosa Lizano Gil, de 24 anys, ProBADALONA
mea" a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. rec de persones competents, excursions
clamadas 9 i ii, al cernentiri Nou.
científiques. visites a museus. fabriEl jutge militar continua instruint
A les tres.
diligencies amb motiu de l'assalt al
Cièn- ques i centres de producció, vetllades
L'Academia
i
Laboratori
de
Feliciä Jordana Rabat, de 46 anys, cale de Cal Amar. Ultra els detinguts
cies Mediques de Catalunya celebrará artistiques, etc.. etc.
Urgell, 9 1, al cementiri Nou. A les de que ja n'hem donat compte en anA tots els que simpatitzin amb la
sessi6 científica avui, (fírmese!, dia 21,
tres.
jimia que anima Ilurs organitzadors
teriors edicions, hi ha Isidre Casano- a les deu de /a nit. en la qual el docij
Ramon Simón Cuné, d'II mesos, vas i Barman Aigé, en els quals semtor Coraohe farä una comunicació sels convida a l'acte de la inauguraCadena, 47, al cementiri Vell. A les bla que recanen sospites de compli"Einpelt de peroné en un cas de re- da oficial que se celebrarà demà, dicine.
cifat en cl fet de referencia.
secció de radi per osteo-sarcoma. Pre- jous. a le, den de la nit, al seu domiJoisepa Molist Simón, de 62 anys,
Es guarda gran reserva sobre el recili social, stablert provisionalment
Pece SeraIl. 41. al cementiri Nou. A sultat d'aquestes diligencies: sembla, sentad(*) del malalt". El doctor llosch al carrer (le la Huna. 14, pis segon, i
Ucelay, "El fratás de la radioterapia
las guatee.
senyors Campalans. Dopero. que tots els detinguts neguen profunda en el cranc de la gola i cer- en el qual
Concepció JovE Jové. de 44 anys, Bus participaci
menech, Nirau i Jové explicaran els
ó.
vical en els casos greus".
Pau Claris. 5, al cementiri Vell. A
uns que persegueix aquest centre
les cinc.
JORNADES REIALS
Colla ALBERT: no s'entornen cultural, des dels punts de vista cienAlbert Combaba Pascual, de 21
tific. litera n i. arijo tic i
Alar don Alfons i donya Victòria
Ille5 ,15. pina Navas, 2, al cementiri
Totes les entitats obreros i cultitFUNDACIO BERNAT METGE
van visitar Tarragona; foren molt
Les seves germanes, nebots, cosins i parents tots i l'Administració cic: "La
Non. A les cinc.
rals gar no bagin estat convidades parben rebuts. Despeas de dinar anaren
II APAT INTIM
Teresa Cañas Izarra, de 45 an v5,
Veu
de Catalunya'. preguen als amics i coneguts que tinguin la caritat d'oncoal Parc Sama i d'allí a Reus. TornaUns collaboradors i amics de la Fun- ticularment per omissió- involuntaria
Non de la Rambla. 92. al cementiri
es remiran di- d'aquesta Junta. slan de considerar
ren
en
el
räpid
d'un
quart
de
dotze
dada,
Bernat
Metge
manar-lo
a Déu i qque vulguin concórrer a la casa mortubria, carrer del Consell
Nov. A les tres.
vendres, dia 23. en sopar intim, 3 incloses en ;m'esta invitacies
Joaquima Pi Corominas, de 62 de la Me
segon, segona, avui, dimecres. a les onze del matí, per acompanyar el
Cent,
441,
Segons manifestada. del general les nos del vespre, a l'Hotel Ritz.
anys, Capellans, 1, al cementiri de
que
desit
Lossada,
resi.acla
dels
augustos
perEls
g
in
1110Critir2.5
a
l'església
parroquial de la Purísima Concepció i després al Cementirt
cadàver
Sans. A les tres.
peellorigan probablement trametre liur avis a l'Ateneu PareeJoan Rico Elias, de 64 anys, Car- sonatges es
retera de Can Tunis, 111, al cemen- fins al dia 23. a la tarda.
- Les floristes de la Rambla aquests
liri Nou. A les cinc.
L'AMBAIXADOR FRANCES
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Novia, 30 : San1 r an, 5 : Jau m e 1, 16
Francesc Garcia Reales, de 13 me- dies han fet davassall de rams de
Durant la seva estada a Barcelona,
lees. En recompen s a s'han guanyat
sas. Cut:iban. 1, al ccmentiri Nou.
de Eranea, vescomte de
Eambaixador
Eagraiment
de
les
augustes
persones,
MULTES EN PERSPECTIVA
A les cinc.
a les quals han fet objecte del deli- Fontenass ha visitat totes les obres de
Per l'Alcaldia s'imposara abs carreFUNERALS
Benefieencia i instinicons franceses ters que Ilencin terres als carrers de
cat ebsequi durant llur estada a la
En Vicens Sta, Regina Genau. nostra ciutat.
de la nostra ciutat, com són les Es- IT.ixampla 1 maximum de multa, o siMorí el día II del que son/. Avui,
coles franceses, Institut francas, Case- gui .250 pessetes per carretada.
causes diversos contusions a Josep
‘141111111111111E1111
11•111111111311n1
a leo den, misses a Sant Pere de les
Colla ALBERT: no fan calor lora cte Comerç, Office Commercial.
Es jerga als propietar'..s veins
LÖTY2Z i Amitiia Mímela, per vells rePuches.
Off ice de Tourisme. Maison
dentineini al Negociat (l'Obres Públi- sentiments que amb ens tenia.
Na Maria Manadi Pagés. Morí el
noNA MORTA
lance Française. Asil (EAnciens, OrA Inés si ineis va fer mal a un tuba
gimes de restnentada secció als que
dia 29 d'abril. Avui, ile den a mire,
que milis calmar-lo. fían precisa la
A conseqüencia de les lesions sos felinat, Escotes de la. Bnnanon, Es- conn tin infraccions.
misses a Santa Maria de la Mar.
intervencii", d'un guardia civil, dun
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LA P13131ICITAT

GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
aALDE DE MADRID, EN UNES DECLARACIONS, HA DIT QUE A BAR.
LOA ELS OBRERS ELS ACLAMAVEN AMB VISQUES A MADRID, I
CRIATURES ELS TIRAVEN GAVADALS DE FLORS. UN REGIDOR
4 AFEGIT QUE ELS BARCELONINS VAREN ESSER TAN COMPLERTS,
E FINS NO ELS VAN DEIXAR PAGAR LA FONDA. AQUESTES MANIIACIONS CONSTARAN EN ALBUM QUE S'ENVIARA A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
DIIIECTORI NO ES

REUNEIX

thdrid. 20. - En arribar
„,ta tarda al seu despatt
,• a Presidència. el marquès
yeaz ha manifestat els pediie que el Directori no es
irà fine que tornin a Ma2 ,,I 5 vocals que actualment
a Barcelona.

pifestacions de l'alcalde
d'un regidor de Madrid

perfectes i desgracies, han estat grcesoe.
Els serveis de llum i telfons urbans han quedat suspesos. Sembla que la pedregada
nomes ha agafat el case tle la
població.
Na es poden precisar les pe.rduce, pece se suposa que. desgraciadament. eón de molla
consideració.

M. Paul Valery

Madrid, 20. - EI poeta irancés Paul ralery avui ha invitat
11" DE L'AJUNTAMENT
MADRID A BARCELONA a dinar a l'Hotel Ritz , a alguna
literats espanyols. entre altres
adrid. 20.-En la sessió de
els senyors Perez de Ayala, Orntament l'alcalde ha donat
tega Gasset. Diez Canedo, Mapie del seu vialge a Barriehalar i Bergarnín.
a.
A la tarda ha donat una con.re altres coses ha dit:
ferencia a l'Instilut Francès,
Bei m'invita al banquet
rala que es donä al cos diessent molt aplaudit.
Denle marxarà cap a Barce.atir. No obstant no portar
representaciá oficial, em
lona.
asseure a la mateixa taula
ELS PATRONS MATARONINS
l'alcalde de Barcelona.
Madrid, 20. - La iniciativa
can( aixf el protocol. per
d .organitzar a Mataró un acte
olitzar l'estret llaç que ha
púble( a fi de posar en relleu
7 les dues ciutats. I no
davant de l'opiniä pública la
ü reo de la rebuda que el
conducta dels nombrosos paene dispensa. Al nostre
trons d'aquella eiutat que ant pele carrers sempre sorticiparen
volunteriament el re• ebrers que indefectible-. gura retir obligatori, ha .metdonaven visqueo a Madrid.
nene ene tiraven flors: los rescut dele elements que integren la Comisan:. Paritaria Na25 tambe ene tiraven flore;
cional de Previsid les simpaID'. erren Medie ben rebuts.
tice i els aplaudiments expresei plau dir-ho en elogi de
alona i de les seves auto- sale en el següent telegrama:
eres regidors, entre ells el

oc Creepo, parla en el maaentit.
Toren tan complerts-ha dit
-2 nc ens deixaren pagar la
Llavors ens decidirem a
pessetes per als
barcelonins.

1:. vista de tot alzó, s'ha
dat que aquestes manifesens constin en un albura
s'enviara a l'Ajuntament
reelona.

Douglas Fairbancks
i Mary Pickford
drei. 20.-Els periodistes
enys publiquen intervine
ts amb eis esposos Maeford i Donglas Fair. en els guats els famosos
'es cinematogràfics donen
le de ilur vida i de com
eomenear a impressionar
icules i beneficie que han
gut.
Madrid marearan a Gradespres de visitar Toletranjuez i tornaMadrid i d'aquí sortiran
Barcelona.

La sentencia contra
Vidal i Planas

drid. 2.-S'assegura que
quedare signada la sena contra Vida] i Planas. Es
que se li reconeix l'eximent
'por insuperable . ' i sera
demnat a dotze anys de prei a indemnització a la fae a de la víctima.

comentaris de "El Debate" a les assemblees
agricoles
Madrid. 20.-"El Debate", en un
que titula "Tirania intolerable",
'"?a de les assemblees d'agricultors
:Institut Agrícola Catalä de Sant
: e i de la Carnbra Agrícola.
heverté:x que ambdues coincideint algunes conclusions, però tenen
discrepància fonamental; advoca
'airar Aericola de Sant Isidre iteres impuls a rassociaci ó agrare, cornplint l'administració sinamena la llei de sindicats agricoles;
a la de Valencia la concessió
tjans ceercitius per al cobrament
les seves quotes.
Dzrant d'aquesta última demanda i
eilers de qui amb tal criteri
'sal al Directori un projecte de
r raa local. cridem Fatenció de tots
e la gravetat dc donar un sol pas
laxa sentit.
' .f ezeix que aittia seria cm Crear
723 obreres obligatòries per als
Sastres de la ciutat.
'Ve si es porta a la practica
10iecie del Govern. les Trotes de
(iainiree , eeereaes per un procedid'a premi, seria un non impost de
lítnilions que, sobre Esser subrep. ei el seu origen, no seria admi?• Per l'Estas, saló per uns sePa rticular, que tindrien a llur
arma caciquil.
-'111 que les Cambres Agrícoles han
re presentació de segon arate
l'al e la fórmula sindicat lliure i
ce.) obligatòria.

ita

e
acet
Alb

Hans. car ele sobrers quedaran

exce dents. amb son integre,
aeoblant-los mes tard a altres
serveis.
S'atribueix la inspecció deba
tribute al ea:: de carrabiners.
PROCESSAMENTS
Madrid.
- El jutge del districte
de l'Hospici, senyor Arcadi Carde, ha
dietas un aute en el qual es diu:
"Es declaren processats en aquest
sumari als senyors Jame Blanco Nieto i Antoni Bartolome Mas. Es de-

creta presó provisional comunicada
deis processats esmentats, del que es
Rodean excusar si dins el terme de
cinc dies déria cadascun una fiarlo de
10,000 pessetes. Sels requereix per
què donin la fiança per quantitat de
28.0oo pessetes per assegurar la responsabilitat pecuniäria que en definitiva Dot declarar-se procedent."

DL

Madrid. 20. - A l'exprés de
Bareclona han tornat la reina
donya Cristina i SS. AA. els infante dost Ferian, donya lea bel, donya i la duques-

sa de Talavera.
També han henal ele representante del vos diplomátie i
les comissions de l'Ajuntament
i de la Diputada que han anat
a Bareelona.
L'ESTAT ATMOSFF.RIC

Madrid. 20. - L'Observatori
ha de que durant les 24 ha res s'han registrat ;Auges borrascoses a lot Espanya i envara dura niateix estat atmosferle.
La temperat ura màxima ahir
fan de 27 grane, i la mínima
gire

.1PROXIMACIO HISPANO-1TA-

LIANA
Madrid, 20.11ha reunit el Coinfle d'anroximaeiä hispano-ita_
liana.
parlat de l'actuaGies durant e) pròxim viatge dele reta
«Risita a Espanya.

nedregada a
regim de Finances
)1b acete, 23.
Ha caigut El nou
Madrid, 20. - El nou regim
'aelenta pedregada.
Projertat pel mtnietre de Fi47 rae mita d'un quart han nancee per suprimir organisititt pedrea ealtraordinärlagrossem, molt més gro.. mes ~He 1 aconseguir neonornles en el pressupest, no
taronges.
t acadissa de !Mires, ddli• causan trastorna ale fundo.

DE RUSIA

DE FRANÇA

11 les converses de Es ambaixadors La Drama d'esquer- Les manifestacions
Ellt es declaren amer;ca a Toglo i ra assenyala Painle- a Moscou contra
els deutes interaa Washing- T g con a successor Alemanya van g sser obra de les aude Millerand
ton dimitiran
li a t s inseparables
toritats sotittiques
de les reparacions
París, an.-La Premsa de les es-

japonès

Roma, 20 -Sha psiblicat un comunicat anunciara que en la conferencia celebra da entre Mussolini
i els ministres belgues ha regnat una
perfecta equanimitat entre els punts
be vista sostinguts per Italia i Belgica.
El dit comunicas s:ieclara ene Italia i Bélgica es mostien favorables
a una ràpida solució de les reparacions partint de la base de l'informe
dels técnica, i consideren possible
d'establir un acord entre els abata
respecte de le, mesures que hagin
d'adoptar-se en cas d'un incompliment voluntari per part d'Alemanya.

MARROC

Els secretaris
dels Ajuntaments de Biscaia
Madrid , 20.-A Bilbao s'ha
eelebrat tina assemblea de secretaris d'Ajuntaments de Bisrala en ele guate roana una
unatiimita l reepecte rassumpte
IIP les Diputarions.
anta arme-hl: •
L'Assoeinei e de secretaria de
Biss-tia 'Tea que el (libre primer de letepeete municipal de
Bisella de primer d'abril es
aplicable totnIment isIs Ajuntaments d'Eapaeya, en quant ga-

ranteix la plena autonomia local.
Existint el desenrotillament
de les @límpidos flinviame
issinistratives mime/des del con_
vete per le SeVil especial Ilifidah141, ha de titaba ist ir l'aellIal
ele Ajonsamsuss
relitel A entre
hisessins i la Diputad ?) o rirga riente que les noves disposidone creï a la provineits, pel
que es refereix a I ra rn oció,
desenrotllamen t i liquidad() de
preesupcietos.
Cona a conseqüenua d'as:sis, els
secretaris defineixen el seu criteri
en aquests termes:
La constiturib organitzada del
cos de secretaria municipals ha d'ésser una a tot Esperara.
En quant a les relacione dala reganismes que Isagin de mantenir i
sslesenrottlar la vigencia del concert
ecoubmic, els secretaris municipals
de Biscaia hauran de conèixer les

o

modalitats administratives necessis
síes al perlecie desenrothaineut del

Nova York, 20, - Trslegrafien
de Toquio dient que el ministre
d'Afers del Japó ha declarat que
l'ambaixador del Japó als Estafe Units, esta autoritzat per
presentar la dimissió del seu
cerree.-Havas.
Londres, 20.-Comuniquen
Toquio a l'Agenda Reuter que
l'ambaixador nordarnerich a la
capital del Japó ha demanat
ésser rellevat per no estar conforme amb la nova Ilei crimmlgraciú.-Havas.
MIMM

Nota oficiosa de la segona
reunió de Theunis, Hymans
i Mussolini

Madrid., 20.-Aquesta mallnada sala teeililat el següent
cornunicat oficial:
Zona oriental.-Slia efectuat
comboi a "[tul Azza i Sidi Mesaud. cense novetat.
En carril aobert del sector de
Tizzi Azza, resulta ferit de gravetat el sergent del Terci EranCPSC Marcial Perez.
A eonseqüencia d'un aceicienl
-motorista ha mort el soldat del
Centre Electrolecnie Manuel
Gandara Mesa.
L • nviacia ha reeorregut el
"Alcalde Matará. - Corn:sfront. sense novelan
cid permanent de las Paritäria
Ahir. a la tarda l'oren bomNacional considera digne d'a- bardejades
les vores del Guix i
plaudiment el propòsit anun- els poblats de Tasardiu i
ciat de dedicar-se a la ciutat
catalana de Mataró manifestaAquest matt ho han neta! els
cions considerad() datada- poblats i sembrats de la harlia
na a patrona que anticiparen en d'Alhueemes. en la para comnombre considerable regim le- presa entre als rius Neker
gal retir obrer obligatori a la Guir. i els Negree. havent-se
dita ciutat d'ambient mutualis- observat doe incendie de gran
ta. Ens complavem en mani- importharia a sembraba immefestar-ho aixf, saludant-lo diats a un adeer.
afectuosam ent.-Giménez, pmAquest migrlia han facilitat
sident; Cabello, vocal; Díaz de )es segfients noticies °tirante:
la Cebosa, vocal pateó."
Durant el din d'ahir s'ha ofer.
tuat a la van de Daneana opeEL CONTINGUT DE
rada a fi d'assegurar el naif
LA "GACETA"
. a
Madrid. 20. - La "Gaceta" que seguelaen els rombois
el grup
publica les següents disposi- Ulad-Sau, per prnveir
de posicions de Tazza. de les
cions:
hostilitate entre Hnj i Santazza.
Reial deeret disposant que
L'objert era Pclablir una popel ministeri d'Esta( es proce- sida
de comnanyia al bloc codeixi a la ratificació i registre
per Loma Verde. al NO.
negut
a la secretaria de la Societat d'Uendora. a la vora dreta del
de Nacions dele projectes de Lao. i rrapar ranomenada Loconveni que s'indiquen, redae- ma Adinera. al nord. a la vora
tate a la Confereneia general esquerra de reementat riu.
del treball i a les seccione de
A les 830, duce ceetimnes a
Genova de 1920 i Ginebra de Vall do Lao. havien neupat els
1921.
llore esmentat e. cense novetat.
Anunciant que el Govern del a preseneia dele rifenye. que
Jame ha ratificat conveni desapareixien davant la sola
signat per a la rendía a Pa- manden') de la columnn, comen rís d'un Inslitut Internacional can t reetabliment de la poeicia
del fuel.
de Loma Verde.
Circular relativa a la forUna altra columna que. serma de transport per carretera lint de Tezza baixa cap a Cheno via pública dele autos nous tate, ha portat a cap el seu oba l'instant que hagin d'ésser jeete sense novetat.
Els rifenys l'oren expulsats
reconeguts i disposant que per
de Beni Ayan. obligant-los
a les provee d'aquesta classe
pasear
el Latid. i prenent-les el
veltieles cal la inseripcia propohlat d'Izar( on.
visional corresponent.
ó, comL'esquadr e la d'aviaci
L'INCIDENT DE LA SOCIETAT posta
de 2.1 enarene. ha bom• D'AUTORS
bardejat i ametrallat els moros,
Madrid, 20.-Solucionat satisfactb- arribara fine a Beni Mehala.
riament l'incident que baria sorgit a
la Societat d'autora, el senyor Abatti
ha retirad la dimissió president de
Fesmentada societat. que tenia presentada.
El senyor Meana s'ha possessionat
ja del arree de gerent.
TORNADA

'

EE. UU. 1 JAPÓ

REPARACIONS

metete per donar la seva cooperació
i mame a la Disimuló.

Milà, 2o.-E nacauar la segona
reunió celebrada pels senyors Theunis. Hymans i Mussolini alta facilitat la segent nota oficiosa:
Els ministres belgues i el senyor
Mussolini constaten que la Maestió
de les reparacions segueix essent
un seriös motiu d'inquietud política
i económica.
Creuen que cal resoldre'l sense
ajornaments per l'aplicació dc l'informe dele pirita, que constitueix
una base d'acord ands tal que Alemanya executi les mesures necessäríes.
Creuen tambe necessari celebrar
reunions entre els Governs aliste i
consideren que precisen la convocatöria d'una Conferéricia interaliada

per arribar a la consagració d'un
acord.
Els ministres belgues i el senyor
Mussolini faran tots els esforços
que sigui possible per a això i recoucixen que en tot cas la qüestió
deis deutes interaliats és conexa onib
la reglamentario integral i definitiva
del problema de les reparacions.Hayas.
LA IMPORTANCIA DE LA

CONFERENCIA
Roma. 20,-El Secretad general del ministcri d'Afees estrangers ha dit als periodistes
que no ereia exagerar afirmant
que les converses de Mile entre els serayors Thennie. Ilymans i Mussolini san un non
capilol en la histaria de les reparacions. eapit01 que podrea
desee defina ial.-Ilavas.

••••••••••••••••••••••n•n•n••••n•

El.. FILM I LA MILICIA
Madrid, zo.-Un capità d'infanteria ha elevat a la saperioritat una
exposició proposant la ereació d'un
laboratori einematogrätic afecte a
la secció d'administras:16 del minis ten i de Guerra, per ensenvar l'art
militar.
EL CONVENI POSTAL PANAMERICA

querres diu que el cos electoral tira
dria una gran desillusib si els socialistes no collaboressin en el nou Gabinet. Amb tot, en el Congris que ha
de celebrar el partit socialista, les dues
federacions mis importante., la del
Nord i la del Sena combatran energicament tota tendencia collaboracioinsta 1 arrastraran segurament a la
majoria del partit.
Aquestes dues federacions semblen
tlisposades a aconsellar que sigui yotat el pressupost.
Collaborin o no els socialistes en
el futur Gabinet, és indubtable que
el partit socialista francès entra en
un nou periode de la seva història i
es disposa a deixar sentir cada dia
mis la seva influencia.
Interrogas M. Painlevi sobre el cas
de M. Millerand es manifestó molt reservat, reserva per altra part molt natural tota vegada que M. Painleve és
assenyalat per la premsa de l'esquerra
com l'eventual successor de M.
Amb tot, M. Painlevé declara
que estava completamed d'acord amb
els socialistes i que desitjava, vivament
que aquests decideixin collaborar en
el futir gabinet -Hayas.

DECLARACIONS DE MUSSOLINI

Brnseetles, 2. - El president
Mussolini /la deelarat. al representant belga a la Confereneia

italra-belga qüe el fet d'havet
retina una Conferencia per
aconseguir una total intelligimcia entre Italia i I3Mgica es un
fet que revesteix una II-amoralinda singular i marea un
gran pas en el cami de la solucid definitiva dial problema
de les reparacions.-Haval.
BANQUET
Mita. 20.-El intesicient. del

Aires ele instrumento de ratifieaciö del Conveni postal panameriCa per %in de comunicació

oficial telegràfica.

eo que es reicreix a la qüestió de
les reparacions abandonant el puna de
vista francés respecte de restabliment
d'un pla previ de sancions contra Alemanya en cas de mala fe.- Hutas.

°amera hora

A ALEMANYA

DE BARCELONA

Declaracions del cap del partit social democrata

DE TORNADA DE TARRAGONA
Anit passada, en el ràpid de Madrid,
arribaren, procedente de Tarragona
Reus els reis, marqués d'Estella i comitiva que els acompanyava.
• ', oren rebuts per lee prestigioses
personalitats que solea acudir-hi scmpre.
De l'estaciö es dirigiren cap al Palau de Pcdralbes.
El general Reinen de Rivera Inanifeseta une sivtd, dimecres, en l'exprés
de Madrid se'r. transarais els remire generals del Directori.

DE MADRID
VA LEN 91A
DETENCIO D'UN ESTAFADOR
Valencia, 21. - La polioia
ha detingut tsit perilleis estafador anomenat Carees Aman
Duna cl qual havia eornes importante estafes a emitiste capital. • . tilre elles una tale:levarle dit xees d'una rasa importadora de fruites d'aquesta plaea, xecs quo *legos:in al Baste
ile Diseilia per valor de 60.000
pessetes.
L'estafa descoberla

realitzat contra una easa exportadora de Manchester, tal.sificant uns XeCS del Ba t a. tee

CASES ALTES
INGENIA
ValMeia. 21. - Comulnqu'en
de Cases Altes que en un editi ei cha deelarat un incendi en
(ru g id de trabar-se fora el inritrimoni propietari i sols a dins
els Seas dos fille. En trabarse'n compte els venas l'han sufocat. Ele dos nene han sofert
cremades de considerad& .

La premsa esquerrana continua atacant M. Millerand
Es probable que s'anui.li
l'elecció de M. Louchem
París, zo. - La premsa de les esquerres continua la sera propaganda
contra cl president de la República,
M. Millerand, al qual acusa acusa (FI/ayer fet maniobres contra el franc per
a tina electorals.
Es probable que s'anuai relecció de
l'ex-ministre M. Loucheur per frase
electorals dels quals va sortir perjudicar el partit socialista.
Es diana per segura la formaciö dins
Coceen francés d'esquerra, encara, pe¡el', que no hi prendran part ele socialistes -Hayas.

Conferència entre
Millerand i Poincaré
Avui hi haurà
Consell de ministres

Corneen, senyor Mussolini. ha

Madrid, 29.-La Junta Nacio- doma a la Prefectura un hannal del Comer; Espanyol i Ul- quot en honor del s senyors
tramar ha dirigit al sute-secre- Theunis i lIyinans. - Havas.
tari d'Estat una -al-licitud de- ESPERANT EL. NOU GOVERN
manan la prompte ratificació
FRAN CES
del Govern, de la Convenció pos- LA QUESTIO DE LES REPARAtal panamericana de Buenos AiCIONS EN SESPENS
res.
Londres, 20. - L'Agència Reuter diu
L'emir ()helarle quo lii havia que ara que ha acabat la Conferencia
a que Espanya el pogus signar italo-belga la qüestió de les reparaera la ineempatibilitat catire la cions queda en suspeus fine que es
llei de paesaports de 1920-21 i constitueixi el lima Govern francésuna base de la Convenció.
Ara, derogada la dita Ilei, no Hacas.
L'ACORD ITALO - BELGA
•
lo ha crin obstacle.
A BERLIN SON OPTIMISTES
En conseqüència. la Junta
Nacional del Comerç Espanyol a
Berlin, 20. - En determinas cercles
Ultramar i anees diverees en- d'aquesta capital s'atribueix una r.ntitats han demanat al Govern portäncia extraordinäria a Facord
que pel ministeri crEstat es italo-belga per considerar que marca
procedeixi a dipositar a Buenos un canvi en l'actitud de Bélgica en

Paris, eo. - En una entrevista celebrada amb el corresponsal del diari
"Excelsior" a Berlín, el senyor Crispeni. cap deis socialistes. declarà que
el parta social dentöcrata estima que
la rinestió de les reparacions és dama
importància capdal, essent d'absoluta
necessitat arribar. a una solució en el
termini més breit posible.
Afegi . que cstä cenveRcut que sotantee padrIt restituir-se a Alernanya
la seca autonornia i economia, mitjaneaut el descarotlla:nent d'una politica
acienearla sic compliment lleial de les
Conclusions proposades pele técnicaHayas.
EL PROGRAMA DEL FIFTER
(10VERN DE L'INIPERT
-Die caos 111'1 pa r
Berlín,
it demnerial ir, populista i son' l 'isi a han envarregat a tina Co_
rniesel la l'onlilZari g i d'un ardua)
fe 'IDA tple SerVeiXi sIe ha se per
fixar el programa atol fiitiii Govorn de l'Impere-Ilavas.

Moscou, 20. - Les autoritats
eentrals, segons cha pogut demostrar, varen donar ordres
coneretes a totes les organitzadona de la capital. per tal que
parbeipessin en les mandestacirins poputlars. suposades eaponlanies , celebrades contra
Alemanya amb motiu de l'últim
incident.-Havas.
Ei tercer congrés del paTtit,
-

París, 20.--E1 periòdic "Le
'rompe - diu que aquest watt
el president de la Reptiblica senyar Millerand ha robla la visita del president del Corleen
senyor Poineara. celebrant una
del inguda cenferencia.
Afegeix que els ministres es
reuniran denle al mate al ministeri d'Afers Estrangers, per celebrar Consell de gabinet.-liavas.
LA SOCIETAT PROTECTORA
D'ANIMALS FRANCESA PROTEsTTA DE LA clurrzAcio
D'AmmAts -vits EN ELS EXPERIMENTS D'EXPLOSSIO DE
LA GOURTINE
Paris, 20.-La Societat. Proha trarej‘s
tectora d'Anirnals

una carta al president de l'Academia de Ciències protestara
energieament contra la utilitnació d'animals vius en els expeeiments d'explossia portats
cap a La Courtine, experimente que han de continuar els
dies 23 i 2 i, i que silla contra.ris a la llei Grammont.-Ha-

comunista rus

SERAN OFRENATS aq
PLANS A La CIUTAT DE
MOSCOU
vinent se celebra.
Riga,
rá la sessió d'obertura del tercer Coa gris del partit comunista rus.
Amb aques tmotiu l'Associa gies so*.
vietica d'"Els amics de l'aviació" hati
ofrenat a la ciutat de Moscou una;
esquadrilla formada per ve aeroplanié
la qual portarä el nom de Lama.-H5
Y.;
vas.
D'ESTA A L'AMBAIXADA DELS
SOVIETS A ROMA
,Roma, und-L'ambaixada dels eas*
viese a aquesta capital ha donas aqueas
ta nit una recepció en honor del Mesa
roma, essent aquesta la primera dagas-s eta mena que se celebra a Roma.
- Hacas.

:V.997,178.000 i en 1.36(.056
tonee les xifres corresponents
a igual període de 1923 i en
12.733.281.000 frailes u ert
2.377,3'57 tones les del corres-1
ponent periode de 1913. - Ha.
vas.
LA VERITAT D'UNA
INFORefACIO
París, zo.-En una informacib publicada per la Prensa s'afirma que
entre representants del Japst i de la
Indoxina sisa concertat un acord
preliminar que regulara lea relacions
comercials entre tots dos paisos i
rae seria FOtITIS aviat a l'aprovaci6
del Govern francès.

Aquesta informacie és inexacta.
El Coreen francés encarrega al gos
ven-vados general de la Indoxina, senyor ßlerlin, en ocasió de la cera
visita al Japs , que estudies arnb el.
Covern de Toquio tots els mitjans
mis ensacas per tal de minorar les
selacions existente entre els dos paleo:, limitant-se la gestió efectuada
pel senyor Merlín a un simple canvi
dc punts de vista amb el Govern.
japones.-Havas.
PARTITS D'ESGRIMA A

FLORET
Paris. o - A la sala d'esgrima
manco-italiana de floret, per a prqiessors a 14 toca, Cl cainpiés francés
Haussy veis el carapiö itatie eado
Nadi per 14 punts contra ei.
En el partit de flores per a proiessionals, a 16 toC.5, Factual campió ita:iä Sassone verle el campió
trances Destetan per 16 punts contra

5.-Hayas.

D'ITALIA

as

Vile.
EL COMERÇ EXTERIOR
FRANGES
BALANQ DEL PRIMER QUA-.
TRIMEsTRE
Paris. 20. - Les importarions durant elle qual g t primere mesos de rally carrent

pugen a la quantitat de frenes
13.050.470, Peseta el nes de les
mereaslerisis importarles sle
10.0 .75.003 tones. xifra que rebase(' en .L011,166.000 frenes i
en I.872.9e í Iones, res-perl
vatisestl, les del ea:resumen
'seriaste de 1023 i en franca
10.691.l37,000 temes i cts tolieS 3.676.766, respectivament,
del eorresponent periode de

1913.
' Les exportacione pti gen a la
plan/ it at de tlet99,848.000
frenos i el pes de lee mereadedes exportarles s'eleva a tones
p,073.1ni, rebassant . en mutes

L'acord italo-txecoslovac
Benes declara que no hi ha
cap clàusula militar
Roma, tao - Als centres diplomis
tics es considera ja com un fet eert
l'acord italo-txecoslovac.
Aquest acord consagra la cordialitat
de relacione que existeix entre Roma i
Praga sobre la base del respecte als
Tractats.-Havas.
Roma. 20. - El ministre de l'Emes.
rior de Txecosloviquia, senyor
ha dechrat que en el tractat conciba
entre Italia i Txecoslovàquia no es
consigna cap clàusula Militan-Hayas.

LA CONFERENCIA
D'EMIGRACIO
Retna. 2a-La primera Comissió
de la Conferencia d'ernigraci ri ha
aprovat les proposicions italianes que
tendeixen a listar les mesures salsitas-ice a les quals hauran de sotme.
tre's clis emigrante en tests ele paisos
absus d'emprendre el viatge.
I.a segona Conliesib ha aprovat
una proposició, italiana tambe, relativa a l'obligaci6 en què cesaran daqui endavant els Governs de preparar locals, per tal de rebre-hi els

El, CONFLICTE NINFA
SEGUEI XIGUAL
tercera Cotnissiö ha 'prov.«
git rat.
Busselderf, 20.--Segur ix en
pm; el minen per ha- una proposició reterent a Vinteretnvi
Els minaires rebutgen
ver-se ne gat ele representante d'iniormee sobre el mercat del tres
la sentencia arbitral
hall als pajeas d'emigrada i immidele obrera a aceeptar
.gracid.-Havas.
nrbitral.
Duesrldok 20. -Per unaniA ronseqüencia chlit Ineaut Ale ELS ASSUMPTES DE LA NA.
n'atril ha estat aprovada en
les mines i de la paralitzariel
nornfiroses emitieres celebrades
VEG ACIO IIELICIÚNATS AMB
a refecte pels obrers miner4 fähriquee per manen de eal'hb.
L'EMIGRACIO
gens),
ronlinuen
600
mil
obrera
de tia Ruhr, la no :afrentada de
Roma, 20.-L'Alt Comiefari
lat sentimein arbitral dictada el
d'emigració. senyor De Micheli,
Rita nomenat una Comiesia ha vea la iniciativa de reunir
din 17 ele
resde
petate
per
clic-laminar
le
minera
aleLa Federació
a Roma el dia 26 del mes aula
metier e do la conc-a eles /a Ruhr pecte (te la legalitat de la sen- inans ala directora de la Compa -u
ha votat tina proposida ell la tdient arbitral (fletad'.
I
Les antortlate film disposat nyia do Navegació italianos
qual es declara que el minera
estrangeres, per tal d'estudiar
celan disposats a treballar, Pe- que es disfrihnelxin eretoreos a amb ella tole eta assumptos do
rb que no poden fer-ho per im- les famIlies obreres privades das navegació relacionats amb
pedir-los el locattt declara( bels mitjans de Mantenlment.-Ha- migrachl.-lirea s,
r.
5 Val.
patrons.--Havast.
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Comença regraciant -ers alcaldes Per
IN/ver-se presentat el dia abans davant el Rel.
A cap corporació d'Espanya ni de
foea Espanya-diu-rio s'ha produit
mai un espectacle igual.
Fa extensiu el sea agrahnent d'una
faisó especial als alcaldes dels nobles
punyans, els quals han Set "un gran
carni" per venir.
Tumbé regracia els delegats.
Glossa ets sentiments monärquics
1 patriòtics del noble catali, que is
un poble treballador. viril, seriós. que
vol la pau i que sap que no la trobarä
finó sota el tron de S. M. i agermapat amb totes les regions d'Espanya.
Fa ressaltar que ahir desfiles daKant el rei l'alcalde de Barcelona al
costat de l'alcalde de Madrid. (El tinent coronel Alvarez de la Campa
saluda i es aplaudit.)
Pregunta si clic Izo fati mis per
• 1 progrés de Catalunya que els satis
predecessors. Afirma que voten el respecte a les nenes tradicions i a la
seva 'lengua, respectant la bella llengua castellana que uneix els c.,panyols
j els americans.
Assegura que actualment a tots els
pobles del mita s'enacqya l'espanyal i
que hi ha una Iluita idiomatica entre
aquesta 'lengua i ranglesa.
El Rei també estima la parla catalana, i ho ha demostrat inaugurant el
monument a mosaéri Cinto, que la
Mancomunitat antiga tema oblidat,
perquè moss(rt Cinto, niort. no podia
servir per fer eleccions.
Abre, i que el príncep inicies la seva
leida oficial a la Idancomunitat motiva que el senyor Sala expressi el seu
sgraiment al rei Alfons.
Els actas que ' fa la Mancomunitat
tova són-segons el senyar Sala - !a
Continuació dels de l'antiga Generalitat
de Catalunya, però com que aixi) no
entusiasma els presents, diu que el passat no es pot restablir completament. I
ells han fet una adaptació que no
pertorba la unitat de la pätria.
Recull unes afirmacions que ell matele ha fet diferents altres cegarles per
dir que aquí es vivia cons un estat anfront un altre estat. ElI, en canvi,
taran administrad(*) i acceptaran sempre les disposicions del poder central.
La primera és retre comptes al Tribunal de Compites del Regne. Mentre
jo ocupi la presidencia craquesta casa
els comptes seran presentats.
Referint-se als seus anteriors i nornbrosos discursos, assegura que ells voten les delegacions que no afectin a la
integritat de la pàtria i la sobirania
de l'Estat. Les ohtindran perquè ells
eón uns administradors rectas que no
miren el color polltic del poble i de
la gent.
Recornana als alcaldes que obeeixin
• les disposicions del nou Estatut municipal que dina-segons ell - raigonestia ab municipio, treient les traves
(Me seis pasmen no solament a Madrid, sin6 a la mateixa Mancomunitat
Els alcalde. aplaudeixen, i el negros. Sala, entemit, diu que aquel
agisagiment, el compensen del mal qua
fi be tit lis oligarquies per haver
mea vida airtb natal:

catalanistes

treient els malalta als ~gel 1 els
plets als advocats, ¿que com que ell
no te cap mácula no li han nogal va-

ticine res.
Afirma que Catalunya e5 un noble
agrait, i que el rei hi pot venir sempre que vufgui parque te radmiració
de sola els catalana. Parla del que la
val) d'Aran deu al monarca. Assegura . que en aquella comarca no ha
desertat mai Miel', del servei militar.
(Se Semen visques a la Vall d'Aran,
i el senyor Tous saluda.)
La Mancomunitat cosa servirä d'intermcdiari entre els nobles i el poder
pnblic. Elt particularment, elevatä
Litt. a les alturas del tron les súpliques deis nobles.
Elogia la missió deis delegats governatius. tan nova-diu-a Espanya
i iota sYclla. Hem de defensar la
gloriosa tradició de rexeccit copacrol, que contén ha estat ennuvolada
per la intervenció dels politics que
la duien-com ha dit sovint--de "tutnba en tumba a la bancarrota". Ha
precisat que l'exercit es convertis. no
solament en braç, sitió en director de
la pätria.
Reconeix que abusa de la paciencia dels que l'escolten. paró no vol
acabar sense dir que davant de Den
i de la Història respondran dels seus
actas,
Fa l'elogi dels funcionaris de la
Mancomunitat. als quals demana lleialtat.
Acusa els antics diputats de fer detenir els expedients als ministeris amb
llur conducta.
Parla de la seva actuació, 1 diu que
l'anima rajuda del poble eatalä que
ara ha pogut demostrar els setas sentiments sensc el perill de la garrotada
que Ii podia venir de la Mancomunitat. (?)
A munt-acaba-abra g a t s a la sacro ss anta bandera de la pätria i sota
regida del nostre rei'
I girant-se vers el tinent coronel
Alvarez de la Campa, afegeix encara:
Senyors. visca regregi patrici. alcalde «le Barcelona; en abraçar-lo abraço tots els de Catalunya.
El senyor Sala rutilan alnaeat a
l'alcalde n'entre duren els visques i
els aplaudiments.
El delegat de Sabadell, senyor Latorre, delimita perrnis per donar tres
visques.
En cataiä--ditt-: Vista Espanya!
En castellä: Viva Cataluña!
I, en bilingüe, alegeix: Viva N'An.
Sala!...
El tineid coronel Alvarez de la
Campa rIM breus paraules.
Per reparar tina injusticia que fins
ara s'havia comes. dernatra un visca
iii poble de Madrid. que serä escoltat
a tota la península.
Els assistents vitorcgen el que sal::
dernana i diferents coses mes.
El senyor Sala i els delegats mainett els graons dcl tron. la banda
exectita ' r Ay, Marabú. que me muero..." de "Dofia Erancisquita" i els
alcaldes s'installen davant la Mula
inacabable, darrera de la qual cls
cambrers comencen diligents a fer
saltar els taps de les anipolles.

CRONICA DE CULTURA
Els Jocs Florals del Rosselló
Ha esta( l'era la crida a tots
els escriplors, podes I prOS iSes de les llengües catalana i
franersa, per als Jocs Florals
del Rosselló. que, organitzats
per "La Collla del Rosselló", se
celebraran a Perpinyä el dia 29
del vinent nms de junY•
Flor Natural: Poesia catalana. (A la millor poesía amo

,

bERVEI METEOHOLOtz' 1C DE

Ola 20 d•
1.-SITUACIO ATMOEFZRICA GENERAL A.
LES 7 DEL MATI. (Obstrvalions d'Europa. Nord"
d'Atrita i iAtlåntic, rabudai per telegrafiar lunas fil):
Continua sense variació la distribucia nuvolosa de
les darreres a hoces a toccident europeu, trobantse situats els minas baromètrics litn a les Illes Sritäniques i ralee a les costes d'Argelia. - Ha plogut Ileugerament a diferents regions d'Anglatetra i
Franca. - A Espanya solament s'han observat algunas plovisques a Andalusia i Aragó. - A la Mediterránia balear regna forta matar. amb venta relativament loas de la regió de llevant.

O

111011.)10.4.i

Premi a la comèdla: (A la
ytiill ni eoraalin iatalana.)
Poesia francesa: Tres premie
prinripals a les ludieses obres.
(Aecessit a judici del .Itirala
Els premis seran: objectes
d'art. flore o medalles. volunis
i entlecrions d'obres.
Les C01111)0Ski fl 113 ealdrit tramétre-les. g anso signar. ¡shans
del dia 20 de maig commt, segons aquest ordre:
Les obres catalanes. a l'aarara M. Lotus Pasire. sacreInri ilPI ;foral. Escola Paul Berl.
roe Grande Saird-Martin, Perpignan.
Les obres franceses a M. Albert Bausieseerefari del Jurat,

ruP PetifP - Ia - Róal. Perpignan.

Cada Composiril) anirä aeompanyada d'un env p lop ellns amb
una tarja atol) el ../Jtol de la
composició i el nom i adreea dp
l'autor.
•
Els manfenedors eón: Recetarla de llen g ua catalana: se-

nyor Pere Joan Amadp,
J. 5. Pons, C. Romeo. Llufs PasIre, secretari.
&oció francesa: MM. F. Raisset, lleurg Muchart, 3. Fons,
Albert Bausil. asaretarl,

CATALUN Ytt

da

1924

s. !WAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES II DEL MATL (M'anadeas de la Xara& metaorológica catalana, comunicadas per telifoa):
Regna mal lampa a tot Catalunya, amb pingas d e
la regia Pirenenca i a la provincia de Tarragona.
També iban observat algunes tempestes al Pallare
i a la vall mitja del Segre.
La máxima precipitació aiguosa ha estat de 5n
a Oliana.

ICSIO Di Cali Di
La pavimentació de les Rambles acab
1per ésser un fet

g. VENTE' ISIDXRIORS A BARCELONA. (Sondatges oc l'amaneren Mire a tes 1 del wad)!
250. SOO. 1000, 2000. 3 000. snen.
Aitftsd, menee:
S.
S.
S.
ENE. E. S.
Direcci6:
6, 12,
12. 17•
Velocita • en metres per arman
y.
8,
/lúa de núvols, a 4,117 metres. Altostrats.

LES COLONIES ESCOLARS NO SERAN
NOMES, PERO LA COMISSIO NO HAURA,
CANVI, DE PRESENTAR COMPTES
Bes de dos quarts 'de sis les
portes. ennvenientment lancades, amagaven a les oides indiscretes i periodístiques - o
altres-les interessants qüestions que es tractaven en el si
-en el maleix si-del Consell
deis Deu, talment cona a Venécia, si més no.
A quarts tiss vuit del vespre
estaven Per acabar; anaven a
acabar d'un moment a d'atine;
tot era qiiestió (l'un moment i
la cosa s'enllestiria. Airó coro
que potser no hauria estat bé
que la rosa Llagues anat tan
de pressa a la gent bauria pugut retire la impressió que no
s'Itavia fea res, en aquell moment enteit el senyor Alvarez
de la Campa, que posa les coses en el Sell punt, i quan a
tres quarts (le nou i a les nou i
tot tornàrem al conegut casal
de la Placa tu Sant Jaume, a

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hoces d'observad!): 7, 13, uS bona
3arjmnetre a zero i al nivel l de la mar: 7 58 7 0, 7 5811. 758' S. - Terrnennetre sec: 21'0. 210, 20'2.
Tertmametre humit: 18 •0, 182. 172. - Ilurnitat (centessimes de saturació): 74, 75, 73. - Direcció del
vent: ENE., ESE.. E. - Velocitat del vela eu me tres per segon: 4. 11. 4. - Estat del cel: nuvolús,
quasi tapat. - Classe de núvols: carnuls-nintbus: fracto-cirrus, alts-cianuls; alts-strats. fracto-cirrus.
Temperaturas =memez a Fornbra
Maxima: 23'1. - Mínima: tem. Oscillació te rmometrica: 70 - Temperatura mitja: 19'6. - Precirmaci4 aiguosa, des de les 7 horas del dia anterior a les 7 horas del dia de la data: o'o milímetres. Recorregut del vent en igual tcmps: 232 quilametres Observacions particular.: calitja.

CUILS CALA3IITA
dia '."1. a l'Escota de
Indústries QuitniDirectors
ques, tindrit Roe segona Rica
(IPI (mes que ve profassa sil ad
degit de la Facullal ele enmieles.
sIe Saragossa. doctor Calamita,
i que conslilueix el quina 'Mis
cursoSextraordinaris de primavera trenguany, eelebrals en
resmenImla Escota.
Eis aquesla can g ar... f inja el
docliir Calamita 'rielar:L(10 següent lesna: "Prepara( ió industrial i purificad() de la dissoloció ensunrada (sur. defecarió
earbonalariffl".
ItfAGISTERI
SIma resolt accedir a.la pet
ció da l'Ajunlameni (Iii Cubells,
sobre creactO d'una Escola erassisfancia mixta a Torre ole Finviä.

• ••
lía esta,. declarada nulla la
creas io provisional ibe IPS Ses escoles:

Les alasirs de Coll Nargó.
nna miste. servida de unest res
easlellnoti de Caleorse. Arista..
una mixta, servida de mesire. i
Montenar t re). Llavorst, una mixte
servida (te meslre.
1.1n slia d'amsest mes tingué
una mixta. servida de nuistrea.
cianalls a l'Escala de Seis d'Urgell. acordant-se celebrar una
reunir) Pxt.caordinhria el primer
diumenge de juny.
L'assemblea constara de diles
parts. reeep.,i6 i presentació prl
presiden' de l'.associadó de
mestres, i després diseussió de
los qiieslions traclar, les
quals conclusions- aprovades
amb miss:114e. seran lliurades al delega'. governatiu perqué se serveixt remMre-les al
Direct

rosa

Premi de "La Colla del Rosselló: 1 a la malos' poesía. preferenlment tic raräcter tradicionaat
Premi de l'ANntament: (Tensa Iliure.)
Prosa catalana: (Premi de
prosa, aI inillor ton le. nocalla

MiMig

La Música
ASSOCIACK) INTIMA DE CONCERTS
Ers la swirnorable sessió Ravel.
que ling.né efecte passat diu_
meng,, e, m l Ilustre públie filliarraänie pogiton apreciar una vega_
da rnès Is nOrit s artlsties deis
gra ns ranear! istes francesas
Itoh p rt Casadesós. pianista; /dados Casadesíts. i
Mauriea NIPrée !tal. violoncellista
(el qual ha rallaborat lamba
coso a canrorti Si a amb en Pau
Casalsi,
Aquests tres gratis artistas,
que. coto saben els nostres leetors. varan Aser preoenfats a
Barcelona per l*Assoriació Intim
a de Concerts en el mes de
febrer passal. actuaran novament en el f e stival Beethoven.
que aque s ta benesn;eila entitat
lun organilzat per a la larda del
propvinent diumenge, dia Z. a
la Sala Mozart.
LA MITSICA
AMICS
Aquesta entitat ens comunica
per a coneixement. dele Sena associata, que st causa d'haver
prendre part en diverses festes
11111AiCAIR de Kalimplada de Parle l'eminent violinista polonés
Paul g ochansky, que havia d'encarregar-se de la quinzena seasid de l'actual cure, queda
comen anunciat per • a
Os
M
- eandros, Ola Set • •

Diu Mangan d'una dona que va
veure dansar: "Jo m'In vaig encantar, nies 110 sabia explicar-nie el
misteri traquell encantament que
"LA DOCTRINA DEL BON cm donava: i ara veig que el seu
excés era divi, i que d'en ve potser
CATALA"
rhaver dit tot el que he dit (cc, que
Sr. Director:
de la poesla i del
Ilem visa i potser i tot hern ne• ha flit mis l'elogi
teatral parque, no és en la dansa tot
git i fins fullejat una mica el llibret
el insisten i de la vida generant tot
buki que porta aquest Mol i que va
hart en pes?"
encapealat amb la signatura de mos"Mireu com troba l'esforç
san Jordi Ferran.
el
Algunas persones-conegudes nos- ami, amor i l'acció ritrnica. Així
tres. naturalment-slan pertnés de tcatre fóra rextensiö primitiva de
la dansa amb la música nascuila del
felicitar-nos pel possible parentiu
que
nostrr. éa a dir , rneu. arub l'estuco- ritme del tnoviment, i la poesia
vida
tat mossen Jordi Perra,' i la seva suggereix per avivar-se astil) la
de lea paraules i tota la plästica i
doctrina. Nosaltres etis pertnetem.
les colors que el nioviment fa Huir
rerei. ara, llur nermis, d'esmenarrittnicament; i fins les formes mares
laa: Mossen Jordi laceran
los la pn
de l'arquitectura jo no se quina inino es parent nostre ni ho ha estat
de les limai. i estem gairelié segurs que no ciacita em semblen retire
nies humanes en moviment de danho sera mal. parque ni la nostra faIii
milla ni la nostra posiciri social no aa, con) si co la figura humana
Migues el prototipus i cotnpendi de
ens ho pernictrien. tots els raspeetes deguts i quedats a deure a osos- tota forma, i en el seu moviment la
imanar de la vida universal."
- set) Jordi l'erran. a la seva doctrina.
I encara: "Si; ara cm sentida que
que Déu tingui en la seva i
a la seca bona fe. que essent de el primer impuls d'expansi6 artística del primer borne degué ésser la
mossen Jordi Ferran no cal dir que
primera perha erisser de les de més bona qua- dansa: que en la seva
cepció (le la bellesa del món-de
lis as.
Déo en la forma de les coses-sensueltes gräcies, senyor Director.
ti noma agitar-se dins seu tot el
per haver-nie CertrieS d'acabar d'un
misteri de la vida 1 no poilent concop amb ttna :olla de'
tenir-lo immi,bil-per sentir que la
vida es moviment-volgué representarlo humanament-liumlanitzar-lo.
otIM,Seeeled
_.
"Ser-lo art". i alca el cap, abrí cli
1
bracos. mogué eta peus i tot el cos
que
no fan sitió posar en perill la nieva en la cadéncia del ritme que sentia ,
i dansi • catitä en parailles
natural i encara immaculada mogria d'aquella revelacia primera, i
destia.
fou la primera música i la primera
Angel Ferran
poesía i la primera cstätua i pintura i el naixement de tota forma arLA DANSA ES ART

EL LECTOR DIU...

Senyor Director:
Em pertnetreu que insisteixi encara sobre lopinia que loan Sacs
aoste de rart de la dansa.
En l'article "Pampellugues" del
dia 17, el senyor Joan Sacs engega
una prolusiO d'arts que jo no
alludit tan sols i que no tenen res
d'academiques. Els que harem estudia: un poc l'Estética i ens hacen)
preocupat de la Bellesa en les secas
múltiples manifestacions i tenim
aficions puranient artistiques, en el
conccpte "art" no hi tenias iii ens hi
caben 'Tara que belluga" i cl que
no belluga-en el sentit rastree de
la frase-ni lar( de "prendre el pél"
ni el dc la virolla.
Quan diem "art" 'cm; referim a
una excelsitud de l'esperit que no
té res que veure amb talionar cale, ni ami, el banyar gossos, ni amb
els jocs acrobàtics 1 inalabars fets
ami) niés o menys gracia.
No volt creure tarnpoc en la santa equivocació d'En Maragall. Creuré abans. carissim Joan Sacs, en la
sensible equivocad!, costra. 01 mis,
singuem en compre que En Maragall no sola no repetí inconscientment una frase vulgar cont la que
VÓ5 afludiu (a116 de la dansa mes
bella?) tan fácil de caure-hi els ho unes eminents, sinó que l'clogi de
la dansa al qual cm refereixo és de
les prosas mes sublims del genial
Maragall que. ensems que enclou
aquell hurnanisme excels, conté veritats artfstiques reals, dragues i
eternes.
Encara que sigui allargant-me
una mica, permeteu-me, senyor director, l'incloure els parigrafs Mis
essencials, cae is possible que la
nieva prosa cansi els lectora, Pedo
si de cert que En Maragall ela is
pinta a tothora.

tística."
Respecte això que dieu, carissim
i molt consideras Joan Sacs, que
la dansa és art estéril, que no crea,
segons diu a continuació rexcels
Maragall, la dansa crea dignitat.
Diu: "Miren com fins la multitud
es dignifica quan es sotmesa al ritme de la dansa, i de c aótica torna
grandiosament humana.I din encara. mes avall: "Aisi,
dones. la dona dansant is el compendi de la creació: parque en ella
es representa l'esforç divi amb el
ritme, la forma reveladora del supral') grau espiritual que la terra
ha assolit humanitzant-se i l'amor
que el perpetua per dut-lo encara
mis enllä i mis en11:1 sempre..."
1 referma altra cegada: "Aixi en
la dansa trobern el principi i fi de
totes les arts."
En Maragall això no ho deia parqué sí, ni inconscientment. ni equivocadantent. En Maragall és fort,
és bo i és bell. Impugnar això es
tocar el punt més viu d'En Mara.
gal li En Maragall es rebella a les
pi-Optes mans del qui tingui suficient
consciencia. Tota la seca obra es
basada en els tres punts essencials
de l'Estètica, que sOn Bondat, Veritat i Bellesa. En Maragall és sempre altament raonable, adhuc en el
lirisme mes ideològic i la seva pa•
raula sempre és justa, viva i malaria
en el bell dir.
El nostre orgull i la nostra vaeitat, caríssim loan Sacs, no ens
han de portar a supoOar equivocacions mis o menys 'santes en afirmacions tan concretes i explicites
com les que baten copiat textualment del seny mis preciar que ha

tingut Catalunya.
Abans manifestaré, mil vegades,
la meya equivocació 1 la noatra
la de les mi i. altea puso:tallista de

ma dreta entrant pel carrer de
Ferran i a m'a esquerra si es
fa pel de Jaume .1 (curiosa
PS rticularitat que no ofereix
cap allre edifici del alón, almenys dels coneguts), encara
Comissió permanent eslava
reunida i enlleslint novament
els assumpf es enllestits.
I. amb Iota ingenuitat ho
diem. ens en anärern a. sopar.
dos quarts de deu.
Eren
a dos quarts i cinc, i amb tota
calma perquio no fos dit que les
coses es feien a la babalä foren
encesos els Ilustre. Libertes les
portes. i Poren deixats anar
t'infra el cali de sessions els
senyors Consell, que de
eent que hacia estat un ferrips
ha acabat per ésser pernia4"
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DESPATX OFICIAL
cense interins, en el qual la Fira Oficial de Mostees demana
que els siguin deixats pel dia
de l'obertura (el dia 30), l'Ajuntament i la Banda municipal. com elements decoratius,
i una mica dy, verd i tot.

Tumbé es fa constar que el
II. Molo Club regracia la copa
que e senyor Alvarez de la
Campa oferi pes a la carrera

d'auto-cieles a l'aubadrom
Sitges el dia 18. I es passä,
seuse pensar-s'hi més, a
l'ORDRE DEL DIA
que fou aprovada. si fa na fa
Iota. i ( ';mm«' alteas e..s,
dictamen de personal sobeo ex•
cetiènetes. el qual diu que si,
l'AMI/tal/teta vol pot fer acabar els terminis «excedeneia
voluntaria, 1. ai (Vaquen 'que al
preSPIlit!
cap d'Un flIPS
perms,, scrä despatxat,
Fui cativi, si un senyOr exceden( hl ganes de tornar a
treballar abans de finir el terroini, se les llauca d'aguantar,
no faltava més!
El senyor Castillo, que
segons sembla. Elionse de ii cul_
tura. presentO un dictamen porqué CO creés una "Comissió asetänonia de colònies escolars".
peró,
Aquesta denorninaciö,
sernblä massa enérgica i s'arordä suprimir la paraula autónoma, a conseqfiéncia dr la
inauguració del monsunesst a
Mossan Cinto.
El senyor Castillo coba fa n be que la Carnissia, en acabar
la temporada donés comptes
Ins seva geslid econkniea, e0Sa
que «SS considera infitil i si es
vol per,judirial. donada, i fins i
to/ regalada la naluralesa
l'afer.
TambA s'aeordis que es eontinuin fent ' d'o s es de pavimenta ei«, astil) eiment armat, millar
dit, blindate a l'Acinguda del
Tibidabo i fins i tot senil n ¡si
amb gust, que siui posin adoquíns tic pedra arenisca. que
aquest istiu CS portara mol'.
El senyor %atolló torna a
proposar. i proposa que la Junta de Musens pagui (IPSI1P101
d'habilitad() i assisténcia sie la
carrossa del snarqués casteti_
bel( per rular a la processd del
Corpus, setnpre que els hereus
(raquear senyor (As a dir, dol
marques) Aa eedPixin (és a dir ,
la eltrrossa) diOsit, parqué
ptigul ésser ensenyada als nombrosos visitanls del Museir,

les bellas arts catalanes. que no
el criteri ahi(sim
de Joan Maragall, pel qua l santo
una veneració Mutilada, merescuda
laninateit$,
creuré ertuivocat

Salvador Permiten

eal

can

a

fa'

Im'
geN

També proposä l sei

Castillo una allra novetat
que. com els altres

cont inuí subvencionant amb.6
mill pessetes los processons
Corpus, i 2.700 pessetes per
gegants.
Finalment. i despral de que
nyinyeries. s'aeordä que el
nyor Alvarez (le lia Campa
sanyor Nualart s'interessin
cp» la pavimentad() de les Ra
bles sigui sin fet lot seguit
estigui acabada.
Que s'estudii so, projeelp
perllongar la Gro Via Diae
nah fins 'robar 1 -:mrretera.
Fogäs (Ir Torder: parara
és guarda gran r serva, no
tres podem avar, .lar als nos
ect ins que el 11 aajecle sera
alt
línia dr eta i

de
ostr'

que
b

ende
vive
blan

vi
nro
mil
an

dtvC

eig

per

n'era tul en diagonal,
I definitivament finalmers,
decidí einwedir un vot de r.
Mes al senv• or CasI blm i ¡pis
que lid ervingueren ni organ
zar la resta infantil de di,
te passat, que t'oren bol el pe
sible perqué es znanifestess
les %, irtuts eardistals (o qa
inPrlys algunos d'elles) dele
¡us¡ames, nens que hi assi
ren.
Tasen; es deridi (le negra
e In I ransvies i els autamnib
que Isi enntribuiren, aixi er
tanibe els mestres. per
notils sembla que s'egtudiaräi
InanPra de demostrar-los u
mena de gratitud. gni, no 5%.
ualiä de determinar parqueen,
Inc non i quaranta minuls
l'hora, si lié aneara no era
tempestiva. no trigaria gaire

Els Teatres
POLIO
En aquest teatre on ve actuase
tant d'èxit la companyia de
procedent del teatre Infanta
Madrid, s'anuncia per a avui,
a la nit. la funció a honor i
de la gentil primera actriu Mara
sa Moneró que sanees simpati,s
Barcelona.
El programa és molt suggestiu
comedia del germans Quintero "P
la" i cançons per la beneficiada.
' s d'esperar,
Desitgem, i ami e
bon éxit.

MOYMENT
Vaixells en
emanyol -Cabo ?das
de Santander, amb cärrega arr.
i 4 passatgers. Amare: moll
Rebaix. Consignatbri. lbarea
panyia
Vapor espanyol "J. J. Sister..S
Palma, amb carrega general 15
passatgers. Amarrat nioll de
Prassanes. Consignatari, Compieli
T.-ansmediterränia.
Vapor alemany "Selma", delite
castle, ami, carbA. Adiarrat mou
Rotulo. Consignatari, Witty.
Vapor esnanyol "Grito Artet
gene
nIC Fetrol. alub carrega
Ainarrat niel! Espanya NE. C'
s'enatari. Companyia Transinedi
una.
Vapor suec "CantOn", de Sial'
pone. amb càrrega g a nen' . AeN,
r , t niel1 ole la Quarertena.
natar1, II. Eisberg.
ilagnit espanyol "Manuel Ir.
Villar«, amb garrotes.
1.1aant espanyol "Dos Atn t
Ahumes", de Sant Cartas, attli
arrimo
Vapor espanyol 'Sacun to .
Cartagena, ami, einreg ageneral
passatgers. Amarrat moll d*E'""
nya NE. Consignatatl, C01111:411
Transmediterränia.
Vapor esP all vol "Cierta".
mar. amb peix. Anea-rat
Llevant. Consiga:ama, S. A. ile r
i Navegada.
Pailebot csparyol 'Joven Pa
So". de Palamós. anib camega
Velen italiä "Fortunatn" . mm 13"
na, aval, caria.
Vapor espanyol "Conde IV'
do", de Cadiz, amb cärrega
ral i 39 passatgers. :\marrat
ce Barcelona E. Comignatari.
natos.
Velen italia "Limite", de P.
tolli, amb carbó. .
Valxetls
Vapor noruce "Hayfra", dr
sil. carg a Tarragona.
Vapor espanyol "Iturri
omb cärrcga general i tränsit
a Port Vendres.
Vapor espanyol "Freixaa
càrrega general i tränsit, cal, a
ragorfa.
Vapor anglis "Pjaarro", amb
rega general i transit, caP a
i escales.

bi
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Divers es noticies
que prinimaluent
l'horari dels trens d'O sentit je retar, torona en el
jigitihada a la nostra codal
ora Dc coniternar- se. seria
AeritaliCi per 1 tots els Po.
linia i partamlarnaitil tic
ile
a ciutat i pollas
cl corren «te
més
is Cl que poca la ic;ialitat
i per'odies.
ni que temps • nrcra les fürri d; van poder evitar una esSil
ta . Ignore/ti el que faran
4 les causes que obliguen
iitlificeeka pudran esser cena-

dir-se que ha Coniciagat
', rada (le sardanes que, con«
• u y . es toquen durant te! lissemen nits de la settraira
de Bla.

Diuca que d'una reunid, darcli sorti la sti•
del ACtre nari -La Montade;
U. M. N.
ircati de
al humor/ . te "Pessigolles".
d'evitar (ertes campantes
¡ personalisAes que huelen
, a un grau «.'estridencia in93 celebrada

Celebra o cm que els que
«albat a assalir el tal acord

. coronats els seus bone
creiem sincerament que
crunnàs d'esti solantent

tgats aquests «los periOrlics i
da dies enrera "La Contarf./1s restaran "El Dibcr" i "La
Catalana" (tots dos ediet la nostra parla) de carácter
5. Si be politicament molt
trino del poble de Mie--.barellar-se per qüestions del
tesultant un d'ells amh feI mportaras a la cara i coll.
Des

Durant la passada sctinana
registrat tres morts. nou
i un matrinioni.
da estat nomenat jutge dinsd'aquest partit En Josep
Dirtcdo. El que ocupava el dit
ha estat nomenat advocat fis-

l'Audiencia de Tarragona.
El partit amistés jugat
entre els primero equips del
Emporium. de Eigneres, i 10f. C., atragué força concurrentcamp. No fou tan interessant

e

esn esperava. pel fort
exerciren els locals, ja que
(ze defensar-se. L'escore bou
sters no pogueren fer altra
mi a ama a lavo!' dels nosSABADELL
al teatre Principal :-: Primera pedra

Expectació
st mes de maig és un mes
vida quotidiana saletilelltnea.
s sita Cada setmana, cada dia,
't «le la ciutat dóna senyals
i es mou d'una manera inF. s pecialment aquest mes és
en sessinns Je zonsica com
tme ho ha estat «huata Eany.
aluinze dies slan donat ja
interessants,
toncerts
slan

t iestisals «le sardanes, /
encara per abans d'acabar
tres sessions més: una «le
una altra de l'Associació
Csica i una altra «le! Vonient
Sardana. En aquest mes,
quina diierencia no hi ha ena vida espiritual i la vida nie-

primer coticen «l'aquesa mes
S al a base de la jove cantaie::yereta Josepa l'aldea deldel /lustre J. Vidal
ta c;intatriu es presenté a

Sa-

Per primera cegada i •erlieä
.trrt als sncis de l'Asenciació

interpretant diverses
de Mozart, Giordano, Zaina-

LCiano, Cesar Franck, etc. Alheder riels que interpreté foatalt aplaudits. especialrnent el
taro ben", de Gior«lani, i "La
. «le Mozart. Ultra atines-

ca noas cantà diversos fragd'épera.
S enyoreta Paulet es recela
'4Ia triu «le set: agra«losa
dietiO molt discreta, plaent en
al més en els "heder" que en
itag ments d'Opera que cantà.
nota, amh tot, que es dedica

a aquest «larrer g g nere que a
'.««X6 creient que és una tquiri6. El dia que Itagi cstudiat
la música de heder, la senyoPaulet pot terne la iacilitat d'eiegurs.
«Lora amb aquesta artista la
iatta Blanch, d'una seu límela
e,sent igealment líen
Per

rle jina i assenyalat en els

hie la historia de Sabadell será
27, de maig. Les campanes

Tan el naixement d ' una nova
• res tidesia deis nosi • les-

«lels sabadellenes, cl pOltle. agratt,
la eisella en el marbre, que encastat a tes parcas de l'entrada del collegi commemora el centeuari de la
Maui/eta.

El di a 25 del ¡meseta els PP. Es- disposen i estan resohts
colapises
a Contestar-lo posant la primera
',cidra: ¡ter tant, si fin g ara cl« vahadelletics t'odien] lireguntar quan

• comenharia l'esglesia, ara seran
elle els que podran fer-nos, encara
ami, mes dret, aquesta ultra: « a lt adetienes, miau l'acabaren?
Hi ha una veritable expectació
entre els rlevots futholistes de la
nnstra ciutat per assistir as-ui, dimeeres. a la tarda, al partit de futbol internacional croo se celebrari
al camp Cons del I'. C.
Barcelona.
lloro Creu que Serr.1 111011., la gellt
erUC aClulträ a Barcelona luir assie-

tir a aquest espeemele.
•

IGUALADA

L'Atenett Igualadi

de la Classe
Obrera
La Junta Directiva de l'Arenen
Ignaladi «le la Classe Obrera sla
teunit ami/ assistencia slel senyor
.loscp Maluquer i Salvador conseIler delegat de l'Institut Nacional
de Precisnii. acorilant designar una
ponenTia per preparar 1111 curs d ' ex-

plicacions «le l'asseguranea obrera
que s'ofereixi ale allnlincS 1 soCiS

cine s'inscriguin.
1.a ponencia, constituida pel pre,i ile it t de l'Ateneu, senyor Sabater,
l'esinentat Senyor MalUqUer, cl director de les Escotes «le rAteneu

senyor Fébrega i el director de la
Sueursal a Igualada de la Caixa
Pensione per a la Vellesa i d'Estalvi, senyor Ferrer. lua considerat
indispensable per a l'eficàcia cultural de l'acord. la redaccié d'un
programa d'exposició d'asseguran2
ea obrera en vis seus aspectes técnie, maternétic i ‚social i les seves
modalitats complementiries, confiant la preparacidi del programa als
senyors Nforagues, en el relaciona*.
Eac t uaciO tle la Ci. i sca catalana de pensione, i aleluquer, en el
referent a l'acció orgànica de l'Institut Nacional. Tumbé esperen la
collaboració del president del Patronat de Previsió Social de Catalunya i Baleare, senyor Bastardas,
en la part relativa a la miesió del
Patronat.
Amb ocasió de verificar-se una
reu su id. a l'Atencti vela firmada :tinh
l'homenatgc a Clavé per preparar el
dreetor del Conservatori de Itlítsi-"lea senyor Borguns6 es va dedicar
•
d'espontani a la memòria del
cite hm actin presiden: hottorari de
l'Ateneu lgualatti. senyor Josep Maluquer de Tirren, recordant - se que.

en presidir una scssiO solemne co
1886, esposé la seca defensa conslaut al Senat mut sols de la proteccid/ a la indUstrii. sinii de les refor-

nies a favor «le ta classe obrera. indican! Ilacors con) a indispensable
la inderanitzarii'i per accidents
trehall i aplandint . se a la vegada
con/ aspiració l' en sic utópiea a la
rt al it al,. actual.
L'alcalde d'Igualada. sensor NE mili Orfila
Gomita. oferi el sea
valud, apol a aquest avene cultural

mártir- i el: seny ore Palanqués i
Roca expresen reir, en ridnn de l'A-

teneu Instructitt Primer de Sant
Joan Despi. el dcsig que una repre s o/ti/cid, Sera : n 44isteixi al curo de

rassegmanea obrera, el que fou relint amb complaeliGa.
Formaran pare rIct rus visites «le

laboratori a la Caixa de Pensjona
de Barcelona i sucursal
i a l'Institnt de reabilitacid, física .le
nunitat,. import./lit olira sncial d'a.
rn«,lt relmiionat arnb 3,111,-,ta
nrati-ria.

TORROELLA DE PAONTGRI

Sardanes

Cona lssl
ls ;mes, en apuntar 'u51 tu Cierne:treta a d e s g ra.sardanar-se les andierons
nes en acinesia vila. Dies pas.
sal
organilan tina ti ndirió a

réerac ilnIs alonlgrin a . Trds eis
dies IIP fie s ta. tul eitfi i so'n
dan s en. Darrerationd hem pogul sentir les eoliti, La Lira
Lira Principal. sin

Torroel/a.

ERRASSA,
Construcció de caves barates :-: Esport Sardanes Altres noticies
La Cooperativa Constructora de
Cases barates "Els Anules" va celebrar el «ha ta, a les non de la nit,
al sen local el sorteig de sis
cases construirles darrerament. qt.e
arnb les quatre repartides fa pite,
formen una bella perspectiva al careen de Pérez Gahlos tun la scva
i bonica consten« cid., ajustada
a la Ilei «le Cases bararese
Continuara lit, programa social,
aviar come/K.1ra la e..ustruccid, de
!da
1"Ametlknon tases més

-

•

-

tat eis trehalls d'organitració de lea
diferents festes ene es faran en la
tajada de Germano e de l'Oliach, que promet as:folie un vernal& esit per l'entusiasme que ha
despertat entre l'eseursinnisme terrasscnc, ja que iti prendran part toles les entitals 10ealS eXeursi.nliS-

tes.

PUBLIINTAT

«ions que el Congrés remeté al Di- I
rectori.
Els congresistes, finida la lleva I
lasca, es reuniren en un ipat, al qual
— A l'Arenen Mercantil pronunciä cita conferenc ia el balite. general
Avilés. Tracta de les reformes urbailes que ,cal realitzar a Valencia
quan l'Ajuntament rebi l'impon de
l'emprestit concertat amb el Banc
de Catalunya.
— Dissabte s'inaugura la e ri-

Mostrari, que romandra oberta
futs el dia 6 «le juny. perque la puguin visitar els tos d'Ititlia en la seca

VALENCIA

lioraenatge als estudiants valencians
Congrés de Pedagogia
Conferència
Inauguració de la Fira de
Mostres :-: La bandera del Sometent
L'Ajuntament i la Universitat ele
Saragnssa han visitat la nostra ciutat ami/ rnotiu «le l'homenatge que
dediea als estudiants valencians
qiie sucumbiren en la defensa del

siti t\companyats pels universitaria

d'aquí i les antoritate, els representaras aragonesos visitaren les fabriques de ceramica «le Manises. A
l'AMI/tal/1(M tingué lloc una solemne recepció i al Paranimf de la Universitat se celebró la sessió C0111memorativa, en la qu'al e] baffle de
Saragossa oferi al rector la medalla
deis Sitis, pronunciant-se discursos
pela senyors rectors de lea ducs
Universitats N'alencia i Saragossa i pels dos batlles.
El discurs del senyor Royo ViIlanova, rector de la Universitat aragonesa. fou, sortint de les frases tetes i de ritual, d'un to digne. Va
dir, dirigint-se a les primeres au-

toritats allí presents, oue matafesta•
ren al Rei i al Govern que les Universitats han «l'esser intangibles i

que són els universitaris, amb la
seca intelligencia, els que fan la patria. I no sois la fem—digué el senyor Royo Villanova—sinó que la
defensern millor que vosaltres, els

perquè la defensem dates
vegades: una t'out a sohlats, amb les
armes, i una altra amb els Iltbres.
Aquest discurs meresque molts
aplaudiments.
— Al Paranimf de la Universitat
s'lla celebrat el Congres «le Pedagogía espanyola. assistint-hi diverses
delegacions del magisteri efaltres
bandea.
La SenVOra Nativitat Domínguez,
presidenta de la Federació del Magisteri de Llevant, pronuncié el discurs d'apertura, saludara tots els
mestres congressistes, explicant la
missiö d'aquests Congresos i enumcrant els que :l'han celebrat a Espanya i les conseqüencies que lin-

gueren.
Després. tancant aquesta part
protocoléria del Congrés parlaren
tumbé co ternleS de cortesia als
congresistes. el general Avi/eS, batIle de la cintat, i el elegi de la Facultat «le Filosofía i 1.1etres, sensor

Lopes.

Es presenta en aquesta sessió la
segiient ponencia del senyor Josep
LOpe7 Almagro: "Classes cumplement:triesi. d'adults, dominicals,
agricoles , ele."
En la scssiö del vci-pre es dona
lectura á lit ponencia del niestre
Fleazar Huerta, sobre cl tenia "El
niestre ii seva formad.", proiessioeal. 1.111ri collabtiradors." També
es llegí un altre trehall del senyor
Rafe! Arizo, titulat: "L'escola na
cional tui d'esser futició essencial
de l'hi - tat judilic modem i cotn conseqüenria unificada, obligatoria i
noli.umuna."

va próxima . visita.
La l'ira estä ins-tallada als locals
que s'estan constrtunt amb aquest
ohjectc , situats a l'Alameda. La iniiercssiri que prodneis la simple vista
Cs que la l'ira no ha decaigut i esté
al mateix nivell de craieurrencia que
Eany clarrer. Després de la inaugurado ha desfilar per davant de les
exposicions una quantitat incalculable de públic
L'acte de la inauguraeió consisti
en la lectura d'unes quartilles pel
presidem del C.0171itC de la Eira. Senyor Grollo. Test seguit el capita
general, que representava el Directori, s'aixecé una cstona, no es pot
dir que parlä, car lintu no sen pogué assabentar. i Ilaneà tres visques
Espanya, al Rei i a Valencia, que
ioren contestats pels senyors de
Ice triada.
Quan s'acomiadä el capita general, el hatIle, general Avilés, que

anava prepara! per parlar, no es resigné al silenci i reuní, amb caräcter intim, els regidors que assistiren i als components del Comité,
i mil veu baixa els con'.ä el que pensara harem dit en
— Diumenge es benei la ban,dera del Sometent. La cerimbnia
oficial tingué lloc a l'Alameda. Acudiren a la crida gran nombre de sometenistes, amb la scva carrabina i

insignies. Valencia recordava Tarascú i aquella- deliciosos caçadors
de gorrea de la novella famosa de
Daudet.
Es fenal molts cornentaris sobre
raspeen pintoresc que «tienen al-

guns sometenistes i es conjecturaven coses gracioses a base de la
possibilitat d'esdeveniments.
TARRAGONA.
Noticies diverses

S'ha reunir la Comissió permanent
de la Junta provincial de Sanitat,
havent fet la, seca presentació el
non inspector de la provincra. senyor
Lúpez Coma.
— En un vagó del correu de Valencia procedent de Barcelona fou
Martos, un pon:amonedes

tral.
— En el partit futbol lugar
ah catup del Carni de l'Angel entre
els equipo reserves del Gininästic
i els Aluinnes Obrers de Vilanova,
guanyi« el Gimnästic, per qintre gols
a un, aquest darrer fet «le penalty
pc1 Vilanova.

Matztu i s'aprovaren les conclu-
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teraps eSlit

Orlan l tina bona p,,r1 'h . ) /lastre espora del tailmi. Es per
alzó que PIS esrldit en:moras que

p p riltdiCanteril es t'Afeo; riase1110tIlanl nra Ii fan ni frerl nt
ni arriben lamirne a tire.,
Ot/pitr4/0 soriosn
porrptir

esta que toi plega'
no es [Os que una eimseqeem..
eia natural d'un proet , s tb . disgregaeiO que falahnent va
acomplint la seva obra destructora.
llena (IP convenir que si es

mi possible deturar IN renirxa
d'aquest voces, es per altra
banda factible donar-se compte

de la t»agnittid del
i
estralls enormes Cilio neasiona,
estralls que estimern irreparaNles per a l'actual generiteid

d'esportius.
Tot te el seu origen en la

falsa poli! tea de j 'esport que
han seguit eis bornes que en
els darrers anys han actuat
directors de la massa rsportiva. A mesura que Pesport ha
esdevingut un negoei d'uns
quants, a mesura que els objectius de l'esport han anat
mixlificant-se, a mesura que
s'ha anal. debilitant l'esperit
esporliu, o sigui MI.) que molts
anornenen esportivitat, que no
éS allra cosa que l'impuls natural de l'home vers el seu millorament físic, el mal s'ha ana i.
agreujant fins arribar als moments actuals en qué ja hi Ita
individus que, aeostumats a regir-se per nitres impulsos, han
arribat a perdre la noció deis
veritables objectitts de l'esport,
que no corteeben d'altra manera que o IM un mit . jä de guanyar-se la vida o lid tina manera de passnr Pestona.
1 aquest fals concepte de
l'esport té la culpa que lis esdeveniments que se succeeixen
cada sha, com sún les misterioses causes de la desfent d'un
rquip, la defeeció d'uns juga-

dors,

b

vinisme d'altres i tot

l'enfila!' de maniobres de baixa
política esportiva, no produei_
xin en la massa mes que una

impressii) puranient
i per bid, fheitrrient

dable.

I aquesta manea de la sensiMida' de la massa tan o
mes palesa en els elements direal sic (le resport, alguns «lobs
quals passen per tenis imantenedors l'ordre, per in,. que
Inain es doman: CM in malee potiran mantenir (watt en cosa
dele 'lile seseos
tan
malerials carin l i s -l'esport,
SeVa m'Imita:0 no representa altra cosa que tin segun, de elaudicacions lamentables.
3les anona bein dit que el
mal que s'In fet a l'esport és
iliffeihnotit remeiable pels bornes de l'actual generaeid d'es-

2. Joan Reh! .1 Ide Barcelona). tercera categoría. independent.
3. Friu tcesc T ree
srras (de Barréloaal. pritn.:1A catepria, «le la Unió

Esportiva

Gran Czposteul
1 atrae desean
de la FAR MCA

dins de

hl mes, 22,

dit. I liati d'dsser neressariament. els joves els que han de

esportiva,
lit puresa
asan dissortadament en entre-

aquesta obra de
vanejantonl• perqui • los, atracarais;
portar a cap

CALÇATS

SUBUR

Scqueria, 31: San! Pau, 16: Jann I, 15

li t t pe:port. no

vrde/1 aquells

que hagin elaudieat toenlq al..
ira vegada a arrenglerar-ee entre aquells que mantener/ pur
el sentiment esportiu.

Sano.

Linpis. id., id.
5. Joscp al. San, (de Reust. id., id.
6. Miguel Mució (de Per/Mi:R.11,
idem.
7. Miguel Enser (de Palma de Ma{Insta). primera caiegor:a. X. X.
S. •10an Juan (de Pautan de Millar,
cal, tercera catelitor i a X X
Es cdinfinun rebent importants
calina per anular a la bona organits
rack, (Vaques:a impariant repva.
Aquesta segada el.; iitie tnés han
contribuit han estat els d'aquesta localitat. ultra algunes ben importants
deis bons aficionats de Vid« i altres
magnifiques copes donades per als*
veneedors de l'etapa Reus-Barcelons, i
els de la cursa en tercera categoria.
Nlarcel:

FUTBOL
EL PARFIT FINAL DE LA
FEDERACIO CATALANA
El Comité de la Federació Cate
lana de Clubs de Futind ha disposat
que el partit de clausura d'enguany
sera a profit de les escudes de sordamuta i deficients de Villa-Joana.
Per a tal fi. avui al mati lismentat
Comité efectuara una visita a aquesta

lloable institució.
Trobem molt digna de Entina la
decisiä del Comité federatiu.
NEWçASTLE UNITED
EVERTON F. C.
Difici/ment podré repetir-se a Barcelona l'esdeveniment gute avui tindrä
lloc al camp «le Les Corts.
La vélua dels dos equips quedaré ben
deMOStraa (El cl partit d'avui, ja qua
l'esiore que i al t re posaran per tal
d'adjudicar-sz la copa que es disputaran es Un manifest. Ambdós clubs
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L'AFANY DE

serveis facultatius alsequipiers

que han de representar la SO-

espa'nyola en el certamen
fulboltstic entre equips ama-

teurs (sic.).
EN SAMITIEB, CASTIGA"

ditunetige passat.

L'estilen! a ,jugador, seleceio nat per formar part de la solord.) espantada d'amateurs que
ha (Fexhibii: -se aquests dirs a
Parle, nO (iS fävil «Un fingtti
(1( 7 :151(i de presentar-se ato t1OS tres Camps, durant quatre setmanes, parqué l'exeuesiti
u
pese tal(i3
on pita l francesa drara
o inenvs amiest mateix termini.

co a 95
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en • 99
100 • 130
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i M(11131 5 11Z4gR7eat ..
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rania Aantvera
i Trepailella . .
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de
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II

a MI

la • 99
80 " 81
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des.
-- en diversos indrets de la ciutat cada setmana es donen ates
de tres. audicions de sardancs, amb
!assistència de nombrosoa emcurrente.
Omitan:ea in* malta activi-

—

El

d'ahir fou

animat, veient-se i41t çoncorregul,

de compradora (or ans.

Moroso. — Segueix refermartt-se ed preu d'aquest gra. principalment el: novell.
— La tendencia dele , preus d'aquesis generes As 'Penar baixant. Les ofertes - en rne% nornbroses
Ordle 1

dia.
CS•Pull•11. — L'ofe)da de les classes fines es alundtml. En canvi el segó escasseja molt ala" que venen de l'interior.

cada

eón !orca caro.

X. X. (Salvador).
X. X. (Salvador?.
N. N. (Franeis Barnett),
X. X. (Francia Bannett).:
Motos 3011 e.
N. X. (Zundapp).
Motos 350 e.
L. Arana (.Cotton).
Motos 1.000 e.
S. nutra -Har/ey Davidson),
I.. Arana (Cotton).
Atilocieles 1,1000 e,
A. X. (Arnflear).
J. Peinado (Rally).
Cotxes 2.000 c.
X. X. "Metallurgique;.
REM

CAMPIGIATS PENINSCLARS
ha

noslres millors cspecialistes,
els quals son:
Junqueras. Crlirian. Pineda,
Palau. Di/pulen. Iìs'lblntltul, Bitt?,
Aquests alleles estan ennvocals per a d'una a dus' « . a
l'intnige de la Fed e ra e i6. per

tal do velare instruceirrits i ni-

litnat- detalls.

La dala de surtirla ha rstat
per a itenii, tul matc

ROSA

ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA AMATEURS
Definitivament
quedat fixat M di.ssable vinent, a les onze
de la ni!, alls jardins del Pare,
per la el e braeiO de t. 's fi nal.;
del: Campionats de Cntalunyade boxa amatenr.darrera etapa
que (mine idirä amib la Matizar:1cl.) de les venlades puai.listirilleS que eada any as' relebren
als jardins del Pare, sota la direceid tknica del senyor LarT'Uy.

Els Carnpionats quo es dio -,
pillaran disSabie eorrnvinonert
als pesos mosca, gall. plomas
lleuger, welter i

DE

FORA

FIGUERES
Entre el Portbou, campió da
Girona, i la Unió Esportiva local. es juga, n lavant nodrida
i. onruriquIca. un parlit de tulbol, del qual
sortit vencedor l'equip Dguerenc per
gol, a I.
El g«-.1 del Por i bou va 4,ier
entraf per Loste , a la primera
par!, al mitin( just ile jo'. Els
Eigneres ho torea tots q u air' en el transeitrs de la g rgnna, un per Laiiresa i els tres
rrstants per Coito.
rn Cinglan gol magnifie del
Eignores, mitrat per Prats, va

ésser anutlat pel referiie.

11

impressie general:

Plecs de la senyera Cace de tots eh sabadellencs
%ida i estimada: perquè no
. P d'en!' que ignori que de
humea de Sabadell ella n'ir§
146:4141,. • 1 perqué aquesta ve"' eetborri de la ~Orla

P. S.

Cotxes 5.000 c.
Suque .
Grup eurseeMol% 350 e.
L. Arana (Canon).
Motu 500 c.
L. Arana (Cofton),,
Cyelocars 750 (7.
L. Rius (Storm).
Grup i'ornercial
Velornotors.
S. l'aura (RavaU.
R. Nogueras -(Raffer),
A.

Oficiosament seMs assabenta

que el jugador Samitier ha estai. casti:4-at, per tta lees per la
sova actitud in correcta en vers
el pUblie durant el parlit

renuilatta. P ai• • •
de
als enes
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• „ • de
44 • 14 1/8 casteua
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tle
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1.1,1104
c de rarins; a (101•51.
I 12 or triar
iir
Manes arrugats sna g ustes 511/51
(le
Ciabas rOta
grua.
de la cultura literaria i
de
Vires LIobrigit
que és el sagrat lema en que
— l'atasen de 6o els inscrits per
4
ea t ots els que s'eixopluguen assistir a la pelegrinació de LourMenta

Grup independent
1.000 e„
.f. AtIlegre.
Cotxes 1.500 e.
tlarcia TuiWa.
Motos

Pii501. Gaveta.. Urrutia. Pum.,
!lona, Maten. Drit, Llorens, Niet,
Miguel,. Soler.
i Garria.

Everten. — lIarland. Rail!, Livingstone.

FARRATGES
de
de
de
de
de
de
. de

Com ja preveiem, el nombre
retardats ha estal rnolt imporlant, gumard la !lisia en
eolanint 52 concursants, encara que segons les nostres ini •
pressions es veurit augmentat
aquest número pel terrnini
d'inseriprie, a drets doblaba.
Les darreres inseripcions
de

temps reglamentari.
viATJAn
El doctor Segura, president
de la Federacid, membre de la
Junta del Barcelona i raelge ¡I'
professid. assistirà t'Olimpíada de París per prestar cus seus

prescalaut - se de la manera següent:
Newcastle. — Bradley, Russell, Hanter, Curry, Sperecr, Gibson. Mac
Kenzie, Cowan, Keating, Mac Donald,
Mitchell.

manca erraren airarnates 58/60 de
Faenes arrugats altornates C0/65 de
. . . .itS
Peinns . . . . •.....
de
.
;lamines.
de
. • . . .
Guites .
(Preus en pessema 100 kg. amb SRC
uainunt carro aqui.t

LLEGUMS

RABASSADA

Ha queda l lancgda la ins..
cripcid a drels ISOISZII1S d'aqueß.
la important pr:iva que orgamlia Prenya Ritt per al vinent

Brown, Bac Baht, Ilart, Parry,
Irving, Ceck. Chadwick, Troup.
Aquest encontre seré arbitrat per
l'antic jugadoe del Barcelona Romá
i seré secundat pels jutges de
linia scnyors Spounar i Eirby.
El partit comenearé a les sis en pune
traiwesta tarda, i en cas d'ernpat

han escollit els scus tuillors jugadora,

39 " 40
do
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de
85 " 36
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de • 31 1 85 . • •
de
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.....
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Erais !master
«le
51 1/V "
41 •
40 " 41
Negra EltIna
. . .
de
tis«" 6+3 1/1 TItIlil.
do
•
tpreus en pessetea 100 kg. and) inisr,
Mallares .
44 " 43
(Proa. en rals 40 kg. tense san
oaniunt carro agua.)
amura carro ten)

511110S
rininba cana-paira
te 4 27
rutilaba
23 1/2 • 14
tspe rlal
20 t/9 " II
0,-tecle
19 1/5 " 10
Maliset
18 • 18 1 1 2 beililloeh
O.
Trericat

LA III CURSA COSTA

El Club Marilú-1i de Barcelona
fixat la data de 1. 1 de juny
per a la ceiebració de les grans
regates a ron), per dispular-se
la possessió dels Campionats
peninsular de skiff, outriggers
a dos. qualre i vuit remers en
punta i tim&
ATLETISME
CA MPIONATS PENINSULARS
La Federariii Catalana d'Allotisme, en junta edebrada diIluns passat. se/eerioná. <As albeles que han de representar-la
en els Campionats peninsulars
que se ermlbraran e:s (EPA 21 i
25 a rEstadi Metropolità rla
Madrid, en un total de ta dele

MERCAT DE LLOTJA
.......

BLATS

Plumero 3
flamero
Sean:lates
Terceres

Tot verilable esportiu

ilVta1 ttl nnage

sz

010L11 8111 i
LA VI VOLTA A CATALUNYA
A continuació donem els inscrits fins
avut a aquesta importara prova que
organitia la Unió Esportiva de Sans:
1. Victorl Otero (de Santander).
prim,ra categoria, de la Unió Ciclo'
ta Montanyenca.

Llits
elements joves els g enial: a t'o_
els mereaders del tentDattrats ragitar
le . dls han d'r,ser els pala_

lisie del nen"; el sensor Josep MarI inca afarti va Ilegir el seu treball

pronunei,) un discurs la senyoreta Maria

MAKGE

portius. Completant aquesla
manera de pensar, In • nt d'a regir
que sön, al nostre entendre, els

penéricia «tue titislu i "Estudi

Et« la sessiO de clausura

d'argent,

— Han estar desmuntats els barracons ute la tira, que slavien installat a la placa de la l'out
— l'cr defraudació en les pesa des, ha estat denunciat a l'Alcaldia
Joan Basora, concessionari d'un
'loe de vendre carn del Mercat Cen-

A reffileilla la mrstra de CastellO,
Magdalena Carbonell, va Ilcgir

sobre "OrganitzaciO i funcionament
ti Ics principals obres complernentérrea cte l'escola educativa,"

AL

recollit pel revisor del tren. senyor

el qua) fou llitteat al SCU interessat
per tnitjä del senyor cap
M. Z. A.

ESPORT

E

autoritats.

assistiren

NI' DI UD C1171
Newcastle Unitet,
guanyador dele

Copa Anglella
contra

F. C. ETERTOI

de la primera divise de id
Lliga Anglesa
Dia 21, a lea ele

Dimeeres, ti de mate

LA INIBLEXTAT
44.11444440144644.444.0444~4

Cinema Princesa

Monumental - Pede()

Via Layetans, número 14
Telèfon 1371 A.

ELS ESPECTACLES
—

Teatre Barcelona

Companyia cbmie,e.dramitios
RICARD PUGA

Teatro Cataili Romea
Talaron 3500 A
Cine única dies 4e4 merave116s espectacle
gua BALLETS 1101111ANTIQUES
RUSSES
del Theatre des Champs Elyseas, de Paris. Debut, avui, dimecres, nit. a les deu. El ball
de W. Raid», música Vladimir
Metal, decorat i vestits de W.
Boberman i P. Hosiasson,
1 —Quiten Oanto.
II.—La testa del peino» Oudal.
III.—Divertissoments.
Director d'orquestra, J. Pomerantzeff. Coreografia de Boris
Romanoff.—Demä:
LES
BALLETS ROMANTIQUES
•
RUSSES
Gran programa. Es despatxa a
comptaduria per a totes les
funcions detls celebres Ballets
romanU q ues ruma, que s'acomiadaran de Barcelonaeiumenge.—Dies 27, 28 i 29: Els
eminents artistes francesos Le
serle114111, st Jeanne Delvaln,
¡aires de la Comedie Française.
Als senyors que posseien locaMata de l'actuació de Jeantkc
Provost seis reservaran per a
aquestes tres funciona fina al
disk 23.

Aval, dimecres. tarda, a un
quart de sis. La celebrada
comedia en tres artes,
Manuel Linares Rivas,
LA JAULA DE LA LEONA
Nit, a un quart d'onze. l'alta comedia en tres artes, de
Jacint Benavente,
LA ESCUELA DE LAS
PRINCESAS
Demä, ilijous, tarda.
LA ESCUELA DE LAS
PRINCESAS
Nit, La señorita ea» loca.
,e44,-**4-re44~~444n44-144,

TEA TRE COMIC
Companyla lii,pann-cr10111 do
NARCUUN
I Ami:, dImerres, tarda, a dos quarts
de cine, gran nialbee popular. bulaques amb entrada. O pts.: general, 050: 1, L'entrerne. Entre mis
trocee; 11. La boruca sarsuela en
- un arte Los secuestradores; 111
Crandlds Clit de la saesne/a en un
acte i tres (medros Maroieln o El
ni/lo de M'Unto. 2ilt, a dos quarls
(le den: 1. Lentreturis Entro matemos; II. Sensacional estrena de
la comedia en dos ames EI golfillo
o El pilluelo de Madrid, el-carleo
elMnent de Narcisin; 111. La marCuela CO lin acre 1 tres tomaras
$
y flareis/n o El niño do RfotInto,
e• triomf personal de 2iarctsin.—Dii jrnis, estrena de Ideo dilo.—DIven• dres, estrena de l'etnia criolla Re- .
' nItit—Ponarts, S, i,irena de la
revista El príncipe casarme'
I

ELDORADO
Les embrea en relleu
I
POINPOFF, THEDY, EMIJ i

PILAR ALONSO
1»04441.84444 11111111 till

Companyla de Joan VII.
Primer actor: Francesa
Alarcón. Primera actriu,
Baria Lisias Nombró

Grandiosa companyia de
simula. Primer actor i di.
rector:
PIRRAR VALLEJO
Mestres directors:
Iba» Espelta, Gerard To.
mea i Ramon Gorge

Avui, ditnerres, tarda, ma-

tinée selecta. amb un magnifie programa. Nit. funcid
en honor i henefici de la
primera actriu
MARIA LUISA MONERO
PIPIOLA
canco» per la beneficiada
Es despatxa a compladuria.

Avui, dimecres. tarda:
DOAA FRANCISQUFEA
Nit, a les deu:
N1110 DE LA BOLA
LOS GAVILANES

44444.444.04.4~~04444P

Dem, dijous. tarda:
El. DICTADOR
per EmIll Sagl-Barba
Nit, estrena de la sarsuela
en dos artes
LA CONSPIRACION
escrita expressament per al
tenor Emill liendre'', per
Josep Balllesclk, música del
mestre Josep Dotres Vila
Es despatxa a comptaduria.

Avui, dimecres. 21 de maig
Tarda, a dos quarts de vine;
nit, a les deu

Espectaeles nutres

ti

111.441.1144444.4

Gran Teatre Comtal I
Gran Cinema Bohèmia

1.—El divertit sketch de J.
Montero i M. Sugraties, música
de E. Glarà

TEATRE NOVETATS

: :

ISFUM
COL
TELEFON 3s35
AVIIi. dimeeres. gran ezit
de EL PODER DE L'ANUNCI, cnmiedia do( PROGRA-

anunciat per al dia 23 ded pro-

2.—L'aplaudida i molt notable

Gregori Martínez Sierra
Catalina Bärcena

(vuit persones
3.--Els originals danseurs monolains IRE alAURTS
4.—La ja famosa i moll cele.
brada revista en 18 grans quadros

Mlle. Isaballe Martf-Colin

tre**144•6044444,1114.1444.114

Gran Teatre Espanyol

LES ANAGLIPHES

»4114.092444.22.2.04.0444e«

DIVERSOS

Avui. Oh el teldont, Sonant
el cuiro, Vinilo' a l'aneas, Cavalcant desenfrenadament, La
casa del mistar', 3; El presentar
de Zenda, 2.

Aval, Maiceras. tardo a lea eme.

UBRES

Entrada l butaca 1.INA peineta
Perrera de:
AL CARO DEL VICI
7111, a les deo. aran ezit:
LA CARLITOS
Derot. dUteus larda:
az PECÁT BE La cama
NI::
BIUXART 011 LA FONT DEL OST
LA MAMITA ti« L'ULL
Dlatable, ah, estrena del vodevil :n
tres actea,

141411MENT MUNTAT
Dlealib tr. 7 de juny (vigilia de
LA DEL

RELLEU
El mes divertit. El mes ame.
El mes culte i original de tots
els espectacles

TURO-PARK

FIPBBBFB41.0.11440444.44444441

Magnífica jardins

Oberts tarda I nit
Esplèndid
ROSERAR, un dels mes meravellosos d'Espanya
Do quatre a %tia de la tarda
— II EXPOSICIO CANINA
de Barcelona. Interessant exhlblc16 de gossos de raça
Demä, dijous. tarda, III Mmatine Infantil. Café irestaurant
Garlad.

RICS

•

i UNA NIT DEL DECAINERON
Original de J. Juan Cadenas.
Quatre decoracions noves de
Ros i Güell, 4. 150 vesi lis nous
de Max Walkarki, 150. Sorpre_
nents truca. Sense igual apoteosi. MagnIfie tobogan con.trukt expressament per d'engi_
nyer Jacques Ruiz, de la Casa
Eif fel

TEATRE TALIA
Companyia de combaba de

MELIÁ - CIBRIAN

4•1110eUITIIA.111 11111111(Eit
Avui, tarda, a les cinc, El
talento do ml mujer; nit, a un
quart d'onze. ..Benefici de Pe.
pata ?dalia. !Neri 1 L'aluna y ea.
orltura. Dese, diJoua, tarda
ah: 51,11.•

ir

CAL9 ATS

SUE3UR
REGUANT

INAUGURACIó
Oran vetilada de

BOXA
VIII Olimpiada

EN VENDA

Masia Catalana
de bon esdevenidor, a 15 millAmetres de Barcelona: produelx VI, oll,
ametlles, frultes i nortallsses: font
(Palgua mineral. Sittiact6 eaplenr11da per Pesttueig. Esbarjo 1 pront.
Es ven. Oren: 10,000 pessetes.
liad: Sitielia LUZ. Anuncia. Fontanella, numero 18.

1,1

Fábrica de Productes Ceràmics
Rajcles de Valencia' arst.
eles de construcció

Diumenge, 25, a les deu de la nit, sensacional
estrena de la pellícula científico-instructiva

Casimir Vicens

•

Taller., 72
Telefon A. 5090
FIbeloan Carear Bollaren
prop de la Traveseara de
Sana)

Ii

al Pol grir

EI

amb el capità Kleiuschmidt, la pel.lícula més
notable de l'any.—Exclusives Gaumont

BARCELONA
r11111•Biliantiaallinesitillzai;

111
iii11•11•111•2111111111111111111111111111111111118111M1111111111 n 3111•110111111..

1 SHO ChTitnin
Sextet Torren

Avui, dimecres, La pecadora (exclusiva), per Pian' III
SS. MIL els Rala d'Espanta a Barcelona; El not
IN do la oasa, per Buddy, de broma, Per molt, timid que tés- •
111
sin, supliearieu al vostre nmie que hesés la vostra promesa .5
• er no a trevir-vos %/Se, a fer-bo? Vegeu L'adorable seduo- j
11 Ptor (exclusiva), per Lenvy Coas i LII n Paroy. — Divendres •
•
e, per WIlllam
1,11
• vinent, estrenes: Entere» da ca
orlm de Pamplinas, de broma, i Lao esposes dele j
111 num;
hornos pobres, per Barbara la illarr. (Exclusive. de les Da. •
•
• presas Reunidas.)
•
NI
Werunlus;

Preus: &so, o'6o, i 1 1.20
pessetes el pam quadrat
Per haver-se vetan ja
molts solars en çurden

peco de disponibles
•
•

•

folie 19110CiS Classifints
a 0'50 pessetes I es deu primeres paraules i a 010 per

cabals, pernea.

Vig a

dial

e grann descomptes per tai
ARQuE
de !Mutilar-lea. Mallorca. 125,
Interior.

¡tan linea amurallada, ale dos
xalets acanala de construir, en
anuesla clutat, Junte, o separata. liad:
/amplsteria.
Dmulaeld.

VENC

punia
ESTILOGRAFIQUES or,piati,

marca . Diarnond". Inundo urgent. • str
pesselea. Fantanella, la. tercer. tetona.

1 PATHE-CINEMA I
SALÓ REINA VICTORIA :

Ortwestrina Selle

SOLARS
Gran esdevenidor, bes
situats, peu tramvia, arnh
facana als carrers d'AuAlt-bey i ahres

VENDES

s•nannannonnanannanannannannannswanne

N Irislocrilics IIIIIISIE

•

adromicr, Sonem [efe-

Exclusiva d'Empreses Reunidas, S. A.

•

amentactsassummemn

Garrar Jaume Fabra
Barcelona
Tel. 1418 A.

tenble conegul article. Alt de S. Pere, 14.

IDIssabte, 24

II

1111111!Indd»wisminigdielim

REFRACTARIS GRES

Pròxima estrena als salons Kursaal i Catalunya

n

DEMANI-HO EN IMOGUERIES

, 30 : anI Pan, 16 : Jadee I, 15 RIES, ETC.. AL PREU DE 710 PESSETES
501111eria

APRENENT rMIcte e , g uan y ar ä: pre -

Bàrbara la Marr

•

d'afaitar-sc, Ii desapareix
perque, cal no oblidar.h
LA «PASTA NIX. ES
ABANS DE ror, UN PRODUC
TE PER A L'EPIDEBES

coNCESSIONAnt:
Frederic Arenal

w h3 IftbALL

Dissabte, 24 de maig. esrleveniment artislic. ESTRENA

De Moscou a HAN

"Ar;°:>

• •elp•eg,egt

•

Poden visitar-se els dies
i de
de festa, de lo a
6a7

Curar Pera (i, 556

(tenue municipal da
Barcelona)
•
•
m•IIIBBBBI1111B111111111M18

cada una d'excés ••

Entrada i butaca, 2 ptes.

ruana). ESTRENA

LA cuma» oe maca :t
EL PiLS. DE oLA MARIETA

-

ANTIGA

les

SANTPERE BERGIS

Usant la Pasta N
simplificará l'operace
lar - se, hi eMpleara tres
quatre minuts, no sentir& d
prés cap irritad" ni molé
a la pell i, si la tenia a

Ole Olsen
Invitacions com de costum

comèdia americana. Protagonista:
••••
•
amb els nous Sketchs Les horas
Light Dances, en Pis quals
prenen part 150 artistes espanyoles i ,estrangeres, 150. 18
decoracions de Ros i Güeli. 18.
Magnific apoteosi.

le

•1n4111(e. rie

to

537 audició

7-

LES ESPOSES IN BES

MAIZENA

RECITAL DE PIANO

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

Vegeu la pel.lícula'

BLAT DE MORO

Demä, dijous, 22 de maig,

ta, Marques, inendelasohn

En un marit pobre?... En un marit ric?...

NUTRIVA FÉCULA DE LA FLOR DE

DE PAUL IZABAL

35, PASSEIG DE GRACIA, 35

Schumann, Chopin, Lapor.

¿On es la felicitat de la dona?

LES AUBIN LEONEL

ALBA-BONAFE

ALL

Excelsior
Avui, dirneeres. 3 de La casa
dol misteri, L'anima d'Oscar,
l'olefant; La filia del pastor,
L'amblcIó de Baby, Ocells de
ferrocarril.

Usant la Pasta N
s'eviten fofa els perills
tagi, no SOIS per la na
de la Pasta en si, sin6
per que s'eliminen
brotxes, vasos i tota
d'objectes porta-microb

SALA AMAN

Gi ans atrtnecions.

t roupe

Queda (d'en l'abonament a
18 funcions Gran Moda. Als
senyors abonats a fa temparada de l'Istiu passat
seis reservaran les seves
localitats fina al dia 22 del
corrent mes.

reee444+04444+24reeeee+eele

per a l'operad() d'afaitame
al mateix temps un p
d'higiene per a la pell.

LA

a París, amb motiu de
LES OLIMPIADES

Pasta NI

es, doncs, un factor pre

MALALTS. O
CON VA L ESC EN TS,
ELS ORGANISMES
DÈBILS PER LA
FATIGA, PELS
SOFRIMENTS.
S'ENFORTEIXEN I
CREEN NOVES
ENERGIES. ALI•
MENTANT-SE AMB

sent. queda suspès. a causa
d'haver de prendre part, aquest
ami isla, en diversos concerts
dels que actualment se celebren

Obres de Bach, Mozart,

THE AGENCY FLACOS

Temporada oficial d'Istiu
Esdeveniment artistlo
Les dues primeres companyies d'Espanya

La
ELS FERIT S.

KOCHANSKI

Diana - Argentina

44444444444+1144114454441114.

NIX

ha estat elaborada pensar
SOIS en que ha de sua •
el pk1 per a fer-lo tal
Sense gran esforç, sind
sant també en que Cutí t
dermis de Iota irritat
grans, rojors, etc.

El recital del violinista

sseroossoresossessfflee

La batalla

A PASTA
A APAIT

CONCERTS :

AMICS DE LA MUSICA

MA AJUMA. per Rryant.
Washburn: ACTUALITATS
DE LA REIAL FAMILIA A
BARCELONA; EL B RI
IMPERIAL, per Ma--LANT
rion Davies i 1:onway Tearle; èxit (IP UN MARINER
D'AIGUA DOLÇA, molt, ch.
mica. per Paul Parrott; NO.
VETATS UNIVERSAL númern 96.
AVIS: Diumenge, a les
onze del mati, coneP r t Per
VORFE0 GRACIENC, en
commemorm • i.', del centena.
I ri .1" JOSEP ANSELM CLAVE. Per a localitats al 00-1
USE».

.

Aviat:

ilay; Els
ilops de la nit, grandiós insu..
pecable film dramät ir, altar/leal
commovedor. interprelat adral_
rablernent pel gran actor Wi.
liam l'armara; Balo a un es.
chndol, ramica de gran broma-,
El tercer petó, grandi(is cine_
drama de gran argument, crea.
cid de la simpàtica artista Vivian Martín. Dijous, grans
estrenes. entre elles El menguar a Palau, per Sydney Chaplen !germà de Charlott ; El
senyal deis bandolera, per WiIliarn S. Hart; Acoló enérgica,
per Hoolt Gibson, i d'antes de
gran èxit.

e

1 nit, granAlomo 1 magnIncs pi-mea/res. Les
pellIcules etnniquei L'embleid de
baby I L'ocell de ferrocarril; la
. cOrnedia L'anima d'Oscar; la ID
Jornada de La casa dele misterie,
I 11 jornada de La portera de la
fabrica
1 Demt, ¿Ilion!. 6 estrenes, entre elles
Toca ele germine foren l'atenta.

UNA PESSETA-Pte comm..130pessetes.

pe.
¡Milite artista Charlo:,

mmee+rete.......84+5.5e94444

Poni. (marres, tarda

-

FARMACIA PARAOELL.COMIEA5311128*8ARCELONA

Huna, grandiosa cinta de gran

Elegant cinema de la IntImItat
Provença, 260 , entre Rambla i
Balines
—
Aval, tarda 1 nit, esplendld
PROGRAMA
SONANT El. GUIRI) (9 round')
Exit continu del film artistic
POLIKOUSKA
LA VIDA DEL NILIJIK A RU831A
SHERLOCK HOLMES
per John Darrymmr,
Preferència, 1'00; general, 0'30

ES

un minut amb

L'insecticida PARADELL

jectent.se el segon 1,1d1r ,-, de ion
interessant super-srie; EI pa.

eaepebeerepperefeseetimm4
Cinema MIMA

...~.0444144

-CjNEM

Entrada i butaca, 2 ptes. /
2 pessetes entrada i butaca

•nn•11-

PR»:
• Mies sense entrada, 6
tes; butaca amb en1'50; entraga gene.
O'S. (timbre compras).

Avui, dimecres, tarda, a les
cinc; nit , a les deu. cotossals programes. Notables
películas
• Exlt del farnOs imitador
d'animals
AUREL PRA1AN
La formosa dansarina
ROSETA FONTANAR
Suecia dr les belles dansarines
LES 4 SORELLES BIANCHI
pespeetaele
Presentació
meravellós i fantästie
LES ONIBRE8 EN RELLEU
Orandiós ball deis famosos
cdowns
POISPOFF, THEDY, EINIJ
Grans ovaciono a la eminent
PILAR ALONSO
Repertori nou i exclusiu.
Riquissima presentad()
A les set de la tarda i dotze
(le la ni':
Les cimbres en relleu i
PILAR ALONSO

Tournée Manuel Sugrafies

-.44~4~444•4444.•ffle

1,1 drama d'una dona
formo»
Completaran el programa
les notables pellicules
flUENTIDIES DE L'AMOR
di- gran Interès, l la gradoslasiMs

ELDORADO
Collsou de varletats

TEATRE APOLO

v1J44,24~641~4,41444»e•

Sida Mal di Ceo

124.44444444444d44444444e.

•

se4seosseseffl4
TEATRE TIVOLI

Avui, tarda, a les cinc; nit,
a les deu, tla pellieula d'extraordinari èxit

9,1144,144+1+11.1414•4414444,

9+11404444441

TEATRE POLIORAMA

TEATRE NOVETATS

t

E xterminadas en

Avui, dimecres, programa Ajarla: La casa del misteri, pro-

Avut, (Murieres: La Portera te la
fäbrloa, II Jornada: liarla Malee:
nittlf Na.
LlInstonni, obra d11.
cid miedica; La cesa de ellapeami.
fuJouri, estrenes: La Orlara n• la
Melote, III jorned g ; Ferrases, obra
d'E. Zola: El gal rer gster, per Ricard Talmade; Fatty (tendida'.
I filtres

44›.0.4•Peoll..~WW-redlerneth

TEATRES —

en

Walkyria

D I 12•n sCA B R ES

•

n GRAN HOTEL 1 BALNEARI n
u

FOR NS
• CALDES DE MONTBUY
•

(provincia de Barcelona)

Presa •
• Carnes per a families
Servei esmerar II
mòdica

lsuuuuuUUUIuUuUUUu

La Mutual Agrícolal
de Propietaris S. A
per •
L'EXTRACCIO DE LATEEN
Es roben avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 1111
pral., primera; telèfon MAL
SUCURSALS
Paeseig de Sant Joan, 95,0
Tellefon 2037 G.
Coalla, 169. Telèfon 30154
Carretera de l'Hospitalet
Osas). Telèfon 529 H.
Francesa Giner, 56,
(Orkcia).
Carretera de Une, ta
mer, »nona.

LLOGDERS
creer
LLOGUEM Ponent,
sent"'".
!Infiltro 42.

DIVERSES
HIPOTEQUES.dIT.7,12Er'
sl, TC,oPtii
trartaeld. B. A. Puntee de la PU.
enlre$01. Teibr011 604 •

PROPIETARIS :

0,

"2, !PIlegent.

Condicione Immillorables. RO: Rambla
16. balboa.

de les Flore,

PELL, CABELL 1 SWILIS

flector P. eluntalla, dele Hospltate de Paila. Corts Catalanes, 539, aceeasorl.

RENDA vitalicia de. 3 a 4 permites

digrie3, segons edat, a persona que aportl den mll pessetes qua

Zarantitzare amb flora neta de carmenes.
Escriure: 1.a PUBL1C1TAT tuirn. 476.
Per a pintar MiEST SU E JANT$ • lela, torre g , cases
de catnp. etc., casa especial per a pintures i colon. Droguerla Cerdt. A. A. placa
del Palau, E.

EN ELS n'IRIS TOTS ELS SABOR SON. SOPEMOS
¿Com classifiquen els nostres clients el SalA "C HIMNO"?
per6 en arribar al consumidor, prescindint del reclama, aqueas opta pel que mis metate 5

e at
Com el mes pur, i cona EL DE MES RENDIMENT. Provea el sabó "CHIMBO" I airea s
du aliad. El sab6 "CHIMBO" es naba a tots eIs comerços ben amorcito, 1 ea eh que, mtllent 107.,A
"
tetemos de llurs dienta, estan oroya» de tot acodaste de marca I fama reconegada ces A
1-ftnA1110

