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y el pro4>l«ma de la tranquílidad j de
la erandeza de Espafia". Vean si tienen
•I
e r a
l ' ú n i c
q u e
t e n í e m ! » «jos y oigan sí úeneu oidos...
L ' O D I
A
L A
L L I G A
Los momentos; sóu difícUes y son
•peiligrosoa. La mieva política de cola'tK>ra>ci6n sensata y pnfdente del reI 'ADM'LRABIvE article d'En Joan Maragall, que reproduí- gionalisuiiü de Calnlbó sulre un eclvpse.
LS memorables esdeveniments dels darrers dies, que consrem ahir, ha causat arreu una impressió profunda. Poques : Da ví«ja política, a la aíiilgTía usantitueixen una pigiha interessa ntíssima de la història; de Cano liene ese esujKbü ya... Però Ue- talunya,
vegades la mi del poeta ha estat alhora la veu del bard i la veu za.
ens demostren que la Lliga té dos enemics essencials, dos
ne una gran responsabilidad en estus
del votes en tan íntima i meravellosa fusió. Poques vegades aques- inamerrtos. la reíponSaibilfdad màs enemics que l'honoren amb llur odi.
ta meravella de la paraula viva ha culminat amb tanta excelsitud grave por qu* ha paflüfdo en muühlsiAquests dos enemics essencials són els enemics de la causa
mos, tlempos...
cn la intuïció profètica.
| Oios pongu tiemo en las manoe de catalana, que a Madrid constitueixen el nucli dels partits anomenats dinàstics, i a Catalunya formen el conglomerat de la U n i é n
Ja està fet. 1 ara ningú en vol tenir la responsabilitat. Tot- i todos...
Y ojalà el ilustre politlco reglona- M/màrquica N a c ü m a l ; i els enemics de la ciutat de Barcelona,
hom en defuig la culpa. Tothom sent l'angoixa adolorida de la ! U-sta,
llevada como shampre de su paincertesai Plana damunt de tots la inquietud punyent de la in- triotismo, de su amor a Catalunya y que volen la destrucció de l'ordre social establert a Catalunya, és
justícia. I tots patim la sensació anguniosa del buit. A tots ens de su amor a Espaia, tectlftiTue su a dir, la destrucció de Iji societat catalana.
criterio de hoy T \nelva de su acueramara el sentiment esglaiador de la solitud.
L'odi dels enemics de la causa de Catalunya a la LUga és
do para bieh de' todos y por el soprePerò l'alt exemple d'abnegació i de generositat no haurà sigut mo interès de la pàtria.
molt explicable. Amb aquell instint de l'enemic, que mai no s'enofert endebades a Catalunya, aquesta Catalunya nostra. Com ha Tots els altres diaris reprodueixen ganya, comprenen que k Lliga constitueix la màxima força ordit el President, les nostres coses són més fortes que nosaltres la carta del senyor Cambo i la í.-oinen-ganitzada per al triomf definitiu de la llibertat de Catalunya. En
mateixos. I per damunt de tots nosaltres hi ha l'esdevénidor i ten §9g>»3 llurs posició reapectlva. el resultat de les eleccions al districte segon provincial de Barla immortalitat de Catalunya. Si «era l'únic que teníem», el tecelona no veuen la victòria del separatisme, sinó la derrota de la
De «El Dia Gràflco.:
•No hay que ponderar la sorpresa Lliga, que és el que els interessa.
nim, sortosament, encara. E l tenim en la integritat de la seva
tia producido la decisiím del
vida i de la seva irradiació patriòtica. Tota aquesta irradiació ha ' que
També és molt explicable l'odi a la Lliga dels enemics de
deader» d'e la Lliga. En Barcelona,
estat una ofrena votiva a Catalunya, a la glòria i a la llibertat a pesar de que lantas cusas hay que la societat caitalana, que veuen en la força màxima de cohesió
todo glr6 en torno de lu
de Catalunya. La paraula sacrifici acut imperiosa a tots els lla- interesan,
actitud del seflor Cambó. Los Wrml- que la Lliga representa el més formidable obstacle a l'assoliment
vis. Fou nn sacrifici constant la seva actuació. Es un sacrifici nos de la carta son blen daros y de llurs propòsits de dissolució. Es per això que sovint coincicontundentes. No obslanle, cada eual
viu el seu absteniment.
en una mateixa negació anticatalana els enemics de la
i Juzga la decisiOn según sus «specla- deixen
ün sacrifici que ha retut ja a Catalunya el servei imponde- I les puntos de vista. Nosotros no qüe- nacionalitat catalana i els enemics de tota nacionalitat. Un marable <k cridar l'atenció del frívol i distret món polític madrileny r»mos. oi podemos, actuar de parti- teix .sentiment d'odi els ajunta. Que aquesta conjunció d'odis
distas nKísquuios. Miramos el casu recaigui damunt la Lliga, constitueix la màxima glòria de .a
anvers l'agudització del proble»ta catolàn. La veu generosa no fou ; sltnioidonos
en un plano de Imparescoltada oportunament a Madrid. Menysprearen la veu de l'únic cíaUdad y de interès coleetivo. ijue Lliga.
las normas de nuestro deber prohome que podia donar a Espanya un ideal peninsular. No vol- son
Però aquest fet imposa una doble responsabilitat a les forces
feslonal- Y en esít plano hemos de
gueren escoltar la veu reveladora. Aquesta veu que els anuncià reconòcer la mmensa importància catalanistes i a les forces socialment conservadores. Les forces
profètacament que l'hora d'Espanya podia passar per a no tor- que para la vida política futura de catalanistes faran un mal immens a Catalunya si es limiten a afey de Espafia tíene el aparnar maï més, però que l'hora de Catalunya,no passa... Aques- i Catalufia
tamiento d- una personalidad del blir la Lliga sense crear un instrument polític que pugui substituirta hora de Catalunya que inexorablement s'atansa en el misteri fe- prestigio del seflor Cambo, qut hn la eficaçment. Les forces socialment oonservadores demostraran
venido representando un sector tan una esgarrifosa vocació al suïcidi si deixen afeíblif l'únic instrucund de l'esdevenidor.
grande de la opinion catalana, que ment virtual de cohesió de la societat catalana.
desempefió en la {lolítica espaüola
los cargos màs elevades, y que ha
sefialadb toda una orientacíón «Volullva
ment fonamentats. 1 respectabilísslms,
C o m e n t a r i s
d e
l a
p r e m s a
íQué sucederà? iCuàles seran los
us han decidit a retlrar-vos del A la Jimta del Cens
afectos del acto de Cambó? Tal «z, que
preeminent que dintre la políy aj>arte de la senedad pública que lloc
tica activa de la nostra terra ocurepresenta
el
acatar
la
volontad
elec— i Déu vulga que no sigui perPROCLAMACIÓ DE DIPUTATS OE
O'iaa Notlcíero Uniíveraal:
sentante de una política, de. la políti- toral, un pe^onal pesUnismo se ha- pàiveu,
un temps massa llarg — tenen el , LA MANCOMUNITAT.
l» dtíl dia. — La ckeislón del seflor ca contemporíziadora, de esa política ya apoderado del «leader» de Catalu- gran
honor d'expressar-voe la profunCataúó renuncíando el a'eta de dipu prudente y sensata, alejada de todo fia El tiempo dirà.
da
pena
que el vostre gest els ha A les deu en punt del matí s'ha consradicalismo
y
de
toda
ésU-ideiKia,
íado y deílanando su ínçutíbrantaMe
Limiíèmonos
de
m
o
m
e
n
t
o
a
regiscausar,
ensems
que vos afermen tituït la Junta Provincial del Cens
propósi» de reürarse de toda aoclíui conscienic d- los problanas y de las trar el hetJho que abre un inlerrogan- la més sincera 1 entusiasta adhesió eleotorail. a la Sala del Ple del Palau
I poiitlta, üa oaiüsaào aoindisiíma im- aspiracionfò catalanas que creia po- te. tal vez pavoroso,. en los deslinos com a reconeixement de la immensa de Justícia, per a procedir a l'escru1 p!«íón en Barcelona. No se h^tila ddcinan resolverse pOlQjboraudo en la da la pàtria.»
obra que haveu fet en el batianle de tim general de les eleccione de dipu
cosa. No se puede dar un paso poUiiica general espaflola.
la nostra estimada Catalunya.
lats provincials celcihrades diumenge
I Pfr la caüle süx verse asediado a ,pre- Y esa püliuca. que con su gian auEsperançats
que
ben
aviat
el
clam
1 iarttas. sin oir cornentarlos, sin ser tondad imponia a pesar de todos los E l Casa! Nacionalista
iFing a dos quarts d'onze s'íhan anat
unànime del poble català vos de- presentant
Itósügo de la piSblica preocupactón desengafios, parece decim'Xs alhora el
els poders dels represencSi'lrà
a
tornar
del
Vostre
acord.
seüor Caiaoo que Ja considera poeo
el a«o del Eustre poditi'co.
d'Igualada
tants dels candidats l ímmediataimem
Vos
saludeu
amb
tot
l'afecte.
—
E.
I
recondamos otro acontecimlento viai>le, si no fracasada del todo. El
procedit a l'escrutini del disMarimon. S. Bas l Jordi. S. Morera slha
IPolltioo en los (atimos quince afios separatismo catalàn—esog quatro lo- Han estat tramesos els següents Mestre,
tricto U provincial.
G.
Tarda,
A.
Franquesa,
R.
lue iaya producido etfecto semejante. cos o cuatru cliiquïllos. como dícen enescrita:
Plpo. J. Vall, J. Puig 1 Mestre, S. Bo- iFel al qual, sense protestes nl
I .ï anaiizando ji bedho serenamente, Madrid—-que el regional ismo politlco
ma, B. Mas. J. Solé, J. M. Aguilera, incidents, han gstat proclamats En
Sr.
D.
Unís
Duran
i
Ventosa.
I sm apasíonamdento de mniguna claee. del ^fifior Camllxi halblia oonvertido en
J. M. Ollé, M. Maten, P. Carulla, S. Uuís Nicolau d'Olwer, per 6,925
Barcelona.
siejados de toda pcJJtica de partido. partido ewohitlivo, buscando una soCanet. P. Busquet, R. Vidal, B. Mun- vots; N'Armengol Pirig I Sals, .per
puestos los oios en el supramo inte- luclún armónJca para sus asplraclo- Honorable senyor: Catalunya, avui tané Solé, R. Muntané Solé. (Seguei- ü.T54 vots: En Ferran de Sagarra i da
i •« nacional, hemos de reconocar «que nes denlru del Estado espaüol; ese ^e- més que mai necessitada de patricis, xen les. signatures.)
Síscar, par 8.692, i En Joan VaUès i
I •ei'6 "na transcenaencla exlracrdina- paratiamo ha réSurçpdo y ha resur- eminents i Infatigables, a» ressentirà
Pujals, per 6.393 vota.
del vostre retraimeut en el consell
| - i de la çue qwzAs mamentàneaanen-gitío intensaanente. Negar esto seria polític
1E11 l'escrutini del districte UI prodel
porlantveu
en
la
premsa
vincial, el senyor Petx, aipodarat deia
Ei muahos 110 se daran exacta cuenta.n^ar la evfdencla
d'un
dels
mé^
iai
p
o
r
tants
sectors
del
candidalé d'Accid Catalana, ha for\7r ^ ^ s^yor Cartitoó es de una La declstón del seílor CaatíbO rennhr nacionalisme català.
i«'avetíad 3mDíí 7 "ene una significa. clartdo el acía y antinciando su -retral- Per això vos preguem queflxeul'a- L a U n i v e r s i t a t mulat unes protestes reserente a lea
Ittia 'íUe ^ d® bacer meditar a las mlentio, es un noble gesío de politico tenció en el voler del nostre poble, TclcBrama cursat al mlnlstie d'Instrucció seccions 28 del districte V municipal
sincero y honrada, es un bello gesto
. • i a la 8 dett districte VH, l han resulPolíti^"9*183reP,*6entacioIlfiS06 1* nuevo
que segurament serà expressat per pública:
cConscU Directiu Asiocinció Barcelonina tat
en la política de nuestros lium- unaninie
proclamats els senyors Ribas, per
estres Oficials « permet cridar atenció
rentegrant-vos al M
^o hemos de hacer alhora el elogio pos. Sus patriOtícas ilusiones de la lloc que plebiscit,
V. E. sobre llista (mico provisió escolesI 4.988 vots; Turró, per 4.728; Colomiheu
vingut
ocupant
i
que
establerta nou Estatut per crture-la. periu-' nas, per 4.367 1 Carabén. per 3.196.
grantíe sostenida y icngrandeni aeui'carie
dedicarle unos
I.uiBr«iior
i Cambí,
*^wx> m
uní Espafia
dicia! ensenyament. Mentrestant, estudia alpor el amor y la compenetración no haveu d'abandonar.
iti^ r < s ^ P^era clase. No potie-cida
tres extrems QUC considera no satisfan as- Pel districte de Vilatrasica-lgueiada
Vos
saluda
atectuosamçnt.
—
Josep
espiritual
d
e
todas
lae
regiones
.
han
piracions magisteri. — Gatés, president; Fislian proclamat, sense protestes, els
I í* i T^emos crear en la realitat
Morera 'Mestre, « Muntíiné Solé, G. garolu,
secretari.»
senyors Mart, per 6.320 vots; Pklh,
Be r^j(r^CrakniIemo albsolato del ilus- qnedado. sl no desvaliecidàs, nUHda- Tarda,
Muntané Solé, M. Mateu.
per 6.655; Guanyaíbens, per 7.347 l
d_P^mico. que seria una verdadera das per el desaliento o la descou- Josep M.R.Ollé,
R.
Vidal,
E.
Marimon.
flanza.
^g^a pana la patrta.
BaOsili, per 6.830 vota
P.
Busquet,
P.
Carulla.
S.
Bas
1
Jor.^.^J^mos de seflaiar —v ojalà Y eso es lo que han de comprender di, S. Canet. S. Franquesa, Josep M.\ Publicacions rebudes Pel districte Vüanova-ant Feliu
— «Càntics.. Manual dd Pftegii a LourI- s'ha proclamat, també sense protest if.^"*61011^ «i los més eleva- los polMccs de todew los partldos es- Aguilera. (Segueixen les signatures.) ; dem
. Esccl-lcni publicació de la Hospitalitat ta, els senyors íansana, per 6.540 vota;
I * ^ "?]05 PoUücos se percaten de pafioles y esa «s la sígnJflcación y esa
d
e
Mostra Senyora di- Lourdes de Cata-i M·assú, per 6.420; Baescfcs, per 6.396, 1
«1 .Jj. 3«riíflcací0n de lo becího por ee la transcendència del acto que co;
lunya.
fiSr
D.
Francesc
Cambó
Batlle
.•^r Gambo.
mentaonos.
— S'ha publicat el número 55 dels Qua-Mio6, per 2.062.
'El
derns d'eítudi.
Caanbò con su aoto—uno Honorable senyorBarcelona
L'acte ha duratfinsa dos quarts de
•-'^^CAiaM>representaS».re- deEllossefior
— Revifita de l'Orfeó Giacienc correspo-tres
i
eximí
patrici:
atetos màs pràcticos de su vida
de la tandaU ' ^ lito(ia;v1a. una lottmidaMe manent a aquest mes.
Els
que
sotascriuen.
socis
d'aquest
Caldí Cat2r!r!91 ca,a,1ana Era el venbo política—da la voz de alarma l plan- sal, assabentats dels motius, certa- — «la Veu Gracienca».
— iGiacuiv
^ ^ ^ a y era ademàs ei repre-tea nuevannent^ el prciblema calalàn
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Els seus afligits vídua D.* Remei Almirall, fills Maria Lluïsa, Maria Josepa, Lluís M." i Montserrat, germans Carme, Jòsep, Joan i Mercè, germans
i germanes polítics, oncles, nebots, cosins i parents tots, i la raó social Hijos de J. Espasa, en recordar als amics i coneguts tan sensible
pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a l'ofici i misses que, per a Fetem descans de la seva ànima, se celebraran demà, divendres, de deu a dotze, a l'església de ía Purfssima Concepció, pel qual favor els quedaran sumament reconeguts,
PER RESPECTE A LA SANTEDAT DEL TEMPLE EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
L'Excm. senyor Cardcoal Primat Arquebisbe de Tarragona i els il·lms. senyors Bisbes de Barcelona. Lleyda, Girona, Urgell, Vich, Solsona i Tortosa, ban concedit
indulgències en la forma de costum.
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N
E X P O S I C I C
1 VENDA DE

E x ' p r e t í d c n í de l'Imtüut Català de les A r h del Llibre
í*. c. ».)
La seva desconsolada vídua Anita Peris, geimans 1 germanes, germans i germanes polítics, nebots i nebodes, cosins i família tota, i la raó social .Tipografia Iot Acadèmica de Serra 1
Russell i llostltnt OataU de le« Artà delL·llbre,condolguts per tan dolorosa pèrdua, demanen als amics i coneguts que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin concórrer a
la casa mortuòria, Rosselló, '228. demà, divendres, dia 15, a les den "del matí, per acompanyar
el cadàver a l'església parroquial i d'slii a sa darrera esiada.
NO ES OONVtOA PARTICULARMENT
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Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Bambla d» Oanalatva, 3-4
B AftC ££. ONA
Apartat de Oorretn
ntun.A,1
I4530
Telèfons números. 4Í31 A.
14632 A.
SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver. núnv IS

Ulna Aliment poderós per a persones
delicades. E. Martignoie.·Escudellers.íS
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A C T U A L M E N T
obres de JOAN A. BENLL1URE, YAGO
CÈSAR DE SALVADOR. FRAY GALAN,
ELISI MEIFREN, ENRIC PORTA, ENRIC OCHOA,
LÓPEZ MORELLÓ. etc.
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diu que «n na. vida .pública mottíes ve- El senyo? IGLESIAS segueix solli- decidida en tot allò que es rif-rei" a contestaven alguns afectes al naiciogades el compliment del ífeure té la cltom camins per a Caldas i altres les actuals qüestione, entte les qual í aíàltsme: —El senyor Abadal, ptesi*
mateixa heroïcitat que el que ^jóna la llocs, entre jes constants .interrup- es compta com una de les més impor- d*nt de la Lliga es reserva l'actu l
Madrid, 13, 9-lG nit.
per la Pàtria. (Atitaudiments.) cions del «enyor Vincenti, qui insií- tants la concessió del supllestotl xe- SP la reservarà per molt temps.
El senyor MAESTRE mostra can- vida
comte de la MORTERA soüicita teix que ell sap compür amb el séu lallu al general Berenguer.
—Heu's aquí — afegia el senyop
£ai i demana la suspensió del deiat. viEl
ei senyor Maestre que U cedeixi el deure, i no necessita estímuls de nin- Swbra.aquest assumpte, el senyor Portela, que prenia part en la conÜ ministre d'ESTAT pecaba «l ütet tom
per a rectificar una aflnnactS degú per a procedir en úclen^a dels in-Bergamín no esta conTonne que e'- versa — una vacant de diputat .que
del govern a dir algunes perairles PAlt Gomissürt,
llegida pel ministre; teressos diel seu districte.
conservador no flsl una orien- no e» cobrirà.
oaaesta mateixa tarda, sense perju- U concedida la domanda,
el comte, re- (El senyor Iglesias s'ocupa d*a port partit
ració
inequi^-oca
Mbre la concessió En Daniel Riu, ho dit:
dicl que ei senyor Maestro continuí corda que el quie digué fou
que es de' Marín, 1 diu que és necessari que del suplícatori, i no
11 setdbla bé que —Quan el senyor Cambó ha ítt
Jamà el seu discurs.
lliuraran
fusells
als
caMenys
de
Beíerrocarril hi arribi, perquè é? el es deixi en llibertat d'acció els parla- això, les seves raons tindrà.
H PRESIDENT hi accedeix, perO nituzin, i que podien haver servit ei
natural de totes les ries galle- mentaris per a votar anjuella en un 0
Lluís da Zulueta deia:
tot notar la necessitat d'accelerar Iperquè una bala disparada per port
gues, i ho demana la defensa nacio- altre sentit, molt més tenint en comp- En
—Estic
convençut que l'actc d^cecl debat d* contestació al Míssage de^aquests fusells produís ía morf iiel nal.
te que, es?em. el senyor Beígaanin mi- nyor Gam
bo és un gran mal per sa
ja corona.
c
a
t
p
del
Terç
estranger.
nistre
da
Finances,
va
rebre
instrucCl
minisíra
de
F
O
M
E
N
T
tí
contesta
t,\ ministre d'ESTAT diu "que el El senyor MAESTRE continua el 1 diu que en les paraules dd senyorcions del senyor Sàncflíez Guerra en Catalunya i per a Espanya.
òíicuis del senyor Maestre i»a estat seu discurs.
El senyor Rodés suposa que la reIglesias sembla .surar una censura el sentit de fer al Senat qüestió do núncia
Ln teixit inconnex.
del senyor Cambó implica un
gaibinet ia concessió del suplicatori. canvi en
p
e
o
,a
l'orador,
per
00
haver
fet
p
e
d
s
Toma
a
cantar
les
gflòrles
dds
fela política de Catalunya.
Recull l'elogi que el senyor Maestre rits que Ualtaren a Tlzïi- Azza.
alstres
pobles
de
(les
ries
ço
que
ha
classes conservadores «s quedaha dlrlgt al «aisunl, porò la constar Com el comte de la Mortera. nega fet per Vigo, potser aHudim que ho Entre aqueOla aotitod 1 l'actual estàLes
ran a casa, puix no és prou forta
qM també mereixen alguna conside- que eil fwgl afirmat qu* una bala ha fet així perquè ís diputat, per la discrepància.
sitluació per apoderar-se d'aquelació els altres moros que Treballen dels fusells lliurat a als de Bemtuztn Vigo; i no és així, iperqnè el que ha Per altra pari, el cap del partit con- la
i els elements populars del caUn pro dels interessos d'Espanyay. pogués produir ia mort de Vaienzue- fet per Vdgo està Oposat a fer4io servador «ntén que en aquells mo- lles,
talanisme ingressaran a les fllea
No' \ol acudir als antecedents qna 1Q; «1 ,que dtgué fou que els fusells per tots els poble» l tots els ports ga-ments, quan la responsalbilltat de la d'Acció
Catalana.
decisió 11 aíanyia com a cap de gDI hi referit cl senyor Maestre de Drts- lliurats per consell de Dris-Er-iRlfíl llécs car .és una necessitat urgent.
vern, la seva missió era exigir la A Judici del senyor Radés, és Jnott
lEr-Ritíi i Drls-ben-Sald, perquè sap s'Hianra>ciguten els darrers combats. Ei senyor IGLESIAS rectifica,
Ique en molts casos és dlficU saber Discorre novament sobre la qQPs- £1 senyor .VINÜEMl diu que el ss- concessió del soplícatorl, l fer del dit difícil reparar la desgràcia que en
I on comença el cavaller 1 on acaba eltW de les mines üíenyes; i otereiX nyor Igïesias, més que per lu seva assumpte qüestió de gaibinet; però en la política catalana s'ha produït amb
aquestes clfcumtàncie?. en què la resdel cap d'els naolonallsíes.
ijüiidoler.
que en la ipròsima sessió fara noves
a GaStcla, parlà per intencions ponsaibilitBt del que succeeixi ha de la rellrada
El discurs del senyor Maestre s'ba übtjeiTraclons sobre el problema del amor
LA
PREMSA
DE LA NIT
polliiquos, i, perOTasagiïc-irtno li correspciídre a un altre sector polí;
reduït a ila lectura dç molts escrits Marroc.
Els diaris de la nit, com els del
plauen les seves paraules.
tic.
entf-n
que
ha.
de
deixar
en
lüberdedlquenda preferència.-de llurs
ji caries, però enfocant el seu punt El ministre d'ESTAT rectifica.
En canvi, ell porta r.3 anys repre-tat cada un dels senyors de la mi- matí,
judicis a Ja resoductú d^l senyor
de \1sta fora del terreny de la rea- Dtu una vegada més que no és cert sentant
la «provincià» de Pontevedra noria conservadora perquè votin allò •Caonbó.
llitat,
que eils fusells lliurats per consell de i constantment ha prociïrai. defen- que creguin ooraveaient.
«iLa Coirespondencia de ,,Eapa/ia»
S'ocupa (Wl rescat dels captius, 1 Drls-iEr-Riín hagin servit per a com- sar-la.
|dla ijue amb això no prettngué acon- batre als espanyols a Tizzi-Azza; S'expressa èh termes que exciten la El senyor Sànchez Guerra, qui des- atrübueilx T^sdeventoient & rasulmt
seguir cap pàgina de glòria, ni per però, fins swposant que hagi estat hilaritat de la Cambra en diriglr-se tituí el general Berenguer, no vol «s- de les eleccions .prov.tocJsfls,
responsabilitat de gabinet, es- £1 moviment seiparaíista — diu —
lu ell ni per al seu partit, sinó pura així, tothom SOÍP que en les guerres al
Jgles Las 1 dir-U que sempresuiriir
tranya al seu partit i que en sa ac- amb Jes seves exaUtacions SA les seràs
li simplement ralllberaaient d'un? es- colonials aquest fenomen no és cap quesenyor
paria
de
Oalícia
ho
.fa.
amb
mititud pugni considerai'-se com un pre- estridències, ha desbordat i'actuafiió
Ipanyois presoners. Amb tot, si aixo cosa exlraordlnàrin, 1 .no hi ha país res pOlíloqucs.
judici sobre q-üesaions tan delicades delregiemalísme,hàbil, decantat, alia
lipie el senyor Maestre na exposat Ho que ho pugui evitar.
El
PRESIDENT
ha
d«
íridarfll
l'acom les que es ventilen.
Ihagués dit abans del rescat, üaurla (El comte de la MORTERA aclareix tenció.
prooedlmente evolutS.us i de conquesIdonat mostres d'un gran consoL Avui que en efecte, potser no hi hagi mit- El senyor VINCENTI aoaba dient Es tracta do dos criteris respecta- tes progressives.
Lalrebé no té importància i solament jà d'evitar «ixò en les guerres colo- que porta 17 Cortsrepresentantel írtes que no tuTeclen la unió del partit En (^umbó, amb él seu innegíiible
la comoditat de parlar 1 jutjar 9 niala; però la repetició de tals fetà dístriícte de Pontevedra, sense haver- conservador.
temperament polític, atnb ila seva calosieriori ! amb Inoportunitat.
,i amb ja seva prepanacló. era
impedlr-lla el Govern. Altrament li costat mai una pesseta, i mai no A dltima hora de la tarda el senyorpacitat
Quant a l'oferiment del Ralsuní de pot
l'ànima ú- el cos del regionalisme dàimperdonaMe.
li ha sortit un contriucani. (Rialles.) Bergamln ha fet esvair el misteri del talà
frescatar els presoners, si s'hagués fóra
1 la seva voluntctí, de ferro impoque sosté amb el senyor Sànch-íZ
'El senyor ROYO VItLANOVA (don Alegeix que no admet per a la sevaplet
lacceptaí, hauria costat a Espanya 5 Ricard),
sava una orientació i una disciplina
que acaba d'an^bur de Ta- actuació eis estímuls d'aquestes hosts Guerra.
Imilions de pessetes.
Eeïgamín ha dit que es- a la Uiíga .^e Bapeelona que irradíiva
fersit, canta les ^òiies de l'exèreit àvinconsentos», que són uns bàrbars, tàE\jasenyor
cansat de veure com cada ve-1 la «s'va aoció arreu de Catalunya,
I El senyor MAESTRE; Hauria estat! espanyol que es troba n l'Africe, in- (Més rialles.)
L'apartament d'íEn Camb·i — ateIpreíerible lliurar el mlUó de diferto- fluxt d'un esiperit nou 1 amb una mo-lEi senyor IGLESIAS. — Demano .la gada que obre lo boca per a dir j! geix
no assegurem qua dKscWgut
Icia a passar per Ha vergonya d'Albu- ral exaltada pels recents i cruent» paraula per a defensai' els bàrbars. re? que cres-uí estar tUntre de l'orto- aquesíl—partit,
però pressentim que if
dóxla del partin conservador no ho
Icercas.
combats.
(Sefrueixen iles risllss.)
esügul, l per aísd ho. requerit el cemarà un gravíssim i mvíparaMa
a ministre d'ESTAT; — No faci fra- L'orador afegeix que duu una fer. El PRESIDENT. — Tota els dipu-senyor
Sanchez Guerra perquè publi- decaïment.
Ises sonores, que són causa de molts vorosa sallutacló
l'exèncit d'Aírt- tasts, com a raprssentants de la Na- qui el decàleg
per a saber El -aesi d«l Mnyor Cambó evidentIdesasírès epanyols.
ca per al Senat espanyol.
ció, pod«n defensar els interessos d'a- a què atenlr-sedeli. partit,
si ht esta confor- nrat. proclama no un fracfe de 'la
I lo wjfli <Ür que estic satisfet del Solltoita recompenses per a aquell* questa. N'o Pot haver-hl diàless entre me,
no sentir temors quan expressi | direrció .personal, sinó la derroía
jrescat dels presoners.
han s'han batut en aquests dar- eds diputats, nl pot tolerar que els la seva
opinió, 1 sf no íú està confor-i completa, at bé no confessada, del
1 Pregunta ai senyor Maestre si és que
diputats s'interpel·lin els ure ais alrers
combats,
i
demana
que
siguin
I partidari de l'acció civil al Marroc o 1leorrestfdes les deflocències que ha tres.
• me, per a rompre nmb el dit decàleg. partit que venia dirigint. Qui ha esl<Jç l'actuació militar.
i Aquestes manifestacions són molt : tat el fraoaasatf Allí es diu que a
observat en els serveis de Sanitat mi- Queda terminat l'Incident,.
-Madrid, iperque en els partits naotoI E» refíxeis a ço que ha estat dit litar.
I
comentades.
Ordre del dia.
|
nal^ han trobat una oposlcK» InTOÒ|ae les companyies mon aires.
'
S'assegura
qu^
ÍU
una
reunió
que
Pi iSfenral AIZPURU s'aixeca per a Jura el càrrec el senyor Blanco Badrble Ks aspiracions oatalames; 1 això
celebrat a última hora el senyor [' no
lo no sóc advocat nl conseller d'a> donar les gràcies afl senyor Royo Vi-joy, i el promet don Marcefll Do- ha
és .veriíat. EI fracàs dels reglonaSànchez
Guerra
amb
el
senyor
BerIquestes companiries minaires del Mar-llanova pels elogis que ha tributat a mingo.
(
listw
s'ha consumat en la pròpia Gngamln.
han
quedat
gairebé
d'aconi.
i
iroc; i per això puc dir iqiue el senvorIVxèrcit que està lluitant a l'Aírica, S'aproven alguns informes del Su- que ço que el segon demana no serà TaJunra.
N'o han fet cara amb resoiMac-stre s'ha fet ressò de calúmnies Quanta les deficiències apuntades, prem 1 dictàmens de la comissió obstacle per a trobar una fórmula lució a, Jes
exaltacions dels extremis•verament perjudicials.
procurarà corregí r-les tant com "pu- d'incoirsiat; biUtaís.
tes,
lamentablement
esgaiírlats en
que
resolgui
les
dificultats
aparents.
1 De totes maneres, és preferütóe'que gulS'eieg-eix
la
'Comissió
permanent
de
1
llucà
prèdiques,
i
s'han
acontentat
Hs moros passirr- ei temps explotant S'acoría que el senj-or Maestre con- Suplicat oris.
,
amh
seguà'
una
(políUca
d'«quívocs,
C
O
M
U
N
I
C
A
T
OFICIAL
DEL
M
A
R
R
O
C
lifiines que ^lí-parant eJ fusell.
demà el seu dtscujs interrom- També són elegits els tr£s diputat'^
feiit «quHibris difícils: monàrquics
Madrid, 14, )ü'30 ifiatlnada indefinits,
I Defensa l'actuació <iels moros que "tinuï
p
u
d
0x
fla
sessió
d'avui.
;
que
han
de
lOrmar
part
de
ta
Conacionalistes a Thitges, asDespatx
oficial
de
Guerra:
K/aden Espanya. 1 no consldena pre- El senyor So tom ayor" jura el càrrecmissió inspectora de les operacions
pirants 0 agradar «a todos lo.; SegisL'Alt
Comissari
dEspanyo
al
MarIcis examinar-los'ela antecedents.
] del Deute públic.
roc comunica 0 aquest ministeri: mundoS'. Nl la Miuncomunif.·it iïï doJ El president del CONSELL. — la de senador i s'aixeca la sessió.
Promet el càrrec de diputat, el se- A Ip zona oriental, el comandant nar resultats positius, nl en l'admiIponüca ,que sosté el minislre d'Estat,
muntclpaj de Barcelona ela
nyor Lleó Bencono.
IK ]a que ^patrocina ei Govietn.
CONGRES
ha pujat a les posicions al- nistració
regionalistes «n majoria assoliren noEs procedeix al sortsig de seccions. general
I El (ministre d'ESTAT es ^ci de la
tas
del
sector
tia
Tizzl-Azza.
reco13íS'30 nit Tetmtoat el sorteig s'aixeca la sesraciUtet amb quò la premsa recull El sanyor LNZA Madrid.
í tornant a la placa sen- toris encerts.
anuncià una inter- ; sió, després d'acordar que itenà es neixçnt-les
H" aquests moments totes 'aquelles in- peüació sobre Tèstaí"
se
novetat,
Barcelona està travessant de molts
de les mines reuneixi el Congrés en seceiws iper A la zona occidental, a darrera ànya
IWnnaiciona qne puguin desprimir l'«s- d'Almaden que per virtut
ençà una situació criticai Vfestíde la llei de a procedir a Telecció de comissions. hora de la tarda (Tahlr, fou incen- ma constant,
Wt ptihllic.
d,-; .les violències d'uu
1918 tai en llur funcionament autóEl CMnte.de la MORTERA. — Dema-nom.
l diat el poblat d'Erines Beni-Zeyvel. terrorisme que tó toU els caràcters
no Ja paraula.
Gomara, 1 a la matinada d'avui d'un terrorisme professional a sou,
£! aoijüstre d'ESTAT dóna lectura a (Desitja assabentar el país de la EL SUPLICATORI BERENGUER. — de
sortiren forces, muntades da la me- , Què haav fet els ajjemenis més si^nilitelegrama de l'Alt Comissari, se- greu situació que aquest estahUment OlOTAMEN FAVORABLE
halla, en la <Uia direcció, tirotejant 1 cats de fa política catalana per a acaa> w Sü^reda, qaí nega. amb pursula minaire travessa, tant en l'ordre inIVIadrtó; 13. 9'1Ü nit. l'enemic l tenim per ia nostra part, bar d'únà ^gada f>er sempre amJ>
•j nonor. que les feriries que rebé el dustrial com en l'wjnómic i eu ei vKxai s'iha reunit
aquest tràgiíc i perdurable estat d»
al Senat la CtWls-. quatre ferits».
^ t coronel Vattenzuela fossin pn> social
coees. salNant .Ja ciutat JJ'UTJ sobresió
encarregada
d'emetre
dictamen
uwes per annes esipanvoles lliura- Aquestes mines •súa awl un mal ne- sobre el suplicator! per a processar el
SOBRE LA RESOLUCIÓ D'EN salt espiritual continu i de l'aunenaça
°? als moros; i invita al comte de goci, ja que no .pocien .produir el neOAMEd, - JUDICIS DELS POLITIOS d'una paralització dels seus òrgan^
.general
Berenguer.
•Mortera que vagi ai Marroc a cessari rendiment a l'Estat, i, no res
Al Cpúgrés el tema de totes les més rttals?
aprovar·'ho.
menys han estat alterats els precep- •La. Comissió ha romàs reunida unaconverses
ha estat la resolució del TamK' en aquest problema, que ifn•mitaa
hora.
tes legalte com és el que a-egUla ia
senyor Cambó de renunciar a ia teressava els barcelonins en primíir,
Ha acordat dictaminar en el sentit seva
O omnte de la MORTERA — Es jornada de treball.
representació política.
però que també té preocupat»
SoUicita aïlgunes daíteí dal ministre de proposar la concessió del soplica- Els comentaristes lamentaven lo terme,
ï-, .m a«We d'un periòdic.
tots els espanyols, s'ha notat
torl.
de
Finances
que
li
són
necessàries
ten^^11* d^TAT. - Tot aixà per a la seva interpoUació.
«na voluntària abstenció, o almenv)
(L'acord s"Jta pres per unanimitat. decisió del senyor Cambó,
,t íí!.a í ^•campanya
una falta de rescílució per a atron-'
^omicaconví sistemàtica
8e ^ £1 ministre de FINANCES accepta El text del dictamen en res diSerelx El senyor Lerroux deia que la re- tax-io.
tirada
del
senyor
Cambó
«ra
molt
la intnipeUacíó, 1 promet enviar les substancialment del de l'anxeiior le- sensible, no sol--» pel valor que en Sigui el que sigui, no cal perdre,
gislatura
li^6^*11 analitzant les acusacaons diades soUlcilodes.
política .representava el cap d-;!» na- de vista qúe Oalalunya passa ej»
r^iaíT^1" lviae3tr·? despreses de la O seoyor IGLESIAS (don Emilià). .La novetat d'aquest dietamen és «we cionalistes, s!nó perquè ara queden, aquests
ínome/ils pn període cvi'v..
tiam "^l^ests dacumenls que fsa elogia les Reiails ordres del ministre no s'ha iOianulai cap vot particular. sense «Jeffttuia» forces polítiques d'extrema
jgTavetat; i ço que alü .pasde
Foment
que
bemeacien
la
ria
de
riejj™^* «reservados». Es veu que
LES DISCREPÀNCIES ENTRE ELS i., . '••portancia. la ideologia de les sa np pot ni d-í-u ésser indJJTeront a
Vigo,
i
espera
que
el
ministre
compleil',Fcw 'í? reservats per al ministre tarà ía seva obra estenent .les millores CONSERVADORS
quals no encaixà en ccip qelà antics Lila la .nació.
nl podertià partit s exfstenfs.
Madrid,
13.
1
*
3
0
nit,
-.IníormiacioneSi., -que sempte í'ha
iniciades,
a
altres
pobles
del
litoral
kmw al,re3 íiannacioiu, qqnaliíl- gallec.
Ouant a les discrepàncies sorgide*
En Marc)eii Domingo atribuïa a distingit pèls seus atacs al naicJonuRné r 1 ue 'iPnVil estegoriai; i ^iu
els senyots Bergamin 1 Sàn- por l'aota cel senyor Caínbó.
Uflfn^, .d'in:
ne " s "egtennenis minaires dea Mar- Demana subvencions perquè es rea- entre
Guerra, en jutjar la Conducta a •N'Emlllà Iglesias deia que es tracl.'.i\ccló Catalana ha '•onquírit un'a
J·w^imllilaDts als aue es pracxl- litzin tes obres necessàries, l que es ohez
qual ha ú'ajustaf-se' v\ pari;: con- ta'' simplement il iïno deserció. No es pari, considerable jjeiriucionalsn
construeixin algaiki camins veinate. là
servacoren la concessió, doi Su^Ucato- poaen ítr c.i;:i — deia — aquestesI i ,en veure's alsandonat. dield uns i ei.>
3 imSl ^ la iPQilítica ael Govern (El «enyor VlNQBNTI il'intenomp. rt per a prooesear el general Beren- coses.
el senyor Cambó, sense lliper a dlrü que, a-bans <je néiser al guer, semtola que el senyor Bergamln, . Alguns afirmaven . que la renún- altres,
garàs del poder central, ha dccidSl
senyor
Igtesias",
ja
havtn
procurat
9 rwiirU ^ 13 intervenció mtEtargrans mwírtrag per als poíftes de Pon-, entén que el partit conservador 1» cia havia de presentar-la el senyor desaparèixír, encara que sigui d'u.
j g í r ^ 14111 com calgui reduir-la.
{.d'esposar la awa gi^nio concreta 1 Qambó ü parlamnt, 9. la qual cpsa|na manera taaipora^
1* nwojtoba de Valenzuela, i terwdqt.
SENAT
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[«n il<**»n<Jada és im fet. Es desfà tren de trilla un any, vuit mesos l després a la plaça amb el seu seguici. l'hauria de fer pocs mesos després. memotable per En Guimerà, per Ca
la Lliga. Teruüna el duuilnl dels na- 21 dies de presó correccional t pel Quantomil'Alt Comissari a Tetuan, La única esperança que ens queda Borràs 1 per ai Teatre Català,
és que es modifiqui l'estat actual de
de malversació dos anys de suspen- l'acompanyarà Atbdel-tM-alek.
fliawifctos.
La Cni6 d'Amor» AndaJaiOï ha abat r,
A la casa de Driz el Rtt9. se celebrà cases i que el senyor Cambó. portat comr·
'-OÍH a esdevmimmt polític, re*m-sió d*empleu.
per m premiar aab Tftlnonn r-^y.
seu temperament, tomi a ocupar na» caaçó
Ui ntíawnl intereasani aquesta re- EU» defensors dels processats són una reunió de moros notables, a la pel
alusa, naes. no»el-l«, m, ^
qual assistiren D ris Ben Said l altres en la política espanyola el lloc en net awialúíanidusa
H'íricia diei senyor Cambó. 1 a qui òn7.e.
co un acte:
que Espanya 1 Catalunya él neces- Els treballs ban samcla
d'ésser UBSHMS a nosens dnbt« ha emodoneí és a JJS En la sessió del mati solament hi caracteritzats caps que prengueren siten.
de l'entitat orsanJtzadora de» COTCUT». ^2!
cl«?6p,« patronals de Barcelona, qae ha hagut temps perquè cl primer part en la ta«ca política
no tenen, nl pensar-ho, una garSn- defensor, comandant d'infanteria don Sembla que terminada la reunió, SUPOSAT INCIDENT PERSONAL rer de Mateos Caso, 47. Stfrflla.
tia de gegripetat en l'Acció Catalana Jeroni Panoho 1 Angulo, llegís la del Dris-Ben-Sald marxà a l'AJta ComisCinema
com la tenien en la LUga, enfre al- seu defensat.
saria per e donar compte de Ja re- •A últimes hores de la matinada han
tres causes, perquè l'Acció és un or- A d os quarts de dues sTia suspès núncia de l'Amelat.per part de Dris- començat a circular rumors que a
Aeròdrom civil, situat a prop de
gonisme frattctunem rev-oTiicionarl.
vista, reprenent-se a les quatre. Er-Rifn, qnji esqueixa de ^a Interven- un
butxi de Saint Marienn
Madrid, sT.aVia efectuat un desafia- Al cEI
si bé no té ambient nl força per a laHan
ció dri moro AbJj-cl-MaWk en la seva ment
jníormaa
tots
els
defensors
i
poble
de Saint Manen M ha
èn condicions durlssimes.1
anar a una revoloclé.»
el Judici ha acabat quedant la causa polítk«. per'a ta qurJ COGB no l'auuna plaça, el bell mig de la qual s'hi
Sense
que
la
notícia
slhagi
conlrtoritzà
l'A/lt
Comiiiffflíl.
vls^a
per
a
sentència.
•3,-i EJpoca· -diu:
un grup escultòric d'efecte «.
es deia que el desaflaroeht s'ha- vu
O'HJaevol "^ie aipuin les <WM€Om se" saip, AbdJifl-Malek efWiià mal,
irany. Es un butxí llegendari, peirj
EFECTES
OE
LA
CENSURA
via
fectunt
entre
el
coronel
Oalnrza
qüènidcs p<->4ilqnes que signiíl<iuln la Una agència telegràfica estrangera unes (gestions a A<*b de MldgSr-fOrò1 el capità aviador senyor BayO.
d'amables faccions, que abraça ima
n^tirada d*I «enyor Cambó, és indub- ha uviOnàs avui ais seus abonat? una si es contínua prestant-li conflanca,
donzella.
tàble que tote b«n Kv€ doldre e! vo- nota posant un exemple de Com es totes les negor-inaons amb Abd-el- S'afegia que l'un resultà mort; però I n organltzíulor alemany de peHf.
IUDI-TTI exili d'oa lio'n>e sin- fan circular per -reeiranger noticies Krim, encarregèdes a Dris-Ben-Said. repetim que la noticia no ha esta* cu les. ha fet de la tal llegenda «n
fpilarment dotat per a l'exehcief de fantàstiques creades per la censura fracassarien', .perquè l'esmentat Abd- confirmada 1 sols a títol d'ínformo- ftlrn. Es aquesf. «El Butxi de Seim
les aci-ivittttí. públiqfues. /pel seu tael-íMalek és enemic üei cabdill de dó la lecòlMiro.
Marien». que la casa Chasa ha pes,
íeht 1 j»eív>aració, i que en conse- espanyola
Benaurriagud i de França.
Es diu que llncident l'ha motivat sal de prova.
qüència estava rn cotridlcions de torin. Diu que dissabte va emetre a Panna qüestió greu de caràcter pro- Tractanvse d'rma tradició poètica
ORIS-BEN-SAID
dar a .Egpanya una utüteeima' coUa- ris un despatx de 17 paraules la trafessional.
Lde trovadors I de senyors feaals, qi^
ducció del qual era la següent:
bor,id6.
(Màlaga. — En el correu de Melilla
tot d sobte fan mirades, a la peUWu.
DE GRACIA I JUSTÍCIA
«Governador Barcelona sembla ha ha arribat a aquest port. on ha desPerò, hl ha entmrilg unatíttmtir- estat objecte manifestació hostil embarcat pw a ptódre el tren de Els periodistes que fan Informació la hl passen unes incidències que,
tòi i ia seva excentricitat, «
ounistüitcia jperqiiè l'actitud del se- aquest mati duram enterrament víc- Madrid, Dris-Ben-Said.
al ministeri de Gràcia i Justícia han amb agradables
pei seu mstejx n.
v. 'i Cambó sigui més de doldfe en- tima atemptat social •
preguntat al senyor López Mufioz so? fan
cara.
bre la presentació a les Cons del gurít medieval.
l.a
censura
autoritza
la
transmlsió
No havem de rfeordar ara la seva
projecte referent a la tinença inde- Per akra part, elflhnestà ben pre.
D'AQUESTA TARDA
sentat i resolt amb traça. Té, demfes,
gestió coito a cap del càialanKine següent:
guda d'armes.
•Governador
Barcelona
estat
objecuna intrpretacló molt correcta 1 ro,
en algunes èpoques de passional -X'jl- üe aquest mati enterrament vienma
El
mlnistrv
ha
contestat
que
estava
DE
PORTUGAL
màntlca a l'esOl alemany.
facló. M la nostra evocació seria in- atemptat sociàl.'
en
tramitació,
I
que
del
contingui
n
•Lisboa,
U.
—
En
l'últim
ConscOl
de
üiípFnssble.
La feliç circumstància d'haver esLes últimes estrenes
es va acordar la ràpüia facilitaria una nota a la premsa.
El cas és que les consciències d'u- devingut quasi Immediatament a la minisires
creació d'una Comissió mixta, la qual Ha afegit que estava ultimant els
«Caçam
f^re^ a l'Africà amb cl rina propaganda han anat niés lluny r·cepcló del despatx a Paris la cele- estarà
per oficials de Tesèr detallis referents al Congrés Peniten- fle i la cambra», ha assoht, al Cl.
del que el propa^andUla poguí- sos- bració d'una conferfinda telefóiiica, cít, deformada
ciari.
'
la marina, d» la Guàrdia renema Pathé, l'acceptació que era de
pitar, i *•! senyor Cambó'ha assistit impedí que una nottóa de molt re- publicantí
i de la Quàidia fiscal, amb També ha dit que d'acord amb el esperar. Aquelles baioletes. en cineaquests úStlms ternps als retrets lat iVe transcendència, s'estengués l'objecte d'estudiar
Nunci
es
signarà
aviat
una
combifinsarriben a é-ser simpàtiques.
il nntics adherits seus que el censu- per la capital francesa 1 des dalli millores de sous. ia questío de les nació eclesiàstica per a cobrir di- rtia,
Ei públic
dlveeríix i aprèn a la
raven psr tebi. pei conservador, per a altres nacions, convertida per la
verses
vacants.
'
vegíida. Cal clnvenir que la .peUltuDemé*. e? va acordar dictar una
tríuisiger.i.
censura1 en un a'emptat sensacional. disposició
la éstot un cura de Zoologia amti
oíliaal per a rtsguiarttzur
Hu 5 aquí, doncs, aquesta causa,
gran propietat i mínima molèstia.
COMISSIONS OEL CONGRES
la iaxa del 50 per lüO per als telegraa la qual abans ailudiem. com a un
Demés, els vehicles, aquells que cormes
de
trànsit
0
tenminals.
trameses
motiu més del nostre sentiment.
lès comissions permanents elegi- pei calble submarí que amarra a Cap
ien amb tant de desfici, mentre es
En l'anomenat problema català -el des aquesta tarda al Congrés, fu- Vend.
fa la cacera de les feres, donen ai
D
'
e
s
p
e
c
t
a
c
l
e
s
senyor Cambó representava, avui per xén:
film un caire de modernitat simavui, un. temperament de concOrdio. .•iupllcatoris: Senyors don Leopold MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT
pàtic.
usa . - • J púlliiea de concessions 1 Garcia Duran, don Joaquim Faojol,
Madrid,
U,
2
tarda.
NOVETATS.
—
«La
«enera
Presidenta*
Tenint en compte VPxA assolit,
temperanca
don Leopold Romea, don Joaquim
cap del Govern ha manSfestat Es una comèdia q«e tracta de re- l'empresa allargarà, seguraroenUw
(En el diàleg que. no sempre a dre- üualde, don Joan Navarro Reverter, alElmigdia
que les noticies rebudes soldre, la qüestió agrària d'Andalu- projeccions per tota la propera SÍItes, v-ni··n mameBlnt el podtír cen- don Indaleci Prieto, don M^muel Ho- de-Baroelona
donaren compte d'estar- sia amb tendreses i recursos Inver- mana
tral i els honies de Barcelona, la veu yiKla, dou Bmillà Iglesias i. don Vi- se tramitant la
proposta de'is patrons semblants. Ni la galeria democràti- •Menlrestant. es prepara l'exhlblclfi
del sAyor Cambó tenia una auto- cens Llovmt*
del
ram
de
transports.
' '.
ca ni els burgesos del patt resten de «Esposes frívoles», la pel·lícula
nint que ara trobarem a faltar se- (Comissió mixta Inspectora de la lEi'governador havia Citat
convençuts pel que l'autor. Fííliu Caha corregut bona part de m<i
la
repreguraaneot.
Direcció general del Deute públic: sentaciótíbreraper a tractar d'aques- razoni, exposa. Els que van al teatre, que
1 que ha estat considerada com 1H
Senyors
baró
dé
Rios
Tobias.
don
no
per
a
cercar
solucions
als
problemillor producció moderna de la «Unlproposta.
ELS DEBATS DEL SENAT
Teodoi' Seebold i don Manuel Eim- tn•Ha
socials, sinó per e fruir «rtístl- versal».
anunciat que aquesta ta.·da ani-mes
Al Senat Ps fe;?n aquesta tarda vn- que Barrios,
camení,
poca
cosa
trobaren
en
«La
ria al Congrés anfo el ministre de la seiíora Presidenta», de gustós 1 amaticiuis sobre quan estarà aprovat per
Guerra per a contestar a la pregunta ble. La comèdia, en conjunl, és en- Al cinema Kursaal s'ha estrenat!
DETENCIÓ
l'Alta Cambra el Missatge,
Prieto sobre el Marroc.
una novarealilzacióde Clara Kln-]
Per la forma en que va la discussió El governador civil de Sant Sebas- delHasenyor
ball Foong. que porta pertítol«Didit que en sortir del Palau hi sopida i ben poc amena.
J-tenint en compte que falta eica- tià ha participat al director d'ordre axrRarva,
per a visitar-ei Rel, una El públlç del Novetats la suportà recte de Paris»,realitzadamolt rera discutir dues esmenes, les dels ss- públic que el comissari dem Artuf- comissió procedent
amb amb prou feines.. Nosaltres no de- centment i que. apart la interpreta- j
nyors comte d« Lizàiraga 1 Gon?rtiez Pérez, acompanyat per l'inspector lubjecie de demanardlAlmeria.
del Govern la sertàrem, endevinant la vida efímera cló, sempre bona, de Clara Kkibnli,
Llanas, ultra els toms reglamen taris don,Joaquim Garcia Cruzado, dirigit construcció'
pantà i la reaïitza- que lireservavael destí en l'escena- te una presentació sumptuosa I uuu
S les Intervencions per a attusioi». la amb zel plausible pel comissari cap cló d'altres cd'un
f
t
>
r
e
s
pútbliquee.
con- ri del Novetaits, a desgrat de la bona argumentació nova molt agradaWe.
cosa més probable és que el Missatge senyor Rodríguez de Celis, han rea- tínguln renúgrarió, cada que
de ia companyia Símó-Raso.
dia
més
no estarà aprovatfinsels últims dies isztit la captura dels autors de l'es1- alarmant, que s'cfiwerva en arfueUa exenció
—
P.
B.
La Paramotmt ha presentat al SaW
de la pròxima setmana parlamentària. taia comesa ahir a la joieria de Ro- província, per manca de treball.
Caítehmya «El Pla dels Gegant*», ind'aquesta capital. 1 la recupeEncara no està decidit deflnltlva- saJes
per Wallace Bel d. Es un
mem si el suplicatori per a processar ració de les Joies.
ROMEA. — Diumenge, a , 3a ntt. terpreteda
Bl
m
b
e
n
conjuminat
m tots els
DE GOVERNACIÓ
el general Berenguer es simultan6jarà
En Borràs, en 'Terra baixa», assolí d'aquesta marca. Demés,coés
EL PREU DEL SUCRE
tan sen-1
ami» la discussió del Missatge.
El duc d'Almcdútvar del Valle, par- un èxl·l formidable.
timental, que ia joventut s'hi delecUna comissió de fabricants i indtv- lant
El dictamen no serà llegit al sa!6 triaSs
-No
sabem
quantes
vegades
els
del
cooJllrte
dtt
Barcelona,
ha
dc sucre ha conferenciat al confirmat les notícies que havia donat aplaudiments entusiastes interrompe- ta de debò. El malauhaurat Walace |
de sessionsfinsdemà; l. com que ha Congrés,
demostra les seves qualitaf? d«
tarda, amb el god'estar -46 hores sobre la mesa, no vernador aquesta
president referent als treballs ren la represemació per a honorar Reld
grftn atleta 1 el seu somriure simcivil de Madrid, per a no- el
podrà començar aquesta discussió tiíicar-11 que
l'actor.
En
Guimerà
assistí-a
la"
redel
governador,
prop
de
patrons
1
so poden vendre ei pro- obrers, per a buscar la solució del presentació, essent objecte de les pàtic.
fins dimarts que ve.
a l'TO pessetes, com ha dispo- cnflicte
ovacions de la concurrència, electrftdels transports.
El debat serà molt mogut, 1 no és ducte
Junta de ProveBnents.
zada. Al flnal de l'espectade. En
fica ít-r vaticinis sobre el s-m re- satEl lagovernador
Trobant-sa
ai.tò
en
tramitació,
el
miels ha replicat que nistre no s'atrevia a avançar Impres- Borràs, a requerí mera dels seus ad- Racomanam a les entitats I Mt
sultat
el preu es fixà després d'un estudi sions sdbre la possible resolució.
miradors, fou obligat a parlar, fentparticulars que tenen • M traweVISTA D'UNA CAUSA
detingut i un examen tècnic del cost
ho
en termes sentits, m xardorosos
tro'm article» o notaa •upllcad·n,
Ha
negat
que
fos
certa
la
soposotía
i
que
podent
vendre
cl
sucre
a
l'óO
elogis
del
mestre,
en
homenatge
al
A les onae del mati ha començat en de la - reroolatxa i de la fabribaoió dimissió del governador d'Almeria.
ia necanltat ahaoluta (tenta H
qual
el
públic,
a
peu
dret.
tomà
a
61 Consell Suprem de Guerra 1 Mari-encara se'ls concedia un marge de Referent al suposat desafiament conqual no ena es posalbJe ter-at
refermar
les
seves
manifestacions
de
na la vista de la segona causa ins- deu cèntims, 1 que des de demà. pas-certat entre dos oficials de l'exèrcit,
•I menor cas) d'avalar deguí»
respecte
i
devoció.
íruida a conseqüència de la visita de sat no podrà vendre's el sucre a on de'ls quals fon Objecte recentment
ment els «rlgiíuM anrti un
inspecció al Dipòsit de la remunta més de l'TO pessetes.
gall o una firma
La
del
diumenge
fou
una
vetllada
d'nn
correcció
dlsclpiinàrla,
el
minisa Écija,
tre
ha
dit
que
havia
demanat
iniforPresidia A general Barreiro 1 for- Ha afegit el governador que està
a la Direcció de Seguretat, sense
maven aanb ell el tribunal els gene- disposat el ministre del ram a de roes
s'hagués confirmat ço que diu
rals de divisió Villalba i Beltod i «Ls manar ai d'Hisenda que suprimeixi que
Consellers togats Garcia 'Parrefio, Da- el marge protector perquè es pugui algun diari.
El premi de prosa «Concepció Rabeil»,
D1 ESTAT
importar de l'estranger.
roca i Valcàrcel.
Aípiest. mati ha rèbut el sarmir AlB secretari relator, auditor de briDESGRACIA
dels Jocs Florals de Barcelona, novaba les visites de ran&aixador d'Esgada de l'Armada, d on Ferran Beifenguer, ha llegit l'apuntament que KlqueRt matí anaven pel camp de panya al Vaticà, marquès de VEllament ha estat adjudicat a una obra de
molt extfns, i l'acusació fiscal. les Vlstlllas una motocicleta gulà'da slnda. del ministre de Portugal a MaPere Guerra, portant al side-car drid 1 del Nunci d# S. S,
Els processats són, un general de aper
l'EDITORIAL CATALANA, S. A.
Ulvisió en situació de reserva; d"S -Llorenra Garcia.
Coronels, tres tineffits coronete; tres Eh arribar davant l'estoció del DEL SR.MANIFESTACIONS
OSSORJO I GALLARDO
comandants, tçes comandants, tres •Nord fs creuà amb l'automòbil nüMadrid, 14. VlS tarda.
capitans, dos comissaris i un capità merl .r>,977 de Madrid anant a topar
la moto amb aquell.
IL'ex-Tninlstre senyor Ossorio J GatTInlendència
Estan acusats de cobrament d'in- La topada fou tan violenta que la Uar-Jo, cap del Partit Social PopuL L E G I U :
demnitzacions °»o reglamentàries, de moto bolcà quedant les rodes capgi- lar, ha fèt algunes muniresfadons
falsedat en donnnent públic per Im- rades, i els ocupants foren llan- sobre 1 actitud adoptada pel senyor
Cambó.
prudència temerària i de malversació çats a gran distància
En el mateix automòbil foren con- —La retirada'dél senyor Cambó —
sense dany.
a la Casa de Socors del dis- digué — representa una gran pèrdua À N I M E S
Es tracta que essent les Indemnft- duïts del
A T U Ï D E S
Palau, on els metges apre- per a Espanya i per a Catalunya.
£aclons que cobraven per comissions tricte
a Pere 1 Llorensa ferides de Oec, no obstant, que la seva redel servei molt Irrisòries, es millora- cialen
al cap. commoció cerebral sóloció no es desacertada del tot;
ven aquelles amb els cabals partVcu- ig-avetat
de J . R O I G I R A V E N T Ó S
ïars de la remunta, i que necessitant masegament.
sols que, com el mateix senyor Cammés cabalg per atendre oi bestiar, Després de enrats passaren t l'hos- bó reconeix eu la seva carta, I ha
pinmlaren l'adquisició d'un tren de- pitalflela Princesa.
adoptat massa tard.
tttita que (havia estat ja comprat
Fa mesos, abans de les eleccions,
«OTE& DE MELILLA
en ipoca anterior amb rebels partiem va comunicar els seus pessimisculars.
Madrid. 14. 2 nratírrada. mes 1 Jo 11 vaig dir allaVors. coinELfiscal,auxiliar de l'Armada, se- Melilla. — Avui sï» efectuat un cidint amb l'abstenció del Partit Sonyor •CastiDo, demanà l'absolució per confcoi a les posicions del sector de cial Popular, que era el moment de
a )a majoria dels processats per i-o- Tízoi-iteza.
separar-se i no seguir contaminat
brament d'indemnitzacions no regla- IEIS retels nostilitearen les íoroes de amb la impuresa política que priva.
mentàries, i peis altres dos delictes protecció.
Sento — afegí el senyor ossorio — De venda a tofes les bones IHbreries
aJtfcitB tjoe s'imposi alsflrmantsde El camancant general ha pTeeeoclat que aUsvors fos profeta, puix li vaig
racta-d^autoraBBCiO de ia compra del la macta de les catwa&s. retornant ç&t el que en aquell moment no /ela
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ELS PELLETERS
dels citats carreters es idirigiren a la El pròxim diumenge es reuniran
CL DIA D'AVUI
Sepeli
de ipolicía en demanda d'au-els obrers pelleters en Assemblea gePer a la família del noi
tMia Jujuesia tarda el govern a/t or dslegació
xili
i
allavors
sortiren
forces
da
seAhir
a
la
tarda,
a les quatre, sorneral,
al
local
del
carrer
de
Guàrex:) «pw BO hi havia encara res con- guretat, per a protegir-loa.
Mediavilla
tint de l'Hospiíall Ciínic, s'efectuà
14, domicili del Sindicat lliure l'enterrament
cret respecte les gesiioos que asse- Els carros pogueren així arribar dia,
del
mosso
taverner
PeMetaüliirgic, per a. donar compte que re Garriga Busquets, qui dilluns
Htes.
gura que està, fent per wi de solu- als mercats sense ésser mol esta ts- ha
quedat, terminada i'organilzaíió de l'ultima setmana tingué la descionar d conflicte.
•Al
carrer
de
Llansà,
prop
del
d'Arala professió, i acordar la conduev- gràcia de> passar pel carrer del Car- Suma anterior. . . . . . . 1.0S9'05
Havia parlat amb ais obrers i 11 gó, un altre grup de desconeguts in- de
ta a seguir pel sindicat.
SO
'O
p-mblava qae estàveu ben disposats; cendià
me en el precís momeait que s'atemp- I. M
yno
perq, com que hi ba punts de discre-dures. •un carro carregat de serra- LA OOMI88IO MIXTA DEL TRE- tava contra l'advocat senyor Homs, Cinc gormanetó
l'ió
A.'-B. A. . '
pància, és qüestió d'anar regatejant Ans d'ahir, a. la tarda, al Passeig BALL
i unal bala extraviada el ferí.
entre nns i altres per arribar a una de Manuel Girona, vora la carrete- Aocedins a les reiterades instàn- Aquest minyó prestava' els seus ser-Les infermeres de la Mancode Catalunya del
arinença.
veis e l'establimemt d'En Baimontf munitat
ra
d
e
Sarrià,
e?
trobava
un
«eíquirol»
cies
d'alguns
patrons
qui
sòUiciten
servéi
de
tuberculosos dal
Encara que no ho ha dit e! go- que. guiant, cavall i carro, es dedica- que es prorogdi el termini assenyalat Tort, siiuai al carrer de Mlrallers, carrer de Badas
víraaci'o.r·. sembla que el punt més va a regar l'arbrat, del dit passeig, en l'edicte del dia 6 del correnl. per número 7, i tant per aquest, senyor F. LI
lO'OO
diflcll és • la determinació dels pa- quan es van presentar sis Individus, la remesa de les fulles d'altea i com por tots els clients era molt es- M. S. G. , .
zoo
trons que la contractació dels tre- els quals, després d'apoderar-se de baixes de dependents o empleats, per timat i. apreciat, essent sa mort
5»'00
J.
S.
G
bsUadors sigui lliure i diària, i que la clau de pas de la canonada de a la ractificació del cens patronal i molt. sentida.
SO
'O
J.
Mainoui
squeste s'agrupin en associacions
J'atropallaren. ferinWo del obrer de l'any 1923. es concedeix als
L'estima en que se'l tenia, quedà
10'CO
professionals deslligades d'e tot sin- l'àigua,
cap.
comerciants
dels
sis
grups
del
Codemostrada
en
el
fúnebre
acte,
assis.
dicat I no cal dir qüe el Sindicat
d'aqueçta ciutat, una pròrro- •íint-hi crescut nombre de persones.
En anar-se'n, proferiren amenaces merç
Tütal
1.132X5
únic ho rebutja en rodó.
gaflns
«1 proper dia 20 del correnl.
contr»
el
lesjonat
i
contra
altres
«esmes;
passada
aquesta
daüa,
s'impoTenia notícia el governador que al
que també es dediquen per saran les sancions que determina el
i-^rr havien treballat 736 obrers; a la quirols»,
B. D. de 3 de novembre de l'any
[ jlispano-Suiita. de mil obrers només alia a .reg^r 1 arbrat.
ASSEMBLEA A TARRAGONA
úliim, als que déixnsfiin de complir À dos quarts de set d'ahir a la ta Directiva de la Cambra MMcaBtll
cn treballen IfiO. 1 a la fabrica .\lslna, de 1:700 obrers han queiíat en L'altra nit es celebrà, una Assem- el que ordena el dit B D. i la sec- tarda, al carrer del Bec, cantonada en sessió extraordinària, per a RígUtr
a':ir forçós 16fl homes i 720 dones. blea a Tarragona, en la qual pren- ció Provincial d'Estadística d'aques- ai de la Fusina, uns individus van ocupant-se del gravíssim proMcíaa
defls transporta que ha planejat la
part companys de Tarragona, ta capital.
Per falta <1é primeres matèries per gueren
darrera vaga.
la càrrega i descàrrega i carreters,
s la fabricació han quedat seiise fei- de
tirar
uns
quants
trets
contra,
un
caELS CAMBRERS
Miquel Pérez i Bamon Monté, del
1 ni 106 Obrers de la fàbrica de pro-iTransport
El president, senyor Cabré, dssprís
vall
que
tirava
un
carro
ple
de
caie Barcelona, els quals do- ILUesociacid Professional de Cam- xes do tomàquets i menat per Josep d'explicar
1 "ífuctes químics que els senyors M. naren comd'
Iteiat actual d«3 conflicte
p
t
e
de
l'estat
de
la
vaga.
brers (Ponent, 65, - principal), tindrà Escudero, de setze anys.
1 G. Forat tenen '.nítaMada al carrer
donà compte a!s reunits d'baverse
demà reunió general éxtraowünària, El cavall rebé ferides greus i fou rebut la coirftesta d'alguns dels eflde Marina. 2. 4 i 6.
•La concurrència fou nombrosa.
que es dirigiren als ser.yors diEJs treballadors del port. de Tarrago-a les quatre de la tarda, per a l'apro- portat
d'un manescal que viu cis
putats i alcalde de Barcelona (i qna
na nflrmaren que no carregarien ni vació del reglomem del Momeplo de no molta casa
A Vídi han suspès llurs treballs descaiyegarien
lluny.
ja publicàrem), acordat J'm is Dicap mercaderia des- Vedlesa i Mútua j discutir assumptes
les següents fàbriques: Comellas So- tinada a Barcelona,
ACCIDENT
rectiva donar^e per assabeniada del
If 1 C*. amb 52 obrers i 139 obreres: fent-hoflnsara. com han vingut generals.
comimicaittí'aqueítúltim #, haver
• Mentre el guàrdia de seguretat Jo-vist
francésc .-^mau, 20 obrers i SI obreatnb sàtisfàoíiió- I* ducs rebusep Vilagrasa Albert, que prestava des dels
rfs: Vídua i &i!s de Murillo-. 10 En canvi es convingué que Ics mersenyors Cainbó i Lerio;:x.
obrers 1 25 obreres, i pau Carreras caderres emmagatzemades el port, hi accedeixen, a. condició que els servei de recollida d'escomhreriea, es
oue no hagin d'ésser destinades a obrers acceptin les bases anteriorment trobava a la muntanya de Montjàuh Ai nmeix temps s acoivlà'.•on·.inuar
1 i fills. 5 obrers i 12 obrerçs.
per a llençar el contingut del carro
1 No tenia noticia d'incidents dea- Barcelona, es poden carregar.
junt amb ies aíçrcs eupresentades pels mateixos patrons, i que guiava, va creure que «! vehicle i intervenint
, LES VAGUES PATRONALS
| agradables.
•
econòmiques en els treballs que
qup es refereixen a la coi.tractflció anava a destimbar-se per un dels i títats
realitzant pi>r tal do tornar a
A la ona de la matinada ha estat dels treballador.-, a jornal diari, com- precipicis de la muntanya. Va1 córrer s'estan
normalitat i a la. pau cl greu n<INCIDENTS
a la capitania general una comissió promís de treballar les hores extra- afrubiectbrel cavall per a evitar-ho iI la
què travessa Bareelona. raiücur.t
Quan es dirigien a aquesta ciutat de la Federació Patronal.
ordinàries que convingui. 1 que els va tenir la desgràcia d'ésser agati'. ] tat
la ci>nflani>a en, el president perer :o,
I eis carros de la verdura, es diu que Hem pogut saber que havia anat seran abonades segons la tarifa es- iresultant
amb
la
fractura
d'algunes
d'acord amb rultima r-Nintó. celcbralaJgans carreters foren amenaçats de a posar en mans del capità general tabterta. agrupació en- associacions costelles i tuasegameni general.
l.da, procedeixi de la millor màueva
mort per uns individas que els sor- les bases que presenten per solucio- professionals, etc.
El ferit, després de cural, • passà a per a la defensa dels interesses dc-la
tiren al pas.
nar el conflicte existent.
(El capità gneral ha contermeiat
classe mercantil seriosament amenaCom que no hi havia servei de vi. Sembla que en aquestes bascs els amb l'alcalde, es suposa que respecte l'Hospital Militar.
-i perquè la ciutat pugui tornar
gilàncla per a protecció dels carros patrons — que s'haviein resistit, al d'aquestes bases.
LA CAMBRA MERCANTIL " çats
I que es dirigeixen als mercats, vuit canvi d'horari del treball dei port. — TRETS AL CARRER DE LA FUSINA El passat dimarts es reuní la Jun- a recobrar. la trancpjilüiat perdudi.
'L'any proppassat ja vàrem tenir corrents, a «WS quarts dé set de la En pere 4e Cots i Soldevila. (Miori
ANIVERSARIS
|Els catalans a Lourdes ocasió de fer l'elogi dels afatics es- tarda. Serà exposat el Santissim Sa- el dia 26 de maig. Domà, 3 les deu. a
collits per als actes oficials de Ta grament, es resarà el' sant Bosari, Sant iFrancesc de Paula.
En j m VaMés i Hnmaràn, viduu
AVIS IMPORTANT
peflegrmacjó. 'Poc més o menys els part del qual serà eanlat, í e« canta- H'ïgnasi Mansut Esphmdiu. Mori el de Và Concepció Valdés i López. M. Definitivament, avui, dijous, ha co- d'enguany- són els mateixos amb la ran també algimes. misses del ro- dia 5 dels corrents. Demà, misses, de ri el. dia 14 de juny de. 1012. Domà,
mençat a les oficines de l'Hospitalitat partioularitàt que són més els es- miatge, ihavenWii,tfmidala funció, deu a dotze, als Àngels.
misses a l'església de N. S. de l'AiinIde ^stra Dona de Lourdes (baixos collits entre aquells que permeten assaig dels cants dels pelegrins, es- N'Ignasi. Turc •Botidwi. Mori el dia. da. Baix de Sant Pere. 18; iBlPifcaIdel Palau Episcopal) el despatx dels Ves festes especials que es celebren | peciaSmcnt d'aquells que afa-eixia 2 dels cerrente. Demà, de deu a dot- mils. Baix de Sant. Pere, i de deu (t
més dificultats.
Ibilllkts definitius dels peregrins, fent- al santuari francès.
a Sant Vicens d« Paül. dolge, a Çfi S. de Poijnpeia-, Diagonal,
efectiva la corresponent partida En el dVogiiany hi ha (tiltra els 1 •Els tres dies prédioarà els sermoTisze,En.misses
IMils Bonet i Vall de Vtíaransó. a la parrínquia de Sant, Joan de PalaI de francs.
motefs de la processó del Santíssim dels (pelegrinis «il 'P. Josep Maria Pi- Mori el dia rïi d'abrfl. Demà, a les mós i a la capfllla del Sagrament de
I Les hores de despatx seran do deu •1 el ^Avevi el •«Credo· de la processójoan de la Companyia de J«sús.
deu, al monestir de Saiit IVntoni i San- Palamós \(!P.'de Gironaj. •
I'- una d'el matí i de dos quarts de de iUumiaàries) la missa id'«Ange- { Es :de desitjar iqme en totes les po- ta Clara.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
lus». Allaluia ípsallite, Ubi Oharitas, ;blacions or( .hi hàsi regular nombre
[cinc a set de la tarda.
Francesc Font i Josep, vidu. dc
Adoro te devote. Jaculatòries, Trisa- defidelsinscrits oom a (pelegrins NaEnLluïsa
Plà
i
Font.
Mori
el
dia
2
6
Btàn. P. loarpccm Marvi'de LlevaElstaitlleladefinitius
gt a dues veus. Himne eucarístic. s'uneixin per tat de realitzar attgun de maig. Demà çassat, a les deu, a la ncrCs.
O. M. Cop.
Crec
ea
un
Déu.
Himne
del
creient,
acte
col·lectiu
de
preparació.
i
u
fi
Avui ha començat a les oficines
Purfssima
Concepció.
1
Ildefons
Espàrrago i Gonzàlez. lEnVi^Crucis.
dtmplorar
la
gràcia
que
la
ipieto|ne l'Hospitalitat de Nostra Senyora
Va Bos« Llihet i Basrenys, vídua terrat aquest mati al Cememirl Nou.
lae Lourdes ü despatx dels bitlleta Ha estat un encert el posar-hi el ea excursió a la terra santa de les d'En
Alfonso de Vülagoimez.
En Franoesc Vcsoicr Bosom i Del'
Idítoiíiys del gran .pelegrinatge que «Crec en un Déu», de Mn. Romeu, Aparicions sigut esçjriiualjnfint profi- Morí elGaietà
dia 9 dels corrents. Damà, de
IÜ0 , de ^atailmya cap a Qa terra tam popular a Barcelona, 'després tosa iper a iots.
deu a dotze, misses a la Concepció, Sa Caíartna Au.pt i Escofet, vicíiui
ice la Verge Blanca, dijous la eku dlbaver estat cantat durant :!es dues j
Reunió de brancardiera
Anna. Sant Cugat i a la parrò- d'En Manuel Bujxdas. Enterrada el
lioana entrant
darreres Quaresmes a la Catedral de | Dimarts de to setmana entrant, Santa
dàxrér dissaaste.
quia
de
Calella.
Barceilona
per
la
multitud
de
fidels
1 Amb aquest motiu hi ha hagrut al
a
les
set
de
la
tarda,
iluida
la
fiuocló
A'a
Balbina
Moner
i
Quintana,
víNa Maria, de Mànlserrat Multoï i
que
va
assistir-hi.
tm&ü Çpíacopal. on .hi ha installató
Trtduum preparatori del romiat- dua de Menat-ho. Morí al dia U dels Castells, vidua de Quesada: Entorra•eis despatxos de Oa Hospitalitat, una iBntre els càntics a la Verge hi ha del
ge
corresponent
a
l'expressat
dia
és
Damà. dc deu a dotze, mis- da aquesta tarda, al Cementiri da
l^sentada. Tanta, que per ella so- Ave ma|1s stella, Salve Regina , Flos celebrarà a l'església de Sant.Sever correntsLes Corts de Sarrià.
KLSJÜ0 fos conegut ei nombre ex- virginum. •Lletania, O Vepge i Mare una reunió dels ibrencardiers de la ses a Betaem.
IrVH ari ^ ipetegrins inscrits do- de Déu, IEI -^ant Rosari, Déu "vos sal-Hospitalitat i de tols aquells peíle•nwia perfecta
d« la gran mani- yé— Santa L'Ave Ataria.
grins que desitigia prestar durant la
In,»?010 úe fe ^ «mstituirà «1 vi- Com es po't veure és un exceüent seva estaria a Lourdes eí cristià serACABA DE SORTIR UN
canto ral pei- als devots de ia Verge vei
| de conducció Kte malalts.
LLIBlfE APOSTA F E R
|i^L^to
i'Hospitalifflt, que de iLourdes 1 sobretot per ala devots En aquesta reunió es completarà
• ^ . ^ ' « s tç donades de la seva fills de terra catoiana.
la destrilbució de serveis i es donaLLEGIR EN VACANCES:
Id^Sf^3 ^ a orsanitzadora
rà etotsles instruccions que calguin
Els belgues
IÍ^^6te„romial«&i· ba despatxat Ona bona nçva és que en- donar-se.
l^exceUent rapidesatotesles pe- guany coincidirà instada dels pelen^iSL ràïnes a '*
'hojia orgacatalans a (Leurdes amb la dels
Id^Mr T X™*™5 b0**5 «'^ fet ol grins
BELLS INDRETS DE CATALUNYA
fktóls de iBèlgica . Per tols els que
| "patx de centenars de bitUets.
O b i t u a r i
ja s'han trobat a la lerra de la VerPER JOSEP BOTEY
r
EU f ran 03
ge amb els càntics belguee Ja és
ENTERRAMENTS
Jr^1 qw. donat ei poc temps qift oonoguda j'alta exemplaritat dels TO( Impressions d'un excursionista )
•^.^s precís aproctar-lo de debò. mialges d'aquell pals cristíaníssim, En Joan Ritesea i AngUnUl. Damà,
l'np,. T *
^ Pelegrin: qne en i com saben 1 volen unir-se amb elsa les deu. Casa mortuòria, Rosselló,
Un bell volum de 180 pàgines amb 32 rotogravats fora text
en les grans processons del número 238.
rec0"ir tí deflnitlu hi cetaHans
«ntonant junts els him11811,8
14 quantitat de .«antfssim,
FUNERALS
nes de Pietat ea les manuestacions
Preu: en rústica, 4'50 pessetes; relligat en tela, 6 pessetes
3 l'Eucaristia, pregant junts En Xhtís Felip de Fijuerola. i Fer.
Ifutrff,^61
<rue ía pendre. eS d'amor
als ipeus de :a Vergo Bir -ct.
real,. Morí el dia -9 dels corrents. DeDE VENDA EN TOTES LES BONES L L I B R E R I E S
mà, « dos quarts de deu, a la parrò1 «atUele pttits.
niimiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ii"iiü
Preparació del Romiatge
qma de Saní Feliu de Uoibregat.
En Bernat Oller i Regvaa. Mori el
Enguany
la
devota
preparació
del
començat a íer-se e! reComandes: E D I T O R I A L C A T A L A N A , S. A.
31 de maig. Oainà. a les deu, a
oei^^t llib** 06 «Càntics, dol romiatge a Lourdes revestirà una dia
Sant
Jaume.
E s c u d e l l e r s , 10 b i s , e n t r e s o l
*^BÍ • UQ !Mtet ^ 'prop de gtan solemnitat i consistirà en un En Lluís Espasa l Escmioia. Mori
-> ^ia'·1'a^?™^,',ffifftrmil.-Mmnntim- indcjum que tmetrà Hoc a a'eagtósia el dia 11 düis corrents. Dsmà, a les
de gaat. Sever-efe «ü^ S..!? 1 SO defe
dsu, a la '.Pu·cÉsuna Ccaoepçtí»,

I X VEO D E CATALUNYA
Pàg. 6—«lïijom, 14 «5* Juny àc tgaj
Josepa Condó Ferrando, de de professors d'especdalitats. t ^
vetUa. 1 a la Saia dels Metges, el racades amb dolzo brlllàrts d'e 13 curada
8 anys. Ha qual tenia feiidea con tu. secció d'ostudis pedagògics.
Cos Kactdtatiu de lHoepltal d« la q uilats, muntades en platí, valora- 8ses
al oap, contusions als braços i La TJnlo ié el sen domkjUi al
Santa creu, edabrark la vetüada ne- des en 16,750 pesseters, i unes al- capolamem
L O C A L S
general iper tiwer-te ti- rer d'Amalla, 38. pis pltmer. i ^
crcdòglca a la bona ipemòria del jpte tres arracades amb trenta quatre bri- rada per terra
ciclista que corria meose vinent, a l«s deu del naj;
fou meiga numerari de la sala llants de S'Sé qujlats també munta- «sbojarrai per launcarretera
1* 8or- tmdra tanta general per a orgtm".
Observatori •ot·orològlo de la Doctor Pere Esquerdo. Es díscobrirà des en platí, valorades en 5,300 pes- deta i que va desapepèiiierdedesprfa
zar -se cn Secdoos 4 tractar de
setes. Estav» el pa«y en estat norÜnlversltat de Barcelona.—Dia 13 cl retrat de 1 homenatjat i el doctor mal,
reivindicacions que han d« reoabàr.
malgrat la sostracció feta 1 de de comès el maL
Antoni Jaumandreu en llegirà, la biode juny de 192^
se de iles associacions i patrona (jj
la permanent vigilància d'els emHores d'observació: A les set, a le» grafia.
cmpleats.
£4 .banquet aJ president dea Sindi- coUegis privats.
tretze i a lee divuit.
Metges de Oatailunya doctor
Baròmetre a 0" I al niv«ll de la mar:
Avisada 1* polida pracücfc algu- cat dei Sals
tindrà lloc al Metropoli- L'Associació do Dependents <j>
nes diligències que rssultaren infruc- Puig
WVÍ 105% 764,a.
tan Hotel el dia 20 del corrent a dos Duana, Consfgnataris, Armadors \
tuoses.
Tcrmòmeire sec
WO, 20*5.
de dou de la veda.
Similars, ha constituït sota els SCIJJ
Termòmetre humit: 16'n, irs. 17P.
Segons maniíe^tacioDs del senyor quan»
El
Sindicat
ía avinent que l'àpat auspicis la Mmoal de l'en-i·^·
Humitat (centèaimes de saturació).
Trilla, el dia 8 del corrent tr-bà al amb que s'obsequiarà
Or- Puig i En Junta general de la Mutual, ,y.
Q4, 75, 68.
pany Je I» escaparala de referència Sals no «í més objectoalque
testimo- lebrada darrerament, va quedar fem
nna clau trencada, «rue, sens dubte, niar el seu afecte al president
ÉMrecció del ven»: NNE. S. S.
i al l'acord que siguin considerats i gin,
abandonaren els lladres en una an- •metge que acaba d'éeser (honorat
Velocitat del vent en metres per sedebdn dels avantatges de soeí fun.
terior temptativa en notar la pre- amb la confiança popuiar.
gon: 2. 7.2.
dador, tots els qui s'inscriguin H I,
sència d "alguna persona afecta a la
Eslat del cel: Quasi tapat. Quasi sefinsel dia 30 del i;orr*m
essa perjudicadarapetlntla prova A les oficines del Sindicat (Santa Mutualitat
rè. Nuvolós.
inclusiu.
Anna.
28,
ipnimer)
es
despatxen
els
a
m
b
resultat
favorable
a
1»
tarda
Classe de núvols: K.C.St., Fr.K.C.
corrcf.pooeni« tickels.
daíür.
St.. St.K.AI K.
Demà, divendres, a les deu de l»
d preciós mimmos]
Temperatures eitreme» a l'ombra:
6» va donir conefaement del íet al
vetlla, al Centra Excursioniüa ^
màxima.aü'i; mínima.!6'1; miniraa prop
Jutjat d'c guàrdia, intruint lea dili- Diumenge passat, al Collegi de Je- Catalunya
tindrà lloo una Intert*.
del sol: I4'«.
gènctes sumarials cl Jutjat del dis- sds Marta 1 Josep de Sant Andreu desant sessió de
projeccions, organitz».
P E L A Y C 1 0 .
Oscil·lació termomèfrica: lO'l.
Palomar va celebrar-se una festa re- da per la Secció
Uiote de la Llotja.
d'Eogiojrarla, amb
llgloea
en
honor
de
Sant
Ululs
GonTemperatura mitja: '21 1,
de l'exposició que celebra 49
HOSPITAL I7y2&
çaga, i diumenge vinent se'n cele- moüu
Precipitació aquosa, dea de lea sot
bldroelèctrtqnes dí Cabrarà una altra que •coneistirà en installadons
del matí del dia anterior a les set del
GOTE3
ofici solemne I sermó que dirà el talunya.
dia de la data, OO
' mm.
P. Antoni Saraà. S. F., 1 íesttaal d'te- La Junta de Govern de Ta Sealfi
Recorregut del vent en igual perío- El número 583 d''E1. Cine» corresdncsujió físka al ipatí del CoUogi, a Permanent de Sooorsos Mutus d«l
de: SA km.
NEÜROSTÈNIOUES
ponent a aquesta setmana publica,
les cinc de la taid*.
Observacions particulars: No-cap. ultra una portada cn colot* i una
Centre .-Vu:onomista de Dependents
FOBFOBADES
El director. E. Alcobé bella pàgina musical, treballs 1 arPendran (part en aquest darrer nc- del
Comerç I do la Indtistria, prejj
ticles d% Pere Pujol, Eugènia Zuffe
la
ibanda
de
TAsU
N«vai
1
alG E N O V
a tots els é o ó i del Centre InscrUi
foll. Josep Maria CaslelM, Bamon
tres
elements
valuosos.
a la Secció d'assistir a la JunAliment del cervell
Vanos Cardús
Portusach, S. A. .\lberich, A. Marti,
ta general ordinària. La qual
nez Tomàs, Jaqucs Constant», Ma.
Valnós tdnlo dols nervis
lloc demà. per a discmir 1 penLa J-uiUa Directiva de la Unió de drà
nuel Munca. Isabel Caravaglio, l indro acords respectí l'ordre del úU
Professors
Assalariats
da
Catalunya
formacions
de
cinematografia,
argu.
Taiielles J. Llorens. Rbla. Flor*. 30. meni* de peUicula. ressenyes da teaquedat ccrastatuída en da eegúent de consuetud.
iRemigi Rodríguez Albiol denuncià ha
forma:
tre,
etc,
il·lustrades
amb
profusió
al Jutjat de guàrdia quo tres sub- iPresUlwit,.. Ange;! Remigio Radrí- Reunit el ple de Li Junta da «JO•Al camr de Pore IV l'automòbil de fotografiïs.
jectes desconeguts l'amenaçaren amb' guez;
ifi:HZ atropellà, ahir a la tarda a Joan
Josep Monsó; se- vern de la Quinta de Salut «L'AUan.
pistoles I un sanlwet, al carrer del creiari,ívifce-pircsldent,
Pallarès sàachaï. de 35 anys. \ei da
Santiago
Torres;
vlce-secre- ça^, restaren l·is soUicituds d'ingrés
Badalona, i 11 va causar ferides a
— Assegurem que el Ch·mp-Scrs, marques del Duero, lüurantee d'és- tari, Maria Andreu; tresorer,
Enric del Mnntepio d» Saní Honorat, de
la cara i contusions a les mans. ha- etiqueta verda, éç el millor xampany ser agredit, per Jiaver arrencat a Iflesfa; vioe-iiesorer, Isidre Sans;
Barcelona, amb 25 socte El Màrtir
vent estat auxiliat iV dlspansari del
córrer.
del Gòlgota. de ídem, amb 50; ú
comptador,
Joan
Bagèn;
vice-comptaTaahil, L'automòbil va fugir.
Diàriament té a la seva escaparata
Cooperativa 'La Fraternal paldense.
dor,
iFrancesc
Stivi:
bibliotecari.
Jode la Rambla de les Flors, N'Abelard Vanos, ombrel·les
de Caldes de Monlbuy, amb 27; I
sep
Casesola;
vice-biihllotiecari.
Rafcil
Trilla, diverses joies d'un valor con.
l'Associació Uutoal de Barcc-loua,
,
A^Co;
vocals,
Joeep
Boca
i
Àngel
harvent-hl constantment per Ferran, 14 - Casi C L A P E S Queral.
amb 65. corresponent a l'última el
•JOIES VILANOVA Unió. 6. siderable,
a guard'ax-lea dos empleats de ,1a
'La nova «n li lat. es proposa ei per- número 374.
Un tramvia de la línia S2 1 un casa, per a evitar eostraccions.
<A la Ronda «le Sant Antoni al mati feccionament professional, ci foment Previ dictamen da la'comissió d'HiDimarts al vespre, en retirar Iss d'avui
autíannihus van topar a la plaça de Joies
H'automòbil 10.710 atropellà de l'ensenywmen^ 0« defenaa dah1"- senda 1 de l'arquitecte, re»U aprode l'esmentada escaparata, els les germanes
Sepúlveda, resultant el segon amb ; dependents
i Conxita Casa- interessos dels seus associats; la vat el pressupost d'iniíallaoió d'uin
notaren quelcom anor- noves Gil, de Joana
1
0
i
1
2
anys. causant- neació d'una caixa de refletència caldera per a la calefacció, per vadesperlectóe. No ya pendre mal jmal cn U forma
en què es trobaven tos contusions 1 erosions
pronòs- contra l'atur forçós; la creació de lor dc pessetas 6,950, a la oasa Antoningú.
les dites Jjoies 1 avisareu el prin- tic reservat a üa primera de
i
lleus
a cooperatives de producció i consum ni Güell.
cipal. Aquest procedí aleshores al re- la segona.
de material pedagògic. L% caixa de La Comitsló de Propaganda, expode les exí6lènc«?s que a diari
resistència sosündrà als professors sa els treballs realitzats per a la c-v
MiUeríes J.Uorau. R. Fiow.a· compte
el mateix auto foren portadès cessants
baixaven a 1 esmentada escaparata alAmb
durant tres mesos..
iebracíó e! proper diumenge, dia 17, j
diapansari
de
Sepúlveda
1
després
a les onze del matí, al Palau do la|
Aní.- a la tarda tff Iw·gué una alaJ- De seguida notaren la íalta d'una a casa seva, carrer de Sant Gil, 5.
Està
dividida
en
tres
agrupacions;
Mutualltai, d'una reunió preparalóma. àl carrer d'Auzies March, per anell aimb un ïolltari d'onze quilats.
fa
de
professors
'd'essocíaclons.
"la
)iaver-sft encès el sutge de la xome- valorat en 16,050 pessetes; unes ar- Al dispensari d'Hosrafranclis fou d-? .profeisors dc collegis privats i la rla per a concretar Ics bases per a 1
celebrar un Congrés IntcmacionaM.
neia del número 18. Els bombers vau
Mutualisme i Concurs per a premiar
dominar el foc en poca estona.
el millor treball que es presenti.
S acordà quo des del dia 15 df!
Per les mosques evitar
correm, comenci al Palau de la MnRes de tan bon resultat
-crvei d'Electrolerap:^
Cortines Orientals
1 per a orieniar els associat;, es puDe Pantíga casa AMAT
blicarà una tarifa.
l.Archs. 1. Telèfon 3064 A
El dit servei queda a càrreo M
doctor Xercavins Romeu, tots els diA un pis del carrer de Sarrià van
marts i divendres, a les deu del madisputar l'estadanta I un matrimoni
tí al Palau dc la Mutualitat, carrer
rellogat. Una altra rellogada hi va
de Coello, 321.
intervenir i va arreplegar un cop de
ganivet al costat esquerre, pronòstic rcsarwat. I7na parella de civils
va detenir » Francesc Heras, de
anys, jornaler, com a culpable del
dany causat
Si usted experimenta;
PIEBRESPEIMOSAS
Víinnc
NOU, Fernando, 30,
Agruras,
vcuiUd costat església St. Jaume.
Virucl». Sirarn
Tiranleces,
Ev-afiilin*.
ErúiixiU, hfluena.
Pesadeces,
IMiir n Zs tarda, a quarts de cinc,
Sre pocrpcrdl,
Ca la nibres,
va pendre mal. al carrer del Portal
Jaquecas,
Nou, Çattsta Barceló Ballester. d«
55 anys. desUorigant-se el colze esBOISSON BLANCHE
querre treballant en la recollida ds
p^ngase inmedintamento
les escombraries al servei d'un dels
.al
résimen
del
delicíoso
veíncles de les Brigades Sanitàries
GARCÍA GUZM
de la Mancomunitat
P Sanu Caui-"». *
Fou curat a la Casa de Socors de
la, Ronda de Sant, Pt reL

I

- V i e h y
C a t a l à
Aigua mineral natural digestiva
I més econòmica que les similars.
Ï/Atcneu Empordanès, carrer del
Pi. 11, principal, fent honor el nom
de la comarca que representa 1 amb
•l'obíede d'alleugerir cn la mesura
de Jes seves forces la greu crisi que
aquella comarca està travessant, ha .
organitzat un servei, la importància
del qual pot resultar de molt profitoses conseqflèncles.
Mitjançant •'Is Ajuntaments doVF-mpordà, el dit Ateneu sol·licita tota mena de referències dels propietaris empordanesos qne posseeixin ca.ses i pisos en llocs propis per a VfS1h»eígK disponibles per a llogar.
Actualment, 1 entre les poblacions
de Tossa, Calonge. Sant Antoni de
Calonge, Palamós 1 Bagur. s'han re^
but unes cmquanta oferies amb tota
mena de reíerèncics i condicions que
aquesta entitat es complau a posar
grataitament a disposició del públic
en general. .
Drorà. divendres, e les set de la,

Exoulsito desayuno,
Poderoso reconstltuyente,
Perfecto regulador
do las funciones digostlvas.
do los anémicos,
de los cenvaleeientes,
de los fatigados,
de los ancianos.
En farmacias, droguerlaa
y comestibles.
Depósito: Fortuny Hnos.,
Hospital, 32. - Barcelona.

iConflíenGia?
• La meva felicitat, sUOpàiiqu*8 ^Jtores. la dec al treure ni d'arrel •
pèl moixf i pèl de la cara i bra^'
amb el Un acreditar, OEPIU»Ti--<
B E L L E Z A , \Li inofensiu. Venda <•
perfumeries. Fàbrica a Badaiou4Gran Premi i Medalla d'Or.
ADTORITZED LES NOTES DE &
QUALS ENS PREGUEN LA ^ ^ . n .
CIO. AMB UN SEGELL O ^ !ÍV
tfà Qüfi EiNd SlGül COfcBC^
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L a vaga de Silèsia
Brssíau. 13. — Els obrers de totes
les mines de, TAlta Silèsia alemanya, estan eh vaga.
fin canvi els minaires i cl personal
íerroviari de l'Alta Silèsia po'.aca,
segueixen en els «ens llocs. — Havas.
Breülaii. 14. — S'han reinlograt aJ
irsíwJl aie minairats -l'algunes mines.
Havas.
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E l moviment revolucionari a Bulgària

Sofia. 13. - E l president del ConseU I els ministres d'Instruoció I
dTnlerior, no pertanyen a cap partit
polític.
Les carteres han estat disrlbnides
tde al forma que tots els partits polítics ban quedat representats en eil
Govern, llevat del partit, comunista,
i el partit agrari, eu els quaüs s'apolaCuno a Dartnstadt
va al govern que ha caigut. — HaDarmstadt, 13. — Ahir a la tarda vas.
Belgrad. 13. — Ha arribat a aquesta
3ZTÜA a aquasta població el cancecapital el rei Alexandre.
Uer Cuno. — Havas.
Per aquesta nit ha estat convocada
L'avaria del «Cataluna» la reunió defl Consell de la Corona
Londres. 13. — Lesamen del casr. amb robjecte d'examinar els esdevei la repercussió que pugnin
del creuer espaayca «Catalnfla». es- nimentg
rjolA df guàrdies marines, indica, que tenir al'estranger. — Havas.
Belgrat 13. — Segons notícies que
el dit vaixell no ha sctfert cap daoy
tttben els periòdics d'aquesta
nensfide. en embarrancar durant la tii,
s exfèn la guerra civil en gran
oit del
a.! Ió de l'a^tnai
part. del territori búlgar. — Havas.
(El cCatalufla» ha salpa-, aquesi, matí
Bucarest. 13. — Segons els periòamb diroceíó a .Amsterdam. — Havas. dic*,
a Vama s'han desenrotllat sag.
nants combats.
L a «llei seca»
Sembla que l'ex-presidant del Conals Estats Units
sell caigut, eestà amagat a Petiitch.
Toies les fronteres búlgares eslau
Nova Tortc. 13. — El Tresor ha
dictat ones disposicions per les quals íancadea — Havas.
Atenes. 13. — El ministre de Negocis
<•$ permet que es distribueixin begudes aícohòliques a sa tripulaoió estrangers, senyor Atexandrls s'ha
als na vils estrangers qae hagin mar- | ocupat de l'actual situació de Bulgàxai, cap » porte dels Estats I in i Is rl«.
Ha declarat, que Grècia segueix amb
íhans del dia 10 del mes a<aaaü.—
gran atenci óeis esdeveniments que
Havas.
vénen desenroHlant-se a Bulgària.
La Conferència
Quant a tes qüestions que es deh
adedarat el senyor Alexandrí» que
úe Lausana baten
a la Conierèncie de Lausana,
Lausans. 13. — Éls tècnics tares Grècia regularà les seves decisions
i sliats deliberaren ahir a ia tarda segons l'actitud que dopün íes altobre les concessions als estrangers. tres potències, i en particular ds
Els representants turcs no adme- països balcàncp. — Havas.
ten la msponsabilitat do Turquia en
•Praga. l i . — LViyüc inintstre de
(&S peaJotSci," soferts per les socie- Bulgària en equesía ipoblacïó. nometats estrangeree amb motiu de la nat durant «i gwero Stambulisky,
guerra.—Havas.
diu que espera un dia o altre el
triomf d'aquest, i que ïa dinastia
Noruega i la Societat
«tels Cobuig no' pot regnar sinó a.
Bulgària. Creu que el cop d'Estat é&
de Nacions
obra dal partit .temandifta.—Havas.
Cnetiama. 13. — La Cambra ha re.
butjat una proposició amb la qual es
Jaspar
«aflava d'aconseguir que Noruega es
parla de les reparacions
retirés de la Societat de Nacions. —
Havas.
Brussalle?. 13. - El ministre d« Negocis estrange's. senyor Jaspar. en
discurs • pronunciat a la Cambra
Membres dc la «Roland» tm
dels diputats ha declarat que Aledetinguts
manya estava i rsfà el l'obligació
Magdeibmg, 13- — L a polfcta ha de- de reparar els danys que causà duungut nonferosos mamíbres de rAsso- rant la guerra.
oiació reaccionària anomenada 'RoEn ocupar el Ruhr. afegí, França
land». — Havas.
í Bèlgica no han fet niés que posar
en pràctica l'únic mitjà capaç d'obliActes dc sabotatge
gar Alemanya a complir els sens
compromisos. No abandonarem aques
al Ruhr
ta regió, afegí e) ministre, sinó el
DnsseMoi*. 13 — Es nota gran re- dia que Alemanya faci efectius els
oradescència en ais actes de sabo- seus pagaments «n concepte de repatatge.
racions.
Al pas d'un tren de viatgers a I»
L'ocupadó del Ruhr, seguí dient el
línia de CoWeoza a Bonn. esclatà senyor Jaspar. és sols un mitjà d'auna bomba lallantí; els ritíf i fent conseguir que so'ns pagui i no un
tescarrilar alguns vagons.
mitjà de dsíensa de caràcter militar.
Hs fils telefònics i teelegràflcs haFrança i Bèlgica n" entaularan of vien estat tallats abans
gociadons amb Alemanya fins que
tina altra bomba coüccada en la arabí la resistència passiva i Franmateàx^ Unia féu explossiò abans de ça i Bèlgica tractaran ae cercar !'apassar un alfrfl tren de viatgers. — pni dels grans aliats per a resoldre
Havas.
d problema
acabà dient qne FranLa tragèdia dc Dortmund çaEI! ministre
Bèlgica estan completament deDonmmd. 13. — Les afirmacions ale- cidides a romandre al Ruhr fins que
manyes, per les quals es pretenia de- hagin aconseguit el pagament de les
mostrar que «Jg dos ajudants de l'axèr- reparacions. — Havas.
''•it francès recentment assassinats no
aalen estat morts pals alemanys, esLes agressions
•an en manitfesia contradicció amb
a
les
sentinelles
franceses
ias d ©dar adoris fetes pels dos testi-i
^nis alemanys que ban deposat en'
Dassddorf, 13. — A la localitat de
61 sumari, restamonis que donaren Wanne, amb motiu d'haver estat dis'ota classe d'míorroacifms 1 íleïSllls parat un tret da fusell contra nna
iíifire als tres paisans autors del ret. sentinella francesa, ha estat proihibiEn l'aota redactada después de la d'a la circulació durant la nit. — HaWigèncla d'autopsia. es declara que vas.
iReckmghauseen, 13. - Durant la
ferides eren mortals de necessitat,
1 foren produïdes per bales de pistola nit del dilluns al dimarts, dos palMaüBer 0 ParatoaUmn, disparades qna- sans alemanys circulaven per la po« a boca de canó, penetrant per la blació, contra de la prohibició
expressa didada per les autoritats
nuca.
JBla dos ajudants foren víctimes d'n- d'ocupació amb motiu de l'assassinat
2* ierttalble embf«<iada. morint d'una d" una sentinella francesa.
Un lloc de guàrdia, després d'ha"tertttra insospííosa. quan retornaven
ver-los intimat inútilment perquè es
a Uors caees.
«as tres lndi»idup que els agredi- paressin, féu ús de les seves armes,
els esperarven amagats en una matant-los. — Havas.
Dusseldorf. 13. — Amb motiu d*aPorta - Havas.
ver-eo efectuat dispars de fusell contra sentinelles franceses, ha estat
^ jornada de vuit hores mullada
la dutat de Wulfratfa amb
Gínobj^ u.—El iCons&U d'.^Ulmtois- 25 milions de maros i la de Wtpper.
TTÍ^ 46 "'Oficina Internacional dal tnrtb amb trenta milions. — Havas.
~ifm
«plica* a votació l'míorW * la c^nisstó emearregada d'eVaga a Aube
S ^ j ; 1» raaficaeió del cowwsni de
Aiube. li—Stoa declarat en vaga
ï,^f*ngxm. Jiesiablu^t la jomeda de parcial el (pertonai que da el SBXMÍ
del reratdc.—HaaBik
w "«res de treball.
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Enginyer alemany
condemnat a mort

Magúncia. 13. — El Consell de guerra cetebrat en aquesta ciutat ha condemnat a la pena de mort un «iginyer de la fàbrica Badische Anilin.
que fou detingut en i'acte de cometre
actas de sabotatge, ocupant.se-U explosius.
E l reu lia reconegut els fets que
se U imputaven. — Havas.

Els acords del Consell de
ministres anglès
•Païm. 13. — E l Minteteri de Negoois Estrangers britànic, ha fel saber
a l'aiuibaixiadoi' de França que totes
les referències pdblioades per la
piemsíi francesa soi>re tes declsion's
adoptades dilltans en «1 (ionòóU'de ministres, celebrat a Londres, són pura
inferació defe feus corresponsals, 1
que en la reunió que s'sH-Udeix, no es
decidí res en defrniUiwa, sobre cap
assumpte que es ralerís a polilica,
•Per tant, estan mancades de fomimemt les iniformadons relatives a suposades pelickme que havia de formular el Govern .anotes.
E l desauentiatnent dd Ministeri de
Stgocis britànic tendeix especiahnarrt
a preoisaT d íet material que no
h aestat presa cap decisió nn àl que
concerneix a la contcsfta a l'última,
nota alemanya,' tmïgrat d'haver estat
anunciat dilluns a Londres que els
mtofetres anglesos no cddbrarien una
aittra reunió alban» rl'efectuar-sp un
nou cawl d'topressions entre Ien
canceflleries interessades.
No cfljstant, aquest mateix desmenllment, està. en oorrtradioció amb P!^
projectes atrtbnïte al Govaru britànic
lEe curiós observar que un gran
gran aambre de periòdics anglesos
ptfbllcà dimarts ,\\ matí referències relaitves a una altra reunió semtoTant.
la qual ha e.stat. objecte dds ooraenlaris pulblicats per la premsa francesa, i algun diari oom pl ..D;iily Tel^gnupíi", manèfe-stiBVa. la seva dctwn.
ança de veure la realiíiüsdó d'un
acond entre els dos Governs, edbre la
contesta que hauria de jonar-so a la
nota presentada últimament per Alemanya — Itafvas.
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Anglaterra
i les reparacions
París, li.—lüs creu que l'acord relaxin -1 la nílpsiio defl Buhr es port a r à - a c a ç a baeí- do pròtediments
qti'c ei t^iBiael éfc^lès es mostra disposat a seguir, això ós, continuar les
converses entro ctunceikrs.
França no iposacà cap obstacle a
aquest pia si .bé farà les degudes
reserves pe'rqitè els respectius canvis
de vosla i"i s'efectuïn per via diplomàtkia sinó mitjançant una con.ferèncla dc tècnics.—Havas.
Londres. 14.—Sembla que nl Govern
aiuglas, en d seu (memoràndum, preg-mita « França qujna íonroa es proposa donar ulterioiment a l'ooupació del fiuhr.—Havas.
Londres. 14.—El Goveni britànic ha
dirigit al Govern francès 'un memo.
.randum en d qu;i.l soHIcilia que se
li donin alguna deiails complementaris sobre el punt, de vista rraneca,
I.' Vgèucia Reuler diu que ja, «jue
França /a de la teumlsiació dc ja resistència 'passiva una de les qüestions més essencials, la Gran Bre.tanya per ita seva ipart desitja salber
exaclamenl què és el que França
pretén 1 exigeix, a Tobj'Wle d'ésíorçar-sp a posar fi a ila rosistèncía 'pasai-va que els alemanys fan alè frenoosos en les rogions ocupades, i tractar de íer, tani com pugui, una política aombdòs ipaisos.
Segoriò informes pi··t oictenls de font
ftdeidigua semMa que als ciroolé crfidals anglesos es molen desitjós d'una
enlrwima entre els presidenta dels
reapecllus goveins, Baldwin i Poinçare.—Havas.

N

G

E

Aiguat als Estats Units
'Londres, 14.—Comuniqueu al «Times- des de Nova York qnn la població de Tulso (lEsiat, de OUlaliotaaj
ha «sin-.. inondada tpel riu Arkansas,
havent resultat é.000 viiainies.—Havas.

Els complots nacionalistes alemanys.
Mageoburg. 14.—Ei mag^tré't fnstruc lo r ha pòsíit en UiibL'rtax provisiónal tots ela memlírts i prsonaiiítate
dirigents del igi-op de RosS'bfioh i de
la iReichwehr quo foren detinguts
fa .pocs dies.
A conseqúèócia de les cartes ça'n
els foren ocnpndes, immediatament
després d'haver' posat a àqa(9Í£ ind'hidus en dlibertat, s'ha prot-edM v
la detenció do tres per.sorK>s «fue icéultAvèti erntpromesés per les d'tes
cartes.—Havas.

Els debats
de la Cambra francesa
'Peris, 14,— Alguns pari ameu larls
pertanyiinís als diferents •partits pciUttas han canviat impressions sobro
d debat de la política interior del
Covem que tindrà dloc el [pròxim
divendres.
-i
'El igrup dé l'Entesa retpublicàna ha
encarrega»! (rrinterpeHar e] IGwerti
a dos dols seus membres, els dinnta)ts Bdlet l Ibaítnegaray, alls quals
oontestarà el ipffesldent Poincare,
(Es possible que li'csmehtat ile/uat
ijouipi més d'una sessió.—Havas.

Els impostos francesos

Paris. W.—Pe! mi-aisteri le FinanEls marcs
ces s'adalben de faciUiar ii.-v Segflçtila
Berlin., 14.—El dòlar lia alcaucat dades sobre la recaptació il'linipasla cotitaació de 92.000.
los IntBrectes i Ingressos per mouoDes d» demà. dl catibó de tota pro., poiis.
certèiucia ipíiesarà a colitzar«e a
Reosptació del imes de maic últim,
335.000 marcs ia lona ena-n actual- 1.378,993.000 do franc? amb un tmj;ment es cotitzava a fcïlLOOO.—'Havas.ment de 152,224,000 respecte als ^es.
stjpostat, i dc 103.390.000 amb rdtidó
L'agitació de Palestina al receptat en ma 13 dc 1982.
Londres. 14 —Comuniquen de Jcru(La. r©caIptació drls cinc jjrttBen •
haiem al «Daily Exffiresa· /jue han mesos de l'any 1923 dóna un aesgpresentat la diunssio tots eïs mem- ment de 58.806-000 itrancs. sobv
bres, 'tant cristian»; com .musulmans, pressupost i de TOO.TOM.OoO sòbre !«
pertanyents al Consell consultiu, que quantitat recaiptnda en el MfffespoParis, 13. — El diari wLc Temps» /oren
publioa el següent despatx de Lon- Havas.namenats ipcr Herbert Sainutíl. nent període de 1923. *
La reca(ptació dd mes d emalg nldres:
tint acusa tma plus vàllua 12,3 iier
E l Onsll d*- mlTristres ah^ïès es Anglaterra i la interven- Cent
en relació als pressupost, proreuní aquest matí sota, la presidència
que no s'havia arribat onendel eeínyor Baldwín per a'ïstudiar 1 ació d'Espanya al Marroc porció
ra aquest- any.—Havas.
contesta del Govern rus i rependro
Londres, 14.—iRoferint-se al telegraIn discussió dél memoràndum aledc Madrid quo 'publica 'nLEtího
many, 0 sifruin les últimes propostes ma
Paris», cl dia 10 de raciual, es E l s que v i a t g e n poden a d fomnUaides pel Govarn <ïd RÍSÍCIÍ per de
deiclara èn ulls círcois OonditiBnca
a regular 1» qüestió dc Idt. repara- ben
informats qúe çl Govni lirliàríiiQ
cione.
no té, segons sembla, cap .intenció
quirir L A V E U a l s s e Samyia que e« ,waïi a roalitzar nous d'intervenir eu Ha icamipanya (ïuo
esforços per a harmonitzar el ptftit Espanya prossegueix contra els rig ü e n t s llocs:
dc vista anglès amb la condició prè- fenys. per conalderar-la una qüestió
via qw -posen França i Bèlgica ^per de ipolitica tatexior d'Espanya.—HaMADRID. — Gener 1 C» «Mlnerva..
a ootnax en tractàs aanb .Memanys. 0 vas.
Centra de subscripcions i cobrament».
aJgui que el Govern dei. Reich cessi
en la resislància passiva que: orgaTudescos, 39 i 41, baixos.
nitzà i ve oposaïM, al Rtihr a l'acció L a condemna de Muller
També es ven al quiosc dd cafrer
franco-ibelga- — Havas.
DusseidorJ 15. —Davaml d'aquest.
Consell de giierra alià vist òa revjsió d'Alcalà, cantó a P.eligroB, de acn
de la sentència dictada farà uns dos Patrici Lujan,
L a Societat de Nacions
contra ai senyor Muller, conA SEVILLA: Al carrer de Slerpes. 69.
Ginebra. 1^. — La pròxima eessió mesos obrer
d* les fAbriques Krupn
del Consell de la Societat d« Nacions -eller
A VALENCIÀ: A «La Correspondènp d Cousdl d guerra que veié
se celebrarà el dia 29 dc l'actual, 1 d'Essen
cia de València». Miilana. 7 t 9.
la
causa
seguida
contra
els
dlrectore
.•wrà presidida pel marquès de Sa
les dites fàbriques, amb motiu de
A PERPINYÀ: Francesc Comellas.
IUÏZO,representant,'l'Itàlia. — Havas- de
l'agressió que fou objecte un destaA PORT-BOU: Jaume Subirana.
francès que Irectava de pracSobresseïment de la causa cament
A
LISBOA: Al Palau Conde d'Alma
ticar una requisa.
contra comunistes fran- El.nou tribuna!, no sofls ha confir- da, Latlgo 8. Domingos, í l ; «Tabamat la ípena dc sis mesos que s'im- carla Restauradores» I «Messegeries
cesos
Paris. 13. — Pel jutge encarregat posà aleshores al recurrent sinó qua de la Preese», rua d'Ouro, 146.
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel ;
de la causa seguida contra d diputa". l'ha elevat un mes.
Com es recordarà, tots els que fo- Lirola. quiosc dd Born.
Cachin i altres diversos comunistes,
ren
cóàdenwl·ats
iper
aquell
Consell
per complot contra la. seguretat inteA OPORTO: Rua Santa Catarlna, 53.
rior i exterior de l'Estat, sha dicta-, interposaren recurs d'alçada, però
fnren desestimats tots menys el del
A COIMBRA: L. Miquel Bombarda.
avui aute de «no hi ha lloc».
D'igual mesura ha beneficiat el di' senyor 'Muller, el qual es .fonamenA BRAüA: Conceiçao da Rocha
lYutat comunista alemany Hollein, de- tava cn •vicis de procediment .—Ha- (agent).
tingut a Paris i proecseat per pro- vas.
A PAMS: Rlosque Franco ItaileD.
vocació a la comissió d'atemptats.
El Jutgo ha íonamcniat la seva d"- Abd-el-Krim a Tafersit? 16. Vaudeville. Boulevud des Capudsió en que els fets Incrimínats esParis, 14.—Comuniquen al 'Daily cins.
tan mancats de suficient demostració. Esjpreas» des de Tànger amh data
A FUNCHAL: Jacint Figneira (agenlj
—Havas.
d'ahir, que el delegat del cap moro
AíbdJd-Krim confli-ma la Sïresa da
Els viticultors francesos Toíersit pds rifejiys. Atod-eH-Krim
Paris, 14. — El grup vitícola de la amenaçà les cabilcs 'de la regió dei
es cura radicalment amb el
Cambra de Dipuliaís ha resolt solli- Údafà amb incauta.r-so de llurs tercdtar urgontmant al Govern que si- res si no s'unien a la sova campagui «ug»entat d coeficient de dua- nya.
Vi Uranat PESQUI
nes sobre els vms estrangers.—HaSegona notícies rebudes d'Algetívas,
que elimina el aucre a raó
ras. Espanya embarca nombroses
d'un gram per dia, fortifitropes.—Havas.
L'exèrcit turc
ca, calma la set, evita i cura
Constantmohle, 14. — De les lleves
L a guerra civil xinesa
que presten servat actualment, set teLBS Mfinacioiïs HaMíi
Ticntein, 14.—«En arrinar a aquesta
nen dret a ésser lüocrxrades. Sembla que «1 Gowem troba dificultafe; població ei çàesident Li Yuan Himg.
De venda en les bones
en d sastesúraant dels actuais afiec- d governador civil d íéu presoner.
farmàcies i drogueries
A Bwaaa regna eafcna.—HMaa.
tme.—Hav«6.
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(De la Coníerència donada per E n Joan Vallès i Pujals al Palau de h. Musica Catalana el dia 19 d'abril de 1923.)

E

X B O S A D E S aquestes consideracions, podem ja precisar. I
per això, davant de la crida que als catalans feia E n Cambó en la seva conferència, crec que ha de concretar-se així l'actitud
nostra : comüança i adhesió plena envers els capdavanters de la
Lliga Regionalista, a aquests homes escollits i abnegats que tant
nan fet per Catalunya i que estan disposats a esgotar les últimes
possibilitats d'arribar a la solució harmònica del nostre problema.
Però quan arribi l'hora de declarar definitivament fracassades totes aquelles temptatives, quan arribem a l'últim extrem de què ja
parlava l'Alinirall, si E n Cambó i sos companys — convertint en
realitat aquesta generosa penyora que 'han donat per veure si
Jesfeien d gel contra el qual s'esclafen les nostres peticions — es
iecideixen a deixar la política activa per a dedicar-se purament
al conreu "de la llengua i de la cultura i de les altres manifestanons de la nostra espiritualitat, que no es pensin que això serà
una retirada general, sinó que nosaltres seguirem lluitant per oblenir la llibertat de Catalunya i procurarem enderrocar tots els obsacles, de qualsevol classe que siguin, que s ' ü oposin.

Jo us convido, sobretot a vosaltres, joves que m'escolteu, a
seguir aqnest consell del Poeta excels, de riUuminat de la Pàtria :
arribar cadascú fins allà on pugni! JTrebaüar en tots els ordres,
treballar cada dia i a totes les hores per Catalunya.
Nï> admeteu fites per l'ideal. Posem-lo ben en l'aire, que sembli un somni,
qne semibli una bogeria. Estimar Catalunya per sdbre de tot, no
veure terra com la nostra, considerar el nostre poble un poble escollit, trobar la nostra llengua formosa com cap altra, voler per
a Catalunya la màxima llibertat i la màxima grandesa i el major
esplendor... Qne si així es somnia constantment, si així es vol
amb intensitat, l'ideal vindrà, per tots els camins...

Generalííaí
ACORDS B E L CONSELL
Despatx de les Seccions en la reunió del Conseflli peuananent «tels dies
18 i 13 de juny de 1923:
Carreteres, camins i ponts
1 Continuació dels trtíbaïls en les
dbres que es readiteen per administració.
Autorització a la Secció t^tnica
per a realitzar, pre adEnsnàstració. £*?
ireftoaís d'aTranéanaenit de dos grups
de clavasnerons sdbre la riera de
Mai^aaedl. en efl oama de la carretera d'Esparraguera a Maoresa a la del
Bruob a Manresa per MapganeQL tros
primer.
Beneficència
Obres de decoració i higieurtzació
comptementàrïes de la consiruootó
d'una sala d'Operacions a I HofçMal
de Dleyda,
OJ-Uma
Recepció prowsionaJ de les rftires dlhabilitació foies a redlíici destinat a Escola d eTeixits de Punt, de Canet de
Mar.
lAdúudrcacló de les obres de construcció de redlíici destinat a la Secció d'OHfcis de la construcció de ItEecola del TrébaOl
iPutoliració de la fama defl Mapa
Geològic de Catalunya, corresponent
a Vilafranca del Penedès.
Agricultura
CeSebració d"un curset ramader asinal de les comaiques zootècniqueí
diUrgdll. SognA i Plà. de Ueylda, el
dia 17 de juny. a BtiUpuig.
Campíanya contra la mosca de l'oli
vera. 3 la comarca de Tortosa.
Wcabament de les líniee Seu d'UrgdltiPlà de Sant Tirs. Plà de Sant
TirsAovea. Plà de Sant Tirs-iAUraQI.
Seu-Castellciutal. Seu-MoDt)ferrer-t\Tfa, Vilanova de Meilà-t&anta Mana de
Meià. Sant Pere Salavinera-tAguilàr
de la Segarra-ftniaidelll i Vitaían·t-CjsfeUa.
Continuació dele treballis d'exíesi
de línies uflbanee
anauguraciò del scnvct a Santa Martí de Meià. Adraül. Castefllcluíat.
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DE LA TEATRALITAT
DE LA JSTEL-LIGESCIA
...La teatralitat de. la InlcUí/jència
— escrivíem «ties enr«ra (1) — és, per
a molts, un espectacle verament irresisüMe. De resuiíats gairebé infaUi'
b/es. Vn pensador, un poeta, un artista a-teatrals Q anti-teatrals, per regla general, no són mai compresos
í. menys encara, respectes en el Ha'
ytist valor.
La majoria deh homes són molt
més sensibles a la teatralitat de la
ínteüigèncUí que a Ifl IntelUgèrtcia
mateixa.
El púMc d'ignoranis o de mig inteUUjents i Mhuc d'alguns posltím
intcUigenls coincideixen en aquest
punt. Amaients a ta decoració, a la
declamació i a la mtrmca externes,
l'ànima, cl brill pregon, H súbtil perfum inierior, Veit veritable cTUna personalitat, se'U escapa eompietamenl.
Els actors d* Ig. inteUigència soten,
doncs, tenir de la seva banda l'èxit
i la consideració públigues dfil moment.
Ona minoria, csooiüdSssMn/ï, d'esperits intcUigenls, i. a més a més,
ampàmenl enercitats, considera, en
cama, te teairaiiW de la InteUigència més aviat com itn. obstacle, com
una desviació, carn una inferioritat
de la inteUigència
Deixant de banda algunes excepcions, saben que la teatralitat i la
tnteVigència — majorment en els nostres dies — no es complauen d'anar
massa juntes, malgrat de les asparatoses aparences.
Algú objectarà, agut 1 maliciós, que
la modèstia 0 la simplicitat penfèriq-ues de la inteUigència, a la manera
Uur. són també teatrals.
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O L T interessant fou la sessió celebrada dimecres per l'Ajuntament de Barcelona.
E l Sr. Mayrtés, en nom de la majoria nacionalista, oftrí el
govern de la ciutat al grup d'Acdó Catalana, que en les eleccions
de diumenge aconseguí la majoria dels vots emesos a Barcelona.
L'oferiment fou fet amb tota sinceritat i amb tota lleialtat,
car, amb el govern de la Ciutat, donàvem els vots necessaris per
a sostenir-lo.
E l Sr. Barbey, en nom d'Acdó Catalana, tot i reconeixent
la sinceritat i la Üdaltat de la nostra actitud, rebutjà l'oferimem
d'encarregar-se del govern dc la dutat, aUegant, en síntesi, que,
per governar amb eficàda, calen, a més de la confiança del poble,
els mitjans polítics adequats. Si per mitjans polítics cal entendre els vots d'una majoria, aquests vots anaven junts amb l'oferiment del Sr. Maynés. Si per mitjans polítics cal entendre la
complexitat dels instruments efectius del govern d'una dutat 0
d'un país, hem de reconèixer, amb la matdxa lldaltat i sinceritat
1 de l'oferiment, que la posidó adoptada per A c d ó Catalana és
justa.
Però aquesta mateixa realitat de la situadó ens imposa, als
uns i als altres, una enorme responsabilitat. A nosaltres ens obliga a continuar ocupant els llocs que Catalunya ens ha assenyalat
i que ningú encara gosa a ocupar, ni es sent amb forces per a ocupar. Als altres, a tots els altres, els obliga a no sentir cap mena
d'inrpaciènda per a enderrocar d que no poden substituir, almenys
ara com ara.
Estem vivint uns dies crítics, uns dies històrics, en ds quals
tal volta passen segles de Catalunya.
Tinguem tots la cousdènda de la nostra responsabilitat col·lectiva. Tinguem tots k serè.
nitat que cal. E n aquests moments dedsius, no tenim dret a comprometre l'esdevenidor de Catalunya. Seguint el camí ferm que,
havem seguit fins ara, la victòria definitiva és ineludible.
L a darrera sessió municipal ha assenyalat a tots, amb la nua
veritat dels fets, la nostra posidó respectiva. No vulguem recti&car violentament les realitats vives, ni cometem la imprudència temerària d'abandonar les posicions conquerides, sense tenir
| la seguretat que altres forces catalanistes les ocupen amb la mateixa eficàda. No deixem indefenses les trinxeres als atacs de
l'enemic comú.
mmniinininminmmmmimimiiimimiíiiiiimmniinnMiniiiiiiiiM

Qui sap, qui sorpf
en oposifàr. com aban.o cs fejai, men- un sol costat baurà d'entrar per l'esP«ró això — (ens apropiem una tre s'estudien altres extrems del sus- querra. En general, tot local reunirà
bones condicions lumíniques, quan
frase dc Buydatd KipUng) — és ja dit Estatut, que no considera pas gens quedin perfectament iUúminades totes
encertats per" a satisfer les aspiraMontferrer. AíCa. Sant. Feliu de Bui- un. conte per a persones grans...
les taules on es treballi, essent percions del magisteri.
xalleu i Corbera.
judicial ía llum que arribi per davant.
JOSEP MARIA JUN'OY
En tractar de la llum artificial va
GONCUiRS DE BEQUES PER A L E S Lta segona conferència de divulgaCOLA D'ESTUl
ció científica donada a l'Ateneu En- 1 dir qne era preferible l'elèctrica, esfrt VegVs LA VEV D E CATALVNYA. ciclopèdic, pel doctor En Manuel Dol- j tablint els «parells amb defermiBs reconda als alumnes de ITEscola data
6 de iuny.
cet respecte «La llum i la vista en í nades condicions per a millorar la
d'Estiu que el ConseOl de Pedagogia
llur relació amb les . professions», quantitat i qualitat, de la llum.
té ofertes dues beques per a altres
v» començfSr el conferenciant dient | Després va ocupar-se de la necestants alumnes que continuïn aquest
que en tota mena de treball són in- sitat de corregir amb binocles «Is
any els seus estudis a l'eSmentada esdispensables dos elements; llum amb defectes visuals dels que treballen,
cola.
fent. avinent to conveniència que
En reunir-se el Consell Directiu de abundància, de qualitat excsHeni i bo- els patrons i obrers es treguin tíel
Les sol-llcituds s'ban de dirigir al
na vista,, sense aquests dos mitjans
l'Associació
Barcelonina
de
Mestres
senyor president del Consdll de Peno es farà bona feina i es cansarà cap els prejudicis tan arrelats resdagogia, albans del 23 dels corrents. Oficials el dia 7 d'aquest mes. v^ l'aparell de la vista. Després va es- pecte aquesta qüestió, puix ca! sa
pendre
els
acords
següents:
S'ottaserva que aquestes dues beques
tudiar la llum des de l'aspecte ge- ber que els vidres correctors dels biPrimer. Contestar a l'ex-prcsident neral
són a -part de les que concedeix la
de la infiuència que té sobre nocles, són un poderós auxiliar per
la Comissió (Municipal de Cultu- la salut
Federació de mestres «nactonalí» de de
vida de. l'home i des d», a fer borra te i na.
ra i actual conseller de la ciutat, l'especial i de
servir d'estimulant esCatalunya,
i'illustre senyor Josep Barbey. que
! Per últim, va fer conèixer la neVISITES
aquest Consell regracia sincerament ! pecífle de la vista Referint-se al cessitat que ells pares portin Uurs
Aftïrr, a la taída, a darrera hora, l'atenta i raonada resposta dona- primer aspecte, va dir que tenia mol- fills a l'oculista, pérquè sigui exad senyor Puig i Cadalfaldh va eístar da per ell a l'anterior comunicat; j ta importància per a la salut del minada llur capacitat visuel, abans
al ssu despatx, rebemt nombroses vi- que ^ ben cert. com afirma, que que treballa, la seva permanència en d'escollir professió o ofici, no fan
l'escola reneix a Catalunya impeUida | locals ben airejats I plens de llum, sols per a corregir els defectes df
stes.
per l'amor que hi posa el professo- | havent de desterrar-se els que no la vista que podrien tenir, sinó !>ex
que no ho'és menys que aquest reuneixen aquestes condicions, sobre- a consentir, aconsellar 0 rebutjar 1*
L a Diputació Ka assenyalat el dia rat;
i les instímeions de cultura parflcu- rot« els soterranis, per insans. Parlant ,proíessló que pensen apendre, puix
Zi del corrent, mes. a les onze, per al ters,
municipals i de la Mancomunihi serien a temps per a evisorteig de Ics obligacions dels emprès- tat; que cerquen amb avidesa la ma- de l'aspecte especial va dir que l'es- encara
els perjudicis que podrien pre-' |
tits provincials que en l'actual se- nera dc solucionar el problema de cassa llum obliga a fer esforçpg per tar
semar-se, per ésser llur vista poc
mestre correspon amortitzar, obrint- l'ensenyament primari i que. encara a'veure-hi, de vegades considerables, apta per aquella professió o ofici |IU,
sobretot
en
certes
professions,
puix
se çl pagament del capital, que les di- que de vegadestoomescultes que ban
haurien escgllit.
tes obligacions reipresenten, en la In- ocupat funcions dirigents, exercint- la classe de treball a què es dediquen
els
obliga
a
mirar
oontínuaE l conferenciant fou, en acabar,
tervenció de la Mancomunitat de Ca- les amb encert, i professionals encartalunya, el dia 16 dol vinent mes de regats per llurs companys de diri- ; ment l'objeotp Jfle llur íeina, com molt aplaudit i felicitat.
juny.
gir les associacions, no linguin dels , succeeix ais escrlbents. gravadors,
fets i de lcs actuacions la mateixa rellotgers. Impressors, especialment
<B1 dia 23 del corrent, a les deu del opinió, ben sagur que es tomaxan els compositors. En aquest propòsit va E l s F o r n e l l s de Joventut
matí, al Departament d'Intervenció a irobar en l a illu|ia ^er l/tenser- referir-se a molts tallers i despatxos 1 E t PomeU í e Jorentut «Sisrat Cor dr J';
de la Mancomunitat de Catalunya, es nyament que sosté la nostra terra, poc alrejats i escassos de fiam, pre- súst avisa a tots els Joves i damisel·I" «
començarà l'aCte del sorteig per a si uns í altres actuen per a aconse- cisament, digué, els que més la ne- Catalunya que vulsoin ínscriuTirs "
per tractar-se d'indústries Bit PomeU, qae ho poden fer per
l'amortitzaciio de 110 obligacions de guir que sigui salisflactori el resul- cessiten,
gràfiques, manyeries artístiques, et- dirigint-se al president del dit Pomell J ? "
l'empnfestit de 15 milions de pessetes tat.
tocs*
cètera, i despatxos, fins cases de ban- I Olivella, Rambla de les Flors,
de la MaDooitHinitat de Catalunya, 1
cansament de la vista, de racomodaí
Segon.
Autoritzar
el
President
per50 .oblrgacions del de 10 milions de la
Hom diu que en eels Jocs Florals <l«
treballen tot el dia amb llum dinmcrye
vinent s'ban de celebrar «1 ca>
què, en el cas de no poder assistir tímpleals
Caixa de Crèdit Comunal.
artificial,
i,
enoaira,
aquesta
tingués
tre
de Sans. oreanilaató pej5
com a delegat de d'Associació a l'As- les degudes condicions higièniques. mellsCaiòlic
de Joventut d'aquella barriada. ^
semblea de Girona, nomeni qui l'beu- Tot aixd—"va dir —és la cansa del resultaran
premiats prestigiós05 pocles •
A n g l a t e r r a i els
s o v i e t s rà de suplir.
de U tena.
,
cansament de la vi ta, de l'acomoda- criplors
E I Buanyador de la Flor Xalura! ha flJ
Lotedrcs, 14 —La resposta britànica
Tercer. Celebrar una assemblea ge- ció i convergència, i cl que és pit- signat
ccr
a
Regina
de
la
Festa
la
se""1
al Govern dels soviets expressa la neral ordinària el dia 29 d'aquest mes jor el desenrotllament de la miópía 1 damissel-la Na Montserrat Rocamora 1 C"
satisfacció del Govern anglès pels per a tradar i resoldre sobre els l'agreujament dels altres defectrò de trecases, filla del consagrat literari i_ '
fermes en què està redactat el dit me- assumptes que marqueu el» Estatuts la retracció, en «is que ia els pa- vent catalanista E n Manuel Rocjunsrar
vent decidit la dita Regina, en ' kf0"
moràndum.
i altres que proposin el Consell i
la palrilica instífució dels Fornells dc
els
socis.
lunya, abillar-se en tal solemnitat a™0
El Govern britànic es compromet
1 teixen.
clàssica copuCreta vigatana.„,-,.
a no oooperar «anb els ema grate rusQuart. Adreçar-se ial ministre d'InsL'ull — digué — per excés de funció
E n la dita poètica teta ha
v
sos oontea i'actual règim del fcBi trucció pública, fent-li avinfeni que I es fatiga,, per excés de circulació
la presidència fconorina a E» J 0 ^ - ;
pate.
aquest Consell es permet cridar-li l'a- ! es congestionia i les membranes pa- da
Folch • Torre»;
i actuarà de . P ^ f " efectiu E n Jacint Laporta, et qual s j T d
Expressa també la seva confiança tenció sobre la llista única de provi- | teixen en llur nutrició.
del discurs presideacial, ."""ïlycí
que el repres«tntant deüs soviets sió d'escoles que s'estaMeix al Non '. La iUumínació ideal seria — digné regarà
parlament de greies a • cààrrec del a"a Tcbenam es conformarà amb l'es- Estatut, per ésser perjudiciai 3 l'en- i — la zenital, però com que això no Cebrià MoMBerrat, Pvte.
t Unr «•
pern dels aoords concertats deixant senyament no fer les adjudicacions I serà sempre possible, serà bona ia
Han promès honorar Pacte arr^-VT^oc,
de
Ses
vacants
n
cada
regió
als
maluosa
presència,
•l·lu·tie*
repfe(se^__4
Ifessuropte definitivacnent arranjat.—
\ lium rebuda pels dos costats que arteiaos mestres que hi obtibgain dret I nfet per grans finestres; si entra per del Directori dels p. de J i de le* " " ^
Havas.
cions póbliques catdlaaes
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F' Montecrraí. £i primer dels dits actes se celebrarà avui
Palau de la Música Catalana, i els al•En la Jectura pública que sclbre
ftt? diumenge vinent.
Dret, successorl donarà el senyor Mar-

ti i Miralles dlssalble. a les set.
la
tanda, ad Col·legi Notarial, explicarà
les ducs seigüenls fórmules ii6stain,íuitàries. que són la tercera i quarla del
programa;
Tercera fórmula E l testador institueix ïiereva usuíructuària vitalícia
la seva muller, i per a després de
morta e(|la, institueix hereus a persones no legitimàries respecte del testador
f·A BENEFICÈNCIA A " SANT ANDBEÜ Quarta fórmula. El testador deixa
LU Junta Benèfica de Sant Andreu i La l'usflefruit vitalici de tots els seue
ItSi'',<1!le Presideix el tinent d'alcalde 'béns a la seva mulller. a títol de lleroyor Cararach, durant el proppassat mes gat, insfitumt igualment hereus, per
tlv
N
, AJ8 ha ri:Panrt
'« famOies ne- a després de morta la usufructuaria,
( v ï • 508 bons ^
^ dff <:*n,· 4W a persones no legifimàTies respecte
IMSJ í'S ^* mongetes, que importen un del mateix.
de «46'^, pessete,.

*LS COSTRIBÜENTS PER L'ARBITRI
SOBRE SOLARS
i Es U avinent a tots els contribuents per
I arbitri cobre solars que no hagin fet ^efecV-'- els rebuts corresponents al tercer i
piirt trimesttes, de l'excrcic' econimic de
tí«-S3. que poden rcürar-los de l'oficina
paaxipal de Recaptació (Bellania, s, priptr),finsal 25 del corrent, llis enílà del
Í5 « remetran a l'Agincia Executiva perP« procedeiii a fer-los efectius pFI procepnaent d'apremL

SOKTEIG D'AMORTITZACIÓ
L'Acadèmia d'Higiene de Catalunya
Jj^»*. a les onze del matí. sota la prcslfcdArf.n't81^01 5enyor 'Vï'A, en represen-celebrarà sessió cientiflea pública
,lcaï,lia· «'efectuarà a les Cases demà. a dos quarts de set de Ja
t^aiOTtal, e, sortólr per a l'amortiua- larda. en te qual el doctor N'Enric
& ·M,.iÍTe,160s t1'015 del Deute municipal Mias Codino donarà una conferènJ^Jnlerior. Eixampla i Bons de la Be- cia sobre eil tema: «L'obra amituiberp-NEFACTOBS
DE LES COLÒNIES ESCOLARS
'!t!r',r,^W?ria de les Colònies Escolar»
ti^.-.,™4' «I Patrcmat infanül s'han rebut
1
i entitaU
r,0n GCM"li
», ^-,,senjors
01016 1
"mutssegüents:
següents:
F5ÍJ p',u Cln. d on losep Guanyabens,
Ru.r, g™^™»^* Pascual, don Xavier FlaSocietai Esbarjos i Atraccions (Pare
^ttlona)
i lAssicntacioni Generall·.

culosa de la Comissió Municipal de
Cultura».

La festa íe la Mare fle Déu ie
ffloütserrat a la M i m

Es gran l'entusiasme que regna a
Sant Gervasi per la festa de diumenge vinent.
C o n í e r e n c i e s
STian vingut celebrant a«saigs de
cants per a la dita festa. E l darrer
d'aquestg assaigs serà d8111*- divendres, à dos quarts de vuit de la nM,
a la parròquia de Sant Gervasi.
íPreguetm a tots els que pensin conf4 ' Pwfes^ H Insfituis de Vilajoa- córrer a la le«a que no manquin a
^ « t o r de la Facuítat de medi. aquest assaig, que és ed darrer.
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NEIX A ALTAFULLA, EL SAVI AN
TO-

Mentre el govern anglès defineix la seva actitud davant el
FRANQUES
darrer Memoràndum alemany, mentre segueixen lentament
les deliberacions de Lausana, mentre no arriben nous detalls
FOü ait cri>tn:ador tneriiisslm d-c les
la caiguda de Stambuliski 1 els seus pagesos als cops conjunts de ciiacles naturals i en aquest concepte
la burgesia búlgara ídonant al mot burgès el seu. sentit etimològic), par- lornm pan de la Jtei-al AcadéniiJi de
Ciències, de Barcelona oc bona poIHJJ una mica de les relacions entre Japó i Rússia, amb ocasió del viatge
sició l hisendat, comença lent estu
del representant. dels Soviets, Joffe, a Toquio, sobre el qual les dar- dis filosòfics & l epóca. e'i oui> es creareres informacions que ens han tramès les agències són contradictòva:', les Societats Ecanàiiíiqutoi d'Amics del Pals, tismt fundador de là
Iries-. ,
de Tarragona amb l'axóuebisbe A'Els Soviets ofereixen al Japó aquestes cinc bases de negociació:
nian-uà i cl canonge Amat. El disgusa) Reciprocitat de tracte entre Rússia i Japó, en igualtat de contaren ets mètodes que ailesh.or>':; reIdicionsgien en col·legis i universitats, i s'afib) E l reconeixement del govern, dels Soviets pel Japó o qualsevol
rionà al cultiu de la, física i la química.
|»ltra potència no pot ésser condicionat a les garanties que ofereixi quant
Per això aprengué el francès, per
Igl respecte de vides i propietats dels estrangers, car aquestes garanties
a llegir obres originals, i desprès el
Ija existeixen en les lleis russes.
grec, anglès, alemanu i itaUà. Fou la
c) E l tractat de Portsmoutb (que posà terme a la guerra russonaturalesa el. seu suprem mestre t a
1 japonesa), ha d'ésser tingut com abrogat d'ençà que les forces expedi- cinquanta anys féu un viatge per Europa per solidar i camprovar els seus
IcioDàries japoneses iniciaren Uurs operacions a Sibèria.
coneixements.
d) E l govern dels Soviets no es considera responsable dels deutes
Excetll gn estudis de pncumàiita en
|de guerra.
combinació dt substàncies aerlfortMs
e) Rússia no desitja vendre la part septentrional de l'illa de Sagha- de les plaMes. Estudià ets sexes i fecundació daquesíes, inspirant-se i refor.
llien, però acceptaria cera a compensació la suma de mil milions de rumant principis ds Cavoissier, i formu|ble5 or, equivalent a cent milions de lliures esterlines.
lant atrevides teories riue, home emiJoffe ha dit que si el. Japó no exigeix a Rússia cap responsabilitat
nentment de ereeUees, exposava a auIpcls incidents de Nikolaievsk, Rússia renunciarà també a les seves
toritats religioses, perquè la ciènc·ia
no fos mai mancament a la religió
Ireclamacions per aotes anàlegs que ban comès els japonesos. L'afer del
catòlica.
Iconsolat japonès de Vladivostofc queda comprès en la primera base.
Quan el 4 d'Octubre de 1788 s'inauL a concessió Sinclair per a l'explotació del petroli al Nord de Saghalien
guraren les funcions al Teatre Prinabrogada si es constitueix una companyia russo-japonesa amb el macipal, de Barcelona, reedificat després dèl primer incendi, ompli flas|teis objecte.
cons esiherilaís de l'aire del pati i
L'opinió pública japonesa és favorable al reconeixement del règim
dels pisos, per 17, comprovar la minva
Ibolxevista de Moscou, però el govern, segons sembla, encara no s'ha de- de Vacid carbònic de baix a dalt,
|cidit a acceptar com a bases de discussió les propostes per Joffe.
exemple d'amor a ta ciència da.vavt
lq. concurrència que sols es preocupava de la. nova òpera.
JOAQDIM P E L L I C E N A I CAMACHO
Vivia a Tarragona Vanij isn, nuan.
les tnypes napoleòniques assallaren i
saquejaren, la imperial, ciutat Salvat
linuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiniiw
a la Catedral, contús i gairebé despueina donarà a Vito loana una confe- llat, en permetre's què els refugiats
rència pública sobre «La doctrina do tornesí^ln a casa llur'. En Maní anà a
Cannon sobre la relació entre l'emo- la seva. no preòcupaní·se de res més
cions 1 la flsiologia de certs orgaus que de salvar de les runes els escrits, tèstos i objectes que U servien
dits de secreciíi interna".
per als seus estudis. En plena domiE
l
millor
tron
^er
assistir
a
l'acta
DçyiTACIO
francesa, amic d'un metge miHan ïíiitat l'alcalde d " ddfsat de U és t!\ que surt de l'estació de Sar- nació
litar invasor, amb etl departl sobre
Fira Oficial de Mostres de Sant Sebastià i «1 rià a les 11^0,
tpresraiant oficial de Barcelona del Comiles seves teories, que per referènsics,
Eiecntiu de la dita Fira, invitant-lo per
siscir « l'acle inaugural de l'esmentada 1 Ei vinent dissabte, a la, nit, donarA en 1,523, U foren preguntades per un
savi dé Paris.
IPira
,
;• una conferència sobre uu temi culMort als 82 anys. el dia 19 d'agost, de
tural, en el saló de sessions de l'A- 1833, coUocanl-se. el seu bust i retrat
DELEGACIONS
juntament
de
Girona,
el
president,
ds
L'Alcaldi» ha delegat la seva tepresenta- rAsgociació de la Premsa Diària de a l'Acadèmia de Ciències, t en 1855. a
i eo el tinent d'alcalde senyor TuseU
del doctor Yaiïez. el sm. re: assistir a la festa organitzada pels amics P^rcelona N'Eugeni d'Ors. Aquest 3c- instàncies
l'Art Litúrgic; en el regidor síndic se- \tí ha estat organitzav pfv l'Associ-v trat al Saló <ic la ür&úérsttAt C'-ntral,
nyor DcsolUda per a la festa escolar que ció de Periodistes de Gimna,
ESPICOLAITIE
c celebrarà al Coliseu POmpeya, organitzada
Patronat protector de l'Institut femi; en cl regidor senyor Sansalvador per El segíu-nt dia els socis d'aquaUíi enla segona carrera motoristica a la pujada titat realitzaran la seva tradicional
pt la Rabassada, organitzada per la Penya excursió i banquet de confrateriiirat
Curiositats mimdials
fíin; i en el tinent d'alcalde senyor Tu- peridíslica. Ha estat invitada a tots
per a la festa relisiosa que tindrà lloc dos actes l'Associació de la Premsa
: parròquia de Sant Gcrvasi, organitzada
U Uista Espiritnal de Nostra Senyora Diàrio de Barc^ona.
RVSS1A
1 1ATO
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N vint-i-quatre hores, no fa pas gaire, vaig conèixer bastant profundament un home feliç. E n realitat, duia camisa, però moralment era com si no en dugués. Estic segur que
moltes de vegades se la posa, dc primer aptuvi, a la inversa, amb
la pitrera damunt l'esquena. No crec que mai hagi pensat, com
els veritables elegants, a fer-se planxar les camises a Londres.
E s capaç, el dia que trobarà el coixí del llit massa baix, de posar
la camisa en íonua de bola o ne tortell sota el coixí. E n realitat,
si porta camisa, és perquè té una cuinera vella que cada dissabte
al vespre la hi deixa, ja gaarnida, damnnt uma cadira, sota un
parell de mitjons.
Vaig simpatitzar-hi tot seguit. Tothom hi simpatitza. E s
un home alt, de cabells i barba fluvials, fins i tot amb lluïssors
d'escuma ; d'ulls clars, de cara una mica encesa, panxut, de passa
indecisa, amb les mans creuades al seu darrera, com unes coses
inservibles tirades a les golfes. E s corda un sol botó de la jaqueta, el del capdavall, i porta les butxaques absurdament plenes.
Al davant de la jaqueta hi exhibeix sempre una mica de cendra
— la veritat és que hauria de fumar amb pitet — ; i com que li
plau de seure sota els arbres, no és «gtrany de veure-li encastada alguna fullola. Çl dia que jo el vaig conèixer en portava nna
a la barba. Té una bondat encantada en els ulls, i es mou amb
una inexperiència elefantina que us predisposa tot seguit en favor
seu. Vaig veure com un senyor prim, de celles espesses i de
cara verda que ell havia trepitjat en una evolució mansament barroera, es girava cremat envers l'ofensor inconegut, però en mirarlo no es va saber estar de somriure-li, desarmat.
E l caracteritzen uns quants trucs adorables. L'un és el seu
silenci amistós. Al primer cop d'ull compreneu que aquell home
no^ qüestiona, no critica. Veu només el caire bo de les coses.
Trobarà una noia pansida amb un capell trist, i la ressegueix
amb una vaguetat admirativa, gairebé d'enlluernament. Quan
dieu que ja comença de fer calor, mou el cap, com un deixeblc-4
dues o tres vegades, amb un aire de no atrevir-se a pouar tot el
contingut profund que hi ha possiblement en aquesta proposició.
Quan dos amics o inconeguts tenen al davant seu una contesa, per
pacífica que sigui, els seus ulls sofreixen, imploren un acord. Quan
calleu, perplex o malhumorat, el seu silenci se'n fa tan càrrec,
que aviat us en sentiu apaivagats com per una música.

Després, us dóna sempre una impressió d'indefens. E s òbviament inepte per a qualsevol iniciativa. E n sa vida ha entès
cap tràmit normal de les croses ni se li ha acudit la solució de
cap dificultat. Tothom li pren de les mans els seus petits problemes, i el lliura de mals de cap. Per a entrar a la casa 0:1
ha trucat, necessita que la cambrera l'inviti marcadament a tirar
endavant. Quan ja és fora l'han de cridar perquè s'ha deixat el
paraigua. E l porter del banc ja el coneix, perquè quan ell hi va,
sempre s'atura una estona sense saber si per cobrar ha d'anar
aÚà on diu «pagaments» o allà on diu «cobraments». (Paga, qui?
cobra, qui? ells o jo? pensa ell.) E l porter l'encamina amb un
petit gest afectuós. Tothom es sent feliç de fer la felicitat d'aqueli
home que, sense la gent, estaria perdut.
A més, arriba sempre tard. Un hom li endevina, quan entra, una certa ansietat. E l s rellotges mai van bé, per aquest
home.. Quan té una hora per a fer una cosa i amb mitja n'hi ha
prou, la primera mitja hora, de calculat desvagament, passa amb
una gran calma, i, en canvi, la segona mitja hora, les agulles
del rellotge adquireixen una velocitat frenètica, amb una maliguitat incorregible. Això d'arribar tard, li confereix una vera popularitat. Hom se'l disputa. E l fan seure a l'únic lloc vacant,
reservat per a algun regidor. L i porten més munt del primer
plat que no menjaren els altres comensials. D'altres havien volgut «'brillar» en la conversa, i la seva aparició tardana fa oblidar els massa assidus, i la massa general el mira amb gratitud,
refrescada per un humorisme dolç, ple de cordialitat envers ell.

j EL MES DE MAIG
ES EL MES DOLENT
A Aiigiaterra hi ha lla •superstició
• qus el :mes -de maig és dolent per
als matrimonis i per als gabiíiets
ministerials,
j E l 'Maiichcster Guardian-' recorda
' qué Johjn Stuan. comte 4è Bute, que
' va formar ministeri en maig de 1762,
va restar imenys de dotze mesos al
poder i va esdevenir oi po'iític més
impopular i méis aA^rrit id'-^-n^aterra.
El cèlebre Guillem Pitt va formar
lamlié minisiín un Tn?-, de maig,
l'any 1804, i va viure i-onsíanunent
sota la impressió angunío&a d'una
possible invasió francesa. U'Ura això,
et ministre de Marina va haver de
dimitir acusat d'ectafa.
Cap altre politic s'ha aventurat a
formar gov«m pel maig. fins ll'actual •premier' Mr. SCanley 'Baldwin,
qui sens dubte deu ipensar que després d'un segle que ha passat d'enoà que Pitt era al poder, la 'influència imalèflea del me^ de maig es deu
haver esvaït.

No veig la manera que aquell home pugui anar pel món sense ésser feliç. Més o menys directament us obliga a fer-l'en. I
és tan positiu que va néixer per a ésser-ne, que fins té un germà
bessó, que viu amb ell, i és de la seva mateixa alçada, i del seu
mateix gruix — però és home competent en afers, i d'una iniciativa ! — I així és que l'home feliç no necessita anar a casa el sastre. 'Hi va el seu germà i cada vegada es fa fer un parell de vestits,
i s e ' h >e»iprova tols dos.

JOSEP C A R N E R

POBRESA ALEMANYA

<BJ« vagons do q-iiarta ó.éls trení o.lemanys—a. I.Aleutónya W tia quatre
classies—solen estar plens de .gent
camperola que va, a les grans ciutats iper a veure si pot guanyar-s'hi
la vida.
Naturalraent, Berlín és la ciutat
que exerceix una atracció màxima,
però, segons fa notar Ja «Vossische
Zeitüng.·.. ja em les estacions properes a la capital els viatgers reben
la impressió descoratjadora dels asils
Mnprowisats per als que no tenem
oasa.
Hi íia molts 'berlinesos que no caben què fer iper a -poder menjar, 1.
conlrariamoni als anteriors, surten
de la ciutat van als hoscos a tallar
llenya i tomeu al vespre amto el
sac lole. 'La majoria no tenen, permís

,per aquesta tasca, però ttio fce'n
preocupen.
Alt re» •rondí'n les fabriques per a
recollir desterres de* carbó, de ferro,
de Uauna, ,N"hi ha que tenen n'especi-aMtat KI« oaça.r gossos, i altres gats,
per a vendre lla ipell.
I com que ara &ns els pobres mes
pobres compten per milers, hi ha gent
d'aquesta que torna a ciutat, amb el
sac ple que representa 20.0Ü0 marcs.

LA TORRE DE BABEL

Comuniquen de Bagdad al "Mannque a Kich, a 13 quilòmetres de Babtlonia^ han estat descoberl^ dls fonaments de la. torre biblíca i^e Babel
degut als 'treballs líTima, expedició
demtifioa orgauiízada pel Museu do

Xlcago i dirigida per

l'anqueòleg

S'ha umbat ia plataforma sagrada
on hi havia un tenuple dedicat a lliba. rei deu dc ía guerra, 1 la torr«
dé Sainsiluna. rei s«tà de la dinsitia Ibabilònioa.
üna inscripció trotoada dau:
«•Samsiluna, successor di? Hamipu>
rati_ rei .poderós, rei de BabilOnia,
de Kicïi de i es quatre re-gioas. ha
construït noivament el tempte dadi»
cat ad déu Ilaba a Kich aixecant-ld
tos tocar el c l •
Q s treballadors han ^semterrat
una porta que es creu que condueUt
a la ïúblioteoa on els exploradoi*
americans esipenen trobar un traeor
clenlliflc.
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DARRERES

LA

VEO DE

CATALUNYA

INFORMACIONS

Les meves preguntes van a ser ba- tència de] senyor Prieto, s'ha apres- vern farà, però crec que jo hg ,)„
què l'opinió catalana ha mostrat prebastant.
»rabada com la de la Lliga Reglona- sades en el parangó que pugui fer- sat a venir avui a contestar-Jí.
P E N Í N S U L A
Diu que cl Govcm persisteix en allò
No volem política militariBta-.
dlns la pròpia Lliga bategava una divi- se entre aquesta declaració ministeque anuncià cn la declaració minis- lem la pau i el protectora, l no ,1
rial i la realitat
sió.
Aquí es posà l'altra tarda de ma- terial; i afegeix: Li sembla poc a sa litzarem mée força militar que , J
A l'Ajunlamír.t els regionalistes
tracttn de lliar«r el Govern de la nifest com cl govern ha perdut ei senyoria haver nomenat un Alt Co- aquells casos en que slgiil indlsp^J
S e g u e i x e n e l s c o m e n t a r i s ciutat als nacionalistes triomfants, temps en lluitas intestines 1 és pre- missari civil? Potser a vosaltres vos sabie.
]a que per ells Kha pronunciat el cís, per a ooncrotar més. sortir de la sembli poc. però n nosaltres ms
Està darT Crec que sl; 1 crec qi 1
sembla molt i creiem que ha donat per això timlrm força. Almenys ^
a l a c a r t a d ' E n C a m b ó cos electoral, però a la Mancomuni- retòrica 1 qae el president del Con- ja
beneficiosos
resultats.
tat el senyor Puig i Cadafalch no edll doni la sensació que «1 Goara no hem notat el menor símptej
Madrid, l i . 415 tardi. prooedeix de la mateixa manera, se- vern esta investit de la necaswàE l programa del Govern el consti- ma qne ens ho Impideixi. Si «s^l
••'El Debetei dedica cl seu arfMe de I guranient penjue es sent més proper ria autoritat per a realtzar la poli tueix la declaració ministerial i amb vingués algun inconvenient. ap«i!4
fons a comemer la retíruda del se- ! dels triomfants 1 de llur manera d'ac- tica de protectorat.
ella està completament d'acord tot el riem per a vènce'l a la força de l'a
nyor Cnníao i òiu que li cofmwtetx ; mar que la Ulga.
E l Govern no ha complert les se- Govern i és inútil parlar de la po- plnló i del Parlament
uoa importància «nraondinàjia pel I Ei senyor Puig 1 Cndaíalch del» ves ofertes.
lítica ú&í ministre d'Estat i de la del
ministre de la Guerra: no hi ha sinó LECTURA OE PROJÇ0TE6 O I l(.ti|
qtx siipoea en ordre a la polflfea ca- ahir que la renúncia del senyor Camt
n
lloc
de
reduir
el
contingent
mi! bó no altera en reb la marxa d»! litar s l'Africa. el ministre d'e la una política i aqueixa la dirigeixo
talana.
Madrid. 14. ffis tanj,.
Aquesta tarda ha llegit al Cot^r*
<La oreu ©incera I no una maniobra, problema català.
Guerra ha donat ordres per a la sor- jo com o president del Consell.
el senyor Villanueva els segueni.J
com alguns han suposat, encara que I Mo obstant, la Lliga «Igniflca mas- tida urgent, en dues places espanyo- (.Aplaudiments de la majoria.)
aixd no wJ dir que «1 senyor Ganïfcó j sa en la política cataüana. l'únlca les, de forces d'artillria.
Quant al nomenament dol general projectes de llet:
Autoritzant el ministre de Financ.
no tomi algun dia a actuar «n polí- • força organiuada. perquè la crisi
El nomenament del general Martí- Martínez Anido. no creu que sigui
tica > em €1 Parlamenl.
: que traveasa deixi de tenir efectiu nez Anido és un gran error, puix aquest el moment oportú de plante- perquè pugni concedir l'exempcté
'S't» retirat perquí no teafa mée re- ; into^ès I no influwxi rn la situació. és el menys indicat per a desenmlllar jar un debat sobre això per a dls- impostos de drets reals i ds tranil
met. E i senyor CaaniM» no ét a*oi po- .tigui la que sigui, dels altres partí ta a l'Africa la política anunciada pel trem-p l'atenció de la Cambra en les missió de bens que per adqui-y |
o compra realitzi el CoHeg d'Alv/if
coses . ssencails.
pular e Catalunya, penjuè la majo- ' i en les orientacions del catala- Govern
de Barcelona d'un mmoblt
Nosaltres — diu — ja exposàrem el cats
ria dels seus seguldar* sda t m i par- nisme.
« o podem oblidar — diu — la sert
al seu domicili i per a la instats:-,f.'düns de resolucions extremes
actuació a Barcelona, expulsant el' nostre criteri quan era governador d'una Biblioteca públce
•Bl Debaté* té la ton ença que anrot S E N A T
senyors Doval 1 Montaflés i essent de Barcelona, però sqnest general té
Facultnat el mnistre de Finnni-»f|
in hagi una regió organitaada contra
un
desobedient a las or- uns grans dots militars, és molt coMadrid. 14. 415 tarda dresconstant
neixedor del Marroc i estem molt sa- par a concedir rebaixes, en aígaa\
del
Govern
el poder central
A tres quarts de quatre comença
casos extraordinaris, superiors a!
Es. doncs, aquest general, el més ;isf«s del nomenament.
iReoorda les serves conctante camoe- ' la setsíó. presidint el comte d» Ro; inadequat i al nit^nys flexible per a
Espera que aviat cs coneixeran els per 100 dels drerts dí la segona t
nyet, per a uotr els senyors Matira i roanones.
; secundar els propòsits del Govern.
bons resultats de la compenetració rifa de l'aranzel, ais països amb »jJ
CaimByó en «1 Govern, peiquc aaoòdtaAl banc blau. rts ministres d'Estat
quals es concertin tractats ( omerciaiJ
eren ois orMats a rwoTdre la qflesti* i Gràcia i Justícia.
Però no és sol? aquest l'únic as- entre l'Alt Comissari i el general Mar- sobre la base de la reciprocitat fmj
tínez Anido.
catalana, perquè En CasrtfO tf massa
!
pecte.
Es dóna lectura «3 despatx ordiTizzi Assa se l'ha 1 robada- e.l Go- al 21 d'abril de 1924.
ialent per a éseer separatitOa 1 En nari, en el que! figura ei dictamen
Una gran pari dels motius del ma!
Exceptuant de la prescvjpció o «1
vern
ocupada
Maura ha estat ei que mfllor hn com de la comissió que entén en el supli- del Marroc ha «stat la falta de resBis mesos de poder els semblarà « ducltat durant el termini de dos 1
pnè-í les neoessMMs de Oataluaye.
laiort per a processar el general Bf- pecta al dret de gents. Pot ésser una
interessos del Deute públic del
i garantia el genera! Martínez Anid'o. molls bastant temps, però en ur.a als
Bit camví. ami Wmrtteó polític *« rengner. '
obra tan complicada com la del Mar- YiEstaA, de l'es IDlputaoions i d&f
!
dir
el
cabdill
moro
quan
se
ü
crití-.
(IÍK, peique no es veu cap intel-liJura d càtrec de senador don Pas- I cava que aíusellés els presoners? roc, no és molt lompe.
Ajuntaments, rençnts des de l'any
gèntàa entre el; «leariers» d'acl I tí* qual Amat.
1814 al 1918, ambdós indosos, ànn
!
Aquell
cabdill
contestà
que
a
Es
No
puc
respondre
quan
abandonade Catalunya.
Ordre dat dia
' panya (alludint a Barcelona i a Mar rem aquesta posició, que no és un gats pels títols pertanyents a siiMiul
(Per altra part, sTha de reconèixer
«'aprova l'acta de la sessió ante- 1 cava que afustílava als presoners? lloc mUitarista. Els Itècnlcs, i í n - estrangers domiciliats als països bell
que reeteí d'eSperlt de BarMflona #s rior.
tre ells el general iCastro Carena, llgerants i als seus limitrnfs. que noi
incmnpmisii'.vlp; almenye nosaltrei
Alxi mateix s'aproven alguns dic- Bl qual cabdill contestà que a Es- consideren que seria improcedent ara pogueren m-laraar el pagament d'j.P
{ pany» iaudint a Barcelona) i a Marno ei conrpreman.
: tàmens de la comissió d'actes,
abandonar-la. perquè en aquests mo- qudls per causa dc la guerra dimn|
S'esnSca qtte la joventut, rb in- i Continua el debat sobre el dicta- ' tinez Anido) també s'assassinava els ments és necessària per al protecto- del termini legla.
ipi-iectuals. en certa manera una por- men de la reeposla al missatge de la ' ciutadans. (Rumors.)
rat civil; però, el no abandonar TizPer a utullltzar l'esmentada esf^l
Madrid, 14. S'15 tarda. zi Assa no vol dir qua anem a una cicló,
otò de la clerecia, es deixin portar : Corona.
els cupons eg presentaran ill
per llriames qoiroíirioe, sota l'apaEl senyor ROYO VILL^NOVA (don I Segueix dient el senyor PBDiETO política imperialib'.i. de conquesta. cobrament en e! termini do dos any^
riència d'un Ideal ma3 enièt: però I Ricard) llegeix un solt d'«El Debaté» 1 que una gfan part de l'oficialitat de EP som enemics í » aquest propòsit acompanyat» d'un certlftc«. de Vuí
cíun expHcer nquesta mat^xa dasvia- *n el qual es comenta el discurs que stt^a al Marroc una gran operació adscrivim la nostra vida minlsierial 1 toriíai. visat pel representant dEsni
CÍ6 del tíon sanMt prtcUc, priw«ft>ia^ pronuncià ahir. donant-li el quallfl- que constitueixi per a ella un de?
No va a entaular un debat sobre nya. en ei qual constin la nadoníj
a Cataluni-*. en los claRses socials • caliu d albí Encara que aíxO m'ho- agravl
tai del presentador i les causes
l
actitud
dc l'Exèrcli.
noraria
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de
dir
que
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que
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Alhu(tu escnlWen Uur representació eeeenmotivaren la no presentació.
Jfo
té
la
menor
noticia
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de!
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i
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que
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Govern
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aquest
pairoeínt
una
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Alto.
MINORIA RBPUSLICAMA CATALÀ*
clari
er
té
força
Mificicnt
per
a
eviEl ennerc i la indústria, no ann
aventura.
També en aquest solt que acabo de ta r-ïo.
«te elaDionl> \1tais de BarcdonaT I
Reunits en la Secció tercera
El Govern esta disposiai a què ninHi ha posicions, com la de Tizzi
no veuen aquests homes de negoci Uogír se'm qualíflce de ministerial 1
gú governi més que ell. No ham tro- (••,on.çTés ela jltputats senyora Albertl
que pÈr la pendent que ha emprès la a això haig d" dir que estic del tot Assa. que no icnen altra finalitat bat dificultats per això en lloc. I si Companys, Domingo. Nougués i « |
poWka separatista. Catalunya, cami- d'acord amb la polítea que actual- que preparar la marxa cap 3 Alhu- les rrobéesim. ens disposaríem a vèn- let. acordant censtituir-sc en mino
ment es segueix al Marroc
remas. recUflcanv el cami J'.Xnnual.
ua 0 la mina?
í lindrlem la necessària sin- na d'esquerra republlt-ana oatalmj
Es veu en el cas d'adarir les seHi ha poedcínas que es'an donam cer-las
.Scte com una explosió de desconceritat per a vjeir amb e! cap ben notificar*© així al ipresident <W
ves
paraules
d'ahir
comentades
pel
•mi
enb
íqo8n,P
opimns
Bxjsjtna
«f
Congeès
tent pel fraoSs dels governs centrals,
alt al Parlament a dir-ho.
rom un a na tenia contra la tàctica de periòdic aUudlt. E l que volgué dir gué Igueríben daVam un gran conHa nvisiíat, a! •à'ipuiat republlci, (
Ateaba
dient
que.
el
Gbvern'mantinveigonyosos oontUbemie. que ha po- 1 és que si es volgués aprofitar l'es- tingent militar
drà a FAÍrica la polfttca qne ha nyór Teffro, qui identificat en dj
perit
de
les
*rapes
qt>f
lluiten
a
VAfrlEn
aquestes
condicions
cs
lliurasat indefensa la Ml la rapltal del J»rines nodria anar quan es volgués ren els últims combats. Anem 3 con- . numerat de compenetració amb els principis essencials que «iafonnen '.
cipat, sota la tirania de VUnic, po- j aoa AlhuCemas
indígenes. (Aplaudimcms de la ma- düa minoria, estableix amb dia uMj
i una vegada allí opidem d'alguna manera coropendre gfe na que es podria aconseguir un ma- cedir que han resultat eficaços, pe- joria.)
conjunció per actuar solidàrlatna
rò
el
ministre
"T'Estat
hn
declarat
en als dabats dels problemes que1
mòlbils d'una situació de consciència lor profit en la pròxima conferència
que
hi
ha
que
rectificar
aquestes
poEi
senyor
PRIETO
rectifl·M
lanfeixin de conformitat nrah
coi-íèetwa aift«Rràri* íyue enclen en de Tànger.
sicions.
Qitò
fa
que
no
leh
rectifica?
Tioba vagues les manifestacions esesències republicanes.
la mateixa condemna a l'Estat ofioial
Què
va
a
far?
Es
veritat
aue
es
mandel cap del Govern.
El senyor MAESTRE (don Toraií)
i la reeta de les pronneics espanyoS'ha diferit per a una pròxima n
tenen contra 0! criteri d*l Govern?
continua el seu discun. d'ahir.
Insisteix en e.ls seuss judicis sobre
les, companyes d'inforttmi.
nió la designació de la persona 11
Es
vrltat.
que
com
ha
dit
la
premel
general
Mar'íoez
Anido
i
diu
que
Bntén
que
«n
aquesta
qüestió
del
.icalba expressant l'esperança que
de representar 1* mlnom "J
d'opinió efi troba dividida en sa, els combats es .donaren contra també quan era governador de Bar- liauri
cs faci tma reaccié i tornin les ooeee Marroc
l'ordre del Govern?
celona es deia des del baoc blau que Congrés.
tres
grups:
l'un
el
dels
que
creuen
al ^au curenaturi.
en la responsabilitat del general BeE l marquès d WLHUCEMAS. - Es era un disciplinat a les ordres del
Wu rtA Ufberal»:
Govern, però després feia el que li
renguer 1 no creuen «o l'amistat del
l a rcndncla del senyor Camft» a Raisuni; un altre el dels que adme- completament inexacte.
donava la gana.
8 A
R Ç E L O W I
El
senyor
PRIETO.—Celebro
aques1 acta de diputat 1 a la dirooció de la ten l'amistat del Baisum 1 la responPer
a
la
minoria
sóciaUsta
no
sigta
rectificació
Lliga, ha tu^yut forta reperoussió en sabilitat dol g.meraa Berenguer; i el
Que va a fer d'aquestes posicions nifica res el nomenament de l'Alt
ije nrttjare ptflttke l en la premsa de tercer, el dels que creuen en la resM o r t d e l P . Nicolau
nostres soldats que estan a l'Aín- Comissari ctviJ. puix el senyor SilMadrid.
ponsabilitat del general Berenguer i Els
veia és on paisà sotmès, però no un
ca
a
la
força,
no
compleixen
allí
de T o l o s a
Persanalinení, a^-ui el senyor Cam- son ensems enemics del Ralsuní.
amb un deure patriòtic, puix la Cons- home civil independent.
Ouan li anaven a íer una cpei*
bó té sobm rtíllcii en el noetre Partitució parla d* defensar la Pàtria,
L'única cosa seriosa que en el
lia mort l'illustrat capi13
lament peiquè la se^'a MÚfeMi «n mo- C O N G R E S
però üo un protectorat que no és de protectorat s'ha fet ha estat el pacte quirúrgica
F.
Nicolau
de Tolosa.
ntents en que tan greus prdWemes
la nostra sobirania.
del senyor Sànchcz Guerra amb el
Era el finat on músic df veïso
bi ha plantejate. no motiwés apassioMadrid. 14. í'15 tarda.
òuines
forces
ha
repatriat
el
Govern
Raisuni.
1
quan
vosaltres
haveu
anat
Ha estat enterrat avui.
nats comentaris. Tot 1 fonamentant
S obre la sessió « les S'V), sota la
des de que ocupà el poder?
a complir-lo. us haveu entrtingut en
l«i MÉi'a remincla el senyor Cairtbó en presidència de! senyor Alvarez.
perdre
el
temps
amb
minúcies
per
IES dóna la l'úlpressió que l'Exèrraó dels seus ideals politíos. es poAl banc blau. el cap dol Govern i
dria arribar a considerar-ía com el re- els ministres dc la Guerra. Marina, cit des de 1917 no ostà complint in- al seu compliment.
condicionalment les ordres d ol Poder
Admeto la posició de S. S. en el
nunciament a la llu Ha d'un home que Foment i Instrucció pública.
debat que ara. seria improcednt deilan Intensament ha actuat en la vida
S'aprova l'acta de la sessió anteEl Gov«m ha d'aratar la voluntat xar Tlzzi Assa; però. què haveu fet A v í s :
rior.
públicef
nacional.
Aquesta s'ha manifestat on els sis mesos anteriors? Què és
L'actitud d'altres personalitat del reJuren el càrrec alguns diputats.
A tota els nostres euDsctíF'?"..!
clarament. Oue fan. doncs, aquests féu aleshores en la posició, amb
gionalisme I sobretot la renúncia d«ís
fiO mil homes a l'Africa? Està el Go- constants combois de proveïment i amics advertim que LA VEU DE " J
Precs i preguntes
regidors afectes a la Lliga als càramo
l'espanyolada
dc
donar
cl
pit
El senyor PRIETO manifesta que veren disposat a patrocinar l'opera- davant d'un enemic que sap guerre- TALü.NYA agraeix cordisims"1, J
recs que suslenteven a l'Ajuntament
Indicacions que U puguin e-j5" ' 3
ció d'Alhucemas. si l'Exàrcit s'empede Barcelona, per a deixar la direc- es compondrà com és cosa urgent que nya en ella? I el ministre de la Guer- jar, aprofitant els accidents del ter- 1 les col-laboraclons espontànies minoria socialista formuli pregunció de la vida municipal als repre- la
reny?
podem. però. ni retornar «is ^
ra, està conforroc amb el criteri rel- !
setore e! Marroc.
sentants d'Acció Catalana, donen ma- tesCreu
qnc això ningú podrà consi- toradament ex-posat aquí 1 a l'altra ' Un DIPUTAT, des dels escons mau- nals nl mantenir corresp·aaoe»jor transcendència a Tacte del senyor derar-ho com una maniobra, puix Cambra pe! ministre d'EstatT .
sobre les suggasüon»
^
rlns. — Un cementiri.
amic» l lectora, encara ^"«V^ 1
Cambó.
l'assumpte és mass4 tràgic i massa
Es
necessari
saber
sl
l'Exèrcit.
0
'
;
t
l
senyor
PRIETO.
—
Heu's
ací
un
inclosos a les cartes als segsu* v
Potser no es tracta, pel que es veu, interessant per a Espanya
ona part d'aquest, desacatarà la vo- i comentari. (Grans rumors.)
les respostes.
del metralment en la política d'una
Cal parlar clarament de l'acció luntal nacional, en el cas que el GoLa guerra és impopular; Espanya
Tots ells compendran que um^
personalitat tan sortint com el senyor d'Espanya a í'Africo.
vern es decidís a interpretor-ïa.
ni la vol. 1 el Govern, un a un tots pl interès ens obliga « B0A,D,.ii'M
Cambó. sinó del venciment d'nna poE] Govern donà una declaració miEI marquès d'ALHUCEMAS li con. c!s elements i tots els interessos ací el temps sinó en el servei aei P^T
lítica entre noble i hftbiknent reco- nisterial, en la qual exposava ei «eu testa.
representass. s'han d'aixecar a dir si l que ens fóra maiarlairaent iny
neguda.
propòsit i digué que era precís acaComprèn les Impaciències dels so- voim 0 no la guerra, i que ho sà- slble sostenir correspondència *
Uua organlUació tan vigorosament bar amb el sistema de tenir al Mar- cialistes
per plantejar el debat sobre
bada com la de la Lliga Regtona- roc dues poUtlques antagòniques; i el Marroc, però era notori que el ma- piguen als ciutadans al carrer i en cada subscriptor sobre aPreelfL
circumstancial» de política 0 « «»lisla hauria pogut òïperar Incòlume afegí que l'obra ded protectorat la teix assumpte es tramitava en el Se- els tallers.
•
(D'una tribuna, una vsu:-Aioltbé.) docta
ia tomada del cabdill 0 la seva <ubs- realitzaria el Covem sense cap pres- nat i per això pregà al senyor PrieAixò no vol dir, pert, fl"^
I pregunto concretament al Govern:
titució. però lee renúncies que ban sa i es limitaria a la capacitat fi- to que ajornés per avui les seves
Està disposat a autoritzar algun •gralm totes les indicacions <V\seguit a la dd senyor Cambó han i nanci ara de la nació i la supeditaria preguntes.
pugnin èssar fetes amb ^ " L - ,
avenç militar a Melilla? Sl 0 no?
• ni descobert que el senyor Cam- a la necessitat d'alendre à la ieHauria desitjat, retrassar la resposEl marquès d .Mhucemae. — Jo no triòMo i que no aproflt^
bó abandona la pelíika no aols per- consntadiS tntetiaf.
ta encara més. oerò davant la insis- puc dir concretament el que «1 Go-
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(Oonflstvrl díl 13 t*e iuny d« 1913) tat Nosaltres intírprefem «quest re- yote Ea per tot això que no podem
sultat com un canvi d'opinió fnlbü- accedir a ta invitació del senyor May1 ia sala nov* d*l CorslBtorl i amb ca que ens obliga a no fer vaier el nés. SI bé ens plau l'elegància expresMAnola do l'alcalde, senyor nombre de vots que tenim al Con- terna da l'acto que acaba de realii/.ir
Wrauía d"Al6Ua, a les B'IS d« la tar- sistori; creiem que els regidors d'Ac- el senyor Maynés. no podem «aep
da, s'oftfi la ÉCMIÓ <iue és ordïuàrta ció Catalana interpretaran, amb nos- tar ta seva ofrena. Ja podia preveure
4 (je segona convocatòria^
altres, quo en nom del poble de Bar- que cap persona, ni cap agrupació
Es UÍSíti J aprova l arta da la colona tenen dret a reclamar l a di- que tingués consciència de la seva
recció del govern de la ciutat. I Jo. personalitat i responsabilitxt po-Ju.
je-flí anterior.
en nom dc la LUga, vos ofereixo 1% noblnment. acceptar. L'ofrçua
tot
DESPATX OFICIAL
direcció del govern de la ciutat.
un compliment que se'ns fa. peró no
i s UegííX'-·n 1M comanicacions «*Vdem donar aquesta mostra dc res- pot tenir cap eficàcia.
pecto a l'expressió de la voluntat poEetam al mateix lloc que estàvem
I De l'AJcaldia «ssabenUnt «l Con- pular, i volem quo la Lliga avui, quan
vàrem repeodre les tasqu** confjjlorl dds assxnnpte» iníormats per com ha vingut fent en els i5 anys sistorials,
1 ta nostra situació fou
j» ConalS'lrt Municipal de Govern, «n de la seva actuació, sigui la que ' marcada pel
seuyor Massot quan va
S8 junta del dia 7 del corrent t que orienti, una vegada m^s, ta política dir que no podíem
actuar amb ta
l i aprova» l'Alcaldia.
fn aquestes normrs de democràcia germanor d'abans i que
segons fos
i
delicadesa.
Haver remès, f*Aè*. mi lliurament
ta vostm actuació seria Ha nostra
de 11ÍW pessetes per a pagar «Is
La direcció del govern municipal cooperació. E l mateix diem avui. desdiets reaSs per la compra dc part do està en l'Alcaldia, en Ics primen-s r . prés dc ta victorià que bem obtinla finca de Sant Medf als germans nftncits 1 en les presidències da Ics'<-o- gut electoralment en bona part do la
fcreU I Mas. per 263.093 p·ssets.
mis&ions permanents, començant per ciutat.
Os telegrames í o les AlcaWles (TO- la d'Hisenda. Dants aquests càrrecs,
Conserveu, vosaltres, els càrrecs,
Sot 1 Üeyda trametent el condol d'a- que són la majoria del govern mu- parò
cal que tingueu en compte que
'(rj«ns Alnntaments l llnr protesta nicipal, nosaltres els posem a la vos- ía nostra
minoria s'ha enfortit i vos
p«]6 crims que pertorben la vida de tra diEposlció. Digueu, companys creiem prou
sensibles perquè comficlotat cap 1 casal de la terra ca- d'Acció Catalana, quins són els càrrecs prengueu ta Impórtancia
que el suculaM.
que voteu 1, per ordre do major a tilt dóna. a nua minoria, encara qua
De l'Alcaldia d'e Graus, agraint a rnenor. en dimitiicpi nosaltres i sigui reduida. No volem dir quo al
]» de Barcelona la part qua va pen- amb «Is nostres vots contribuirem a govern de ta dutat ens fes nosa,
aré en l'iíomenatge a En Joaquim elegir les persones que vosaltres de- ; peró ja coinpcndrcu que físicament
Costa, i las atencions que es tingue- signeu. I com que vo^ltres no sou : és impossible que l'exercim. Sentim
ren a la representació d aquella ciu- sinó sis I esteu eo minoria dius el ambició de govern, però no en tenim
Consistori, nosaltres vos oferim tots impaciència. Procurarem, com vosaltat.
els nostres vots i el nostre concurs tres vàreu fer. assolir el govern Ue
EL RESLITAT DE LES ELÈf • personal perquè pugueu exercir e! tote* les corporacions. 1 quan el poble
CIONS BESSONA DINS L'A- .govern i per a cooperar a la .vostra ens hi porti amb els vots 1 amb «loobra.
JUNTAMENT
| ments. llavors pendram ta direcció
del govern de ta ciutat,
En
qüestions
d'administració
Ja
El sanyor Mayuós ooraenra dient
j E l sanyor Maynés diu:
«abeu
quina
és
la
nostra
band&ra;
el
que vivim dins d'un règim de demoI Jo no puc creure que el senyor Barcraiitzaaò i de r^pecto a ropmià suprem interès de la Clui^t l la mo- bev pensi quo la meva ofrena no és
ralitat,
la
que
ens
ajuntà
i
la
que
pública. L a voluntat del poble «.s mafeta amb sinceritat. L i torno a repe>
niíeata. bé o malament, amb tl au- ens portà a nosaltreò i a vosaltres tir que ta òtotra ofrena és lleial 1
aplegats
a
dins
el
Consistori.
Nosal{ragi- Ela càm/CS fitlblics sotament
siucera; no bí pot baver més llatattat
nuQançant el sufragi popular poden tres, com sabeu, tenim ei mateix cri- , i aiiirentat PD oferir-los la direcció
teri
i
no
teniu
cap
motiu
per
a
creuexercir-se. Sense el concurs de l'odel Govern. EU de ta majoria ja tepioió pública no és possible gover- re que heu canviat de manera de l nim en compta que sols sou sis repensar
en
qüestions
d'adminislractf>.
nar.
gidors i que no podríeu governar senLes diferències que PII política ens se una cooperació, i aquesta coopeLa Lliga Regionalista « 5 \%nta de
• ifeojr un dels seus més grans honor* separin no ens portaran mal, als-ho- ració jo us l'ofereixo amb el* nostres
d'&aiver i establert, i, si no ho veieu mes de la Lliga, a posar cn dubte la vots, donant-vos ta direcció de ta matan absolut, d'haver contribuït a res- vostra bona (e, ni la vostra moralitat, joria. Nosaltres no en tindrem cap
tablir i a pariXlcar, a fer qiu íos i ni 'a rectitud dels vosrtee propòsits. recel de ta vostra actuació, perquè Ja
una veritat aquest règim de puresa No portarem mai la lluita per aquests { ena coneixem pels anys que heu estat al nostre costat. Es per aixo que
i de democràcia en ela 25 anys que ceroms que perverteixen l'opinió.
porta d'actuació en la vida política | Les diíerenrieí; quo en política ens us assegurem que en la vostra obra
de Catalunya, especialment a Barce- separin do vosaltres, nosaltres creiem municipal podreu comptar amb els
que no les hem d'escaUr aqui dins. Jo nostres vots.
lont,
vos asseguro que els regidora de la
La Lliga Regionalirtan'a lluitar co- Lliga Regionalista no tindran cap
ratjosament per arribar a obtenir el iniciativa de caràcter polític que pu- . Vull remarcar bé els fermes amb
íovern de la ciutat, i per ft va asso- gn posar en evidència llur oposició, què vos faig l'ofrena; vos oferim la
lir-lo i l'exercí ptrquè va creure qu^ que pugui dividir-nos i obstaculitzar direcció del govern i ta força dels
U ciutat volia que nosaltres gover- l a vostra obra dc govern.
nostres vots; consti que vos oferim
néssim. L'any passat va considerar
els instruments per a governar; uns
qne 11 era ratificada aquesta confUi:Vos. h coterim tol; no sabem quò i altres, administrativament, de cosça i que, per tant, tenia el deure di oferir-vos més. Vosaltres direu.
tat ham de seguir governant pel bu
sovernar perquè il'opinió pública,
El senyoi1 Barbey diu: Ha plante- de la ciutat de Barcelona.
per mitjà del suíragl, li ho va exigir. jat el senyor Maynés un pla de
Kl senyor Barbey: No sabem sl els
Aquest govern, la Lligui Regiona- nova vida municipal a conseqüència j altres grups consistorials estaran conlista. els homes de la Lliga Regio- del reeulfat que han luigut les dar- i formes amb l'ofrena del senyor MayjEallsta, l'ham exercit amb la totall- reres eíeccions. A nosaltres, que som i nés. Tindrem satisfacció de coincidir
bé de ta ciutat, peró declinem l'ac.
_ -artit lluita, n i els afalacs nl les 1enc·ptacló
de l'ofrena.
ta» d'aquesta majoria, formada per 1ofrencs
Pafm<w.u?,M-·.
ens desviaran de la nostra
El senyor Junyent diu:
nosaltres 1 amb un tant per cent do conducta en qüestions de política geÍ>I la minoria tradicionalista no
gnps afins en catalanitat i adminis- neral.
estigués en possessió d'una tlnènotal
tració. La Lliga, que hi tenia un 80
Però les paraules del senyor una Pre-sidèncta de Comissió, no ínper 100 en aquesta majoria, recabft Maynés bé mereixen un comentari. torvlndria en aquest debat, perquè jo
els càrrecs de govern: l'alcaldia, les Hem de reconèixer que palesen una
que és un plet qué l'heu de repnmeres tinències I les presidències. renovació en el^ costums polítics de entenc
soldre entre vosaltres. Es la meva
Ens crèiem en «1 dret de governar 1 Barcelona; són un derivat del que manera
dó pensar que malgrat el reamb el deure de governar.
succeí en la vida municipal no fa pas sultat da les eleccions l'Ajuntament
Les eleccions de diumenge passat gaires anys; tenia el govern de la no
ha variat. Potser podria dir qua
pc 3 diputats de la Mancomunitat ciutat un partit que va perdre les ta baixa
de vots que ha tingut la
k Catalunya revelen un canvi en eleccions i els nacionalistes els exi- Lliça és deguda
a la manca de ta
l'opinió pública. Acció Catalana ha giren la renúncia dels càrrecs dc go- collaboració quo havia
tingut altres
ií-Tit iriomíant de la lluita electoral vern. E l que vosaltres vàreu exi- vegades.
«IcanUse en cofttra la Lliga, en cor- gir d'aquells, vos heu avançat a fer^a dels jrocedimonts de la Lllgn. ho en frobar-vOs en situació eemSl ta Tinència i la Presidència que
contra de les ott-·nfac.ions que bianf. Esta bé.
"vupo fos deguda a la- política, pot{«n informat sempre la pdiurn
Les paraules de], senyor Maynés set "l Ktíyor Maynés podria parlar
la Lliga. En molts districtes muní^Pals de Barcelona el resultat de plantegen un problema municipal en nom nostie. Però tots sabeu que
l'elscdó ha donat majoria de vols n meflt complex. Ofereix a Acció 'Ca- ta nostra ectuarió és independent,
Acció Catalana/de la totalitat de l · - talana el govern de la ciutat; és a encara que coincidim a voler el bé
««ió
M
CCÍA en multo que els vots d'Ac- dtr, l'Alcaldia, les primeres tinències de ta ciutat.
íio Catalana superen en alguns cen- i les presidències de les Comissons
Aquesta vara ta devem no sols als
als de ta Lliga. 1 nosaltres, permanents, que és on rendeix ta di- n^icionallsles, stnó ais altres grups
[P», com he dit. creiem que «1 VoàtT réccfó de la vida raunicipel.
consistorials. 1 perquè no es pugui
pila d'exendr quan es candelx d*
Ens pedsem que fa l'ofren» en nom entendrà que sentim un desig de conP» ccnlwuça de l'opinió pública; qu-ï de ta preeminent, minoria do ta Lli- servar-la, ja que (Wr « nosaltret> no
so tenim pas «1 sovernar com un ü: ga. pcrA no en nom dn tota ia ma- es sinó una carga. jo diré que taig
^ volguéssim presctíidir de ta vo- joria.
ofrena d'aquesta vara no a vosaltres,
!un,«t del poblo M tinguéssim ua
els d'Acció Catalana, sinó al ConsisA
l'otrena
hi
CQptastem
que
no
ho
""«ri Caciqulsta (podri'in dir que l'Aacceptar, perquè creiem quo tfri, que és qui mc ta va donar.
luntamem segueix compost d'igual podem
hl
.mancà
precisa, del
Les altree minories tindran ta nos.
yuwra que abans dc lea eleccions l vot pc^lar.l'expressió,
E l senyor Mayqés lia Ira collaboració en bé dels interessos
'«Suinem governant.
tractar aquesta qüestió al Mu- municipals. Sl cl Consistori resçiH ta
Però la Lliga t «is homes dc la LH- cnegut
nicipi com cs tracta al Parlament, i formació d'una majoria per a gover* no pensem així; nosaltres «ccep- nosaltres creiem que e4 Municipi no nar ta ciutat, jo crec que totes les
I n 1 exertlm els càrrecs quan e*- està subjecte a tols procediment^. minories hi cooperaran si és a base
convençots que els electors, per Aqui ens regulen unes regles concre- d'Acció Catalana, salvant, com és naï^l^ del sufragi, ens donen 0 ratl- tes de les quals no ens podem tural, les Idees polítiques.
frien llur coolianna, i mentre aques- separar.
En Joaquim M. Nadal declara que
* voluntat no es modifica, nosaltres
Una minoria de sís regidors no està d'acord arnb les manifestacions
«ïoim
el» tàrrecs. Avui els re- deu ni pot governar entre 50 regidors. del senyor Maynée raspecta el criteri
fc-aora d'Acclé Catalana són els maU'i-Ho tindrem com una obligació quan del govern municipal, 1 no parlaria sl
daban» de Jes eleccions, i. mal- per ta força dels vots obtinguem una una «Uusió dols Srs. Rocba l Barbey
)f« nxi,. vht cl resultat <k les elec- majoria iTonsistoria]. Aqui los qües- no ans oblicués » definir ta nostra siítnen d « t A governar 1» ciu- Uogs cs resolen per ta forca doi-i tuacio 1 -criteri. Nosaltres hem donat

•proves paleses, a ta majoria nacionallsta. de ta nostra lleialtat al programa que ens va portir al Consistori. Així tom hem estol fidels en
l'obra dc govern, no serem nosaltres infidels en la desgràcia.
EI nostre càrrec, quo devem a ta
majoria, queda inclòs tn l'ofrena feta
pel senyor Maynés. I hem de manifestar que donarem la nostra més
lleial collaboració als homes d'Acció
Catalana sl es decideixen a acceptar
el Govern perquè no tenim cap dubti
de. la vostm honradesa i no plantejarem mai cap petit problema que pugui diflcullar el vostre govern, sinó
una franca cooperació en bé de Barcelona l de Catalunya 1 per sa grandesa, no trobaria més límit que l'ideal polític que defenseu. Això si que
seria un motiu de ruptura.
El senyor Matons diu que quan el
senyor Barbey ha contestat que no
acceptava l'ofrena, ha cregut qua no
calla parlar. Però liavent-ho fet els
senyors Junyent i Nadal, perquè no
es cregui que tracto dc retenir ta
vara 1 te Presidència, si s'ha d'ofèrir
l'ofereixo igualnvont.
Bl senyor Rooha diu que està desoriaotat amb tot el que ha sentit.
Respecte les eleccions diu que no farà matemàtiques perquè resultaria
allò de: ttos guanyant, perquè nosaltres també estem satisfets del resultat de les eleccloní.
L'ofrena dels càrrecs de govern diu
que no s'ha de fer als d'Acció Catalana, sinó al Consistori. No estranya
les lloances als d'Acció Catalana,
perquè heu Conviscut molt temps l
encara hi tornareu. No podeu oferir
els càrrecs els nacionalistes perquè
nd sou majoria i no podríeu complirbo si En Junyent 1 En Naetal no ho
consentien. Diu que els d'Acció han
anat a les eleccions amb la bandera
del separatisme i ell vol creure que
els vot. els electors no els han donat a favor d'ells, sinó contra ta Lliga i no poden envanir-se els d"Acció Catotana del resultat perquè han
tingut menys vots que en les do diputats a Corts.
Els càrrocs els heu d'ofcrlr al Consistori i no als d'Acció.
Bl senyor Romeu diu unes quantes
coses d» les seve«.
Rectifiquen els senyors Maynés i
Rocha 1 l'alcalde declara clos cl debat.
DE DAMUNT LA TAULA
Dictamen desestimant Ics instàncies presentades per Eduard Becio i
En Fidenci Kichner sol-licitont que
eis sigui atorgada do icctfifonnitat
amb les bascs aprovades pér l'Ajuntament i en les mateixes condicions
amb què fou atorgada a ta Companyia General d'Autòmnibus do Barceflona S. A. ta concessió per a establir l'csplotació de. vàries línies
d'autómnibus en aquesta ciutat.
Es va promoure una llarga discussió entre el senyor Bordae, que impugnava eil dictamen, i cl senyor
Maynés. que el defensava, havent-hi
intervingut després els senyors Santamaria, Marial. Bremon i Barbey.
S'hi presenta una esmena firmada,
pels senyors Maynés i Barbey dient
que la Comissió d'Hisenda estudiï la
conveniència d'establir altres línies
d'autómnibus a servir barriades man-»
cades d'aquests sistemes do comunicació 1 presínli dictamen obrint concurs per a fer Ica concessions.
Per últim 63 posà a votació nomin al el dictamen l l'esmena incorporada, resultant aprovats pels vots
dels senyors Blajoi, Bromon. Nonell,
Tusell, Escolà, Tusqueto, Rovira. Vilaseca, Maynés, Cararacb, San salva.
úor, Ptaja.
Nadal i Saba-Ur.
Guarro, Barbey, Duran, Carrasco,
Esteve.
Beníler I Navès, radicals.
President.
Toial 22.
Votaren en contra els scay.órs:
Onrnènec, Marial. Boure. Canales,
Capdevila', Santamaría, Quirós, Palau.
Tomàs, Degollada.
Anglada (E ) Gabarró.
Romeu, .Arquer, Iglesias.
Bordas. BaUlcv
Total 17.
Foren diversos els regidors que per
no votar sortiren del Consistori.
S'aprovaren dos dictàmens més,
que sols tenien interès particular.
DESPATX ORDINARI
Entre els dictamAns preseutafs per
les dKeries Comissions i aprovats

n'ihi ha un anunciant un concurs per
a arrendar uns hortets de ta «ssataha.
de Montjufcíi; un altre proposant l'a
dició impresa de ta transcripció datats el« manuscrits que íoreueai el
cLIfbrr iie les solamnitat? di- B.ircel"na», mm de- les sèries dorunionta>
més riques L representatives de IVtrslu HiMòrlo de ta Ciutat.
PROPOSICIONS
Lua dols senyors Tusquete. Bortbs
i An©Ia<ta '50. perquè es concedeixin
400 pesaatea .per a un premi al certamen musIcaJ que s'organUzii amh
motiu de los festes quo so celebraran
al Santuari dc ia Gleva, i que na doni
facultat a taiComissIó de Cultura perque disposi la forma dc concedir l'esmental premi. (Aiprovadfl.)
LTna altra dels senyors Olivelta,
\i7.à. I Ptaja, perquè per al partit do
fiobol òrgan iusat per ta Fedcrnció Catalana do Chibs dc Futbol a benefici
dc la caixa do .pensions del Shidicaí
de peilodletes esportius, és conceetoU
xln 300 pessolcs per a una copa a il -putar «e entro els equtps (Tels chibs
Europa i Marllnenc, campions j o Cntalnnya cTu Ics categories A i B.
(Aprovada.)'
Cna altra detó senyori Cinirach,'
Tusell i Batlle, perquè havent do celebrar-se a Gotembur? (Suècia), durant eta nsesoe^te jnJio? 1 agost del
corrent, una exposició internacional
de traça* d« poblacions. l'Ajuntament
acordi Inscriure-«'hl. tteslgnant el director general dels serveis tècnics
perquè hl assisteixi. (Aprovada.)
Una attm dols senyors Dogolladn,
Bordas I Nadal, perquè per n exhor-;
nar l'expoelcló que orguíiTlza l'E*,
certa nrunickpal ceimplementària d'OOcis (Narcís MoMuriol) quo a'inangurara el propvlncat diumnwe. es tari.
Mtin en la forma acostumada planten
l flors. (Aprovada.)
Una altra dtís senyors Ouirós. Canafls i Romeu, perquè do l a mateixa
manera quo quan es retiraren temporalment del ConeSatori ds rwçtdots
d"Acció Catalana, T Ajuntament procedí a modificar ics Connnsione perquè hi hagués la ,jeffuda ponderació
de tots els elements quo coosfliiJeixBn.
cSs Consistori, reintegrata aquells elements, tomin a quedar los Comissions cn la forma que estaven quant
sl nombre i procedèneta política deia
aei£> vocals, com abans dc la OJtirada
temporal dels regidors d'Acció Catalana. (Oamnnt ta taula per a ésser
discutida en i·i sessió pròxima.)
(GOíNTRA LA DEPURAOIOf
Dl li OENS ELECTORAL
B] senyor Rocha. posseït d'una gran
Indlgnacó di" quo es pretén eliminar
més dci U.OOA noms do les llistes
«Icctorals amb aMe d'autoritat 1 sense complir els requisits legals.
Demana a l'alcalde tot l'expafieni
per a poder-lo discutir cn la sessió
vinent.
Diu qiw do tot abtò cn M la culpa ta LMgs quo és qui. per mitjà
d'En Ferran Agulló, va demanar
aqueixes exclusions.
E l senyor Santamaría 'Kmana suspensió d'etnpieu i sou. e xpedient t
qué sé jo quantes coses mès- conlri
els empleats quo varen treballar \ oluntariosaanent cn aquesta tasca,
exornant-ho amb amenaces de tota
mena. per a espaordir-los I que PÍ
abans de l a sessió vinent l'alcahta
no els ba sospès d'emplcu 1 sou.
ta seva intervenció tindrà terribles
conseqüències.
L'alcalde l i diu qua quan so It
demostri quo algun empleat ha (et
mancament al seu deure, aleshores
iwrà quan reeoltfrà el que ha de fer.
Mentrestant no té perquè dir res a
cap empleat.
ACABAMENT
E l senyor Santamaría paria dc tal
escombraries del districte X i 1^1ealde declara closa ta sessió a Icsrtcj
de la nit.
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C o m e n t a r i s
JACINT LAPORTA
Cn aparèixer el llibre «NavoUes». el
•(smentarísta \a lucrar-ne com d'un
prr.lpjun per « rte Uimy estant, pntaul»r coraotraiincnt anib él seu autor, a
propòsit d'un tema literari. 1 amb
•jucílïes raons excitar els autors 30
ves a lien posades aoaibicioas. Però
guasi no hi parJava del llfcre del senyor Laporta, al qual ba vingut a
•ooblar-se més ençà la. seva no\Tlfe «Estiuenca» on, dintre una acció
«•mplc i sincrònica aníb Ic6 clarors
mudadisees dels conreus, «ón com
estirades i dHuuies les caractertsUOUPS que aaom a Éenjsilàr en «Novelles».
K\s qui tenen avoaaida la companyia
conversadora del doctor Laporta. la
fionderen qualiftcanl-la d'anèodota vivent. Aquesta mateixa persona veiem
en ei Ultore, les caractcrtstkyue» del
«pw! sòn un n?issò d'experUència honrada 1 pendotíadora 1 un do càlid
d'home sociable 1 conversador. Ni el
llenguatge, encara que s'aguanll en
una certa entonació harmònica, no
frihi singularitza per cap indirvidual
genialitat, ni la Imaginació n i la maa llampegadora de lenïglnyoea
composició uo es veu que liagin matisat les nines dels uüls del qui descriu. Encara que el doctor Lapona,
en les seves «KoveUes». s'aturi rompmornen 1* en el paisatge, ni en
general en ço que en diriem decoració. 1 vagi çdbretot al pensonatge i al
caf, tracta cl (et qgpl caràcter, amb
una fidelitat típica que és congriadora d'ambient; tan és aisi que al fll
< aquestes «Novelles» veiem estendre's
i íolaUar la terra gairebé tota plana
our vagament aítlariem del moill dé
mar a la ratlla d'Esplugues, i de les
portes mateixes del barceloní Hostaíranchs fins al voltant del ròssec de
la muntinya de Sant Ramon.
Ens presenta quotidians caíicters
tan retratats, de calents de criteri ot
«le fraseologia tan estargiïs de la 'vida
al llibre, alguns moments, i siluetes
d'història domèstica lan ewcadores
d'altres que de segur haurem visi. c
coneütem. que no en^ podem estar, da.
varit la seva virtut documental, de
BMHH! en les fotograflas d'actituds, o
les cèdules d'expressions de paraula
caracverisiiques, que el Folklore recull en els seus calaixos per a flns
d'ertudi psicològic'cennareal.
•Ei coUcgi de primeres lletres; l'üereuet consentit, eixelebrat 1 florelv
dor i el seu trinquet de compans^s; el
faid.ri extern una mica heneltó, perft
amb la lerral malkia endevinadora
aí fons, i d'una bondat feinera i plena d'atencions, enm potser cap dels
Bevm veins amb el" seny complet; el
v«ll qut quan és ITiona de fer lluir el
nom de la tenúlia no 11 ve d'unces
(tot el llihre té com un enyorament
6»rè del temps de lee un ces), i encegat malcria la Joventut; la mes'ressa
que empunya la* bnides del gwerfi
quan la oasa es eixondada de la disoòidia > minada de la prc<dlgalit,M...
(Jent que iraüllen la cinta de^l Llobregat, gent matinera, bellugadissa, so\iiit desconfiada, de vegades clàssicament complimentosa, mc^te d'eüls nodrint-se dels bescanvis aanb la ciutat,
i lots íornits de malicles mig de camperol, mig de botiguer.' No els heu
ronogut? En cl ÓCU suplement de doctrina hi ba com a principis molt
atesos la tíntoiita» 1 el «punt». I tambft de vegades reten al misteri un doble tribut degensrat a suiverstirions
de saludador 0 de sonàmbula. Claror
soleiada' del bLnl de moro de les eixides o les goïfiis. i glasses fo*iues devanant-se d'altes xemeneies xlscladoros... cloqueig de l'aviram sota el paIter q^je vigila el riu amlb el seü pal.
• rel a l t d'unn peroració a la Oc operat iva Uiuie-pensadopa 0 d'una íaíNendcsa d'hereu demnat al caire de
la taula del caféló condescendent...
«ones. ais qui més o menys hem
tbmt en aquest ambient complex,
una a ü a d a eixoiivifioia er^s el toma
a evocar Itógtàl nquestes daguorreohípiques «Nove-Ues» d^l doctor laporla. 1 encara di-slgnen una attra virtut: la del conexement de les pròpies
pnsslbiltiats en rauior. S'hi veu una
l^rfecía XKnideraeió entre la capacilat i la resolució, avui que tunla
caricatura de genialitat dlverleb» els
haritzúus familUirs. Però aquesta virtut pecava d'avjra Ha calgut que els
itmdcs de' úoctòr Lvporta. podríem dir
J espatlles d'-u. editessin ete seus
guardats manuAcris perquè el públic
pogués conèixer l'obia en eil seu canjuni. I han fe! bé.

VENTURA GASSOL
ATicst llibre d« poesies patriòtiques

b i b l i o g r à f i c s
.«Les tombes flamejants» (Aleces A.
I C ) . entusiasmat i tan assequible B
tota m«ntaUtal per Va frase i per les
, imatges, sobretot ca les peces on En
jOassol empra la mètrica del romanç
i popular, d'ella mateixa loquaç i convidadora e l xarbotament cordial, és
com sí de sobte, després d'anys, aparegués un altre llibre d"un Matheu
0 d" un Guimerà, d'aquells que deixaven unes quanw, frases terrals gravndes als cervells i feien trontollar
els escons d'una època que tenia una
frescor receptiva 1 era curiosa dc poesia potser més que la nostra. No b l
vol dir gaire que el jovç GasscA s'hagi criat en mig de «ertes renovacions lèxiqwes. altres novetats d'ottci i altres lectures que no deixen
de matisar de tant. en tant la seva
obra. Així 1 tot. l'intini vi de l'entueiasme que movia un Francesc Matheu a" reptar: «Xurma d'odi 1 de tràque «t diuen pàtria x i i a — no en feran
que et diuen pàtria xica no en íaran
thai cap de gran» — é s un vi ídèm
tic de graus al que en l'obra d'En
Gassol fa nombroses les imatges terrals o les impTveacions com aquesta;
— «Enyocant la deslliurança — se ns
va tornant el cap blan:;: —ve lardes
prou «Corpus Christl — beneit Corpus
de sang...»

LA

VEU DE

CATALUNYA

veure-hi ressuecatat—el d'un poeta
que sonà a les nostres i>ídes d'adolescent 1 del qual no! havíem tingut
tiifcjs notícia Es una reediciíóT Es
que aquell poeta qui s'era descantat torna a cantar? Es un altre amb
els mateixos cognoms?
Allò que de convit a les tnadlclons
i dc colramem de les devocions i de
lles senzilles bondats latniüàrs pug u i dipositar-se en te poesia deacriptiva de l'aplec o de la fira (gènere que en un Caaas 1 Amigó o en
un Colldl assolia les més definitives
possibilitats, en un sentit lierari)t.
es veu en «L'aplec del Vilar» en uu
estat modest El lexicògraf i l'eststa hi trobaran a esmenar, perquè
hi alena,, no tant rap gala de geui
o correcció, com aquell bleix senzill i ermità; t àdhuc diria que hi
alena més sense nosa a favor del no
sé què de bonhomia de les incorreccions closes als aires nous-, com si
l'animeta de 1 autor temés que mudant de llenguatge s'haguessin de dissipar les virtuts religioses i pairals
que són com la complexió d'aquesta
íamihar poesia ingènua.

BaUorqui doctor Cocta i Llovera.
— El noatre venerable Prelat ha practicat la Santa Visita Pastoral al convent del»
Ansels dc Polralbcs.
— Ha marxat a Roma el rector dc Llcvaoeres. doctor don Antoni Font.
— Ha mart d bcnedciat de ta panòquia
dd fi tnwafri Josep Vilasia i BcUpuis.

EI Rdm. P . Joaquim M a ria

de L l e v a n e r e s
0. M . Cap.

CONSULTOR DE LA PRESERVACIÓ
CE LA FE

En el Convent ProAlncial de Sarrià-Baroelona. i uclima de cruel
malaltia, acaba de lliurar l'ànima
e Dén' ei reverend P. ioaqulm Maria Vives i Tutó. capntxi per diferents conceptes merinssim i germi
carnal — no sols d'hàtut religiós -r
daqnell eminant ipurpunaa de la
Santa Església i glòria resplendent
IOSEP LLEONAHT
de Catalunya; qui fou llHustre cardenal Josep de Calasahç Vives í
Tutó.
El relleu extraordinari de, la personaliíat del revcrendisslra P. JoaV i d a
r e l i g i o s a quim, els càrrecs que exercí dintre
cl seu Orde — començant pel de
Comissari .Apostòlic de tot^ Espanya
Avui: Sants Basili, b'sbe i doctor, i quan encara no havia complert els
En aquests romanços històrics, aíxl Rui, màrtir, i Santa Digna, verge. —
anys —; la singular confiança
com en «Símbols», veiem En Gassol Demà: Sants Vito i Modest, màrtirs, trenta
amb la qual l'honíraren els Papes
com l'hereu qui reaním^ una twdició i Santa Germana, verge.
Lleó XIII, Pius X Benet XV i el mapoètica i deixondeix una corda que
Quaranta hores: Demà. a la capella teix Pius XI, feliçment rtgnant: Ics
avui era poc pulsada, 1 serà nova í expiatòria de les ènimes, Escorial. 153. seves
empreses magnànimes presidiim-eressant tota vegada que bo sigui Hores d'exposició: De dos quarts de des per
la fundació del çollegi seamb ànima.
set del matí a dos quarts de vuit de la ràfle de Lccàroz (Navarra), que reNo donen una impressió tan adria- tarda.
gentà personalment prop .de vint
da amb les primeres abordades de la
La missa de demà: Sants Vito i Mo- anys; les orientacions que imprimí
poesia patriòtica reivindicativa dels dest, color vermell.
al seu govern a l«s primeries de la
renaixentistes del segle passat, .però
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona Restauració dels caputxins en terres
no en són pas menys belles. aJtres del Trànsit, b d'Agost, a Santa Maria l d'Espanya; per fl la vària empremta
poesies d'aquest llibre, com «El Crist del Mar.
; de la seva grapa creadora i forjadodels Vents» (no res menys amb cerra de caràcters—empremta sota molts
'
Adoració
nocturna:
Dcmè,
Torn
de
tes coincidències de temperament guii de caires-inesborroble 1 per tots con;
S«nt
Innasi
de
Loyola
(a
la
parroquial
meranià) i «Elegia tardoral». Aquest
; ceptes eminent, «ixi com íio fou la
te Ultima cada vegada que la torr em - iqè Sant Martí ^
seva riquísstma l complexa persoVetlles
en
sufragi
de
les
ànimes
del
a llegir enj resta present com una
nalitat —, són realfais massa grans
Purgatori:
Avui,
Tom
de
Sant
Kalel
de les peces més emocionades en la
perquè sigui possible
d'encablrArcaneel.
a
le
seva
capella,
Escorial,
descripció i encertada en. l'expífssíí.
[ les diutre una senzilla nota. necro155 '.Gràcia). —Demà, Tom de bania j lògica.
1 encaminada al resultat pairiòtic de : reresa, a la mateixa capella.
la més subtil i colpidora manera que
Evidentment, ha d'ésser Immens el
pugui presentar la nostra poesia con— VAfxicnnfr«ri»
Nostra Senyor» del buit que aquesta mort deixa entre
temporènia.
I Perpítu Socor», estuBterta a ItEslí-si» de els seus germans de religió. Es e!
Maria Heparadoia. celebrarà solemnes cuit»
En .el llibre hi ha ben bé tot En el
dU 17 del corrent, ver a folcmaiuar buit de 'l'inaubsiiuiible, com ho són
Gassóll: aquell Gassol qu» Tarragoní la festa dc sa am-nUsalnia Mare:
totes lès personafliats excepcionals.
1 desvetllà per a ornament de la nos- 1 A te» «mil del mati, missa de Comnn 6
Sobre ton si es té en compte que
'
Itrarral,
amb
plAtica
pel
Rnd.
don
Antoni
I ira vigoria verbal, i el qual si el ter- Planas. capolU de l'eunentada escléaia.
balda ment ara com ara el reverend
,me m'és. permès — sembàa aguantardos quarts, de sis de la tarda, exercici P. Joaquim no exercís entre ela
se en un estat constant d'excitació es- delA me»
ded Sosrat Cor, sermó, benediceió seus confrares cap classe de jurispiritual que l i enoén els ulls en unes amb S D. M. i reserva. Terminada aquesta, dicció — absorbides com eren les
es
cantarà
la «Salve» « la capella de la
lluïssors d ira innòcua i l i ha cuit la
i sesuidament tindrà Uoc cl besa- seves energies, encara extraordinàcara sota el tou de cabells tirat enre- Vertte,
ttiaiK.
ries, en el servei dirocte de la Sanra que és lan avinent als Jocs del vent
ta Seu Apostòlica —. tanmateix 1 la
esvalotador ja en el sermó de la
seva ombra: venerable planava dabarca o en el míting poputor -.m
munt ells amb tots els prestigis d'un
una plaça típica, que a ell li plau
veritable patriarcat espiritual.
improvisar. iEl llamp serè del camp
B i s b a t
Tenim entès que dintre poc. 1 a
de Tarragona és mesclat en la seva
iniciativa dels seus confrares de Casang; quan enraona us davateja les
— ReptesentaciA catalana al Coogr*» Ea- talunya — amb els quals d e n ç à
paraules en una emissió concisa i es4c Pari»- — s*n d verses le» fel i calgué deixar el cobegi de
carlda, amb les «ves» marcades, com caristic
lirilacicm» rebudes del Comitè de Franca que
sl bí rasés l'aire netejador que bru- pe!» treballs qoe porta íeto la Jnnta oraa- Lecàroz, el P. Joaquim visqué ep
plena compenetració de sentiments
nyeix l'aigua i fa sortir els oantells niteadora.
L'expedició catalana serà acompanyada í d'Ideal itais — es projecta ofrenar
del pcdruscall. Direm que potser ha
nua coneguda per5onalila,t que orienta una ; a la seva memòria un tribut-, encarà
donat més ell a la ciutat de Barce- i d'
rcprrscntació a Barcelona.
lona, de la qual é s com ciuiadà I elevadl.islma
Ja ••bnn retiut les farses d'identitat, com | que humil, tan digne d'ell com sladoptiu, que no pas l a ciutat a eil. ' tambí lea tníi^nie» que portaran tot» els ; gui possible, i com ells creuen que
i l'agraïment, la justícia- i - la peitàt
Encara cada vegaite que us trobeu que formarfn part de l'expedició.
Hi ha uns poc?, llocs disrxmibles en el filial l'imposen a tots aquells qui un
amb ell u semblarà que arribi de erup,
per la qual cosa es fa avinent qoe dia l i digueren PaTe i experimentafresc d'aquells camps l vinyes. L'ftn- qui vuleui
pendre'U ha de passar avi» al
cnhtameau g.mial i te franquesa co- Comissariat del Terc Orde. carrer Baix de ren totes les manifestacions efusives
Sant
Pere.
18.
M a «I,a Hormica de Oro», ' i pro vi dents del seu cor patemalísmunicativa del qui encara té alguna placa de SantaoAnnn,
cosa entusiasta per dir o de que ad- ta, carrer de Petritxol,ió.í.o Editorial Poliglo- : sim.
minar-se, se l i mantenen a flor. Us
— Aquest mati s'ha constituí us Tribunal
No dubten ells que per aquesta
procura aquell espectacle tònic de I per a ta renovació de llic^ocies min?^iovirginitat d'ànima del camperol de riab. LTian compost el canonae doctoral obra aconseguiran acoblar munió de
doctor Hospital, el catedràtic del Seminari valuosos concursos de dintre i fora
professió lliberal a qui res uo ha j doctor
Monegal i el rector del Carme doc- del seu Orde„ de dins i fora d'EsoMlgat a fer objecte de negoci dc tor Caflj»
car és notori que el Pare
la .seva condició de oa-mperol. I ende— Ha marxat a Parla, rnnb l'objecte d'as- panya,
vinem que el dia que les seves prls si*tir a una Assemblea de caràcter social, Joaquim fou un dels més assenyade Santa Anna I ' director de ta lats acumuladors i difonedors de
tines forces s'envertnesisin (Déu no l'ecònom
I.IiKa de senyores per a l'Acció CatMica
bo voldrà) més hauríem de témer d'aqnesta riuiat, doctor don Ramon Balcclla simpatia i un dels més extraordinaris conreadors de l'amistat arreu del
d'ell la siciliana mossegada a l'o- i MwS.
— Ha pres possessió del be ni fe» fundat món.
rfílla qu; no pas l'aincgat verí dels
l'advocació de Sant Bonaventura i SanMentrestant se'ns prega que conSorgia que el credencer d'emmelaí sota
Franciscà, a l'CàiTlésia parroquial de Sant
antifaç cortesà
cola a la cppa ta
Feliu de Cnixcls. tí reverend don Antoni tribuïm a fer arribar als seus amics
nombrosíssims — majorment, a Esentre un somriure 1 uri compliment. Maria Roquet Jamas i Tfoms.
— A U raiversitat Póntjffcia de Tarraco- panya, a Itàlia 1 a les Repúbliques
na ha obtinçut ta nicrnrintnra en Dret Cft- sud-Americanas — que vulguin enel reverend doo Trinitat Creus, de la comanar a Déu l'ànima del difunt,
•Les "tombes flanejants. .'àdhuc no rftnlc
diíicrM dc Vich
pensent en cl .repte i la, intenció
— Han estat nomenats vicaris de TamarH qui. acomplerts 71 anys de vida napatriòtlcsi per la frase, com per las de Litera doo Climent Burgès i don Josep tural i 50 d'aprofltadlsslma vida reimatges, (an er!tradííse.s al síntii,, re- Cortes,
ligiosa, •precedit del senyal do la
— El senyor bisbe de tjeyda ha sortit m fe. acaba de dormir en (Cmt el sommouen dins dc nosaltres la joia d'a- practicar
la
Santa
Visita
Pastoral
ala
arxi.i/inar-ues que se'ns ^flresca djns prentats de Benabarrt. Tolba i Roda. L'a- ni de ipau-.
e| pit alguna cosa moll pròpia, i ja companya com a secretari cl seu Camaliar
no' sòvint excitada. Es d'aquells 11!- doctor Riera.
Notes biogràfiques
Ha celebrat la seva primera missa, •
bres que per venlura <.«il arribar d". la —capella
Sjant Crit Trobat de la paríi'csc a la vida de remocló per a ròquia dé del
Saut Llorenç , de Ueyda, A nou
L'IUustre flnat nasqué e €ant Anescriure'l, 0 bé haver «etat un jove sacerdot don Josep Besa 1 Bonet.
de Llevaneres fBarcelona) el U
— Ha mort el deçà de la Catedral d'Dr- dreu
aiailifu o un Jove Guimerà que a
d'abril de 1852. No havent-hi aleshores
les s'·ves hores tornen a sentir una rell. don Josep Carren.
Ha eptrat com • postnlaot al convent comunitats de caputxins a Espanya,
ebrivada d'aquell foc de les caaçons de—le»
Trinitaries de Tortosa U senyereta per a vestir aquest hàbit hagué <}e
de joventut.
Carme Escriu eje T'seràs.
— Han estat nomenats rectors de Goli- iraslladar-se & Guatemala (Amèrica.
nís i l'txafaba doo Josep Cuadro» i don Ceniraa). on s'havien refugiat l viRamon Caasó. respectivament.
vien vida monàstica alguns caput— A la casa de camp «Can s'hi via, de xins catalans anteriors al 35. Allí InJOSEP CORTIUS I VIETA
Vich >'bi ba po=ai uns llosa commemorati- gressà al Xoviciat el 25 de Juliol de
va d'haver·hj nascut cl iue tants anj» v«
'En llegir els oognonií. Cortils i Vie- (sser ccr-eral dt la Conereíació del» Mj». 1871, professant de vots simples el 36
de juílol de Tany següent _ i amb pi ute sobre aguest llibret »L'apIec del üonere de l't C de M , P Josep XUT(.
— El dia ;•, dd corrent tindrà lloc, al fessió solemne el 27 de JuHol de 1S75
Vilar», romanç descriptiu — ens ha Temple
Romà de Vich. una ocuiò nccxoló- Tenamai* bnr.anqnem els eüudis.
tttablai relrobiU' b i — yuaii d i r i u n tiiA » U mim^iU dc l'il-Ubitc caaonse

lou ordenat de sacerdot en 6 d'abril
de 1S78; 1 ais tres anys no ben com.
plerls 1881, en atenció als seus n .
traonünaris dots d'inteUIgència i ^
caràcter, íou nomenat comissari
tiSic dels Caputxins d'Espanya
Decret de la Sda. Congregació de
Bisbes 1 Regulars a 8 de man- fa.
quell any. ocupant aqiwei càrrec gR.
peralkl, en suhsntuctó del reverendissim P. Josep de Llerena. fins e>
4 de febrer de 18», Promotor dec.
dit — el mateix que el seu gerai
l'il·lustre P. Josep de Calasanç, i ^ l
prés Cardenal — de la pura i
ple unió amb Berna «els caputsín»
espanyo's, no descansà fln« a conie.
guir que es suprimís ei Comissari.^.
Ei. conseqüència, es donà per Uej
XJII el decret de supressió, creant
una sda Provincià regular per als
caputxins d'Espanya, sota l'advocacus
del Cor Sacratissim d"- Jesús i sus.
jectada com le* resiants de! món J
la jurisdicció ordinària dels Superiors Generals.
•
En ares, doncs, de la unió. per totj
antielaila ' i rocílt profitosa, el rei-,
rendií-sim P. Ll-vasores deixava m
càrrec -ad vitam» i geueralici; «i iia
Comissari Apostòlic, passant a siai•ple Ministre Provincial {ISaSrlSSOV
El de.-*;roillament extraordí-aj; i ,
'la Provfocda confiada al seu govern
féu pensar als pocs anys en la conveniència de dividir-la eji tres ProVincles aui«monieí.. la d'.Vragó. la ds
Toledo i la de Castella.
. Així ho féu e! minisire general r»verendis'im Pare Bernat d'Andemy
per decret dè'.. 18 de desembre de m
Per aquest mateix decrei el rever I
dJssln] P. Llevaneres era noménaiim.
Ilistre•pl'o^lncial de Castella el tr;er,.
ni 1889-1892, essent reelegit per al trien
í f següent (1892-1895 Després Je I»
.més extraordinària veneració a h
Santa Seu, els seus dos graçs aaiors
foren el Col·legi de Lecàroz i les Mis.
sions.
Per això en deixar l'ofici de «'Pnv
vinólai», feguini ft! davant dí I anomenat «Distncte Nullius», el qual
portava anex el càrrec de Procurador per a les Miísions de ks •Pra·
vincles» Caputxínes prop de l'Esiai.
1 el povcp de les cases de Madrid
(Convent de Jesú=, i Reial Conveni de
El Pardo). — Superior ün!c df tol el I
distriefe. sempre es r e s e n à el fro-l
vern directe i personal d d CoU'jif
Seràfic d-e Lecàroz (Navarra). En lal
seves mans el Col·legí arribà a uní
nivrtl d'e cultura i a un estat del
prosperitat no igualat encara per ca?l
altra creació nostra similar. Peròl
el «Dlstricte> havia donat els sens
fruiis. i el P. Joaquim era cridat msistentment a Roma per a conwiríl
vora el seu germà, l'Erninentíssia
Cardenal Vives i Xuto. de santa nif-l
mòria. vingué un nou dfecret dd i * !
veredísslm Pare Andermat. Minisinl
General, a 7 d'agost de 1907. pel «juall
es suprimia canònicament el dit I
«Districte NuUius».
l.es dues cases de Madrid s'incor-l
poraren a la «Província» de Casts-1
Ua. el CoUegi de Lacàroz a la «prol
vinc la > de Navarra-Aragó 1 el revsl
rendíssim Pare Llevaneras qucda^tl
incardihat a la «Província» d« r-*l
putxlns de Catalunya sota l'advw*!
ció de Tíostra Dona de Monisej-ratl
HJquidat canònicament el Districte.!
però escampats per tot Espanya <il
seus fruits ubèrrlms — uns fn"*!
que sols podran ésser degudameMl
apreciats dintre d uns 25 anys - * l
reverendíssim Pare Joaquim acons»!
guia un dels «eus més vehetM»1»!
desitjós: Residir a Roma 1 es'ar
totalment consagrat al servei dir^l
te de la Sapia Seu amb difewjlj
comissions extraordinàries 1 en «1>l
càrrecs permanents de Consultór^l
la Comissió Cardenalícia de la £*l
servacló de la Fe i Consultor del ^ ' l
bunal Suprem de la Rota.
.
I
Sols un mes abans d* W-'*-1: " I
Plena liquidació del seu ors8?"^!
d'atleta, es decMÍ a abandonar l a ^ l
va amada Roma, par an$r ^ " r í j l
entre eU seus la salut P«r'lu(la/, HI
cas contrari morir en braços o i
si-va no menys estimada «provini·'··j
de Catalunya.

U h o r a r f
a

les

de

trens]

P l a n e s

Eg posa a coneixement del P*J^I
que, des del dia J3 del corrent. i j j
veí de trens de Barcelona a i * * J
nes es prolonga fins a
de Les Planes a Barcelona f!n= s
j Si'lO. sortint els trens cada
nurs.
^ vaB-!
El servei íins-al l » 1 ^ 0 ! ^ M ;
vidrera «s conUnuarA fem e^pyemi
nuts„ sortint elg trens de B a i ^ ^
als vint minuts de Ad» 'J0"; wÍJ
les 6-20 fins a les «TM.J
dor de VaShidrera al5 50 ffl^ j ,
cada boia, des de !«•
^

"DE
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VIDA MARÍTIMA
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I COMERCIAL

LA UNTA DEL PORT
lloc Facordat acte de caràcter índedicat a perpetuar 1 enaltir
U'última sessió celebrada per 1% tim
el
record
que fou rtce-presldent
Ijjnta d*1 Po*1' presidida pel seu vl- de la dita del
O R S A
D E
B A R C E L O N A
^
Junte,
En Ròmul Bocsh 1 B
ILpresldent En Francesc d'A. Bar- Alsina, amb l'assistència
del
governaI^MÀ es donà lectnra de la reelecció dor civil, presWent nat de l'esmenítà rócal de la dita Juirta, en repre- tada Junta, díls fllls del senyor Boscíu
COTITZACIÓ ÚNICA DEL COL·LEGI D'AGENTS D£ CANVI I BORSA I EL MERCAT LLIURE DE VALORS
Ijmtacló de l'Instirat Agrícola Catv de les auWritate amb Jurisdicció al
VALORS A TERME. — Al matí, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de tneu: S'ha cpe^t
l a de Sant Isidre, d'En Carles de For- port, del" cap d'Obres públiques 1 enImny, 1 del nomenamen!, per a igual ginyer afecte al servei de ports, de de Nords a &?'90, Alacants de ^2'73 a 72'70 i a /2'75, i felgucra de 56'50 a 56*85.
Icirréc per la Cambra de Comerç, de representants de tot«s les enUtats que
A la tarda, a la Casa Llotja; Es ta de Nords de 6875 a íH'HS i a 6873, Alacants a 7270 i a 72*60, Ormses de í f l ' i n
| \ Emllt Arnau i Mateu, de les quals integren l'esmentada Junta 1 de l^lt 19-20 i a 19*40, i-ilipines a 230'00, Plates a 49*00, Aigües a 123*75 i a 123*65, Gran Metropolità a 149*00, Tmusversal «
lltelcccló l nova destgneeió s'assaben- personal tècnic i administratiu.
170*50 i a 170 00, i Felguera a .^'OO i a 58*50.
• a amb complaença la dita Jun:a.
Darrer, sessió. — Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a Ics cinc de la tarda, a fi de mes: S'fia fet da iViuds
I p^i resmenfeda sessió es tractà, onConstituïts tots els assistents a la a 68*75, Orenses a I9'4ò, i flates a 49'!5.
Itr» altres coses, dels següents partí- sala presidencial, el vlce-presldent Fn
DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
(al&rs:
Francesc d'A. Bar trií ia, en eloqüent
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest matf, no hi ha cap comparació.
traça l'aíortunada 1 llarga acReial ordre aprovant el pla etnno- frase
del senyor Bosch 1 Alsina en
De la del mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es baixa 0 15 de Nords.
ac 1 pressupostos de la dita Junta tuació
la dita Junta, de la qual entrà a forfZ: al present exercici:
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
mar part pn 1885 I que presidi més
Beial ordre autoritzant, mitjançant tard;
Francs, 43,10; suïssos, 12r50; belgues, 37 00; lliures, 31*^3; iire8,'3r35; doiars, 676; marcs, O'Ol, i corones 0*01,
dürant
22
any*,
posant
de
re1 condiclon? proposades per te Helal lleu les seves iniciatives l encerts,
AL OOMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ OFICIAL
or(Ire, a En rManuel Salas Sureda, él
amor i zel en pro del nos• v: a construir, en terrenys afectes tre seu
Barcelona Tractlonand Light Power 7 "l., «1921», * a 100*00,
Grans Molins Bascos 8 %„ a 94*00.
port
i
el
desenroíUament
grandiós
li la zona d«l port, un clavegueró per que tia tingut durant la seva vfce- BarcelonaTraction and Light Power 7 0|0. pref., * a IIO'CO,
Mines de Potassa de Súria 7 "lo, · a OO'óP;
Xns.aUar-ïü tuberíes per a la con- presidènda. que éi la presidència Barceíoiiesa de Navegació 4 I p 0|0," a 32'00. •
Gran Metropolità 6 0|0, a 99*65.
ilocció d'olis combustibles des de la efectiva de irlsmentada lentita. lEs Companyia Espanyola de Colonització 60U * a96·5ai
General Tramvies de Barcelona 8 ^o, * a lOO'SO.
djisena del Morrot a les propieials procedí tot séguit a descobrir et Foment d'Obres i Construccions 6 Ol0, * a 9S'C0.
Hotel Rit? 7 "lo, * a 95*00,
íalueU.
Ajuntament de Sevilla 6 0|0, a 9575.
retrat d "una personalitat tan lUustr* Municipis de l'EiposiCió 6 per 100. a 99*00.
Productes Pirelli 6 "lo, a 97*00.
piSldons de les Cambres d'Indis- fobta notable de; pmtor MonfserMt). Ferrocarrils de Catalunya 6 "lo. a 93*75.
S. A. Colònia Güell 6 0l01 * a 94*35 i 94*15.
lla r Sindical de .F«stes i de Ja Na- davant del qual féu present el senyor F . C . Cremallera de Montserrat 6 "k, • a 98*50.
jti'farlíi Lliure Espanyo ha, sollicitaflt Banrina la perdurable grai>sima rh»Obligacions del Tresor Espanyol ^ li2 V * a 100*35.
tl que Ja amb data 23 del passat raatg mória que la Junta i Barcelona totn
(Reproducció del Butlletí Oficial)
Y,3\ta acordat l'esmentada Junta re- guardarà de qui tant treballà per la
arlu a la revelació de penalitats 1 ar- ciutat 1 pel seu port; afegint que la
Ajuntaments I Diputacions Alacant 1." hipoteca , CO-SS Rstraditis Llevant 0 •?». I 9100
bitris i mejrcaderles 1 imus amb nto- efígie de! senyor Bosc wgulrà pr:- Canvis estrangers
69-25 Ulsp. Amer. d Ele. C u I 99 85
2.' •
Jiu de la vaga de transports.
sidint la dita Junta, la qual pro- f.iris, xec . . . . .
69 25
•
•
• Bons. I 111-00
«310 Municipi semestre,
»
3.*
a
.
.
8100
M'M Coop, Finid Elèc. 6 -i» I WZS
I Nou horari per ai pos de trens do curarà inspirar-se sempre en la línia Londres, xec. . . .
31-23
»
A
»
1906.
.
.
•30
05
•
77-60
00 1
15
Companyia dek ferrocarrils -de de conducta. que aquell n va traçar Berlín, xec
»
I9uï D .
•79 25
' 72 00 Vàriea
0 01
I lenA xec . . . . .
C
»
1918 B .
«adiid a Saragpssa i a Alacant p»r durant gairebé un quart de segle, Kama,
•«-75
69-40
3135
xec. ,
. .
D
»
1918
E
.
•80
85
77-65
l's vies del port, que fou aprovat. per a mantenir els seus prestigis 1 Gènova, xec.
SfOO
.
»
1918
F
.
»
K
•74 50
88-15 TransatlàotlaH·f.. , •g'SÏ
121-50
els plans i projectes im- Zaricu. xec. . , . .
•
»
F
•
191»
H
.
Pntnere certificació s favor del desenrotllar
•79-75
101-50
•
B'Io . 100-33
S-76
per a l'engrandiment 1 pros Sova Tork, xec.
»
G
»
1916 U .
•78-50
»
e0!™!?»' 103-25
58 00
fontractista de l'edíflcl que està cotis- clafg
» França 1881 . . •• M-OO
•
1917
B
.
peritat
de'l
nostre
port.
•79
7J
Canal
Urgell.
.
. , • 68-65
Deutus Estat
ünl la dita Junta per a Cornan»
»
ma . . 53 00
»
1918 U .
79-75
Ç··ü.T. filipines 1903.
» Directes , . . •• 37-25
a
-IUI9 D .
jlància de -Marina.
79-75
Asland 6 "to . , . ,
•98-75
A. B. C . . .
»
1920 B .
E l sentit 1 eloqüent discurs del
H-TS
Començament de Jes oores d'aniplla79 25 Orense
Interior
A
•
r-l» . ! ! i
"101 OO
<J. i 11. prior. . . 63-00
• • - Il>il C l ,
71'35
99 00 M. >Cào.
90-00
B
(16 de coberts al moll d'Espanya, ad- nyor Bartrina, tou objecte'd'uhàttime
Foment
d
Obros
5
«r»
.
'
B lS
PortUíraL 5 "I. 34 25
71'35 KlxamplalWJ . .
97-25 U. C'4c. I1Portugal,
C
• 68'M
var. 66-00 Carbons Berira . . . .
ludicades a la societat Material per a elpgi. acabant Tacte amb expressi»
1907 . ,
fi
S
•91-50
•
a Girona. . . . . • 85 00 R. C. C. Eegants Ebre. * « OB
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recitava amb molta persistència Bonet» Ueugerameni elegíacs, ode» brillants i cançons ploraneres. Revivien
quadros perduts en la fosca dels segles. Ací, talls de Runa musalmans.
Més enllà, un drmg d'espases i un
llampegueig de mirades enceses. Una
onada de perfums ho acaronava tot.
Les estrelles semblaven talment esbaïeïdes, tremoloses, entre el desig de
romandre en llur lloc. guaites desperts d'aquells «spectadea. i el de
foedre's cel enllà toves catifes d'ombres. Un oratjol finíssim portava un
murmull mig apagat dels Jardins de
Murillo, que sota la nit devien tenir
uns viaranys borrosos i confidencials
i uns reeonets amb cortines de tenebres.

Després d'estar-ne allnnyat uns
quants dies, tomo ft passejar per la
Hambla; la noslra Rambla que, malgrat els blasmes, més o menys justificats, que en hores de mal humor
pugui desvetllar-nos al fons del fons
del cor, sempre e n s atrau amb els
fils més subtils quan ens omplen els
ulls alires paisatges.
La nostra Rambla, dïgnin el que
vulguin, és deliciosa. Per més que
11 empastifin la cara, per més que 11
guarneixin els flancs amb arquitectures, idealistes, que en un pals més
tvil izat^ecien gracioses i delicades
Al! músics de carrer que em trèieu
•Mopies, per més que es tirin nous ara d'aquest .mar derecords on haplans i per més q u e imaginacions via caigut talment un nàufrag. Estic
ftgHnwwt i francament cosmopolites, massa purament emocionat per blasens vulguin guanyar «1 cor amb la mar-vos. Vull creure, és a dir. crec
1 anr6 del ^boulevar» la nostra Ram- que toqueu bé; cnec, és a dir, vull
bla és perfecta, perfectfssima i esac creure, voldria creure, tinc una aba punt a punt de dir insuperable. I soluta necessitat de creure — en alés més encara. No hi ha o&badellenc tre cos la 'meva daurada terenüat
qne no degui e l a Rambla quelcom ^abrandaria de paraules injustes i
de ta. seva més íntima constitució dissonants — que toqueu coses que,
esplrilbai; Peròi això qo ens intere» com la Rambla, i com vosaltres, i
sa .ivu:..ivja tractaré de demostrar- com tot el que en? volta, són delY> . si fia.-salut »l,fJ'opijntifime no em cioses. inelablement delicioses.
ïiMBiqíiEii^ uj^aícne dia^qoatoevo).
WHITE
La i^toivHambla. dlxont <te han- 4ç.
.la tolf-sl qtïe|tie
és un Roc propici a~tes mirades fondament retrospectives. Podeu «estar segurs que In
L
L
E
Y
D
A
RamWa.^a^céMB hores, que Whrte
ea golirt&ra W'ptou de dir amb el
li qae no-esfílesflori- el seu aire d'inIConfertncia de les V*5 de la nit)
tinntaí·í<ÍTacícr}stic, és. com en cai'tu manera són els «jardinets». un
parany.^un-deliciós parany, naturalLa retrrada d En'Cambó
ment,, que els genis benignes dei reLa nova>del dia IMI estat l a retirada
ourd posen ois peus dels ciutadans 'd'En Csmbó, lo qual 63 comentada
IIU-S despreocupats. Jo mlhe deixat apassiouadamen!. Malta gent se n'es;ignfar. ,en -'iquest parany i no puc tranya, perquè no ireia que s'arribés
pas. kunerrtar-ho.
a tai extrem.
Elrecortí em venia com un orat•Es dol en general la retirada, perjol. de l'Andalusia oasoleiada. Detar- què as notari molt la seva abséneiajnlnem mfe: el record «m venia com
La projectada vaga de paleta*
un oraxjol de la- rient Sevilla. I de
quin.recó.det-SeviUa podia veolp-me
Continuen les gestions per a evitar
1 amatile record? Elfr-que hagin estat la vaga de paletes i manobres. Aquestos. solà una vegadaen aquesta ciutat ta nit es torner» a reunir els obrers
que sobre, el. niivol boladivr iTanèc- al Teatre
la Paloma. Sembla que
dotes lé<Ja- glòria d'ésser nn. dels fo- es nota divergéncio de criteri entre
gars més, amples 5 més r i t » de la els paletes 1 els manobres, perquè
• spirituaíttat peninsular, no titube- aquests no volen accedir a una soiarju 'a rcspoinhip. E l record, l'arae- lució que vindria M als paletes.
hlft jiecord. om venia dwt^d meu esNoves dfEsport
perit tfel-fòws-de totieí'barri de «Santa Crn^>.
L r dia d aquesta setmana comenLa meva solitud es poblava tot çarà al local de la Penya De portidruna da duos vens.yi.es vores dada va Salvat la construcció d'una pisRambla.s^ai-ostavcn. Pfer-damunt les cina per a nedar els nens.
íàvane» s'e^tenií^ una blancor que
—<Diumeuge Jugaran al Camp de JcuHs iiieijkertrm·ntóts íiaurien quaiiflcai cte»llunar. Els ftalcons i les flnes- veiitut Republicana els Ràpid C D.
írf
ompllén com pes- art dencanta- Europa I el Joventut reforçat.
pïexrt. d'ufb·dawBisall de^clavells.
—Diumenge es farà, a Torregrossa
un Homenatge al seu Alcalde don Jau—Aqu'r — deln una de' les veu»
van ;^liar jiiur. e/i-t-l s^lf XVI un me Aldomà. elegit diputat a la Mandel·i nittíbraní geiaühomes espanyols comunitat. Hi assistiran el senyor
aóib l'espasa nua als dits i amb el Macià i altres nacionalistes del dispit tot amarat de siang.... i.'altia veu tricte de Les Borges.
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La proceeaú del Corpus
Dímnsnge vinent, dia JT, a la tarda.
Kortir.;fc<<de l'església parroquial d'Horia la processó 'del Corpus, prometent
Veuré's^ molí iluida. car sembla que,
degut à les gt-stlons del senyor Rector nou, lii .-..ran arrenglerades jotes
les entitat» de la barriada. Per sorl^g, entre elles, iia tocat, el penó
de l'Obra o l'Ateneu. «I qual tln-lrà
cur:i de fer itn paper llmt, com és
de • an-·.r.·iil·l. entre les societats afa^fcíides amb tnl sort.
Sardanes ,*~
Cl Foment «ardanisütf orf·ni·/à
tyia tenda de sardanes per a dijous
pas$tit, que omplia, la plaça df jovent ballador. Àquasl so^ntejament
de sardanes a Horta, és ua bon tverany que permet t«mr les fOéS
prome:eJcr.-s esperances sobre la uaoionolitxacló de K nostra jovenmi.
Futbol
T^i L'ni-i Atlètica dUmia assoli des
assenyalaís irioínfc. Diumenge pas sat lluità contra el F . C. Cniversal,
de Santa .Kuluiia, al onnip d'aquésl
Club. l.lntantll guanyà unè» medalles
donades per ivntusiasía rulbolisla i
toç; de l'Atlètic En Rtòcrd Vergés,
Xjjner vim guecj-à da capa Fer-.

ter després d'un partit dlsputadlssim
ï dur. Fou tol l'entuslasroe de la gentada que el presencià, que l'indus
trial senyor Santaló ofert tot seguit
una altra copa. perquè es repetís tan
Interessant partit.
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«Simfònica» de Madrid
El noble interès de l'Acadèmia Musica] Mariana, d'anar fent desfilar
per la seva sala de concerts les més
rellevants Qguras i entitats musicals,
taüt de la. nostra terra com estrangeres, l que fins ara s'ha vist afavorida sempre per l'ajut dels amants
mataronias de la música ens proporcionarà aquesta vegada el goig
de poder sentir una orquestra de tàn
merescuda fama com la «Simfònica»,
de Madnd. crèiem, per la importància que aquest concert tindrà, que
serà coronat per un èxit sorollós.
Encara que l'Acadèmia Musical
Mariana sigui Associació de Música
de Mataró, en aquest concert serà
permesa l'entrada a tota mena de
persones, encara que no siguin socis
de Tesmèntada Associació.

Desgràcia

automobilista

Al quilòmetre 650 de la carretera
de Barcelona a França topà contra
un arbre l'automòbil que ocupaven
En Francesc Palomar Bonamusa, industrial 1 tinent d'alcalde de Mataró,
•que resultií lllès; En Francesc Novellas, barber, amb una ferida al front,
de pronòstic reservat; En Josep Pulpben. comerciant, amb ferides al front
1 genolls, de pronòstic reservat. 1
Ramon Sans. barber, amb lesions
ileus el front.
lia causa del lamentable accident
fou haver-se rAnput un dels frens
del cotxe.
Foren curats de primera intenció
pels guàrdies civils del Hoc Mateu
Valverde I Macaxi Roures, conduint•Jos despTc* a casu llur en outomòbn.

C o s t e s de G a r r a f
VILANOVA I GELTRÚ. — tes eleccions de diumenge uanscorregueren
sense el més petit incident digne de
esmentar.
Com j a n'estan assabentats fls
llegidois de LA VEO, el resultat esplèndid d'aquestes eleccioss ha estat
per e la candidatura nacionalista —
així úxiicamen.t ançmenadu i únicament així votada, amb la cohesió tan
.perfecta que s'ha pogut observar. —
L'èxit d'aquesta candidatura és un
triomf més, indiscutible, per al» n *
clonolistes.
El resultat global que acusa l escrutlni dels 3i pobles que componen
el districte de Vilanoval-Sant Feliu
ha estat així-.
Candidatura noclonalisla — Antoni Jansana. nacionalista de la Ulga.
e.49l vots; Josep Maria Bassols. Acció Catalana, 6.343. i Manuel Massó
Llorens, d'Acció Catalana. 6.388.
Eduard Micó, refornusta, 2,001.

tians de tot* «Is catalans de Sant
Gervasl.

N e c r o l ò g i c a

Duràn Canameras, i Ricart, rabasealrea, 1,836 i 2.09Ü. «epecuvamenl.
Caries Crehuet <U. M. N ), lliberal,
una ridiculesa
Segons aquestes dades resten reelegits «Is quatre primera que fins
ara reprsentaveu aquest districte, als
quals ha estat ratificada la connança per llurs electors.
—La distingida esposa del nostra
estimat amic, director de la Caixa de
Pensions en aquesta vila. En Pius
F. Torres, ha donat a llum amb tots
felicitat, una formosa nena
Repetim la mès completa enhorabona.
—Es procedeix, actualmeni. o l'endefroc de la caseta on es guardava
el bot salvavides que s'instaliarà en
altre local de lo mateixa platja.

T A R R A G O N A
(Conferinda de les 9 de Ut «JJ
L'aotualitat política
A lot arreu de la duta «s com«itJ
la carta del senyor CambO I el» pj,l·l
Memes poMtics 1 social» que planu,,. I
En general s'opina que farà tam^l
falta la presència del senyor Cainwl
a la política catalana i espatyola ^
la seva absènci serà cus de (r«iii|
pertorbacion*.
'
L'exportació
Durant la passada setmana l'exper. I
tociò ha estat la següent: L000 bocoul
de vi 1.26.1 sacg d'avellanes «n m l
l 183 tones d oll.
Atires naves
S'han administrat els Saaü 3a. u i
ments a l'oficial primer de l'Ajuntaroent don Jesús Galan, el qual n'il
greument malalt.
— E s tròba entra nosaltres «1 titn-l
tre bon amic l'alcalde d'Escó don Mu
quel Farrtla

—Gràcies al desprendlment dels
propietaris interesaate. senyors Feliu Roig i Emili Pinyana, elcarrer anomenat del Tigre, que quedava .interceptat, ora serà obert fins
a la carretera de sutges .facilitant el
pas per l'esmenat carrer a tota la
barriada de la Geltrú, que per anar
avall calla fer molta volta, més ara
que, per l a prolongació del ja esmentat carrer del Tigre, hl conduei—Els Pomells dia Joventut faran una|
xen les entrades d» dos camps d'esports: el de l'Associació d'Alumnes excursió a L a Canonja.
obrers, i un altre o pura d lnaugu—A la Universitat Pontiífda han
rar-s».
obtingut els gr^Vis de Llicenciat ir.l
Sagrada Tcolagla Mossèn Josep W,*.|
—Actualmenl s'està realitzant una seca, de la Diòcesi de Seu d'Urgili,!
important reparació al magnífic or- i de Doctor en Dret Canònic M - • • |
gue de l'església de Sant Antoni. I JoStp Ri^tUnn .Armengol dfs la d»
tot seguit serà objecte de reparació Solsona.
el dels Josepets.
—S'ha remès a la «leíalura. d'0b««|
—Acabem d'auabentar-nos, amb iPúbliques el projecte de Pantà üeil
graai recança que el zelós vicari de Francolí, el cost del quM puja;.j a|
Sant Antoni, doctor Ramon Baucells.
ha estat nomenat per a Igual càrrec 5.9Í4.1W pessetes.
en la parròquia de Sant Joan. de
Gràcia (Barcelona).
L a S a g a r r a
Creiem que romandrà encara alSANTA CÒLOVA DE QUERALT-I
guns dies entre uosalties.
Els veïna de la plaça Gran, lianf
tinguí, olgtma reunió per celebri
la diada de Santa Magdalena, ÍÚ·\
trona de l'esmentat barri.
—Per al dia 1C està assenyalat d |
G I R O N A
mauimoni a Montserrat, da les dual
parelles -Niaria Segura amb Juli Dol
mingo i Baia Domingo amb Ramoa|
IConfeTincla de les 930 dc U nilt Ferrer.
—Diumenge passat se celebrà I
partit amistós entre al •Francoll·, d* i
Neves dlverae·
l'Espluga, amb «1 primer taam d>|
S'ha disposat que el programa d61 questa vila, essent guanyadora vü|
Concert que el dia 19 donarà l'Or- nostree, per nou gols a zero.
(iuestro Simfònica de Madrid dirigi—Amb gran esplendorreliglòf"r?I»-|
da pel .mestre Fernànder. Arbós i que
tíerà el darrer del curs d'enguany esti- bràfla Primera Comunió un estol
gui format per obres de'Wagner. Bo- de nens i nenes de la vila.
rodine. Bach. Weber. Beetlioven, Al—f\. compte d* l'Ajuntament M l
bèniz. Arbós i altres eminències.
arranjat lleugerament el carrer iií|
Marian Miralles.
—Per al dia 3ú s'ha anunciat el
—Sembla que ha restat- morta l'ida I
Consell d* Foment leleccló de dos d'instaurar una filial de la Cainti«|
vocals.
de Comerç, de Reus.
AUTORITZEU L E S NOTES DE LES -Degut a l'obertura oficial del b*!
neori dc Vallfogona, comença « o»"!
OU ALS ENS PREGUEN LA PUBUCA tar-se gran mo\1roent en el nou sa"!
CIO. AMB UN SEGELL O UNA FIR- vel d'automòbils des de l'esm«ii,«!|
MA QUE ENS SIGUI CONEGUUA- lloc fins a igualada.

glada. Josep Aragay. Antoni Badrlnas. Çy-ancesc Vayreda. Joan Seix.
Rafel iMarla Padilla.
Premis d'Estímuíl; Guilltm Brú.
Joan Rebull. Josep Vüadomat. Vicens
Rincón. Josep Gol. Jaume Duran.

iA l a tendra edat de 21. mesos ha
deixat d'existir la ftUeta del tenor nçL a imatge de i a M a r e de ta/bilíssm Emili VendreJl, nena que
M u s i c a l s
era l'encis de la sawa llar.
D e u de M o n t s e r r a t a
En l'acte de l'enterrament, es deLa «tourné» catalana de l'orquesmostraren les Jnnorabrahles simpa- tra Simfònica de Madrid es desenl a Bonanova
ties de què gaudeix la famiiiu Ven- rotllarà d'acord amb el segdent itiPer al vinent diumenge. Uia 17. drell, asslíttn·Wií nodrides represen- nerari i programes:
s'anuncia la solemne benedicció i tations de l'Orfeó Cwala. di·l Teatre
Dia 17 de juny.— Concert a l'Assocol·locació de la imatge de la Mare Tri'oli. de la casa Odeón i molts ciació de Música de Mataró, teatre
de Déu del Monsarrat a l'església de amics i campanya que testimoniaren del Foment Ma^aroní, 3 les nou de
la Bonanova. Han estat profusament al notaible tenor Uur estima.
la nit. Triana, AlbènteTArbós; Arie
repartides artístiques invitacions que
Nosaltres, com aanieò que proíessan de la sulte en «re», Bach; Danses
reprodueixen la imatge, original al senyor .Vendrell el més sincier guerreres de (.El Príncep. Igord». Bode nostre esculplor En Josep Lli- afecte, ens asaoçlem nl dolor de la rodin; VII Simfonia en «la.. Beethomona.
desgràcia que l'afllgeU üesitjant-U ven; Oatois i Ooe, Ravçl: Els murHan estat {nvitades totes les As-so- e ell -i a l a sava espusa (ta (Uiés com- muris de la selva i Els Mestres Cantaires, Wagner.
ciftpiof»' parroquials i han promès pleta resitjuació.
llur uasistència nombrosissimes reDia 18.—Associació Ue Mii-jica de
presentacions, ben autoritats popuSabadell, teotw Principal, a les 9'45
lars presidiran lo festa, en la qual
nit: iParslfal. preludi. Wagner. ChoL'Eiposició
d'Art
es coatarè pels fidels la Missa
ral variat, Bach; Danses guerreres
•Fons bouítativ. alternant amb l'esLa Junta Municipal d'Exposicions de «El Príncep Igord», Borodin; VII
colania parroquial. Celebrarà el re- d'Ari, reunida en sessió plena el dia Simfonia en «Ja», Beothoven; Datnis
verend . doctor dun Lluís de F. Xiró, 12 del corrent, acordà per unanin:liat 1 Çloe, Rnvel; Triooa. Albàalz-AXbÓJi;
rector de la parròquia. Predicarà el i estant presenía ei» representanw de El? Mestres Cantaires, Wagner.
reverend P. Antoni M. da Barcelona. l í j Entitats Artístiques qne formen
Dia 19. — AssocieKiò de Música
caputxL
part de la Junta, l'adquisició de les de Girona, teatre Pmcipal, a les
La; fesiu. que . és organitzada uer. otites dem artistes i els peemis d Ks- V46 nit: Freischdia. Weber. tjoral
la Lliga Efipírituaj de la Mare de limul que a continuació s'e^posea. variat. Bach: Danaes guerreres de
Déu del Monuerrat. parròquia San;
Adquisicions: Mano Hugné — Joan «El Príncep IgordBorodin; \TJ simGercabi, procMt ésser una \«ritahie Borrell Nicolau, Josep Doflach fio- fonia en 'ia=, Beethoven; Datnis í
rpaaiteswjto d«t> mtOTWTM cris- njuennira ?aóg í BeiBOho^ Pera -in- Cloe, ZOmek grlana, .tQjènte-Arbóa;

Els Mestres Cantaires, wagner.
Dia 2tt. — Associació de Mi^.»|
d'Olot, teatre Principal, tt les SWI
I-resicliuti. Weber; Cboral vatwl
Bach; Danses guerreres de «El Pnj'i
cep Igord.. Borodin; VII Snafw1*!
en da», Beeihovea; Daínis i Wj*"!
Ravel; Tnana. .Vlbènte-Arbés; E»I
Mestres Cantaires, Wagner.
Dia U. - Associació de ^ ' ^ . r ,
GranoUers. teatre de La Unió Li'wr
ral a dos quarts de deu: F^1^!1:^
Wcber; En le? estepet» de '
tral. Borodin: DaJoia l C1^.1^"':!
\ Simfonia en «do menor ',
I
ven; Trlano. .Mbénlz-Arbòï.: Els
I
mnlls de la Selva, i Els Mestrw c ^ I
tairas,.Wagner.
.
-I
Dia 22. — Associació de f f ^ t
de Reus. teatre Fortuny, a
Jt
nit: Carnaval. Dvorak; Coücefí t
«re menor., Vhsaldi; Danses « ^ ^ l
res, de . E l Princoo IgorcK B ^ J I
v Simfonia en «do mnor.,
\>n: Daínis 1 Cloe, Raveh '"rUI
AUbènlz-ArbóS; EU Mestres *-3U I
res, Wagner.
L'.Escola Musical que & & £ J Ï
prerfessor de ;jano En Joan
^
celebrarà dissabte. 1 e ^ "'l,,,!
Sala d'audicions de l'Otfeó
un concert cçm acabament 1 ^
sent curs, executant els ^'^ViioitJ
nyoreies Voltee, OhiarT!,
Mufioz. Esteíban. O · 1 ^ " ' i t u P
Ribas. LhJdh. Csbanyes. B ^ · ^
res, Bonnin, Xnidén i ^ ' ^ Z j Ó n
tot; ctoras dels mée oones^ "
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metios i donarà'dret a assistir quoti- mer.gc. tesliwiónl d una jornada soSeguidament es faran Idèntiques Primer: E l . T R I U K F O DE CASI i ;
dianament i gratuïta a totes les pràc- lemnlol.
segon; L A .PÀTRIA l'.Ult'A; teroer:
gesiicms ptop a«l tei d'Itàlia.
tiques i treballs que es facin eo el*
OBAÍÍ BAJA. Mouumetiia! èxit.
L a relleiveni. personlitai tutíb^Hitica
dits iaboratons; a fer expenènelee 1 d'En Vicens Xlanlnez. ;f«»a in-rxeusaDemà. danocros, «alrcua -jc L.v UOJA
Barcelona
Sabadell.
—
t
l
v.itent
Catalunya a Igualada sorN'lr^e de llnstrumental durant les hie llmnenatge que se li prepara;
D E L A PARRA.
diumenge,
al
camp
dc
Les
Corts,
Unhores de funcionament, sota e l
un dek ms.^ justos, m é . ruerescuií i drà lloc aquesi inieieeiaDi encynlte
ü o l delit
que actualment reL Esbart Folklore de Catalunya, genten els iaborator.·j; 1 a rebre totes lògics qu» hbauran retut a un juga- en honor i homenatge del que fins
V i c t ò r i a
dor de fuitool. No cal ponderar, ara. avui ha estat defensa dels colona T e a t r e
Ueíprès de le> raanlíestacions que les puWlcacions de l'Institut.
els mèrits comret» per l'ex-notatonis- tdau.grana. Vicens Martínez.
han tiofUt lloc al Frontó Comtal d'aTelèfon
45oe
A
€8 semestre tí'asbístònola es comp- shn element del club dega. Deixant
linie<a ctutat. sota la denominació
Donada la unporiància dels dos
Companyia ZuffOU Pefia
tarà
de
primer
de
Juny
a
31
de
dede banda aquells d'ordre material, bàndols, el panit promet ésser molt
I j" festes de l a Dansa Catalana, comiDenià. divendres. ilO de ju»> de l a a
LjlBt ta nrissló qne s'ha imposat de sembie. AottM í'exercicl. els Assis- tal com l'he»ver estet durant molts renyit, ja que el Sabadell vol tortent*
qne
hagin
«xercli
.hé
el
càrrec
Ij^produií^la «11 algunes ciutats de
anys el millor i •únic» cemredavan- nai- pels seu» furs, i, malRral co- Tarda, a dos quaWs <ie oinc. Verjuut
Lauilunya, per a donar a i x í a conèi- 1 quereaCitzi·Qun treball d'investiga- ter de Catalunya, aconseguint èxrts nèixer la gran vàlua del seu con- popular. L'opereta de grau è x l l
Ij«f «n h',a l'extensió possible al nos- ció personal per a l'Institut po- sorottlosos. ocupant aquell lli».; en lee trincant s'apressà
LA MBOAlNOGIUVI \
aa lluna dispo| m poble l a riquesa del tolUora* ca- dran obtenir d n certificat qiie ho fileres blougrana. .«Hign de reconèi- sat a sortir victoriós.
Iiuerptetaclú estupenda de la beüHsslacrediti.
IPí-r
l'olMenció
«l'aquest
cerl'jlà en son aspacié de danaes.
xer a "En ManinK/. qualitats morals,
E n l'edició de Uemà donarem a co- uia Zuffoll. Segon: £ 1 Ifeoei còmic U
Itcordat celebrar sa primera festa fo- tlftca* caldrà que redactin una me- que algú podrà igoalar. però nlngíi
Inos a l a ciutat dlgualada diumen- mòria en la qual doni compte <Mto superar. Kldellvat. perseverança, dis- nèixer l a composició del? dot equips.
«BL V A L L E OE AUSOs
vincnt. recordant l'agradosa aco- treballs d-uail·lat per l'Institut que ciplina, enfusiosme
.Aimor ale co, d l que v a teser objecte «n les hagin Jet.
iNit. a les deu. L'ope-rela d'èxit creilors,
lluint
ei»
quals
tingué
jornades
festes de primavera celebraPer a optar a i'asslsiència seran
xent
Carreres de Oavalle. — E l darrer
s la dita ciutat l'any passat
coodlcions precises teoir 21 anys: sa- memorbales.,. Ultra això, ha estaí,
LA RO&A DE SllAMDül.
'la festa efa la tarda tindrà lloc al ber parlar, llegir i escriure e l cata- sempre. E n Vicene Martínez, un i j u - dia de carreres, diumenge vinent, es
Cantada pel calabral tenor Josep
jamp d Esports de l'Ateneu igualadï là, ésser mestre o posseir qualsevol gador-cavdller». precisament perquè, rtesenrrotllarà sota un piograma veGocela. Luxosa presentació.
£ la Classe CH>rera. entitat que s'ha diels títols segúentó: fescr Ukseinciat conscient dels deures que Imposa la ritablement atraient.
; obertamem al costat da 1 Esbart cn medicina o posseir un tfttrt d'es- dlgsiiat esportiva, no he. mai. aspiL a reunió començarà amb el prer la c o l o r a c i ó traquesia festa cultu- tudi d'ensenyament superior relacio- rat a ésser un jugador més-, s i n ó tfue mi «Bebè», on, per fl. veurem lluitar
oferiat tols classe de facilitats i nat amb les tosques que realitzen ela slha distingit en tot temps per la se- Poncella amb atres exemplars de T E A T K E
C Ò M I C
seu gran teatre per a celebrar-hi laboratoris. També podran ptesen- va condició envqjalble 1 exemplar de la seva edat. No cal dir í'expectaAvui, nit, a dos quarts de deu. L & Lnjuntsflient una festa folklòrica l a lar-òe a concurs els ejtudiaats de me- «cavalller·j-ugador·. E s iper a i x ò que cló que existeix entre el* aficionats plctxidida sarsuela en tres actes JUtu d« l'Indicat dia.
dictoa eempre que tinguin aprovats creiem que. diumenge, tota l'aificló
en vigílies d'aquesta Carrera.
GAR CON FUEüO Creació de . Pedal.
els quatre primers anys de l a car- bareelonlne farà acte de presència al
Segueixen pel seu ordre els premis ver>, cBeuu l •Garcia Soler».
rera.
camp
..'el
Barcelona,
per
a
retre
a
E
n
Esplugues
(a
reclamar).
Palatina?
Ei mútua correspondència, els betefid» obtinguts es dedieazan al «os- i L e s (inatàocSes hauran d'esser Vicens Martínez 1 acte dtiumenatge i Fadrí (Handicap limitat, «te nova
nt de Me escoles catalanes que adreçades a n Dlreoció 1 presentar- simpatia de q u è s'ha fet creditor. E s creació). Reial Polo Jockey Club (CiGran Teatre Espanyol
vil Militar). Ebre (Gran Carrera de
eix l a dita entitat.
til domicili de l'insutut (Sant Ho- deure de cavaillers 1 de Jugadors...
Companyia de vodevil
valies) i Montjulch (Steeple Chase).
En la festa de la tarda, en la qual norat. 5 prtnclpal;, acompanyades
SANTPERE 1 B E R G E S
viian p u t (jü dansaires i l a co- de les cerUOoacícBus acreditatives dns
CORREíCUm
Seran, doncs, en nombre de set
AÍVUÍ. dijous. 14 de Juny de 19B3
Farasnse., s'executarà el sa- «i 30 d «Juny úfú. corrent any.
les proves que tancaran les carreres
nt programa:
del darrer dia de la reunió que amb nit a les deu. CC.AVE. — Demà. di',LEsquerrana», d'Alinyà; Ball P l a
Prèvia una conferència que ha tln tant « èxit hn vingut celebrant la v^iidreò, a la tarda. LA DONA DEL
Ro·siuyol·. del Paliurs; Ball del
gut
uns comissió d'e l'Autòdrom j c Reial Societat de Carreres de CavaUs. MEU .AMIC. Nit: ESTRENA: LA MO
Je Sant Cugat del Vallès; L l n SKges.
anada expressament a Ma- Les inscripcions per a totes aques- R A L P E LA RAMBLA. ((Obra al·lo«1. de l a Seu d'Urgell; Ball Pla.
E
l
s
e
s
p
o
r
t
s
drid,
amb
e l ministre d'Estat, ha tes proves sòn nombrose-, sumant ment cómirca).
l'AllnyA; Ballet, de Folgueroles; L a
estat acordat oferir el padrinatge de un total de trenta quatre cavalls.
tfonsca, de Oerri de l a S a l . 1 Ball
benedicció de les obres als Reis rt'An1 Ollanes. del Valtès, dansat per 48
glalerra 1 Uàliu. atè* qu- són els
Isnsalres.
dos únics estats europeus que tenen
E l vinent diumenge.
l'Agrupació
| Com a homenatge a la ciutat TguaAutòdrom.
Copa «Bonet Marquès»
OUpiter.,
realltaarà
1 sa comarca es d a n s a r à el Ball
Amb l'objecte de fer l'oferiment ha Excursionista
L a Secció d'Excursions dal Gnirla sortit cap a Londres el senyor Pích una exciit«ió a Molins de Rei, Cor' Crespelles, d'Odene, primura audíRambla de Catalunya. 37
l ú (jue tlotPrà lloc desprès U'e 30 anys Espons club. organitzadora de la i Pon, inesideut de l,Autò»Jroni. a d bera, Cims d'Oida'l, Pjjlg d'Agulles
E l saló m é s confortable
l« oo baUar-lo, i que h a estar, en- l i l Carrera de Parelles Mixtes, re- d!e geJíinnar Hmb l'Ambaixador d'Es- i Gelida.
de Barcelona
^nyat a £ n J. Bigaíl Casajoana (dl- corda novament que \H in^criíK-ló per panya la coníormitat del rei Jordi V.
SoitiJa: estació M. S. A.. a les 512.
rdor general de l'Bsbart), pel Vell a pendre-hl part quedarà deflnuiva.
•> 74 anys E n Tomàs Musons. pro- ment tancada demà.
Avud, dijous. Exlt Insuperable
liMllIllIlIlllllllHIIHIimilimilllllUIIH^
ketati a Odena, havent facilitat la
ded programa americà extraordi.
Encara que s ó n molts ja els insjielodla E n Gabriel Castaüd. 1 «ju- Míts, per aquests últims dies s'esnari, format per peUicuUs dfs la
nt en la recerca E n Joan Riba ! p-írwi nombroses inscripcions que reconeguda l renomenada mami.
pus, «"Eugeni Ball I N'Emlll Saba- bJtssurau en molt l a xifra calculada
factura «UniTeraal» Films. L a no•piwldent de l'Ateneu Igualadí)
table g>eUicula Instructiva
d ' e s p e c t a c l e s
de moment, i l'esmentada Secoic. els A n u n c i s
pA dus quarts d«i deu del vespre, plega de presentar-se demà a les
CAÇANT F E R E S A L'AFRICA
l:, vettsda folklòrica. l'Esbart deu dc 1 w n a . a l'eslatg social, tialAMB E L R I F L E i LA CAMBRA
11-aiò L'Eixida. <fe Tàrrega; L a inroti. 60. pral.. per poder. tancaJu
l'estrena de l a qual al Teatre LíPoal Aragall 11, M. CasleilvI. mteica
btitredansa,
Alentom; E l Botllet, 1» llista d Inscripció, proct-dir al sor- T e a t r e C a t a l à
ric de Nova York, constituí l'èxit
B O S S A del
mestre Josep Ribas,
(Alinyà; B a l l de les a m e s . del Va- teig i marcar l'ordre de sortida
més gran conegut fins avui,
Teteíoi:
3300
-A,
—
A
v
a
l
,
dijous,
í, L « e r e u Riera, del Pallars, i dels equips.
puix cap peUlcula s'ha sostingut
E
S
T
U
D
I
A
N
T
I
N
A
extraondinària funció pel colós de
Dansa de Oastelttersol.
com aquesta tres mesos consecuAquest prec es fa extensiu als se- l'escena catalana
Obra escrita exprofés per al tenor
IA la una d* ta matinada sortirà un
tius en al programa, aconseguüil
Emili Vtjndrell. Principals Intèrprets:
rn «epecial que sols farà estada a nyors que s'han iuscrlt pel «iervel de
dUes centes ctoquaota exhibicions,
E
N
R
I
C
B
O
R
R
À
S
senyares Rossy. .Mir l Agulla, i els
I estacions «Te L a Pobla. Capella- controls, perquè es presentin a l'essense que, malgrat els elevats
Nií L a sirblim creació d"En Borràs semyore Vendrell i Fuentes. Decorat
h. P^ra. Martorell, Sara Boi l arrl- mentat estatge l hora per a donarpreus que regien, deixàs de comp
de
Bulbena
l
Olrbal.
Grandiosa
prebrà a dos quarts de quatre a Bar- los les Instruccions penin-mu.
T E R R A BAIXA
lar.se a ple per sessió. L A BiEiiLA
fluna.
Podem assegurar que el proper diu- (Ultima represeutocló). — Demà. LA sentacló. — Diumenge, grans progriJUGADORA, notable drama, per la
menge eB veurà la «ostra Vallvidre- OHEL DE LA MASIA. — Dissabte. rnee, representant-se ESTl.'DI.AXTIN \ ,
cèlebre estrella «Grace Damiond",
B L T E R C E R ROUND, de l a cinta
li i Casa Pathe Treres ha sol·licitat ra aiiknadlssuua. puix son moltes DON GONÇAL 0 l.'ORGUU. D E L ptils mateixos intèrprets.
Es
despatxa
a
Comptaduria.
les
famflles
qiw
han
imeressai
.lede gran è x i t SONANT E L C U I R O
[iprçsslonar una peUlcula d'aquesta
GEC. - Diumenge, L l i l m a de N'ENtalls
de
la
comissió
organitzadora
ktí de L a Dansa Catalana p«r e teRIC BORRÀS.
0 E L BOXADOR AfUSTOCRAper a poder pre-'endar aquesta inteEs díspaixa a Com pt odi iria.
Nulr-la a tot arreu.
T e a t r e
N o v e t a t s
T I C per l'actor afavorit tAegiaaid
ressant fiísta esportiva.
Insistiran a la dita festa d*v«rses
Den'ny». i Ha graciosa c o m è d i a JO
Temporada d'estiu de 1923
Sabem de molts aficionats a la fopvmalltats de Barcelona, entre elles
1 L A MEVA MULA. gran èxit de
Gran
companyia
còmico-dromàtlca
del
B O H B A
fi B Serra 1 Pagès, A. Bulan. J . tografia que es trasltadaran a Vall. T e a t r e C a t a l à
broma.
pollada. s . Bremon i N. P l a i Car- vidrera per a optar al premi estaTei··fon 3500 A. — Dimarts, 19. DeT
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blert per a l a millor collecció de fo- but de CATARIN.A BARCENA. amb la
Director d'escena
tografies que s'obtlngul de la Carre- cèileibre obra d'En Marquina, E L
ra, l a qual coUecciò haurà d &sser de PAVO fíL·KL·
Ricard Simó Raso
sis fotografies tamany 9 per 13.
Es despatxa a Comptaduria.
Aivui,
dijous, dia U de juny. Vespre,
Continueu
essent
molt
admirats
els
Institut
a les deu. Reestrena de la Joguina
premis aUfXs per aquest Carrera,
que estan exposats en un establiment
e a t r e
T í v o i i còmica eti tre* actes. d'Antoni Ferníiodez Leplnn,
irientació Professional del carrer de Salaierou, els quals do- T Companyia
Gran Via Layetana, 53.
de sarsuela l opereta
nen Ja una Idea de l a Importància
Telèfon 669 A.
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Davant l a Caixa de Pensioni
1 Per « la pnovieM de places d'as- que h a d'obtenir aquesta formosa
Avui. dijous, nit, a les deu. L a dl- estrenada per aquesta companyia, u
n'· a u laboratori* de l'In-.itut festa;, l è x l t de l a qual pot donar-se
Maurld. — Demà, diven·i.'&t, a les
per assegurat.
vertUa re.vl9ta
a Orientaoió prefessionaü
Avui, dijous, i cada dia
deu de la u'.c Siaena d'abonament a
QUE E 8 GRAN BARCELONAI
I liHütut d'Orteutacíó tProfeasslonal
Moda. ESTRENA de l a comèdia en
SESSIÓ MONSTRE
MABITIMES
per
les
senyoretes
Pinc-do.
Mir.
etc.,
l a m i s s i ó que 11 està entres actes, de Jaume zaragoza,
ixmtlmia de dos quarts de quatre
i
els
senyors
Ballester.
Fuentes,
Az^ f » . fa diferents treballs ae
de i a tardu, a les dotze de la nit.
LAS DE ULLOA
L a Federació Catalana de Clubs de nar, Alaria, «-te. E l «NANDU» a càr^s'orl. lA^uesu trebalb tenen uma
Canvi complet do programa
extroordínari
èxit
M
Teatre
Lara,
de
^t'iacia aiott notaible en. les sec- Vela. en la seva darrera sessió va rec del popular actor P E P
5 GRANS ESTRENES, 5
Madrid.
mèdico^ntropamàtrica i flsto- acordar, entre altres coses, atorgar La £arau«ia cn }..•• acte«.
L A biteressiïnt novella cinemaEs despatxa a Comptaduria.
P^3» de tal manera, qoe tma Copo com a premi per a les
togràfica
L a s
m a p i s c a l a s
Icur' mx)Talot^ poden considerar- Grans Regate« a Vela que organitza
IL LUSIO E 8 VIDA
al
Club
Nàutic
de
Tarragona
durant
GRANDIÓS
EXITIII
l·'íftpiw « n t o a r l d'investigacions
totenpretadA per «Jeau Lord».
els dies 29 l » del corrent 1 1 de ju- Pels mateixos artistes de l a funció
L a comèdia dramàtica ameride Aa larda. — Demà, dlvecdres, tar- Cumpunyia de drames I comèdies
|,^tut
semestre
convoca liol vinent, en aigües d'aquell ps>rt
cana
MARGARIDA
XIROU
de i nit, grandioses funcions en
LA MALETA NEGRA
t acií.,^
persones qoe.
Primer actor ALFONS MUSOZ .
HONOR i B E N E F I C I dol primer actor
icreablú dirHeitbert RuwlUnson·.
i
dlteotor
K
dlàrtaniaat a (les
Avui, ji'jous, a les deu dú l a nit.
L a suggestiva comèdia
A EN VICENS MARTÍL'itlmes represenuaclons de l a formoCOR D'OR
^ . - . ^ Díb*U ^
dita labora- HOMENATGE
LLUÍS B A L L E S T E R
NEZ
per •JifHette- Day».
I » PMtetv ^ « n i r « n titoi d'.AssfaTarda, a preus ec'Miòmlcs; LAS MA- sa i extrnoidlnàriament aplaudida coS e t è capital de
ID-, i L ~ * e n i » « i concórrer lliurei LAS CAMP-AN.AD.AS. Nit:m è d i a original deU i n í i g n e j autors
Diumenge vinent. a3 camp del BarSrTati l Joaquim .Alvarez Qn^itero.
|
-=s aores que previamea: es
VINT ANYS DESPRÈS
oalona. de Les Corts, tindrà lloc un LA MONTERIA. per Bugatto. Pinedo,
ISTA.LINA, escrita expressament continuació de «Bis tres inosqueBallester,
I.Uoret
(acte
prfÉner),
Venpartit a honor del qui. fins ara. tia
per u MARGARIDA XIRGU, qUe i'esters».
31 <1« mes uctual el
estat, acèrrim, entusiasia 1 eficaç de- drell (acte segon), etc i L.A E S T R E - trenà al Teatre Espanyol,
Madrid.
t a portentosa 1 graciosa creah s i i * ^ ? 3 1 315 Asslatents del
LLA
per
Plnedo.
Ballesfensor dete colors Üau-grana. LluitaXatdorós èxit. Triomf personal, de
ció d'·Harokl Llojrd» l'Li..
fU,; J a S * * - 1» Junta de l es1 l'émUietit actriu. — Demà, divendres
rau ete primers aqufps Sabadeal·Bar· ter. Idorct. e t c . prenent part
AMOR I POESIA
[
^^.fa
1« convooelona. Testat braiamls'ün dels quak aquesta obra. en honor a l beneficiat, a to alt. BOSAS DE OTOSO. — Aviat:
tia leromiae grAika d'actuallpromet brindar-nos una tarda íiMbo- les senyores Rossy. Bugatto, i els *e- Estrena del drama. JERUSALEN. ,
nyofs ^ernàn-lez-Betgíí. Bmha, la palistica, pròdiga en iatenès i emoció.
REVISTA-PATHE
Aquesta circumstància, l la 'primor- rella de ball .Mootero-Femàndsz. 1 el
"
coucu;rs «wr a procèlebre
tenor
aenyor
Vendrell,
canN O U
•tort l 1 ^ ® ü·-Asr^teat» d e V i dial, besada en les profundes simpa- tant escoúidets composicions de llurs T S A T R E
' eion« i i a s u c u t <FOr»eatació ties que gaudeix límmenaflat, en tota
Companyia de vodevil líric J sarsuela •
respectí-us
repertoris,
—
Dlssabu
a
l
a
t^B^S^8 p a laboratori mè- als séctors íutbollsdcs de la ciutat 1
dlnslda pel graciosUsim primer actor '; T e a t P B
P o l i O P a m a
'«tiic 1 duas pel psico- d'una manera especial entre eh s e t » OM
SALVADOR VIDEGADi
C O M P ^ V t l A D E COMtDlA d*l
consocls. fan preveure que «1 auBOiAvui. nit. a tras quarts i e deu. • T E A T R E INFANTA ISABEL de MA
n o m é s per sis tic terraav del Baroeloaa >eFà. atu- «D tres actaa,
prosa i vera de M.
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PINEDO - BALLESTER

MARQUE '

FUTBOL
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Pàg. 16. — Dfyotts, 14 de juny tfb 19^,
DRID. Direcció: ARTUR SERRANO
.NU, a les deu. «Moda eelecta». El
vernsible 1 creixent èxit en tres actes,
de ,,jun Joseip Fernàndez del ViUar,
PASO
tkemà divendres, a in tarda «Mani,**- popular. EL PARALSO GERRADO. Nil. E L PASO n H . CAMELLO —
Dissabte, a la tarda, deibut del primer actor címiic don Salvador Mora,
anib la comèdia en tres acíee, ALFONSO XII 33.
Aviat:

EL

OEL OAMELLO

LA PERIPINELA ESCARLATA

VerliabQe creació d'aquesta companyia.

TEATRE

Gran Salo de Moda
)Mnu, dijous, dia 14, nit. grandlo«oe programes. Cinc estrenes La divertida peUIcula EXiPOSICIO INFAMTIL La d'interessant argument LA
PANTERA NEGRA L a fomosa comèdia ÇO QOE LA OQNA VELA La
instructiva NOSTRA SENYORA DE
PARIS, i quarta jornada de la gran
sèrie trancesa Gaumont E L FILL DEL
PIRATA, pela rencxroenais artistes
Sandiu Milowanofr, Aime Simón, Gerard i Georges Blscot, titulada FUS
JLSliúlERS.
Cada dia, programes seftectea.

GOYA

Companyia DÍAZ -ARTIGAS
ALTA COMÈDIA
Aivul, nUjous, mt, a les deu:
LOS NISlOS i N
EULV
de Martínez Sierra.
'

Teatre

P A L A C E CINE

Bapeelona

Telèfon 514 A.
COLISEU DE VARIETAT?
TEMPORADA 1963-24
Avui, nit, a Oes deu. (ES quailro d'atrabcioDe mès i » . Projecció de notables peUtcules. DBBLT ^ la balJun- !
na crasslca ULLAN GAADEN. l a sim- |
pàtka artista PILAR. L a íamuaa troupe jaipunísa FUJtl. Grandiós ••x·.·. de |
la emlneivt cançonetista MARIA COv&SA HÉtpertori nou i exclusiu Kiquteslma presemaoló. Exitàs de la
formosa cançonudeta de costums regkaBÜs QFELIA DE ARAGÓN

Programa vper a avui: VÍDUA PER
PODERS, superproducció «Sel Programa Ajúria, per «Marparida Clark.
L'HQME DOLENT. EN NICOMEDES
RECAÜER, còmica de gran broma.
BL REI DEL CARBÓ MOROS I CRISTIANS — Demà, noves esuenes.
C i n e
P r i n c e s a
Gran via Layetana
Tocant a ta Plaça de l'Angel
EL LOCAL iMES FRESC 1 CÒMODE
AvaU, dijous. Estrenes: L * OESTERl(AUA SOCIAL, per «Elste Fergurson», (AJüria). L'HOME SENSE NOM,
per 'Harry Uedke* ^uart llibre. QUE
TONTOS 'SON E L S MARITS, per
•fienny Bennet», (AJúzaaj. CHARLOT
PAPA , c ò n i c a Prisnena de les Festes
de la Coronació, de València.

VEU DE

CATAïOTJT»

CONSTAMC£

tMa
TMJtfADGB. BXPOSICIO LNFANTIL, de broma Sm Associació Intima de Cot
Cc ..seu Pormpela - Trdwwse^ 8'
Unua.
Gran cinema de Moda
Olssdbte, 16 de juny, a dos qm,
Nota: Demà, divendres, de dfc a
Notables quintet i trio
vuit es despatxaran butaques nume- de deu de la vetlla. ORQUESTiu
Avui, dijous, colossal programa radès per a la sessió especial de les L'-ASfiOCÍACIO ANTONI BftOíi_.
d'estrenes Èxit grandiós d?l Progra- sis de diumenge.
•violinista Direcció: ENRIC AIXvc3
ma A>uria: LA VALL DELS GEDissabte, estrena de la grandiosa Obres de Gludb, Mec art, Brabna
GANTS, UlUma creació del maoagua- pelUcula
cPAVO REAx.. (exclusiva', ken i Deímrry.
nyat artista «Vallace Reld». Succés I d<^'«M>«ia comèdia
sentimental, per la
insuperable: AL CALOR DE LA LLAR ! insdgne artista -All'a
Nazimova*. des..exclusiva, _ Programa Verdaguer; art, {enrolllant a la pantalla
un doble paluxe, rtquèsa i presentació, com no , per de mare i filla, ^onant-b,
a cada r r o n l ó P r i n c i p a l P a l i t
s'ha vist en CJVJ pel·lícula. ELS un, tan diferent color, que porta
'Avui, dijous, dia 14. Veapre, a \ l
AMORS D'UN BAN1X)LER, gran bro- | dubte sl seran interpretats per al
la deu. Dos importeaite partits « eia
ma. — Diumenge, a la nit, estrena: mateixa artista Magnifica presentalla. Prluner: OSCAR i SAUSAMES^
EL BLANC VIVENT, imeressaui co- i ció.
contra BARRESECHEA i URQUiol
mèdle. — DlUuns, la° tan desitjada re- .
Després es jugarà Un segon panij
presa. E L PETIT IX)RD, primera i
per aplaudiïs ptlotaxis.
segona Jornades, sencera; la creació
P A R C
més grandiosa de «Mary PicUtord». — j
Ell dijous de Ja setmana <rue ve, a petició de nombroses famílies reestreTUR(
PISTA DE G E L
na NANUK L'ESQUIMAL, la més inPARÍ
teressant, atre^da i òurlosa de les
Esport de moda, InstaUat al
peüteules projectades. Preus cortenls.
gran Casino, amb esmerat
PARC
servei de Cafè Restaurant 1
D E MODJ
salons especials per a banDelloloaoB i af
quets, Jazz-Band Verdura.
matitzatsJarAiM
- Aristocràtic Saló
Infinitat d'intereM
TEMPLE OE LA CINEMATOGRAFIA
TRES SESSIONS
sants atraccions]
Saló de reunió de famílies distinAvui, tarda, putxinel·lis pa
DE PATINATGE DIÀRIES
gldea — Orquestrina Sufié — Avui.
ais nens.
dijous, grandiós i extraordinari proH A H PAQUITO
D'onre a una. e^iecial per
grama d'estrenes. DIRECTE DE PAa lliçons De sis a vuit de
Nit. a la Plaça de Feste
RIS (exclusiva), interessenlisetona cola tarda. SESSIÓ TE. De
mèdia dramàtica, presentada amb
Balls de fantasia i saló peij
deu a una de la nit, patiart 1 elegància, per l'eximia estrella
notables professors L 01
oatge i exhibició per ia be- AHGEKTINïTOS -Concerts p«
nord-americana
«Ckara Kinibeil>.
lüssima professora Else la Banda de Caçadora de Bare»
L'HOME PERILLÓS,
gran broma.
Derhsen i el notable pro- I lona. Cafè - Restaurant de primer cr|
ACTU.ALITATS GAUMONT. Exit cofessor Mr Angola. Cada ntt. i dre. — Entrada de passeig, 50 cèdtirajj
lossal de la íomjotja comèdia BONES
funcionament de ües atracHERERENCIES (exclusiva), magisciona defl Parc.
trabnant iwteipreteda per la gcrrtM ari"
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llana pura i estam 55
es poden vendre a aquest
en
abandonat Preu

• veureu els seus models I gèneres. Totes les nostres
secci0ns de gèneres del país i anglesos són a base de

Q U A L I T A T
- Q U A N T I T A T
- P E R F E C C I Ó
I
E C O N O M I A
N o t a : Si el comprador ho sol·licita, la casa li deixa mostres per a llur examen

B A L N E A R I

" L A

P U D A

D E

Una hora dc Barcelona

M O N T S E R R A T "
15 j u n y - 1 5

octubre

T e r m e s s u l f u r a d o - s ò d i c o - a z o a d e s radio-actives

Flors,

Corones i

Planti

Tot el qne'a necessita per a fer-Iet
Antiga Casa T . COSXAS. PaUa, 13 1 15, pi

COPIES

a màquina
Circulars, Sobres.
Preus sense competència. Demaneu el follet
expRcatiu de tots els
altres serveisde lacasa
EMPRESA IDEAL
DIKrOBMACIÓ
Rbla. Plors, 16, baixos

Demandes
B a r c e l o n a- P a r i s

Chevrolet

Com non, Jvenc boratUsim 1
ba verde sortir. Honda Sani 1
n, M.tarmàcla.

RecaJor. Es reben eccàtrctcs.
ELECTBOHOTOBlI
I>nc do la VlctOrl», 14.

Repàí

i preparació per a oi amens 56
tembra. t^fegnrant èxit d'Ingiéí. Batxillerat i Comerv per
professorat especialitzat, ?aiit
Kusuebl. 62, Col·legi Sant Gervasi. S'admeten interua i mig
peiulonlates. Casa-turre d'immiUurablfts uoadiciniu.

especialitat en las de
E t E O TBOQCiKIOl
Bobinats - Instal'laciuu
Criades
Keparacloos
de totes classes uol'loco. Passst- Maquinaria Elèctrica. 8.
CAntics taller» Balcells)
te Virreina. 24. Casa formal.
Corts Catalanes, 416. T. 458 I

Compres
Compro

V i l a n o v a i Geltrú

cotxe petit. Raó: Mallorca, númoro 4l£.

Al passeig de Ribes ROKMI
prop del mar. en llw I
trlc 1 plntoríBC de la maiii" I
fica platja niedllerriiiiia.««l
Prismàtics
cousd-uelxeu, per a larer l
de bona marca vnl comprar da.
xalsts, vcl·l
que astlfuiu en bon estat. Es- tals esplèndids
1 smbwal
criure vletslladamdut pren, etc. classededoJardins
Viatge. Línia Barceloha-Martoreü-Manresa (Estació Magòria). Tots els trens. Bitllets Baixador L A PÜOA.
comoditats:
air»l
a VEU, número 2614,
abundant de l'aqüeducid.!
Xatomes. Diagonal, 460, i Balneari (Telèfon 507 Martorell).
electricitat,
telèlou,
í«r«i·|
Traspassos
Be, etc
,
,„!
Coiiiraría antomòbíl
Pe • a més dotalls ewrln·l
Avisos
I
T r a s p a s s o pis
amb patent da 6 a 7 places, s re a O. Vivancos, carrer itit
mobles nons, prop mercat Sao terminis amb eauflncia. Esc,: Teatre, núm. Ü. Vilanof"!
ta Catarina. Kua: T.ancamer, 19, 4187, Empremta Ideal d'Informa., Geltrú.
ci6. Bambla Flora, 1C uoiuicls>
íó de Finiiiies .,: .gi Us 4 a 6.

Tractament hidro-mineral de l'Artritisme, Reuma, Herpes, Avariosis i malalties de la pell.
Vaporaris naturals, de fama mundial coatra la predisposició als catarros (nasal, iaríngi,
bronco-palmonars), bronquitis, ofec i afeccions post-grip.
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Muniauar. £8, principal

S

Doaui rciuu. BE uux FACIL COOTAOI
R E N T A R no l í D E S I N F E C T A R
A l'aigua desertar-se les mans, tireuhi un raig de FENOL COMELERÀN
(perfumat), gran desinfectant, sense
ésser corrossra ni verinós, i quedaren
iliurats d'encoroenau-se oi tifus, ai
vtrola, ai tuberculosis, ni grippe, « t e
oiujiWEü·to n rAUiACiu 1 CXNTUS
D'KSPBCIFICS
DIPOSITARIS : J. URIACA Y C*
B r u c h , 4&

Circulars

reproduïdes en l'aparell
MULTIGBAPH

LES MES PERFECTES
C a s a Qaroia Snarei
38, Rambla Catalunya
Telèfon 4335 À,

5 . 0 0 0

Ptes,

guanyaria
qui tingui

X i n x e s
D E N T O L i N A

ASCCURA LA SANIOAO
S C U E Z A 0 t L A BOCA

desprès d'haver usat
nrasOTioisa
« T p i l m f o ' ,
Venda eu drogueries

Traspasso

Comiiraré merceria

| ple algan moble, cèntric, Uo- en bones condicions qae nu si. juer 8 duros, per 3.30U ptas. Bo- gul rara 1 no molt lloeuer. Esrrell, 4S, porterúcriure 4I4S, Empresa Ideal d'Informaciú.fcuntilade les Flors.
16, i, anuncis;
Traspasso
' pis, lloguer 10 àur-ji. per 500
pesuetea. Xuvia. 8 bu. quioec. L l o g u e r s
, Den!«liae4a7.

Traspasso

M a t r i m o n i sol

Pèrdues
Entre Badalona lelpi?« ^
del carrer do Pere l> «J3,
vià un trípode amb Is sev» da. Es gratificarà a qui «• ^
Comte de iAssal;, :2, l-e'.-J

Ofertes

! pU moblat, 5 habitacions, gas. busca pis de 15 a 30 duros lloolectricitat, lloinier 3& pta., per guer, sense mobles 1 bastant
S'ofereix noia
3.500 ptes. Xucla, b bla, quiosc. cèntric. Gratificarem amb .'Jti
U e t í a l Ide4a7.
esselos. £icrlare4166. Kambla costo rera per ;i írL-iallarí^]
particular. Amargós, 1, w*
f lors, 16 (anuncis).
primera.
P J o n />c de lloguer de dlfaDispeses
I i a i i u > rents prens.Bruch
Modista
B." 78, ooireasoL C. BitGEB.
fantasia 1 blanc f ^""•'v L
Senyor
xada Sant Miquel, i, W»- ^
I sols a menjar es desitja en farla.
mala. Banys Noos, 1, l.er, l."
tocant Fernando.

Tapissos pintats

Casa particular
La casa més Important d'E»
haWtaclO
tació per a dos amics a tot
Especialitat en tapisestar,. Rai: València. 260, ler- panya.
sos
religiosos. Exposició peri cer, segona.
manent de nuadros a l'oli, gravats, oloografles, etc. Fabricació de marcs. Bnmotllares. No
Rambla Flors
compreu sense visitar aquesta
13. segon, segona, família for- eaia.
F . MOMTFALOO»
mal, desitja senyor. Balcó al
Boten. 4. final PortAferrlasa.
carrer, pensió econòmica.
A mairiïnoDl o senyora

Omnibus

'^nuncis

cedeixo habitació amb dre: a SS t S6 places precioses os venen
cuina o seoso, Salmeron, 48, en- al preu que ofereixin, L'rgeut,
trada Goya, 8. primer.
Carme, 3, segon, primera.

S e n y o r a sola
C a s e s
en vomiti, duc* de Juntes al car- cadell habitació independent
rer Consell do Cent,22 llogaters, •mb assistència a persona o 8
sonso gravamoii, bona renda, i amics do posició- C- Anhela, 6,
per i&OOÜ duros. AUT«. carrer| tòrcer, segona.
Carme, ULO0O duros; altra, carrer UnirersitAt, a preu do terreny. Doctor Dou, 13, principal. M s s O T t e t f u o l s o l M g
--•. -aa De 6 a 8.
1 s'ufoieix.- Consoli de Cont, 381.

TIPOGRAPH
Ofereixo on Immillorables con
dlclons algunes màquines de
compondre «Tlpograpb».
modernes I a punt do funcionar.
Dirigir-se A P.A-,namel3,
3ón d'aquesta Admlnlsuro adó

;

GRANS

WAGATZEM8|

FABRIQUEM
prop
meroaderle*

Casp, 2 h P

