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FORMA DE SIMPLE PATRIOT1SME, ES MES VIL' 1 MES UN1VERS.4L QUE M.41.
De "Le Temps", de París.

BARCELONA, DIMECUE, 10 DE MAIG 1023

ANY XLV,-NUNI , 15 .0-1—PREU: 10 GENTIMS

EL WIIIMISME 1 LES CfilgielIES LA INDUSTRIA No VOL PAGAR
Si hon: es fixés exclustrarnent en la distribució electeral dels
•ti ts damunt e nostre territori, s'arribaria a la conc1usi6 que
fel ea nacionalitzadora està ja molt avançada a les comarques
de la Catalun y a estricta. Veiem, en efecte, un gran nombre de
dputats a Corts i diputats de la Mancomunitat que són cataladist es, o que s'ho dluen, o que s'ho deixen dir. Surnant els votes
adjudica ts oficialment a aquests horneo de representació pública,
robarem una xifra alta. F o rca més de la meitat dels votants
donen llur sufragi a les candidatures amb etiqueta nacionalista.
Perú aneu a aquestes comarques que, des de fora, us semblaran considerablement catalanitzades, i us adonareu que, en
ia gran majoria dels casos, no hi ha cap relació entre els resultats electorals i el grau de catalanització. Terres on el nacionalame no ha iniciat encara la sera penetració efectiva donen milers de vots a horneo que apareixen con: a catalanistes. Això vol
dir que l'ideal patriòtic no entra per res, o que entra per molt
loc, en les victòries nacionalistas comarcals que sovint esboraDen amb gran soroll insincer certs elements catalans.
I és que una bona part dels candidato catalanistes triomfant s ho són per procediments allunyats de tot ideelieme. Guanyen les eleccions per la mateixa raó que en altres 'loes es guasyen els addictes i els anticatalans. Per aquest cana, se sacrifica a l'interès mesquí immediat la vasta perspectiva del dem.
I per sota d'una pomposa llista de candidats victoriosos hi ha la
realita t triste de l'endarreriment i l'abjecció (l'extensos sectors
del nostre poble.
Cal renunciar, per al be de la nostra causa, a aguaste poli/ ice d'aparador, a aquests recursos d'engany. Una fora politica
no ha de convertir-se en una agencia d'anuncis a base de discursos i articles de propaganda industrial. En política, els qui
enganyen el poble són els primers enganyats per lea pròpies entremaliadures.
Amb l'excepció d'algunes clarianes poc nombroees, les nostres poblacions rurals jeuen encara amb el eón letärgic de l'oblit
nacional. Hi ha comarques on tot esta per fer. I és deplorable que
hi hagi horneo prou inconscients per creare que ja està tot fet
quan amb les arto del caciquisme o amb el poder de la influencia personal han aconseguit que les terres mortes elegeixin oficialtnent per diputats a Corto o per diputats provincials uns candidats nacionalistes de dreta. d'esquerra o de centre.
No en farem res dels vots, si darrera dels voto no hi ha bornes, és a dir, horneo catalans, conscients d'esser-ho. Es precieament l'home, i no pas el vot, &lb que ens interessa. Aquell vell
principi del sufra g i universal, "un borne, un vot", harem de girar-lo i dir: "un vot, un home".
Hi ha comarques amb dos diputats a Corts i amb tres diputats provincials nacionalistes, que no saben ni les primeres Heces de l'abecedari nacional. Les representacions faixi obtingudes seo una illusió i una immoralitat. Es tracta, essencialment,
dan cas d'espanyolisme.
Amb la seva intervenció a les vinents eleccions de diputats
..er a la 3Iancomunitat, Acció Catalana continuara l'obra de pro:tisme estala iniciada a les comarques amb els seus aplecs.
an els representants de la novella agrupació vagin als districa per tal de fer sentir la reu de l'ideal patriòtic, podran decla:ar bellament: "No venim a captar els voto; venim a cridar els

FORMA D'EGOISME COM EN

El leds lerrocarrii
Madrid ere Ha estofada
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La propaganda franceea i la
propaganda alemanya fan circular, eorn és natural, versions
opoeades sobro la Iluita a la
Ruhr. Segons la primera, l'ocupad/e ha tingut llos per evitar que els alemanys ea contisostraent al pagainent
les reparacions. Seeous la se.
Sons. Alemanya eetä dieposada
a pagar i Frarlea persegueix
emicament ranexiú de la huhr
i del Rin. 'Votes dues versions
eein albores carteo i falsee.. Sen
carlee en a leó que afirmen del
Govern couteari, i eu elle
que rieguen del seu Govern,
le ranea, evidentment. ha ernpres
la Huila amb finalitats p0111.1i,ues . Si aquestes NiS0.11 a eUr1

tots ele partits. .Quant a l'extee
ho y, és evident que a jui dels
anglesos i deis italians que estaven disposats tal valla a intervenir eficatjment en la terminació de la Iluita, serà considerada absolutament insaicient•
El pes donat pelo alemanys
cap a les negociacions es, dones,
petitjs5jm . 1 peASern l'extra«.
dinariaraent dificil que aqueo-

Ululó du l'estafador, que es deja duc
de titaqueda
Amsterdam, 15.—Ha teta l detingut avui per la policia l'aventurer anornenat Leopold
Banco, súbdit belga, el qual es
feia passar per duc de Maqueda. Dotat d'un extraordinari
de gents baria comes guanteo,
ses estafes i realitzat negocis
fantästics.
La seca vida d'aventurer començà a Espanya, on estigué
punt de realitear un negoci extraordinari arnb l'establiment
d'un ferrocarril entre Valencia
i Madrid; comptava amb l'ajut
de nombroses personalitats financieres, les quals havien po-
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EL SENTIMENT TRAGIC 11E
A Joan ()mena
Leopardi, fill (l'un segle escepeic i dolores, va veure brollar la sa y a liriea damunt
nima esqueixada per una inacabable baralla. Es una lírica
contradictòria. Ningú ha estemat tant la seca pätria com
Leoparde blea dit, i ell va can15v-ne la caiguda. El sexi eier
era cacee de . passie, i cap dona
va acariciar-lo. La natura que
el poeta hacia nairat amb ulls
duleos i huiaiils, esdevenia ineúnstaat i oblidadiesa, servent
nomee de la .. ..egina leirc.mat".
"Sent Déu dintr3 d'ell — ha escrit De San is — 1 el nega en
el neón; ama tant la virtut i la
ereu una Musite; és ardent
Ilibertat i l'anurnena surnni;

gat es cornMou davant la natura. Aquesta enlodó vio entre

els seus versos i els

fa

imitor-

tala. Tothom que hagi
L.aopardi recordara aquell dolcissim indret de -La Vita soliinvocada la :luna:
taria" en
Oh, cara tuna a! cui tranquillo raggio
danzan le lepri nelle cele -u'; e duols:
alta merina il A:aclarar, che trota
intrieate e falte...

o la fresca visió acolorida de

la calma despreS de la tempestes hauran d'esser. Car al unota , clariana trenca per poment que Alernanya hagi prenent i el riu de clar en mig le
sentat projectes discutibles vinvall. Torna' el remoreig i l'aledrä la qüestiú dele deutes irrten'
gen' i el Sol somriu damunt les •
atiat, de qui finaneare l'e.tpres
temadée.
tit a Alenlanya 1 tons el fianearit
Aquestes aparicions de la neetc:etera. Això ara sembla molt
tusa entre les queixes de rhosentill de resoldre porque s'lia
me posen una auräóla de Ilum
sat a la se, a disposieiG nou nii- noiserable eonluad1eeumi don
u a llarg termini uno. anexió, es ajornat. pertli (Juan es clisetitei3 lee poesie3 de Leoeixii uno potala única, imalge inefable
cosa 'neo. duhreea. Cal' es molt -si es Caure Cine estä ben Hurte lions de pessetes. El negoci
d'esser en earui de solueló. Pre- arribi a y ealitzar-se per lal culi1 dantesca d'una edat rerria en pardi, hi fa res que s.ovint
dubtós que Frarma porgu6s dila natura s'emboEqui ámh . un
eerir les pe/evito:lee resanes. pa y em-nos denes, per a unes ne per portar-lo a la predica ca- lii qUal, opretus per nuals ¡ido- vel de melancolia. Es que el
goda/done
intente.
enlla l'autorització de les Corte i leranleS, l'eedevenider va
.elernanya. palo deinopodlicapoeta la veu Iluny, fora de laUna cosa resta, meutrestant, aquestes no arribaren a reunir- foequir-se al devant nostre
mera Inda jure que França. no
de la seva mi, i l'amor •11-4
liu pogut digerir no la Alsäcia
clara: que els industrials no es- ne a temps. L'aventurer va ha- viireiiì perdre, 1.04 le, bata aa- bast
(levé enyorança, o per dir-ho
la Lorena, emú edhue Posee. No tan dieposats a contiebuir al pa- cer de fugir d'Espanya, a cau- parauva: d'una Oren edat que id antres paraulee, sentirnent triee, dones, probaele que el que gament de les reparadons. La srl d'altres combinacions falli- fora oblidada en la linmenea gin de! paisatge.
no ha poeut fer Atemanea
indestria es pobra, (Ideen. No des, per() segui portara una vi- histeria , 1 ,.11.4.t 11.j. ei U0 Violar:
Tomas Ciernas
aouest a.epeete /tú pegues fer p Oi donar a l'Impele 200 mr- da de princep a la Costa d'Azur 'Inmortal en aquestes poesies"
Aquesta és la slória u la dodone per sostenir el maree
;liéb facilmea t itranra.
i en els grans hotel; d'Iledaricia
Pelee mentrestant el franc i Belgiea, en els guate no paca- lor tus: la lirica leopardtana:
Al seu torn. Alematiya duda
aea mes que mal per ne palay. euis beixa tuerces a les vendes va mal. La policia belga el per- contradicció sanant, sentiment
No cal einú pent. i.r que l'ele- que fan els grans tenedor:, ale• eeguia des de feia temps, peró tragie d 3 la vida, que Irle Cespanyol lenamuno. La l'uniera
mera de la poblecie que gnu la manye, i els holandesos, segons no hacia pogut agafar-lo
peeeiMista que envaia Europa
Es creu que en el proces
Iluita i que te el Govern ee el s'assegura. lidien un fons a puni
PARADONES
eleva gairebe seinpre eainunt
eop
que
donaran
Pi
descobriran
estafes
de
proporque ha de pagar. Fora proba- per resistir
Passent pel careen de Pela!, Ca
cione fantästiques.
els Cante de Leopaedi. Es la
Inement utletptetar uuuul, toassa a la moneda holandesa els grane
inaustrials alernanys el dia que
Eil les seres combinaeions part prosaica i dugmätica de la emir, amb bell entusiasme, m'ha egenestosital la seva actitud pen0,11' glie te ise n Xa tldi per 1.111- es desprenguin de llurs exie- l'aidava un fill seu, que fingia seva obra. La poesia seritable velat el cas:
—Vetas aquest anunci?
meravellosament el tipos de ned cal eereur-lu, no en aquello,
tencies de flerins.
levé. de la nade).
—El deis - Calçats Ifinerva"? Sí.
postulante eecepties, no en la
ingenu.—Radio.
Aquesta leer resta totalment
Joan Crexells
Es ben visible.
negaeiú
acerba
de
la
natura
i
confirmada després de la dar.
—T'has adonat que está' en catadeis bornes, binó en la Huila
nora nota alernaoya . L'ofertEterlin, maig dc 1923.
la, oi?
aferrissada
entre
el
pensament
es
mis
petit
del
e/n.1.in atentan.,
—Si, heme, Cl.
Si cor, entre. ei record invenCrisi parcial ard.ESä
que pensaven ädllue ele mes pes
—Ornes l'amo no es català, sine>
Londres, 15—Circula el ru- cible i l'esperança moribunda;
eimiEtee. La insta la creure
cal cercar - la 2 n el "contrast de asturiä, de Gijón.
mor
que
el
ministre
de
l'Inteel primer moment que son 30
ríe trobat que, efeetivament, el cas
que presirior Ira presentat la dirnissió, a veritat i de bellesa"de
rniliards de mares or, però un
Leopard:. era prou curiós per obligar . me a inconseqfleneia de la decieie pre- deix l'obra poetica
examen detingut riostra que no
eanctie, que havia com. fringir aquelles normes que eal obsa per la Cimbra dels Lords partit amb et poeta les
A TARmes sen oferte 20 miliard.s; els
ACCIO
servar tot escriptor que corteix on
respecte a l'afer O'Brien.
aitres 10 una comissió internaRAGONA
l'època, acaba la literatura i on comença la
les
tristeses
de
i
Segons sembla. el Govern no
cional determinarà si s'han
senyala en la poesia de Leupar- propaganda industrial i mercantil.
S'ha celebrat la reueiG deis elcarrMs In ha aceptada.—Ilevas.
Cal aplaudir aquest sabater astapagar, quan i com.
di una part prosäica "represennazionotises tarragcnins addicres a
Perú nido important que la
tada per eil rnateix". "Es ea riO que, evidentment, no pensa amb
Acció Catalana, per tal d'organitzur a
cree que el seto exemple
quantitat, que ninge no sap si la capital del Cainp aquesta foro fala expreseió — diu — de les els peus.
Iflüllif de
sera irnitat i per una Ilei psicoEl parill popular bija
és adequada a la eapaeitat
Scv23 idees individuals". Es el
d'Alemanya o no, era la qüesLeopardi pseudo-filòsof del pes- lógica, que jo no Mentretindré a
Doill Muno
elme un cedaratjador entusiasme, e!S
descriure, pecó que qualsevol pot artió de les garanties. I aqui si nombrosissims
eimisme.
resnits acordaren el noRoma,
15.—El
Corlee!!
Nacioribar a comprendre, no fóra imposque es veu la reeistencia dels
"La
filosofia,
en
quant
optihomes. No ens interessa el cens d'electors; ens interessen els po- grups industria le d Atenta nva a mcnament d'una domissid endarrega- nal del partit popular reitera la
sitie. que er. aquest afer de la catapessimista
—
Si
eeerit
Mista
des vivents, la comunitat de catalans que els habita, els brote donar llur collaborache per un da dolo triierrs ti-tu:milis. Ele eeenissin- seva voluntat unanime que con Beneeette crece
es eempre I z nitz a ció deis raois els comerciarata
el
enes han cattviat impressions amb
tinuds Düln Sturzo exereint les una pseudo-filosofia, per a üs de foca adavanCin els indigenes.
tumans de la raça damunt la nostra terra de Catalunya",
pla prärtie de reparadoi.e.
Els indigenes, pel mateix gue 5iJa
',ostro arete N'Anteni Rorfra i
SeVeS funcions de secretare geparticular". "La filusofia es- indigenes, ido acesats a mirar de masEn el primer moment de la
temporada
a
qui esta passant una
neral.--Iliveas.
tricta
i
seriosa
no
plora
ni
riu.
resistencia, una gran part
sa prop les coses i les gruta que e!s
la .:era timar natal.
Del Marroc
sind que caceras les formes de envolten. El cenerciant que ve de
D' Espanya
la Prenses, a la qual s'anä afeD'aci a pees die; sera designada la
l'éeser, les activitats reepe- fora, InC3 que illeS Si ve arllb ura
gint gairebé tole la resta, de- delegariri d'Acció Catalana a Tarrarit". Leupardi havia donat tur- certa abundor de torees, scs1 tenir una
mana la publicació nei pia gona, la qual delegació curara de dar
Eis irallsportadors e simis
ma de pensarnent a la seca -de- vició més ampla i neta de prejudtBergmann. Als ulls de tutee:mi a bon turnte els bells projectes que
1711 ben estrany (dien és el de
seeperació
violenta i condensa- ci) que no l'indigena, que, :tense be/a publicad() d'aqueet pla era ha ter a la mes profunda catalanit- 'r'arasportadou da eirnis". Es ,
da". Aixä era tot.
un cop excellent contra les afir- :ació de la imperial chita%
Ilugar-se d'un barri, ha anat puiant
segons
sembla,
un
ofiei
molt
No és aqueet ¡'aspecte mes ei nrgoci cono qt:i puja una criatura
macions de la propaganda Iranproductiu, però desgraciada- huniä
i
suggesnu
de
Leopardi.
cesa. segons la qual rareie
delicada.
ACCIO CATALANA .1 ment, no s'eserceix mes que a
Aquel! segle que dictara pas'havia empres perque AlemaAixo, naturalnent, no vol dir que
MONTBLANC
ha
passat
per
d'incrèdul
raulee
pael remei de les nostres vergonyes i
nya 110 estava disposada a
eón
molt
abunAllä
els
simis
a sempre mes. Aquella malattia porugueses hagi de trobar-se en la
TeHlin noticie.; que criar sera un fe:
gar. Perú rimes al cap de tres
dante i un veritable asseat per a
Es concedeix interès politic al
Madrid—" La Correspondencia de
els óseos invasió del mercas per un be-de-Deu
ilesos el Govern es deJsiat a ter la donstiiudió d'una delegadiö d'Acedó les plantaeione. Per allà on han que desfeia la caen
Ca5c11 del dimecres, perque
España", dits:
La:a!alle ce aquesta dual vilo, capital psssat, els arbres fruiters que- del eolitari de Rece/tale li fera
de capitai5 gijonencs. Nm Abro fóra
mitjà
pla
esmentat
per
públic
al
J . e57.ercn: la redacció definitiva del
"Dintre de poco dies es quasi seveure el inón anal ulls que vede llosenberg. Per de la Ednca de Barbará.
den amb lee branques peladas. den ser desdenyuene, va acabar cacessivainent paradoxal.
‘'.5(Un'S de la Corona: proposicid o.ue
gur que vingui a Madrid l'alt ca.u.s- del discurs
que no es publicà mes aviat
Carles Saldevila
e?erü, dirà el lector, per què ja la :seca reina. Cal considerar,
ha anunciats sobre cl problema del
sari dE5panya al Marroc.
APLEC "LES FONTS"
Per una raó raen simple . PerPis destrunieene Sencilla- en l'obra de Leopardi, no les
Ils:roc el ministre d'Esta y. algunas
no
Persona bien assatemada de la nique ei es valla que el pla res
A l'cbjecte de celebrar la victeria
rnent perquh la religee ho proel:tions mis i :a sortida dei ministro política marroquina e:crin, :15- elgun etecte cada qne es po•
obtirgsda pcls nacienalistes republi- hibeix. No queda, dones, allre preses .15 eireumständes sirve
tre de Gracia i Justicia,
els tritones reeplendents d'enlo.e.egurant • nce que aves: será el darrzr
caes del districte de Terrassa en la
gu ies dir qul la indu./ria estemancat individu del Govern
recurs a l'infortunat agriculviatge d'En Sil•Jelii, ja que es dóna va disposada a donar totes les
darrera Pinta electeral, s'esta orpanit- tor ei no vol infringir els eteers dó i de dolor, tenyits d'una
r;.:f ,-alltiques de descontiat i recelo
per segur que xri substituit per En earantiee. Tres mocos CE tarda
ert orantja trresi g tibl1e, sangiu:cut un gran elec c "Les Ponis".
Censen; pecó, s'anuncia la Villanueva.
precept o s de la seva rellene, si
Probableine et , inud O lloc cl dia 27 no ee demande els serveis al tarits de sentiment trägle. 1.1a
convencer
la
iudeetria
par
t,racie elt altre Cansen per al disLa importancia daquasta notim,
un el eontrast entre rainter la
que corieentie a (di' que pel ge. &I mes que santo
Sli.te.
"traneportador de simia".
:res que en la 5ubstizació de Tale cemute. entre la na tura
La una de les Lees-uso darcres el
Les persones que creuen que el
elitjaneant una respectacle Sil la sera joia i l'hurne instale
c5ta cnt ço que significa amb ner. eetava (Reposada a saariftco Ilos:
OFICI.VES ELECTOEALS rereurieraeió, aquest captura els
C^,.5e1l de demá tindrá importancia
ruelilS, tip, grat eas ida dir reialetent
relució a :a próxima cri5i. Sembla que caree. Perds naturalmant.. entre
sense
remei,
la
depurnee
Ef.V.:1:10 CATALANA animalets, sense lerdos niae
3: • :::-.en la seca creença davant dame i',1 n 111r.d. A que °be:a I errada?
Leopardi
ens
ofereix
liot:tud d'En Silvvla de dejan. el (-ar- atine-la conetatadó pnrament
011
du Ita
Teinps J..adartiaa hatalia paga: aunr, d'altra reunió del Govern par
bieterica i Feilerneció que ara
Els caps de Ir: d7lega.,.ens l ( en- els engävia, puja al tren, bat- la seca autentica obra de poeta.
ree obecix a ia confusió regnant al
que ea
at,ue.tia mateixa setniana, co5a que
Ceia t'u e pOca .la a eaerinearee. frrz dOriO Catalanc, u liardelona,
ea a gran distancia o,, els deira
Ele reeords punyente que leit brin-5c al ict malt urde.:
Marroc.
, peras en.
ilitrr n'., ncia. 1 en citats per a arui, dilaceres, e les set en llibertat en un altre camp... mes dura l'aftieció, un amor kt-up Ca era pus carall i calia canviardór.a com a segur que per tels h i ha una carta
Es
.1‘,ipoben que es dividi-an els asoferte, el Gucern ha hagut di dcl 7:rspre. a los Of icillAS del correr el propietari del qual te de pa- e e nse esperane,a, una visin ele- lo ea eia; liavors era trequent (leas
circumstancies será ajornat ei
sumples entre un i altre Conseil,
ilic en la e a va nota que e'sese- de Tun/algar, 14, mima'.
gart-lo tambe perque salo e••1- giaca de la natura, haue aci eriurc teja!, e, idc:a, etc. en Loe da :ah
sind de."
al
Marroc
dcl
Rei
apianünt en el dc denla cls obstacles
tic, idea, etc - ; reet ha i4 de canlertnr
guiarä la coliaboracee de la inporti altre cop, i ben Huny. Sir tres note., earaderistiques del
.4 "P.1TR1.4 LLIURE” gu y ament al canal) del que l'ha
podessin hacer sobre les in/Menea aus cas neeeeeari, per
, per tant. eso real.
-ie
pur.
Leopardi
entueionat
terr , sants deliberacions del dissabte.
Avui, qu c atortunadarnent tethom
rititjä de inesurn.
primer.
Demi, dijese. a les des de la
El record tacompan n a per
el
que
les
ii crldat ratenció
coas a perfectainent catali cl
El (detecte diplomen° es donare a l'emite: -Patria Lliare-,
tut. Es un record de dies ¡ni- accepta
rebudes pels ministres per al Betas de la g afas te?, del
de' rnolt q ificil Prró cii alurs1 Ca 5 Censen de Cent, 227, bal.ros, la seleeese de quan el sor baila en grua ea, u-dial ea lIco dn. real, Ci deCcnsell portin consignades les pa gut a una ccniusie entre feiat i
la coea es clara. No ella poeat gana ulf0 d'Histeria de Cataboi:.-a, La
a Europa el pit amb la doicesa del primer
:rutes de -puntur.1 asinencia".
vriginada pel fet de carres@uo4e4
-Lodiras
serni
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cbeir. rete dubte, a que des de prihan produït a Alemanya una caneen; i rialles. Ara, en un- nyels que resesteixea la mateixa forpe y tant. el Gevern eetä despe- dueu, a la water:re hora.
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a
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ce e i poeta, a la flor dele Seto ma.
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res politics, Missatge de la Corona,
(rn iranzes, t'sial) i fi-anees.
IIONOR D'EN MACT4 nació. La temptativa feta per cuyo, ve .• eum tot li es cruel
krals. Es a dir, que eetern tal curn
dIvIdIr els allats no ha donat
de les Cambres, etc., que a Moneurre, entre Beauvais i
n'el). El cat.sla corren; din tambti reo:
eelevem pel deeembees
El dia so del corren! tiedran
7,-,J.5 de promoure una Ilarga
cap resultat 1 abre ha dlegustat it l'entoen. A cotones, perä. ite en les duc; acerpcions, i el fe; que la
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m ciacant Ilcuatta literaria callan mil en coral ea
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tcs nones i potser encara els faltara eatgers i merca/lenes de Paris ta a buitre d'iklemanya,
rece:peje de e pertanyent o mitren: el
terap5.
cedlment per acure da desfer el - la frie d'una gmtil doncella"
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r,i", ha iet maure a algU que calia
hts expedicionaris sor-tiran del Pu- 13 1 0c allat. A Franca, en canal, que paja. matine!, la costa COun Bol d'are que estigui lotee
Per cert que respecte el Missatge
Conipanyia "Airlenione•
lana, o e ora lee taciturnes Men- reemplaçar Mil per reja! rus tOti e!:
de la Corona es diu que els arietes
Serien les dues de la tarda ment d'acord amb ella. Eis pe, jador del Passcig de Gracia a des la nota anglesa ha produït molt tes
que eorenen nac. El seu casos. Na da tara manera s'explica que
bona impressió 1 la Italiana mede la Constitució als quals al.ludirà quan l'apare!l e'esberlä contra ribdies de la dreta s'indignen ql.fW,S de sis del oriatf7
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franceses
a
la
Anl.
la
BadIsche
fabriques de
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de 1018 els detingut a u de.
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Es
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cap
Antonin,
le;
iineates
.incial
per
eiputat
prat
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legressos de II Compuoyiu dulu Ferrocede dul Nord d'Espooyo
Dei 20 al 30 d'abril prop
p assat aquesta Companyia la
lingut ins aument
sa pecar,t ariö pessetes 55.77310
sobre la de 7222 ro les mataixas datae.
DI primer de geher rtl 30
d'abril porta 1.111 aument en sa
recobtacit3 de 1.20 2.393
76
setas sobre les matoixas ti.das
l'any 1922.

El dia 30 de rnaig. corvent. a
les onza del mati. a les oficinas
d'aquesta Societat, Honda (le
Sant Pero, 43 davant del notar: senyor Anioni Gallardo ..\la
! j uez, 0 5 ver-Hit: ara el 13 sorleig públic 68 obligacions
al 4 per 100 (pie corresponen
nen
it [mesen( any, ;“.i21.,IN el quadro estampa( al
dors dele itols.
Barcelona. 11 de ma ig
1 ,J23. -'- El DireeLtr, Si. de l'oronda.

Mercat de Vicli
Ous, una dolzena, (1 : 1'90 a
210 pessetes.
Oallines. paren, de 18 a 25.
Pollastres. idoni. de 1 i a 20.
Conills, parell, de 9 a 12.
Mar/tallo:1s, un. de a 70.
Nodrieos, un, de 75 a 200.
Pataleo. els 100 quilos, a 10.
Xeixa, quintà de 55 qu q os, a
23 pessetes.
Forment, quintà de 55 quilos,
21.
Civada. els 100 quildo. a 38.
Ordi, els 100 quilto, 3

n
aves i C.a, S. En Ch.
BANDA, CANVI, VALOR!
Rambla del Centre, núm. 6
Telefons 1 270-12:3 1 A.

anca Marsans
Valors - Cupons - Girs - C21)1 - Cotans -

Erircelona -

l'errn.
a
3 9, r uin. eguleC lsa Nuu S:a Sam Jaime. VA.NOS Poniells de Jovram:.
ni ,

La Col—nissi.; organitzadora
dels Jous Fltera :r s de El .1rtesano de Oracia.
molt avant • dts t.k
. 1,01 a la cele" iba le la gata l' e sta que. coro
loto els anys ,
lloe el dia
15 del prom. / . ageot.
51 n41I aviat t, s publicarii
el
ralle'', integran' -110 vi/h.:osos
preinis oferts por dislingitles
personalitat.s i corporacions.
Composen el Jura! quall [leat'or el senyors: 17m Rafe! N,._
gueras
presidrul; En .11,Sco 1 111753 s, N • .Antoni fhtlasch
U.'t.trr..0.l. En 51arli Revoltós
rut I o, x- oval5. 1 En Po p e Queralt , ; Tolosa, secretari.
RESTAURANT BOYAL
Golf, de Te
cada dia dansant do 5 a 2/1
de 8. I durar a l'americana, da
/J a 11.

,1•1•Cl•n•••••1•111,12M13211•••••••Er•

1

Sant d'avui: Sant Joan N P powur42, inärtir, i :Santa 51i.37iita,

Socletat Anónima

Rambla

Viltj35

Canalete,

2i4

Div.md.ms pa , 5::1, a los 31.111
del vespro. va f emir flor en id
Cir:01 .Arti5tir", amb assint;mria de nurnbrosa concurrencia de sonyors sneis. la/te
oficial de lar entrega als pintor:: En Baldorner Roig i
En Francese 1.10p, de valuosos
medalL's d'os/ del Cireol. que els
havion estat atorgades rn
coneura de Paisatges Catalana
que l'anomenada entitat organitzis, les quals distincions to.
p r CO uulurs
"Feudalisme"
"Fred", respecGvament.
El seerrtari cdol Circo}, En
J

Queda oberta La

negociació del cupó

CEDULES ARGENTINES
per

I

CO

vencirnent 1 de juliol

pròxim

.

,119911'

-

/ p illete del Joral qualificatior
qu./ sa eniendre en l'esmentat
certämen, i acle seguit 551 1)1 eside:1f, En Marian Fuster. cn.
brau d' SI' va felicitar ('la recomensal,' i C, va congratular
de que del si de la Societat d /
la seo-a presidAnria surtin artistas de tan positius 111 n'eixements. noble orgull de Uds.
El senyer Gil.. en non/ propi
i CII el del sau company, va
agrair en E entides frases la
(14! ()11è sd'15 feia objecte, assegurant, que aquesta
• P15 animaos a seguir laborant
pel '-ami empres somnre anhelan! d'una major perfecció en
Casa N01;. l'e rr an. ao, junt

Direcció telegräfica Apirtat de Correus, nthii, 1

marsansha k
il

Sucursal a Ma4rid

4530 A.
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40 53 1
44
- 32 A.

ði Ig mi g tl Pm, 13
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YeltILD ef.glésia Sant Jaime.

El Comlle organitzador f!P
l'homenatge a t m e stre d'estudi
del segle XVIII. mossèn Raid,i Resmrh (Plaea de :Santa Anitit. número 4, Barcelona). ha
robot les segilcnis adhcsions:
Ajuntarnents: de Barcelona,
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Alarants
And51/1S01,•
Orenses
.
• Kictl n al. .
F. C Metrop.
O. Metrop
AutOnmlbus .
1 . elies . • .
Sucres 0.
.

Nrr

exszer=b

T

Rubí, Masnou. S.inta Susagna . 11011 Social
do Sant Feliu
Cidi
515191/al. 31arletrell, Castellfulli t
Afean Obro,'d'Oto!,
:jet Beix. Sant Feliu de Codi
Nim
Lastellú d•Eniptiries,
Ganifä.
Fomen1 do enflora de Sara n
!Je Tarragona: Iloquetes, 311reu d e la Dan,'.
c
Societat El3
Bisbal del P.medes.
.'11111.774 d'.1nnostor, Casino d../.
De 1.1evda: Vilanova de l'A- Ma5nou. Centre Moral
Ins trucgana. 11 611er, Solsona. Castelltiva de Liorens, Casino Arte_
non de Scana, Bala g uer. P1111sane d'Artes. :Serie:al Recreatigros. Soses, Alcand, Palleruls
, tiva La Dälia de Tärrega.
m e nt 31artinene de Barcelona,
De Girona 1 Pala frugell, Puig Aten o
n Saufe lio tuse de Sant Fe
rerda, Planoles.
MI do Lloiore g al. Casino Cd,De N'aluno:a: Ciutat de Va,irnse
Ca;.T.des de Montbuy.
lencia.
J e tventut Calidica de S'. Estev.
Dr 31allo7ra 1 Ciutat de MaRipullel. Circol Columbanse
llorca.
de Sta. Colonia de Farn",, Socio
Sindieals 1 Carobr..s Agríen- tal R. El Foment
(I P libes
les: La Sacietat e Cabact; s: Agr- do/.
Frosser. Circo! oloten,e
col", de Cabact, s; Sindimt Ag ilA teneu Catala do Sattelst
col Obren ile ValLs. Cambra C e ntre A rt ist
d e Bagar. eaAgricoia Oficial d'Aibi, Sindi- sino I.a
de Palantós. Po.eat Agricola i Catas 1{11/131
1110 11 do Joventut Renaixen-a
s• mnpedor. SinZleal Asaríoola de Sentm e nallna
Sentmmal,
1.1 0921 dc Mar. Sindical Agt• too- Porvenir DernorrätM
41P Monla de Bal,i9111. / 1 sa comarca, trina, Patronal Caltdic Obrer de
Cambra Agríenla nI e l Pla (IP Da- de Tortosa.
a515:, Mantosa, Federamil CaLa Prernon: -11 Correo de
tülieit Agritria ole 5.11 d'Ure•ell,
d i ari
Terlosa;
Sindical Aarfeola i Caixa Ru- "Cretnien
Social", fijar', de Terral do Moreno del P e netle.o. 8111- rassa: "Vida Nova".
TärreAgricolla i Caira Rural ga;
de MatarU;
Lstalvis del Prinrat. Sindical
"Nnstre Ideal". de Mollet: "El
.A •arfodla i Caixa Rural de Cid
Eco d'Igualada". - La Ve n del
dP Nionlbuy. Sindical A g riT'irineu". do Sant Joan de les
cola de Cas:s3 de la Selva i sa
A ha d
Comnrea. 5: :ndMat Agrícola CocatalattS'entmerica: Con=real de Vilanova i
Ire Catala l'Assumpcm (pa_
strialcat Agrfcola Catòlic de ragnay : Centre Cal ala de l'HaSanta Colonia de Querall 1 sa vana (Cuba).
i Cmtre Catalit
C:dnarea.
(República Argentina .
teollS 1 Sordtlato Chorals:
El Comite, la 1111RosSib111Sait lenti dc Sallant. Or- tal Material de poder
adrecarfrO d 1 A11111117a de 51erola. "Ca- Se 1111
per un a iota els ad'neTolla Seivatana" do la Selva del rents per
remerciar-los,
1 :3 top. Orte.; "Cirviamun"
cumplan
fer-los públic tesSald I n tulu (IP PerollU. Agrupa- timoni d'agraimont.
et,r, oef e dniea de Capellades,
Capellades, Societat cheral "La
JOIESVIL 4 NO V 4 Lifl10,6
Esperanza" d'Arenvs de Mar,
somelat choral L'Aialten s e d'Alella. Orfeo La Formiga d CasL'Escota del Trrball, atenent
tellvell i Vilar, ()dad Lleydatä nombres./s demandes deis (d e menta interessato, esta orgadr Lleyda, Orfeá de la Sucietal
ldhistraciA Obrera de Falset. So nitzant un Cursal
Perfecciorietat Choral de la Juventut nament per a Contramestres i
TarrasensJ, Orfeó Vimnovi de Ajudants de Teixils, el quid
V ilanova i Geltrít. Orfed Viga _ tindra lloc tnts rls diumenges
al mal) 1 eontan/arä probablet1 de! COn.serVa 9 01i de Vich,
.Agrupació Orfrünica Obrera La ro mt diumenge que ve, dia 20,
Violeta Hortense, Orfed del Pale., (1 0 91 del mati.
t La inscripciO provisional pot
tronat Social de Sant. Joan
Vilassar. Orfeji de de Sahadoll. fer-oe tots els dice, de sis a
Entitats culturals i recreati- vuit de la vetlla. a la seeretavos: Afanen Popular de Santa ria de l'Escola. personalment o
Coloma de Farnes, C e ntre Mo- per encàrrec. previ pagament ¡Le
ral In 5 t iu de Capellades, 810 pessetes per drets do maNi/1 inirt do 5'dafranca del Pr- tricula i pòlisses.
n ..dr:‘, Casal Catalä de
ipoll,
A ir li r n d e Sant Pera de Ribes,
At ore n de Vilanova 1 Ganen,
D e l eg ar/ti de la Prol PM era a Es serien: Colmados i Con iiteries.
Panvoles. Fomont de Cultura i
EspOrt ti/ Banvolos. Centra Na'L'Academia i Laboratori de
einnalisla Banyoles i sa Co- Cif• nr! e s M e diques de Catalunoa
marca. Joventui Car i tativa de cei rlorariz sessid riantifica aviii
Tleits. ras t ro lo R ¡poli. Alerten dinterres. a los den de la vallla
Obter ole S'Aria. Sorirtat Cultu- Fil la (1001 cl doctor Vilanm
ral Rentefira de la Jovonlut fari: !a comunicaei6 "Cas daObrera do Caleiln, Acedó Popo- variosis arsenic-mrrouri resislar Calidica de 'rarragona, Ala- ten', curat 50111)Trepol".

LOCA
'Jodtor Cuatreca5es,
rió d'un pneurnömetre elinic".
Divendres, dia 18. a dios:
quarts de set de la larda, el
doctor Lluis Barraquer donarä a dita Academia una r.)nte1 ;'_.-0,7j 9 ;-.. obre "Diagmbotic i 11'3 lam e n! quirúrgic dols turnoro
da! cerver .

:1>
f.±te •
,
PANYt

yja-ä
äpreus

PE LA 1 Jp
g4 0 F iTAL 27 i d9

_Al lolal liP la Snoiclat Vegetariana Naturista ele Catalunya,
Princesa, 15. primor, es donarä una interessant rmfere'icia
plíbliorr sobre NaturopAl 19, cl
pPOper divendres, dia 1 14, a lo 3
nou de la vetlla, a rarrec del
ductor En 11 F-ro Sala.
Ha mort en aqmosta Muta", i
ahtr fnu enterrada. la dislinei.
da senyora Na Corte/apele Llebet
1' onos:1s. vidua del que t'ou
col-lent poeta N'Antoni Bori

Donan/ a la sa y a familia, i
especial al set/ fill Rafel. individu de la Junta de l'Assoelaci.;
de Periodistea, l'exprezobi del
nost re rondo!.
Tos

havont do preSentar !es prem•
sirlons en Mea 'Ins fina aks,
25 próxim. a les 18 hores.
-----------

E

[STES

El lid: rtM5 a p:C.D2'.
pasoar els /tes
1D.a
soase disputa. 1-1Ietel .
ries", que es troha en
Ruines i el rne5
de la "Costa
d•aulo a p.or Vi-siat51 •
itera, en tols els t:s Per a ril.94 ir/forrn. •
Faradk
803 , La Escala-Ernpürith.
Blo raf;ts LA PORI
QUEÑA sein P.: 11 1.50 t.31 5..
mat5cs.
Pt e Sa Eonsucces i XacQ,
La set . eito
Pryps:zanda
EXeutsions
01131f7
del distrirt: sea:m.
38 : 40 . 51 1 ,1ous. itM 1 7. a 1:5 de',
d e la nit. 0,7. 1^,br1F.t uita
intima lit e rarlu-rousMa.. allbant ardb 017 par:amen:
siden • (le la seeca'., Er,
M:anlanya.

SENYORE
1'1 7311 I1,14.1/1•-•,1C1(.n
11PP111/1141 : 1 1 2 , .-,1•Pf9('11/1).1.101-,11.- 5 : 1 1 : cal. l7.7PUS $,115,
patencia fino a II (1
¡ e s r5caparales.
t7,:ms CaPerfum/rua
!alane5, numero 612.
els scrvei5 de per ,:':'ria queden installats le
•- spaior Os 51110/la
11
•
Corts Catalanes, mime::
cantonada Cia.•:s.

maigenteistraill06

Catarr03, Ilefredats. Bronduft19, erd•
aoves, e g ruren ra p irtx•rient ainla
t'Elixir Gorrenc1 Climent.

El passat diumenge, dia 13,
a l'Associaeit; Deixebles Lieeti
. a mitu. la diotingiol a senom a
Maria Domenerh dc Canellas
donri una conferencia sobr e el
tema "Arduacions segons pròpies aptilutis i modalitats".
sent talen aplaudida prl nentbu/lo i distingit públic que arudi a sentir-la.
E s tren a concurs la cona.
trucrie• de 100 bancsrio fust a
Els que hi desitgin ['remire
part 'robaran PIS MorKs
ele ecndicions a la Srecid
Contenciós d'aquesta Exposició,

11r. Cuii 1 Vidal

Jsume L mil%
La casa mlltor assortida

c3rtates
eran bara'ura de prcus
uagaleE8182818temeiruteeezee
V7c'' Ob de eriz. 1611 a (' 1,111NAC2.
a O': o plasetes, els conerarr.0
a les rristalleries do Lluis
glatla de la Rambla de leo r ler,
8, t Ronda de San! Antoni,

2.A4S,it •c)REL

LES'

!:_wtriment radiGal de da fortor de l'a,è (0.1EIAA:.

..•••••••

:Melga ngrrg,at dels Itospcals de P3,
rIs. Gola, Nr.s
Oreilos. Consui ta 1-/
8
" 16 3
1 . Consulta econiimica de 12 a 2. lIbla de :es Flors, 4, p77 0
85

J.

de

Liobet

lowee 4d de eleig de 01.4
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ELS ASSUMPTE$ PORIENT

[0
1

SPAIICH ell0811 l'assassinat

l'onYiski
9:1:ÉMU e

a

IH

iICHildris i

aadek, arribat a Berlin arnb
de
ba il ador Krestinsky,
cou daclara
als periodistas
.
yaa,
eta e assassinat de Vorowky era
resultat de la política antiseisevas ta d'Anglaterra. Amb
prepr.ganda bolvevista cap hoae no ha estat occit; n'ab la
aiaa tiaarda
anglesa sha atas
•
i'o,ICISr•ló de a orowsky. Aquesta
scassia, segons els delegats socia:cf. és la protesta sagnant
d'An g laterra contra el punt
rata' soviatic en la qüestió LIC13
Estrets.
Karattan, comissari dels Estrangers, ha declarat que Cenizal: no es el veritable respontale del delicte. Segons ell, l'atemptat es una conseqüència de
campanya d'odi desencadenada per lord Curzon i el mariscal Foch contra la República
lea Soviets. Lord Curzon es
responsable de la situaciö equivoca creada al delegal Vorowskr a la Conferancia de Lausaia. Els anglesos han estat els
pecracaders fanätics, els violaiirrs de la pau, els veritables
eaters d'un delicte del qual
histötaa no en te exemple.
El diari rus "Halcaminui",

qua es publica a Berlin, ha esera que Tatemptal de Lausana
is un nou episodi de l'ofensiva
erepe c sa per l'Europa imperial:aa contra la polltica dels Soaas, essent el quarter general
a Londres. Citem, diu, alguna
fe!e que permeten de concloure
que una nava onada d'hostilitat
ces ¿lacerada contra Rússia: el
viiidzie de Foch a VarsOria i
rata britànica relittiva a la confiseació dels vaixclls britänics
a!a mar Blanca i la tramesa de
:es raus do guerra en aquesta
mar. Aquest diari bolarvista de
Berlín insisteix a dir que l'assassinat de Vorowsky ha estat
iru•iidrat per lord Cunean, i anomena a aquest darrer -el cap
d'una organització de provocaque cerca de ier abrandar
tr non incendi mundial".

'ara EXEQUIES DE VOROWSKI
..aaaana, 15.—le celebraren
sense incidents de cap
ara:. les ex ;oquies per Fetern
a. ans de Vorowski.—liavas.
15.—Als funerals
V n 7 n rowsk i va assistir-hi la
a. e zacia turca, el conseller
soriMica a Berlin,
Ustinov i el cap del parcomunista alemany.
Lea despul!e de Vorowski
bar. solad cap a Moscou, per via
Beran, acompam,ades del seAtirens i aitres personaliDiv;11i0Wislii no ha
aa acompanyar el cadàver
ca -. ata sorietie per haver referit en l'atemptat d'aC.
seguir el seu guariment.
' 7.13DIT RUS DETINGUT,
A- , -.Uf D'INSTIGADOR DE
, a , ASSINAT DE VOROVSKI
., 'ara, 15.—Ila asta? &tia. aaidit rus I tik.uin,
n
instiga', a Conradi
• rii , tre l'assassinat de Vo..
compi•orat que el
a ata de 1.nasasainal,
!aura a ec,p radi un bita. can'. francas. Tubemin
a stat oficial de l'exarait
c.,: 7.a:a J.s; a.—Ra el o.
O PTIMISME ALS CERCI.ES LE
LA CONFERENCIA
:7a,na, 15.—Als cereles de
es manifesta
e paraisme sobre el resola-, les negoeiacions, des de
recents entrevistes que ha
'aa aa. • el represantant dc Franab Ismei- paixà. ES deeltin . a a r exeruple, (I nc aquea,es
amarades d'una
ar:a, corefialitat, han coniribuit
rr.i.• a a P lat'll' Ii scluneió, Tan-.
la - la r I aseas nombre de punis
aaelan a y a/1 ras•rvats es »tlin que hi han mollea probah aaati, que la ctinfcrencia fuel
unportants progressos en
sena 5 d'una intelligancia gana-

ENTREVISTES
La usana, 15. — Aquesta nit
confelonciaran extensament els
t.artyors Rumbold i Alexandria.
e ercies anglcsos s'al riburitx
recita i mportancia a aquesta
tanferencia.
D'altra banda har. confercne at 'tumban Ve:liz a- la
s. el ge u`l'al Pallo i Ismet- paixà.
arn bdues converses han ver.%t r especte dala afers L 'eco ave EL QUE DIU VENIZELOS
. La usana, 15.—El senyor Venetos, interrogat per l'enviat
l' Agencia Havaa, ha manilestat que havia celebrat una
cmfe rencia amb Ismet Paixà, a
Pro pasa de la qüestió de les rekra cion5. ha desmentit rodo-

tes notes Hugles3 1 ilahialla destrileilen

Call111319 H1131883

gis ceNlcs riel 3 kuleraficia de 12118312

DcOracices

LA QUESTIO DE LES REPARACIONS

ðe isllizelos

nament els rumors que han Me-.
culat respecte una pau separada entre Turquia IGracia.--Ha-

vas.
EL QUE DIU EL SENYOR ALE.XANDalS
Lausana, 15. — El ministre
d'Af2rs estrangers grec, senyor
Alexandria, intJrropat per l'envial de l'Ag è ncia ha y as, ha declarat que havia vingut a Lausana per ajudar personainient
eis delegats heriemes per assolir una pau digna. Ha afegit
que airéala resistirà enargicament contra tot intent d'hijastes exigancios per pan dels
:11re5.-11avas.

MES DE llilillS À 110M
Mussolini ella i'"esponn''

281leraliCOS IIe

LA RUSSIA DELS SOVIETS

toles 108

leoia ilemam

El lidie ros mata 3 Mg

de r

el

hishe Ållt011ill, ca do l'880313 01É1

coMal [I.9, din!' els aials, els alemallys es dispuso a assaj:r-ee d'alres La persecucia religiosa L'acusac i.e gula Tikhoa
Duclarac ,.ols
bea civil 1 la codeffica reiliflosa El ludes"
mill!stre irarce3 sobre la impressie fraile pur les ce.eS

FrilCUSit Hect

Berlín, 15.—La impressia
produida per les dues notes angiesa i italiana da de consternació i de ira, pula si la tubsilti
dues despostes-ca
era quasi be desconeguda,
ferniesa atith qua estan redactadas ha estat una gran sorpres a; altrament, s'esperava que
contindrian litt paragrafs desaprovant en carta manera Poeta.
pació de la Ruhr, tolerant
continuació d'una resistancia
passiaa atenuada i no rebutjant
per complet la idea d'un comité de prits internacionals.
El qualificatiu de qüestions
secundarles aplicat a aquestes
qüestions ha causa t l'afecte
d'una Corta Huila, puix se les
considerara corn a capitals, tota regada que podien procurar
al Gabinet el prestigi d'una ricbliria moral.—Radio.
Dusseldorf, 15.--Segons els

Corriere dclla Sera, de afilä pu-

blica la scgúent ressenya de la cursa

A161111.1.6n11.

de Draus a l'espanyola donada a Ro-

do! crida la multitud. I don Tancredo surt i coliocani-se danient d un 5.7da g a' al centre de l'arena, repreen-

ma el 6 de maig. El corresponsal dcl
Mari milanas a Roma encapaala la
seca cräaica mal aquestes paraules: ta amb melca valent:a el sea pape:La "corrida" a l'Estada—Olel Ole I d'estatua, melare el brau rada al sea
—Que surti don Tancredo.—Espanyol voltant sease reconèixer re la figura
romanas i "pollice verso".—Els xiu- a u/1 eticmic de la sena especie. Dmt
leis no anaven per don alanuel."
Tancredo baixa. Tornen els espadas.
El cronista descriu Fcspec:acic tal Aquesta vegada (sota al quart actea
com segueix:
el taro será murt. Parejito el podria
''La "corrida de toros" espanyols a matar. Sota el drap verm:11 amaga
l'Estadi ha fct curaca' mol:, tant l'espasa que de tant en tata descobreix
als que la volien com als que /lo la
brandant-la entre les banyes de la
vollen, parä, ha costa: ni una gota de bestia. La multitud s'encrespa irada.
sang: ni al; toreros, ni ais toros, ni En un espanyol daxasiä, barrejat de ro
zis cavalls.
manes, incita a Parcjito a rematar cl
Lata "corrida" innoccnt, coreocop. Quan s'adona que Parejito segràfica. humanitaria, en la qual
guara, si us plau per foral, donant
nie i la bèstia, posats cara a cara, ha i
a la lluita el carácter coreográfic prodonat pravcs de Sur habilitat, de Sur
mes i garata:e par l'autoritat, la criasidua i de llar foral:1, seise fer-se
dòria incitant jeJpasa
atxordaclogens de mal. Tots han vençut: els
ra. Fans(/' ho fa quc Pareja.° no enempressaris que han emplenat l'Esta- . ten el romanes. Alcshurcs reto:mera
da la Societat Protectora d'Anintals a l'antic: al pollioe verso. Tot l'Esque ha evitat el vessamcnt dc sang,
tadi repete:x el grat roma. Perú ca!
els torejadors que han esta: me:a adEl pobre Parejito té l'archa de ito fe/
mirats anda Ilurs vestits paitorescos i mal a la bestiola i
lianaa l'espasa.
els braus que han demostrat la miLa comadia s'acaba: hont >aula.
her voluntat de repartir banyades i
Esperem l'acte duque i surt a cad'aliviar a aahre mor: o a l'hospital
llurs aaversaris. Qui ha sortit pardea: vial: don Manuel Garcia, que saluda
ha estar cl públic, que s'aconhortat de amb el braç estés, marcant el gcst
roinä. Pera, ni el mateo( don Manuel
la pérdna cae la manera que amena
No cal dir-he: l'Estadi, transfor- parvé a minorar l'éxit de l'espectacle.
ma: en "plaza de toros", presenta un El toro que ha de Iluitar amb eil i el
coja de Vista impressimians. L'espec- seu cavall, porta les puates de Ics batacie començava a les quatre, però les ayas protegidos amb grosses tape de
portes s'obrien a les dues. L'empresa sura. Un optimista exclama: —Es naha dividí: cl públic en dues catego- tural. lia d'ésser inort sense ierir el
ries: qui vol sol, paga menys i va a cavall ni cl cavaller... Peca el toro,
asseure's a la dreta ; qui s'estima més el cavad i el caballero resten incäl'ombra, paga mes--de quaze a cin- lumes. Ni que li haguessin fet ier exauanta lires—i passa a resquerra. Pa- pre-sament, aquest últim toro es posa
a bruelar com si es VO4,• ues burlar
ró l'empresa ha fet els cumules prescindan del sol que no adrnet distin- de trenta mil italiano que volea la sacions entre tacs i pobres i däna a tot- ya mora. A la seca veu segueix un
horn la sena lhan i la seva calor. chor general de xiulets. S'acaba la
Avut dc cato/ en fa inctosa, sobren,: "corrida". Els toreros, evidenernant
a l'ombra. Planyem les senyores. Re- contrariats per l'estranya situació en
fiarles de l'ombra. h.an vingut mese qué els han posat, ;cal van tots noombrella i ara exposen els colls oberts sos, deixaut sol a don Manuel que
de les brusetes primartrals a ies ca- diana cl tomb al cama agítant graveric:es d'aeuell sol que san-lb:a y a re- ment el capell, mantee els xiulets paservas per a les senyores de la dreta gan al cel. Don alanuel no ha d'ogut ban gastat menys será cus han fendre's. La xiulada no va per a en:
portat
va per als que hat volgut durar a
El camp de la pista és tancat par Rabia, que sa.comemava :mili ccun e ble dos circular. Entre un dos ‚'es e-amagues corregudas de vaques,
laatre hi ha un espai d'un parell una "corrida' . que . no ha estat una
dc inetres. Els Arate eixiran del sa- "corrida" i tate ha servit par confirteman per davall les graderies de mar aquesta veritat: que el Mutada
I e,querra. travessant un curt espai de Roma és el tnA Muja de tots els
lanera. per dos embans de fusta i en- d' Italia, paró es posa mis rabias que
trae an al camp. L'espera és a/risa. so- urs lOr0 quan s'adema que sea rifen."
ta el sal. Scrtosament hi llama einoId dijous següent es repetí la curda. Els pragraines anunciaven que sa. paria matan: un brau. El
només es mazaría un toro.
caircspansal comunica el següent a
A les quatre se sent una trompa: Ii Cor, iere dclla S:ra:
sana el senyal. De seguala comença
Asna s'La dama a l'Estaili la sega.
la desialada deis "toreros". Hau's
15 adieta de la "corrida" espanvola.
aquí, muntat en un bell cavall
Aquesta cegada. els programes també
don, Manuel Garcia: hetas aquí, tot anunciaven la ata re d'un :ore, pera el
resta de blanc. don Tancredo, "mire- pual.c no ha estat enganyat com diu.) da re del coraggia suggestionatore menge, perqua l'autora:o. ea vista do
dei iota": hau's alai els dos espadas la voluntat deis espectarloas, tan daParaje, i Lorahaito, cl sabresa!icnie eament manifestada ciaras la primedon José Estrela, el salicklor Michelat ra corrida, ha perma.s aun fas nett
i cml bandtrilleros: Chitillo, Carriles, u:: toro. A l'aspeetade han assistit el
Mal-Mero. l'aguaito. Moreno. BcIdita.
Fabril°, Leoncito. La desfilada acaba presiaeut del Consell nn. Mussolini, i
amb els dos cavalls que llaman ele els sots-secretaria an. Fatzi i Acerbo,
els guata en aparaixer, han estat satreure dc l'arena el brau mora
La "corrals" comença inmediata- ludats per la banda militar amb
mear. Entra el manar b:au sevillà. uf aGiovinezza".
Durant la "corrida" hi ha Migue
Els banderllIcros el voleen agitant les
dea, intadents, en el primar dels quals
banderillas vermelirs en un jrie cenyit que revela tot el seu valor. El la resultat Ileugeramant ferie un l,r20.pUe aplaudeix. Les senyores fan &T'Urna; el legos, que ha produit
voleiar els mocadcrs. Alguna, quan pànic enarine antre el públic, hauria
seinhia que una banaada és inevitable, p-eiut tenir funestas conseqüències.
fa un crit d'esglai. L'acrabata
Un brau furias ha eahat de sobte el
executa damunt del brau perilla- pr:nier dos que separava la plaça del,
sos salta mortal, que tot seauit cl espectaiors. La bestia ja estava a
fan simpätic a la multitud. Parejite punt saltar el segon quan afortunadament hi han acudit els ban•Icrillei Corchaito treballen "egragiamente".
Quin cl toro es retira incòlume, ccm- res que han fet tornar l'animal a la
bla que estern al teatre després del pista.
primer acte d'una comedia. Aplauda.
La "corrida" que ha interessat més
wats estrepitosos, amb l'esporarr,a ha estat en la quid, después
donaran
alque en els altres actes ens
d'una emocionant Iluita cos a Ce13 enguna cosa mis.
tre el toro i l'espei!a, aquest ha meet
Però—ai altres guatee ac- lilaila' al segrm cn. La multitud ha
tes amb els altres quatre toros, tot i aplauda llargammt al vencedor. L'esdonar ecasió als foreros de rennvar pada ha estat presentat a l'en. Mussoque l'ha f . reitat pel son valor i
Pura proeses, no eón siti 6 la repetició
la seV2. habilitat.”
del primer. ;Que surti don l'aura-

primers informes recolllts a la
regló, als centres alemanys
sera, gran desitlusia davant la
nota britänica.
Nalga/ amaga que s'esperava

que la dita nota continuas alguna lainentaciö favorable a
Alomanya, aixf com una desautoritzacia o una queixa amb
respecte a la conducta observada pea Farolea i Bélgica en el
relatiu a l'ocupació de la Ruhr.
—Hayas.
Berlín, 15.—Les notes anglesa i italiana han produït primer una gran desillusiö i molla indignació despr6s.
El que mes gran impressió
produf es el fet que aquestes
notes estan redactadas de tal
manera que cap d'elles condena.
na Focupacia de la Ruhr.
La intpressia general es la
que teta la täetica desplegada
per Aten-maya en aquests últinis
dies ha fracassat per complet i
és preels tornar a cumenaar
nou.—Havas.
DECLARACIONS D'UN MINISTRE FRANCES
LA RESPOSTA D'ANGLATERR.a
A ALEMANYA SATISFA ERANÇA, LA RESPOSTA ITALIANA
LA COMPLAU EN EXTREM
París, 15.—Siarccl Hain ha interrogat a un ministre, el (mal ha declara::
"La resposta de lord ClUZ011 a la
no% alemanya no ens denla cap satisfacció, perä lleva les il-lusions a Alemanya, In irial haurà de prendre les
proposicions de Sonar Las"; com a misia:. Es cert que lord Curzon, en dos
paragrais de la seva nota, es colloca
com a mitjancer, però diu nclament
als alemanys que no deixa de solidaritzar-se ama', els aliats i, per tant amb
França i Bélgica, que han pret ganantics a la Ruhr.
En resurta la tendencia de la nota
británica es satisfacteria. La crítica
mes seriosa que havem de formular
contra la nota britanica és que no dra
res de les garanties que Alemanya hagt
de praposar-nos.
Eh Govern francas, repeteixo. asea
satisfet de la nota británica, perä estä
en extrem complagut de la nota italiano per aquasts (h)5 1'W-0i:S
Prime r . Parqué plarteja netatnent
la gfiestió deis (lentes interaliats;
Scgon. Parque pa r la de las garantir, reclamados a Altmanya.
En resurta el pum de vista francés
i el punt de vista italia s'acosten mala
per no dir que 5811 iIdutics. i cal aarair
a M,t sroltni i a Italia al que na bacan
carviat d'actitud des de la conferencia
de París.
Pecó el principal as cae les notas
britänica i italiana olirin el curtí a tina
anroximaci6 amb les tesis francesa
br'rea.
Pot parlar-se de neeoriacions, a res t rva que nosIltres contitatem anal els
belaurs a la Ruhr fim a tenir la irrma convicció ata. tetIs pagara el que
stats deu.".—Radio.

LA RESPOSTA JAPONESA A
LF.S PROPOSICIONS ALEMANYES
París, 15.—La respasta ja.panesa a
la nota alemama ita estar llamada
aamest mati al Ministeri urA fera Estraiigers.
Aquesta tarda ha estat llorada
rtprescattant d'Alemanya.
En la resposta japoneea es consideren inacceptables les propasicions alemanyes, perb no es tan comentario sobre cap de les qüestians.—Radio.
NovEs PROPOSICIONS
LEMANYES E: UNA IDEA DE14
- VORW A ER TS"
Berlin, 15.—Es din que Alamarital as disposaas' Prear paranlies que oferir a Franuit i
Belnioa, periii SPIll anginentaifa la quanlital proposada
nota alornanya. per oposites ', a aixú larm i nantment el miniatCP d'Afers pstrangars.
El "Vnr yraerts" proposa que
es eoneerli une ¡st dliOncia
amb la rane,,a t Antelat p rra, amb
l'objecte de dividir el bita, aliat
i que s'ofereixi mairdi suma do
ci.ener, enaara que reparti tit
pagarnents en mes nombrosos
i mes dilatals lerrnin,s.—Ha-

vas.
LES RESPOSTES D'ANGLAt'ERRA f D'ITALIA A ALEMANYA CAUSEN UNA NOVA
DAIXA DEL MARC A NOVA
YORK
Nova York, 15. — La publicaciö de la raspaste brithnica
i de la resposta italiana a les
proposicions alemanyes ha cau
sal a Nova York una nora haixa en el mame, el valor del qual
a la par da de prop de 21 ventana de (Mine' i que adés està
a 00022 i 1/2.—Radio,
EL REICHSTAG EN SECCIONS
EXAMINA LA SITUACIO
CREADA PER LES CONTESTES
DELS ALIATS

Berlín, 15. — Anit passada

celebraren una 83.Sit5 extra-parlamentaria las diferents secciona. del Reichstag, arnb lobj ac te d'examinar la situada
creada a Alennnya per les contestes donadas pois aliats a les
proposieions que l'oren formuladas recentment, molt particularment per les respostes d'Angiatera i

No s'adopta cap resolució
però, en gemirall, domina la impressió que no ala do
trancar de cap manera el fil
les negociacions.—Havas.
Dusseldorf, 15. — Aquest
mati lea Corees franceses shell
incautat de las fabriques Radische Anilin Khal i Hurdinrecetó de les mateixes a laurar
a les tropas d'ocuparla els produeles quina:es que els harten
estat dainanats.—Radio.

UN ALTRE ATEMPTAT CON'TRA LA VII FERREA
DusselrIorf, 15. — Ahir esclata una bomba entre les estacitas de Femen i Schweich, al
pas d'un tren de viatgers, pro-.
celenls de Cobienza.
A conseqüència de l'oxplosiö
descarrila locomotora del
Iren.

El maquinista ha resultat
amb Pendes Reas.
Ha estat detingut l'alcalde del
Idos mes proper i cinc, alta funcionaris.—Havas.
VINT-I-SET DETENCIONS
Dusseldorf„a5.—Ilan estat detinguts vint-i-set individus de l'associació secreta Overland.—Havas.
AGRESSIO A UN SENTINELLA
Dusseldurf, t. —Durant la nd ha
estat objecte d'una agressió sentinclla que guardara el canal del Rhin
a l' Herne. Un grup d'alemanys ha
disparat mimbroso; trets de revólver
cornea l'esmentat sentinella; aquest
contesta amb el seu fusell, encara que
sense restatat, a conseMiéncia de la
fosca.—Havas.
TEMPTATIVA DE SABOTATGE
A LA CENTR.al. DE TELEFONS
DE DUSSELDORF
Dusseldor f. t5.—Durant la nit ha
tingut !loa una temptativa de sabotatge a la central de teléfons. Un deseonegut aconseguí arribar a la tculada,
poni no va poder portar a cap el seu
propòsit perqua el sentinella li va Ier
chferents disaars.—Havas.
SEGU El X EN
ELS SABOTATGES
Doosboons, 13.-1-la estat comas
un acte de sabotatge a la linia férrea
'Freveris-Coblenza-Uerzic. afalgrat
hacer estat tallats els riells no es va
iaterrompre la cireulacia.
A consegaéncia d'alai, ha estat defingid l'alcalde d'Uerzig i alguna
iunciciaaris.—Havas.
CONFISCACIO DE MARCS
M'orles, le.—i-lau estat confiscara
dos mil milion s de mares per les autoritat d'ecupaeib.—liavas.
ELS .MINAIRES DEL SARRE
l'ORNEN AL TREBALL
Park, 15. — Comuniquen a "Le
acalmar, des d'Estrashur ia que ha
acatad la vaaa dels minaira., del Sarta. Avui es reudcgren al trebab.—
celebrat Cense! l
de ministres.
El ministre d'Oares Paaliques, M.
Le Tcarquer ha comunieat al Gavera
que s'Itavia repree el traball a les
mines del .iyarre.—liavits.
L/ POLI FICA ALEMANVA I
LE.3 NOVES PROBABLES
PROPOSICIONS
París, 15.—El corresponsal de "Le
Jaurnal" a Berlin s'ocupa de les :luy es prctiosicienii que tara eventualment el Gotero alernany. RÜCür11:1
que hl ha en el Parlament una majoría en iavor d'aques1 pro:edintent,
perú que, per altea banda, resulta da
lea declaracions del Canceller Cuma
que aquest, com setnpre, afirma
gue no signara res que cregui per
damunt de les t'orces de !Impera no
podrà desmentir-se aissi mateix redactant nous oferiments znés aventatinsos des del punt de vista abat.
El 'Elector Cuna, de retorn de
alunster, on ha conterenciat anth els
política de la Ruhr, presidí anit pansada el primer Consell de Gabiaet
avui ha continuat les deliberacions
ciare els ministres.
La política exterior alernanya esta
compIrtamtnt dominada per preocupacions d'atabe interim. Ets nacionalistas continuen exercint sobre el
le Gabinet Cuita, sobre el Parlan-len.
sobra
pública una presita
que no cal despreciar.
Entre Alemanya i Franca hl
ha un obstacle que s'utle-rtiosa
tota soluciti racional del prohlema da les rrparaxiions i el
constitueixen CIA nnelonalistrs
militariates, eta quals flartallen
amb un terrorisma quo
paralitza la iniciativa i lea 'nones voluntats.— Radio,

Comentan la protesta comunicada per l'Agancia Hayas
contra la persecució roligiosa
a Itússia, signada pela remenentanta de les diverses
ac ons amb seu a Paris, un diari belga qualifica d'abominable I
eie la qual ha e_ al
victima Butkiewica i la condeinna decretada contra Liaras
eatalics.
Itefarint-se al procés contra
el patriarca Tyklion diu que és
acusat d'haver misal, en la say is quaditat de patriarca, aixt)
és, de cap supreat de PEsgiesia
ortodoxa, Forganitzamú
quasta esgiesia al servei de
la contra-ravolumó aiim visten
Ge provocar la caigucla del troven, SOVIe41C. El patnarca Tykhon„ seguits facusaciö buhe vista, es el anual' de tots
agrapaments contrarevoiueionaris. Al comenaanient del Govern soviatia, segons ia inateixa acusació, baria inri:al, en
Iletrea paatorals, eis ortodoxos,
a no tonir cap reiacia auib eis
butirevistes, i que, per mediaeui
de lea ambaixades eatiangerea,
havia manlingut estretea reiacions amb les organitzacions
anti-soviatiques de l'esiranger.
• S.igons pretesa confessió pi ä •
pia, Tykhon havia niantingut
tes empresea de Koltxack i de
Denikin i de les contrarevoluions del Migdia Rússia.
Tantita se l'acusa d'haver-se
rrelacionat intimament anib ols
eircols eclesiastics d'Arkanaelsk
que s'esforçaven a °Manir, per
I modiació de l'arquebisbe
I Canterbury, el manteniment
1 tampació anglesa en el territon deMurman. A l'interior,
e! patriarea Tykhon, sempre segotas l'acusació bodxevista, ha
combatut sisteinaticament toles les ordr.-s del altivara so' viatic relativas a la separació
l'Esglasia i de l'Estat, lia organitzat també la Huila deis
creients contra la politica religiosa del Govern, aeció que fou
aecentuada durara l'apoca famolenea. També va donar la
seva benediceiö al concili celabrat a Carlovitz, en el culis del
qual prengueren part nombrosos manacquirs que hi (tasanrollatren tot un pla per al restabliturnt tsarisla a baso d'explotar la fain d p ! pohl.i. De eonformiiat anib ies resolncions
rl aquest concita Tykhon ha organitzat una campanya centra
l'expropiada deis tresors de des
p sglesies ordenat pel alavern
dele Sovials, campanya que arasionä, en mimbrosos indrets,
ressamcnt de sang.
TI esperant la sova conclemna, el patriarca Tykhou acaba
cl'Psser condemnat per l'autorifa roligiosa legal, es dir,
pel ceinnill compost deis add'etes al Gavern soviatic i presidit pol inotropolitä Antonin. Per
utianimitat rIP vots, inenys un
i 15 ab stencions. aquest coneili 11;1 arioptat una orlre si •
dia deriarant que el tras nette
ha estat un renegat de la veri!a' l le d'Harina cristiana i un
traidor. En virtut de la Ilai caMalicia és cleelarat exclòs de
les emes funcions i do/a/data
I eaesihatiquie s. Cal advertir, segaras p l diari qua ;lana aquesta
i 55 forumeid. que aquesta senlamia 110 111 esta', plam.1.
reients russos. els auals,
ualts en assarntoloa davant l'esSalvach,r nu 1 on:n ;loe
glAain
el eoneili, han arcilla el metropolith Antonin 1111111 1113-11s i
crits de "Jades!"
• ••
Londres. 15. -- El periadic
"Ilarald'' publica itt tplrgraina
procedent. de [bolín 1.,1aroiboot _
la, un altre de Mosooti, en el
qual es din que el bisbe Antonin, cap del Shuide pesgiasia
soviatica, ha estat mort a eops
de pedra per la multitud mimara
Ii cridava "atabe s, Jadear, en
als esg:aons de Freglasia
Sant Salvador, de Moscou.
Han estat detinguts, per ordrie sie iei autoritats soviatiques
dre de das antoritats soviatiquas
als rabins de Petrograd i d'altres poblacions.---Havas.
ELS SOVIETS OBREN UN P111)CES TAMBE CONTRA LES ORDILES DE LA CONGREGACIO
DE FRANCESCANS
Varsòvia, 15.—El periòdic
"Kuryer Poranny" afirma quo
els soviets h n incoat un proras religiös contra les Chairas
do la Congregació de Francasroas, que a Petrograd es dediquen a obres de caritat.—Ha-

vas.
LES CONDICIONS BRITANIOUES ES CONSIDEREN INACCEPTABLES

Riza, 15,—Basain- 5 e en les noticie&

que circulen, de procedencia anglesa,
la Premsa russa coincideix en declarar que les condicions britàniques són
inacceptables.—Havas.
KRASSIN, AMB PLENS PODEP.S,

ARRIBA A LONDRES
Londrea, 1 3 .—Aqtaist malí, proc e
-dent'Amsra,hibellegat rus Krassin.
La contesta russa a l'ultimatum r
es considera suficientment satisiaaai
ria; alguns diaris, però, entre ells •
"Daily Expre5. s" diem que la
ció no ha d'ésser mirada amb
passimisme.—Radio.
ELS SOVIETS VENCEN LES
TROPES BLANQUES A KAMTKATRA
Londres. 15.—El periadic
Moscou "Pravda" diu que alta
confirmat la noticia qtti en els
combate sostinguts entre les
tropas de la Rússia blanca i les
soviatiques, han triamfat aguas
tes dares a Kanaxatka.
Les tropas boIxevistes s'han
apoderat de Petrotosk, capital
de la peninsula dr Karnixatka,
havent mort en els combats
general ToIjakoff i el coronel
Betzkareff, capa de les trapes
alanques.--Havas.

EL BOICOT DE LA FEDERA.
do AMERICANA DEI. TREBALL ALS SOVIETS

Washington, 15. — Telegrafiea de Nova York que la Eederack', americana del traban se.
g ens l'acard ja cornunicat. ha
nruenat als sindicats afiliats
que declarin el boicot als So-

viets.
Anuncien a inda a mas que
tole traasaeciö que s'efectui
amb els Soviets i fins la simple
aprovació del siatenia soviética
lind 'a colar a resultat l'anuLla-

cid de l'existeneia del sindicat
cutpable.—Havas.

rosti Ie 1 s Suirts 3 13
1113 aftS3

f

Londres, 15. — La resposta
deis soviets a la nota anglesa
Pi: un llarg document la major
part del qual esta dedicada a
refutar les acusacions de propaganda anti-anglesa contingu•
des en el document del Ministe.
ri d'Afe r ; estrancrs britànic.
Declara la nota que la Gran Bre
tanya s'Iba servit en aquesta oca
sia; d'informes sospitosos.
El Govern britänic, din la no.
la, ha judicat aecessati per juslif.ear ia tramesa al Govern deis
soviet s d'un utt imatum formulan t amenaces de ruptura al-ludir tes elänsules de l'acord comercial, alnenaçantlo amb
anul.larnes en el cas que el Goam i rus lesioni eis interesaos
dels súhdits brilanics.
El Govern deis Soviets no pot
per menys d a f er notar que,
upar/ liP i3 O que relereix a
la qiiestiA dels vaixells pesquera
que aera tracia:1a mes tard, el
Govarn kit :tato no ha citat un
sol fat p p r iirovar (pi(' foren lesionas en 11111, 11'11111 OIS irter0S"
So3 ltels sahrl its hrit n las durant
el periodo transiiorrogut des da
la SigleW‘Int eIC l'acord cantar-

Radio.
l'N DISCURS tsE TitoTsba SOBRE LA GHANDESA
•
RISSLa
Moseou, 15.—En una reunió
comunista Troieki ha pronuavial un discurs en el qual ha
itaalurnt qua no ai tares que en
el moniato :saleta! Itaissia
fam i eniVnlies. tota vesp;Iilit quo o s ;roba al eap
tolas les IlttMrui9 iii nuM i seria
ha qua l'ara Irionifar la revolti,

MORT DE L'EX-PRESIDENT
DEL CONSELL FRANCES
SI. FREYEINET
París, 15.-11a mort l'acadamic St.
Freycinet, a l'edat de 95 anys.—RaParis, ra—Avui ha mort Fex-president del Censa francés, M. Freyciuet.-11avas,
LA CAMBRA FRANCESA AFROVA L'HORAB.I D'ISTIU
Paris, 25.—La Cambra ha aprovat
avui l'establiment de l'horari d'istiu.
L'han oficial será avançada 6o ininuts.—Radio.
Paris, iš.—Cambra deis Diputan.-Cop tinua la discussió referent a latera dada. L'article primer de resaltatat prnjeete de Ilec en el qual es pro.
posa davançar l'hora legal en 6o minuts, és aprovat per 278 veta cuna a5o.
Per últim, la Cambra aprova par
246 contra 253 voll, el conjunt del
projecte, establint Ibera
vas.

DiMeeres 16 de troig (. 0 1023

LA PUBLICITAT

Els

Teatres

GOYA.—Cecile Sorel-Albert Lam-

VISITES

ten. "La Dame aux Cameles". dc

Ahir visitaren l'alcalde:
El governador militar senaem
Carlos Lozada, l'illustre literal
senyer Angel Guimera, el senador senyor Josep Monegal, el
eransol d'Espanya a Estoeolin
senyor alagnus Nordbock, per
Iliurar-li un Anuari de Suècia;
el diputat de la Mancomunitat
senyor Josep Granye, per parlarsli d'algunes dificultats que
es troben en l'extraeci6 de fems,
i els senyors Bastardas, Ruiz
Porta i Gran i Sala, de l'Associa

Duraas.

Alees vesjadcs he litigat ocasió de
parlar craquesta obra, que malgrat
tot el que se'n pugui dir en contra,
cincele:1a i emocionará mentre el
món rae nión, i el eentimentalisme
V.1é3 o raenys asas o més o menys de
papar d'es:rasca Iligui d'una manera
vivent el cor dala bornes i de les
dencs.
"La Dama de les Camèlies" és allá
ene Hcraci en diria els "ovi gcmini"
tiel seu rara; es la primera i potscr
la millor de totes les comèdies del
seu saranna. Tosa l'epidermis del teatre modern, del bí i del dolent, podrican dir que surt de "La Dama de
".
1CS
NOGe-ltre.3 ens rnirern aquesta peça
una
joia
del temps de les avies,
córn

ce= un ventea' o una tabaquera, amb
tot el mal gust i tetes les gràcies del
seto ternpz; amb ;mulla miqueta de
patina que la fa adorable i que li dana el gustas de vi ranci.
Per aixó em sap óret: veure "La
Dama de les Camelias" amb vesta
Cara. Recordem una negada que la
companyia d'En Mar:inca Sierra va
veztfr ele, personatges de Dilatas a la
moda del sreou imperi. Recordem un
admirable raerinyac de vellut negre
ene du:a Caterina Barcena en aquella escena famosa del joc, que li venia que ni pintas.
Es una lastima que la Ceeile Sorel, que es preocupa tans de les modes i C1S vestits, no faci una Mar1
garla:. Gautier de 1854.
En la interpretació de l'obra, malemoiselle Sorel no ens produi
equall mal electa de "Le Misanshrope". La banalisat, el sentimentalisme
halIctinesc de "La rama" esta nods a
"la portée de tout le monde". Margarida Gautier ds cl sillabari de les
ectrius de fama, éa la figura que EC
saben, per cap dels dita i la fan
mig adormides.
Una mica de mal efecte prod,uien
els rones apassionats de Cecile Loa-

ren Albert Lamben en els moments
de calma dchtava sentir la sena bona
veu; en els moments &amarles semVaca un aficionas.
Ravet, en el paper de Mr. Ducal,
exteLlent i de primera.

s.
TEATRE DE LA CASA
DE CARITAT
Dijous que ve, dia 17, tindrà lloc
al Teatro de la Casa de Caritas", del
cirrer de Valldonzella, la tercera
de les cinc sessions inmigrarais de
poetes cztalans del "Teatre deis Poetas". Anirà consagrada a Costa i
Llobera i comencara, a les sis de la
tarda.
A la primera part es recitaran les
poesies immortals del Mestre, per
Mercó Nicolau, Rosalia Rovira, Joan
Curnallcs i Angel Revira. A la regona part e: interpretaran plàsticament,
emb decoras de 3,1aurici Vilumara i
Salvador Alarma, els poemes "La
Caneó de Na Ruixarnantells", per
Betalia Rovira (La Boja del mar), i
'Les Dones d'aigua", per Angel Rovire (Beli Pastor) i Joan Cumelles
(Raiscle). Per aquests do; poeir.cs
esconificats Iti heure melopces sobre
populars, ordenadas pel mes
E. Lambert, i la direceidi-trc
Cerera! dc Fespectzelz anirà a eirrce
¿a Jure? Massó Ven,es.
Ea d'esperar que l'énit que ha coree:a les ducs seasions anterior; coronará tznalze nquesta per la glória
del gran porta a qei va consagrada.
La darrera secsiä del dele, o
11 C;tle, en:re consagrada a Marearan,
per a la qual es preparen bolles noveteas, oue esteva assenyalada per
al da. 31 de taran, essent la ¿lada de
Cnrptif, tlndrá lloe cl dinfalte de la
razteixa semana, o tagua cl dia .2 de
pene.

CRONICA DE
CULTURA
LI NIVERSITAT LE E.IIICELONA
—El director ds l'Escola
d'Arts r Olac., ilagnesta estata t

Ea remes al rector una serie de
memòries lic diferents cursos
des t inades a la Biblioteca Vaticena.

—El rector de l'Universitat
d e bajón ha romés al rector un
cartea anuncian t un; cursos de
trances pela esludiaeLs cateangere.
—al. O. concerlint l'eseedentia a Ea Jesús Labay auxiliar
de l'Escola Normal de Mestres
de Lleyda.
—Ha estar numeral amb ca
deLmtiu En Pere Calad,-rácte
direator de l'Eeeola graduada
de nois de Piara i provisionalsne ..st E.a Lunaventura Lacar e n t er per a l'Escola graduada
d'Almaselia.
HOMENATGE A Sial° GOMEZ
A L'E:SPOSICIO D'ART
Demà (tijous. cha 27, a les 5
de la tarda, es celebrará en el
Palau de l'Indúetria del Parc de
la CiudadeLla tExposicia d'Art.
de Primavera) lacte ii0111B/la'.ge

al gran artista Sima Gómez

amb la lesaura de ja biogratia
lis l'arlisla per l'eseriptoe La

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 15 de Maig de 1923

Del Municipi

2. ESTAT DEL Talft'S A CATALTJNTA A LES 8
DEL 1dATI.—tOtaerLacenna de la Xe , ea faele.roldgiee
catalana, coniuntenaes per teman):
El del as mig nuvol a la regló costera i sud
a l'interior. Les pluges de les darreres 24 llares
han Wat intenses a Barcelona i Tarragona,
partieularment a la Maresnsa (R.e, milimetres a
.Arenys).

L SETUACIO a711081r87/0dA' GENERAL. A LES
7 DEL MATI.—(Obtervateeno dlleope, Noid 14/efea
rebudes par frisara/se iertml lile):
Les abixes m'entona d'Anglaterra ven p4t -I
dent lentament importància, persistint aneara
els temporals del Sudoest al canal do IA afanega i nord de Frenen. Hi ha un mínimum secundad a Austria. arnb algunes pluges isedades a

l'Europa central.

ció Protectora de l'Ensenyança
Catalana, per invitar-lo al repertirnent ele prernis del X Concurs Nacional d'Història de Catalunya i I de Geografia, que se
celeMara el dia 21 del mes que
som, a los deu del matí, a les
Cases Consistorials.

Amb les formalitats d'habitud ahir es possessiona norament de l'Alcaldia el sen s-or
marques d'Alella, acabant Cae.
tuacid accidental del primer tinent d'alcalde senyor Maynds.
Tambe es possessiona del seu
càrrec el comptadoa municipal
tenyer Eduard Euxaderes, que
sofria una greu malaltia.

vICNI's stil'i,ttIOltS Å 11.11;CELO:j/S.. -00,,diapes

Direoeió:
Velocital 'aletees per segon:

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIV ERSITAT DE BARCELONA
Flores d'observa:da: 7, 13 110 hores
Earämclre a zero i al Mvell de la Mar: 761 7, 7616, 760'8. — Termennetre 160. 166,
Termärnetre humit: 130, 19,1, 130. — Humitat (centäsimes de saturació:,: 69, 56,
74. — Direcció del vent: S., EZAV., — vela eitat del vent en metrea per scgon: 3, 5, 1.
AltUCÜ11111h1S;
Estat del cel: truasi tapat, quasi sera, nuvolús — ClaSee
nimbus-cúmulu s ; cirros.
Temperatueed eri.remes a l'ombra
Maxima: 1; S. — Minima: 129. — Oscil.la ci6 termornetrica: 49. — Temperatura mitja: 153. — a'recipitaeio aisuosa, des de mes 7h ones del sha anterior a les 7 hores slel dia
la data: 90 miltriscares. — Recorregut del ven t en igual terrips: 133 guilaa.s,aes.

per al mes que ve.
MOCIONS

A la Comissió d'Eixampla
entre aires, s'han presenta!, les

cara municipals.
SUBHASTA

A la Tinència d'Alcaldia del
districte V, el dia 22, de dotes
a una de la tarda, se subhasta_
ran tots els objectes que In ha
dipositats procedents de troballes a la via pública.

AVIS
Fins al cha 22 del mes que
tan

a la una de la tarda, s'ad-

metran al •-Segociat Municipal
dlarbanitzactO i Reforma proposicions per al subministre de
25 plagues de retolael6 de carteas i 98 de numeradas de cases,
toles de ferro esmaltat, que
resten un maxins de 86750 pes-.
setes.

DE L'EXPCSICIO UNIVERSAL DE 1989
Amh moliu del 35 aniversan
l'Exposiela Universal de
1883, diumenge, a les onze del
ma te, la Banda Municipal donara un roncert davant del monu,
ment d'En Rin, i Taulet.

UNA INSTANCIA
S ana presentat a l'Ajuntament
una instancia ainb els corresponente pialas, sollicitant coneuir un edifici de . caracter monumental destinat a l'Orfanal
Ilibas. L'edifici s'ha de construir a la carretera d'ilorta, al
lloc conegut per Can Basora,
AVIS
Per asabenter-los d'un ascumple que els interessa,
serviran presentar-se a l'Ajuntarnent, Negoclat Central (quintes), avui, de (lell a tretze, les
persone
que a continuació
e'expressen:

Pene Anal Galeta, Alfred Anchca tIbaisez, Josep Brau Vizcarro, Joan Casanovas Cosell,
Francese Castillo Jaume Corcoy Juanola, Francese
Esoolas (Jarrita, Manuel E rguerra Sailla, Caleta Franquet
anglas, pat s Gil Lusalla, Joan

Gómez Nadaba, Tomás Gámez,
Liude González Ibaifez, Antoni
Laspalos Rivera, Jaunie Millares Mayora, Julia Peinado Huerta, Ramon Pena Sernet, Itamon
Parez Clemente, Constancia Perla, Alfons Parez Gil, Joan Parea Paniagua, Pero Plins Falseegas, Jcsep Prufa L'harta Víctor
Rande :;avarro, Ramon Ripoll

Mili Elite.
a-cabads la sessió homenatga,
la Landa Mimic.nal executaaä
mags sins cosa:e/d. de música

Gil, Julia Rodriguez Amaro,
Francesas Paloriguez Murillo,
Francas,: Canroma Ramon, Anicet ¿oler Fayró, Josep Soler
Tuigbert, Joan Suau Mora, Ra.

alernenya.

mon Suirrt flog.

i-uttrin gteru :111.1,e, a ¡os O té{ Intit
100t,
250, 500,
S, WSW,
1,
3,
Plata de ntivols a 1,245 nett-es. Stratocarnulus

Altitud, nutres:

LA COMISSIO DE CULTURA
Aquesta Comissió ha acordat
proposar a Lasjuntament que se
cedeixin a la Federació d'Esgrima de Catalunya els jardins
anexes al Palau de Belles Arts,
pergue s'hi pug,um Celebrar els
Campionats de Catalunya d'Esgrima que s'estan organitzant

rer de Borren, entre el, de Consell de Cent i Aragar i del correr de Consell de Cent entre Ungell i Viladomat, i que es coastrueixi la claveguera del cerrar d'Araga entre Urgell 1 Borren.
Una del senyor Prim perquè
es colloquin bancs de pedra a la
Gran Via Diagonal, entre el correr de Balmes i la carretera de
Sarria; que s'ordeni a la Companyia de Tramvies perque aparas les juntes de les N'lCS, CLIs
procedeixi a la i m mediata explotada de les linies que te concedides, que retiri de la circulació els cotxcs en mal estat, i
que nonata admeti en cada
tramvia el nombre de passatgers que autoritzen les ordenan

L'ASSOCIACIO INTIMA

DE coNcEnTs
Ha estat tan gran i frene l'exit
assolit pel Quintet dz la Haia ea las
dura eessions que ha denat a 1 — Ascociació Intima de Concerto", (ate
són mollea lea persones que han collicitas ingressar a l'e:mentada entitat per gaudir de las audfeiona ene
resten i que tindran afecte dime.cres
i divendrea de la ces:nana que erren;
una d'anuestee cessions cera dedicada
a la música holandera, gene cancouda entre nosaltrcs, i la darrera, la
ibdrica, que donará a caneixer en
primera audició un quintes d'En Turina, un quartet d'En Cuccó i un altre d'En Zamacces; :mutis darrer
guanya el preati ä la Festa de la :dasica Catalana.

Crónica Social

POSSESSIO DE CARRECS

següents nmeions:
Una del eenyor Sansalvador,
pesque e; procedeixi a la construcció de- l'empedrat dei cor-

La Música El lector diu...

1k38013.1I0 3 111.3131 J8 111-.

mica )olicatio
TERCERA LLIÇO
En aquesta lliçó, el professor Rocaselano va a revisar eis reparts que
existeixen entre les propietats catallítiques de moltes materies i l'estat colloidal. Es cancix ja de temps la importancia que té la superficie del
catalEtzador en les reacciona ea
les quals intervé; hcrn diu caoe
la velccitat de reacció es fundó de la
superficie útil en prasencia, is a dir,
de 13 sena estructura. Així se sap la
diferencia que hi ha, per exemple, entre el plan i en láminea, en filaments o
esponjós, i es parla també de la notensitas d'acció que te cl plati a l'estas
conoidal. Les coneixances ciemiriques
que es tenen fina ara de l'estat co!leidal no tren centráries a aquestes idees;
hom deia: ja que la ferca catallitica
d'un cos és :unció da la superficie, i
par tal del grau de divisió, les acc:ens
mes intensas dc coscas que poden presentar-se a l'estat collaidab seran d'agudas a la micella, partícula den 07drc de grandaria in! isitmirnal.
Cap cxprrimentació, paró ato huela
posas do manifest que aquel] augment
de forsa catallitica fos daga: a 13 conotitutió del ces cera a tal celicadc, i
per tant, cercar una base d una
mejor objectivitat. A més a na!:, tenint en compre la constitució de la te:cena, que no és solament ala partícula, sinó un sistema cemplexe. la tendencia, diriem lbeica, que porta a relacianar aquelles accions desapareix.
Pe: tal d'aclarir sonest pum de tanta importfmcia científica i industrial, el
doctor Rocaso:ano ha reali..rat
junt d'invesligactons, les quals recen
a resul:ats heu difinitlus. Seguint un
ordre cientific rigorós, els scus asselas
han vereat sobre mate,ries de constitucló molt senzilla cono l'aigua oxigenada: hcm sap la influencia que té sobre
la velccitat de la sena dcseampoaició
la presencia de catallitzadors tals can,
el biòxid de mangarela, ner e:emplee
cal, aixi, observar leimte que ii produelxin les meterles en estat d pseudc-d:ssalució. Per crais t atar . lio ha uaat
també el, ristemes colleidala mes senzu l la: el palladia-rol, el platinc-sol, SIcera.
La qüestió queda situada de la segiient manera: els efactea talan:tics
de les meter:es en usas colloIdal
e fectius en tant aquell estat perduri,
de la qual cola se n'erdevé, que éSS"lit
la intensi t at del mov iment brownia,
efecte cte l'activitat caitmidal, és a dir,
de la puixança del periodo evolatiu
del sistema, hom pot tenir una possibilitat de constatació quantitativa reportant la veloeitat de descompeaició
de l'aigua oxigenada atolla la internotat del moviment brownia. Fm aqueas
sentis l'experimentació esdevé possible:
la veloeitat de descompas:eió del pe -òxid d'hidrogen és una dada d'obtenció
relativament sencilla, la meaura de la
intensitat del moviment brownia, segules el cura de les part ícules. també
s'efectua ; cal salament cbtenir un man i mm de puresa en les substAnclea, i
anuest problema, sí orle es ben difícil:
cl treballar, ner ex/arias, arnb una
aigua tridestillada, obtinguda en un
aparen de vidre—idhut de Jena—pertaria a molla motu; ca l usar alanhins
d'argent o d'or i oblerie espeelalmtnr,
la carincia de matèries 0rd:ti:aura.
Tota la reatare técnica relativa a la
forma-o:6 de la mieelle liti d'éaser seguida tambe arnb un máximum de
Cura.

Eis resuitets que el prosiae s Rn-

casclana 1:a °Mingas sea ben opoaats
aquelles ereenccs anteriors: mesurada la in.ensutat del moviment brownia
en el pal-l ad r o-sol i en el platino-sol,
rzsulta éster melt mes gran en la primeza ; no obrtant, el peeer cosallias
del platina-sol ea tres negades majar
que el de l'altre; dones la agitada
browniana no té cap relació atnb el
poder casal-lisie Per6 un altre resultat
hacia de portar eacara mejor Ilum
hone sap que l'evolueió de l'estat celloidal pot esser retardas marees a la
presénda dc substancies estabilitzants,
i calia esperar. per tal, me: la major
intensilat cata:Hija seria la d'arman
g is:rana que tingués assegurada una
mejor durada en la seca activitat collaidal. Els resultats han 1110Strat ben
eltrament que la presencia tic las atlante:nades substancies estabili;zants proemana fins i tot un devallamem en la
força catallítica; Fessabilització, encara, obtinguda mitjançant la tria deis
facsörs connenients cn cada cal concret, ha portas a resultats
Les canse:lile:in:es que es derive:,
el :aqueo:o {eta CSlUdi1ti tan minuciosament i rigornearnent pel proftsser Reasolana, són iateressantissims. De primer antuvi es van que el fannen de
la catanisi no pot titear-te ea ast tert. :ny fisie; rut. aixi, a33.ajar d aplicar
eis trcballs de Sabaier sobre sistema
hemagenis, els gneis porten aceions
Cordre purament qdrait, als sistemes
miercheterogenis. El destor Rorssolano
ha stgaii zixi aquest catan: el d'estudiar les acciona catallítiques dels Colloides en un terreny exclusivament quírMe.

En el cas dels clettrosols de plati, per
exemple, en dispersar armen matan en
algas en forma de plati- oxigen; influix l'catig,en en la catalliai? L'expeditarais:oció ho mosaa aviat: olecnint
mieelles mis carregades. cada cegada
d'exigen. la força catallitica augmenta segens alguna Ilci, que és encara
deanoneguda. Per ahra banda, recollint
el aegre dc piase nreeedent de la eragulació del celloide, el poder catana
tic cantinua tenia una intensitat igual,
acre si abans sha partas a la temperatura d'uns 450° C. el poder catallftie
canalla. Quin ordre de transframaciä
batirá pagut ocórrer al plati per mudar-1i la seva caraettrística? hiclubablement que es tracta de la perdua Je
l'oxigen del complexe que constituia
la micella. Operara ami diastasses diferonts, l'oferte catelli oet continua
adhue despees de la seca coagulació si
ha estas asacilida mitjançant un calar
mederat; rier ò si els fen6mens que
provoquen el final de l'estat
destrueixen radié el sistctra
xe, el poder catallitie es finit.
Tots aquests iris porten a conclusions
importantIssimes. peró indulaahlement
la de majo: interés rau en el les dh a .
ver de cansiderar la catallisi com un
fen6men de naturalesa esseatialment
qulmira. cnincidint amb els resuleats
al: gneis han arribas altres investigadora.
El deeter Rocaselane nh s'ha tantental ami aquella eenstatatió: ha ima.
ginat rana teeria relativa a la toratinitió de la micena, la qual permet d'explicar no solament els efcctea eatallítito. sinó tots aquello que es refereixsa
a l'easat collnidel i la seva evolutia.
Suposa la miren formada per un nueh d'estructura triatallina, constituint
la part central, al seu entono hi ha
una primera capa formada per atorn:
¿ 'exigen amb una distribució dr eirreetam tal, que es traben a reatas i6nie
el eeemeix un ultra pis contenint 3tnms
dlidregen, i finalment la cana més externa tonatituida per hidrenilions.
Beis certament, agente cenas:necia
és molt hipotética, pera la seva fecunditat lz velera lateare-are.

Pro Vi o n o o l furor; iiro
e; ?Mg
Ben aS, iat podrem veure la tasca que
:canteara la Comissió Pro Monument
Funerari Cifre el Filb, la canstioució de la qual sala ver.iicat la pess

(Les.
La bella idea da censtruir ua sarcialag per En Cifre ca Pilós, pervinguda del prcfessor i a a: :ratas de la
Ciaste cl - ti.v.2,ria de Catan:aya del
Centre Autoncurnata de Dependents
del ecantre i de la Indústria, va prenent forma i arebara, a no tardar
gaire, a ésser una nalització. Fa goig
de reune, tanmaleix, la simpa: je i ajut
que e:5 inlefitdors Lata trobat en el seu
carni Corganització. Caldri nomer, que
anuest mate:x ajut i simpatizo el pugu:n trabar en els cie.adaaa de Catalunya quan seda clemani ei sza ajas i
conperació. Ecoem scaurs yac no sera
trabar-lo. Km ambas a un
punt san:Alta: per les coses sereerables que fa qua aques.a idea s'acciin ami una simpatia sUogniar i amb
un emer Malos. Malgrat las contraneefts que es paguessin presiuir, quasi
g...saricin a ai.,mar que ha da rea:xir
d'una manera e4.eadida i encorztjadzra.

Ldn una garantia d'aix6 que diem,
el fot de brillar pari de la Comissió
Ud grapa: Ceaatats de malo prestigi
dan: la cada nacionalista i cul.ural.
lleu's ud com ha estar canssituida
l'esmentada Cern:ssió a presideut,
r,e Cubas, protector de la Claman
cl Hister:a de Catalunya del Centre
Autononnsta de Leperidents del Co-

mere i dc la laclUsaia; vice-president,
1 rancese Carreras i Candi, per l'Academia de Bailes Lleires; Josep Da1505 . pel Centre Excursionista de Catalunya; Joan Ruiz i l'orla, per l'Assoc:ació Protcctcra de nEnsenyanea
Catalana ; vitealo. Fromcesc Puig i Alicata°, pel Consistcri dels Jocs Fio1 ala; Frencesc Carreras i Caudi, y en
J'Alerten Barcelení ; Jaume Mini i
Marull, per FOrfeó Catalá a Paldiri
Nahofa, per Acció Catalana ; Je ep
Riera i Puati, per la Unió Caseta:esta;
L:. Torras r Uilastres, per Futial Caab
Barcelana; Rafel Nagueras r Oler.
per l'Assoc:ació de 12 Premsa Cara.
laco ; Ottavi Saltor, per l'Assciiiació
Catalana d'Estud:ants; Lliga Reg o naIrla, Asea:tia:A d'Arquitectes, Cercle
1: radie:ene:jata, Esquerra Ceta:ana i
Lllga Espiritual de Nostra Dona ne
Montserrat; Secretaria, Sacció Per/llaneros de Propaganda Antouraniaa
Centre Au.onomiata de Dependents
del Comere i de la Indtiotria, reirevr.ada pel sra president En Drenérice Carrové i Completaran la
Comiss:6 els semors Tcraol, Verret i
Pepe. uns deis entusiastes idciadors
Caquesta tasca.
Dijems es reunfra aquesta Comissi6
per tal de procedir tot ;emir( a la
reraptació de cabals, estudiam in manera mes räpida i efleae.

Els Pomells de
Joven tut
EL P DE J ENTRE rLäRs"
Diumenge einem, a la tarda, els infanta del Pomell de Joventut "Entre
Flurs" qt:e dirigeix la senyoreta Eulela Torras donará una sessió de caneons amb gestos, ene promet ésser intereosant.
La sessió d'infan t a de l'Orfeó Orac:ene per a cerrespandre als petits
dansaires, camera una part
canenna del san extens repertori.

LA VAGA DEL PORT
EL CONFLICTE S'EXTEN A
TOT L'AIIT RODAT I A ALLUNES FABRIQUES
El Sindicat Unte del sam dels
latina ports, davant de la decisid dels patrons de ¡s'entejar el
incaut, van declarar alón la
vaga d'aquella secció, fent arribar aquesta ordre a tots els establiments, quadres de carros i
altres Loca, on des dei madi na
tun fou general.
Davant l'impOssibilitat de rebre les primeres meterles necessaries per a la seva indústrla, ea veiere.n obligades a secundar l'atur algunes fabriques de telxits i del ram de l'aigua, taxi com alguns taller; de
serrar fusta.
Com era preveure, h. Mame
ren inciricrils.. El primer es registra a dos quarts de set del
matt a la plassa d'Espanya per
intentar un grup de vaguistes,
qur dos carros carregats de ver
dures que comen d'Hospitalet
s'entornessin al lloc de la seva
peoccdancia. Havent-sli negat
Hurs conductors, va originarse un petit avalot, obligant a
intervenir-hi la policia que va
engegar alguns trets a l'aire
per tal d'esporuguir als vaguistes que fugiren tot seguit,
essent detinguts dos d'ells i
portats a la "Jefatura" de policia.
Pot dir-se que l'atur en el
ram de transports fou abrir absolut. Per aquest niobio vagaren tamba 2,000 obrers empleats a l'Expoeició d'Indústries Eleistriques, eo que don ir
peu ahir per a suposar que seria ajornada l'inauguracid de
l'Exposista del moble.
Aleuns rericdies, davant
possibilitat de que s'el; acabi
el papen, van preguntar al (locernarke si els lacilitaala miljans de transport per al paper
que lean a ties estarioas, El
senyor Reventas va respondre
que 13 seva missió era solatwist prategir als que volguessin trebahar; si vostés iroben
qui fassi el transpon je sis facilitara torees per a "arolceirlos.
alANIEESTACIONS DEL GOVER NADOR
En rebre el senyor liaventeSs
als periodistes a primera hora
d'aquesta tarda digue cine no
sabia de la vaga mas g ua el
que nosaltres sabiem ja. Un reponer va preguntar-ti si eslava enterat dels fets de la plago.
d'Espanya, esmentats sbans,
respenent nue tio en sagia fea.
A instancies d'un altre pe nodista iligu que. hacia confetenciat amb els obrera , res mes,
tancant-se en una reserva ab-

soluta .
EL CUTIS DE LA VAGA
Els (s'a p ere van aeguir vag.ani.
durant tol el dia, sense que in S
promoguessin nous ahalets. Els
estelas, socials dels sindicats
es regeren moll coneoneguts,
cornesiant-se en tons energías les canses de la vaga. L'iris
presei6 general era, de que si
a'arreglava d'avui a densa,
s'anirà a la vaga peltre'.
Ahir abanderaren el treball
els obrers de la rasa Miró i
Trepat—secció dels tranviesi es diu que els empleal a dagu sta cotnpanyia testen ordre
dr secundar l'atur al primer

avis.
Els patrons, carreters Cele-

el mal' una renterancia ansh el Delegas regi del
Treball i a la tarda en celebraren un altra amb ei senyor Reventas ignorant-se el resultad
EN LLIBERTAT
No havent resultat cap eärree coneret contra el detingut
Joan alontejo Arranz (a) "Chato" el Jutjat del Nort, secretaria de N'Artur Ciaveria ha decretal la aova llibertat.
UN ATEMTTAT FRUSTRAT
Abir, a les nou del recline,
uns aesconeguts que S.C3 n.5Vell
al catres. de leS Corte Catalana, ti:1cent a l'estacia de Mas
gbria, asaltaren sin carro d'en:cembrasies que passeva, matant el cavan a treta.
So suposa que es Ulula d'un
atemptac canina l'eseombriaire
alassip Tiulans, que Surtí
braren ahir

AnOPL.IYS EN LA lar

Sr. Director:
Li beil aljez transcrit als,jr per Cae
Las laolcieviia, co una malzva rasa

reés Pastara:no que na pas liraerlecu•
lar a:ernirfat, renovà la indignes:6 que
cutre des patrio t es cameleas:. ;rodea
rea les protestes enastes per algues Le.
tan en aquenta iaterezzant sacció del
rastre diari
Car hales ach que Os tan mamella
ser:san:Ras (j'ala:1ns eatslaas,
aa
esina la hiaesia pacifista Catee ca teli•
tor de tureasets assexuats, euro:v.3 en
roa:timen: sc:a la bandera efe la
tria, que el brag,is cocotal A
: .10r d'nn
:avió en la nia que el ferreny respir d'un
meto: aeri que hauria d Caca: neme
respir dala catalans patrio:ce no els
deixe dormir.
Val a dir que nasaltrce, patriarca de
tota la vida, tarnpoa no hävern dormis
durant aquestes vesprades de provee
avietég ies, lambe hauriern cc:mares la
pretesa dula cUtzdans afcminats :1
Pase causa llagues es:ea la del nestre
inscmni, aitcò er, Que elS avions que
ere= el cal de Catalunya oórr cuela
cSpanyols.

Nortes aixis pot treure el son, deu
treure el sor. del asada_ Nornés
pot i deu revoltar. Pe r. tal com per a
nösalsres, javes patrioses de Catalunya,
el soroll dels aeroplans en la nit, sera
un bell soroll, que ene de,..rard darusie
nmsta rerosadcmnt que mal luan sera el
deis motors aeris de combas o de
täria, guaites a la fi de la pan i de la
independiacia de la Patria.
De:leida será l'hora que podres der.
mir bresselats per la ferri tonada dels
nostres avisas! Bandegem del cosiat
nostre aquells eui dels vota nocturns
nornés en senten el soroll i no n'endevinen el trágic perill.
Josep Llopis, Lluis Flo i Rigau, etc.
(Segueixen les s)gnatures.)

PALAU DE LA
GENERALITAT
COMISSIO D'EDUCACIO GENERAL
SERIE DE CONFERENCIES A
LES BIBLIOTEQUES PCPULARS
En la darrera reunid que tin.
gueren les senvoretee bibliotecaries de la Mancomunitat de
Calalunya, manifestaren el de•
sig que a les Biblioteques bi
fossin donados conferencies so
bre els ternes que poguessin
convenir mes a cada localitat.
Acollint aquesta iniciativa, 'la
Direceid de Biblioteques es posa d'acord amb la Cornieeie
d'Edneactó General per a organitzar uns cursets tecnics que
han començat de donar-se

aquesta primavera.
A Sallent, davant d'un públic
competent i isaeollit, el senyor
Retad Campalans dona un curs
de tres Ilieons sobre "Treballs
den; metalls - , els dies 9 i 10 de
maig.
A. Pineda, el senyor Salvador
Maluquer dama un curs sobre
"eitestions maritimes, en especial relacionad a s amb indústries
de la mar i pesqueries en altres

paises".
Les dues prim e res eonferan•
cies foren donndes els dios 10
i 13 de maig, i eera

donada el dia 20. El palie les
segueix amb raelt d'interès.
Ele dies 19 i 20 de maig. el
senyor Campa l ans donara a !a
Biblioteca cie Valls un curs teas -de elemental 'le mecánica.
EIs senyors Florneca i lauarte

donaran a la Biblioteca de Les
Borges Blenglies un curs
thria de Catalunsm, els dies 27
de rnaig i-3 i lo de juny.
A la Biblioteca de Cene! de
Ma r . el senyor Llnis Guitart do.
narä els dirs 26 27 de maig 1
3 de jimy. t r e a eonferiincies
tire 'EI ciittiu de la vinya". i el
sen y or Joan '-; aient. a la B:alleteri dra Venden nn (-tus sobre
"Parla niOb itt de Volivera", els
elles 24. 25 i 213 do
A mes osean en prepararia
uns cursets sobre "Embelliment
de !a p is-Murria en els oficie risai sobre -Ilisteeia de l'art
com a base d'un esturta de l'art.
ä Catalunya i prineinalment a
Pa sneardr. a lee Biblinteques
d'Olet i Figue s es, respe e t i vamert. els ¡va l s seran donats
durant aquest mes.

—O-La CensiSsia d'EducleiA ni"
p eral organitza unes coeferanries d'humanilats rom a emir
plement dels curses damunt
dits: tina a Valls , la gua! eeirä
a car e e(' del senvor Ventura
(lasco!, i una a Can'et de Mar. la
qual será dallas t e pel poeta Josep Maria de Segarra.
flemas. la Comiss'a te en prepareció unes conferanciee gabre
higi e ne. tractement de mislalti
pissricultura, a la Pobla de
Lillet.
_

E!

i c1113idieMa

El senyor marqués d'Alella, alcalde de Barcelona, ha repartit als nene
ansias una My :tacita per a un ball de
gala que donará denta dilema, dit 17 ,
als salons de taca seca, ami metilo
de ccmplir anys el rei d'Eseanya.
Aquesta Mieles:va ha donas Roe a
tala chic d'inciden:3 d'un pUttoress
pu)at, que has fa la pzioul:u0 iruisi6
de reglaras: i readirters nueras

',eme

9r,
Dimeeres 16 do maig de le23

LA PUBLICITAT

Consigaatari Companyia Trasmediterrenea.
Velar ¡taita "Giovannino" de
Propriano, amb carleó.
'Vapor cspanyol -Vizcaya", do
Valencia en liase Amarrat moll
del Rebaje. Consignatari Ibarra
i Companyia.
Vayor espanyol "Cabo S. Sebastian", de Sevilla i escales,
amb carrega general. Amarrat

EL NEN

Jordi 3enie1 ì Busquets
entornat al Gel ais tres mesos de sa naixença
Els quo Pony oraran: pares Josep Denlel i Maria Busquets, germana Mariiu
3osafs, avis AAten ea CraelIs, vidria de Deniel, i Gaspar Busquets; vesevia Vietorina
GeOreZts vidua de Busquets; oneles Rosalin Deniei, Pilar i Rafel Busquets, oncles
cosins, familia tota i les raons socials "Vidna
pOZitil.. Manuel Velsi i
i fill de .ieränim Denie2, can C." i “Busquets Germans", assabenten a llurs
nraies ì coneguts tan sensible pèrdua, pregant-los que se serveixin assistir a la
casa mortuòria, G irona, 66, ari, diretecres, a dos quarts de deu del mati, per
neOmpanyar el ca elevar a /a església parroquia' de ja Concepció i d'allí a la seva
darrera estada.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

mdll del Itabaix. Consigntari
Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol -Break)", de
Ceuta, amb tropas. Amarrat
mol' do L'estació marítima.
Consignatari Companyia Trasmediterränea.
Vaixells despatxats

Pilebot espanyo) "Urci" ami)
ciment cap a Larache.
Ltagut espaniol -Glralfaro"
en llast, cap a 'Torrevella.

Vaixella someta

DE
LES RESPONSABILITATS
DECLARACIONS D'EN ItIQUELME SODItE EIt S SOGGIIS A

IV( NTE-ArtleUrt
Es coneixen els termes de la
declarada del coronel !tiquetme referent de si podia ésser
socorreguda la posiciú de Monte-Arruit.
Les afirmacions mes greus
eón aquestes:
Al preguntar-li si els bata!loas ex-pedicionaris que arribaren a la plaça de Melilla, i
general totes les (orces i unitats estaven animadas de bon
espera i Ita moral, decidides
combalre i arnb la instruceid

corresponent que es deria en els

MADRID
assabentat desprea por la

Premsa.
A la pregunta de co que s'opinava a Melilla entre militars,
i si es va proposar al general
en cap anar en socors tic Monte-Arrult, presentant o proposant un pla per a la lliberade,
diguó:

S'opinava que s'havia de sorörrer Monte-Arruit, havent-hi
un canvi d'impres.sions entre
caps u oficials de l'anti ga guarnició, citant els seus noms. deterrdinant-se exposar al general la formació d'una columna
manada per ells i Foficilitat superviven!, amb els soldats che
tots els Cossos, oferiment que
no fou aceeptat.

Vapor espanyol
Cossos, o si pel contrari, desUn altre, oferiment feu el decàrrega general, cap a Buenos crnharcaven encongit l'espaait i clarant, extenguent-se en deAires i escales.
acobardat ranim de les tropas
talla sobre les confidències roVapor espanyol "San Carlos",
i classes, i els caos i oficiais budes, que es redula a això:
amb càrrega eeneral, cap a
sanse fe ni entusiasme en ala
Una columna formada per
Fernando a`cSo i escales.
sens subordirats, coses indisquatre o cinc batallons, un reKee «nI`
Va por espanyol "Canosa",
pensables per portar kis tropas
giment de cavailcria, un grup
o174.:'Vt1. ,
34:4e.t •4:«XI.tt~e..-jre
amb el neu equip cap a la mar.
al combat, digué:
!Mugar do campanya t una liar• -Vapor espanycl "Cabo ToriOtt amiga de tots els refugiats
011e ala primers hatallons (Ve
nyana" arnb carrega general i
dosernbarearon, els de la Coro- de Mazuza i Beni-Sicar, que esträrtait cap a Bilbao i escales.
taren a Tres (c erques, ocupantna. Extremadura, Granada, Bor— Vetlles en sufragi de les animes
çual han promès llar presencia les auVapor espanyul "Capitan Sere el zoco El Arbaa de OuebdaEU UFES
bon i Sevilla, que a excepció del
ecl Purgatori: Tern de la Verga del
toritats locals, cut:tacs opa:Uvas, L tgar-a" arnb càrrega general cap
parnaltim amararen a les revea na, cosa que determinaria la
cesara.
a dos quarts de sis de la Carraca a la seva capella (Escorial, 1;53,
a Las Palmas i escale-3.
aubmissió do diles eabiles i la
orclres directos des de l'arribaGracia).
Ea breu s'exposaran tia va:tiesos
tarda, a bord dl vaixell "Barceló",
da en el sector de Zoco El-Had, seva nentralitat per al pas de
— La Missa d'avui Sant Ubald,
premia que per a les diferentes catedc la Companyia Transinediterrània,
vonien animate d'un gran n'II- la columna. Des del dit Zoco,
gories es disputaran a l'esmentat fes- arribare:: de Ceuta 1,300 irldiVidUS de b:sbe i confessor, color blanc.
siasme 1 esperit militar i acre- la columna, amb tots els sertival.
tropa de la lleva de l'any 1920. perZU Centrnazi dc la fundació dc
ditaren completa instrucció, veis auxiliars pociria marxar pal
tanycnts als regiments d'infanteria
Canfreria dcl Santisv'm (1303-1903)
que pagué apreciar en ole com- pla fine a 31oritc-Arruit i donarLES GUIES DEL FIRENEU
de Sant Qtsinti, Aragri i Badajoz. i a
IlOMENATGE. A EN rLA I
bate que allí hi hrtorté, alguns cc la ma ainb els asscljats.
La
processó
eucarística
que
si
a
Deu
les
companyies
d'ametralladores
deis
El general en cap considere
Aquesta setmana es donara al públin
molt rruents, per VattarnetiviCARRE.R.‘S
piau
sonora
de
Santa
Maria de la Mar
de
Ripoll
i
Alfons
XII.
la idea descabellada i irrealitla quarta edició del volum—comarca
tat i nombre dels rnrmirs,
Al
!non
dc
Barcelona,
on
atraca
cc
commemoració
del
Centenari
de
la
a
les
nou,
uns
quants
Anit passada,
zable, dient-li que si sabia cl
de Lamprodon—de les Gales del Pirediversos f et s. un ti • ells mereixenombre de foreas anah que conneu Cazará, del nostre grast excursio- cl "Barceló - Ei havia, a esperar eis Canfraria del Santíssim, primera a arnics riel diputas nacionalista por ' ,l- dor ¿'unta felicitació del remanrcpatrits,
el
governador
militar,
geL'arcelona,
drumzisge
y
inern,
dia
Carrei
Pia
iad:mula,
senyor
Naces
tara per a demanar-li per elenista En Casar A. Torras.
dant general, marques da Caneral Loscala: el cap de transportas revestirá grandiosa solemnitat.
ras l'homenatjaren amb un äpat, que valcanti.
manar-li las que volia el decia_
D'aquí a das meses sortirà un neu
el
ra.litars,
senyor
Pérez
Noguara:
La
processó
sortirà
a
las
cinc
en
al
Majesfic
esplendidament
servit,
(au
rant;
i ah manifestar-Ii aquest
valarn, que reatara per tilo: "La Ca: Pregunta! si rerorda les farcomandant d'Estat Major, senyor puns de la sarda. Les asseciacions es
an
sortit
y
Betel
d'Anglaterra,
per
ha
que suposava no baixaven de
danya".
es concentraren a Meeco
que
Guarra, i altres aaps i cficials de fe- reuniran ais licas que es &signaran
20,000 les existents, contesta
elegit en lea darreres cieznions e lec- lilla del 21 jung al 18 d'axercit; represcntacions de la Compaper grupa. Dintre el tample nornés es torals.
que 22 6 23,000 bornes, que les
gost de 1 0 2 I, va dir:
DE
nyia Tranamedi*errilínia, obrera del permetra l'enirada a les corporacions
Iii assistiren els senyors Josep Maria
neceaaitava per a la defensa de
Els die z 1 1 2 d'agost, segona
Port, Sanitat Maritima, Comiscan i de
irsviaats oficials que acompany:n cl
Fi i Sunyer, Josep Maria Pou i Ea- manifestació del general en
la placa contra les incursions
REUS
Policia de! Fort, san2.-or Finent, i grad oficial.
baten, C. Fages de Climont, J. Cabal-cap, hi basiert de 22 a 23.000 de l'anemia que podrien sobreEl limas Daportiu es traellade.
airunes forces deis cosaco dc SepaEn entrar la processó al temple,
Maria Girona, Clivenir.
bornes de toles armas i desa Sliges ai passat dinar-mugre per retas, Vigilancia i Guardia civil, en- han de quedar-se a la tau central les raques i Lisia Josep
J. Roure i Torrara, Joan pres seguiren dasambarrant
A l'insistir el declarant es
jugar de campionat amb el carreracies del mantenía:cut de l'or- banal eres i estendards per a lacte de ment Maynés,
Pussinyol, Xavier Fina i Cdl, Pene
(orees algun fins a 5 bata- crida a En Gómez Jordana, maaSitgeta".
es-e.
la bcnedicció i les bandes de música Casagrau. J. Vilaszcz i Pau Juny. Mt
nifestant
aquest que també el
Acampanyaren al equip gran
Les xarangues deis regiments
s'esparatan a la placa fin:, que hagl enviaren la seva adhesia el regidor de llons.
considerara irrealitzable. Al
Sobre la seva part en convernora-Jara d aficionats, pu.x. l'enVergara i Badajoz amen:rizaren el enaat el Saniíssirn.
l'Ajuntament de Barcelona senyor ses o negneiacions arab moros praguntär-se-li al declarant
centre havia daspertat un vin desunbare executant divertea cornpoEl curs que seguirà la processó
Lluis Massot, els diputats de la Manper millorar número de balxas que podria
interès.
eicieno. El ptib'lic bastant nombren,
el segúent: Plaga de Santa María, era:limitas senyors Pauli Cali, Albert aixecats en armes
la situad() o comlicions accep- tenir la columna, ¿celara 1.300
Li rartit cornenaä amb do- principahnent de farnilics i amics deis Arg :. mor:a, Placa de l'Angel, PrinRo- tables per als defensors de Na- riel combat violent. A l'insistir
ibsa1ut del Pena. qui ala repatriats, s'estaciona e la carretera cesa, Conzerç, Plaça Carnet-e:al, Fas- de Quintana i de Leen i Ramen
gare i Comes, i els 5C11Y275 E. lacro- dar, Zeluan i Monte-Antut en el acti propósit fou nviat al
ene condueix l'Estació Marítima, seis del Boro, Vidrinr.a, Placa de les
pocs minuis tenia apuntats dos
Dalmau i Octavi Saltar.
quan es rendiren o capitularen comandant general, al qual eadesenrotliant-se n efecauar-se la destantas al sea favero.
Pba del Palau, Consulat, Gran
posà el seu pla, acceptant-lo
Lipat es fin amb una bella intinsii d'ordre de qui o feien o qui
Co gala no agrada al públic filado-, las escenes de joia que horn Via Laietana, Ample, Consellers, CantaL En Pla i Carreras maniiesta que ho mana, fsíu aquestes mani- en principi, recabant l'honor de
pot suposar.
de Sitj,cs. que se les emprengué
vls N01.15, Anissacie:a i Plana Sarasa que si no hagues estat arrabassat l'acre
manar la columna de socors i
festarions:
En un autoraäbil del ces de Sani- Maria.
contra el a referee", increparalagalinent guanrat per En Rovira
En ao que es rafereix a 'Na- diant al testímoni que el portatat tres soldats malzata toreo conlo en mala forma.
Es prega a totes les entitats assis- Virgili. ell en e! Parlament s'hauria
va
a les seres ordres com a codar i Zeluan no intervingue diduits a l'Hospital Militar.
:alcrces a la collar:6 que fon
tents a la processó, que portin les
posas al sen costas; ara la seva actua- recta ni indirectament, per no neixador del territori i les caMolts deis 50idnts wribats es dirifara al -referee, els nostres
bar...leres i insig,Mcs.
cid frria d'oposició a tota obra cspa- fer-se-li cap indicació i estar bles.
giren des del mail can a les estaju g adora no pegueren fer cap
A la processoa solo asairtiran nois i nyola. A l'hara del brindis no hi Ea- al cap d'una columna da l'indi- ' El comandant Barbero, cap
avançada, acabant ei partit ciona par marxar. en cls trena mili- honres.
georen parlaments.
cat Zoco, ismorant ço que pas- de la secció dt campanya de
taro i ordinaris ja disposats, cap al
amb forma dercirable i lamensä. Referent a Monte-Arruii re- l'Estat Major de la Comandanu:it de residencia dc
regiments. Rctrcsen,'ació Cec.'ana
Congrjs
table.
EL GOVERNADOR 1 LA VAGA be ordra el dia ,9 o PO cic juliol cia general, lambe particiari dal
Eti:arislic
El resultat fan d'ernpat a dos
Pcrís
d'anar a la placa a conferen- socors, queda encarrcgat de
DE TRANSPORTS
go:a.
Les aoves que últimarnent s'han rel'organització de la columna,
ciar arnh
general en cap, que
de
la
cc-cajetas
de
les
cirtut del Comitè Central de París, són
Davant
li explica la eituació dele cas de que assentis el general
GIRONA
cumstàncies
amb
motiu
de
la
vaga
de
Han estat suspeies les Ni:tes as- moit afalagadores.
defensor; de Munte-Arruit i les en cap, al qui fou a consultar.
En cl partit del fasbal celobrat diu- senyalades a les Secciona primera, seAquzata represeniatió, integrada per descarreg,aders i carretera, cls perio- dificultats encara mes grans • El declarant s'entorna a Zodistas asuren ahir el vespre al Gomenge pasta: en aquesta cimat entre ja gana i tercera, celebrant-se a la par- amadora de Jeans Sagramentat, ultra
per a sozórrels, per haver da- co-el-liad, on se li tornä a par-Unió Esportiva Girarla" i el retorta ta una vista per juras contra Enric Es- tenir cosa a . centre d'inscripció l'Edi- vern civil, amb més aíany que mai, landre st la defensa de l'extens lar d'aquest assumpte i ala tres
del "Barcelona", va guanyar aquest
da noticies de la part del governatorial
Poliglota
i
"La
Hormiga
de
sector de la placa. Al dir-li que dies e; celebra ia junta de get2:a, que bou abseit per la Sala.
per
gola a zero.
dor.
Oro", ha (ira: pel onateix objer.te
s'havia claconaeguir dels sitia- I narals, a la qual no assisti per
LiG3JUDICIALS
Aqueas, igual que abans d'alair,
A Figueres Va tenis: llac un partit
el Toro de Sant Francesc de la Ve:dora
el reapacte de la vida ala no estat convidat.
Ei jualat *I Nord, secretaria del
rete els reportero malgrat haver ceentre el Club Esponja de l`datilró i
Ea Nocturna i el Comissariat proDeis oferiments estan assaassatjats. pievia remesa da les
Claveria, ha decretal la lliber- vincial del Terç Orde, convent de lebras una conferacia ahir a la tarla Unió Esportiva dc la capital ernarmes. li contesta el declarant bentats els que cita, per hapordar.e.sa , g .:mi-ya:u el primer per tres tra dc Jara Mcniejo, acusat d hacer l'Aísida. correr nalic de Sant Pene, 18, da amb els patrona carretera, el rever-los-hi
dit el cornandant geno
Ei
havia
entre
els
sitiaarte
inservingut en l'atemptat contra Josep on es pedra adrcear tom correspon- sultat de la qua: pcdr.a ¿asea de gran
gris a des.
dora cape indígenas arnb prou neral, soporte se li ha dit.
interès per aabcr Festes actual del
Guaca:1 i Fehp D:az, ambdós dsl Sin- ¿cr i s. En tots aquests centres as fanutoritat per a imposar-se a
EL CAMPIONAT ANGUES DE
LiMre.
C.:ten g uies-programes de l'acte que confiicte, el qua!, segons rumors, té
massa tan barrejada corn la que
tendfuscia
a
agrenjar-se
si
hons
no
LA OLTESTIO DEL MARROC
Ha
camparegut
davant
del
jutge
de
BOXA PES FORT
s'erganora
DICK
voltaba Monte-Arruit, pel que
hi dina una pros-apta solueió.
les Drassanes el president de la Coi-LA FUSTA DE LA BANDERA
SMITH ES VENC.UT PER BECconsidcrava compietament inúperació General de Treballadors, Unió
DEL TERÇ
til la gesti6 amb els das capa.
KETT
de S indlaats Lliure:, Ramoso Sales
Inaisti ei general en cap en
Al miniateri Guerra han
Londres, 1 5.-.--En el match do
Anscriós, el q.la: ha declaras imporiants
l'absoluta necessitat d'intentar
facílitat una nota dient que el
boza per al campionat atigies
ex ,:rer115 en té de la justicia, fent acuaquest esfera, puix no hi baria
Rei ha disposat que lacte de
de pesos forts, Joe Baakatt venraei.ns concretes, que amb reserva iza
mitjä d'auxiliar-los, proposantdonacid de la bandera al Tara
ce per knock-out a Dic... sunith
acoilit el hija:Ii aleshore s. el testimoni que el d'Estrangers tingui Boa en
A zioteziaTeta
en el 17 round.-1Iavaa.
Tambe el cooegat sindicalista Angel
nado
convenient
seria
intentar
aquesta Cort, assialint-hi en rePteset A FIEGOtaniietZNTe
Pestaha ira ponat a les mana del jutarIzsaar
aquest arixili, parque tenia la
preeentació de l'expressat Cos
Vaixella ertrats
ge Ulla carta ee l'abrer del Lliure, Fa- I
Xapa Ondulada Canaleta
seguretat que al rendir-se se- una Bandera i una comissió do
ced, protestant de liJr innoscencia i
Valer llana "Addaura",
lamanys 111 x 185 cm.,
rien assassinats.
caps
i oficials en el nombre que
dient que res té que veure arnis raternpBrisa, ami-, carb6.
1 75 x 120 erra
Davant la insistencia del gefixi el comandant general de
ras del "Nai de Sucre".
Vapor eapanyol "Tirso", de
neral, va prometre parlar amb
Ceuta, segons les ne2essitats
Plagues "A" de 40 x 40 em,
L'asmeraada carta, que va adreçada Cartagena i eacales, arnb càrreAbd-el-Kader. per si trobava
Xapes "B" per a recobridel servei.
a "S:lidaridad Obrera", ha quedas a ga general i 49 passatgers.
mitja hàbil dc fe: el que es dements:
Les orles torees embarcaran
disposició del Jutjat que instrueix el Amarrat moll ci'Espanya \V.
manara, s tornant al Zoco i ex- al port de Ceuta el dia 25 de!
tarnanya 120 X 120 cm.
Consignatari Ramos .
sumad.
p osar a aquest el desig del ge- mes actual, i desensharearan a
120 x 190 i 120 X 250 cm
Vapor espanyol - Saatinto" de
ASSENYALAZIENTS rEri A ¡
nera!, es se, negar el cap moro Algeciras per continuar per ferCi Barcal:Tia
Cartag. ena, arnb càrrega genea interveair. ja que era inútil i rocarril fins aquesta ciare
AVUI
S. A
ral i lb passatgers. Amarrat
fine depressm per l'honor de les
zant el vapor de Ceuta:AigeAUDIENCIA TERRITORIAL
raoll d'Espartya NE. ConsignaMADRID - LLEYDA - VAarmes eaaangoles. Al dia se- e i ras, el qua l efectuara els viattari, Companyia Tramad:temaLENCYA - SEVILLA - 8.5güent Aad-el-Kadar fina a la
dies
i
ges necessaris parque el total
/lea.
(Jurat.)
LArd,nucA
Comandancia general i va dir de les forres de que es tracta
Sccció segcna.—Univers:tat i Arenys.
Vapor espanyol "Reina VicCENTLIAL: EIÄNCELONA
que no volia intervenir, per les
queclin transportadas el dia 25
Robatori frustrad. Antara Martiocz toria" de Palo-,a, arnb càrrega
Plaça A. Lema, 15
raons expoaades.
i puguin continuar reunidas el
(par juras) i co incident per hija- ganeral i 4 6 passatgers. Ama-.
ILFORO FI Ci
Telerens: A 1646, A 848
A les pecguntes de per que no fiel] %ialge per ferrocarril.
ries.
rrat moli de las Draaaancs.
foren sccorreguts Nador, ZeEl capita general ,le la priSarrió tc.-ccect. — Llotja. — Falsedat.
luan i Monte-Arrua, si en la
DE
mera re .gió disposarà cl conveR. Esnellas (jurat).
161112331,231153umusuniumzezatsmandunumnurd912,1/IIIMU
Maca disposä el comandant genient per a l'allotjament i asSece;',-; q!:arta. — Concepció. — Une
neral una junta per tractar sistäncia de les forces durant la
onda per estala, amenaces i injúrics i
de Les
d'auxiliar a Monte-Arruit, si as- sena estada a Madrid.
lesions.
H'A PUL1CAT
sisti a ella i si aixece acta de
El personal de capa i oficiala,
a dos qu:irts de cinc
111
l'acordat, contestä:
AUDIENCIA PFICUINC115.1.
El
classes de segona categoria i
a
Nador
i
ZeQue
els
socors
o
Sala pri»irra.—Sud. Majar quantia.
assimilats que concorrin a Frieluan no tau acordat per l'alt coFrederic Vergi i Leopold Gatulé,
te de la remesa de la bandera,
mandan-wat,
maigrat
que
el
cap
ei
tos
C.
S.
gaudiran de la indemnitzaein
Id dc Frajana, Ben-Mohamed-Ben
Sala segcna. — Manresa.—Incident.
reglamentaria, i les el:tases de
autcritzat pel (reciaMaquines - Unes
J. Oliveres i J. Montané.
primera categoria i 015 indiviMelilla
per
rant, es presenta a
ESTOC en
Sass tcrecra.—Incident—Pau Crapel
dos de tropa gaudiran d'un plus
21
1Escenes de 1619)
a
transmetre
al
general
en
cap
ei
i Crdit i Docks, da Barcelona.
especial de 075 pessetes cada
l'oferiment
d'anar
amb
200
inLI
Jutjat dc Reus.—Menor quantia.—
CM»,
dia, amb cerrec al fons do MaMaquines noves,
LI
(ligones de. Frajana en auxili de
Antoni Pagés i Vicenta
terial del Cos.
ki
Ja rilaj.r part da
Naddr,
°t'orla
que
no
fou
accepEls capitans generals podran
Poen:a patriòtic del temps d • En Pan Chris
OCA.DEILR
tada.
It
concedir permib als cape i ofiAB EIIICANA
16
Ignora
per
que
no
es
va
sodais que ba yeta pertangut a
i cel Corpus de Sang
'N
12
Casp, 112,
LI cerner Zeluan.
mo
l'enmentat Gos ho soLliettin,
xanfre
du Flor,
Respecte a Monte Arruit, ea- c,cmpre que les necessitals del
LI
de
(111 a 2 guatea dl
Quaranta hores: Església del SaDE
be als sis o rllit ¿les qua el dia scrvei ho permetin.
rl
Apartas de Garreus, 6U2
grat Cor de Jesús, de Religioses AdoLi
3
d'agost
s'havia celebra( una
Per a atendre 'les despeses
estrenat amb extraordl narl exlt al Teatro ratemea
ratrius. Mores dexposició: de dos li
junta ele ganarais, a la qual as- f;lle es puguin ocasionar de vesId
quarts de set del mati a dos quanta
si
sisti el coronel d'Estat Major
tuari, renovació d'eadip, ele.,
De senda als quIcraccea 1 a l'AdmInistracke de LA PUde vOr de la tarda.
PI
Gemez•Jornada, acordant-se en per una sola vegada, t amb enCort de Marra: Avui es fa la
ELIC51CAT. Dipealt, LlIbrerla S. Llenarla. Tapineria, 13
U
ella no sucOrrer la dita regid&
redar extraordinari, as eoneeQUALITAT StarEltluli
visita a Nosua Dona del Transit, o 1
u
aixecant-se de tot unaa acta, el
deix un credit de 10,000 pescala
Fabrioant; J. ALER61. MATARO d'Asosr, a Sama Maria de la Mar.
tes,
qual ten desconeix, havent-so
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JOSEP MARIA

EL COMUNICAT
Res de nou en el territori,
bordo del "Barceló" soatiren de
Ceuta, el dia 13, inri:vidas de
:a lleva de 1923, dais batallo
e'Aragon, Badajoz i Sant Quia.
tia i companyles d'amet ralladores d'Alfons XII i Eatella,
Van cap a Barcelona.
LES ELECCIONS SENATO.

nIALS

COMENTARIS QUE HEBEL:i 'N A LA PREMSA
La prernsa comen:a el resultat de les eleccions de sena.

dors.
"A. B. C." dtu:
Govern s'ha lliurat entes
eleettions de senadors molt ale
llor que en les do dipulais, ame
triomf mes Mallara, amb majar
aventate do airees sobre ropo.
sindals convencerä del desdeny
que inspiren els programes. El
da la Concentració imperant no
ha tingut cap influencia en les
eleccions do diputats, ni ha
aconseuit variar sensiblement
la composici.5 de la Cambra de
mocrtica; pene no li ha impedit aconseguir en l'altra amb
Corita facilitat una majoria ex-

traordinaria.
No sera parque les gents

con

serradores, que constitueixea
cl ecos de compromisaris,
patilzin amb la reforma de la
propietat, ni arnb cha alinee ra.
dicalismes del programa es.
querra. Es que estere en e! secrat-

Pactadas unes i altres alee done, la de diputats i la de se'
atadora, en aquestes s'ha accer
duit més abnegadament el partit conscrvadcr, privant-se de
mo!tes credencials parque el

Govern tingui majoria.
Ni al Govern l'ha preocupat
que eta grups conservadors
portin al Congres mes de 102
vals, ni els conseraadors han
dubtat en consentir a llar ces
la la rnajoria ministerial del
Senat.
I lambe aix6 es rnolt curies
en vigilias de la gran discusió
rasponsabilitate. que si fas
el que dicten batirla do rompre
la solidaritat dale partits.
"El Imparcial" din:

"105 eenadors ha tret triomfants la Concentració, contra 75
de les oposiciens.

Suma*, aquel' nombre al de
senadors hliberahs olla figuren a
la part permanent de la Cernbrt
i al qua l encara caletre afegir
el sector independent, que. si

110

en totes. en moltes votacions
eanelinara de part del Govern,
resulta una majoria prou copiosa per confiar en quä el programa lliberal no topara amb
cbstaclas Ser:0505 al Senat.

Liberal" fa avinent que
als matexos ministerials els hart
sorprés els resultats de les alecciona de senadors , encara que
aren coneg,ndes les facilitats
donadas pela conservadors.
Suposa que aquestes facilitats no afectaran el prcgrama
ministerial, encara que aquest
programa repugna als conservadora.
La Concentració 'liberal ha
dc posar naä en la reforma del
Senat. Si es cert que no hi hagwi grans dificultats porque el
Govern tingues majeeia, com
s'axplica el vet conservador a
tot el que significa negad() a
ha Grandesa del dret a la Cenaduda?
El procedent hauria astat,
coneguts els propasas ministeriata., declarar guerra implacable a les canclidatures de la
Concentració dernocrätica. 1 encara que coneixem el bon sentó
arnb que dirigeix el senyor Sandiez Guerra la politica del partit !liberal conservador, no are
ribeln a con-mrendra l'aband n
de la Huila estant ante--namet
:locada la Grandesa en això que
anomena el son dret prom lia
esta o no ho esta?
Les manifestacions fetes pel

marques d'Alhucemas dissabte
últim apareixen en els pujódies a/1lb nigua error danzarpretaciú que invita al cap del
Goveru a tornar sobre ei tenia.
"El Sol" divaga sobre el que
ocorre arnb i'eleccid de senac:ers univeraitaris. per a lamentar que hagi estat derrotat a la
Universitat de Madrid el aenyar
Urtega Gasset, cola ho fou fa
nnys el senyor Azearate, cola lis
tia estat a Salamanca el senyer
Maldonado, i a l'Acadèmia de

Cianziets el benyor Torres Q ue

1111gPig

-vedo.
Creu que això «oree a les
Universitats, perquè no existen
la ¿aguda separació entre els
catedràtics i els cl o e t ors•
Aguaste, que per a res
non en
en la vida de la Calva: el
pe' sol fet d'ésser 4eel°44-la',
trinen dret al vot per a elegir
senadors i això cal modificare
he.

SAGARRA

UN FAVOR AL GENERAL
BURGUETE
Entre els senadora elegits figura

CCW

serrinnu2smaranizmimenizimarcainarineammaimaidi

el general Burguete.
No reuneix les condiciona legals Per
exercir cl arrea, pea, es pcus2
una reforma de la llei que el fa'''.
reitet, ecnant cataater retroactiu 14

dita hei.

r .3

de

te i

maig de 1923
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palrielica. dedicada a l'Exèrcit
de guarnició 6
. n aquesta enitah
1, L'exit del dia. El sacrIstán da
Santa Rita. Dirigirà Vorquestra
!a er \ ir autora. Francisca Brotad. 2. Iteeetrena, Gigantes y
cabezudos, por les prineipals
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LINIES A LES ANTILLES, SIEXICO I NOVA YORK
El vapor P. DE SATRUSTEGUI sortirn de Barcelona r! 2 5. de maig, de Valencia al 28,
Mälaga el 28 1 de CiOliz el 30 cap a Nova ore, Hilvana i Veracruz.
El vapor AIFONSO XIII sertirit de Bilbao el 17 de maig, de Santander el 18. de Gijón
el 20 i de Coruña el 21 cap a i Veracruz. Admet carrega i passatge per a Costa
Firme i Pacifie amb trasbord a Ellavana.
LIN1A DE VENEZUELA, COLOMBIA 1 PACIFICO
El vapor MANUEL ARNUS sortirà de Barcelona el 10 de maig, de Valkicia el 11,
de Mälaga el 13 COdiz II 1; cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de la Palma, Puerto Rico, Ra y ana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colen i pol Canal de Panamá a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta i
Valparaiso. Sortida i Te Valparaieo el 12 110 rada mes, tornant per la mateixa ruta fins a
La Guaira i d'aill a Puerto Rico, Canarias, Cadiz i Barcelona.
LINIA DE BUENOS AIRES
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortirà el 4 de maig de Barcelona, el 5 dB Mä
laga i el 7 de Caril I. cap a Saul a C; ar. de Tenerife, Montevideo i Buenos Alees.
SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA I JAPON
El vapor C. LOPEZ I LOPEZ sortir de Corunya el 2 1 de maig cap a Vigo, Lisboa i
Cadiz d'on sortirà el 25 cap a Cartagena, Valencia i Barcelona i d'aquest port el 31 cap
a Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Manilla, llong-Kong, Sanghai, Nagasaki, i 1“,hargla adnutent passatge i càrrega per els dits ports i per a altres indrets amb els quals
hi hagi establerts serveis regulars des deis ports d'escala abans indleats.
de

LINIA DE FERNANDO POO
El . vapor SAN CARLOS sortirà el 15 de maig dr Barceluese. el 16 de Valencia, el 17
d'Alacant u Cartagena i el 2 0 de Cádiz cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, santa
Cruz de La Palma, allres escales intermedies i Fernando Pece
Ultra tole els indicals serveis la Companyia Trasatläntica t estableria els esperials
deis pnrts del Medilerrani a Nava York, ports del Cantebrie a Roy a York i la linia de Barcelona a Filipines les sortides dele quals no eón fixes m s'anunciaran oportunament a cada
eialge,
Aquests sopare adrneten r4rrega en lex e.,ndicions rris fxvorablex i passalgers ala
quals la Companyia dina al!otjament mol cómoda i tracte esrnerat, corn ho ha acreditat ea
el seu diletat tervei. Tela elä vapore tenen telegraf;a cense fa.
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