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ALTEN ja poques hores perquè els ciutadans de Barcelona,
Els dies tristos
i de les altres contrades catalanes on es celebren eleccions,
Corren rumors alarmistes per a tots
ixin llur dret "i compleixin llur deure de ciutadania eme- els justus: ois corresponsals dels diaris de Madrid es tel«gTalku nov€s
nt els vots que han d'elegir els éiputats de la Mancomunitat de fantasioses:
la bona mestressa de caalalunya.
sa, proveeix el rebost No és de creuqüe cap dels rumors de cafè i
Arreu de Catalunya, lluiten units els catalanistes de tota mena re
tramvia, qu© es fan cOrrer, ün^fui altre íouiuiient que les ganes 0 la por
tra l'enemic comú. A Barcelona, no.
passin «Is successos uuuuciais
A Barcelona es presenten dues candidatures nacionalistes ple- que
a cau d'orella Són fUls. això sl, efua més a més de la candidatura lertouxista que té, en aques- na atmosfera caldejada, d'una pressiO
de lot el que passa, sobre els espeekccions, una significació més aviat anticatalana.
Jo us dic: —Fóssim ciuquanta
La candidatura de la Lliga representa la persistència en la rits.
anys enrera, a Barcelona tol hauria
sca de la Mancomunitat. Cap catalanista no ha pogut ni ha barricades, o a la muntanya bi haut encara dir que calia rectificar l'obra de la Mjancomunitat. ria partides.
no pol mçs: sent la Crisi
candidatura d'Acció Catalana és, doncs, purament, una can- Barceiona
sent roprobl. I tothom alça «1 puny
datura contra la Lliga. & aquesta candidatura triomfés no sig- Icap
a l centre d'Espanya, on' viuen
caria un enfortiment ni un avenç de la Mancomunitat. Sig- els polítics còmplices, per acció o
omissió, d'aquest estat de coses
1ficaria,únicament, una desautorització deb homes i de la po- per
intolerables, d'aquesta agonia lenta a
tica de la Lliga, un afebliment d'aquesta vasta organització 1a què es té condemnada Barcedooa, Ja
sfeta prematura de la qual significaria per a Catalunya un mal, fa vint-i-tres anys.
** *
C sosté moltes coses i no pot ésser substituïda, ara com ara, com
Que aquesta atmosfera pesant, c i t
reconegu* el mateix President del Consell Central d'Acció Ca- dejada.
que volta Barcelona, estelaca, En Jaume Bofill i Matas.
nent-se per Catalunya, com les afecPerò, com que la candidatura d'Acció Catalana no pot triom,
lax encara la seva significació d^hostilitat contra la Lliga, que
Itrament els seus patrocinadors nò amaguen, és més notòria.
L a Publicitat i els homes d'Acció Catalana, amb una insisia que ha estat qualificada justament de fastigosa, parlen d'un
ntàstic Pacte de Sans, que no ha existit, que tothom sap que no
existit i que els mateixos que en parlen saben positivament
ue no ha existit mai. Segons diuen ells, aquest Pacte fantàstic
fenia com a dbjecte donar un acta de diputat a un radical. Amb
motiu podríem parlar nosaltres d'un hipotètic Pacte de Sans.
veure que Acció Catalana presenta una candidatura que pot
er qualificada exactament de candidatura entrebancadora, al
istricte III provincfcl, a profit exclusiu dels radicals, car tothom
p que no té ni la més petita probabilitat d'èxit. Però nosales no parlem de pactes, per respecte a nosaltres mateixos i a la
usa suprema de Catlaunya. Nosaltres considerem la presentació
aquesta candidatura d'Acció Catalana al districte IU provincial
una lamentable error de tàctica i una deslleialtat notòria a la
causa essencial de Catalunya, però no parlem de pactes, encara
que, sense pacte, els sens efectes siguin els mateixos que si existís, els mateixos efectes que si Acció Catalana s'hagués compromès amb els radicals a presentar una candidatura entrebancadora
per a facilitar el triomf de la candidatura lerrouxista.
I és que, esguardant el panorama polític de Catalunya, amb
tota serenitat i desapassionadament, cal reconèixer que Acdó Catalana ha equivocat fonamentalment el camí a seguir. Reduir tota
la seva actuació a una fòbia contra la Lliga, contra els homes i la
política de la Lliga, no pot produir fruits de benedicció. Hi havia, evidentment, una gran obra a fer, procurant la catalanització de segments extensís^ims de la nostra pàtria que no senten, encara, la consciència de la pròpia personalitat nacional.
Aquests segments, com una bona part dels estaments obrers, com
a exemple,romanenadhinyats encara del catalanisme, no per
hostilitat instintiva, sinó perquè han estat organitzats o seduïts
per elements exòtics, radicalment estranys a la nostra terra. A
la Lliga, ho hem dit sempre, hi cap tothom, és#a |dir, tothoia
que porti al cor una amor pura a Catalunya. Però, per causes
que no cal ara esmentar ni està en les nostres mans modificar,
és evident que una bona part d'aquells estaments romanen al marge de l'actuació de la Lliga. Conquerir-los per a la causa de
Catalunya, fent-los sentir la consciència de la seva nacionalitat,
^•uria sigut una obra patriòtica, una obra, a més a més, digna
d'oeupar un bon estol de patriotes d'una generació.
Acdó Catalana, però, no ha fet res d'això. S'ha limitat,
fins ara, no a conquerir per al catalanisme nous segments del
poble català, sinó a desunir, a dividir, a sembrar la discòrdia
entre els nuclis ja catalanistes. Fins ara no ha fet ni un soi
catalanieta nou. No ha fet, sinó, dividir els catalanistes, a profit de l'eneimc comú.
Meditin molt tots ek electors, meditin molt tots els cataladstes, aquesta realitat de la situació, i segurament en deduiran
la coaseqüènda ineludible que d millor servd que en consciènda podeu retre diumenge a la causa catalana és votar les caudiQatures de la Lliga, penyora de catalanitat i persistència.
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OTHOM veu les dificultats gairebé invencibles amb les quals
ensopegà el govern de concentradó lliberal per a continuar
al poder, com a conseqüència del seu fracàs absolut. D'ençà que
es reuniren les Corts no passa dia sense que tothom cregui imminent la crisi. Una vegada el dimissionari és el general Aizpuru.
Altra volta ho és el senyor Alba. Ha estat dit que la setmana
vinent ja no seria President del Consell de Ministres el senyor
marquès d'Alhucemas.
Ningú no dubta que la situació del govern és cada dia més
inestable. 1 si no fos per la incertitud de la successió, el Ministeri actual ja hauria caigut.
Es possible que un altre govern resultés tan dolent i tan ineficaç com l'actual per a la resolució encertada dels greus probkmes plantejats. Es segur, però, que, actués com actués, no podria resultar pitjor que el Ministeri present per als interessos permanents del país.
Si "ensfixemen la qüestió catalana, que és per a Espanya
una qüestió orgànica, cap govern no podria demostrar una major hostilitat a Catalunya. L'actittad del govern actual envers
d problema català és la pitjor de totes, car en vol prescindir.
Si esguardem el problema del Miarroc, cap altra actuació no
seria
més funesta per al país que la del govern actual, ient Era*
cions de tíor s'estene» per tota l'ecouomla. porta dintre seu factors cassar amb la seva mancança d'orientació d" protectorat civil i
de tarcupesta, no es p u negar. Els
més optimistes
noten. Poden v& tomant a encendre la guerra als territoris que deia pacilkats.
nir dies negres i tristos, en.els quais
Quant al problema del terrorisme, tothom veu que l'actuació
l'estat de Barcelona coincideixi amb dd govern no ha servit sinó per a agreujar-lo i enverinar-lo. Mai
crisis pertorbadores de la política espanyola, amb actituds de revolta, amb els crims dd terrorisme no havien assolit la intensitat i l'extennous fracassos al Marroc, mís terri- sió d'ara.
bles que els soferts fins ara: amib cri1 en les qüestions socials, en l'afer de les responsabilitats,
sis econòmiques generals, per tots nu
noses .. 8f: vénen dies lletjos; es pal- en lesfinances,en l'economia del país, en el problema dels transpen, es respiren...
ports, etc, el govern ni ha actuat ni tan sols ha definit la seva
. •'• •
Per als dles de trasbalsor. d'angú- orientadó i el seu .pensament. Hi ha al poder un govern, que
nies. de paor, de pesslmiame o d
es diu reformista i no reforma res ni tan sols presenta projectes
revolta, ai dels pobles que no tenen de lld contenint cap reforma. Hí ha al poder un govern que es
un prestigi, un home o una corpor»
cló.' Cattfíunya sent, més que l'ho- diu lliberal i democràtic i harealitzatuna campanya electoral connue. la oorporacló iGfneralitat, Consell trària a tots els principis lliberals i democràtics, procurant abans
de Ceiit...j que endegui, que guiï, que
mani, que ordeni assenyadament les de les eleccions, en l'actc mateix de les eleccions i després de k s
coses! Hem sentit, suara, el peryi eleccions, estrafer l'expressió de la voluntat popular i impedir la
d'una epidèmia, í ia Mancomunitat
ens lia salvat... Per a la peste que lliure emissió dd sufragi.
ens ameuaça. enrobustinu tots la ManMai el poder públic no havia realit2at una tasca tan impúcomuniíat. treballem per a enaltir ia, dica d'arbitrarietat i de cinisme, una tasca tan desmoralitzadora,
que ella pol ésser la nostra salvació,
el seny ordenador, el capita-tímoDer > tan anarquitzant, tan dissolvent. I això passa al moment que les
en la tempesta.
i terribles sotragades de lesrealitatsvives exigeixen al poder la mà^ Treballem perquè els sufragis de xima autoritat i el màxim prestigi.
diumenge donin a la Mancomunivat
Es per això que el país té la impressió instintiva, la segurela força que necéssita. que necessitarà
més ens el^ dies que s'acosten..
tat abscluta que qualsevol govern que succeís l'actual podria arriVoiem i fem votar per la Mancomuniíat. per ia salvació de Catalu- bar a ésser tan eixorc com d Ministeri present per al bé del país,
però no podria ésser pitjor. I quan aquesta convicció arrela en
nya i
POL
la consciènda pública, un govern no pot subsistir.
C a l presidir, han dit al senyor Melquíades Alvarez els diputats.
Les
Idees
Cal governar, diu el país al senyor marquès d'Alhucemas.
I com que tothom té la seguretat que aquest govem no goi les
Imatges
verna ni sap governar, la seva caiguda eventual no causa cap alarma, sinó tot el contrari.
TBES ESTILITMACIONS CORALS
Ningú no sap si el govern que el substituís seria millor que
Podriein defínur, eltpUcameni, la caaquest.
Tothom sap, però, que no seria pitjor, que no podria
ritat burgesa -. el cor entre dos dpoís.
Anar-se'n, el cor entre cames, plas- ésser pitjor.

ma, per bé qve un Tic masia grollerament t cruel, unanateix: certs des- BmiiimmuummiuiMimuMHmimiiiiiiifliimiiunHniniu^
pits amorosos, in/Ugnes det la nom.
per a castigar la ciutat, aprofità el pels muntanyencs, cedí al pes deis
El cor entre les dents — a tall de trametíment de les tropes de ScnwaTtx fugitius, i , en l'embranzida per a fuganivet — ens apar — {molt més que a Saragossa per a reuiar se amb Le- I gir, els soldats del Sctiwarts no pal'oficiós acoblament de la falç i el fevre
i raren fins a Martorell. Perderen els
manell) — el sftnbol colpidor del r i Sortí d'aqut una cotwiina de VUUO napoleònics 330 homes. 60 cavalls i
gim fratern «fels Soviets de la para- homes el dia 4 de fuhy. i una pluja o/ta peça d'artilleria.
doxal F Uía.
forta obliga a deturar-se a Martorell.
La nova de la victòria enardl els
S'aprofttà el dia per a descans, men- esperits dels qui lliuitaven per la inJOSEP MABU JUNOY
tre el Sometent cridava els homes de dependència. Quan el dia M, per a
la rodalia per a dominar el pas del venjar l'afront, el general Chattran
Bruch.
Dietari històric
tornava amb els francesos al Bruch en
Quan els francesos sortiren d'Es- nombre de 7.000. es repetí l'atac,
parraguera cami de Collbató, un atac, aquest cop amb artilleria, feta amb
8 j u n y
d e
1 8 0 8
en pujar W Bruch, féu enrera l'avant- troncs d'arbres, reforçats amb cer
EL SOMETENT, AL BRUOH, DERRO- guarda Dels penyaUs queia una pluja cols de ferro, ultra el canó que el dia
TA LES FORCES DEL GENERAL de plom que obUgà a detvrar a can 8 eís havien pres. De lot arreu ploMassana la host que anava refent-se. via el foc, i amb aquestes circunistdnr
SCHWARTZ
Allf es repetí l'aiac amè més violència. des, du ca ni les grans pèrdues i manS'escampava per Catalunya l'espe- S'havien conjuntat els Sometents amb cats de superioritat moral, se'ntornà
rit de rebetíió contra Us tropes napo- el de Sampedor, l fou tan ràpid l'atac, Chabràn amb les seves forcis, desleòniques que dominaven Barcelona. qve eib- pnperials hagueren de formar prés d haver perdut 500 homes.'
Guspira d'aquell esperit feren que a el quadro. Aviat el desordre i la conTalí foren les dues jornades del
Manresa el poble revoltat creviék el fusüi regnà entre ell*, i els calgué Bntch.
rettrar-se
cap
a
Esparra^uera
i
Abrepaper sellat que havia tramés el Covem intrús, i el mariscal Dv/iesvCe, ra, AlU un pont de la riera, desfalcat
ESPICOLAME
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Banys

l l i u r à l a s e v a à n i m a a D é u c l d i a 2 7 d e m a i g de 1 9 1 3
d e s p r é s de rebre eix S a n t » Sagraments i l a Benedjooló ApostOUoa
(A. c. S.)
Els executors marmessors Rvdm. Pare Abat de Montserrat, l'Excm. senyor
Marquès de Balanzó i don Enric dè Oalmases, Rector i Rvda. Comunitat de
Sant Pere i tota la família del difunt, preguen als amics i coneguts la caritat de
llurs oracjons i l'assistència ala funerals que se celebraran demà, dissabte,
dia 9, a les deu. a la parroquial església de Sant Pere de les Puel'les, en bé
de la seva ànima.
HO S'AVISA P A R T I C U L A E M E I Í T
L'Rzcb. I Rvdm. i«nyor Bl«be d'Urgell n'ha diennt c·oucedlt luOuigeai·it.s «b la form·
ucostnmaoa.
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magatzem pels voltants de la Plaça
Reial, Passatge de la Pau. EscudeQers, winj-ó. eíc. Dimeiiilons:
6
aproxírnadanKiit. Escriure indicant
pretensions a LA VEU núm. 377.

.

Valors -Cupons - Girs - Canvi - Cotons - Viatges
Bambla de Oanaletea, 3-4
BASCELO 3 A
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AH ADA I TO B HADA : 7
PESSETES
Estrena dels automòbils nous de L a Htapano - HUarenoa. Informes i
bitllets. Despatx Central dete Ferrocarrils M . S. I A., Corts Catalanes. ST3.
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MES AJUNTAMENTS

ADHERITS

El Cf.mdtó Organitzador de IHoinetu'tge al ni estri- de minyons del
segle XVHI. mossèn Baldlri Rexach
(plaça d-' Sania Anna. 4, Barcelona),
ha 'ebut les segfents novee adhesions d AJuuianunu:
Barcelona

Vilassar de Mar. «aní Vicens de
Llevaneres, Torrelles Ue Llobregat.

1 6 . 0 0 0

Vilanova del Camí, Castellar d'En
Huch. Polinyà. Begàs de Muut<;liis.
Sani Esteve de Palautordera. Sant
Just Desvern. Collbató, Santa Coloma
de Gramanet, Caldes de Mvntbuy.
Santa Coloma de Cervelló, Santa Eulàlia de Ronsana., VoUlrana, EA
Quart. Orís, Cüpuns. Sant Climent
de Llobregat, Olèrdola, Papiol. Les
Cabanyes, Pobla de Ctaramunt, Cabrera de Maiarú, Sagàs, Begues,
Manorell. Olesa de Montserrat. Mediona. Santa Eugènia de Berga, fCastelldefely. Artés. Vilanova de Sau.
Sant Cugat Sasgarrigues, Olesa da
Bonesvalls

dès, Vilaplana. Vanellós", Pobol^l
Conesa, Albiol, Vinebre. Gatcia
I
tellvell. Pobla do Montoraes. Pratel
Ametlla de Mar. Sant Carles d T j
Ràpita, Alfara. Les Piles, Morell

Girona

En la darrer.-.
I •! Consell k.I
nctíu de l'AtaOcíaàtú Proteitura -I
I EDsea>'ança Caialana «s van a.;-.j I
Uu- com u socis ooUectiús: AjiílvI
ments de Llagostera i Montblaucl. J
i Httn Exçatsloniela de Rubí. i
a iiuLvidaais ..a Je Barceloi«;
d'Rorta, I del Poble Nou. i de CasyJ
d'Aro. 3 de Gandesa, i de GiromJ
.; de L
'Ji'i MontbJanch, í > |
i de Pons; 4 de Sabadell;!
U de San;
llíupita; i
Sant Cugal .tel \ aàlès; i de Sant 1
liti dei Uubiogui. ï de Santa CvlouiJ
de GraiQai»ei, i de Santa Criàiiml
d'Aro. ,1 de Tàrríga, 25 de Vlch, 'i ..\
Vilafranca del feíiedèí. 1 ilc- QMo.
'. d l.iuiuu·- Kilv i
l d'Antofagasta.

Sali. L Escala, Caldes de Malavella,
La Tallada., CabanelR'--., Cadaqués,
Torroella de Montgrí. Lladó. Aiiuenlera. Juanetes. Omiella de Tcrn.
Brunvola. Soui Hilari de Sacalm.
Rlellí i Vlabrera. Sils, Lloret de Mar.
Cantallops. Besalú. Vidrà, Meranges.
Breda, Les Piiiin-;. Masaiach, Les
Lloses. Les Preses, Bàscara.
Lioyda

L ' h o m e n a t g e

A p a r t a t de Oorreaa ntm, l
l4830 A.
Telèfons números. . .{4681 A.
/4632 A.
A MADRID

i E s p o r t s M a r i t t m s , 8. À J

BAR LA DELICIOSA
Construint-se en aquests banys un local especial per a Bar i _e- - I
arrendar-ne els serveis, s'admetran propostes al despatx de la Societat, Batjf
Sant Sebastià. Baiceloneta.

P;ire espiritual de les Religioses del Monestir de l a
Visitació de Santa Maria (Saleses) i Degà de la Reverenda Comunitat de Beneficiats de la Parròquia d e
Sant Pere de les Puel'les,

B

Ronda Unlv e r s i t a t . 20

Vilosell, Vatlfogona de Balaguer,
Floresta. Linyola. Baheni. Geiri de
la Sal, Juncosa de les Garrigues. Mayals. Tonal. Olmla. .\lt«rràs, Cogul.
Benaven: de Lleyda. AJaiuüs. .\rtesa
de Segre. Behanes. Puigvert d'Agramunt . Sanahoja, RossellO, Soleràs.
Prullans, Arfa
Tarragena

t

Alió. Bràfim, Santa Coloma de
Queralt. Selva del iCamp. Montreal.
Prat dè Compte. Pont d'Armentera.
Aíguamdi'i.i. Flix. Pobla de Masaluca. Vallmoll. Bisbal de Falset. Savallà del Comtat. Banyeres del Pene-

Obligracions

El Comitè, en la imposslbllltait :.|
dingir-se a tots els adherents un -^ l
un. es complau a fer-los públic C l
tiinoni d'agraüneaL

C u l t u r a

Aplec de la Sardana|
L'Agrupació Nacionalista «Els Mu
serratius» convida els seus •.>., j i
Ui testa anyail de la dansa de ia no> I
ira terra, que enguany sem ceieü;>l
da amb l'esplendor i popularitat xat-l
mniíides a VaJlvJdreia i a les p;í|
nes demà passat

h i p o t e c à r i e s

de

l a

Societat Productora de Forces Motrius
6 per

MM dlnicrè*

dtmpestos
A

L·

presents i futur»,

T I P U S

D E

que
9 2

es

portarà

P E R

a

cap

1'11

del

corrent

mes

de

Juny

I C O

A N T E C E D E N T S

L A SOCIETAT PRODUCTORA DE FORCES MOTRIUS, domiciliada a Barcelona (Diagonal, 468), es creà en 31 dr març de T917, amb
BE capital de pessetes 6.400,000, elevat posteriorment a 10 milions i a 30 milions per recent acord de la seva Junta General.
L'objecte de k Societat és construir i explotar salts d'aigua i subministrarfluidelèctric. Té construïts::
Salt d*aigua de Pobla de Segur (Lleyda1, derivat de1,riuFlamdsell, amb 24.000 HP. instal·lats.
Salt d'aigua anomenat Congost, derivat del mateix riu, la potència del qual és de 2.500 HP.
Salt d'aigua anomenat de Cledes, entre Bosost i Lès (Vall d'Aran), amb 16.000 HP. instaUats.
C A R A C T E R Í S T I Q U E S

Les obligacions que s'emeten són al portador de 500 pessetes nominals, al 6 per 100 d'interès anual, pagador per cupons trimestrals, que
venceran el 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre, lliures d'impostos presents i futurs, amortitzables en 40 anys, a partir de
j o n y de

1928.
G A R A N T I E S

Les 16.000 obHgacions han estat creades per escriptura atorgada davant del notari de Barceloní En Josep M." Aguirre, a 29 de maig 4e
1923, i gaudeixen de garantia especial hipotecà ria sobre els saltants de Cledes i Congost i sobre les ampliacions del de Pobla de Segur, la pri.
ttrüva instaUació del qual, de 16.000 HP., ha estat elevada a 24.000 HP.
Aquests títols p r o d u e i x e n a l canvi d ' e m i s s i ó a l 6'60
C O N D I C I O N S
D E L A
S U B S C R I P C I Ó

net

Les 16.000 Obligacions ban estat preses en ferm per un grup assegurador i seran ofertes al públic
el
al

d i a 11 d e l c o r r e n t m e s d e j u n y
t i p u s d e 9 2 p e r 1 0 0 , o s i a 4 0 0 pessetes p e r

títol

pagadores contra llíuiament de carpetes provisionals que portaran adherit el CUPO DE 30 DEL CORRENT.
Les comandes se serviran per l'ordre que es rebin a títol irreductible.
L L O C S

DE

S U B S C R I P C I Ó

BANC DE CATALUNYA
BANC DE VALORS I CRÈDIT
BANC ALEMANY TRANSATLATIC
BANC HISPÀ NO-AMERICA
BAXC ESPANYOL DEL RIO DE LA PLATA
BANC CENTRAL
BANC DE BARCELONA
BANC ESPANYOL DE X I L E
>
BANCA MIR, S. A.
BANCA LÓPEZ QUESADA
BANC DE TERRASSA
JOVER 1 C '
ROSES I C
FILLS DE MAGI VALLS
OHAVES & C.*, S. en C .
NOTA: Es gestionarà la Inclusió de les obligacions a la cottoació oficial d'aquesta Borsa I Uur ntgnoractó al Banc d Es pany».
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LA VEb DE CATALUNYA'

O T Í C I E S DE L A P E N Í N S U L A
(Telegrames
lo re
r

LA

SITUACIÓ
DE t A R C l U M Í A

Al banc blau. el pmtdenl del Consell l cl ministre .d« Foment
lEs dóna lectura al resultat de les
Seccions l també a una comunicació del marquès de Cortina renunciant a formar part de la Comissió
que ha d? dictaminar en el supfecatoií del general Berenguer.
iEl marquès de MORTABA creu que
en aquesta renúncia hi ba quelcom
d a l x ó que es diu <maneJos dlplomèucos-.
El senyor RODR2GARE2. president
de la Secció, opina que ba d'acceptar-se la renúncia presentada pel
marquès de Cortina, ja que en l'elecció sols hi hagué onze votants 1
el senyor Cortina sols n'obtingué sis,
que no són la majoria absoluta que
prescriu el reglament.
t l PRESIDENT DEA, CWSELL manlfesta que el Govern no té res que
veure amb les maniobres aUudides
pel marqués de Mortara.
Opina que l'elecclo del senyor Cortina és vàlida pel nombre de vots
obtinguts; però. respecta les raons
d'aquest al fonamentar la seva renúncia
Com a solució, proposa que demà
torni a reunir-se lu Secció quarta l
nomeni lliurement L'individu que ha
de formar part de la Comissió, sense
que el Govern faci sobre alxó cap
Indicació.
El Govern vol seguir en aquesta 1
en totes les qüestions el camí recte, i dlnloe d^lxó complirà amb el
seu deure, l.oixl el pals ens Jutjarà
a tots. CAplaudlments).
El marquès d« CORTISA explica
les raons de la seva renúncia, que
són el mantenir el seu criteri oposat
a la concessió del siq>licatori.
£ s procedeix a l'elecció de la Comissió permanent d'Obres públiques,
El senyor BtRGOS MAZO protesta
Je la forma en què «s fon aquestes
eleccinos. i demana que es compleixi
el Reglament.
fil PRESIDENT. — Si s'ha proposat
felecoió per nritjà de votadó ordinària ha estat obeioi a Indicacions d'alguns senyors senadors. Ara vol sa
senyoria que es complalzl el Reglament? Alxl es farà. però tanmateix,
a mblestar-ss a votar, senyors senadors.-(Rialles.)
En votació nominal queda elegida
la COtriissló.
Es dóna lectura al projecte de contesta al Missatge de. la Corona.
£1 PRESaDEiNT proposa qua sols
es discuteixin les esmenes què s'apartin més del fons de ta qüestió,
essent aquestes les del comte de la
Mortara 1 del senyor Gonzàlez Llanas.
AiXf s'acorda.
S'assenyalo l'ordre del dia per a
demà. i s'aixeca la sessió a un quart
de set.

i

oonferònoiet

ú m

XiA

V E R S }

legislatura.
Creu que cal freurf-li 01 Suprem
Aitrament, be «le dir que ahir Jo no l'examen de les actes protestades.
vaig modificar rordre del dia. £1
E; senyor R0S4D0 l i contesta laI r i sou, reterlnt-see a la situació
que va passar fou que «n l'ordre del mentant que constantment s'eítlgui
Barcelona. I acollint les insinuadia s'havien omès «otee que «s llegi- aquí cenmrent el Suprem, I seria mi.j .uiCciona de «La Epoca-·. ço
ren, i .ptr a-evitar que es susclWsAin llor. «11 efecte, suibjtituii per un alu
llSberals, els quals feren la
UKideai que hauria oontribuit més u tre «i sistema d>.xaminar les acte»
U i l terrorisme 1 la de jurisdiccions
perdre el temps, vaig aixecar lu ses- protestades.
nsdrlen ara reformar la Uei d'ensió. I . d l ; això, he d'oteglr que el
Sí es preienta un projecte de Uel
Ll c:»fl»ent criminal i el Coll Penal,
pressdent nó desconeix la 4»va facul- encaminat a aixo, seria « primer a
u jue els exemples citats no sdn
tat, i que s'hi ajustarà d'aci endo- vciar lo; peró en el cas present, cal
.onans. Amti·du·s cos^s fracassavant. aixecant Ja sessió en éU terml- reconèixer que el suprem ha procenu que siguin reglamentaris.
dit en justícia, 1 cal acatar ?Is seu*
afígeíx1
El senyor PRIETO. — La Presidèn- lulormes.
jtï> quan «1 problema del terrocia nu La d'atrlbuir-se el mèrit d haReítiflqueii tots «jos. I s'aprova l'inbme no «stà a le» pàgines de la
ver accelerat la coitsUtucló d«l Con- Jomie
ei d'Eníudlciament criminal, ni a
grés: sl de cas, serà deguda a la soSense debat s'aprora el relatiu a
del Codi, es pot preguntar sl
brietat amb què hem precedit les Lanzarote, i s'ajorna la discussió J·.-i
. d« governar «m--front del terrooposicions. I quant a la confecció de de Lojo per a domà.
àe i en eon principal focus: Barl'ordre del dia. he de repetir que en
S'aixeca ja sessió a les nou de la
jlona
matèria d'actes, no té la Presidència nit.
ilaeí vegades no s'ha deixat gofacultat per a fer alteracions, perrr.ar; a l i m bi ha hagut lHhlbiquè es pot lesionar «1 dret d'alguns
ons «jue de fet ha passat el godiputats.
BL GOVERN I LA QOEàTIO O f L E i
tm als bàndols.
Celebro veure anunciat que dimarts
RESPONSABILITATS
sutosütaclí del sei^-ur Martínez
es constituirà deflnitivamem el ConMadrid, 7, 915 nit.
i i o feta pel senyor sanchez Guerra
grés, car el pals ceoesslta que. com
«La
Vot*
publica
unes dtclaraablà a alguns una feta portentjmés aviat millor, «ntengui ei ParlaFins a tal punt es consMerava
ment en aseumptes que reclamen el clou» Tetes, segons es desprèn, per
un ministre molt caracteritzat, en
Ira d« l'acció del Govern el dek comés alt interès nacional
les quals es diu:
londament de Barcelona.
El
PRESIDENT.
La
Presidència
| M tan sols hem vist que els go«Amb una p-r«overaxiça digna de
no pretén atrlhuir-se cap mèrit per la
"èrns mostressin llur interès 1 llur
millor causa, s'ha tractat J aproficeleritat
en
els
debats
d'actes:
i
sl
lèsig d'iníoncacló directa enviant
S. S. se l'atribueix, no recull el que tar el període interporlameniari úlIfçun dels seus membres a la ciutat
tim, des de desembre fins ara, per a
es la realitat.
bmtal. no en un d'aquests viatges
influir j l'ànim públic en el sentit
Quant a ja modificació de l'ordre de donar per liquidat el desastre
fetlqoeta éfl el proírama dels qua's
del dia. queden les seves paftules de l'any 1921 amb la Instrucció de
|o hi ha mas que banquets i dlscurconsignades com e.iQpres'ió del criteri l'expedient Picasso. sen1^ que los
sinó un viatge d'estudi I un
d'aquesta minoria: però, respectant- salplcadure? atenyessln un mlUímecte de presOncta.
ho molt. jo he d'expreesar el meu 1 íre per damunt de la Comandància
dir que és pràctica constant de les as- general de Melilla.
| (L'elecció d» "(rovernadors tampoc
semblees deliberant? donar al preestat a l'altura de les necessitats
Els impunistes (així es ve anomesident la facultat de dtriglr els dectuals
nant els destorbadors de les olles
bats,
perquè
és
el
que
pot
apreciar
1E: Govern de BarceBna £9 avui
les necessitats «n .relació «snb iH responsabilitats) han treballat amb
Important 0 més que, un mlnlstemps
i les conveniències de tothom. fe, 1. a mesura que s'atansava el
rl, 1 els governs haurien de des*?moment de repeudre les tasques
hr per aquest c à m c alguna de
Queda terminat aquest incident.
parlamentàries i el perill de reprofe peROnalltats més autoritzades d»
Sense detoat s'apròven atots infor- ducció (tol suplicatorl per a processeva agrupació, en lloc d'enviar
mes.
sar al general Berenguer, han foiersones molt apreciables, que serien
£1 senyor LEQUERICa combat el rela màquina.
potser excettents governadors d'ona
latiu a l'acta de Mérida, que és de vaVa treballar-se tant, que el Govern,
prwlncia» plàcida I sense confliclidesa.
observant que en la maniobra s'hi
es, 1 que han d'estar a cada cas
Elscnyor JLAfUO^ RODRÍGUEZ, havien fica.: no sols pui^Iclstes, conicudlnt al telègraf 0 al telèfon, per
candidat proclainat. «1 defensa.
ferenciants i slmpks conversadors,
consultar ai ministre de la Go£1 ministre de la GOVERNACIÓ in- sinó homes de qualificada significal'ernacló.
tervé per a Justificar el nomenament ció política, ha resolt adscriure la
d'uns delegats governat i us que s'en- seva vida al resultat de sa proposta
Potser la gravetat dels problemes
Tifiren al poble de San Vicente de Al- en la qtlestló del suplicatori Berenplantejats a Barcelona aconsellés un
càntara. que tenien la missió d'evi- guer.
^gim especial que donés al teipretar coaccions 1 la compra de vots.
entant del Poder central més amJa s'observaren al Senat els seRectifiquen tots tres senyors, l es nyals provis dels treballs impunistes:
ples facntats que les de la llei propaesa
a
aprovar
l'informe.
vincial, però hauria d'ésser a condiamb tanta claredat, que fou precís,
A :;'extrema esquerra es demana vo- per taJ d'aturar els possibles esció que les facultats fossin unides
tació
nominal.
la personal autoritat i competèntralls, qu? el cap del Gabinet parlés
S'hf procedeix. I que ia ?provat.
cia: que un delegat oficial semclarament amb algil a qui, seguraEl senyor CANALS impugna, el rela- ment amb Injustícia, e; conceptuava
'«lani fos el representant de la llei
tiu a l'acta de Ueyda, que proposa el cap invisible dels impunistes.
de l'ordre polític, mal de parciallla proclamació del senyor Uua.de en
ats.
El marquès d'Alhucemas. atnenaHoc del senyor Florensa, qtie f^u pro- .çat d'un perill polHic. hi sortí a
Rs possible, més que possible, que
clamat per la Junta Provincial del l'encontre i obligà a lluitar a plena
^'assaig de governar no s'hagi fet
Cens.
llum a qui podia estar fent-ho a
líncara a Barcelona, ni tan sols en
F; senyor ALVAREZ V.U.DES el de- l'ombra; l sembli que el probiema
Jes elementals providències, com &ofensa.
serà plantejat, eo el Sonat olxi:
(ria la d'un desarmament general i
£1 ^ebat gira al voltant de si són
Es criteri de! Govern la concessió
"rigorós de tots els que no estlguesvàlids o no els vots emesos en la del suplicatori demanat pel Suprem
IsIji constituïts en autoritat pr^lica C O N G R E S
candidatura 'del senyor Florensa i Ru- de Guerra, contra el general Beren|o oficialment al seu servei i . una sesach, quan el candidat és Florensa i guer.
éra policia de comerç d'Introducció
Aladrld. 7, 9 l i nit P a n è .
Si no s'aprobés. el Govern proce|d"armes.
El senyor CIEíRVA diu que iper a no
£1 senyor CANALS sosté que no és dorla com un derrotat, en qüestió do
Diu « 1 Sol.:
sentar discrepàncies 00 demana la aplicable l'article 44 de ia Uel electo- Gabinet.
Quan en la sessió anterior al Con- votació noinlnaL
ral «n aquest cos. .perquè en les certiLa setmana pròxima, doncs, aclajgrés s'aixecà el senyor Cierva per
ficacions de la Junta Provincial i rirà per camplet aquesta situació
Queda aprovat l'informe.
|a preguntar al Govern quin"» m l i Central
<dei
Cens,
està
recUfiuat
el
A petició del senyor Prieto es ü&
que per als ministerials no ofereix
IJans pensava adoptar contra el des- g«lx l'article 32 del Reglament, que cognom; 4 el senyor Ai.VAREZ VAU dubte.
Jínrolllament del terrorisme, el ml- diu que per a constituir deflniliva- DES entén que «1 Tribunal d'Actes
Quant a la forma parlamentària
Imsfivi de la Governació manifestà raeirt el Congrés, és 'indispensable que protestades t'el Suprem no ha tingut de plantejar aquest assumpte de les
Ique aviat sotmetria a l aproN-acló de iUgin estat ;r.oclamai8. pel cm' halx. m':s remei que Inierprelar en el seu responsabilitats, el Govern ha refu|la Cambra un projecte de llei npca- eOÚ diputats.
just sentit aquest article 41 d« l'es sat Ja per hisuflcient. vist de quina
jminat a la repressió d'aquest mal.
1EI senyor PRIETO recorda al pre- mentada Uel. puix precisament la 'irl- manera iwteres'sa a l'oplnló el tema,
Aquesta resposta del ministre fa sident el que digué en el seu dis- morilai comesa del Suprem és la la proposta que en nom de la conI creure que s'emper.drà ona violenta curs sobre el seu desig que ei Con- Interpretació de les lleis.
centració féu el senyor Alcalà ZaI repressió. I alguns periòdics han arri grés es consumis cum més aviat püAltrament adverteix que en l'acta mora.
I bat a assegurar que el projecte no üor.
original 1 en la capia on figura el
Les demandes de l'opinió no es
j£erà altra cosa que l apllcacló de seaixò contrasta amb el que ahir pas- ctgnom TCcttdcat, h i ha una raspa detenen en dues o tres persones, que
I veres mesures d'eteepcló.
sà, que s'aixecà ifa sessió una hora dure.
eren les que en aquell vot s'assenynNo coneixem «1 projecte del duc abans del temps •àglameutari.
Recllflqueo tots dos senyors, 1 s'o- laven com a possibles responsables.
0 Almodíwar. perd tenim entès que
Alió qu* podia ésser solució llavors,
Fa larineai que «Is informes del prova l'informe.
no conüdrà mesures d'aquesta na- Suprem hm de ipassar directament
Tainòó s'apwen els Ijfonnss re- tindria avui les apariències d'una
ruralesa.
a la -Meso, i pei- aisó, no es pot con- latius a les actes de C'-iUuo de U - comèdia i no s'està en temps de
^ n eU s'establelxen penalitats se- sentir que es i a o «1 que i'ha fet amb 'oia. Sanu Cruz de Tenerife i Tor- farsa.
r r e s contra Ini» d'armes d* totes alguns, ^om és ara el de Canàries, twsa.
Sembla que el Govern està Inclinat
que la Mesa ha teUrat per a reproGl senj-or OOVAL impugna cl rela- a proposar oi Congrés que. per a
«lasses, sense llicència.
dnfrOoif.
tiu a la de Ter. i que propota la depurar les responsabilitats que han
J ^ i n t en compte el resultat poAfegeix que no estan disjxmls els nul·litat de l'elecció pef a nroíedl.- escapai a l'expedient Picasso es
Bitlu de tal mesura obtinguts en
designi una comlss'.o amb la deguíutres països, no sabem el aquesta socialistes a permetre que arbitrària- a nova convocatòria.
No comprèn que el Suprem hagi da representació de les diverses frac*nsposicló en tindrà alguna altra de ment s'escurcin i's sessions, puix vocomplementària, però encara que la len que «1 Congrés es constitueixi de informat per la nuBltat d'una elecció cions polítiques 1 se II encarregui la
que pel que respecta al senyor Toran insiruocló d'un expedient en el qual,
^"guées no tindrà el caràcter que seguida.
"^guns havien suposat.
El PRESIDENT. — Vaig a contestar no coat4 proiestes d'importància. No- podent fer tota mena de depuramés pot explicar-se considerant que cions, es revisi l'acció dels bomes
amb claredat a S. S.
Ll puc anunciar que en la ïessló el Suprem està mancat, en la majoria civils que actuaren a la política del
SENAT
de dimarts es procedirà a la consti- deis casos. deK suficients elements de Marroc des de l'any 1909.
Madrid. 7, 8'30 nit. tució definitiva del Congre*, i crac judici per a juljtr.
Aquesta comissió podria tenir un
A l e e sis menys vint es reprèn la que «O hi ha exe«!ple de més celeN'o h i ha Hubue que í'acta corres- termini fixat per l'acompliment da
IIH^o· presidim el comte de Roma- ritat, en la constitució del Congrés, pon al senyi Tnràn, l que «1 derro- sa comesa, 1 el resultat da sen es> tpie aquest que es dóna en l a present tat ha estat ei •íccjrac Falcó.
JLtudi àtnu l a ponès
ba^a do di&

cussló al repeadrs i les tasqnae p**lomentàrie».
«50 BAlXüaT
Ddu -La (Carrespondeaci» de Espadà» que, íe.ïon* fouUes fide-i-gnes. les baixes (jue sofriren «Is tfponyold en í'lúkiii couibat 101 «n ».*
Incloent-hl J«s ludlgene^.
A SARAGOSSA

FI uuuistre de Gracia i Justícia ha
manifestat aquesta totda « l'Mx»
CainJjia Hüb dfcJiuiuvj^iuci-l
demà cap a Saragossa, ou ?.!-.-..-..•*
els funerals. el sepeli dol cantonal arquebisbe.
Pensa estar de retorn a Mtuií.d a.»sobte a ie nU.
El senyor AzpeiUa. qu» Hi aaia va designat pei Stoaí. ha desktú del viatge davant indicacions U-l ..•MUÍI Ú*
Lópn Muúoz, que creu que ha <U
quedar eu t l raJffiWari Jutuíii f i
seu sojorn u Saiagos-...
OOMTRA L'US D'ARMES
Madiid, 7. WSiJ '< '•
La pròxima ae:mana el minUlte •U
la Governació portarà al Congics M
projecte de llei establim severes peiKi
per a aquelles persòii^s que sínse
la deguda llicència usiu quaUevol
classe d'armes.
PROTESTA A SARAGOSSA

Es deia avui al Senat que els1
elements d'ordre de Saragossa pensen aprofitar l'arrlbadíi dal mínísrro
de Gràcia i JusUda. nmyor Lc • •.
Muúoz, que va a presidir els funer 1I3
per a organitzar, una manifestació (kf
protesta cot tra el gov«rn amb mo'-lu
de l'assassinat defl cardeenal SoMeTUi.
SL CONSELL DE MINISTRES

Madrid, tf, i - 3» matiaoda
La nota del Consell diu elxl:
«Comenta el Consell fent u n examen dels treballs de wt?s dues Cambres, i et convingui l'aCuaclú dfal
Govern en relació <amb «U dita ( n i
balla.
Es donà compte peli mintolres d )-tat 1 Guerra, de les .. .
eonu
caclons del Alarroc. que acusen tia
alüsíira espeilt d d nb-Mre •'.TèrcJ: que
tan lluiïs iriomts ha o--?o!lt equceU
dies.
S
S'acorflà l'adquisició, per gistiò dl>
rMta. de primeres irmWrles i re»
avltualla per al servei d'aviai ió.
S'aprovà la distribució d'; cabell
dci mes. i que «s connedissLi uls
ajuntaments do la Corunya i MortoJl
amorltiaclons relatives al cabr&mént
d'atbllris.
S
A proposta deh miolstws de 'a
Guerra i Marina, s'acorda |à e«nrfS(
Sió de diverses .Mei-Jll. •- <l·· -Soí- •
ments per la Pàtria. : t-*'-' cs c ucedeixi ia llibertat condicional a 31 rét
closos del fur de Guerra.
El ministre de !a Gr-wr: n vó. qw
assistí a l'ú'lüma -part del ConseiU
assabentà a aquest d? les uotÍ0L-« que
acabava de rebre de Bari:;:ooa. que
no modifiquen la situació. •
EN SORTIR DEL CONSELL

A tres quart de deu ha tennlntl «l
ConseU de -minis'-ies.
A un quart da deu ha r.ri ibai a 1»
EL GENERAL MARTÍNEZ ANIOO

Màfoga. —• f.n i'exprés d'ao
matí arribà ei nou coinandsTjt g -n·»tal ds Melilla, genera! Mart- . .z
Anirto.
RererlHt-se als problenie* de Bsfcelona i cl Wo.rroc. digué: —Això és
un gra que ! i ha sorUt a l país. mentre
que el problema de Barcelona, es una
roalsltiu que Espanya porta a! ros.
' Recordà que durant e'- seu corrairdament a Barcelona havia estat objecte de set atempt'ais.
AMPLIACIÓ DCL CONSELL

Madrid. 8. 2 matinada.
El Consell ha, començat amb unes
paraules del ministre de Gràcia 1 Justícia per a donar compte de las actuacions judicial» qua se segueixan
a Saragossa
No in ha una pista certa sobre «Is
autors de l'atemptat malgrat el zel
destlègat per la policia i i % guàrdia
civil
De seguida el president del CoMell
ha expílctl detaltadainent l'incident
del Senat a propòsit del
de la OWésslsó per al suplicaioi: Berenguer
Ei govern xauúé amb í e n a « t a d sou
criteri

Pàg. 4. — Divendres, 8 de juny (ai ïga^

VEU

DE^CATXrüNYB

Enlín que 110 pol interposar-se en j ren per a le liarka, només per aques- bles proese..: combateiit durant II holes actuacions «lel Consell Suprem ae : ta xifra es pot calcuSuir la tluresa de! res, tirant tota la seva dotació més
Guerm i Marina. Res prejutja la con- 1 càstig imposat, que eTIa mateixos con- de 2U0.00O' cartutxos.
cessió del supltcatori i per fam dona- fessen.
Una' conipanyia del Terç quedà rerà els seus vots perquè sigui conceSegons conlldèncJes 1 noticies que duïda a tres homes, perdent tota l'odit 1 a'AIt Tribunal pugui actuar lliu- he ladquirit, ha estat jèi» més grans ficlalliat.
rement.
que se'ls ha ocasionat, degut, sens
l-a bateria del regiment de cavall
Quant a3s documents que han estat I dubte, a que reuniren tal nombre de deí capità Negrete hdgne de defendemanats pel senyor Meostre, el üo- contingents, J tenien tal seguretat en sar-se amb les carrablns.
vem no els pot enviar •penqoè només la victòria, que no Jian lluitat isola- . El capità Negrete calgué ferit al
considera 'tòglc entendre's amb la co- dameot, segons tàctica tradicional, i ventre.
missió dictaminadora. Si aquesta jutJ.es columnes tornaren al campaEntre ipatxoi, morts per l'enemic
ja que 'necessita l'expedient Pícasso. ment, no haivent sofert sinó quatre íe- • i despenyats no s'aconseguí que enl i reanetrà; però el que 110 pot fer el rits indlgines, per «paqueo» llunyà. trés més que la tercera part del comGovern, és enviar diligències d'una
•l^es forces iontl nuaran ecatnpades boi.
sumària en ours.
1 disposades, per tal d'evitar nous
El replegament fou difícil. ReguAquest criteri del Govern està adop- atacs, si els fMentea. si M , per ara. lars I Terç entraren a Taferslt molt
tat a la vista dei que exposà a l Senat no són d'esperar.
hostllitzats pels moros que capturael senyor Sàncíieï Guerra davant d'u
A Ja zona occidental, sense nove- rem alguns presoners.
na petició semKkunt.
tat.p
Tinguérem 196 baixes.
El suipliciítorl no començarà a dls- LA SITUACIÓ A L A ZONA DE MEDes d'aquesfraoment la posició de
Crutir-se llns que es liquidi la discusLILLA
Tlzzl-Azza està sltiada."
sió del Alissat^e de Ja Corona.
Tota la .'ama d« Taifersit flns a
En una carta que diu haver rebut
f e r a res^'ba ocupat el Consell de
Pualfora, és en podef de l'enemic
les responsaibilitats .polítiques, n i so- de MeJUla «La Correspoúdencla de que, per primera vegada, utilitza les
bre això s'ha pres mal cap acord dins Espatla». dóna compta de la situa- atnetraUadOres,
ció en aquella zona. en els següents
deO Govern.
termes:
Han cotlocat un canó a Sou metres
S'ha posat a continuació a l'exade Tizzi-Azza que porta fetes 30 baiiPer
iniciativa
del
general
Burguemen d'alguns expedients de crèdit,
xes.
«
que iran ^onat lloc a una discussió te, i sense que se sàpiga a'quln pla
(Les
posicions
no tenen galeta, esubelia,
s'hàvien
ocupat
les
posicioni
un xic moguda amb ei ministre de
de Tlzzi Azza. Tizzl A'ima, Benítez í tan a mitja ració d'aigua, no tenen
Pknances.
medicaments flns que laviacló els
completament dominades.
Demanaven rfs ministres de Guerra Vlemes,
La situació, cada d i a anava empitjo- nha llençat algun.
1 Matina, quantitats per a l'adqulsi- rant,
i els combois cada vegada eren
L'enemic està fent una sapa per a
Kó de gasolina.
més dlftclK
volar Tlzzi-AJma i ja arriba a 20
E senyor Villanueva volia el proceün tinent d'enginyers, destacat en metres de l'avançadeta.
diinent de la subhasta, a ia qual cosa
(La barca està eogrusslnt. H i ba moHo s'han avingut els ministres soBld- una de les dites posicloiís. va A l c a tants, per tractar-se d'un assumpte nar elements de contraçapu, la qual ros de Beni-lirriaguel, Teusaman, Becosa provocà rialles a la plaça.
ni-TuUn. Mesla i Marnisa.
d'urgència.
El Covem no feia sinó dir qoe no
Anuncien un atac les de Acib-el-ftliEl que ha esdvingut a l Marroc
aquests dies. ha estat objecte de de- e~ provoqués J'enemic. Va prohibir dar.
La línia (elelónlca entre Taferslt I
_tóilat examen, I, relaclonant-ho amb tot moviment ofensiu, TA-a donar or'fiüxò, s'ha esiiidiat l'esmena del com- dre a Ha polida de no ocupar-se Drius està tallada
de
política
I
que
tallés
tota
relació
A aquesta sKu&clO respon el Gote d? 'a Mortera. •que es discutirà deamb els moros.
vern ordenant i abandó de Tizzi-AzHià a l Senat.
El dia 28, í m b motiu d'un comboi,, za i Tàfersits Çom «s pot abandonar?
WS Govern "contestarà a aquesta esOn deixarà parar-los l'euerolcT
mena per boca del jïresldent del Con- es presenten de TTTeml al pia de TaEn reunió de generals i caps amb
bem. i diràelfJutüoUque 11 mereix l'es- ferslt, de dos a tres m i l moros, que l'Alt
Comissari s'açoiSa no poder
impedeixen que el comboi entre a
oevingut ai MaíToc.
Tixzi Azza, entaulant-se un fort com- abandonar-les
Elsicombais d'aquests d'^^'Són un bat, «n el quals els aviadors, eJs re- i
episodi, res més. i no,influeix en la guüars 1 el Terç, es portaren admira- ' L'Alt Comissari dimiteix i no se
11 admet la dimissió.
^ l í ü c a de protectorat que <»egueix el Wement.
Er Ritfl, «n telegrama dirigit al
Govern, a itringü se -li pot.ocórrer que
Ouatre aparells van caure a les senyor Alba de més de 3,000 paraules,
Do es defensiu les nostres íorces si
línies espanyoles, dotze toWaren afri- dimiteix també, dient que no se l i
Són atacades.
donen eleroenis: que els militars diAltrament, el Govern té motLus<per bHUats 1 tinguérem 242 baixes:
L'enemic tingué .més baixes que eJs ficulten la seva tasca
5 creure (que l'esdevingut es degut u
VlVes lliura el manament i marxa
tifei^cs reprobahles-^en vigílies de la espanyols, però quedà amo de toí el
a la península.
Ccriferenciajde Tàngér. Han arrtbat a fons dCI-pla de Taferslt, de ! .... "'.
5feí üta flotfcies i i provesj t tíns noms l o n d a i del camí directe de Tlzzi
S'acorda que la nvehalla de Er
Qe peasones; vistes ariensaman, que Azza.
Ri-Tfl sigui manada per un oficial i
ípflifejxen 1 en .l'ànim,, d'AJatí-el-Krlin, A l a nit e* v> córrer Uns 400 metres se l i envien tres.
perquè porti ia inquietud i l'alarma de.Tterslt, tirotejant toia la nit i lenj
Havent marxat el generaU Vwes,
| el comandament, el ra càrrec de la
ai Govern de Madruj i arreu d'Espa- 17 baixes dins del campament.
EI comentari, segons diuen, del se- sitiíaciO i acorda Túnica cosa lOglca:
pyà.
Per això ei Govem,no pot desistir nyor AJba. fou un telegrama de l'Alt aceuda càstigur la barra- amliga. 1
6e la tasca .pacificadora, i té e l con- Comissari preguntant-li quina provo- així es r«u dimarts.
£1 pla era portar el comboi: que
Venci niem que «Is • .redSels, durament cació de l'exèrcit havia motivat aques
la columna de Ja dreta ocupés Y.-belCastigats, , tornaran a'Jes negociacions i ta agressió dels moros.
Ed dia 31 sortí un altre comboi cap UBa I el Moral». Era una carta ar6 Ja hodia-id-'Alhuceanas.
La segona pan de l'esmena del a Tizzi-Azza empfant les mateixes í riscada
fcomte ue la Mortera, segons la forces. Regulars i Terç.
ES comboi ha arribat i per ara la
Es troben amb un enemic molt ; situació és bona.
jçual. cas de seguir les coses ali í , seria preterible abandonar el crescut i hagueren de desallotjar la •
Marroc, Ja considera el Covem ino- Loma Colorada a cops de baioneta, j LA COMISSIÓ DEL SUPLICATORI
portuna, i molt més, expressada 'per
El comboi començà a pujar per
.Aquesta tardanes reuniren les Secpersona de- <!£ qualitat de don Ga- Tahuarda. corrent-se l'enemic des de cions de llAlta 'Cambra per a ei^gif
briel .Meura.
Yebel-Udia pel barranc entre Taliu- els senadors que, com vocals, han de
E l Covem complirà absolutament das 1 Talmarda, especialment per la compondre la Comissió del Supllcadreta.
eSs compromisos <lntemaclonals que
tori del general Berenguer.
Espanya. X reprobarà piiblicamAit les
Els carros d'artilieria feren veritaHan resultat elegits els senyors Marmanilesta^ions del comte de & Mortera.
Al flnal del Consell, s'ha tractat
ftfe la situació de Barcelona.
Conlinüa la intransigència dels patrons, però-el govern no anirà de
Cap manera a la declaració de l'estat
Üe. guerra, que Jutja inútil í perjuP&rial.
S'ha acordat proposar un ariritrat-^
ge, amb el compromís previ de patrons i ubrers de sotroetre-s'hl.
t?! els patrons do accepten s'anirà
K^la incautació immediata, puix no
es pot tolerar que la ciutat segueixi
pense traasaprts.
S'ha acordad l'ascens del comandant Franco.
Serà nomenat sots-eecretari de Cuerra ei governador militar d'Alacant;
general Bermúdez le Castro.
COMUNICAT OFICIAL DECrWARROC

Despatx oQcial
GüerFa:
«i'An Comissari d'Espanya al MarKic, participa a aquest ministeri
.çue segueix:
Tinc l'honor "de m a u ï W S t a n r V . E.
Qw evui, í sense enemic a l front. íeIrit per i a sagnasrt derrota d'aquest»
dies, s'ha eifcctuat.ei comboi -a les poí i t í o n s altes de Tlzzi Azza, ocupantBe í fortificant-se eils llocs necessaris
per a protegir, d'oqui enda^"ant. els
eonAois que es reatitrm.
<En reconeixement rét a l camp de
Combat d'aquesJ» "Cfíes, j'han recollit
«vul- on un sol Ufcrranc. 49 cadàvers
d*neniies. dels moits que no han potnsi emportar-se durant la nit. que
dedicaren tota a la r^olllda.
(Per -Xclto el Mldar, que era el lloo
tt&gat de ta retirada de Jes kahüev
de Guesnaya; i Mamisa. s'han vist
portar més de 600, entre morts i ferits; .1 com que .aquestes cabi3.es son
de ies que menys contingents dona-
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tínez, Santamaría, Garcia de la Re- dus trens, ens ertronya que p ^ - ^ l
villa, GonzàJe* Posadas, NúQez d A r - i sln sortir lUesos els passatgers.
El fogalner Fugo s'ha agteujat i ,1
ce. López (don Daní*l), Pérez Oliva I
tem un fatal desenUlaç.
,
I
marqués de Cortina.
Nombrós personal de la Compaajsl
A la secció quarta, composta de
18 tenadors, n'bah votat U , abste- treballa per a deixar lliure la Ma,
Aivui, de bon mati ha estat tret d^ j
nint-se f\ senador romanonis'a marquès
Cortina i : , la elecc.ó h\n tre les runes el cadàver de rínfon».
resultat, el mar .ué- ac Corzina fle nat conductor Josep Rayuela.
g:t uèr 6 vots i afavorit ams j el
Els tècnics calculen les pèrdues
diu d>ibay
mig milió de pessetes.
Els transbords s'efectuen a uns doil
El president de la secció, senyor
Rodrigenter, dubtant de la validesa quilòmetres del lloc del suc ois j v.'.]
de l'elecció, per no liaver-hi majoria 10 dura unes dues bons.
El Jutjat d'Instrucció de Benlc&ifel
absoluta de vots, a l seu entendre,
s'ha d l r l t l t en -consulta a l president trebaUa activament en «4 sunrtri; (I
de la Cambra, el qual ha decidit que ha pres declaració àl cap d el'estac!íl
)a votació fos vàlida
I de Penyíscola.' el qual dona via üln»!
A la secció cinquena s'ha consul- ' a l'exprés, malgrat que havia de <» [
tat successivament, per a ésse^ ele- ber que de Santa Magdalena hav-.j|
gits vocal al comte del Moral de sortit el tren-mixt
Calatrava, icomie de la Mortera i CoCL SUCRE
dorniu, els quals han declina» l'oferiment. En vi1 ta d'això s'ha pariai
Una; comissió de maçatzetnístei
a don Daniel López, el qual ha es- sucre ïià visitat el ministre de F>l
tat elegit.
ment per a protestar contra la
i demanar que no s'estl·lbleixi.
LA POLICIA
FI ministre ha dit ajs seus visitaD-jl
El Director general d'Ordre Pünb podia deixar indefens l';nií.|
fljlic, don Carles Blanco, en retore que
aquest matí els periodistes els ha rés dels consumidors.
Si he és'cert que el su~re puja a l
í i i . ü : ; ' . ' q u e l i ífavia produït gran
sorpresa l'asseveració del número els mercats estrangers, aquí s'ha pro-1
d aqueït matí d'^El Defcate., sobre d u » el que ara e'expèn amb les matm suposat' inctident 'esdevingut al teixes despeses, i no és, pçr cnn>e.|
despatx d'un alt cap de la Direcció gtlent, just elevar els pfctts'.
F.l st-nyor Gasset ha afegit que t ]
I una comissió d'agínts que, segons
el col·lega, es pré?enta al dit cap per piresenlin per escrit la soUlcitud a
a dignificar-!i e l disgust que regna- 11 de contestar-los en els termes pic]
va entre la policia de Madrid per al- cedents; però que antininàvn, deleniguns Pats esdevinguts recentment a se'n molt, que sl se'n seguia algün |
Barcelona.
perjudici pestes compres realllules
als tcanar^dors de grans quantrats I
Segons el director dOidre püíblic, de sucre, no podia desemparar el con-1
han sorpres la bona fe del coUega, sumidor.
ia que ni ai seu davant, n i al davant de cap més cap de ia Direcció
DE GOVERNACIÓ
s'ha presentat, de moflt temps ençà,
cap comissió d'agents.
Cl ministre de la Governació, en
la seva conversa d'aquesta matinsDEL SINISTRE FERROVIARI
da amb els periodistes, ha manifes"Castís!!.. — En les primeres hores tat que aquesta nit s'havia celebral
d'avui, el governador cirfi, el fiscal a Barcelona una reunió d'obrera 1
i altres autoritats locals, visitaren represHitaclons patronals, que. n«
els ferits que hi hagué en la topada han àconsegult avenir-se.
d'ahir, €ls quals són a l'hospital
Després s'ha lamentat él rniniítre
de les campanyes alarmistes que sosmunicipal de Benicarló.
•El maquinista del tren mixt mani- tenen alguns periòdics, afirmant que
festà qoe tant eU com el seu com- són en major nombre les baixes hapany, feren el possible pet· a dominar gudes en els darrers combats del
Marroc.
la marxa dels trens.
iL'eaprés quasi estaiva parat l això
evità una catàstrofe de majors pro- Al?ORlTZEir*rEs'',NOTCs'<DE',LES
porcions.
QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA'
Essent atxl, afegí, a tots els que hem CIO, AMB UN SEGELL O UNA Flfl'
presenciat la forma com topaten els MA QUE ENS SIGUI CONEOUDA-
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FABRICA QUE PLEGA
Ha bagu» dè plegar per manca d«
-rruneres matèries la tabrica ( \ la
Kocietat Gertçral de Filats, del carTrer d'Aragó, 140, on treballen 140 dotes i JS homes.
UN ACORD
Les agències de transporta de Man\réü ha abordat no acceptar cap mercaderia destinada a Barcelona fins
fjue estigui sdukionat cl conflicte achualment exie'ent en aquesta capital.
LA REUNIÓ OEL GOVERN CIVIL
I FRACÀS DE LES NEGOCIACIONS
X ]a nit. ens fou comonícada al
íGovern civü. la nota següent:
I A les tres de la tarda començà Ja
Ireunió de les entitats econòmiques
Iprincipalmenl interessades en la vaga
Ideïs transports ique havia convocat el
I governador civil, a la qual assistiren
jiambé el patrons carreters.
El governador va sotmetre a la dellIberaclò dols reuní te, la fórmula que
Iba^'ia redactat després de les multi,
rpleé conferències celebrades amb els
I principals elements afectats per la
[vaga. i que textualment diu així:
•Des de dilluns. 11. el treball orviijnan al port començarà a les set d«l
Iniall, subsistint la durada actual de
les reapectivee. jornades en cada secIció.»'.
K !ea tres hores ^e discussió sobre
|]a fórmula, els elements patronals
Isollidtaren tma breu suspensió del
I debat, per tal de realitzar determina.
|dPS çonstites,
Tomató a la reunió, presentaren ai
j governador un escrit, los conclusions
IpiipCipate del qual sóo: que ets
Itreballs del P01^ es regiran pels maIk'xos horaris que tenien establerts
laitins del conflicte; que els obrers treI ballaran totes les hores extraordinàIries qtie signin precises, sense dis[tincio del moment en què se'ls exlgeixirr. les quals seraai remunerades
al tipus çMraordmari ««tairfert abans
1 de la vagS; qoe la contractació d'obrersí sert lliure, diària, i . per tant.
a. Jornal; que Tes modificacions que
protJedeixl Instaurar en els treballs
d'l port s'estaMiran de, comú acord
entre les aociietate ipatronals i llurs
respectius o>brers, conetltuïts en societats professionals Independents en.
toe sl .i sense cap vincle amb sindicats <iue els pugnin imposar cdndicione -de treball o el seu apartament
arbitrari contra la voluntat dels qui
l'hagin dé 'practicar. 1. que els proponents s'obligaven a complir aquestes Ibases. sempre que abans de terminar «fl present mes s'hagi restablert d'una manera absoluta 4a normaütat een les indústries que, com
la vldiíérih.' rajolerïa. Mstropolltà l
altres, estan paralitzades.
Vista l'absoluta divergència de crl'eris esístents entre el' proposat per
la patronal i el governador civil, i essent 4aútt]s els esforços d'aquest per
a aconseguir la més mínima concea>ó. «e donà per acabada la reunió
« dos quarts de nou de la nit»
La Federació Patronal, per la sova
Part, ens tramet aquesta nota:
•Atenent indicacions del governador civil, i amb l'únic i exclufiiu übl^te de cooperar, fins on sigiri possible a l'oibra que aquesta autortiat es
proposa desenrotllar per 3 extirpar «I
'«rrorisme de la nostra volguda ciutat
«Is patrona que sota&criuen tenen l'hotor d efonnular la següents proposició:
Prixnem. _ ©es del vinent dilluns,
«Is treballs afectes al del port 1
lue avui es troben en vaga, es regiran per l'horari que cada un tenia
^staiWert abans de produir-se l'actual
tonllicte.
Segona. — Els obrers tíe tots i cara un « I s dits rams, readitzaran les
"prea extraordinàries que siguin iprecvh aensé distinció del moment en
•Ne sTtagin d'efectuar, ós à dir, tan
. V*" precedir a la jornada ordi"ana com si són continuació d'aíuesta, en el ben entès que aque•í*8 hores* extraordinàries seran re"luner! des amb caràcter també extraordinari, l ai tipus establert abans de
U vaga.
T*";era- 'La contractació d'obrers
Jj** illure. diària, 1. per tant. a Jorla^íïSL ~ ^
modificacions que
practica aconsalli instaurar en al" alguns dels rams d'inddstna.
3ÏÏK5!a* anlb «"h^lls del Port.
íwiabUran de comú acord entre les
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CATALUNYA

la Federacíón Patronal de Catalufia
no ha quertdo solucionaria. En la
tarde de ayer. el Comitè de huelga.
que àcudió a un nuevo Uàmamiento
del seflor Barber, permaneció .spis horas «11 el Gobierno civil, sin ver a nadle. al cabo de las cuales le fuó comunicado que los patronos no querían hablar con «terroristas». Esta
infàmia, este Insulto a la representación de un organlsmo óbrero lanzado por la Féderacíón Patronal, qu*
ha snbvencionado bandas de asesl—
nos, qae ha tehido trato con preetdarios y gente preMdiable. es una
injuria inferida a toda la organlzación obrera de Espafia. .

BARCELONA
E l s

c r i m s

d e l

t e r r o r i s m e

sió diu que només val disparar un i
societats patronals i llnre respectius
Patró assaltat
que aquest era «4 processat, al qual
«brers, quan aquests es trobin consQuan estava a la fundlció del car- reconeix. Sembla que en cl sumari
tituïts en societats professionals, comrer d'Auzies-Marcb, 115. el gendre de aquesta dona no havia reconegut ei
pletament independents entre sí I senla propietària, don iModest Sardà, el processat.
se vinicle amb slndfcats que els puqual sofreix un defecte físic que l i
La vista continuarà demà.
guin imposar condicions de treball,
priva la llibertat da moviments, va
A la Sala cinquena h i hagué utk
o el seu apartament arbitrari, contra
ésser assaltat per dos homes armats Judici oral contra Jesús 1 Jaume Gra»
la voluntat dels qui l'ban de praciide pistoles que l i van pendre una nell per atemptat del qual resultà feOM.
cartera amb 500 pessetes, un rellotge nt Honori Inglés.
Havent estat proposades les prei cadena i un anell-segell, tot d'or.
La prova testifical resultà favorasents condicions com queda dit, anib
ble aJs processats.
el sol objecte de facilitar el patriòtic
El flscaï demana 8 anys de prestj
L'atemptat
»Ya sabé Barcelona por qurt no s«
propòsit del governador civil d'acacorreccional
per a cada un dels Gra.
bar el terrorisme en un termini moit ha solucionado la huelga.
contra En Pestana
nell, i el defensor, senyor Barriolia.
breu, com demanen les circumstàn•Dirigida y aconsejada la burgueA la. Secció segona d'aquesta Au- ro, l'absolució.
cies, i convençiuts que un dels imme- sia catalana por elmentos represenEl judici ha quedat conclòs per 3
diats efectes de l'extinció d'aquell tantes del Gohjerno liberal! incita y diència es veurà avui davant del juterrorisme, ha d'ésser l'acabametn de excita i los trabajadores barcelone- rat del districte de Manresa la cau- sentència.
totes les vagues que subsisteixen avui ses & la desesperatlón. para esgri- sa seguida contra Isidre Miqued VIPel noi Mediavilla
8 Barcelona els proponents s'obliguen mir u^i pretexto' rais que nos declare njials, acusat de l'assassinat frustrat
Pies.
a «omplir, per llur part, les anteriors al margen de la ley. Y no han de d'Angel Peslafia. fet ocorregut en !'esbases, sempre i quan, abans d'aca- salirse' con la suya, en cuanto nos- unentada ciutat per l octubre de l'any
passat.
Suma
anterior.
.
.
.
.
.
.
160'05
bar el mes corrent, s'hagi restablert otros nos lo propongamos.
.SO
'O
d'una manera absoluta la normalitat
Representarà, el ministeri públic I . G. S.
•Compafieros todos: Ahora. màsque l'advocat fiscal En Jovl Femàndez- Un barber de Sant Sadurní.
ü'OO
en les indústries que com la de vidrianunca,
hemos
de
dar
pruebas
da
2 00
ria. rajolers. Metropolità i altres, es
Pefta 1 defensarà «1 processat el lle- S. B
nuestra sèrenidad- Ante las propoca- trat En Josep •Cuchillo.
J. M
200
troben avui iparalltzaïes.·
ciones del enemlgo, que qniere enS OO
Hi ha citat divuit testimonis I iqua- M. G
Barcelona, 7 de juny 1923.
«ender una guerra civil, demostreM. F
SO
'O
Hi ha un segell que diu; Federació mos firmeza. Tengaipos el lalento de tre pèrits.
200
La vista esta assenyalada per 1 dos J. E
Patronal de Catalunya.
la oportunidad {tara no açeptar la dies.
F. A
5 00
batalla en el terreno que «illos la enLI.
C
S
O
'O
MÍTING o b r e r
tablan.
L'assassinat del cardenal F. B.
2'00
Els vaguistes van celebrar ahir ves«Ban de tender nuestros esfuerzos
F. S
100
Soldevila
pre un mílins al local de «El Globo», a hacer fracassar tçidas las manloI . B. R
l'OO
el qual estava oompetament ple.
brss de la reacCión.
100
Han estat tnamesos els següents N. P
El Comitè de vaga va donar enmple
»Hagamos el cuadro para defèn- telegrames:
J. F
100
del fracàs de la reunió celebrada al dernos y defender a la organizaclón. i «Ministre Gràcia i Justícia. • - Ma- J. P
100
Govern civil.
Que Espafia ent'ra ho ignore que ' drid.
C. S
5'QO
S'açordà continuar en la mateixa los trabajadores catalanes han hecjio
SO
'O
L'«ntit«i catòlica Centre Mon.l del J. F
actitud, i no acudir a cap més invi- lo iAposible para llegar a una si- Poble Nou, profundament afligida, E. C
100
tació que faci el governador civil.
tuación de normalid«4.
100
protesta indignada de l'atemptat de E. P
100
•Camaradas; Viva la organizaclón j què ha estat víctima el cardenal ar- J. J
CL DIA D'AVUI
100
obrera sindicali^a revolucionaria.» ' quebisbe de Saragossa, lamentant es- a. p ;
»
tat anàrquic que patim.—Josep Gili. E. F. E
15 00
A primera hora de la tarda el
president; Antoni Torriuts. secreTirl » 1,1. G. S
5 00
CONTRA LES MOSQUES
governador deia que hi havia tràn«Capítol .CateüraV. — Sarago«s:i.
J. B. R.
500
quiUUat: que circulaven carros sense
L'InMItut Municipal d'Higiene, vetAmb profund sentiment els donem
haver-se produït cap incident des- llant per la salut publica 1 seguint la el més sentit cendol ea nom de l'enTotal
23T03
agradable i que l'autoritat prenia to- campanya que d'alguns anys ve titat catòlica «Centre Moral ile'. Hctes les disposicions possibles perquè realitzant contra Ics mosques en evj- ble Nou», per la mon vlr.lonta úA
L'enterrament
aquests episodis no es produïssin.
tació dels perills que ofereix el dit Cardenal! SoldeviU, cn.-eiui que preAíegi que continua les negociacions itiserfe, el qua» contribueix a la guem per la sevà ftnfma i nel bó
d'En Josep Franquesa
encaminades a solucionar el conflic- díseminació dc moltes malalties, re- d'aquesta diòcesi. — Josep Gili, preDemà. dissabte, a dos quarts d'oa.
te, perquè, sl bé en la reunió darre- comana insisténtmetií que no es des- sident; Antoni Torrents, scretarl..
ze del matí, tindrà lloc. com saben
ra no hi havia hagut acord, ni s'ha- cuidi de complimentar les següents
els
llegidors, l'enterramens
«Ministre de Gràcia i Justícia. — del nostres
vien romput les relacions, ni hi ha- disposicions ;anitàries, les quals han
sots<aporal
de barri del SomeMadrid.
via abandó de gestions. Segueix, en estat repetidament ordenades:
tent de Sant Marti En Josep Francompliment del seu deure, explorant
Centre dc Sant Pere .Apòstol pro- quesa.
Primera. Que els venedors de testa enèrgicament vil assassinat Carópinons i demanant criteris, al qual
L'acte. segons les notícies que teefecte havia fet algunes visites, com substàncies aliflientícies lès conser- denal Soldevila. — Cabellerie. presi- nira,
serà imponent i coastitpirà una
als ex-minlstres residents a Barcelo- vin en vitrines o a l m e n » cobertes dent; Lacruz. secretari.»
grandiosa manifestació de protesta
amb un vel de glassa neta que imna, tots moh amics seus
contra el terrorisme endèmic que sopossibiliti el contacte de léf mosques
Vista de dues causes
freix la nostra ciutat, agreujat amb
— digué — 1 persones que per la se- amb els articles.
"
A la secció segona de l'Audiència la passivitat tnconoebiblo del Gova situació política són mereixedoSegona. Que esprengui igual pre- començà aquest matí la vista per j u - vern.
res de l'homenatge que els ret amb
caució a les cuines dels restaurants rats de la causa per assassinat frusmolt gust.
Els sometents I totes les persones
AUres visites eren de compliment, I als llocs de treball de les fleques, trat de l'Angel Peslafia a Manresa, que vulguin sumar-se al seguici,
pastisseries
1
§ltres
on
es
laborin
arper
l'octubre
de
1922.
com al president de iWudiència i al
cdnvó que estiguin reunits als patis
ticles de consum, on hauran le tegoverna»! or militar.
Es'a processat -Isidre. Miquel Valls, de i'Hospital Clínic o lin quart 'fl'ennir les finestres protegides per teles el qual ha negat tota participació en ze, iper a tacUltar millor l'organitzaSegueix la línia de conducta que motàUtques apropiades.
el fet diént que el dia de l'atemptat ció <fe l'acte.
es va Imposar, de procurar ràpidaTercera. Que al» estables, quadres, ell era a Barcclnoa.
La comitiva passarà pels carrers
ment la solució de la vaga causant
vaqueries, etc, sobservi la major
En Peslafia declara que va ésser de Villarroel. Corts Catalanes i pasel menor perjudici jossible.
. —S'ha dit — observà un periodista neteja i estiguin també las finestres ferit de part darrera i que no va veu- seig de Gràcia, acomladant-se el dol
a l'encreuament amb el carrer d'A— que en la reunió d'elements patro- dels esmentats llocs protegides amb re els agressors.
Alguns dels que acompanyaven En ragó.
nals, el debat adquirí a estones tons teles metàlllques.
Quarta. Que es procijri per tots Pastaúa afirmen que reconeixm el
L'acte serà presidit per, Ics autoriaguts...
els
.mitjans la destrucció de les mosv processat com un dels agressors.
tats,' i hi concorrerà la .bandera del
—No hi va haver cap moment d'as- ques,
usant
totç
els
procediments
que
Una dona que va presenciar l'agres- Sometent dol districte desè.
pror. El debat va ésser sempre serè. es pugui, com a recipiínt, gàbies
amb tot l les divergències pròpies metàUiques, solucions tòxiques, etc,
fimiiiiiiiniiimiMiiriiiminiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiMiiiiiinn
d'interessos que no són exactament
que, segons s'ha fet públic, es
els mateixos. Insisteixo que les cir- dels
faciliten gratuitament als ceptres murent, poden passar a recollir «Is oporcumstàncies apressen i que sl puc nicipals
dc de*infee«ió. Junt amb les
tuns impresos per a estendre les espe<oldre el conflicte avui, no espera- instruccions
generals per a la des- Q ü e s t i o n s
s o c i a l s mentades relacions, a les Oficines da
ré demà.
trucció de l«s mosques.
la .Omissió Mixta (Plaça Reial, 12,
entresol, de quatre a vuit dc la tar—De Madrid parlen d'una junta
arbitral.
LA COMISSIÓ MIXTA DEL TREBALL da, on se'ls facilitarà els detalls i
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
aclariments que creguin convenients
—<Aqua»t punt de la Junta arbitral
EN EL COMERÇ
per a l més bon complimnt de l'obliveig que no figura a la nota oficiosa
Ha continuat prestanVse normalComplint ço que <s prevé en el gació que assenyala et d>t R- H.- i eldel Consell de ministres. A mi, ningú ment el servei de recollida d'escomB. D. dictat pel ministeri del Treball, tres disposicions emanaries dc Oa sume n'ha dit res.
braries domiciliàries, havent entrat Comerç I Indústria amb data 3 no
—Tenen fonament els rumors que avui major nombre que ahir dels vembre de 1922, i d'acord amb ol cap perioritat^ i fent avinent als patrons
que Ja haguessin remès, directament
circulen, que la vaga estarà resolta carros destinats a tal servei.
de la secció d'Estadística, Ja Comissió o mitjanrant alguna Associació PadMlunsT
Mixta dei Treball en el Comerç de tronal, les abans esmentades rela—Això sl qnc no m'atreveixo a dirBarcelona s'adreça als elements In- cions d'altes i baixes, a la Secció Proho. Si depengués solament de la
tegrats dels sis grups del Comerç vlncial d'Estadística, que n ' h l haurà
meva voluntat. Ja estaria resolt.
(Banca, Assegurances,
Transports, prou amb comunícar-bo per oscrlt a
Els"
Pomells
de
Joventut
- Ç l s patrons estan en actitud d'inVenda a l'engrós. Venda a da menu- Jes oficines d'aquesta Comissió Mixta,
Iranslgèncià?
da i Ram d'Alimentació), perquè dos iper a evitar les sancions quo s'invpo.
—Els patrons ofereixen la resistènEl Pomell de JowwUut «Xtrea Alha-la» h« del corrent mes, es orocedlxi a recti- saran a aquells que deixin de complícia natural, però no m'atreveixo a ingteaMt a U Caixa dr PeaKons, «»l> dea- ffiear ei Cens patronal i obrer que es menter cl trametlment dc les fulles
usar el mot «intransigència». Jo faig tinaetó al Pavelló d* Nejis, la »mna de 700 i formalitzà en el mes de març de l'any de rectificació del Cens.
constar que ni per un cantó ni per pesMte*. recoüides per 11 pomeUiíte»i passat, mitjançant les oportunes rel'altre trobo dificultats Insuperables.
Annexa recaptació dóna idea del que «erà lacions mensuals d'adtes i baixes, que
Recomanem n les enfttats i alt
aquesta subacripció »i tot» elç potocllise» els patrons hauran de remetre, abans
partteuiart que tenen a o< (ramad«l
dia
5
de
cada
mes,
expressives
porten idinüea activitat i oaWíiaeipe qut ets
L'ACTITUD REVOLUCIONARIA
I dels empleats i dependents que hagin
tra'n* ortlctet o notes «upticodes.
DEL SINDICAT UNIC de «Nova Albada»
Tenim noticies que ahi« ?omelL- aquests entrat o deixat dc formar pan de les
ta McaicJtoi ofcíoíMía uerus la
dies faran remes* a la Caixa de Pcnaións ; plantilles de Ja casa comereiai durant
Diu «Solidaridad Obrera»:
çual no en» n sottiMc fer-n»
-Las negociaciones antabladas por de lot et recaptat. »ín»e qae si*6 •iatjifi- cl mes anterior.
«1 menor cmi <ravalar éegtda\ tal fi. -s prevé a les classes merel nuevo gobemador civil han fra- qui. qae hagin aeabft ta feina ia qoe tota
meni el* trtoinafs amb un i * casado. La huelga del ramo de trans- oenücn treballar pal favlla cots «ui bo es- cantils d'aquesta Tiutal. que des d'-a1 questa data. i fins e', dia 15 del corporte no se ha solucionado por nua pera el pauouatae.
fl t n c o n M is a i . ju «

E3K VEU DE CATALUNYA

N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
A l e m a n y a

i les

reparacions

Una v e u c o n t r a F e m p r è s t i t i n t e r n a c i o n a l
M han contat que cl filòsof català Francesc Pujols — mestre admitat — freqüentava durant la guerra una penya d'amics seus germanòfils. Amb «tenció constant, car mestoe Piiiol ét, l'home més polit del
uióo, escoltava els parers i les discussions, feia de tant en tant un signe
o deia una paraula que podien interpretar-se com d "assentiment, i , quan
per virtut del frec continu i prolongat d'opinions concordants la temperatura de la penya havia assolit el grau màxim d'entusiasme i *Ie
confiança, deia;
— La llàstima és que Alemanya perdrà.
Un cas semblant al de la penya germanòfila amb el filòsof Francesc
Pujols H està passant ara a Alemanya amb l'economista anglès Keynes,
el diagnosticador de les malalties econòmiques de la pau, el crítí; implacable del Tractat de Versalles, l'advocat més eminent dc la iafiolvèntia germànica. Des de la firma del Tractat i la publicació del Uibre
sensacional dc Keynes ha anat passant el twsps, el problema de le»
reparacions ha sigut infinitament estudiat i discutit, homes d'una eminència igual han et la demostraoió palesa que Alemanya havia pagat
ja molt i , per tant, no podia pagar res més, o molt poc, i la prova irrefutable qne Alemanya fins ara no havia pagat com aquell qui diu ni
un cèntim i , per tant, podia pagar encara una cabassada de dotzenes
dc n.ilcrs dc miliona- .S'ian celebrat conferències a t^t a r m i ; dintre
de palans, de ministeris i de cases de pagès ; al pla, a la platja i a la
muntanya. S'han presentat proposicions innombrables. d'Alemanya
als alials, de la' Osniissió de Reparacions a Alemanya, d'Auí;laterr.a a
França, (ÜAleiuanya a Anglaterra, dels banquers americans a la Cotnistió de Reparacions, d'Itàlia als Estats Units. Aquestes proposicions
ban sigut rebutjades en principi, aprovades en principi, acceptades com
8 base de'discussió, renovades, modificades i sempre, finalment, declarades inacceptables. . T o t . a i x ò ha f-igut molt animat, molt divertit un^s
vegades, molt ensopit d'altres, molt acusat i molt desconcettent. Però al6
- J
vilTi«. m «.
.c
»
n ' h a g u é arribat a
menys feia l'efecte com si de tot aquest bat-i-bull n'hagues
sortir una idea clara: l'emprèstit internacional. Semblava que sobre
aquest pnnt no hi podia haver dubtes. Fos quin los cl muntant del deute
alemany, fossin quines fossin les modalitats de pagament, l'emprèstit
internacional havia d'ésser la base de l'o'peradó financiera per mitjà
de'la qual el problema de les reparacions s'hs\·ia dc "resoldre. Alemanya redama l'emprèstit internacional, França el veu amb bons ulls, Anglaterra no hi vc malament i els Estats ü p i t s no diuen que si n i que no.
Únicament Keynes, que és home amb un temperament d'«cslripa-quento*» arreladíssim, hi té què dir.- I ho diu en uh article que acaben dc
publicar, s la mateixa hora, la .Yaííón, de Londres, i la Bcrhncr Tageb!atl, dc Berlin.
L'argumentació de Keynes és anglesa; és a dir, senzilla, clara i
ijnamehtada sobre dades de l'experiència. L'emprèstit internacional que
ha de posar a la disposició immediata d'Alemanya una suma mínima de
mil milions dc lliures esterlines per als pagaments de reparacions — d i u
Keynes'—és una impossibilitat, un miratge i , demés, una operació inúUl. Aqnest emprèstit hauria de subscriure's a Nova York i a Londres
gairebé en sa totalitat; la participació de certes places neqtrcs no tindria
importància apreciable. Es tracta, doncs, de saber, senzillament, si Alemanya pot trobar a Londres i a Nova York la suma de m i l milions dò
lliures esterlines.
Feta la pregunta, Keynes bi respon rodoaament que no. I fonamenta la seva negativa en importants precedents. El total de les sumes deixades pels capitalistes anglesos al govern de l'índia arriba a ésser
de 200 milions de lliures esterlines i ha de tenir-se, demés, present que
aquesta suma representa el conjunt d'una sèrie d'operacions que s'han
anat realitzant durant un gran nombre d'anys i la majoria de les
quals han tingut per base l'exportació a l'índia de productes de la indústria britànica, en primer lloc material ferroviari. E l total dels emprèstits consentits a la resta de l'imperi britànic — dominis, colònies, comtats i municipis del reialme — no passa de cinc cents milions de llinrcs
esterlines, suma que així mateix representa el conjunt de les inversions
de capital realitzades durant mig segle. Tots els emprèstits subscrits a
Londres per governs estrangers no passen de quatre cents milions de lliures. La suma disponible l'any passat a la Borsa dc Londres per a inversions de capital a l'estranger no va passar de cent milions de lliures,
la major part de les quals foren col·locades a interès del S i 9 per cenll.
A la Borsa dc Nova York k s inversions d'c capital a l'estranger romangueren sota d'aquesta xifra i l'interès demanat fou també clevadíssim.
Per quin miracle, doncs, pregunta Keynes, podria trobar Alemanya a
Londres i Nova York mil milions de IIíutcs esterlines disponibles a baix
interès per a lliurar-Ies immediatament a França i Bèlgica? I suposant
que cl miracle es realitzés, què podrien fer França i Bèlgica amb aquesta
suma ? Una sola cosa : invertir-la altra vegada en un emprèstit, treure
anualitats del capital.

Les proposicions
alemanyes

Pam. 7. — Açuesta tarda, a dos
quans de sl*. estigué «1 secretari út
l'AiabaixIda aleananya al aanisteri de
Negocis Estrangers, per a traimeire
is nova proposta fonmulsda per Alemanya.
Heu's anjui )a síntesi de la nova
nota-.
El Govem de Berlín comença recordant que fa temps t'oteri per a
acatar te decisió que adoptés un organisme jnjemaclonal. imparcial respecte a la quantitat que deuria l podria pagar Alemanya, i la manera
com Aauria do f«r efectiu el pegament de la mateixa.
lAiíegeix que «stà di«posat el n-:..
a íacüiiar quants documents 1 dades
siguin necessaris per a taar amb
exactitud la capacitat de pagament
d'Alemanya
\
iA més s'avindrà que es f4c! tina Investigació minuciosa i compldrta de
la riva administració fina'ndera i
aportarà quantes dades fossin neces«àrieg respecte als recursos de l'economla nacional alemanya.
Declara per una altra part, que el
Reich consent f,n què les remeses tn
metàUlc siguin substituïdes per algun
sistema de préstecs anuals en taft
tamps com no resulti possible realitzar l'emissió de grans emprèstits.
En concepte de garantíss. per a respondre dal pagament de les anualitats promeses, Aíamanya preposa:
Prlmèr. K s ferraosrrils del Relcih
seran sepao^its dels altres béiïs nacionals, 1 quedaran convertíts amlb
bé especial anïb administració pròpia.
. ]*• ^ ^ ^ m , 1 ^ , , 0 ^ ^ 1 . ^ 6
va,or
da ÍO.CCO milions de marcs or. •
i Aquestes
i ^ n p . , ^ rthVlaaí·.if.n.;
fitniraran
^«m
dbHgaclons figuraran com
guany principal i produiran un interès del 5 per 100 a partir defl primer
de juliol de l'any •27. amb el qual
s'assegurarà un préstec anual d© 500
milions de marcs or.
Según. (La indústria, el comero. i'agiiculturs, la Banca i el tràfec aportaran per la seva part una garantia
glovai de 10.000 milions de marcs or.
de la qu;J se'n traurà també cada
any un prèsiet d% 500 milions de
mares or.
Tercer. EI producte dels drets aranzelarls sobre els objectes de. consum
denomlnais de luxe. i impost de consums sobre cl talbac. cervesa. via5.
i sucre l per ültim e' producte del mo} nopoll de l'alcóbol.
I La recaptació d'aquests drets t trai postos produïa abans d« 2a guerra 800
: milions de mares or.
! Acaba la nota insistint en què el
i sfstama que s'hagi d'adoptar per a
fer afectius els pagaments, no podrà
ésser determinat sense una discussió directa amb els drets habents i
reiterant en sa conseqüència le seva
petició que es reuneixi una Conferència per a això. — Haras.

les quantitat- /pteviateà « i concepte
Les finances alemanyes
de líparacions.
En oferir garanties. Alemanya no
Berlín, 8.—En la sessió oelebraik
ta en realitat srinó una concessió pel Rci«h«ae, eS ministre del Tr«.
aparent, ja que l'article
del Trac- 1 ball exposà els projectes del FI,,.
tat concedeix als aaiats privilegi ipre- principíiiment cn ei que .afecta 4
ferent sobre tots els béns i recursos i l'emprèstit obligatori l a la mw,.
del Reich.
ficacíó completa dc d'impost sobit
Demés, en la forma proposada ara fortunes.
per Alemanya, ela aliate no podran
Ha promfcs «que seria estrictament
exeroir «inó d'una manera Knperfec- aplicada la nova ordenança que rs.
ba una hipoteca general sobre la fortuna d'Alemanya, ja que u n sols geix sobre divises.—Havas.
seria posada a llur disposició una
Els anglesos
part de les rendes i guanyis que «te
de Constantinoble
corresponen.
Londre*. 8.—El deüegat brliànk »
En proposar, com en ültim terme
bo fa «ra la Nota. la reunió d'una Consiantiinoble ba comtmlcat aj çs.
Conferència per a determinar i a for- vera anglès que algifties entitats ^
ma que han d'eíectuar-se el» paga- gleses sofrí ran «nbargament si 1^
ments, el cBQceUar Cuno dóna a en- paguen a aes autoritats turques l'u»,
tendre clarament que inclou en ,r«ín- post reirassat de pagament sobre .-is
des» la Comissió de reparacions, i i beneficis dels .quatre últims anyscontinua sistemàticament sense re- Havas.
conèixer ni acatar «1 Tractat de .V«r- Argentina a la Societat
Domés, la Noia no es refereix \ - r
a res a la Teslstèncla oposada per
Alemanya ai .ftuhr. quan la 'respoíta
frsnco-belgA d«l 6 de maig actuad
és ben explicita respecte a això i eüe
ministres d'anúfdnrs nacions confirmaren ahir la seva intenció d« negar-se a examinar les Preposicions
alemanyes, mentre el Reicb no cessi
en la sewa actitud de rebeddla.
Berlín., é. —-En la carta tramesa
acompanyant la nova nota d'Alemanya ais aJíats. el Jteich diu que la
nota en qüestió es limita a ocuparse dels punts que es refereixen a
la comú resposta donada pr*>edentment a Aleananyavpels aliats amb
motiu de Ics anteriors "proposicions
íennàn.iques.-H8vas.
Londres 8.—Als cir
círcols oficials an«
i t - l . es2 creu que aa .nota alemanya
glesos
constitueix una base de discussió
que ha d'ésser examinada pffts alials
ï exigeix una resposta comú per part
dels aliats.
Es considera que «1 dooument alemany representa un conjunt dlnslnuaclons que permetrien entaular
ïes negociacions —Havae
Berlín, 8.—El deute flotant ascendeix a 6.7SS mliions de marcs.
Han començat «Is treballs iegisSatfus per a la contribució dels centres econòmics, contribució prevista
en el meonoràndum.—Havas.
París, 8. — Comuniquen de BriiseHcs al «Petit Parisi·en· que als clrccfls oficials es creu que <a mutisme
que A3emanya observa en la seva
nota sobre La resistència passiva a i
Ruhr. U pretensió d'ama moratòria
de quatre anys. i les proposicions
de fixar un arbitratge per una Conferència única amb J'objdote de reduir els crèdits que sobre .Memanya
tenen França i Bèlgica, fan inaceptabl© La nota ailemanya-^-tlavas.

La Conferència
de Brussel·les

Paris. 8. — La Comissió de RepaParts. 7. — Comuniquen des de
racions varebre ahir la comunicació 1 Brussel·les que cl president del Conde la nova nota alemanya.—Havas. sell francès, sentor Poinoaré, ha sorBerlín, 8. — Sessió del Relcbsiag. tit aquest matí d'aquella capital, amb
— Durant ladlscussió de la situació direcció a Paris. — Havas.
econòmica, cl socialista Aufhauser
BrusseUes, 7. — Havent-se donat ja
sol·licità que fossin augmmats els per terminada la conferència írancoj -impostos sobre les fortunes piurticu- belga. el president del govern francès i els a^Lres delegats abandonaran
i
j Va dir que !a resen-s d'or havia Brussel·les avui dijous al matí. —
; disminuït durant, els darrers dies de Havas.
j clrcolacló. en canvi, havia augmenParís. 7. — De retorn de Brussalj maig, de 75 milions demarcs or. La les ha arribat a aquesta capital el
i tat dc 977 milions. — Havas.
president del Consell senyor PolncaParis. S. — Als círcols oficials es ré. — Havas.
creu de bon antuvi qu cels nous ofeLiautey operat
rime-nt* d'Alemanya són insuficients
Paris. 7. — El mariscal UButey ha
i Inacceptables, 1 són qualificats
estat operat aquest mati.
de burla.
El Govern d*! B·nch. que protestà j £3 despatx Jaculbiu (anuncia que
contra èl fet ds no ésser detenni-1 l'operació s^ha realizat en bones connat d'una manem absoflufa e3 Deu- dicions. — Havas.
te d'Aiemanya amb els aliats, no
La Conferència
indica ara, per 2» serva part. l à suma que pagaria eventuaúnant.
de Lausana
Això es de tot punt Inacceptable,
Lausana, 7. — No s'adverteix cap
per estar en compSeta oontratlicció símptoma de millora en la situació
El gran emprèstit internacional és, doncs, segons Keynes, impossiamb 61 Tractat de Versalles, que. ni bí ha probabilitats de tomar
com és sabut, disposa que l'encarre- a posar-se en. conversà avui els dos
ble, i si fos possible, tampoc s'hauria de realitzar per inútil. La solució
gada de fixar i evaluax periòdica- contendents.
del problema de les reparacions — afegeix — són els pagaments annals i diment
recursos
d'Alemanya, és la
Es creu que els aliats van a prorectes per part d'Alemanya i cl mètode de fixació ràpida del temps i
Comissió de reparacions.
vocar l à reunió del ple de la Confe1c la quantitat d'aquests pagaments.
El document fa també aUusió «d'una rència, per a posar els turcs en 'a
manera indlredia a la concessió disjuntiva d'acceptar o rebutjar de
Ecgeki XAMMAR
d'una moratòria que haurà de durar ple el text resolutorí definitiu per
Berlín, maïg de 1923
fins el primer de Juliol de ae27.
ço que afecta al (pagament dels cuRespecte d'això, el cap del Govem pons del Deute otomà i les concesfrancès manifestà fa temps que no sions estrangeres a Turquia. "
Anglaterra i Rússia
Els francesos al Marroc era
possible concedir aquesta moraSegons certes informacions rebuLondres, 8.—Comunica ei «Daily
Inyjraques. 8.—El grup múbil fran- tòria, car seguranteru els aliats no
de Constantinofile sembla que
Herald» que ha estat donada al mi- cès -ba ocupat el 6 del corrent la podrien aconseguir quan s'acaij s des
Ja van per millor camí les negocianistre -de Kegocis Esirangers Lord posició d'o üetai-Tuarla, no havent- que Ademanya reprengués eü servei cions
a Angora respecte
Curzon ia resposta dai Govem dels se iprodatt cas» InoUent digne d'es- . (tel seu deute, desprès d'haver estat de les entaulades
concesslong estrangeres. — Haí-nvi^».—íiavas.
i diaoensada alguns anys de lliurar vas.
oiaíuar.—Haívas.

de les Nacions

Buenos Aires, 8.—El president .y.
vcar hs lliurat al Parlament «l pro.
Jecte peí qual s'aprova l'adhesió Ü
la RepúMlca Argentina a la Soci?,
tat de Nacions —Haft·as.

Detencions a Milà

-Roma. S.—Comunica «1 «Giornais
dTtaüa·· que a Milà l a polida ha
dctlogut alguns individus procedeni«
de Fiume a conseqüència de dedi
caf-se a una forta campanya comra
l'actuai Govem —Havas.

La Conferència Internacional de Ferrocarrils

Berna, 8.—Ha. acabat els seus ireballs la Conferència internacional de
ferrocarrils, havent arribat * un
acord en toies les quesMoos.—Havaj,

Dirigible militar
destruït a Ohio

Dayton (Ohio). 8.—A conseqüència
d'una tesTipesia ha «stai destruït &
Éfirigible mMitar O. C. núm. 1.—Havas.

Els pressupostos
francesos

Paris. 8.—La. iComissió senatorial
de Flnancts, per acord ^ Govern,
ha reduït en ma milions les desfases que figuren en l'actual pressupost. .La dita reducció àfecta en major o menor proporció tols els mínlsterie.-nHavas.

Sabotatge
a Landau i Creusnach

Cohtença, 8.—En iles estacions <1
Landau i Grcusnacb intentauen fer
actes de sabotatge uns súbdits alemanys. Quau les autoritats d'ocupació n'han tingut coneixement, adoptaren les mesures previstes peí
aquests casos.—Havas.

Un article del «Times»
sobre Espanya

Londres. 8. — El 'Times» publiM
en el seu editorial d'avui un ingressant article referent a Espanya.
Diu que els anglesos de tots els partits" s'uniran per « felicitar cordialment Espanya per l'èxit que ha coronat l'esforç d« les seves armes al
Marroc.
La nova temptativa dels rebels atacant la línia de comunicacions a Tiz-1
zíMzza ha portat en sl la brillan-':
victòria de les tropes espanyoVs,, la
qual pot considerar-se precursora
d'un resultat més feliç per a apanya.
El dur cop rebut per Abd-El-KrW
1 els seus partidaris ha abatut rardor bèl·lic dels rifenys davant l'ew^
cit espanyol, en fronf la desfeta
ferta pels rebels /combatents de d'verses tribus que han hagut de W r
compleSament a la desbandada, o -prps de lluitar en terreny qtie ela·.
mateixos triaren. Això atenuarà «'
vegada en els rebels el desig <lo
batre en cl successiu contra Espary?La victòria que ha assolit
espanyol ha produït, un ventap
efectea tbta Espanya, 1 fambé en*tres països d'Europa, així com en .
mateix Marroc. Es posible qu* 9i^Z
esdeveniment porti resultats con»
ràbies.
(.t.
Acaba cl «Times, dient qw ^ ;„
ca (TEsoanay el Marroc és ex"*0^
nèriament difícil i que Espany» .
relx grans simpaties per l'esforç ^
tat a cap per a reafitzar-la. —
vas.

Liautey, malalt

Paris, i - A darrera ^0Itf-^'
l'estat del general Liautey e »
facturi. — Hasas.
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Josep Alomar
ratalà de Mallorce. Cursà a Ciirtal
rarrerà de Medicina amh extraorjmyto
biàllanlor,
doctorant-seU.
. 'juv 1311, a m b alu-es elements,
fmdà T<f Satletai de Biologia. L'any
L16. irobant-sc àlgid el lerrrcruxlarie i
n pt»'n* «lísgT«g»cid dei nacionalisme
lircélanet'. ífue me i havia pogut reeiíundà la societat •'Defensa de la
j^ceJoneta», «pia a poc a poc, >nLjfrant-se amb nous elements, origi1,^ !a fundació de í'acfual Casal Nar-nalisia (ISIS)- Començà amb 200
^-is. Avui en
prop de 500, amb
pccions d'Esbart de Dansaires, settn^narl «La Riba-. Grup Deporüu. de
iultura i . molt. avançat, un projecte
I tíscoles i bSilioleca.
fur.tó unes Escoles catalanes graIrmtes a l Patronat Obrer de Sant MlLrje] del Port. A ell es degué Ja insftauracio d«l cataJà com a idioma oficia! en acpieOa e n t i t a t
fundà
el Centre Excnrsionista.
I-Mlnerva», que forma sempre a! cosItat del Naciwalisme. essent també
\im dels elements raée. Importants d'apiella barriada, principalment mer|cè.s als sans esforços.
Es professor de Bacteriologia de
Mancomunitat.

Josep Carabén
Ds molt Jovenet ha\-ls tingut, jtmt
larub cl seu paro. l'antic «Asiàtic»,
rafè de barriada del carro- del Ro|str.
En 1892, als sis mesos d'ésser obert
cl «Caíè del Carc Espanyol», l'adqulri, i va anar engrandint-lo raalL-rat 1 enderroc de l'any 1902 i l'inIrendi de 1907. Arribà a ésser el cafè
|raés gran d'Espanya.
En el Gremi de Cafès de primera
J'·at·goria de Barcelona ocupà moltes
(vegades la presidència.
Avm dia el Caíè Espanyol pertany
una Societat Anònima, dò la qual
ítnbé tonnà part al senyor Carabén.
Per l'índole del negoci no es manifestà mai públicament en cap secItor íinUtic havent estat soUictat per
l'ots els partits de Barcelona, fins que
l'any 1918. d'acord amb el Consell
| Directiu de 'Catalunya», de la qual
era soci, acceptà l a designació de fa
[Oiga. figurant a la candidatura de
uegidors pel districte V, on sortí per
| majories.
En 1920 fou nomenat tinent d'alcalde dal disirtdbe VII.
Fou presidem de la Comissió de
l'Asil del Parc i Alberg nocturn i president de la Inspecció del Cos de
Bombers.
Actualment, junt amb mossèn Pedregosa, actua de vocal d'una manera Intensa a la Comissió de Beneficència
L finalment, des de l'any 1918 no
ha deixat de formar pan de la Contissió d'Acció Política dc «Catalunya» Associació Autonomista del DistricteV. de la qual és ^vlce-presldent.
En totes les batalles «àectorals ha
format sempre.

Lluís Puig de laBellacasa
Féu les primeres annes en política a la Federació Escolaj- Catatena.
havent-ne estat un dels mós ardits
sosw n»lors
E3 seu alt, sentit polític el féu destacar seguidam.mt entre els sens
companys fnndMnt l'Associaold Catalana dtsfcdianls, 4* la qual va ésser
primer presidemt.
Suscitada la campanya «pro representació proporcional., va Interventr-hi brillantment donant a conèixerHa en acabats estudis que féu de la
matòria i que contributr^i a orientar poderosament l'opinió catalana
Portat, als Consells municipals, ocupà la presidència de la Comissió d'Hisenda de l'Ajuntanynt, UVurant-se
a una tasca veritablement gegantina
per a endegar la Hisenda del nostre Municipi 1 fent un Pressupost
que ha estat el punt de partida dc
successius pressupostos que han anat
desenroülani una tasca tan profitosa
per a la ciutat.
En tots els aspectes de la vida muoicipal la seva actuació fou intensfssima, acabant els abusos de les subhastes de llocs óc mercats i suprimint
els regidors inspectors.
Amb En Lluís Durnn 1 Ventosa va
contribuir a la creació de 1« Comissió de Cultura de l'Ajuntament, sostenint per tal moüu una aferrissada
batalla amb els radicals, preferint
tardar prop de dos mesos a consütuir l'Ajunto ment abans de transigir
que no h i hagués Comissió dc Cultura,
Amb En Santiago de Riba foren ets
primers que ordenaren que les ordres
del dia de les Comissions do l ' Ajüntamejit fossin redactades en -atalà,
inici dc in tasca que ba anat fent-se
en atjoest ordre citaVanitzad-w.
Contribuí a la m-aríA del Conseil
de govern de l'Ajunlninent, qu^ tant
havia de íacilitar » sova tasca. 1 íou
tni.tí i tan proti'-o a la seva beneiiiírita actuació mtinK'pal, per toth ni amb tan rt'eloçrt -ecordada, ipie
haguó <ie resscnttr·se'n fòroosament
il·i seva salut, com a conseqüèncta. deí'aclivítat que posà -n fil càrrec.
ÍU rstat mi ferm ptepagador d-ls
rectonallstes. havent lluitat
pels districtes de Figueres i de Torroella dc Montgrí, perdent la representació parlamentària per pocs vots
en al primer 1 per fets vergonyosos,
de tots coneguts, en el segon, les dtiee
vegades que ha sol·licitat els sufragis
dels catalanistes empordanesos.

Josep Roig i Chovar

VEU DE

CATALUNYA

total 1. altra haver-sc fet un nom
ben remarcaWe en el mon de la indiistria metaUAria, ha deixat bon rastre també en el caonp de la cultura
industrial del nostre pdblc. Per ell fe
ren organttzaid* i regides durant hon
temps le? classes pràrtfqiie? do llEs«*» Superior d'Indóstries de Vilanova i GeHnl.

Joan Vallès i Pujals
Estava «oís ala començammits de 11
carrera i els seus companys dc la Umvereitat ja el nomanaren preslil^at d'
IWsso.·iació Esrelar Catalanista Ramon L1U11», en premi de la seva actuació i de les serves campanyes naclonaitstes.
Així que a-ülii els «shidts fundà,
amb altr^p trmpanyp seus, la «Joventut Nacioncl sta» de U Lligü, 1
en fou el prime: president.
íPrasidi la Comissió organitzadora.
del Primer Congrés de Govern Mumeipal que se celeerà l'any 1909, i n llegí el discurs inaugural en què es
marcaiva tot un programa d'actuació
munlclpahsta que va ésser «ecotM,
dear-rés. per VEvola de. Funcionaris,
fruit "lels acords d'aquell Congrés t
per le? Setmanes Municipals.

Pàg.
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L a n o s t r a candidatura per B a r c e l o n a
Districte I I «provincial»
E n Fèlix Escalas i Chameni
Banquer. —Vice-President de la Mancomunitat de Catalunya
E n Joan Vallès i Pujals
Advocat.—President de la Diputació de Barcelona, Conseller
de la Mancomunitat de Catalunya.
E n L l u i s P u i g de l a B e l l a c a s a i D e u
Advocat.—President de la Joventut Nacionalista, Ex-Tinent
d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte I I I «provincial»
E n Josep Alomar i Estadas
Doctoren Medicina.—President del Casal Nacionalista de
la Barceloneta.

E n Josep Carabén i Vendrell
Acabava de eompHr els 25 anys. i els 1
seus coropatriets dp Terrassa l'IncloPropietari .—Ex-Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Bareeíona
gueren en candidatura per a Diputit*
Provincials, Junt amí> els senyors FolE n Josep Roig i Chovar
guera i Duran, Bustardas l Bruta';,
Per haver aspirat, al «copo», aqui-sta
Industrial.—President de la Unió Esportiva de Sans.
candidatura no flbtingué més que el
lloc de nrineria que fou adjudicat al i
senyor Eolguera i Duran.
L'any 1909. fou ele0t regidor pel
Es per això que manifestem als que les qne l i aenmpanyo. Per vw
districte TV de Barcelona. Actuà bri- ! nostres correligionaris no tenir cap tes no hi ha classes: tots som ans.
Ilantonent durant aqueül Menni de , compromís electoral en la propera
Podrem sortir victoriosos o derro1910-1911, que fiha anomenat l'època : Hulla, per la qual cosa queden en tats en la lluita aferrissada qtre hem
heroica dc la Lliga i en la qual havia ! llibertat de votar aquelles persones «emprès, però sempre Uuitarem amb
una majoria compacta de, més de 30 j que els sembli que han de defensar la dignitat qne exigeix l'ésser bon
radicals. Eou el temps de ï a calç, guix millor els Interessos morals i mate- ÜH de Catalunya, condició que pré1 ciment, 1 de les aigües dTEn Gon- rials dc la nostra terra.»
oisa qoe posem per damunt de iota
çal de Ribas. La gestió d'En VaUès
conveniència.
1 Pujals es distingí per la seva forDéu serví ei seu seny moHs anys.
midable i impetuosa oposició a aquepel bé de Catalunya t de la cansa de
lla administració. En el bienni sela nostra llibertat.
güent, ihavent mil lo rai notablement
Es de vostè atent g. s. — Josep Alola minoria de la Llàga a l'Ajuntaonent.
Una
carta
mar.»
fou nomenai, segon tinent d'alcalde 1
presidi la Comissió de Governació. ÍDudel Dr. Alomar
rant aquests dos anys, exercí la Tanèncla d'AlcaMia del districte VH mu
nicipal. i aila seva aclhitat i encert, i
a la simpatia que d f p e r i à arreu, poEns preguen la pubUcaoió de la
Adhesió
dem dir que es degué el riespertameni carta segUent:
nacionalista d'aquelles barriades dc
«-Barcelona 8 dc juny de 1963a la Lliga Regionalista
Sans i Hosimfranos.
Sr Director de «La Publicitat».
He Uegil a «La PubllcUat» que jo
Tant p i u l a r es féu alM En VaJlès recomanava als amics exclusivament
El Centre Nacfcmansta del Poble
I Pujals que. en acalbar désser regi- la candidatura del meu nom per les
dor, el nomenaren diputat de la Man- properes eleccions.
Sec ha celebrat Junta genentl de socomunitat, pea dlslrtete MI que comVivament Impressionat per la ma- cis, acordant per una gran majoria
pren aqueflles Barriades.
nifestació que fa l'òrgan de la seva de vots adherir-se a la patitíaa de
(Així que entrà 3 la Diputació, fou direcció, en l'article d'aquest mati,
nomenat president de la .Comissió de és un deure meu demanar-li qne vul- Ja Lliga Regkmatista, començant a
ga rectiflcar-la. puix mal la meva treballar ja en aquestes efteooions de
Govemacld.
Feia poc més d'un any que era honorabilitat permetria, davant de diputats de la Mancomunitat
diputat de la Mancomunitat i, en ve- Catalunya, que se sentis velada per
El Centre NacionaJisla del Poble
nir las eleccions legislatives de 1916, dites afirmacions.
era nomenat senador per Girona.
Puc dir l i , i vostè no podrà provar Sec compta amb més de tres cent*
Acabava aleshores dc complir e'.s 35 el contrari, que de !es meves mans i socis.
anys; fou el mós jov^ dels senadors. no han sortit altres recomanacions
Benvinguts.
Exer?f conjuntaunent els dos càrrecs
! e> dlstín^i en l'Alta Cambra espanyola defensant brillantment la tas- tllllllllliliniinillllllIlllllllllllllllllliiliUIIIIIII^
ca 'cultural de la Diputació 1 de la
Mancomunitat, en aquells temps del
Govern llfbexal que tanta oposició es
fléu en aquella tasca.

De molt jove — xicot encara — entrà en les rengleres del catalanisme
müiíant, i prengué part en les campanyes de la «4Jnió Catalaniata».
Junt amb altres amics, íumià l'agrupació «ESs Segadors», primera entitat
calalamlsta do la barriada de Sans
i que apiegà tote els que aleshores
hi havia alií, que eren ben pocs. Per
cert que el dia de la inauguració da
L l i g a
R e g i o n a l i s t a
la dita entitat s'esdevingueran incidents que motwaren una interpeUaOuan mori En Prat de la Riba. fou
cló d'En Romero Robledo al Congrés nomenat president de Ja Diputació i
de Madrid, on ja es parlà de separa- conseller de la Mancomunitat, càrrecs
tisme, i se'n derivà un procés crimi- que ha vingut exercint fins avui.
nal.
O f i c i n e s
e l e c t o r a l s
Ha estat encarregat «jei departament
Fèlix Escales
de Finances de la nostra primera CoriPreneué part molt activa en l'elec- poració i ba presidit constantment a
Resten obertes per la consulta del públic les següents oficines elecCatalà de Mallorca. Cursa, amb molt d ó dals quatre Presidents, tenint cura Junta de las Cases de Caritat i Matertorals,
on tothom podrà anar a saber on té el vot. Advertim, però, que
4e lluíroent, la carrera de Dret i de Vorganiteacló dels treballí en l'os- nkat de Barcelona.
la situació dels col-legis electorals és, amb comptadíssimes variacions
Ciutat, l defprés
especialiuant-sc mentada barriada de Sans.
En fer-se la renovació dc 1950. fou (que oportunament assenyalarem) la mateixa que la de Ics darreres elec«n qüestions econòmiques i financieDes que es fundà la Lliga Regio''*». fou professor de Dre.1 Mercantil nalista, figurà en les seves rengle- elegit diputat provincial pe! iflistríc- cions de diputats a Corts.
« l'Escola d'Alts Estudis Comercials res, prenent part en tots eh trdballs te I I . el mateix que el reelegirà en Ics
de l a Mancomunitat, vice-secretari 1 campanyes que ba realitzat el bene- eleccions del vinent diumenge.
I*, la Cambra de Comerç l Navegació, mèrit Casino de San», i actualment
DISTRICTE I I cPROVINCIAL»
pren«>t part. com a representant d'a- 4s menribro de la ComiaBíó d'Aoció PoQ'iesta. en dh-ersos Congressos Inter- lítica del dit Casino.
Districte 17 municipal 1 Oficina electoral nacionalista. Mercaders, 40.
nacionals do Navegació, entre ells,
La seva activitat l entusiasme no
L'actitud
Districte ÏII municipal: Lliga Regionalista, Boters, 4, priocipal.
""-om a m é s importants, en els de 1 sUian concretat al camp de la polítiPetrograd 1 de Paris.
Districte IV municipal: Oficina electoral nacionalista, P. Sant Joan, i t j .
ca estricta, sine <iue sn»an estes a
dels
tradicionalistes
!
dues
altres
branques
ben
importants:
Districte VI (dc Prtnença a Travessera) : Ateneu Autonomista DistricHa estat t a m b é professor auxiliar
d'i la Universitat i actualment és více- I la cultura 1 l'eírort Qoaut r u prite V I , Enric Granados, 33.
president de l'Acadèmia de Legislació mera, podem dir qua fou dc la Co«El Correo Catalana publica la no Gràcia : Lliga Regionalista dc Gràcia, Salmerón, 73.
missió
organitzadora
de
l'Orfeó
de
i Junaprudencia. Prfs sens mereixeta següent del Consell Regional dc
"'enfs financiers. fou cridat a la Di- Sans, i que avui encara és president la Comissió Tradicionalista de Ca- Poblet: Ateneu Nacionalista Verdaguer, Nàpols, ai5.
de
l'Orfeó
Renaixement.
Quant
al
seLa Sagrtra: Casal Nacionalista Sagrerenc, Sagrcra, 15J.
wccíó del Banc ürquljo Català, que
gon, s"ba de consignar que a la tfc I talunya:
a í ; u » l m e n t ocupa.
«Dlomenge vinent tindrà lloc «n Horta : Centre Català d'Horta i Santa Eulàlia, Plaça Santes Creus, ?.
a l'activitat i a l'entusiasme d'En
Dc molt jove s'incorporà al nostre Boig I ahcvar, es degué que les.tres do» dels districtes provincials d'a- Poble Sou ; Ateneu Democràtic Regionalista, Wad-Ras, 10S.
Moviment. Ingressà en Ja nostra or- 0 quatre entitat* esportives de Sans. questa capital (com en alguns altres Culnardó: Casa! Nacionalista Guinardorcnc, Avinguda de Montserrat,
S-arUtzaclO prenent part en multitud que totes portaivvr; vida raquittea, es districtes do Catalunya), l'elecció de
cantonada a Sales Ferrer.
de campanyes d'expandiment nacio- fus'onessin, iormani ne una de sola, diputats a la Mancomunitat de CaSaní JUartf: Ateneu Obrer Català dc Sant Martí, Plaça Mercat, a.
nalista a l costat d'En Carner i d'En gran I poderosa, la «Unió Esportiva de talunyn.
Suflol, essent fundador més tard de Sans», de la qual En Bíig és el presiEl fet d à n a r a la Hulla propera,
«a Joventut Nacionalista. Des (d'a. dent l l'ànima Encara aquesta dltò destriades, ies dues tendències cataDISTRICTE H I «PROVINCIAL»
ÏÏl51* entlí*t continuà la tasca pa- l'tmn vist alternar ois treballs de pro- lanistes que fins fa poc havien lluitriòtica, essent dut, pels seus me- paganda electora!, amb els d^ Tonga tat unides i amigues, ha mogut a la
re-xíanents. a la Mancomunitat, on nització de la carrera ciclista inter- Comunió Tradicíonaliòta a abstenir- Barccioncía : Casal Nacionalista, Alegria, 25.
ua « t a t vleepresident de la Comis- nacional «Volta Catalunya» qne aca sü de presentar cap candidat, sol 0 Districte V; Associació «Catalunya», Nou de la Rambla, 16.
aq d'Hisenda, essent actualment vi ba de celebrar-se i qne tan d'éxit ha en coalició amb e's que. ca altres
PoWc 5 « : Oficina electoral nacionalista, Marquès del Duero, 1J3.
1 ·j-pre«klent dd nostre Govern inci- obtingut
ocasions, bavïera lluitat junts contra Barriada de Corls Catalants-ürgeli : Ateneu Democràcia, Aragó, 135.
l·ient i vkaprtsidant de la comissió
Ca Boig 1 Cborar * p à w
altre- candidatures de sentit antid H u e n d a de U Daputanió.
Sans : Casino de Sans, San», t u cautUk
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L'entusiasme pre(
A l'Aten cu Democràtic
Regionalista del Poble
Nou.
Amb l'ampla i escaient sala (Tactés cnmpletameni plena d ' u n püMic
entusiasta, en <•] qual predominava
l «tement obrer, començà el míting.
El presideix e l president honorari
da l'Ateneu, d'clor Josep Torelló, el
çna! obre l'acte f e n t una breu presentació dels candidats nacionalistes
çpie presenta l a Lliga, i recomanant
als electors que la votin amb entusiasme, f Aplaudiments).
EN LLU 13 PUIG DE LA BELLACASA
EJ president de la Joventut Nacionalieta de l a Lliga i candidat d'aquestes eleccions, estudia els caires
que presenta la propera lluita.
Fa remarcar que les eleccions de
diputats provincials tenen d'ençà de
la creació de l a Mancomunitat, una
importància extraordinària, la que la
Mancomunitat és el govern incipient
de Catalunya
•Eíé diputats de la MancomunltaL
no sols han de governar les cose?
materials de Catalunya, sinó principalment el seu esperit.
Fa hietòria dels treballs que feren
els nacionalistos a la Generalitat fins
aconseguir la formació de la Mancomunitat, que aconseguiren, creient,
els que ens la donaven, que això
fóra una concessió sense importància: però la força emprenedora dels
dipntata de Catalunya, dirigits pel
seny ordenador d E n Prat de la Ribe, féu de la petita Mancomunitat
la institució en que tots els catalans
fenen
posades llurs esperances,
de vieure aconseguit el seu daler de
llibertat.
Aqueste tasca és la que hem d'acomplir els q u * anem a la Mancomunitat; procurar que aquestes esperances no quedin fallides Kínó
realitzades
amb escreix.
(Grans
aplaudiments).
EN JOAN VALLÈS I PUJAL8
El president de la Diputació de
Barcelona és rebut amb una ovació.
Amb frase pinnoresca fa un ràpid
eetudi de les institucions «provínaiale- d'Espanya, en les qual», lluny
de veure's un raig de vida, no són
m é s que coses mortes, i à K t h u c tràgiques, com passa en certes organitzacions benèfiques. A I s «Indusà» de Madrid, quasi tots els nens
que hi entren es moren. A la de Palència, s'ha donat, el cas d'haver-tol
entrat 230 criaturee i haver-aata mort
260. ée a dir, totes les que hi varen
entrar i 30 més de l ' a n y passat
A Catalunya, les Diputacions agrupades en Mancomunitat, han fet una
cosa viva. reflex i direcció de l e s
coses de la nostra terra
I havem de lluitar contra l'Estat
continuament. el qual és ben palesat que, lluny d'ajudar, entrebanca.
L'Estat espanyol cobra per concepte de contribucions, a Catalunya,
quatre cents milions, per algunes
obligacions ineludibles, és a dir. que
amb Catalunya fa l'Estat espanyol
un negoci de tres cents milions.
Va enumerant eloqüentlssimement,
1 orador, tota l'obra, d* la Mancomunitat, contrastant-la amb la de l'Estat, i explicant les enormes defletèneles que ha de suplir.
I tot això ho ha de íer Uintont contra l'Estat.
Esmenta els darrers greuges fets
per l'Eslat a la Mancomunitat, com
la denegació d e l traspàs dete telèfons, fent que augmentí el desgavell
actual; e l s entrebanc* pels concursos
de ramaderia, els ferrocarrils secundaris, que malgrat fer quatre anys
que s'està fent l'expedient, e n c a r a
lEstat no h o ha resolt, amb tmments
perjudici de les comarques interessades
Ja veieu, doncs, el que fa la Manromunitat Es necessari que tots hi
P<»sem ei coll, l ens h e m d'acostu-

mar a no reflar-nos sinó de nosaltres
L esperlt que a la Mancomunitat hi
mateixos
va infondre En Prat de la Riba s'ha
Per això tenen tanta importància plasmat en t o m a de constituir el
les eleccions vinents. L'obra que fa nostre govern incipient.
l a Mancomunitat cada dia es veu 1
Parla de la campanya que es va íorcada dia augmenta.
mar perquè la Mancomunitat no
Però el que . s'ha de fer encara és rendia els seus comptes a un Tribumolt Reconquerim la nostra Catalu- nal de Comptes eixorc 1 ínúta. que
nya materialment i eaperitualiment, ara tot just està eotanunant els de
car alln on no,se « e r r t el n a c i o n a l l s B n e , i tmtft anys enrera. Aquests compallí h i veureu terres ermes.
: tes — jo no puc diWho per haver esVoteu per la Mancomunitat, que és I tat president de la (iomlssio d'Hlsenvotar pel Govern d© Catalunya. (Ova- 1 .ja — han estat examinats minuciosa
ment pels mateixos enemics, com
I ctó)
I el senyor Torras, qui no va tenir alEN FREDERIC RODA
j tre remei que aprovar-los. sense que
El jove orador d e la Joventut. Nació 1 això 11 fos obstacle per a Iniciar
naH«ia. asmb paraula eloqüen' i ele- aqualte insidiosa campanya
gant, comença fent remarcar el deure
Excita a votar la candidatura de la
que tenim d e portar a la Mancomunitat persones dignissunes. que lluitin Lliga, que garantitza la continuïtat
dintre d e • la Mancomunitat pel bon de l'obra iniciada fins Obtenir el seu
| complet èxit. (Graito aplaudiments.)
govern de Catalunya
Tenim l'obligació d'ajuntar-nos per
EN JOAN VIDAL SALVO
a lluitar contra l'enemic conyS, «jue n o I Afirma que la Joventut Nacionalista
és altre que el govern d^Espanya, que ; de la Lliga continuarà la seva obra
actua amb un mai interromput fervor
eÀcaminant'la a l'asen tots els problemes que toca, siguin 1 catalanitzadora,
soliment de la seva llibertat. (Aplauaquests de govern interior, social 0 ex- j diments)
terior..
•• - - ENTUSIASME
Els catalans, per això. nomls ens
El president dóna l'acte per acabat,
hem de refiar del nostre ipropi csíorç,
plasmat en la nostra Mancomunitat desfilant, la concurrència, comentant
'Grans aplaudiments )
i amo entusiasme els formoses parlai ments, 1 augurant una brillant vlcEN MANUEL D'OMS
i toilria pel vinent diumenge.
Fa oportunisslmcs consideracions
sobre l'aspecte polfttc de les vinents
eleccions. Raíerint-se al programa del
partit radical, diu que d'aquest no cal À l'Associació Autonoparler-ne, car no té programa.
mista "Catalunya"
Parlant d'Acció Catalana glossa els
ma^fietrals conceptes expregsais per
Anit passada va celebrar-se el míEn Cambo en la seva darrera notaJbi- ting de propaganda electoral a la
Ifesima conferència, donada en aquest sala d'actes de l'Associació Autonomateix local. En el terreny de les mista «Catalunya», del cairrer Nou
consaqüèndes, pot portair a Catalu- . dé la Rambla. L'espalós local del dlsnya greus mals aquesta novella agru- , triçtc cinquè era ple i l'entusiasmc
pació, ja que provoca la divisió que va regnar durant l'acte constdels catalans, amb causes poc «ufl- fueíx un presagi del triomf que obcíents per a detenmtnar la seva ac- tindran en aquells indrets els nostres
tuació.
candidats en les eteccions de diuElogia complétamenii. els candidats menge vinent.
Va presidir el míting el senyor Rique presenta la Lliga. (Aplaudiments.)
; balla, el qual, un cop obert l'acte,
, va dir que ocupava aquell lloc deEN JOAN GARRIGA MASSÓ
1 gut o una desgràcia de família que
El dlgtrissim senador per l'Econò- ha tingut aquests dies el president
mica, recorda els primers temps d'ac- de la casa. En Santiago Andreu, acortuaoió del nacionaliame. I allò que dant testimoniarJli el condol de tots
feia riure als que no h i convivien, els reunits.
s'ho prenen seriosament dee que
actua la Lliga Regionalista, que és
EN MANUEL RERAGA
òn as troben els meetres del catalanieme. ja que en Acció Catalana sola
Feta la presentació dels oradors, va
ment s'ht troben els deixebles.
fer ús de. la paraula el senyor ReLa Lliga procura sempre, com acon- fiaga. el qua ^ desenure l'obra df
sellava "Phiers. eJ tenir raó EstA ."lar ' la Mancomunitat, dient que era fruit
que els que no fan rés, mai s'equivn. de conquestes paroials de flitiertai.
quen. i els és molt còmode criticar aconseguides gràcies a la tàctica dels
horoea de la Lliga. No és !ícít ni lòassegut en una butaca.
Que és el que es proposa la LligaT : gic per tant. que ara canviem de tàcCatalunya fa uns quants anys que tica, exposant-nos a un fracàs.
no es governa. ,í manar bé és una de
N'AGU&TI GRANADA
les coses més difícils que h i ha. t
molles coses íra:assen per no haverEI senyor Granada va saludar, t n
hi bons d'rectors. La revolució espa- nom de la gent de mar que tan arnyola, per cert portada per catalans, didament trebaiKi. els elements del
va fracassar, no fent res en benefin districte cinquè fents vots perquè l'esdel poble, peiquè els bomes que va forç de tots doni novament el triomf
posar al poder no sabien governar. I els nacionalistes al districte tercer,
heu's aquí çn que fa la Lliga: ensi- i com varen tenir-lo ara fa quatre
nestrar a governar, perquè el dia que anys.
assolim ]a nostra lUbertai, no es fraReferint-se al qualificatiu de prescassi per manca de preparació.
tigis de barriada que s'ha donet
Heu's aquí ço que ens diferencia | aquests dies a}s càndid arts de la Llid'Accio Catalana: aquests volen fer ga, va posar dt relleu els mereixepa sense farina; nosaltres primer vo- ments dels tres que formen la èenlem tenir farina per í e r el pa. però. dldatura del tflrcer districte, ben coel pa que fem, és de bona qualitat. neguts per llur honradesa 1 fins per
llurs talents
(A {Gaudiments.)
Acabà recotua-kant que es treballi
força, car totnom té el deure d'inEN FÈLIX ESCALAS
teosiflear la propaganda durant els
£1 candidat de la Lliga, el qual és pocs dies que manquen per la lluita.
saludat amb una ovació, comença maEN SALVADOR BREMON
nüfestant que l'actuació anterior respon, de la tasca que anem a fer.
ES senyor Bremon, en un discurs
Ço que significa la candidatura de molt InteressanL va explicar l'inula Uiga, prou que ho explica el se- ' rès que en totes ocasions han de meguit d'odis que entorn teu h a aixecat rèixer per part dels ciutadans aquesiio h í i a dret a separar-se d« les tes Uoites civils per les quals se'ns
nostres rengleres quan la nostra obra dóna el nntjà normal d'exercir el
l'anem stguint amb ininterrompuda nostre deure i de treballar per l'Inpersistència.
terès suprem dt Catalunya, pero que

que l'interès té d'ésser màxim en
tractar-se d'eleccions de la Mancomunitat, car és aquesta l'organització representativa de Catalunya. Per
a tots els bons catalans és la lluita
del vinent diumenge la llnita màxima que se'ns ofereix, car en ella
hem d'elegir els homes del nostre
Go'^m.
Va recomanar, per tant. que ittnom
votés i fes votar ï a candidatura de
la Lliga Regionalista.
EN JOSEP ROIG CHOVAR
EU candidat senyor Roig va explicar la jitto actuscló en les illes nadonaliütes des que va ingressar a la
Unió Catalanista, fundant l'Agrupació «Els Segadors*, així com el seu
ingrés a la Uiga en constituir-se.
posant de relleu el que això r«presci·lava en una barriada com la de
Sans. que en aquell temps no era
altra cosa que un baluart del lerrouxlsme. Doncs tal com sempre he estat i— va dir - - serè d'aquí »jidavant,
i si surto elegit diputat treballaré
amb tot entusiasme en la oon'inuoció de l'o'bra çulturai 1 patriòtica
que porla a cap la Mancomimltat.
EN SANTIAGO ESTAPE
El senyor E"*pè va dir qu? les
eleccions de la Mancomunitat tenien
i< constniir per
catalans la lluita
primordial
Va fer un estudi <íe les c v didatures que es presenten al cos tlectoral. Fora de Is Llí?a les altres dues
són radicals, una quan a ideologia
radical i l'latra quant a ideologia
catalanista. Els elements que les patrocinen xifren Uur èxit en la revolució.
Pel que foca al lèrrouxisme. ja sabem el seu fracàs. EI .pJ.vo- tantes
vegades promès s'ha tomat estantís
I la gent ja no en vol. Avui el lèrrouxisme no és un partit, sinó una organització «lectoraa. Com' a partit és
un mort. a l'ornbra del qual volen
viure molts vius. (Rialles.)
Quant a Acció Catalana, jo crec que
els seus homes viuen equivocats, car
o no representen res com a Idealltat o són revolucionaris. S'estén ^n
consideracions sobre la manera com
els pobles obunen llur alliberament,
afegint que la situació política i social de Catalunya no està disposada
per una revolució. Cal recordar que
hi he indrets de Catalunya, on encara no hi ha un veritable sentit de la
nostra personalitat, i l a tasca dels
catalans ha de consistir a infondre aquest sentit abans d'anar a revolucions que el poble no sent.

S'ha dit — va dir el senyor Vel·
tosa — que les eleccions de dliirncnge no desperten gran entusiasme ;
>o us dic que això és lògic ja qu»
es tracta de partits que encara ^
consideren com a eleccions «provin
clals.; però no pels nacionalistes, cm
nosaltres sabfm que no anem a elt.
crir diputats per la .provincis» sím
per !a M-.ncomunltat quj és el gn.
vern t'icipícit de la n^slra terra
Fa uíi 1 sella dn.'Vipçt-ji de la Mm.
comunltn i de la seve obra r^reiei*
la tes-a cu'ture' que en toií. els ordres ha realitzat. Par'a de.la xar.ti
de lelèfpns I de les biblioteques aixs.
c^des >•! tantes poKr.i·icn^ de Catj.
lunya. fent veure l'exceUència l'una
Corporació que amb mitjans escassls
sims ha fet una obra patriótloa tm
gra'".
TracU també de l'obra saniiàjia i '
la Mancomunitat dient que en man·
car Tacclò del govem és ella la qua
protegeix la salut del nostre poblf.
I per això és naturalissim que aque;!
posi el seu màxim esforç per a portar
a aquell organisme homes qu? estiguin identificats com ho estan p!s no;tres amb els que el van crear.
També va posar de relleu com els
greus problemes que tenim plantejais
feien még interessants aquestes eleccions
Tenim el terrorisme vergonya del
nostre poble i a Madnd fa mig «ny
que es va constiiinr un govern per a
resoldre "1 plet del Marroc 1 es eogueix tenlnt-hi 150.000 bomes victfm°s
do tots els desastres 1 «6 segueixen regfstrant baixes vergonyoses. Davant
de l'abandó per part del govern d'aquests problemes, cal que pen«em
enfortir les nostres organiuacions u?r
salvar-nos nosaltres.
Demana els vots dels electors nel»
candidats de la Uiga, tres homes honorables ben coneguts en el districi*
i en tot Barcelona
Cal. demés, fixar-se amb la seva sisnificació. que és la de la Lliga Si tols
els catalans poguéssim ésser al Congrés jo estic segur que tots votarien
als nostres candidats. Avui tots els
odis eg concentren contra nosaltres 1
veurou com per anar contra nostre
s'inclinen ara vers Acció Catalana i
a altres partits, però mai a favor nostre perquè saben que nosaltres tenim
una santa persistència 1 que sabem
continuar l'obra que tenim empresa.
Se'ns diu que amb la nostra actuíció no havem aconseguit res i jo dic
que sols cal girar la vasta enrera per
a voure el fruit de la nostra tasca
Jo recordo que anant per Catalunya
observava l'estranyesa que els no*"
tres discursos produïen a la gent. I
avui ja ho veieu: tothom parla cn català 1 escriu en català i això és obr»
de la Lliga I jo demano què componen aquells Ajuntaments formals p&»
Planaç i Casals amb i'actual que tí
majoria nacionalista i aquelles Hiputacions admimstraiives «onvertide5
en 1 gloriosa Mancomunitat.

La Lliga ha fet una obra persistent de catalanitat, i gràcies a ella
avui la majoria de la gent escriu en
català i coneix la nostra història.
Cal seguir aquesta tasca perquè quan
tots ens sentim ben catalans, l'altra
es farà per ella sola.
Explica l'obra de la Mancomunitat,
afegint que els candidats de la Lliga
són els que poden continuar-la brillantment, car són d s que represenNosaltres volem continuar aques'»
ten el seny í cordura que van ésser obra.
norma d'En Prat de la Riba.
Se'fts tira en cara l'haver collawrat en el govern dEspanya. però )0
us puc dir que no hem canviat de senEN JOSEP CARABEN
timent. 1 governant havem dit el maEl senyor Carabén manifesta qu» teix que diem ara. ( aquells que avm
per disciplina va en candidatura, «fls critiquen por aquella acuació «e*
com espera que per disciplina el vi- hores l'aplaudieu perquè la trobàveu
nent diumenge els nacionalistes vota- bé.
;
ran la candidatura de la Lliga. HoAltres
vegades
invoquen
rf*1*
me més de Beits que de paraules, pot d'En Prat de la Riba, No. En P " '
oferir com a garantia de la seva era nostre, i va formar part de 1
futura actuació a la Mancomunitat la Comissió d'Acció Política de l a
que va realitzar a l'Ajuntament. Igual fins
que vàrem tenir la dissort
que en aquest, si és elegit seguirà pordre'l.
1 era precisament En
treballant per Catalunya.
qui quant nosaltres sentíem ^ ' { ^
cions. quan el cansament es tra°
en els nostres semblants ens ?n .
EN JOAN VENTOSA I CALVELL
ratjBva.
era la seva vtu la 1ue ra
L'iUuatre ex«iínistre nacionalista aconsellava prudència en la tm
don Joan Ventosa i Calvell va fer el d'obrar, i les darreres ratlles
discurs resum, peça oratòria de gran va escriure la seva ploma f5613'^^
volada que ens és impossible estrac- sa van ésser les d'aqueU n a n ,
tar per ésser hora avançada i l'excés que es deia .Per Cataluny8,.,1fíío»
d'original que tentm El senyor Ven- panya gran», on concretava 1 j
tosa va ésser xardorosament aplau- íer, aquesta acció que se'os V1
dit repetides vegades.
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cara. Nosaltres, doncs, som els vénen per qüestions de procediment.
haguem de dçfenssr déls atacs no hi pensen en l'esdeivenldor, 1 dol tre-la s'hl han eltust nombrosos « » •
ontaiuadore de la seva obra, t en- Parlant de 1 abstencionisme d'Acció ens
[Congrés, del Tribunal Sufrém I mórnènt actual els preoctipa la Man- mics. I llur acció en lloc d'afeblir-la
jjra segnim units per a portar In a Catalana envers la rèsta d'Espanya del
l'enforteix amb la vigoria de te. lluigovern civil, sinó que aquí ma- '•Mnunitat.
Up, i si era voteu exceptuar a rai; preguntà si podrien prescindir d'e del
hi ba catalans què ens estaloRecorda les gestions que va fer a ta. I'ns dels que la combaten són
Ts altres companys. Eh Gambo. En Ha. Si són separatistes, cal que se'n teix
Madrid per encàrrec del Consell I l'As- els d'Acció Catalana, que fins ara hamran i Ventosa. TAbadal i En Puig separin j sl són autonomistes deilla nen.
La derrota de la Lliga significaria sefinblea d'Aijuntaments 1 Diputacions vien propagat l'Ideal al costat nosCadafalcb tenen prous títols ad- han d'cubtenlr l'autonomia
per la geni, de Madrid la desapari- en la qúal es va arribar a un aicord tre. Sembren la divisió en el camp
[uirits per a tenir la confiança del
A Espanya hi ha dos elemenií; que ció del perill catalanista. Cal tenir qu* els havia de sostreure de les tra nacionalista, portant la pertorbació
ostre poble.
cal tenir en compte; els governants present que si Acció Caitalana vol ves dél poder central. Seortblaiva çne en la lluita quan més necessària era
Aquesta obra és l'obra d'En Prat i eüs governats Aquests, que apenes portar a la Mancòmunitàt iVsiridèn- el prójecte haivia de reesir. però no la unió en front dels enemics de ï t
B e la Riba i la que en ésser eleçits es queixen mai. s'uneixen amb els cia. és allí el lloc més perillós i a •fou així perquè van veure que pàtria
. • .
Imutató seguiran ete nostres candi
altres quan es tracta de la integri- Madrid no esperen altra cosa. St se'n beneficiaria la Mancomunitat, i
Nosaltres seguim ta nostra via pre^ts a la Mancomunitat de Cate- tal de la pàtria que dinen ells. En volen fer viure la Mancomonltat. pér evitaNho, van saicriflcar tots els dkant la unió 1 ele nostres candiunya.
canvi l'autonomia és un canvi de sis- mantenint-la I ampliant-la. han d'a- Ajuntaments H'Espanya
dallf aniran a seguir l'objga d'En
Reterint-se als homes d'Acció Ca- tema que no afecta tant í per això nar a la intransigència i aleshores no
Prat de la Riba. Les qualitats perAvui.
l'oposicto
de
MadrM
contra
alana diu que nò els vol seguir pel és possiblee obtenir-la sense l'opo es veu el per què s'ha de combatre
sonals i l'actuadó pública de tots
Catalunya,
és
en
tot.
Cal
recordar
«Js
anü dels atacs, t posa de relleu sició dels governants.
la Lliga '.Aplaudiments;
és una penyora da complí*
atropàílí de les darreres eleccions, ells
om el triomf de la sevà candidaturt
ment: En Fèlix Escates, que ha ocuAcabà
dient
que.
tenint
en
compte
ifent-nos
passar
pel
greuge
de
comeEN
PUIG
DE
LA
BELLACA5A
10 representaria pas com re.presan- això. si la Lliga no existís. Accfó Catre'ls un governador ratllà: era el pat, la vice-presidència i accidentalirla la de la Lliga la oersis-tínci* talana no podria fer les seves camAmb un to de modèstia comparà cftmte de Santa Coloma que fou mort ment la presidència de la Mancomun I obra d'En Prat. Diu també com
el seu lloc en la candidatura a la en la •guerra de Segadors. Malgrat tots nlteit: En Joan Vallés i Pujals. e l
es iimKí hauran de desenroUlar-se panyes fAplaudiments)
d'aquell obrer que ha de cèrear feina els atropeflls. vam treure 23 diputats. dlgníssím president de la Diputació.
ins un ambient que els permeti tenir
I En Lluís Puig de la Bellaoasa. el
per les cases sense tenir certificat,
EN M. SAGNIER
Però ha vingut ara el Tribunal Su- president • do la Joventut Nacionalisn major respecte a la Llisa, que
d aptitud com tenen els altres canRemarca
com
els
catalanistes
en
s l'entitat qüe els ha engf.n'lrat.
didats que l'acompanyen. Afegí que prem, i despnís d'haver mcíbiíitzat ta l ex-tinent d'alcalde. Jo vos deFinalment es refereix a la candl-la- I els primers temps hagueren de llui- si bé no tenia mèrts còntrets a la els pistolers, la guàrdia civil i els mano que voteu aquests benemètar
contra
els
antics
caciquistes
1
ura radical, dient que després d haMancomunitat., podia présantar la governadors, ban llençat e3s magis- rits ciutadans i així fareu una gran
stat eJlminats (k.1 cens 5.000 elec- després contra els radicals. Avui que tasca de propaganda i te feina de trats a les carreteres anutíant actes afirmació de la oeusa nacionalista
aquestes
dues
forces
són
anorreades
ors falsos, els que Hi queden j^o
predicar durant quatre anys per les de diputat.' "No els volen a Madrid els (Grans aplaudiments).
rostres dipuTals. Es l'única oposició
nten per ella gran entusiaame. La ve un nuCli catalanista fancant-se. terres de Torroella
amb
el
separatisme
en
un
carreró
qné hi Tiàuria en d'actual Parlament
jíssa otoera ba fugit del partit 1 els
EN JOAN VIDAL I SALVO
No
sóc
diputat
—
digué
—però
^ense
sortida.
Remarca
com
per
«enganys han- ajudat" a qu? els
El
qüe
s'haguí
arrebas**
a
la
Lliesfic
content
de
la
felrta
fetè.
I
us
£ n Vidal 1 Salvó. secretari de la
s h^mas quedessin sols U'altra aquest principi no sha d impossibiper què no tinc l'acta que ga totes les actes de Lteyda. ve d'on Joventut NacionaSista. saluda els
nda no creu que sentin per iques- hiar tota acció evolutiva per a ob- explicaré
fet.
que
ja
sabem
de
temps,
que
està
altres
ambicionen
tant.
SI
Jn
no
has eleccions oap interès, car per ells tenir totes les concessions possible?, gués estat, sempre un homè de la emparat pel senyor Alba. 1 apoíat per companys de la barriada del Guinarn eleccions «provincials» i el càrrec puix un ideal que de vegades sembla Lliga des que tinc ús di» raó, 91 dos catalans. H iha el propòsit de dó recordant les festes allí matsúr
celebrades.
0 ofereix avantatges de certa mena. petit esdevé de gran eflcàcía No en no
i(iredícat pèl districte que destruir te Mancomunitat i " ! s'ha
Estudia l a situació política de BarRialfcs.) n l lluïment. Es al revés de •va diu l'adagi que no sempre pel no hagués
tractat
en
Consell
de
ministres
de
su.
volia
cap
acte
bPute.
eèria
dipuosaltres; car per nosaltres teneji l'in- cantí més curt s'nrnha més aviat al tat He perdut per è7 vots. i figureu's prtmir-la -per decret, però el Govern ' oelona 1 de tot Catalunya i remarca
«rès màxim, i és per això que hau- llcic qtie es desitja fAplaudiments). si podia guanyar-los apellant a la no stii atreveix. AteShores s'ha procu- l'animositat. Vndl jüe ' Estat espar
nyol ens té, entrebanc^nt l'expaii.
lem volgut a»ar-ht d acord amb tots
compra de censos com «e'm va pro- rat snprimlrte seperant·se'n la «Tpro- ! d'nent de 'a nestra urbs, provocí-nt
N'ARMAND C A R A B E N
els nacionalistes. Per això vàrem
vincia»
de
Lteyda.
Per
això
no
han
posar. Però no tan àols no vaig acI vagues, alentent pertorbacions, omalcoiur la Invitació patriòtica dete
Afirma el nacionalisme de la Lliga ceptar-ho s nò qrte els meus amics deixat que hi restes cap diputat yie la ' plínt de pi-t.-'! • de sang 1 escomlaclonalisles de Terrassa, i si aques- dient
Lliga.
Veieu
com
els
djputaK
no'serque en l'ideal rto hi posa cap consideraren que no es podrien pre
• braries els nostres carrera 1 moHa unió no s'ha fet i les capelletes fila, sinó
que s'adapta a les realitats sentar davant fiieu àrab un cens veixen tan sols per a fer un dí» urs i j vant la suspèn s'o de l'Exposició del
10 s'han desterrat, no ha estat per del moment.,
anar-se'n?
No,
els
diputats
tenen
on
comprat. L'any làU. en temps, que
Moble, quan ella anava a ésser una
ulpa nostra.
j Remarca que així com tot infant per la meva jovénesa més em podia gran paper a complir .per 14 defensa font d'animació i de reputeció pei
de
]a
MancomunlTat.
: ha de passar pels diversos graus afalagar, vaig renunciar també una
a Barcelona. Hem d'aguantar el jou
Tots els que creguin que l'obra d'En d'ensenyament per a fer-se una cul- ateta per les meteixes raons
Manifestà que si. ens limitéssim a d? 1 Estat.
prat ha de ser continuada en tots tura, el moviment naciònallsle caSóc home de te Lliga perquè crec predicàr la bellesa de l'autonomia
I com si ::o (n tingu'«slm prou.
Js ordres, han de votar, doncs. 2a talà es troba encara en la Infantesa, que
dins d'ella es pot practicar què tenen altres pobles no avança- dins del nostre camp s'hi ha pòsit
andfctatura de la Lliga, i tingueu la i per tant és impropi voler posar-h aquesta
ríem
gens.
Sense
l'actuació
de
fa
anys
puresa i que hi és ben rebula d.scòrdi.. afavorint i cbra del Go!ena seguretat que fentho així pres- ja una etiqueta determinada Sí la
I diuen després que. totes les ac- estaríem igual que a miyans se- vern Centra] que sols necessita deti reu el més gran servei a la causa • llibertat de Caralunya ha de venir da.
gle passat. Gràcies a aquesta actuació
tes
dt
la
Lliga
són
brutesl
Be Catalunya. fGran ovació.)
per la separació ò per l'autonomia.
províncies de'Barcelona i Girona bilitar l'accli de Cstaloiiya per a
Si resulto e'.'git. per a mar a In les
| això ho dirà el poble el dia que senti
tenen consciència . nacional. El dia i!.:,yrr-la m í s 1 la .liscòrdla n i Ss
Mancomunit.r,
treballaré
amb
tot
l'esFINAL
I la seva ànima nacional. A Barcelola tinguin les de Tarragona t per res lonamcntal: ta.i sols per si
forç per a correspondre a l'aval que què
Els aplaudiments que el públic ha i na hom pot barallar-se en certe mo- em
Lléyda serem propers à Sa nogBra Ui- s'ha de seg i r cl praccdiment evoíu
donen
els
altres
candidats
1
la
ributat a tots els oradors i eape- ' ments per si és un més catalanista confiança del Cós electoral. Ajadàrè bTtat. I no tingueu dubte queTideàl cionista o el dè violència.
Mai ha enrobustit una causa la
alment al senyor Ventosa i Calvell, ] que l'altre. però a fora no es pot
neix de la prosperitat 1 per
créixer aquesta concessió migrn- nacional
1 divisió dels seus defensors. No fo—Xin una garantia de l'èxit que i a demanar & la gent si es separatista adaferque
aquesta
molt
pot
fer
la
Mancomunitat
ens fou donada pensant que
menteu divisions, acoblen els vostres
Lliga obtindrà el vinent diumenge al
Parlant de la situació actual digué j esíorços a l>entom de la política de
0 autonomista, sinó que sigui ca- resultaria inservible 1 no veient que
^ strtclé tercer •provincial».
un home com En Prat de te Riba on que cal tota l'energia per a salvar la Lliga que fa un quart de segle
talà.
Acabà dient que en front de la faria una bella escultura, tot el go- Barcèloha de8s que la voten matar que brega coratjosament pels nostres
i que l'aguanta l'ànima dels catalans. Ideals. Si no ho fem així, es corre
ineptiiud de Madrid i davant, te ciu- vern de Catallunyal
sagnant i plena d'escombraries,
el perill de recular en el camí que
Governar te terra catalana és un 'Grans aplaudiments).
I A la Lliga Regionalista tat
hi ha la realitat de la Mancomuni- fet de responsabilitat. Sabré apendteEl senyor Tascnera va cíoure l'acte. hem anat aVençant fins ara. Per tant
tat que hem de defensar-la ardida- hi amb efl meu trelMl! i lés lliçons déls
vos demano que voteu els candidats
de Gràcia
que vos presenta la Lliga. (Aplaudí
al'res 1 sl fracasso dic a vósaltres el
Anit passada va tenir lloc l'anun- ment. (Aplaudiments).
Al Casal Nacionalista
ments).
mateix que als electors de Torroella-,
N'ENRIC MAYNE8
'íat itoítíng. a^sístint-hi una nomque
tols
tindreu
el
dret
de
re'reure'm
G
u
i
n
a
r
d
o
r
e
n
c
brosa concurrència entre la qual flDigué que te nostra candidatura
PJraveft les personalitats més sor- es recomana sola per estar formada el mancament al meu deure.
EN PELIX ESCALA8
Ocupà la presidència el president
mt* de la barriada.
per homes coneguts, homes de» 1« Acabà dedicant un elogi als nacio- del Casal senyor Marquet. acompaEl
candidat
senyor Escates, en nom
nalistes
de
Gràcia
qu?
saben
i
vol'n
Lliga des dels primers temps, que
nyat del senyor Nialet, Gumila i i l - propi i dols seus
EN RAMON TAXONERA
companys de canhan Unti* contra el predomini ler- guanyar (Aplaudimerits).
très. El president va explicar el sig- didatura, saluda els
electors de la
El senyor Taxonera. que presidia rouxista i que han treballat en l'ornificat de l'aicte. va presentar Ms barriada. Fa un xardorós
EN JOAN VALLÈS I PUJALS
elogi de la
' "''te en representació le la Junta Di- ganització de la Mancomunitat, En
oradors dèdicant-los lloances. I ^a catalanitat d'En Puig de la
BellacaDesprés d'elogiar l'exemple que do- pregar a Ja concurrència que posés
reciiva. obri el míting fent la pre- Vallés i Pujals des de la seva funsentació dels candidats amb els do- dació, aquesta obra avui tan elogia- nen en cada elecció els nacionalistes atenció en llurs parlaments, pelr sa, ardit lluitador, en dues momoraP15 que es mereixen. Manifesta que da Inclòs pels d'Acció Catalana Per de Gràcia, manifestà què la tasca a formar criteri respecte te manera bles campanyes electorals en el disse sentia amargat per la separació de això s'ha de votar la candidatura I de la Mancomunitat. S'ha agreujat de. complir el deure de ciutadania tricte de Torroella de Montgrí, con'* familia catalana, en moments tan de la Lliga, puix clf seus homes eón I per l'opostció constant i sistemàtica en les properes eleccions de dipu- tra els enemics de Catalunya, els caclquistes de te U. M. N.: En Vallès
íreus per a la ciutat. Assenyalà la qui la van informar l li han donat que es fa contra d'ella i contra totes tats de la Mancomunitat.
i Pujals, l'home serè 1 ben ponderat,
Pillant història dels capdavanters de ànima. Com pot ésser que els d'Ac I les coses de Catalunya.
el prudent home que governa la Di'3 Lliga, dient que no tan sols se'ls cló Catalana, si estan identificats I Remarcà te transcendència de la
N ' A L E X A N D R E BULART
putació i és craiseller de la Mancoum
^avia <ja mostrar novament la con- amb En Prat de la Riba i En Puig lluita, dient que en Ja campanya iniEl president de l'Ateneu Democrà- nuat. i ell. el més humil d • tot,-,,
"tança per disciplina i civisme, sinó
ciada
de
fa
temps
contra
Catalunya
cia. N'Alexandre Bulart Btalp. va
lue calia anar lecldite a la lluita. 1 Cadafalcb. puguin combatre la Lli- j s'ha començat perseguint te Manco- fer un elogi d© l'actuació política de però que ple de bona voluntat va
^
qué per triomfar, per r*tenir ga? Si estari distanciats d'aquesta no munitat. La gent de Madrid - afegí la Lliga que ha servat constantment altra vegada u la Mancomunitat a
portar-hi l'acció de la seva experièn«na gran victòria que els convenci han d'estar també d'ells.
Rcferint-se a l'afitltud violenta con- — fa més cas de fets concrets que : el foc sagrat d© l'amor a la pàtria. cia; va a te r* elecció amb l'orgull
U^' prestigi que gamleisen. (Aplauno
pas
de
paraules.
Sembla
estrany
|
acoblant,
a
son
entorn
nuclis
d'hotra els homes d'e la Lliga, adoptada
d'haver complert amb el sou deure
a,mems.)
per Acció Catalana, digué que es que no persegueixi les campanyes es- mes abnegats I de clara inteUigèn- I durant l'anterior quatrtemit.
tridents,
i
en
canvi,
f.n
parlar
de
fcJ»'cia
que
li
han
niarca».
una
orientapoden acceptar variacions de matis
j Va fer una descripció sintetica de
EN JOSEP 0RRI0L8
en les idees, però no renegar prin- fons. tothom s'uneix per negar-li con- ció de caràcter positiu.
I l'obra de la Mancomunitat. 1 diu que
cessions.
Se
suspenen
concursos
de
En les properes eleccions els can- vaií a conthiuar-la, a seguir les petComençà referint-se a ta candida- cipis de moral que havien profesïat bestiar, es dificulta que faci ferrodidats de la Lliga aniran a la Mantura radical, dient que el tal partit sempre.
d'aquell gran patrici Prat de u
carrils. 1 es posen traves per les obroh comunitat a seguir l'obra comença- jades
s avui una cosa il·lusòria i que els
Riba. el Seny Ordenador de la terra
La Lliga rep avui cops de per tot de cultura.
da pel malhaurat patrici, .el gran catalana
li!,,',18 hoilu!s «s valen defe rodistes i arreu, cosa explicable perquè ha arI «'s moris que fan votar, però que ribat a te seva plenitud. I com »ota
1 amto aixíi obren bé. penjuè ço que Prat de te Rita. a reforçar aquell
'a no resta res l'aquells radicalismes forca que governa concita odis per- els ha de fer mes por és que el pobli fogar de cnlt*a. format per sàAnem plens d'amor per a tots els
•J-magogics d'altre temps,
què perjudica interessos.
Hem de prosperi material 1 espirltuslroem El vies Institucions que són admirades que vagin animats d'esperit de caíaíf •Snnt·«! a les altres dues candi- rebre els atacs de Madrid, dels cata- separatisme els hauria de preocupar i respectades on els grans centres talanitat; ho sentim odi a- ningú que
du»!""88 digué que entre aquastes lans anti-catalans. i ara d"A<xad Ca- si fosstn prenrisórs. perquè donarà re- culturals del món.
estimi Catalunya, sols demanem «
En front de la Lliga, per a comba- tots als oalajans que quan a m b l l'ho,ws candidatures les divergències talana, No n'hi ha prou que sultats en un temps Uunyà Però eUte
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V i s i t e s

e l e c t o r a l s

LA

VEU D l
Candidats

CATALUNYA
nacionalistes

B A R C E L O N A
CAPITAL

A v u i , d r v e n d r e » , a dos quarts d e d e u d e l vespre

Districte H eprovincial

Ateneu Obrer Català de Sant Marti, P l a ç a del M e r '
fem Escaias i Cbameol
cat 2 (Clot)
Pariaran : F . Vendrell, R . LTacuna, E . Tubella, Santiago de R i b a ,
Llis Fnlg de la Bellacasa i Dea
E n r i c M a y n é s i els candidats.
Joan Vallès i Pojals
C a s a l Nacionalista S a g r c r c n c , c a r r e r d e Sagrera, 155
Districte l l i -provincial»
Parlaran : Omar i G e l p í , A . C a r a b é n , L l u í s A r n a u , N a r c í s M a lagelada, Josep Figuerola i els candidats.

Josep iioiariCstadas
C a s a l N a c i o n a l i s t a d e l a B a r c e l o n e t a , A l e g r i a , 2 5 Josep Caraieii i venArell
Parlaran': Renaga, V a l e r i , V i à a l Salvo, Sansalvador, Santiago Josep Eoig i CiioTar
E s t a p é , Rahola i els candidats.

iiimmnmmnTOnnninrniinmnnwrm
re d ' a c t o » . eadascà ocupi *d sen
lloc d'honor sota la gtorlosa bandera
de la pàtria. (Grans apiaudimeais. i
ACABAMENT
E3 president felicita la concurrAndla par l'eteocró amb ofnè ha escoltat tts oradora i per los mostrí»
dfcatasiaaae amb l)nè los ha coronades. Espora que lea idees emesos,
díuBwmgB vinent fruiran «n bé dt
la pftMa. (Açlandímenta.)
S3s oradors s^acomiaílaren ràpidament d(46 amics i companys i marcaren cap e pendre part al miMng
del Pobk Nou.

Al Casal Nacionalista del
Poble Sec

Davant de nombrosa oonourrència
es oelebrà anit passada el míting de
no-npagaoda oloctoraJ
EL SENYOR JOVE
Pa la presentació dels oradors 1
remarca, la taanscondència que tenen
per Catalunya aquestes elecclofis,
prometent que el Centre del qual
As ptesMeai, en anar a la Ihiila
per prtmera vegada el costat de Jd
fjliga Regionalista, no desdirà en la
r.tsoa encomanada, posant-hi tot Pesforc per Ibr sortir triomfant la canrildatnra qoo reçrreecnla l a voluntat
i--! districte.
CL SENYOR OiRBCS
Estudia ies característiques de la
IhErta que s^apropa, lent atjnades consideraefons sobre el significat de les
nandidatares que demanoc ois sufragis. La candidatura lerronxlsta. que
jeynuoBnla totes las concupiscències
i qne si un dia fon un enemic temihlo, era «Paquell partit sdls en queda
la oetreassa. La d'Acció Catalana, que,
mcrelxeni-li tots els respectes, representa un destorb per la prosperitat
de la nostre terra, i , finalment, la
que presenta la Lliga Regionalista,
integrada per homes tots olis incansabfes trebftíladors, de forta caiala•ntai, fíoe són una garantia que
íatean complir llurs daures de catalans.

problemes que arreu del món s'han
plantejat, tinguin aqui a la nostra
ciutat un caire més greu i semblin
talment d'impossible solució.
Quan davant d'aquest enemic caldria Juntar tots els catalans, ens trobem •iivi·üue en la lluita. En aquestes eleccions són tres candidatures
que es presenten per a conquerir
els llocs de majoria. Lna d'elles la
KBdi.-ai, que ja ni cal esmentar-ta, i
l'altra la d'Acció Catalana que represenis per nosaltres la divisió dels
catalanistes, l'única manera de donar la victòria a l'enemic. No presentem programes, però si que os direm que els homes que la Lliga Regionalista us presenta perquè els elegiu com a vostres represontnts a la
Mancomunitat de Catalunya, seguiran d'una manera assenyada la tasca que v£nan fent tols els que fins
ara han portat Ikir esforç per l'engrandiimenl i la prosperitat del Govern de Catalunya.
EN JOSEP ALOMAR
Els patriotes catalans no poden negar mai M seva coUaboració a tot el
que sjgul i representi trebaülar pel
bé de Catalunya i per això, diu. jo
no he pogut negar-me a la petició
que em fléu la Lliga Regionalista perquè acceptes un lloc en aquesta candidatura. He treballat per Catalunya,
desenrotllant el sentiment patri en
una de les barriades «rue abans era
on dels baluarts més ferms dels lerromastes i avui ens cap 1 "honor de
dir que ajudat de bons amics hem
reconquerit la Barceloneta per la
causa de Catalunya. Anirem a la
Mancomunitat 1 pel seu engrandiment posarem tot el nostre esforç,
seguint les petjades del Seny Ordenador ds la nostra Pàtria. Seguirem la tasca començada posant-hi
tota la nostra voluntat i d una
roanera tspecial treballarem en
aquells aspectes que més ens plauen
i als quals he dedicat la meva activitat.
EN PERE RAHOLA
Amb paraules oloquentissimes d i u
de Ja idea'.na: del poble de Catalunya i de l esíorr que cal fer perquè
vegem una realilatv ben aviat, ço que
nosaltres més estimem, •com és la l l i bertat de la nostra Pàtria. No està
prou catalanitzat el nostre poble. Ca]
fer qoe tols els catalans sentin i pensin en català, que so is airi. quan sia
ima realitat aquest •desvetltement de
Catalunya, assolirem d'una manera
fatal, inevitable, la llibertat de la
nostra terra. La política espanyola
on la gent s'adhereixen a un home.
que es converteix en el cacic, no ho
pot capir que h i hagi un poble que
tingui un Ideal i prescindint ffels homes treballi i lluiti per aquest ideal.

EM NACIS MALACELADA
Remarca la transcendència que torn» per Catalunya aquestes eleccions
qn qòè s'han de nomenar els represen« n t s que han de regir els destins de
la Mancomunitat catalana, on tots als
ontaïans tenim posades totes les
iRnsions i esperances. Cal tenir curs
ir saber es collir els homes que, repesentant la nostra voluntat, siguin
Is conttouadore do la tasca comenpel gran paitrici N'Enric Prat
la Riba. Esmenta la grandiositat
de l'obra qne realitza la nostra ManNo podran compemíre'l mai el nosromanitai, detallant la importància
de les institacione de cultura, fent tre problema, que és un iprablema de
esment en primer terme de la Uni- llibertat collectiva, j ' u n a Pàtria «que
versitat Industrial, on els obrers po- es sent escla^vitzada i ipèsslraaanent
den perfecciona r-se, aixecant llur ni- governada per aquests homes reprevell cultural, posant els coneixements sentafnts. d'una política completament
«li: adquirits al servei de la riquesa d í · r t n i a d a amb !a nostra manera
de *« nostra PAtria. Remarca d'una d'ésser. Cal treballar amb tot entumanera general l'obro duta a temu BiMDte per r.atahmya i per la repreper la Mancomunrtai, demanant n sentació viva de ta Tpersonalitat ^e la
tots els ciutadans que e^tiinin Cata- nostra Pàtria com és la Mancomunilunya rtf volar la candidatura uacio- tat Catalana. La Lliga Regionalista
nalieta que la Lliga presenta, i de pro- presenta -una candidatura perquè els
pagar-la amb tot l'enüislasme, la quo bomea que elegiu tingueu la seguresortint victoriosos els homes que pre- tat que Iwn d'ésser «Is -segOidors de
senta són fermanca de continuar la | l'obra feta, i per això venim a demanar-, •i·. que com a bons catalans la
íasca que eJ nostre Mestre inicià.
voteu per la prosperitat n« la npstra
terra.
EM JOAQUIM DEGOLLADA
RESUM
Fa uua bella comparança de la
13 president clogué l'acte en mig de
nusuti Barcelona i üe com ell
voldria que fós. Tenim la dufat gran entuslaame, <jue fa preveure un
greument malalta i sembla tabnent i triomf esenatant per al vinent dtuela uoslres enontíis vulguin fc- mengip. Tots els oradors foren molt
••ir-la de mort. La incomprensió dels aplaudits.
polítics qe ens governen, la manca
d amor a la nobira terra, í& que aU

S

IGUALADA - VXLAFBAHOA

Josep Marí
IMPlcti
VILANOVA - RAST F E L I U

Josep ï . Bassols i Iglesias
ÀBtoDl Jansana Llopart
Manuel Massó i Llorens
G I R O N A
CAPITAL

Salraior Sispert-Sancli
Agustí Bíera i Fan
Mionel Santaló í Parrorell
OLOT - PUIOCERD A

Damià Casanova
Josep M." Masramon
T A R R A G O N A
F A L S E T - GANDESA

Josep M.' Gícií í Pí
Municipi
HIRA DE BESTIAR V1D
I DE CARS EN CONSERVA
1» Comissió municip·l d-Eocorxadors i
Mercat», m sa darrera Junta acordà contestar a la Direcció de la l·ira de Mostres
que no l i ics que opoaar a la cdebraciA,
a Barcelona, d'una fira de bestiar viu i productes alimenuc:? cons^nat?, proposada pel
representant a la República Arcentinu de
fesmenlad» tira de Mostres, al qual efecte
s'examinaran tols els detalls que es trametia en ,tal sentit i es prestarà la desuda
cooperació perquè es rcaUui.

Oen fonamentat». soUtoataren Vtibsolocló.
(La sonièrreia de] ronseül es farà púWica a i r i qua l aproví «1 capità general.

Societat

IU\ssociad6 de Música da Cam»^
de Barcelona ha dona* als «Ur-ç-j
concerts del desè present curs. ^
dos concerts, veritablement notari,
E i s A m i c s d e l ' A r t L i t ú r g i c celebrats dflluns i dimecres passi^
a la n i t
Kls dos anaren a càrrec del fam^
EJs Amice de l'Art Litúrgic, després d'aquella memnrahíe festa inau- trio Alfred Cortal (piano), laoqi.,
gural de Sant Cugat del Vallès, Tbibaud (violí) 1 Pau Casals (vio; ,.
han vingut reallteant diferema ac- cel), essent el primer dedicat a Scbj.
tes particular? i poc vistents, però mann i el segon a BeeQiov«n.
A la sala del Palau de la
que no obstant ban tingut una gran
importAncia prActioa. En diw.rses oca- slca Catalana tomà a congregar»
sions s'ha reclamat el concurs d'a- amb tal motiu, nombrosa i sele-,^
questa institució, is'ha demanat la concurrència, compteta de la tots
seva intervenció, el seu parer, les sfe- tat dels socis de l'entitat muslci;
ves orientacions artfctico-lltúrgiqnes. la qual no í s ransa l'aplaudir ds sj.
responent a tothom a l seu temps i tlstes intèrprets.
de la millor manera possible. VeraiBrilIantment aoabà la tanda Ü
ment es pot ilir que els Amics de concerts dol present cars. esperar;
l'Au Liti'ugic no són una Institució que en. el vinent l'Associaclé >
decorativa, sinó que yz han tingut la Miisica da Camera sabrà correspíin.
llur eficàcia prèdica.
dre com ara a la íeva importàncu.
Ara els Amics de l ' A n TJtúrgic,
Ha tornat del viatge de nuvis «i
prosseguint b>s seves tosques d« di^ g a c i ó artística i litürgica. prepa- matrimoni de Mencos de Sicart..
ren pel dia l i d'aquest mes una conferència que revestirà tols els caràct)e Madrid tomen els ducs de £03.
ters de solemnitat. El lloc escollit tàngelo.
per aquest acte is el Palau de ta
•Musica Catalana, «ssent. cl conferenPassen temporada a Sant Ceicr,
ciant el propi president deJs Amics els marquesos d'Hijosa d'Alba
de l'Art Litúrgic, senyor Vicens de
Moragas cl qual do la tapiaecrla n'ha
Ha donat, a llum una noia la 3»
f-n l'estiidi apassionat Oe tota .'a nyora Rocamora de Marsans.
seva vida. El lema que desenrotllarà és d següent:
Cap a Madrid han sortit N'Antoni
iDos tapissos de la Catedral de Tar- Feliu l el comte de Maceda
ragona amb la hisiòrta bíblica do
Josep, i l'episodi evangèlic de la Dona
A l'església de Sant Fèlix de GiAdúliçra».
rona a'uniren ahir en indissolatte
Aquest tema que de bell antuvi llaç de matrimoni la senyoreta Mer.
sonilbla un xic particuSarista, perme- cè Mercader 1 Mas amb el jove do:
trà al conferenciant donar una com- tor en Medicina d'aquesta ciutat En
pleta idea de ta història de la ta- Sixte Cambra Alberti.
pisseria, de la seva fabricació, mateBen ei la unió d Rnd. Pare Provis.
rials, procediments, temes i destina- Ctal dels Escolapis, el qual endreça
rio artísUco-lltúrgica que sens dubte una tendra plàtica als contraenn
oferirà a iots un vivíssim interès. La
Foren testimonis, per part de la
conferència anirà illustrada amb núvia, d diputat de la Manconwn
nombroslssimes projeccions que aca- tat En Lluís de Llobet, En Joaquim I
baran de donar a conèixer aquests
tapissos de la Seu tarrgonina en t o * de Camps 1 l'alcalde popular de Oi I
sos detalls. 1 després per via de com- rora fortor Coll Futar, i per part itó
paració per tal d'esbrinar-ne llur nuvf.el marquès d* Foronda. el (!«•
procedència es projectaran meflts al- tor En Per? Ribera i d doctor Puig
1 Corominas, ex-regidor de Barcetres tapissos 1 pintures.
lona.
Per aquesta conferència es podran
Acabada la cerimòiTia. «Is con*
rocoltír yivitacions çn leg principals dts foren obsequiats amb un àpat a
llibreries i cases d'art.
l'Hotel d d Centre.
A la nova parella, que ha sortil
de viatge cap a FranÇa, Suïssa i l ' i
lia, l i desitgem molles fdlcitatf
FIVE

Q o v e r n

civil

SAILTS D'AaiGL'A A<L MOlNTSEKY
En Ricard Capmany, com & concessionari de ires salts daigna de les
rieres de Gualba 1 Saiíta Fe, en els
termes municipals de Gualba i Fogàs
de Monclús, ha presentat una instànrta sol·licitant la legalització de les
obres construïdes en el salt número L
Tots els que tinguin alguna dbserSERVEIS DE L'INSTITI T MONICIPAI.
D'HIGIENE
vació que fonmular contra la Sol·liciSe^onn oota facilitada a l'Alcaldia per tada legalització, presentin els oporl'Inbtitat Municipal d'Bieiene es practicaren durant el passat mes de maia cl» se- tuns escrits en el Govern ctvil, durant el termini de trenta dies. pogüenu serveis :
Desinfeccions per diversos conceptes, i * ; dent, durant aqfucst temps, examinar
munts d'escombraries deaododtzats, 86l; ser- els plànols presentats a les oficines
veis de dearatització. 44; emblanquinat per
dc-infeccld, 39; equivalents a 631 metres d'Obres -públiques CPdayo, 11, tercer).
quadrats de snperflcic; peces de roba desin fectades a les estufes, no; peces de roNOVA U M A BUBCTWIQ*
ba rentade>, 4jO", peeoi de roba destruIdeLa Catalana de Gas i Electricitat, S.
als forns crematori.-, 64; defunciona infeccioses registrades, nS; malalties infeccio- iV., ha presentat un projecte en sol-llses registrades, 186; ordres de vacunació lud que se l'autoriteí per a dericontra la verola -.ramiude», 1.1,11: inspeccions motivades pel concepte anterior, 15; var de la línia elèctrica que, sortint
vacunacions contra la verola practirades a de la Sub-estadó de trantíormacló
domicili. 1.0(9; iospeccioos per diversos con- que té fítatolcrta a Sabadell, acaba
ceptes,
iciaspeccious, <j6.
als voltants de la (àVrica del gas, una
altra que porti' energia elèctrica a la
(àlbfica dels senyors Casajuana i Bros.
dirigint-la pd que serà carrer de Samumada fins al dXVuzles Maroh. i
d'allí directament a la dita tólbrica^
derivació sei-à
Amr al màti,~a la caserna aei Ro- La longitud total de
ger de Lliiria, es rtunl el consell de de 600 metres, i afectarà algunes proguerra ser a la vista de la causa pietats particulars, per a tes quals
in;truïda al regidor senyor Carrasco es demana imposició de servituB for1 els dibuixant* senyors Cardona i çosa. .
Gol, per uns dibuixos publicats en
EU propietaris .-ifoctats. del terme
un setmanari local l denunciats com municipal de Sabadell], són: LlEneriDjurlosof a l'exèrcit, •
gia. S. A-. Pere Gorro. Francesc SanEls proi-essats declararen que no l»a- fdlu, hereus de donya Teresa Torras,
vien tingut cap intenció ni oap pro- GaTirld Mangenat, losop i Joan Barapòsit d'iiij·uriar l'exèrcit 1 <jue oh di- ta. Urna Planas, Josep Fatijó i arrenbuixos no tenien altre finalitat que dataris senyors Casajuana Bros.
donar una nota humorística.
Tots els que tinguin alguna reclaEl fiscal demanava primer per il mació a íoranular, presentaran els essenyor Carrasco * anys de presó cor- crits en el Govern civil, en el teraninl
rocClonal i un any a cada un dtls de trenta dies.
dibuixants.
QgQ. • •
r
Després de la lectura dels Iníormes •
de les defenses, el fiscal modifica les
seves conclusions cn el sentit dt demanar sis mesos i un dia de preeó
P o l í t i q u e s
correccional per al primer dels es
mentals acusats i de retirar l'acusaSORTINTS
ció per als dos restants.
Ahir marxaren a Madrid En BarEls dafensors, advocats sanyore An- tomeu Amengual i d senador senyor
goeia, Mafitecrar 1 Jooer, t a iníonnes comte de Maceda.

Consell de guerra
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O b i t u a r i
FUNERALS
i: 11 Jaume Gibert i Sab.·a'vj, precMori el dia 7i de maig. Demà. 4
Sant Pere da Ics Pud-les.
.V.lyiistl HoqxLé i Subirana. Deniü.»
dos quarts d'onze, a la Casa <lc Cantat.
Sa Joaquima Tetxidó í Mai- Mori cl
dia 26 de maig- Demà, a les deu. ais
CanmeilteíEn Rafel Royo Eéo. Mori d K #
maig. Demà. a les deu. al Bonsucc*
Na Concepdó Pérez i Capdevila, wdita d'En ModMl Andreu, i fírau >fi>
ri el dia 26 de maig. Demà. a ^
quarts d'onze, a Santa Maria de Baialona.
Va Concepció Llobet i Fumasas. »
dua dA. Bori í Ponustà. Mori el í'»
15 de maig. Deanè. » lej nou, a Sant
Joan de Gràcia.
ANIVERSARIS
En fraitcesc l'Mot Solare.' Mon ^
dia 6 de juny de 1322 Demà, a £
deu. % la capeilla do l'Hospitd <"
Nois Pcíbres
, ,h
En Dionís Cot i Torres. ^ ' ú n J ' 4 :
de marc de 1822. Damà. a dos
^
de deu. a Granollers
PARTIOIPAOIOHS DB OlFUNOlO
En Gabriel Pedrerol i Paf^a Bi,íT
r»t aquest mat/ al Cementin V^En Jordi L i m e y Mac-Kintoch. v
terrat, aquesta taida
.
En Rafel HCraí de Pwíff '
terrat aqueM maii. a Girona.
£n Josep Uambes i Valls. E n ^
aquesta tarda.

S a r d a n e s
Per . o r c ^ n i f , « t e d~· *'jf^Sl"'^

U Bírtana de «areeloo» ^ ' T , . ^ . «

tix Dipaució i Con^n de Cent
ci no

EV

ARRERES

VEU DE

CATAL·DNYX·

INFORMACIONS

Topaeio. menys greu; Emili Varela
—S'ha nomenat registrador de la
Bonsa. menys greu; Ramon Campa, propietat de Ueyda a don Ricard
greti; Francesc López Carballo, lleu; Pardo i Pardo.
Antoni Femàndez Feljóo, Ueu; OctaUN PETARD
kN,FESTAOlONS DEL PRESIMMT vi Novea Desares, menys greu.
Batalló de Guipúscoa: sergam. AnMadrid. 8, 2 tarda.
Saragossa.—Ha fet explosió un
c«p dal Govern, despré' d* des- toni Rona Estévanoz. menys greu-, petard a la Plaça de Sant Antoni,
fíxar amb el Rel. s-ha traslladat a soldats. FeUcià Cü Garcia, lleu; Mi- produint gran alarma a la barriada.
No han ocorregut desgràcies.
I Presidència, on na rebut els perio- quel Sema, lleu; Agustí Bautista de
Sol, menys greu.
La policia acudi immediatament
Batalló d'íoíanterla de la Prince- al Uoc del succés, practicant al poc
rit ha antmciet qu*. com era sabut,
uesta tarda assistirà a les sessions ««: soldats Manuel Ramos Vizconde, temps dues detencions.
les duee Cambres, p«r a estar pre- greu; Miquel Garcia Moreno. Ueu.
SIGNATURA DE GUERRA
Batalló d'Infanteria de Navarra:
! en 1* detens ade l'esmena del
llote de la Monera. al Senat, i a soldats Salvador Garcia Garcia,
•Nomenant
de Guerra
interpeàícló electoral del senyor menys greu; Ramon Castro Baeon, ai general d«sote-seertert
divisió don Lluís Berlleu; Baimon Bautista Blazquez.
«k-a al Congrés. (
múdez de Oastro,1 que comanda la
\1 Senat, després d'iniciar-se el òe- menys greu; Uuclà, Plnarros; greu; sexta
diviBió.
[i «obre el Missatge, es reunirà la Antoni Garcia García, menys greu;
Conceditu Tempteu superior imme16 quarta per a elegir el membre Manuel pífia, lleu; Gumerslnd Ló3 comissió dea sufriicaitori per a pze Gómèz, greu; Antoni Montero diat al comandant d'Infanteria don
-<5sar «1 general Berenguer, en Garcia, menys greu; Artur Garcia Francesc Franco Balhamonde. ppr
acant produïda per renúncia del Seona, menys greu; Antoni Quinni màriïs de campanya durant «l pV
Arlus. Ueu ; Emili Vizquez López, node comprès entr* el is de juliol
iès d* la Cortina.
menys greu; Josep Pérez Garcia, de 1931 1 el 31 de ^ener de 19ïe, amb
& «fegtt el president que el Rei Ueu.
l'antlguetat d'aquesta última data.
signat els decrets nomenant
Reial decret nomenant a l tinent coBataUó do Valladolid: Saldat Josep ronel don Francesc Franco Babas^ecretari de Guerra el general
mudez de Castro 1 ascendint a t i - Paret, contús.
monde per a manar ei Terç Estrancoronel el comandant d'inlanBataUó d'infanUrla dc Saragossa: ger.
i * aanyor Franco.
Soldat Demetri García Vega, menys
iPreguntai si al Congrés serà si- greu.
NOTES DEL PALAU
jltània la discussió del Missatge
Batalló d'infantesa d'Andalusia:
Han complimentat el Rei els geels projectes del Govern, ha dit Soldat Bernat Cantero Femàndez.
nerals Orozco, iCavalcantl, Barrera 1
tai vegada es discutiria al Con- greu.
altrs militars.
al projecte de repressió.
Batalló de Wad-Ras: SoldaA Emlü
També l'ha complimentat Pagregat
—Del terrorisme? — ha preguntat Cuzman Nuflo, menys greu.
r. militar
italià, coronel Marsengo.
periodista.
Comandància d'Intendòdcia: Soldat
— Aquest matí, sota la presidència
Eduard
Cruz
Gil,
menys
greu.
No l'anomenin del terrorisme. —
la Reina Victòria, ba celebrat
Regiatent d'Àfrica: Soldats .\lcxan- de
replicat «1 president —; és un projunta suprema la Creu Roja, assiscià
Criado
Rubio,
menys
greu;
Decte del qual ena ocuparem eaíí*l
tint-hi la Reina donya Cristina, la inmsell del dilluns, perquè al d'abir dre Delgado Ruanl. menys greu; Gra- fanta donya Isabel, la duquessa de
nlel
Rubio,
greu,
i
Vicens
Carmona
rlbi el ministre de la Governació
Talavera t altres dames.
olt tand 1 no hi b t g u é temps d*- Campos, menys greu.
uninar-le.
D'ESTAT
CONGRES
El ministre d'Estat ha rebut aquest
' CONFERENCIA
matí la visita dels ambaixadors d'lMadrid. 8. 415 tarda.
lEl ministre d« Finances ha visitat tàlta 1 dels EstaU Units.
|uest matí el president del Conseli.
—El ministre d'Estat ba facilitat
S'obra la sessió a ks 3'40, sota la
al qual ha conferenciat exten- aquesta tarda la següent nota:
preeidència del senyor Alvarez i troSegons noticies rebudes al ministe- bant-se a l banc blau «l ministre de
se sap de qué han tractat
r i , l'Alta Comissaria interaliada dels la Govemeló.
territoris reoans ocupats, ha acordat
S'prova lacta de l'anterior.
DE GOVERNACIÓ
prorrogar fins al 30 de juny corrent
El senyor MÉNDEZ VIGO soüicita
a dit aquesta tarda el muustre tnolusio «1 termini d'admissió <i ins- la lectura de l'artiel 16 del Reglala Governació que la situació a tàncies per aconseguir permisos d'ex- ment i una vegada llegit expressa
rcelona no havia sofeiT cap mo- portació de les meroderies contrac- el desig que se la permeti ocuparflcaeló.
tades amb signatures alemanyes se d'un succés d'importància esdevingut •en un poble del seu dístriow,
Ha afegit que estava mancat de abans de l'ocupaclú.
jiament el supòsit que el Sr. L6Aquest termini solament s'aplicaià de la provuicia dc Navurra, i del
z Mufloz no anés a Saragossa per per a casos especials i sempre que qual vol fer responsable el ministre
sistlr al funer»! i sepeli de 1 arque- es comprovi que la instància no va de la Govemcaió.
poder ésser presentada abans del 30
El PRESIDENT l i adverteix que el
^be. sagons està aunciat.
Sortirà aquesta tarda amb l exprés. de maig per causa de força major. succés serà impòrtant per al poble on
Les instàncies en aquestes condi- ha esdevingut i por al senyor Méngons estava convingut 1 anunciat
cions s'hauran du trametre per con- dez Vigo, però no te d'aquells d'exmb anterioritat.
ducte del representant diplomàtic del traordin4ri interès generàí als quals
EL JOC — DETENCIONS
país a que pertanyi el sollicitant. es refereix l'article llegit i , per tant.
pot coocedir-li la paraula. Li ofeMadrid. 8, 419 tarda. acreditat a la capital de qualsevol de no
reix, no obstant, í>òservar-la-hi per
La policia, a^eabentada que amb les potències ocupants.
a quan estigui constituït definitivale* art* h havien estat guanyades
SIGNATURA DE FOMENT
ment el Congrés.
el joc 54.000 pessetes a Marcel i
Reial
Decret
nomenant
inspector
El rmlnstira de la GOVERNACIÓ
Igado, propietari d'una peisaleria.
el president de la Secció del manifesta que està a la disposició
aUtzà ahir la detenció de sis o set general
dívidus complicats en el delicte, ConseU de mineria, don Josep Maria dels diputats i dc la Mese per al moment que el prasident cregui oportú,
"re ells l'amo del pis on funciona- RJVes i Mufioz.
lem nomenant inspector general r El senyor MÉNDEZ VIGO agraeix
- la^timba clandestina. Zorrilla. 11.
P*nanyia aquesta a les que en del cos de min*- a don Domènec De j les deferències del president i del
ministre i prega que se l i concedeiYgo* dels jugadors s'anomenen Orueta.
Ídem npmenant enginyer cap do xi la paraula tan aviat com sigui
~|s per canviar de domicili amb
kcil freqüència, encara que l'empre- primera olasse d'íd. id., a don Sal- poesible, perquè l'assumpte aJ qual
u
ha do referir-se te dels que han de
1 «IgUl la mateixa, com a mitjà per vador Vàzquez Lape.
lldecn nomenant i d . id. de segona tractar-se sense ajornament.
impedir sorpreses do les autoritats,
A- MarceW el convonecren perquè classe d'M. id., a don Pere Garcia , Ordre del dia.
ovés íortuna, assegurant-li un Velasco.
Es posa a discussió l'informc del
'any fastuft.
NOTA DE FINANCES
Tribunal Suprem sobre l acta <tel disAl ministeri de Finances han faci- tricte d© Loja (Granada) proposant
H comissari del districte del Conque es declari la validesa de l'eíecrealltzà el servei, havent de litat la següent nota: •
•Com a resum dels treballs realit- ció, la nul·litat de Ja proclamació
l'tar en .primer lloc amb cl í-üenci
feta per la Junta d'escrutini a fapeixater, el qual no volia delatar zats durant el mes d'abril últim, pel vor
de don Gonçal Fcrnàndez de Córcadastre urbà, tinc de manifestar que
lamor de comprometre's,
i que prooedec.í proclamar en
ssà també a la compareixença í-ls serveis d'avenç, conservació i re- doba
sno Uoc «1 candidat don Josep Chapaictal. Junt amb els empleats a visió han recaigut en 22.5» finques, prleta
1 Rodríguez.
tenint un augment en el líquid de
™el del negoci.
3 684,755 pessetes des del lo de maig
El
senyor
FERNAMDEZ DE CÓRSe s»p igualment que En Marcall de 1919 en que començaren aquests
'
l*únic cpunt. que ha estat es- treballs en virtut deia Uel del 2 do DOBA l impugna en un extens discurs.
«Qíssat per tal sistema.
març de 1917,
'
Madrid, 8, S'IS tarda.
COMIAT
El número de finques, comprovat
Es
refereix
als
consabute atrcçdls
Madrid. 8. 5'lò tarda, ascendeix a 1.165,128, obtenint-se un
general Barrera s'ha ar·miadat augment en el líquid imponlble de i coaccions, amb el trametiment d
Wert matí deis caps do secció del 76.913,83(1 pestes, que suposen un guàrdia d v ü , delegats goveroetius,
m i s t e r i , traspassant la sote-secreta- pramedi d'augment per finca de 6t'01. suspensió d'ajuntaments, etc., etc, i
* mtarinannam, al igen^ral 1,05 Ar- atényent en la quota per finca p^r afegeix que fins asnb tot això !a funai Tresor el 18 per cent, promedl de ta d'escrutini no tingué més remei
c a í i M i a n t s c els acostumats dis
11'89 psseetes; havent de recordar que proclamar-lo, perquè tingué
USOS.
que serví de base per al càlcul en moèts més vols que el seu contrinRELACIÓ OE BAIXES
la llei de 1917, com augment proba- cant, a favor del qual s'exerciren
ble
de quota per al Tresor, la quan- tots els ressorts de què disposa i "auiÍh ,mínist«rt
l a Guerra han fatitat dc 5 pessetes per finca, havent- toritat.
S r i . * ««güent Uista. de baixes;
Desprès dirigeix grans censures «I
•^«Wnt dTnfanteria de Navarra: •e obtingut, com queda dit. en la
JP^rals. Ramon Fortat-ea Sala, greu; comprovació, 1V89, la qual cosa re- Tribunal Suprem per la parcialitat
"„ Gómez Sanregul. greu; Julià vela l'enome augment que en la va- que, al eeu Judici, ba tingut en la
wo. Ufu- Prancasc gantos Pereiro. loració ha assolit la propietat ur- resolució d'aquest expedient electo^-vs gnan.
bana en aquests últims anys.
ral.
Enumera tls documents que el Su«a»»Uló dlsabe! la Catòlica: sol*' -^«oni Naranjo Sorríbas. menys REGISTRADORS DE LA PROPIETAT prem ha tingut e la seva disposició
^ * M a p Garcia Epoy. greu; a«nA la Ibata de Registres do la Pro- per a examinar l^elecció i diu que
J ^ é m z Marta, Heu. Marian Ro- pietat vacants que pubUca la «Oace- per ells podia baver-M convençut que
rfl ha estat l'eflegit
Ç T>ob«, gren; Andreu Varela ta>, hi ba eà de Cervera.

E N I N S U L A

antigues posiríocs de Ceuta i MeIzUa.
Es necessari, doou. abandona?
Madrid. 8. 415 tarda.
A tres quarts de quatre comença l'empresa o imprimir una orientació,
la sessió, presidint el comte de Ro- ete extrems d'opció de la j u a l tenen
greus responsabilitats.
x****- •
manones.
(Molís «plaudtoiv?nte.1
, :—«•
Al banc blau. els ministres d'EeEl minlstíp d'EST*AT U contesta.
tal, Foíhmt i Instrucció púMlca.
?»o çompréa com es pot parlar del
Precs i preguntes.
El marquès de la HEBM1DA con- pacte amb cl Ralsuni que tants crims
tinua la seva interpeUació sobre la ha comès; aquest pacte tncluser, que
crisi que travessa la indústria bla- no ha trobat encara uilnistre de la
dera i del règim d'Importació 1 ex- Guerra que el signi.
Causa asombro sentir oi Govern acportació de cereals.
Segeuix atacant els íarinaires acu- tual que en aquesta qüestió del RcisanMos d'teser els causants de l'alt snni no ht ha opció.
Per aquest sistema domà el Ralsupreu del pa, que és Ja base espííifll
ni tindrà noves exigències 1 tampoc
de totes les revolucions.
Culpa els Governs de la situació an- hi haurà opció; vindran noves exigoixosa que sofreixen els bladers. gències 1 tampoc hl haurà dret a
per haver consentit la importació es- optar.
Per això hi entén que el senyor
candalosa de blat. que ha portat la
Alcalà Zamora t* raó en dir que no
roïna de l'agricultura espanyola.
Ete governs opinen que governar hl haurà altre remei que fer la guerte transigir i per això transigeixen ra, ara 0 quan 11 pugui convenir al
Ralsuni. ja quo el pacto s'ha d'inamb tot.
Ja és hora que sàpiguen que go- terpretar en el sentit que quan !•;-vernar és dirigir i endegar, pf.rò mal panya no accepti les exigències del
Raisuni tindrem la guerra.
transigir.
Hi cap, doncs, preguntar si convé
El bisbe d>? Segòvia jura el càrrec
0 no acceptar el pacte amb «I Raide senador.
El Senat passa a reunir-se en sec- suni 1 les sewes conseqüències: la
guerra; o anar forçosament a ella en
cions.
Madrid, 8. 6'15 tarda. temps nt> llunyà, quan no poguem
A dos quarts de cinc es renua la suportar les exigències d'aquest vesessió, amb gran afluència de sena- leidós cherif.
dors, veient-se també en els escons
nombrosos diputats.
Ordre del dia.
S'aprova Vacta de la sessió an*c-' E S T R A N G E R
rlor.
Es dóna lectura a l'esmena del
comte de la Mortera sobre el dictaMaurras, acusat
men de la comissió encarregada de
Paris, 8. — El director del diari
redactar la respotfa al discurs dc la «L'Aclion Françalse». senyor MaurCorona.
V
ras, és acusat de coioplicitat l vioEI comte de la MOBTBBA defensa lència premeditada — llavis.
la seva esnena. fent present que no
mou cap raó partidista, puix ia fa L a reducció d'armaments
temps que esta convençut que el que
B. — la Comissió militar
convé és un gran conoen de volun- deGinebra.
Socltat de Nacions ba acordat
tats. No haig "Ét ILiar-me. doncs, en per launanimltali
que la proposició de
els que avui tenen seienü a l banc Lord Cec 11 no podia
constituir una
blau, n i tampoc en Is que puguin te- base sòlida per a plantejar
la reducnir-ni cl dia de demà.
ció d'armaments. — Havas.
•Immediatament entra en el tons
de l'assumpte: Marroc.
Es refereix al Iraclat de 1912. pel
qufil s'oMiga a Espanya a pacificar B A R C E L O N A
la nostra zona de protectoraL
No volia ningú aquesta obligació,
nl «l poble ni els Governs; però ei
Incendi
problema era superior a les voluntats
Aquesta tarda, a ties quarts cU fis,
de tots dos, l tan aviat com fou ac- s'ha calat foc al garatge que hi ha
ceptjda l'obligació aparegueren les al carrer dc Camposagrado. 2i.
corrupteles totes de la colonització
S'han cremat «1 mobUlarl del desespanyola, com ooorregué enllà dels patx i un^s caüxes de benzina, i almars a l final de'l segle passat.
tres objectes.
L'orieniació que des l'aleshores es
El foc ha quedat apagat a dos
donà al problema, bavia de tenir com quarts de eet.
a conseqüència el desastre d'Annual.
Examina seguidament el pla del senyor Golzàlez Hontòria, exposat en
el discurs programa del Govern, del
qual en fou ministre d'Estat el dit
Canvis facilitats per la
senyor.
Canvià la situació i h i hagué una Banca Marsans, S. A.
rectificació en l'orientació «tel pla
a seguir al Marroc í vingué l'ocuBORSA DE MADRID
v
paoió de Tizzí Azza i altres posicions,
al seu judici equivocadament.
100 per interior, comptat
7r20
»
fi mes
- OOO
'O
IBI ministre d^EHTAT. — A quin Govern es relfereix S. S.?
» fi pròxim—- OOO
'O
El comte de la iMOKTERV — A cap: Amortitzable 5 per 100 (1920).. 94,90
Banc d'Espanya
589'00
al d'Espanya.
245*00
El ministre dïSfllvr. — De vega- Arrendatària de Tabacs
Stat. Gral. Sucr.'-Obligacions 00*00
des convé recordar a lee persones.
»
» Ac. preferides
92'ÜO
E3 comte de la MORTUBHA. — Jo em
»
> » ordinàries
38'50
refereixo als fet». Deixo a S. S. el
42-90
cuidado d'ocupar-se de les persones. Franca-^
aO'M
La creació de l\Aimalato ded RU el Lliures
239'00
considera com una gran equivocació. Banc Espanyol Rio Plata
89*00
Sols es compendria aquest oàrrec re- Cèdules hipotecàries
tirant d aQH els mHifars. que no es
BORSA OE P A R I S
podèn avenir a coratfir ordrw d"»quest cap moro. D'aquí ve aquest con- 4 per 100 Interior Espanyol
000*00
tnuat anar l venir a les comandàtí» 100 Exterior
»
' 000*00
eles generals.
Accions Nord d'Espanya
OOOO
'O
Però, amb ésser això molt greu. ho
->
Alacant
000*00
és encara més l'ocorregut a la onaz oc»
Andalusos
OOOO
'O
cídentaJ.
Renda russa 5 per 100
OOOO
'O
c
4 112 per 100
000*00
Recorda la situació del Ralsuni
0CO.00
l'any I9S, reclòs, guasi vençut, 1 la Brasil 4 per 100
Banc Espanyol Rio Plata
OCO.OO
que bé en l'actualitat.
57*65
IPerò. enoara que el Raisuni f05 Renda francesa 3 per 100
2.592
persona fidel a ço tractat, seria tam- Accions Rio Tinto
bé una equivocació concedirli coPREMI de L ' O R
mandament salxmt que te cü major
(Preus de compra)
enemic del Jaüa. I això fe mott greu,
pròxima la iConfarèncía dc Tànger. Alfona
125*50 per cent
Recorda el •«seu criteri, que no és isabel
129*00 > »
personad únicament, de <apò Espanya L'ncee i mllges unces
125*00 » »
no podrà obligar-se a protegir la Quart d'unça
125*00 > »
zona dei Marroc ai en la dita zona
l|16d'unça
125*00 » •
no s'inclou Tànger.
Francs
125*00 » »
Els detegata espanyols en la pròxi- Dòlars
6*475 » >
ma oooferència tenen tm únic camí Uiurea
32*00 > »
a seguir: o es'n* concedeix integra
la ama. 0 ens recluta a las no«tn«s ) —
SENAT

Çàg. 'T2. — Divendres, 8 de jtmy de 1923

LOCALS

Observatori M e t e o r o l ò g i o da U
Universitat do Barcelona. — Dia 7
de juny de 1923.
Hores (J'observació: A les set, a lea
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar:
rer-o. res·s, 764'r.
Termòmetre sec: 17"8, ]8'8, i8'4.
Termòmetre humit: IS^S, 16*4.158.
Humitat (.centèsimes de saturació):
80, 713, 74.
Direcció del vect: SSE. SSO.. S.
Velocitat del vent en metres per segon: 1. 3. 2.
Estat del cel: Nuvolós.
Classe de núvols: A I K . N , . Fr.K..
Falsos C.AI St.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, 20'2·. mínima, !3'6; mínima prop
del sol: OO'O.
Oscil·lació termomètrica: 6 U
Temperatura mitja: 169.
Precipitació aquosa, des de les set
del matí del dia anterior a les set del
dia de Ja data, O'O mm.
Recorregut del vent en igual període: 83 km.
Observacions particulars: Boira.
El director. E. Alcobé
— Fosro-Gllco-Kola-Leoltlnat. cnra
neuras'.ènia. B. Domènech, Ronda de
Sant Pau, 71.
PORCELLANA
J. Llorens. Rbla. Flors, 30.
iAl carrer de Sant Andreu, el carro
j>úmçro 299, de Afonlcada. que sortia del de Sani Baldiri, vaf éíscr enyaStit per nn tramvia ! ya_salrir despe.r:acres.
F,l carreter Manuel Algote. de M
anys, va ésser curat al dispeneari, de
contusions ad iiraç dret.

CrísiaJleríes j L·Iorau.
.
-JOIES

R. FWW.i·

VILANOVA

U n i ó . 6.

Un utibà que estava de servei al
mercat de Sa-nt. Josep. \ a observar
que un individu disputava acaloradament nmti una dóna i s l ü va encaminar jier posar4ii pau, arribant en
el precís mcsneni. en què el dit subjecte treia un revòtver i feia acció àfi
disparar.
L'urbà 11 va clavar grapada al braç,
]i .va -pendre Tarma i el va portar a
la delegació. Manifesta dir*» franresc Martínez Alartïnez, de 57 anys,
habitant a la Voha de Sant Cristitfol.
. N o i / O f O C ' geladores de les mi• n c V C I Co Uors marques. Palles
gelats, etc. Llorens Germans, Rambia
de les Flors, 30.
— En època da malalties Infeccióees molts metges recomanen beure
l'aigua mineral natural VICHY CATALÀ que surt del manantlal a 00
graus de temperatura 1 està lliura
tels microbis.
A la via Layeiana. un soldat ciclista KÜ fer caure a Fortunat Mas, dc
7-i anys, qiii va soifrir ferides contu.-es al cap. van curar-lo al dispensari
de l'Alcaldia.

• LA LYSINE

es S t r / o 0 ^ !
No fa pudor, no taca, no és tòxica. En
aquests moments de veritable perill
per a la salut, la més elemental mesura de precaució aconsella la desinfecció amb un producte que, com I.ysine,
sigui eficaç, sigui ràpid i no ofereixi
cap perill en el seu maneig, ni empesti
com tants altres que són usats sense
cap resultat liíil per a la salut. De ven»
da en centres d'específics, farmàcies i
el seu laboratori de la L y s i n e , Diputació, 251.
Un grup rt amksd'En .Tesú~ Pinilla.
ha organitzat u n banquet dc simpatia e n son obsequi, pel seu recent
nomeuamenl per a la Gerència "de
l'Associació d'tCmprcsaris d'Espectatins* jubili .
f a c i s es C M e b r a r à e l vinent dill.ins. a dos quar'.s fle dnçs, a l'Hotel
d'Espanya, ou scxpcnen tlksts, com
• ixi mateix als teatres Romea, Tlvòli i Còmic, al local d? l'Asfociació i a l'Ateneu Barceioni.
1/KiibiHlaí de les Classes Passives
d«L Mfc^èteri Oflcial primari d'aquesia 'provincià-, pagarà al local
rie- cosium eits fOttí corresponen» i l
inea de inaig últim, avui i demà, de
ires a dos quarts de quatre de la
tarda.
En succesaiUà dies feiners, fins al
20 iiV .iisu. solament es pagarà dc
cinc a »et.

D'una de les caces que la Cooperativa de periodistes dè Caíes Barates f? construir a la Salut, han estat robades quatre portes.
Els lladres no s'endugueren les
parets per manca de temps.

LA VEU DE CATALUNYA
pr''senta «1 projecte à% pantà al riu
Ptancolt

ELS ESPORTS

Bl secretari del «Radi-Club Catalaa$a>. don Alfons Estuhlier, donarà una conferència al local social
d'onze, C. N. Mataró contra C. 5
(Plaça de Santa Aona. 4). demà pas- FUTBOL
badell; dia 22. a les ouze. C. N 5
— A U S E N D B O L U I A B E U · E Z A sat, diumengí, a les onze del motf,
badell contra C N. fiarcelóna.
Es la REINA de les CREMES. Reju- sóbre cl tema; «Amb quins mitjnns DAS1NG, DE BRUSSEL·LES • BARCE- Tercera categojrla. — Dia 10 de jim
LONA
1
veneix, embelleix i conserva el cutis. vaig començar a rebre la radiotslefoa dos quarts d'onze, C. 1|. m ^
No conté grasses. Inofensiva. Fi per- nií de París, i com, amb una sola
contra ÒUib de Mar: a les onze. c
•Demà,
dissabte,
tindrà
lloc
el
privàlvula,
rebo
la
d'Angiaterra»;
dfnfum. Venda en perfumeries.
mer paníi entre belgues 1 catalans, Sabadell oonira IC. N. 'Barcelona v
ertvin-ne el receptor.
esperantxse una tarda dc futbol mag- a dos quarts de dotze. C. N. Barce;,
Una veïna del carrer de Barbarà
nifica, donades les ganes que uns í !B.) contra C. N Aihlètic-Oia 17,
ha denunciat que un "-amic que vidos quarts d'onze, C S. Sabadell ç'a
altres contendents tenen dc- vèncer.
sita molt la casa. l i havia pres ditra C. N. 'Mataró: a les unze, CIudI
En
el
panit
de
damà.
l'equip
del
ners i joies per valor de 10,000 ptes.
Barcelona estarà integrat per: Pas- Mar contra C. N Barcelona (B ;
Una altra dona que viu ai carrer
cual. Planas. Coma, Torraíba·, Elias. dos quarts de dotze. C. N. Barcelv
de Santa Sladrona. ha donat part
Carcflla. Cíüla. Marti. Gracia. Alcàuta- (A.) contra C. N. Aihlètic. Òia 1
que una amiga l i havia pres també
juliol, a dos"quarts d'onze, C. N. m
La Universal h« adanirlt els drets d'exhí- ra i Sagi.
diners 1 joies per valor dc 215 pes- bicid
taró contra C. N. Barcelona a
per a tot el món dc la famosa pro-'
-Vbans del partit internacional en les onze, C N. Athlétic contra q
setes.
. . .
ducrió dc fintrip*^ i valent caçador H. A.
Snow, .Caçant' feres a t'Afrira», tínta que tindrà lloc un altre entre el F. C. óf Mar: 3 dos quarts de dotze, c
lia caaatt una veritable seosacié en cl mfm
i una selecció dels notainlis- Barcelona fB") oontra C: • N. Saj,
Vicens Oliver recorria la muntanya cincmatogrÀfic i <]ue ba estat unànimement Aguilas
sims jugadore que componen els dcll. Dia 8. a-dos quarts d'onre. 1
.
de Mòntjoicb, i home previsor, duia aclamada' pel públic :-• -.. :
Aquesta crrísinatl^ima pel·lícula, diu el se- quarts equips blau^rana.
N. Barcelona iB.) conira C. N. y
un rtvolver per a tWensar-se dels nyor
Carl tacmmlc, "Director de la PnïverL'ejuip que diumenge oposarà sl
a Tes onze. Club de Mar conti
atracadors,' si en trobava.
sal, serà oferta al mwcat ciíiematosràfic es- Barcelona al Darlng, serà: Plattko, taró;
C. N. Barcelona 1 A:i: - a dos qui,
I, en efecte, en va trobar dos que panyol com una pel-Ucula tTnivcrsai.
-Éts empresaris de pari» espanyola podran Planas. Sorroca. Torraïba, Sancho. de do'ze, C. N Athlétic contra c.
li van sortir en un revolt de! carai, i veurc-la
i contractar-la* a qtialsevol agen- Caruüla. Piera, Martí. Gràcia, Alcàn- Sabadell.' Dia 15, a les deu. c !
van començar per pendre-li cl revòl- cia
o sucursal de la Universal.
lara l Sagi.
Mataró contra C. N. AíMÈtic-, a j
ver i , després, 215 pessetes que tenia
Aquesta famosa producció. ha estat exhi1N0 jug En Samitier aquests partits onze, C. N. Sabadell contra Clab 1
a !a brftxaca.
bida al Teatre tEric dc Nova York durant
mesoa seguit*. presepta4a com a espès- per trdbar-se a Bilbao, represontant el Mar; a dos quarts de dotze, • C
Vicens Oliver se'n va anar medi- tre
tacte extraordinari i immediatament després primer equip df! Barcelona, en la fes- Barcelona- (A.) contra iC. N. Barcei
tant sobra Teflcàcia d'anar armat.
de. «Robin dels Boscos», de Fairbanlcs, assolint uq izit sense ' precedents, vçient-se ta de los bodes d'angent que cele&ra na i'B.'}.
el la^ós teatre sempre ple, mantenint el l'A-aèltc, d'aqueflla' ciutat.
públic" cl seu entusiasme fins a lu represenTols aquest? partits tindran lloc;
latió número dos cents cinquanta.
ASSEMBLEA
deïs Clubs esnientats en pi
La prcmn nord americana interpretant fi- - 'La. celebrà, extraordinària, la Fede- camps
Banc ürquijo Català delment
els sentiments del públic i fona- ració Catalana, diijous a la nit. L'ob- mer terme.
ra*ntant-se» sens dubte; en el valor instrucAquests campionats es fan per rèí
Capital: 26.000.000 de ptea.
tiu d la p^odudó, la declarà d'utilitat pü- Jccte de la reunió era ratificar el rè- jà de puntuació, adjudica nt-Sè 3 pm
blico, car a <a"p Mageü d'Història Natural gim dc llicències.
a l'equip guanyador i 1 a l'equip qi
ni porc Zoològic es pol veure ai apendre
Domicili social: Felayo, 42
El senyor Caibot. delegat del Barce- perdi; en cas d'empat, 2- punts
el que aquest extraordinari film enscnjra
Barcelona
Bis senyors Snow ban estat els primers'i lona, mestre en afers d'aquesta natu- cada equip. Ceqnip de més hóniïi
Apartat de Correus 845
els únics que amb la seva valenta expédi- ralesa, va presentar una proposició de punis serà proclamat campió. En
ctó, patrocinada pel Museu d'Oalclan, de
Telèfons:
Califòrnia, aconseguiren arribar i fotografiar que tingués la virtut excepcional d'és- campionat de primera caTegorla. c-,
A. 1111 - A. 2092-A. 256 A. 257
les feres açib una ' preeïsiíj pasmosa, als ser aprovada per unanimitat. Aisi que serà un panit únic, el guanj
Direcció telearaflca i telefònica:
seus propis cataus; Mo)tes fotosrafies estan IWssemblea transcorregué en mig da dor serà el campió.
altres a 'cent metres dels animals selv-atgfó,
CATOHQÜÏJO
altres a cen metres, dcé d'una barraca on la més beatifica banmonia.
s'amaguen el caçador i el fotògraf amb la
preposició aprovada consíSUeix, L·ikWX-TENNIS
Operacions bancàries de totes
seva cambra provehja d'un objectiu teles- si lLa
no ho havem apreciat erròniament,
classes
còpic.
La Comissió de Tennis del-Salm E
Agències a Girona i Mataró
Tot això fa qne aquesta estupenda pel-Hcu- a deixar als jugadors que encara no
la sigui l'única que existeix en aquest g*- haigln signat, aibsoluta llibenat per a port Club ha organitzat un cdneur
Delegacions a Palamós i La Bisbal
nere, ben diferent de iotes les pel·liculcs fer-iho pel clift» que més e\s... plagui per a la mainada, quedant, però, r
qu s'han' fet fins avni.
fal tan to», seny caixieta: que entre servat als fills de socis que no anal
A les vuit d'aquest mafí, al càtrer
Ha arribat de l'Havína ta celebrada i co- «plagui» i «pagui» no hi hagi confu- als catorze anys.
sió) sense necessitar la haixa .del
Aquest és el primer concurs di tç
de la Indústria, una biolcleta va t i - neguda actriu Carme Buxús.
cluïi on liguraren la temporada o tem- nis oíiclalmeni." organitzat per als p
rar per terra el noi Lluís Cervera
Montoliu, de 2 anys, el qual resuhà
porades anteriors; però un cop ha- lits amants d'aquest esport, t no c
amb la cama esquerra greument,
gin srgnat, ne podran tra^lladar-se ni dir que ha esiat molt ben reàul, ta
fracturada.
ara n: ]a temporada vinent; ni l'altra pels petits com pels grans,
ni la de més eriUà; -sense presentar a
Els partits tindran lloc diumenge \
Fou auxiliat al dispensari de Sant
Martí i conduït després a l'Hospital
La Violeta de Clavé ha organitzat la Federació la baixa i la llicència del nont, i es desenrotllaran sogonè l'o
Clínic.
per a disèabte. a les déu de la nií, Cliïb pel qual enguany haigin signat. d re de joc estalblen com segueix:
La bicicleia fugi, però uns tran- un
A les nou: Joaquim Busquets coit
concert en él qual cantarA Així. En Zamora," en A-írtut de l'aproseünts l i havien pres el número i ha bon nombre d'òbfes ti'aütòrs délpàis vat, pot jiígar el campionat amb l·iEs- Bulo Puiç.
estat denunciada.
A dos quarts de deu: Zu'lueta cont
i estrangers. Pendra part a la panyòl; l'Elías, En Sancho i En Surfesta él trió Vallribera-Farrarons- roca, amb el Barcelona, etc, de mane- Sagrera.
Davant de resfaciò de Magòria es Muntaner, els quals executaran un ra que l'equkp que els bU 11-gra na poA dós quarts de dotze: el guanyadi
barallaren dos individus i l'un va interessant programa amb obres de dran presentar en O] campionat serà el Carles Puig.
donar tal mossegada a l'altre que se Mozart, "Schumann i Grieg.
mateix de l'any passat, tnés en Platt- | A.les onze: Frederic Plafis contral i va eroporlar un tros dc nas.
ko, Carullla, Sandho, Bltas i algun al- guanyador de Zuluera-Sagrera
El pacient. Francesc Girona, de 45
L'empresari del Gnan Teatre del tre «lemenl nou. L'Europa' també el
AOd squarts de dotze: el guaiiyadi
anys, jornaler, fou auxiliat al dis- Lloeu, Eh Joan Mestres, que es tro- mateix de l'any passat, més En Garro- j de Busquets^iig contra el guanyadí
pensari d'Hostafranchs. 1 declara que ba a Londrew iSa contractat per la M ; l'Espanyol..., aqnest, llevat d'En de Plass-Zulueta-Sajgrera.
coneix solament de vista l antropò- pròxima temporada el famofe mestre Zamora, no se sap aanb quins clements
A les dotze Maria Teresa Busqui
íag.
Coates. considerat a Rüssia com la compta. Sembla q\if la major pan del contra "Yolanda Ohailly.
més. gran cèlebritat dels mestres; seu equip l'intagraran jugadors de GaÀ. dos quarts d'urta: J. M. Busque
Un sabater del carrer de.Sant Pau també ha contractat l'eminent di- lícia, Astúrieç i Castella. Veurem.
contra Henmann Plàss.
ha denunciat que un dependent seu rector d'escenjt rus Sanlne. que úlA les quatre de la tarda el guanyi
CORRBCDIT *
bavia desaparegui, amb 29 pessetes timament ha posat i n escena a la
dor de BuSqueifriPlass contra el
i 18 parell» de talons de i>aba1es.
Grand Opera de París, «KowantkiUnió Atlètica d'Horta- — Heu's aquí nyador de BanúsiPuigna».
A dos quarts dc cinc final del ca»
el
programa de la' festa organitzada
La célebrada artista Koutznezzoff
pionat de nenes.
per
aquesta
neva
societat
per
a
demà
ha estat contractada per a cantar
A les cinc fmal de! campionat í
•Fausií»' i «Els contes de Hoífman-, passat, diumenge:
iM les tres de la tarda: Infantils nois.
que cantarà
junt amb els celedels CluTís Unió Atlètica 1 Universal, Tot seguit es farà remesa dds p
brats artistes Trantoul i Jouraet.
mis als que en resultm guanyadorí
P1EBRES PEL1GR0SÀS
El senyor Mestres es dirigeix ara dfsputanl-se onze medaUes, present dia
26 de maig. Demà. a le5 deu,
del
senyor
Vergés.
a
Praga,
i
d'alli
a
Rüssia,
si
pot
Virucb. Sarampíón,
obtenir el passaport, rom confia.
ajequ'ip
la Unió estarà compost MOTOR
E«carlatina. Tifus,
Erisipcta, Influena.
per Garcia, Hernàndez, Sala, Albert,
bre puerpcral,
Troíou Armangttó. - Ens infonnfl
Segú, Bertran, Xarau. Gampmany,
•revra* tmaSfmm» of\
que el número de la «Jornada
Fondlloea, Guàrdia i Huguet- •
A les cinc de la farda: Primers porlSrt. dcdioBJt al 'mífeu Am*
BQ1SS0N BLANCHE
Publicacions rebudes equips complets d'ambdós club». dis- gué, l'aparició del qual es,aV8 anJS
ciada per avui no sortirà " ·
putant-Se la copa Ferret.
Constituiran l'equip de la Unió: el vinent dimarts. Obeeix aqa'
DlKStTO OtRt«AL
•Uo tanc submarí 6er al salvament dels Pou. Guerrero, Casanovas, Benejam, retràs a l'acurat, treball q ^ Z.
F GARCIA GUZMAN
vaixells»
El gran jonibr- de vaixells i
impressió requereix car es 1
6»"'» Cetalin» *
de valuojo* carregaments' perduts durant la Marco. Fernàndez, Nialel. Morros, Uz- ta d'oferir pel nostre volgW ^
guerra submarina, ha uMluit en el ràpid canga, Francieco i Veiçiés.
progrés a que han arribat d'algun temps a
Els partits es faran al camp de frare als deportistes. un número o*
aquesta banda, els mitjjans de salvament • l'Universal.
anmu sobM l'intíressant tem
grans fondàries.
Larevista"«Ibérica», en" son num. <8o, dó- Aquest partit és de desempat de U que tractarà.
na compte del* curteso» experimenta reea- dita copa, per la qual cosa anotem
litiats per Mr. Jesse Rçtio, als Estats Units, qut en l'anterior partit íaltaíven els
amb un «parell de I» Sí»* invenció que suConferències
posa un notable progrés «obre cels altres principals jugadors de la Unió Atlètisistenles U'ats fina avui.
ca d'Horta, el qual promet ésser iholt
LHnvïnt del senyor Reno consisteix essencíalcúent en una campana, submarina mun- dispuiat.
Demà lindrà lloc a l'Acadèmia de tada damunt un tríctor les rodes de cadenes
Taqulgrafla de Barceüona (carrer Pa- sens fi del qual, com les dels tancs, li MARÍTIMES
lau. I ) , la inauguració del cide de permeten moure's al fons del mar.
El tractor o tanc submarí treballa admiCampicnats de Catalunya de Waterconferències a càrrec dc don Manuel rablement
D i e s 9 » 10
al fons del mar,' i practica oriLueugo, delegat regi d'Ensenyament ficis als cascOt. nàüfracs. per amarrar-bl polo. — Organitzats per la Federació
els
flotadors
aptopials,
amb
els
quals
s'aPrimari, i que per malaltií del dit
Catalana de Natació Amateur, t i n senyor hagué de suspçndro's el mes consegueix pujat-los a flor d'aigua
dran lloc enguany, i llur inauguL'esmepUda
revista
publica
una
curiosa
passat.
informació fotogràfica d'aquest important in- ració se celebrarà eí proper diu•
menge, els Campionats de Catalunya
El dit acte lindrà lloc a dos quartt vent.
— «Faqia*. Revista tècnica de publicitat. que cada vegada adquireixen raég ürn.
da vuit del vespre.
Núm. 11.
— «Llavor», portantveu del Pomell de Jo- portància. Amat (A nombre d'equips
ventut «FeTtns atalant» Súm j .
Inscri's.
Al Cemra de NaiuraH dè Tarra— «La Actual!da<) Pinaacicra». Núm i.o;^.
L'ordre dels partits i dades és el
— Revista del Centre de Lectura de Reu».
gona i la W a Comarca, diumenge,
següent:
, ,
So.
dia 10. dol corrent, a les onze ' del Núm.
— «Xnevo Mundo». Revista it-lustrada. NúPrimera càlogoria. — Dià 29 de juma".i. donarà una conferència, per mero 1913
liol, a los dotze. C. X. Barcelona con.-(cord de la Junta Directiva, el seu
—«La Industrie Meulurgica». Núm. jj.
tra C N. Barcelona.
— «El r·.o·ocifro». Núm l i j ; .
'president En Joaquim Bordons, so— «La Semana "Fitt·hcíereà·- - Núm. ïtí.
Segona categoria. — Diu 8 de julir;.
hrt la ixopoTtirtcia i beneficis que
— ButUíti de Fira Qflcial de Nostre*
a les ox\Lf-. C. N. Barcelona oontra
oer a ia comarca de Tarragoaa reC. N. Mataró; dia Ufc'.a dos quiír'.s

De' spectacles

Musicals

Camp de Les

fle Bnss
a ics mde a,

Pïg. ï j . — Divenares, 8 de Juny de 1923

C A VEU íffi 'CATALUNYA

ES T E R R E S
A L L O R C A
l Ajuntam·nt sSüa presentat una
yottoiò Morltt art la nostra lien— Els nous directius de l'Orfeó
lilorqul. — El servei postal aeri
Palma-Barcelona
la darrera sessió que va oelebrar
L-jsire Ajunta»rient va donar-se un
que demostra el molt camí que
, jet * Mallorca en el que fa
erènçia a l'ús d*
Uengua proen les reflaclons piibliques, iaqual
la no és sinó una' mostra de res\\e a l'ànima de la nostra illa.
•jue va succeir fou que es va
_catar uaa proposició escrita eu
riustra llengua Res no M fa que el
(Tüngut de -la .proposició tingués
i 0 menys impuitancia, j« que sl
beila té c«ma transcendència no
fcti-tament pal seu conungut sinó
ln jeva part exterior. 6s a dir,
ésser iedaotadaen la nostra llenset voltes secirtar.
aven la proposició dos reglque per això Jian merescut elode tots aqu^ls qüe estimen les
aifesiacloos de l'ànima autèntica
I MallíOta.
pn d'«íls —En Tomàs Muntaner —
ura (flns del partit maurlsui i és
Irebé l'únic de l'agrupació que
el mallorquí en les, discusoonsistorlols. .perquè els altres
^Utors mauristes (és diu que per
posició del Comitè} .parlen, en caso en una cosa semblant. L'hra
\:. En Tomàs Muntaner, antíc
tal dea .Col·legi de la Sepien••- un home que en toi moment
{it el batec del seu esperit de bon
JlorquL
eró encara "és més notable l'altre
de la proposició: En JauFont l Monteros. cap de la mlagrupació weyüerlsta, qui Ja
|-s fou batlle de Ciutat; i que des
sUló presidencial va Intentar
ure la paraula a un regidor pera^ueat volia... parlar en ma-

Forteza, l'actual batlle, de prou coaaguda història
E i dia de ia presa de possessió
1 dels càrrecs es féu una festa en Ja
qual eis dos nous membres varen
dirigir ia paraula a l'Orfeó, t»1- fe^1
En Quintana un .esbós del programa a eguir.
».
. .
Podem dir qjfe el nou president
està disposat a fer tot quant pugui
perquè l'.Orfeó. augmenil la seva Xa
ma i sigui una de aes millors entitats
ohonüs de les terres de la nostra
llengua.
L^na de les seives disposicions serà
segurament desterrar del repertori
• d» l'Orfeó aquelles cdhiposlcions que
1 no siguin en la nostra llengua, cosa
molt natural i lògica Ja que un Orfeó Mallorquí i a Mallorca deu haver de cantar en mallorqui
Creiem que en aquesta' ocasió l'enhorabona no sïta de donar ais nous
elegits sino mülor a l'Orfeó que s'ha
assimilat tan valuosos elements.

pi canvi que suposa «i que un se?r qu? la ai^'s creia separatista
[.parlar en "la nostra Uerngüa. signi
una proposició escrita gn la dita
Dgua, As ei que més demostra
Kolucló que s'ha í.ei a Mallorca;
' la- quai evolució cap la major
" de glòria als elemtnts regíooaftes per le ser\"a continuada carnnya i «1 seu .persistent exemple.

• •«
L'Orfeó Mafllotqui b à decidit renoels seus direcMus a fl de donar
empenta a l'entitat ohoral que
OÍVUI ]& més gloriosa història de
"ilorca.
al tai abjecte ha eSegit president
[nostre benvolgut amic el ferm reu.ali&ta N'Antoni Onlntana. acregldof del nostre Ajuntament,
f una de les vocàlies de Ja JunDriectivà ha elegit a En Guillem

A la ft s'ha rebut ja la noticia
que pel ministeri s'ha donat ordre
al governadors de Barcelona i Ba
lears perquè autoritzessin la represa
del servei postal aeri Palnut-Barcetona.
La Companyia Aero-Marltima MaUorquma que solament esperava
aquesta ordre està enllestint els da-.
rrers preparatius per una imminent
inauguració. •
El servei es •íaià mitjançant quatre hidroavions Lloré Ollvler de doble inotor, tenint de reserva- «jos hidres- Macchl i aitres que molt aviat
Vrndíaft de Tolosa.
Compta tamibé ip Companyia amb
un sen-ei de gasolineres per . en casos de desgràcia, acudir ea auxili
dels hidres; aixi-.com un servei de
coloms «missaígers· per _a fer de
correus des dels bidros a terra. Tots
els, bidros .porten radloteletonla. 1
les proves que s'han Xei han donat
bon resuatai. Tot fa esperar, doncs,
que aquesta represa serà ia definitiva instauració d'Squest servei que
tan bon fruit ha de donar, .en particular a Mallorca 1 Barcelona.—C.

La

Sagarra

CATALANES

Folch I Torres un j^ergami fet per
L a Costa
En Magí Serés. A les sis de la tarda, festa pa;rióiic« pels' Pomells en
VILASSAR DE DAiLT. — Temps ha
el nou teatre de l'Ateneu, on obtingué çoe els oríeonistes de Sani Josep eslloc la magnífica votliada. 1 un es taven treturosos de posseir una sedonaren alguns consells de forUtud nyera.
pel futidadur En Josep Maria Folch
Diumenge passat coronaren, els seus
1 Torres. A les nou acabà la vetllada aríhels i ireaalls amb la -Siova beneque resultà molt #splè(i<lida.
dicció. -.
^ ,
—El diumenge tingué lloc en
iL'esgiésia parroquial estava plena
aquesta mateixa ciutat un partit de de gom a gom quan va conienar l'Ofutbol entre els primers equips C. D. íici. amb ia popular missa de la «.MJBalaguer i Tàrrega F. C , resultant re de Déu de StSrla·. del mestre Rovictoriosos els darrers per 4 a 1
meu, alternant amb el ohor d'homes
a dalt 1 el de senyoretes a baix, cantant en 1 otertofl «O cor amorls». a
T A R R A G O N A
quatre veus. de M. A, Melvll. d'arec
te força sentimental i religiós.
Acabat l'Oílci. el senyor rector íéu
(Conferència de les 9 de ia nit]
la benedicció de la senyera, apadrinada per la senyoreta Na Maria Piferrer 1 En Josep Vives, qui regalaren
Cercant criminals
a l'ensems una grossa llaçada cataLa Guàrdia civil i la pelicia ba es- lana ; el senyor rector enaltí el cant,
corcollat els viatgers procedents de sota la Influencia que ba tingut semSaragossa. Per cert que els qui no pre per la religo l per lo plflria. maghan presenciat diuen que, en cas de nífica peror&dó que fou favoialbletrobar algun dels autors el perill fo- mem comentada per toíhom. anallira per als civil?, car amb el fusell zant tan solemne acte amb la pregàdins dels trens, no podrien pas de- ria a la Verge del Remei. mOsK-a oíerfensar-se.
ta e»pre;5ametit nel seu autor. En MiConcert
llet.
Divendres. 22. donarà un concert al
A la sortida, una gernació de vilav
teatre Fortuny de Reus Vorquestra sencs
espewva el pas d» la senyera,
Simfònica de Madrid que dirigeix él diiigint-se
a ia Plaça de lu Vila, on
mestre Fernàndez Arbós, cloem ei ci cantaren «La
sardana de le; monges»,
cle de concerts d'enguany.
d'En Morera; «Pel maig que ve* vmaLa construcció de là fàbrica de tabacs drlgal1. de J'annequin, i «L'himne, a
Senyera*. d'En Millet. essent força
Es a Tarragona l'engínqer de l'At- la
aplaudits, prlncitiajuient en l'Himne,
rendatàrla
de Tat»ai:s' do'i Miquel que
el cantaren amb una immiUoraQuesada, el qual ha manifestat a l'al- ble perteoció.
calde que un dia d'aquest cdTnehçaiA la una, esplèndid dinar de germarà la construcçió de la. fàbrica q'ie
ha d'inslaüar-Se «n la nostra «lutat. nor, servit per la fonda Puig. haventhi algnuns parlaments al final, canAltres noves
iant-se «£L» Segadors». l'Wmne cataHa mort el iitieht.' coronel retirat là de. l'Apei-Ies Mestres, essent la sodón Cèsar Escobar,, pare del vista de lista Anneta Puig. acompanyada al
plano per En Rotdós, regnant gran
Duanes d«l mateix nom,
—També és aijul èl delegat Regí entusiasme.
per a la repressió del contraban sePelicitsm efusivament els senyors
nyor Eohagüè. - - '
padrins per Mwer'presidit generosafesta, excedint-se aurtb el xam.
A les vuit .à'avui- Trt ha hagut una ment la cigars
per als ïtómes 1 jointerrupció en el Sjervei d'electricitat •peny,
ves, i -boniques capsetes de bom—Ha estat detingut Josep Villegas bons 1 carameh. per les senyoreGómez, acusat d'un lurt a una casa tes; a la Junta, per 1 èxit. 1 a En
Joan RoidOs pel seu desinterès en 1»
del carrer VentayoL direcció de l'Oríeó de Sant Josep.
—Ha pres el grau de Llicenciat en
iPer molts anys.
Sagrada Teologia" Mo?3*0 Marian Tubau. del Bisbat de. Vlcb.
—El senyor Cardenal Arquebisbe ha
L L E Y D A
suspès la visita pastoral que estava
efectuant per anaf a Saragossa, a
l'enterrament del .Cardenal Arquebis[Conferincia de les 9'45 de la nit)
be assassinat.
.
1

TÀRREGA. — Amb gran entusiasme s'ha celebrat la festa patriòtica
del Pomells de Joventut, amb la vinguda del fundador En Josep Maria
Folch i Torres.
Eren les deu del mati quan a l'esglégla van aparèixer les «amoses pomellistes amb el cap nevat, què sols
elles ocuparen la meitat de l'església.
L'ofici fou dit pel reverend P. Pu- B i s habilitats dels mestres han
jadas, de les Escoles Pies, directur recolUt a la delegació d'Hisenda els
dels Pomells, i el. sermó pel reve- sous del mes de imlg.
rent doctor Esteve jCanadell, canonge de ta Seu gironina. A mig ofici
—UlssabtQ donarà i.na conferència
e» repartiren recordatoris de la fes- al Saló de la Dipulacif el P. Antoni
ta, amb la visita espetltual de la Díaz. S. J. iretc'ant de «Les Custspatrona de Catalunya.
llanks de Reus dr.» -lel se«s''e \ I I
A migdia tingué lloc- l'àpat de ger- al XV.. L'acte és organitzat per la
manor, oferint a En Josep Maria R. Sócletat Arqueològica.

Ida religiosa

de nou del mati, I en et mateix altar, e< la Residíncia de MUsioners. al carrer de
•
diran miaces ca suCrasi dels agremiat» di- , Ripoll, 25, primer, primera.
r A le» cinc de la tarda. Rosari, tisagi,
funts
Salve,
visito
al
Santíssim
Sagrament,
acaDiumenge, la Congregació de FHIcs
de Maria de Nostra Senyora de la %!•..,• bament de la Novena al Sagrat Cor de Macelebrarà la seva funció mensual amb mis- ria J sermó pel Rnd. P. Antoni Soteraí.
Comunió general, a les vuit del ma- C M . V.. Superior de la Casa Missió de
^ l : El Sagrat Cor de Jesús. Sants sai , 'de
amb. plMLca preparatòria per un Pare de Gràcia, carrer de Cuello, í t ; .
üllem, arquebisbe i Salustià, confes- tl'Immaculat
Es suplica l'aSsiuMcia, carrer Matilde, 8.
Cor de Maria.
F; Santa Caliope, màrtir. — Demà:
— Santuari de la Verge del Carmel (Pa- Travessera baixa, u, Ctàsia.
Iniríssira Cor de Maria. Sants Feli- res Carmelites). — Via Uiagonal, xamfr»
màrtir; Ricard, bisbe i confessor, i Ufiria.
Ponotú mensual del Sant Kscapularl la
Inta Pelègia, verge i màrtir.
celbrar* diumenge la V. O. T., i Setmana
Wuaranta hores: Demà, a l'església Devota del Carme. A les vuit del mall hi
I Nostra Dona de Pompeia, de Pares hourd misaa de Comunió general. A le» s;s
de la torda e« faran els exercicis propis
ÉPittxins. Hores d'exposició: De dos del
dia. amb càntics, i sermó pel reverend
prts de set del matí a dos quarts de V. Rafel, dc l'Infant Jesús, Prior de la Co— Ha mort el degà de 1* Seu d'ürgeU
munitat. Acte «eguit lo reserva omb la be- doctor don Josep Caneu i Boixader. .
l't de la tarda,
nedicció dele ^antidsim, i s'acabarà amb la
Ahir, cl doctor Guillamet va practicar
missa de demà: De Santa Ma- proceasó per l'interior del temple, càntic de la —Santa
Pastoral Visita a leí Caputxines de
l'Himne a la Verge del Carmí i bes del
l^en dissabte, color blanc,
Sarrià.
Sant Eícapulari.
ort de Maria: Demà, Imatge del
— E l darrer número del Butlletí Oficial
— Al Convent de Religioses Carmelites Eclesiàstic
de Vich publica el «egttent su"isstm Cor de Maria, a Sant Just. Calcades
de Les Corts vestirà el santíssim mari : *
«oració nocturna: Avui, Torn del hàbit de l'Ordre la senyoreta Merc* Serra
«Pel g C de Jcsà»: Exhortació Pastoral
i
Coll.
demà,
a
les
nou
del
mati,
apadrifat Salvador d'Horta (a la parroquial
donya Antònia Coll Vda de Serra, de sa ejcel-lència il·lustríssima. — Sobre el
•santa Maria de Jesús, Grècia).— nant-la
marc seva, i el seu germà polític don Gui- «Dia de la Premsa Catòlica»: Circular de
l'excel-lentlssim senyor arquebisbe dè Sellem -Dominguer.
V H Í roni ' e ^anf J08eP Oriol.
villa : Carta de l'eminentlssim senyor carFarà la p r M k a el Rnd. P. Antoni Bclol- denal' seoretari d'Estat de Sa Santedat i cir|,e"le» en sufragi de les ànimes del
del Convent de Sant Antoni.
cular de sa excel-líneia il-Iasulsaima. —
p í ' t o r i : Avui, Tom de la Immacu- re,La guardià
de música del Pi cantariV la Carta Encíclica de S. S. en el tercer cen* Concepció, a la seva capella, Es- segonacapella
<M'<*a de Sagrament» de Ribera 1 tenari de la mort de Sant Francesc de Sa»', 155 CQràcia).—Demà, Torn dels la «Salve» i «Venl Cieator», del Rod. Masvi- les.
— Crònica da la Diòcesi. — Bibliogra{«ts Àngels i Sant Vicens de Paül, dal.
fies.»
L'endemà, o sigui diumenge, profensarà
^ mateixa capella.
— Amb motiu de l'assassinat del cardenal
a l'esmentat Convent la novicia Germana
Angçlina de l'Infant Jesús, opodrinant-la el Soldevila han estat dirigit» des de la nosseu pare don Valentí Sotervicens i donya tra capital al Govern i al Capítol de Sara:
•tfcl. S l S L · . ' 1 ' ™r*1IÇ-; «lorer» de Bar- Josepa Amargí» Vda. de Pujol, i predicarà
ossa, nombrosos telegrames de protesta 1
cíiebnrt
seva festa patronal en el P. guardià del Convent de Sant Antoni. Íf condol
r
P f - f l c "«nt Bematdl de Senat, el di» 10
— Han obtingut el gran de Llicenciat en
La
capella
de
música
del
Pi
cantar*
la
. Ï T 1 ' " * . • de» quarts d'onze d t l matí.
Sagrada Teologia, a la Universitat Pontifíprimera
«Missa
Pontifical»
de
Perasi
i
el
U ,
altar de la Seu. amb loienme
cia de Tarragona, paaaatn Jaume Sor Monp i » «ran orquwua, csacani-M ta Misaa «Tedeum, del seu Mtrc M. Masvidal.
— Demà, l'Estateeria del Sagrat Cor d» tosa, de Seu d't rgeU; el de llicenciat en
l
Asa^íl. de J Sancho Marmco. mesMaria obsequiarà la ?eva excelça Patrona Dret Canònic, En Trinitat Creos, de Vich,
capeiia de la Catedral. *ou la di
i el de doctor en Sagaada Xcòlogia, mossèn
. InateiJt «ne«re. Predicar* l'ora- amb els actes següents :
A dos quart* de vuit del mall, missa de Llorenç CuuU», de Utttflqoa.
mV*1
re»erend doctor Edoard Soman,
— Dilluns vinent icocaançarà a la Casa
Comunió general, amb plàtica pel reverend
L S L J J " * * ' » . . del Seminari.
dia n , a le« voTl i a doa Quart» , P. Ramon Cenover, C. M V., Superior de . d'Exwcicis de la Csw» de Sant Ignaai de

Bisbat

Mart sentida
Slia sabut, per un telefonema rebut al Govern Militar que en el 4afrer combat de Tizzi-Azza ha mort el
ïHestre d'Alcolelgé, fill del mateix
poble, don Josep Capdevila.
La nova ha produït un sentiment
general.
x

Manresa una tanda d'exercicis espirituals
per a seglars.
étL·. .
r - L'arquebisbe de Tarragona ha fet el»
següents nomenaments ;
Regent de Rocafort de Nalecb, reverend
don Francesc Duch.
Coadjutora ; de Riudoms. Rnd don Joan
Tarragó;
de Vimbodí, Rnd don «Geroni
Alxelà; de la Catedral, Rnd. don Joan Esteban.

Dels afores
Sant

A n d r e u

La processó del Corpus
La barrlaila barcelonina de Sant
Andreu de Palomar està preparantsè amb grau entusiasme per a celebrar la tradieponal processó del
Corpus Chiistl que. amb l'assistència
de les autoritats, sortirà de la seva
església /parroquial el pròxim diumenge, d ta 10. a les cinc de la tarda.
Totes les entitats catòliques de la
barriada es proposen assistí r-hi amb
llurs resçecUuij penons l acompanyades de músiques, posant cada una el
màxim interès perquè hi assisteixi
el major nombre de socis possible,
a fl que signi íórça esplèndida, aquesta bella prova d'amor a Jesús Sagramentat.
El penó principal ha esMa ofert :il
conegut metge Sr. Ferrer, fill de l'estimat, propietari andreutnc don Joan
Ferrer, el qual ha éedit Ks borlts

G

I

R

O

N

A

IConferincia de les 9'30 de la nl«|
Contra els atemptats
Fenl-se ressò de la indignació general per lots els atemptats comesos
i darrerament pel que ocasionà la
mort al cardenal arquebisbe de Saragossa doctor Soldevila, l'Ajuntamani, a proposta del senyor Rahola,
ha acordat protestar dels crims l expressar els sentiments envers les v i *
times, adherint-se al Missatge que les
coorporaclons de Barcelona han adreçat al govern.
Noves culturals
A l'Ateneu de Girona, accedint a
ta invitació de la Junta Directiva donarà aviat lectora d'un llibre
poemes inèdits, titulat «Més en/là-, cl
Jipulat a Corts per La Bisbal don
Suv&dor Albert.
També, per au* el novembre el
director del diari de Barcelona «Las
nòtfdàsa hi donarà una conferènfla
«obre «1 poeta extremeny Gabriel
i Oalàn.
Altres novos
L'Ajuntament de Figueres ha afbrdat ireure a subhasta la JnsiaHacíó
dtuiq maquinària aixecadora d'algun
al Parc Bosc d'aquella ciutat.
—Ahir morí. gairebé sobtadament el
propietari don Rafel Heras de Puig.
—Han signat llicència per a jugar
els partits de campionat per l'U. D. (i.
els senyors Fàbregas, Bosc, Feliu,
Prat, Pons, Alvarez. Santamaría. Carreras, Gauxla, Stamperi Ros.

•
L'Estalvi
Durant la passada setmana les sucursals de la Caixa de Pensions l
d'Estalvi han fet Juntes les següents
operacions-.
•Lleyda: Imposicions, 186.299 peBetes; reintegres. 81.039.
Tàrrega.- imposicions; 127.197 pessetes; reintegres. 98.751.
Balaguer: Imposicions, . 53.C20 pessetes; reintegres,, 4Í.849.
Cervera: imposicions, 60.953 pessetes; reintegres. 61.109.
Seu d'Urgell: imposicions, 32 569
pessetes; reintegres, <0.321.
Altres novep
La «Jetatura» d'Obres públiques ha
fet la recepció dels acopls dels quilúmetres primer al 13 de la carretera de Lleyda a Pont de Suert.
—i/Associucló de l'Adoració al Saptíssim farà els dies 8. 9 I 10 el Cinquantènari de la séva fundació amb
solemnes cultes a la parròquia de
Sant Joan.

al doctor don Josep BoguAà 1 a don
Joseip Dencàs.
El zelós senyor ecònom de Sant
Andreu, mossèn Enric Tutusaus. ensems que demana a tots els bons andreuencs l'assistència a la processó,
prega amb molt d'interès als veïns
dels carrers del curs d'aquesta, que
exliotmln les façanes de llurs cases
i procurin la major netedat al carrer.
El curs qu» recorrerà la processó
és el següent: carrers de Santa Cristina, . Santa Marta, Sant Andreu, Al
manzor, Agustí Milà, Sagarra, plu^-a
tle Marian Brossa, Servet, Sant Andreu, Sant Ildefons, Plaça dc éadal,
carrer de Nadal, Passeig de Fabta 1
Puig. Sant Andreu, plaça del Comerç,
Ajuntament I plaça de l'Església.
orno-

-

«

- .

-

Els catalans a Lourdes
La Junta d* l'Hospitalitat de Nostra Dona de Lourdes de Catalunya,
organitzadora dei Vuitè Pelegrinatge
a Lourdes, qüe sortirà de Barcelona
el 21 del mes que scun. ha rebut les
següents almoines per atendre a la
conducció de mulalts a la Gruta miraculosa: de la senyora Anneta Valentí, 125 pessetes; de doti Francesc
Ferrer, 65; de C. 125: de don VíctorI
Grau. trainvkin núiu. 1860. 1 d'Un
Devto. 10: de la senyora Josepa Ufiú
CaWeró, Mb; de N. N., lïü; de X. 33'75-,
de M.. ISS; de la sem era
Humet, lü.

Pàg. 14. — Divendres, S de juny de 1923

L A V E U D E CATALUNYA

VIDA MARÍTIMA I COMERCIAL
BORSA DE BARCELONA 8dteS
tlovlm·nt del Port t l dia 7

•

V A I X E L L S ENTRATS:
Vapor «ponyol «UuU«r Mendií; 4e C*rfeu^cnA, amb c à n c ü a ^cncrul
Vapor n v a o j o l «Cabo del Aaua», dc Sanl&ndrr, amb cAmsa acncral.
V.ioor espanyol K ^ p ian àegarra», de Santa Creu dc Tenerife i ejcaJe», amb clrregc
(encial 1 do» pateatgera.
I·ailcbot ••«panyol «Jovcn Anlonio», de S u tapola, amb u l l .
Vapur r-panyol iRey Jaimc I», de Palma,
gmb i-irrcga general i 10] paasatser*.
Vapor n r a o y o l «La Guardia», de Marsella,
» - . v à r r r i a ueneraL
Llagut c4iuia>oI «Virgen del Carmen PuCora», de Vinaroc, amb garrofes.
Vapor holanilH • T e l i n » , d'Alacant, jxab
Càrrega general.
Vagor espanyol «Cunera» de Valíncia, amb
Carrega general i m pasoalgen.
Vapor espanyol .Canalejos», ét Carugcaa,
• an.' r&rrega general.

L'ASSEMBLEA DE VALLADOLID

Ahir sortiren cap a Valladolid els
senyors David Ferrer i Bartomeu
Amenguel. respctlvamut presddenit
de l a .Comissió de Contribucions
i Impostos i secretari de la Cambra de Comerç I Navegació d'aquesta ciu'.at. per tal de pendre part a
l'Assemblea de iotes les Cambres del
Regne que ha d'ioaugurar-se el dia
n de l'actual, a l'esmentada ciutat.
Els temes que cal tractar en l'esmentada Assemblea són els següents
Primer. Problema del Marroc.
Segon. Reorganització de serveis
de l'Estat per a fer economies i obteDir de les funcions ei rendiment
útil indispensable.
Tercer. Problema de la desigualtat tributària.
Quart. Problema de la Inspecció.
Cinquè. Reforma de la Contribució d'Indústria i Comerç.
Sisè. Reforma de la Contribució

COTITZACIÓ ÚNICA DEL COL·LEGI D'ACENTS OC CAflVI I BORSA I EL MERCAT LLIURE D l VALORj
VALORS A TERME, — Al mati, • la Sala de Contractacions del Casino Mercentil, a fi de mes: Es fa •
Nords de 68'50 a 65'20 i a Q&'ir, Aiacanls de 72 25 a 72'4i i a 72-50, Orenses de IS'AI a Ití'lO I a je'lS, Filipinet a i a i
i a 227"00, i Transversal a'l66-50 i a 'er'OO.
i
A la tarda, a la Casa Llotja; Es fa de Nords entre e8'55 i 68'35, i tanquen a GS'-tó; Alacants de 72-50 a 72'5S i a 72»
Andalusos a Stí'SO, Orenses de 19'16 a 19 25 i a 19'20, Filipines de 227-50 a 230'CO i a 22975, Transversal de W % t
lb7'75 i a 167'50, Aigües de I23'50 3 12375 i a 123'65, i Regadius de l'Ebre de IS'ÜO a 1875.
I
Carrera sessió. — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de latarde. o fi de mea: S'ha opera' J
Nords de 6S'50 a 68*35 i atiB'41^Alacants a 72-40. Filipines a 22975 i a 230-00, Felgueres a 5S'50,1 Regadius Ebrean
DIFERENCIES DE L E S OPERACIONS A TERME
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati. es baixa 0*40 de Nords. 0'15 d'Alacants i 0'30 d'Orerteil
Da la del mati, a la d* les cinc de la tarda d'avui, es puja 0 05 de Nords, 3'CO de Filipines, i d'Atacants es baixa O-nl
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
VAIXELLS ÚKSPATXATSr
Francs, 4270; suïssos, 119*30; belgues, 36 80; lliures, 30*65; lires, 3 r i 0 ; dòlars, e'fS; marcs, 0'0I2S, i corones ODIS^
Vapor tspauyül <AUianibra>, a a b círreAL COMPTAT. COTITZACIÓ DC VALORS NO INSCRITS ENCARA CN CL BUTLLETÍ OFICIAL
ga grnrral, cap a Bilbao i « c a l c s
VAIXICLI.S SORTITS:
Grans Molins Bascos8 "U. a Qò'50.
Barcelona Tractionand Light Power 7 " I . . «1921». a lOCSO,
Mines de Potassa de Súria 7 " i . , ' • 88*50.
Barcelona Traction and Light Power 7 0|0, pref., a 1C9'00.
Vapor•iulià «Oaaizctti», amb carrega general i t r l u t t . cap a Gtaora i rn-aJea,
Gran Metropolità 6 V a 100'00.
Barceionese de Navegació 4 112 V ' a 35-00.
dintUM*.
Vapor npsnyol c-Jagunto.. es llast, cap
General Tramvies de Barcelona 6 "lo, * a 10075.
Setè. Reforma de l'Impost del Companyia Espanyola de Colonització e ' u * •Bo'&a
• Cortgena.
Hotel Rit7.7 "lo. • a 86-00.
Foment d'Obres i Construccions 6 0|o, * a 9475,
Timbre.
Vapor espanyol . T i n o » . amb r i r r e g » geAjuntament de Sevilla 6 0|0, a 95*85.
neral, cap a Cartagena i escalen.
Vuitè. Reforma de l'Impost dels Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 99*25.
Vapor r·panyol «Albambra», amb cirreg»
Productes Pirelli 6 "u, • a 87*00.
Transports.
Ferrocarrils de Catalunya 6 0|0, a 9S75.
general, cap e Bilbao i escales.
S. A. Colònia Güell 8 "u, • a 94'2S.
Novè. Reforma dels altres tribals F. C. Cremallera de Montserrat 6 0u, • 98'75.
Vapor espanyol .Rey Jaimc 11 >, amb <*rrega general, cap a Mahd.
'
que afecten le» classes mercantils 1
Obligacions
del
Tresor
Espanyol
4
ll2 o|0, • a 100-40.
Vapor ripanyol «Segundo», ca llast, cap
industrials.
#
* Cínov»,
(Reproducció del Butlletí ORcial)
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xei la seva Intenvenció en els treballs rència interessants aspectes qne meque es fan quant al projecte del con- reixeren alguns, ésser incorporats a iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiíiiiiiiíiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiíiiiuMiiiiiiiiiiiiiiinii^
tracte <lé! treball i al propóalt d'in- les conclusions deflnltlves.
trcduir-íii el control obrer.
Producte fosfatat Sant Jordi, a 60 GENT, d'En Rusifloi.
panyola del mestre Rafel Callej».
ADOBS
Pou eletgU representant de la Campessetes els 100 quilos.
Es despatxa a Comptadurti.
LAS MARISOALAS
bra en la Junta del iPort, don Emili
'Dia 8 de juny de. 1983
Decorat ! vestuari exprofé? M
Arnau, per haver cessat raglamentà- (Informació de la casa J. Esplnàs,
Teatre
T í v o l i aquesta obra. — Diumenge. 3 la ' f i
ríanient en el càrrec don Josep 'Atrde Barcelona)
da. L.\ MONTERIA i LAS MAKI^-|
menteras.
Companyia de sarsuela i opereta
Superfosfat d'os de mig a 1 per
1^3. A la nit: MANOLITA L* n-'l
PIXEDO - BALLESTER
S'assabentà la Cambra de les ges- 100 azot 1 I8,t0 d'àcid fosfònc. a is
de! Teatre <le la Sarsuela, de Madrid. QOE QUE ES GR-tN B\RCELG>AI '
tions praeüeudes prop del sçnywr m i - pessetes els 100 quilos, a la fàbrica
OAS MARJSCAIAS. - La « « ^ g l
Ah-ui, divendres, grau funció en
nistre d'Bstat, en vista de les mesures
Superfosfat, de calç mineral 18/20 Teatre Català B O M B A
que ve, « t r e n a de ESTUDIAWM
que s'adoptaven en els ports de Nova per 100 d'àcio fosfòric soluble, a 13
HONOR
i
BENEFICI
Avui, divendres, aies ^cu de la nit.
(tres actes), de Poal Aragall i J * l
York I l'Havana quant als valxtiB pessetes els 100 quilos, sense envàs.
de
l
a
primera
tiple
còmica
ADÉU A BARCELOXA '
Castellví, música del mestre
*\
procedenu de Barcelona, per consldeVICTORIA
PINEOO
Superfosfat de calç mineral 16/18
bas.
iDE ,L'.\S DELS Ü^-LLSIONISTES
iar aqoastport infestat i de la respos- per 100 d'àcid fosfòric soluble, a 12
Nit,
a
les
deu.
escollit
programa.
CL ORAN RAYMOND
ta de l'esmentat senyor ministre, do- pessetes els 100 quilos, mlnimum deu
sarsuela en dos actes, de Paso 1
•Extraordinària funció a benefici del La
nant notícia dc les (protestes que ha- tones sense envàs.
Abati, mósica de! mestre Luna,
T e a t r e Novetatfl
taquiller
RamuD
Jomet.
Insuperalile
vien íonmulat i'ambuixador j el miSuperfosfat de calç mineral 13/15
EL ASOMBRO OC DAMASCO
nistre plenipotenciari d'Espanya a per 100 d'àcid fosfòric soluble, a 10 programa d'illusions, pel ORAN RAYTemporada d'estiu de 1*3 I
per la senyoreta Pinedo, senyora RosWaabington i a l'Havana, davant pessetes els 100 quilos, minlmum dea MO.ND.
Gran companyia cómicodrain^tM |
dels Governs respectius, per la persis- tones sense envàs.
Oemà, dissabte, debut del colós d^ sy, i els genyors Ballester. Uoret, Aletència en l'adopció de inesures tan
l'Escena Catalanu, N'ENRIC BORRÀS. rta, etc. Cbor generaS. Cos de balL '
Teatre Lara de Madrid
Sulfat d amoníac 20/21 per 100 nitròReposició de Ja rotista cómico-UriJnjusttftcades.
CL FERRER OC TALL
gen. a Cü pessetes els 100 quilos.
ooJballohle.
en
u
n
acte,
cinc
quadros
Director d'escena
'Pixeu-yos en l'anunci especltdlLa Cambra felicità el senyor minisNitrat de sosa 15/16 per 100 nitroi apoteosi, de Manuel Femàndei i
Ricard Simó Raso
tre de Finances amb motiu de Ja pu- gen, a a 44 pessetes els 100 quilos.
Teatre Català B 0 B B A mestre J . A. Martínez,
blicació del Reial decret que ha rebaiSulfat de potassa 90/92 per 100,
Avui
diveníres. nit a les
QUE ES ORAN BARCCLONAII
Telèfon 3500 A. — Demà, dissabte, a
xat l'impost de nanspom sdbre pas- equivalent a 49/50 per 100 de potassa
d abonamem Moda. La coy^i.
tres quarts d e d e u de Ja nit. Debut per Jes senyoretes Pinedo. Agulla. cera
biWgers, rebaixa que havia estat sol- pura, 33 pessetes els 100 quilos.
en dos actes dels senyors i . 1 •
del colós de l'Escena Catalana
li--itaUa insistentment p«r la ConpoMir. Conzàlez. Labrón. Gómez, etc, 1 var-.: QuinKero
Clorur de potassa 80/85 per 100.
/acló.
els senyors Ballester. Fuentes. Bruequivalent a 50/51 per 100 de potasB O R R À S na. Aznar, Aliaria. La part del per- L a e s c o n d l d a senda
i La Cambra aprovà un dictamen de sa pura, a 31 pessetes ets 100 quilos. E N R I C
la Comièüió Aranzelària relatiu a les
Matèria orgànica còrnia natural amb la magnificà obra d'En Frederic sonatge
• \ \ N D l \ a càrrec .del popular actor i el sainet en un acte de SA"
nombroses observacions formulades 10/11 per 100 azot 1 2/3 per 100 àcid Soler,
C ase ro,
EL FERRER DC TALL
quant al prafaeie d'iudex^R«f>ertori foafórïc a 40 pessetes els 100 quilos.
PEP MARQUES
CONSOLAR AL TBISte
per l'aplicació de l'aranzel vigent, i
Nltroglna Sant Jordi 6,10 per 100 •'Mçstre Jordi». ENRIC BORRÀS, pre- Present d una formosa flauta .per a
un altre dictamen da la Comissió d Ex- azot, a 25 pessetes el sac de 70 qui- net-hi part, entre Altres «laments de acompanyar eJ graciós coupiet que
Demà tarda, a les cinc, n ^ í n t I
pansió Ecoaòmfta motWat pel graivàr los.
la companyia del Teatre Català, les canta la senyoreja Pinedo.
nòmic. LA èsCONDiDA » - ^
men imposa: a r«rtrada als Estats
senyores Maria Morera, Esperança or- I D amà, dissabte, a les cloc de Ja CONSOLAR AL TBI TE ^
&
(Jtuts dc l'arrel de la regalèssia.
uz, i els senyors Aimerlcb, .Guitart i i taxvia. Butaca. 4 pessetes. Qt'E ES deu. El major èxit de ran)' ^ &
Torrents —Diumenge, a Ja tarda, EL
LA ÜEY.-Diumeníe, iwda[>
tíà'ajprcvami Anafcneni. nombroses
d e F . M a s S a r d à FERRER DE TALL. A, la nit, la for- i GRAN BARCELONAH i LA MONT>v
ti^rtifleactons «neses a lasUtttcies de F i l l s
MADRIGAL DE LA CüMB^
RLV
NK:
QUE
ES
GRAN
BARCELOmlcUtMe creació 4$ N'Enric Borràs. INAÜ, i estrena de l a sarsuela en dos CASA DE LOS MILAGROS _
(hfferenls ^utiats i «aees comercials
S0, Rambla del Centre. 20
TERRA B A I X A . - Dilluns, i A B O N A
d,«niest»4^Ça»
VALORS - CANVI - ÇiifOüa
| actes, de Josep Telleache, música esEs despatxa « çíxnDt*àut*'

'.y**.

8:

h

i:

I

Espectacles

1

C S V E U D E CATALUNYA

; £ D O R A D O

Temporada d'istiu
prasa artlstice ARTUR SERRANO
compsnvia d'opereta 1 sarsuela
ZUFFOU-PiEKA
i . , ! dtvendree. dia 8 de juny d*

fcamxT

DE

IA COMT>AL\VB\,

Lr» a les deu. 'Jrandiòs èxit dc
f .lidlda opereta en tres actes. «1
L^r dividit'en Jos quadref. oriL·i <]« C«rl«« Aliens Perkuis. muF j e i mesUf A.evedo. MAM.\ FEI l D ^ decorat nou dels notablts
taOKràfc Olalla 1 í*aàtor, Riqulsf vesluari de ratTeclltjuia uosa
iulia- Fi de festa per la ^enyora
rFOÚ· (PXV C i t a r à coupúets.
La dissabte, debu de la gran ComUia dramàtica de l a insigne acI NL\R<jARIDA X1RGU. Estrena do
[comèdia ea 'tres actes, de Semfí
taquiti Alvarez Quintero. CR1SL1NA.

ÍEATRB

NOU

jupanyla de vodevil líric i sorsuela
L'ída ipei graciosiesicu primer actor
SALVADOR VIDEGA1N
|nil. nit, a tres quarts de deu. PrlFfEGO!: segon: la sarsuela en
[acte i tres quadros. de Paradas i
lenez, música d·' Vela i ftru, L A
ICHAARA, per les principals parts
I companyia, .segones tiples 1 conwreer; EL REGALO DE BODA.
kiomentad èxit de- broma.

teatre V i c t ò r i a

oon^tanvia d'opereta i sarsuela
ZURFOLI I P1E.SA
fcf?tres directors i concertadors:
uuel Faixà 1 Goratid Tuutàs.
lemà. 9 de >any. Debut de la comlyia. Tanda, a dos quarts de cinc:
laiut popular. La comèdia on tres
Vs I en prosa, de Tu-lstan Bfmard,
I u de Joan Josep Cadenae
PIETUT C VFE
t. a
deu. Primer: L'entremès
IS.VNA DE SO.. Segon: L'opereta
|t:es actes, deis senyors Femer de
Fuente i Ailens Perkins. m ü s k a del
tte .vcavedo
.«AaU PBLICIQAD
ni passat, diumenge, tardo, a dos
Itts de quatre. Primer: «Maflaua
bcb. Segon: »Peiít Caffé-. Tercer:
|Valle de Au*6-. Nit, a les deu. Priiftfatnà íeli''i'dad·. Segon: «El
pe de Aas6>.
otes Es despatxa a compia/luria 1
telèfon, essent ei numero 4589 A.
neden anul·lats eis passis de. Vanlior temporada, l les persones que
Icrsguln amb dret u tenir-ne se serlan passar a recdlllr-lo a l'aüminls-

IdO.

EATRE

CÒMIC

Rívui, vespre, a dos quarts de
pt, la saruela et tres actes ML'JER
PE1NA.

LD ORA D O

amb so» jienial creació
Dissabte, nit.
, .
, ESTRENA
ae ia graciosa farsa alemanya.

ESTRENA de

CRISTALINA
jGran Teatre Espanyol

pepcta Díaz de Artigas

n

A LA LLUM DEL DIA

ESTRENA de

interpretat pt-r |iil< SVILSON..
l.'eiK'isBdora comèdia

CRISTALINA

JUGANT

Teatre Barcelona

PALA CE

AMB VIDES

creació de .•Mahina Longfellow.
i "Norman íUKklnql*».
La cumèdla "

Telèfon 5U A.
,
GOUSEU DE VARIETAT*
TEMPORADA l'Hi-ü
.Wül. vesçre, a les deu. Prajetció de
notables peilícules La gentil ballarina MARIA PUOL. La famosa troupe
japonesa FI JI. Els aplaudits artistes
TRIO PLAXATS. Grandiós èxit de la
emmetn cançonetist» MARIA CONESA. Repertori nou i exclusiu Ríquissima presentació t u decorat i vestuati. Succés de la formosa cançonetisia
de costums regionals OPELlA OE
ARAGÓN.

«ELL»... I ELS

Aplec de la
Sardana
Diuin'irge. Jv dc juny
Mati, i \\L·1\1DREW\. rard.t. a
Lt>> PLA-XES. Nit, a ta PtcV^V D t
Ç\T,ULUiNYA.
í La Prin. ipa' de rvn-jada
I Cobles: > Antiga P»^ de FijuerPs
I
( Principal Barcehmiiia
! Esbart ile Dansaire- Pàtria, del Po3)le Nou. Servei extraordinari Ue tieus
<entr« barceiuuu 1 Les Planes.

PIRATES

magnifica creació d *
ILAROLU U.OYD
Cinquè capítol de
VINT ANYS D E S P R È S

continuació de «Bis tr«s inoaqueters».
La suggestiva novella cinematogràfica

F

EL VALEN(
per EDWARO HOOT GIBSON

Segon round de la sensacional pellicula d'aveiitiu'es
'KID ROBER1 > coniru KELLY-SK.LU). RAPIDO-KELLY. creació de
REGINAL DENNV, l'acior predilecte de la joveniut femenina neoyorqnina.
ESDEVENIMENT
La grandií^a comèdia en 4 ports
EL FLIRT

obra c t o de la bellisslma actriu
CUEEN PERCY
REVIST A-PATHE

Diumenge, extracrdUiàries sessions.

Frontó Principal F n t i M

B

O

L

Campionat de segona categoria

• •

.

•

-

—

•

-..MHW-M»

AMICS DB LA BUSICA

LA OA8A DE DíSPESES

T

Granollers-.Atléuc Turó, camp de

EL PREU DEL CANVI

-

Rambla de Catalunya. 37
El saló més confortable
de Barcelona

juny de 1 9 2 3

TURO
PARK
PASO
D E MODA
Sensacionals atraccions, e n t r e les
qnals figura el simpàtic i admirable
N A N
P A Q U I T O
Avui, tarda. Putxinel·li»
per als nens.
Cada nit, ooneerta por l a
Banda ds C a ç a d o r a de
Barcelona. Café-Restaurant de primer ordre. — Nota: Per al vinent diumenge lia aconseguit aquesta empresa
la repetició del

SALT DE LA HORT
degut a l'ovacionadissim èxit que va
úbienir tan emocionant salt.

per iHaroW Lockwood».

CINE

PATHE-CIHEMA

U

F u a i r r D E pRaMOfaio
Diumenge, a dos quarts de oloo de
la tarda, camp de l\Europa:
AViBNÇ DEL SPORT - MAlRTlNEXC

Gran Saló de Moda
A/vui. dívendies, dia s, nit, progra- K U R S A A L fte Salo
mes
coiossals
Cinc èxits: Les TEMPLE OE LA CINEMATOGRAFIA
gracioses pel·lícules còmiques. HÜ
Saló de reunió de famílies distinTEL .MODERNISTA i EL PROMÈS A gides. — Orquestrina Suúé.
Avui,
CRÈDIT. La comèdia l'N FILL \IU iiivriiiires. grandiós i selecte prograDEL. La diverüda RONDANT LA ma. Gran èxit de la formosa comèdia
fiHOMESA. Segona jornada de la RONDANT LA PROMESA, per l'artisgran aèíle fraiicesa Gaumont EL ta .Rllem Percy., ACTUALITATS
PILLIOEL PIRATA, lituiada l i CÀS- GALMONT. UN FILL MODEL d©
TIG, 'pets reuitiiv-nals anUl«« Sandra grau broum, i l'éxit ifiés sorollós
Alilowanoff, AUne Simón HeratM i dc la superproducció de la M^tro,
Georges Biscot.
DONES FRÍVOLES (exclusiva d'aquest .salól. obra mestra de 'Rex Inpran., dlrectír df ELS QUATRE GEDE L'APICALIPSI, inferpretaSaló
C a t a l u n y a C«ETS
i<> rnagistiaJ ;pel.s eminents: anisws
Gron cinema de Moda
«Ramon Novarro. i .Bàrbara-la-Marr»,
Avui divendres moda selecta, el és la mUlor historia d'amor, portamillor
programa de Barcelona. da . la pa·i··uia
2 jjrans exclusives. -2: succ&s colossal
del Programa Ajutia: QL'E FA EL INTERESSAXT: Malgrat l'exce»jlu
TEU MARIT?, deliciosa i flna comè- cosí de l'excluíivltat de DONES FRÍdia Veritable Joia d'an. pel molt VOLES, regiran els'prous de costium.
simpàtic artista Douglas Mac Leon. projectant-se a les sis de la tarda i
No deixeu de veure aquesta pre- a dos quarts d'oiuç de la «üt.
NOTA; Avui, divendres, i demà, disciositai. Exit sorollós: LES NOCRS
DE M i riA NIT (exclusiva Ciaumr.m •. sabte, de sis a vuit. es despatxaran
grandiosa creació d'art dc Lo U'iiis- butaques nujneradé» per a la sessió
síma i genial artista Rfcia Jolivei. espeiial de les sis d* diumenge.
MONO AVIADOR, fòmica. Dininenge
nit, grandiós acontelxement, la miCine Princesa
llor pel·lícula de la temporada: EL
Granvla Layetana
CALOR OE LA LLAR. exuaordinària
Tocant a la Plaça de l'Angel •
exclusiva de la famosa marca Realart. la' més luxosa presentació es- EL I.OCAL MES FRESC I CÒMODE
Avui,
drvendres. Moda. CORS
cènica que s'ha vlí*, magistral creació de «Agnès Ayres», «Theodor Ro- HUMANS. L'OBLIDADA DELS DEUS,
bens i «Milton SI1L*, tres eeirelles per Geraldine Farrar. LATREVIT
de la cinematografia. Preus cor- CUPJOO, broma continua. 1 segona de
LA VALL D'ORAN.
rents.

Interpretada ip^r LES MORAN. La
interessant cotrièdla en tres parts

GOYA

Uiveiidre». I cada dia
SESSIÓ MONSTRE
tontirma dn Jo* quarv de quatre
a iloí/^- de la nit
L'intereísant dnima americà

MARGARIDA XIRGU

eatre Poliorama

Companyia DÍAZ - A R Ï i a ^ S
v
ALTA COMtDlA
avui. <ttv«ndres. a les deu de la nU:
J
REAPARICIÓ D E

Avui.

Df-rna. d-issabte, 9 de juny

Avui. divendres, dfa 8 de juny
AJ dos quarts de deu de la nit
EXIT SENSE PREt-EDENTS
DEL PROGRAMA AMERICA
EXTRAORDINARI
Integrat per pel-licules de la
UNIVERSAL - FILMS
La graciosa cinta cómicu. en dues
parts

JEATRÈ

Gran Vio Lnyetana. 53.
Telèfon 589 A.
Davant la Caixa de Pensioni

E L D O R A D O

Companyia de vodevil
S^PERE
1 DERGES
tTut, divendres, dia 3 de juny. Nit,
[les deu: CLAVE. Dissabte, tarda:
K MANICURA DEL AMOR (2 actes)
p t U E N A de EL SECRET DE LES
jlFS (2 ades). Nit 1 totes les nits.
I-AVE.

IOMPANYU DE COMÈDIA del
|-ATKE INFANTA ISABEL de MA1D. Direcció: ARTUR SERRANO.
dJweBdres. 8 de j u n y de 1825.
a les deu: ESTRENA A BARCEJïiA de la comèdia larsa en tres
|J*S. de Hennequln i Coolus, odapfció espanyola de don Frederic
fparaz,
I L PABAISO CERRADO
IDema dlssabt tarda: Matinèe po^"lar EL PASO DEL CAMELLO. Nit
PARAISO CERRADO. — Dlumenf. tarda, a dos quart» de cluc «Secf i e^eciai, SECRETO DE CÜNFEi EL PARA1SO CERRADO.
despatxa a compiaduna. - Tefon 4134 A.

PATHE-PALACE

El expreso de Turquia

1 5 . — Díveodres, 8

Atidreuenc - Uuro de Mataró; - amp
cari ruatges, e^S pessetes. Impostos
compresos. — Despatx tle localitats: del irartln·Mic.
TRquilla del Teatre le Novetsis. Cen- 1 Catalunya de Badalona - Hoapitatre de l^ocalltats i Taquilla dc l'Hi- ' leuc, camp de la V. E. de Sans.
pòdrom. — Senci d'autOronibu*. desEls partits de eegona categoria code la Plaça d.- Catàlunya à l'HIpò- 1 «nenc^n a les quatre de la tarda.
dr.mi i vlceve. ;a. Preu. l'SO p e s ^ f s , Per entrades i localitats, als campí
ca
trijecte.
Servei d^ Restaurant i de joc
Bar.

E l genio alegre

Domà, dissabte, 9 de Juny

[MARGARIDA XIRGU

P5g.

Dilluns, dia 11 de juny
Clausura del curs 1922-1983
EStUEV'-ENBtEVT '.MUSBCAiL
Audició integral de la

N O V E N A SIMFONIA
DE
BEETHOVEN

Orquestra dels Amics de la Música
QRFBO QAT.AL.\
Solistes: Andreua Fornalls. Concepció
Callao. iRmili Vendrell. Sandr.i Grinf
DIRECCIÓ: FR.'VNOESC PUlOIPALAU DE LA MUSICA CATALANA

PARC'
L'espectacle
Barcelona

més nou de

P I S T A DE G E L
Esport de moda. instaUat al
gran Casino, amb esmerat
servei de Cafè-Restaurant i
salons especials per a 'banquets, Jazz-Band Verdura.
TRES SESSIONS
DE PATINATGE DIÀRIES
D'onze a una. especial pef
a lliçons. De sis a vuit tarda, sessió Te. Patinatge genertí i llicous. i exhlbloió
per la belliísima professora
AUle. Else Derksen i cl notable yrulessoi- Mi Angola.
Cada nit, funcioiiauieiit de
les atruocions d«i Parc.

CARRERES DE CAVALLS • H1P0DB0I

Avui, nit, a mi «juart d'onze. Grandiós partit de p»oia a cisteila. VI- S€TE DIA. DIUMENGE. 10 DE JUNY
A dos quarts de quatre de la tarda.
CENTE I ICHAZO contra ARGOITIA
i PALAU Després es jugarà un segon Preus: Lüurc circulació, 10 pessetes
Entrada general, l'íS peeseies De
partit per aplaudits pílotarls "

E s
en

l ' e d a t
q u è la

s'ha

dona

40
anys

d'inclinar!

Edat crítica

Epoea perillosa
per a les Dones

En molts casos la persona sofreix
calor a la cara, sufocament, m l granyes repetides, estrenyiment, de-1
bIMtat, angúnia o neurastènia, L w
pèrdues són irregulars, blanquino-,
•es, de vegades molt abundants, po-1
dent arribar fins a l'beinorràgia.
Quan s'acosta el moment de la seva
aparició els fenòmens congestius
augmenten d'Intensitat l originen
greus Inquietuds. La sang pertorba-j
da demana que se l'ajudi, i s'b*I
d'escoltar el seu prec. S'imposa un I
regulador de les 'uncions uterinesj
11 a aquest efecte el cos mèdic re-j
[comana sempre l empleu del

RICHELET
D E P U R A T I U

'l'ús regular del qual durant aquestl
' periode crític restableix normalment I
les regles fins a l moment que aquas-l
tes cessen a poc a poc, desaparei-l
xent totalment a la fi i sense dei-1
! xar cap pertorbació ni malestar. L'eflcàcia d'aquest medicament s'exerceix encara amb més rapidesa 1
amb seguretat absoluta en el tractament de <«s crisis reumàtiques i I
gotoses, manifestacions varicoses
(varlces, úlceres varicoses i flebltis), malalties de la pell. impètig,
granallades, herpes eezema. pso-1
ríasi. etc.) que constitueixen el trist
acompanyament de les dones en
.aquests momenetes crítics.
Cada flascó va acompanyat d'un
fascicle Il·lustrat. Es ven a totes
les bones farmàcies i drogueries.
Laboratori L. RICHELET, de Seda:;. 6. rue de Belíort, Bayonne
(França.)

Resultat segur

ANÀLISIS MODERNS D'ORINA

Demanr» el foDet lUostrat
Dr V E L L V E . i :„íss*oi A.ix de la
Facultat dc Fat-nacía. Feroaitdo.

C3

CASA

I W

CATKCTTWÇa

BASTIDA

Passeig
GRAN BASAR

V S O

d e Gràcia,

DE SASTRERIA SISTEMA

9

1 8
NORD-AMERICA

Aquesta casa liquida iotes les existències per donar lloc a una gran trasformació dels seus negocis,
i la immensa fama que ha adquirit per haver fet impossible tota competència amb ella quedarà Justificada, aprofitant ara la baixa actual per a realitzar l'esforç d'oferir, en el ram de sastreria, inoïts
aventatges al públic, en Novetats, Robes i Tall, de manera que els compradors, amb modestissimes
quantitats, podran vestir-se a mida tan bé com si acudissin a les més famoses i luxoses sastreries.
O f e r i m

r e b a i x e s

de

m é s

d'un

5 0

p e r

l O O

Vestits pcrfeccionadíssiím com si fossin fets a mida amb robes de gran xic i tall anglès.
Vestits dc fil d'estiu a 15, 15 i 40 pessetes. - Vestits Uancta a 40, 50,65 i 75 pessetes
e b dc superior qualitat. - Secció a mida amb robo elegantíssímes estams dc gran xic
a 50, 60, 75 i 100 pessetes els dc qualitat superior: confecció i forros dc primera.
A base dels mateixos preus confeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport i Chambre, Vestits
per a platja, i Pijames des de 10 pessetes. Pantalons per a Tennis, de franelia, «esterilla> i seda crua, des de 10 pessetes.

S e c c i ó

C a m i s e r i a S e c c i ó

d e

des de pessetes 0*75
7'95
4'95
3*95
10
l'45

Colls fil, piqué i seda.
Camises pcrcal, cofl f panys,
„
blanques i color
Calçotets,
Camises a mida,
MMKOOa gorres

d e G è n e r e s

Mitjons fantasia.

d e

p u n t

des dc pessetes 0r50
"
"
2*95
«
10
l'95
. «
l'45
"
2'95

seda
Vestits interiors.
Samarretes jumcl.
Elàstics gran moda,
10.000 capells.

Eo te Secció de Sabateria, models selectes rdasses de gran luxe i molt sòlides. En les Seccions de Corbateria. Bisuteria, Mocadors. Marroquiner
i PerfnmeriB trobareu gèneres d ur. gust selecte i preus baratíssims
Ets- asseouibles preus qae regeixen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, segons sigui le importància de la compra, amb
màquines-dWaitar, perfums, carteres, bitlleters, moneders, pintes, raspalls, botons per ais punys i agulles de corbata. De tot això la CASA BASTIDA
en té grans estocs.
Eíscfieats que de foraestaot vulguin proveir* casa nostra, mrhan ds fer més que enviar 50 cèntims en segells i els serà enviat, a correu seguit,
catàleg amb mostres per al vestit que vulguin, figurins, un centímetre i detalls d'un sistema que els permetrà pendre s la mida ells mateixos.
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Lraun A aariLLES, HEXIC I NOVA TOBK
El vapor
MOMTEVtOEO
«citiià el d £ •% de» juny de Bueetona, el « de Taliada, al S8 d« HUags 1 el 30 de Cfcdla cap
» Nova.JEbrk, Havana, 1 Voracroa.
& rwvot
ALFONSO XII
eertirà el dia 17 de juny de Bilbao, el l£>de Santander, el SO de Gijón 1 el 21 de ComBa. capa
HaVana I Veracmi. Adinet-cirreea 1 paMat«e cap i Coetafimrart Pacífic amb traí bord a Havana.
UNIA DB VENEZUKtA. OOU31ÍB1A I PACIFIC
El vapor
BUEMDS AIRES '
sortirà o>dla 10 dejonv de Barcelona, el dia Ude VaMncia. eI13 de Milaga I ol 15 de Ckài%
c*p a Lee Pataiee, Santà Crm de Tenerife. Santa Crnc de la Palma, FuerioEIco, Havana. La
(iosyra- Poert&GateUo. Chraoao. Sabanlll», Colón i pel Canal de Pasaimí a Ooayaqull, Callao,
Hotlaado, Artca, Iqalque. Aotofsesata 1 Vaüparadis. Sortida de Vallparadis el 12 do cada mes
tornant per Is mateixa rat* fiu a Laüuayra i d'allí a Puerto KJco, Canàries. Càdiz 1 Barcelona.
U M A . DE BCENOS A1KE8
R'Ttgm
REINA VICTORIA EUGÈNIA
«rüiit el-dial de juliol -Je Barcelona, el Sd·Xàlaaa i-el < d«>-C*dl« cap a Santa Cnu de Te cerBe, Montevideo i Baesos Airee.
U N I A UB SKBKASDO PÓO
E l vapor
CIDOAD OC CADI2
sortírà el dl» IS- de Jony de. Barcelona, el SS de VaüneU, ai 17 d'Alacant 1 Car ta ge o*. I el SO
de Càdt&capa Le* PabDeB, Santa Cru? de Tenerife, Santa C n u de la Palma, altre* eacSle* Intermèdies i Fernando Póo.
SERVEI A FILIPINES I,-POSTS, ÜK XXHA I JAPÓ
El vapor
1SLA O E PANA Y
sortirà de Caninya el di»-9 de iatíol, cap a Vigo, Lisboa k<iriix -d'oivsürt irà el 13 cap a Cartage-
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Aquests vapors admeten càrrega en les eondietons « é s favorables, 1 passatgers als qual?
la Companyia dóna allotjament 1 tracte eiunerat, com ba acreditat eo son dilatat servei. Tots els
vapors u nen TeleüTafia sense fils.

5.000

^itio.iàlMttto

X i n x e s
F à b r i c a de Flors, Corones i Plantes
Tot el qne's necesaita per a fer-les
A n t i g a C a a a T . C O S T A S . P a l l a , 13 1 l ò , p r a t .
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E l perfum higiènic, desinfectant
I absolutament inofensiu
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allunya de
let habitacions aquestes
empipadores bestioles, que amb llur
fibló verinós escampen sovint greus malaltíes

REFUSEU LES tMITACJONS
1 Recordeu's-cnl
Z A M - P I - R O - N I

SE VE» A TOTES LES
DBOCOESlES I BASAKS

AGEOT* 4 ESPANTA : J. O R I A C H I €• : B A R C E L O N A

especialitat en les ds
E L E O TKOQUiKIO^
Bobinsts - Inst«l'l»cii«i
Reparacions
Xaqolnària Elóotrlci, 3.1|
<Antics tallers llaioliil
Corts Catalanes. 416. IMV
Lloguers

Vila d'esplèndida dM^W
a 660 metres sobro el «i™i
del mar, clima soc 1 WM
mercat ben proveït i ecM'l
inic, es llusaría pis J« ^1
deraa construcció i P'f «"I
per a la temporada d i»!*!
por tot l'any.
I
Ver a detalls dirigir-se « I
zles March 39, mag. de 3» J

desprès d'baver usat
OrSEOtlOIDA

SENSE QUE ELS MOSQUITS US MORTIFIQUIN I

ot*1

Ptes.

g u a n y a r i a
qui tingui

L'Antí-caUrral BORBONET. és el veritable espccfflo Acreditat per » curar en pocs dies la Coqnelucbe, lironquitU de
tota mena de tos de les criatures.
D i n A c i t c - Farmàcia de 1 autor, Carden, « ; Doctor AaL / i p ü b U b . oreu i J , Viladomau Kambla de las Elon

T R A N Q U I L S

anunciar

a'^cardoniI

C a t a r r o
I D O R A \ I U

a

als periòdics servint-se
de la
EMPRESA I D E A L
D'IHFOBHACIÓ
estalviareu temps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors, 16, baixos.
Telèfon 4863 A

P i n n n c de lloguer dsffljl
n a n O S renUnrom.U™ll
n.» 7& entressoi. C. WiGal

übaris indicats.
A més dols indicats serveis, la Companyia Tiaaxtl&núea té establerts els especlalsdela
a' Hora York I la I.inïa de Barcelona
ports del Mediterrani a '
York inoports
aFUipines. les Eortidee Nova
dels ijoals
són del Cantkfcrie
f s'aironclazaii
oportunament a cada riatce.

ELEOTSOKOTOlf
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A v i s o s

Gota

demaneu Hotel Colònia Puig.
Nohihaa la muntanya qui pugui competir amb el dit Hotel. Habitacions amb pensió o
sense pensió, pisos per a famílies, es lloguen per a dies
o mesos. Per o banquets o p& que es vulgui, demaneu
detalls a Rambla Catalunya, 52, pral. - Telèfon i£00 A.
Es

la reina de les a i g ü e s de

VALL

DE SANT

taula ia de la
DANIBL

El seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

" T r i u n f o

II

Venda en drogueries

Preíessor ie piano i solfeli
boíorvíx: Conaeil 'lo CÜUI. 301.
V e n d e s '

Vilanova i Geltrú
Al passeig de Ribes Roges,
prop del mar. en lloc cèntric i ulutoresc de la magnifica platja mediterrània, es
construeixen, per a la ver da. espleodids xalata, voluta de jardins i amb tota
clasée do comoditats- aigua
abundant de l'aqüeducte,
electricitat, telèfon, garatge, otc.
Pe.- a més detalls escriure a O. Vlvancos, carrer del
Teatre, nüm-15, Vilanova i
Gelorú.

D e m a n d e s

Tres
senyoretes
es casarien amb jovus de SO a 8S
anys,
si
pot
ieset trametin foCriades
tografia. Serietat. Escriure a
de tote* classes col·loco. Pas- inicials A. C. M.*, 2*31, Eupresatge Virreina. 34. Casa formal. «a Ideal d'Informació, Rambla
de les Flors. 16 (anuncis).
Senyoreta recent amliaiia
sense família ni nmistats, desitR E C L I N A T O R I
jaria trobar persona amb qui
Necessito reclinatori artístic,
rel no ona r-se. Ii«c- 4U7C, Empre- si pot ésser amb treballs d*
sa Ideal d'Informació. Rambla cultura millor, pro ea bon osde las Flor;. 16 lauuads).
I tat. Ofertes a < LA VEC> n." 3*i

Tapissos
pintats
La casa més important d'E»
panya. Especialitat en tapissos religiosos. Exposició perRianobt .ie ouadros a l'oli, gravats, oleogràfics, etc. Fabricació de marcs. Enmotlluras. No
compreu sense visitar aquesta
casa.
t. HOVTFALOOa
Boters, 4, final Portafsrrissa.

T O R R E
GRAjj
per a llogar a Sant Cupi
Vallès. Moblada i amb w'l
confort. Té garatge. plw\
llar. bauy, etc.. i
situada al peu dai /"ÏI
Raó: Ronda Cuiversiut. i ' I
1.*, d e B a l i d e S a i Taradell
a la vista del MonlwnLíg
moblats roscent «""^.'"'i-,»!
electricitat, aigua
d'arbre? , P ^ r ^ l
Binodes. Baó: Cristio». ' .
8.* TelC-fon Síí A
Ofertes
Seuyorera 3*81*,
a cosir 1 planxar a^00"^
Muntaner. 91. b o t i . : - ^
Dispeses

Seny0^^l
Boniques habita^
per aUogara totes»1
ple. Sl, S.on. i '
. — ,}
Aribau,
Habitació s o b ^ g g ^ ^

