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AL PULE

els partits polítics que fins avui han representat el cawoisme hi ha hagut, per part de llurs directors, un pregon
aaiespreu al poble, a l'opinió. S'ha considerat
massa addicta
rem' patitz ant com una mera comparseria míting o com una
da xifra de vots. Des de dalt s'ha fet i desfet, s'han marcat
:rientacions i s'han emprès aventares, prescindint en absolut
d-eesentime nts i del parer dels de baix.
El nostre poble no es mereix aquest tracte. No dirern que
oui,politicament, un poble perfecte. Però és un poble d'à nima
epea, que sent els ideals política i que interve generosament
el ie vida pública. I encara rnolts dels defectes de les multituds
planes depenen, no pas mateixes, sine, de l'educació
oe que se'ls ha donat.
Creiem que s'equivoquen els polítics catalans que obren a
d'autòcrates, donant ordres i realitzant actes mal avinguts
els corrents popula r . Si fins ara ha reeixit parcialment
esta dictadura, és molt possible que dad endavant els peti
dits. Si els aduladors cortesans que els volten els diuen que
ella part del poble catea que els ha seguit ho ha fet de bon
i amb plena satisfacció interior, els enganyen miserableent. Temps ha que la massa catalanista que ha donat la for;¡ els vots al regionalisme el seguia amb reserves i amb va'brions cada dia més accentuades, i concedia, no pas una
etal confiança efectiva, sine, l'allargament d'un crèdit en perill,
aeno era exigit severament per por de provocar la fallida. El
mini riel regionalisme oportunista, en els darrers anys, ja nos'aguantava perquè no hi havia una força política que el po-

pis substituir.
Avui les circumstàncies han canviat. I si es vol continuar

reaant cense tenir en compte els sentimients populars, els que
ett5 facin s'exposen cruels desenganys. No estaría be que,
ensiderant-se insubstituibles, abusessin de llur situació privialada. Han d'adonar-se que la gran majoria de Hura seguidora
tosan, no per adhesió completa, sine) per aproximació.I iquesaproximació pot convertir-se en allunyament mes aviat del
ne els eimals es pensen.
Actualment estem en presencia d'un cas greu, en el qual aral seu maximuni el menyspreu al poble. Ens referim al pacsie Sans, molt més vergonyós i abjecte que el pacte de Sant
arraei. A despit del disgust profund que el connubi regionaeea-lerrouxista ha causat en el nostre poble, sense exceptuar
iseetor més addicte a la Lliga Regionalista, els directors dacesta no han donat a l'opinió cap satisfacció veritable. No és
t'acepen ni de quedar be. Han quedat pèssimament, i no sernyapas que se'n donin vergonya. Els culpables del pacte de Sana
mantenen en eis llocs respectius i conserven tota l'autoritat
l'organització regionalista. Probablement les eleccions pro'dais del mes que ve seran dirigides a Barcelona, per part
e regionalistas, pels mateixos hornos que conceberen i exeten el deshonrós pacte. En aquestes condicions, es fa algú
ü.13.:(5 que els direetarnent cresos es donaran per satisfets
tragunes bones paraules i alguna copets a l'espatlla, i que
atelanistes s'empassaran aquesta terrible roda de molí?
'a tinguin compte els homes política que així procedeixen
eiaí reve;en el menyspreu injustíssim que senten pel
L'i.Estern davant d'una reacció de dignitat en l'opinió catare Que tinguin compte, repetim, perquè llar audacia és exeaa, pot fer-se perillosa per a clic mateixos.
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FRANCES
en cl eco article: "Per
*,
r-saltres fóra una verilat- ,
espiritual la de poder assi,a tit
J:aritat, cada any, a unes
•
1 . lailes de :catre estranger,
Ir 7V:e sinó tambe zasiea.
liematiy i rus."
Aquest desig cosmopolita
▪
mesura dr la seva enorp••,a.la la

EO.
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tat francesa, la de l'espanyola i la de
la catalana. En deduim que la prime-,
ro es una correntia ampla, abundosa i
iccundant que Iliaca per una planura,
arrossegant sorres finfssimes i palets
simas, serrar arestes; la segona, una
rivada majestuosa i sobretot sorollosa,
que va estimbant-se cingles avall o ;liscant cuna cilla; la tercera, un rieras
encara itUctanitent, que corre arnb penes i trchalk transportant penyes nra.
t ..•rnzs encara que cada dia més for-
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Carnet de les
Arts

LA POLS 1 EL FANG
II i darrer
Seguirn enumerant les causes
p rincipals de l'empolsament innoble de Barcelona a reur.sin
que toles elles san remeiables.
El Pare de la Ciutadella, sense sorra, quasi enrunat, eseassament regat, es un criador do
polo. Si aquest i els altres re'
ríssims pares i jardins tinguessin sorra, cola haurien de tenur, no serien pas per tal motiu
mas estilnablí/s en qunnt a la
pols, porque la sorrn, quan per
alzar, cada vint o trenta an ys so
n'II' posa, no hi estä contri/gelda, sina que hi es escorredissa:
volem thr que la sorra en tals
casos ha d'estar encaixonada,
retinguda per algun pedris o
ressalt qualserulga, a fi que
els peus dels vianants no l'arrosseguin al defora. Sonsa
aquesta barrera', perfeelament
construida, completa, sera sempre en va l'aportacaí de sorra en
nostres pares i jardins: hi durara poe templa i en escamparse al defora ernbrulara els emretrate i hi farä el trànsit
Això és el que passa
aquel! discutible "aguare' eons
truit en el carter de les CurIs
Catalanes, entre. el Passeig de
Gräeia i Rambla de Catalunya.
Un altre viver ele pols i les voremes a mig, construir o sanee
construir, verdadera monstruositat a la qual es podría posar
remei si l'Ajuntament tenia pit
per a corregar ele propietaris
ne g ligents i avars i a ell mateix
en primer lloc, ja que en
aquest problett, a de les voces la primera culpa es d'ell, del
aalunicipi, en fICI construir la
part que li correspon. Això
s'hauria d'acabar, encara que
sigues bo i desdient-se d'aquel l
compromfs, bo i cereant la manera decent de (IPSCHI'SP'11,
que a horca d'ara la quantitat
"maja acera" que ii caldera
construir seria ruinosamant
desmesurada. Akinenys SP podria obligar al r propietaris a

emetruir la meitat quels correspon. N'Id ha que s'han eons

truit verdadera palaus i han tun
gil l la desapronsie d'f11110Sar
només l'entrada del barra a fi
que Ilur autornóbil llisqui be i
no s'enfangui. Aixa no passa
enlloc mes del món. A Catalunya mate: y hi ha eintnts
tercer ordre que oh-Liguen als
propietaris a cansar ía/1- les va-

reres completes tan hon plint
eh Municipi n'ha ennstruit rls
límite. A Barcelona aixe ne
sembla poses/bita Al enr de la
ciutat, a la part posterior del

PLICTEI
SERIA LA SUPERACIO, DE LA
GLORIA

reall111111111111111111111111111111111111111 n11111111111111111111111111111111111111111ifilailailil

ATINES 0'31111110011

L'EXPOSICIO D'ART
ves i flamante, rolaren de la 1 LA SALA RICARD URGELL
mes bella t graciosa manera un
L'altra de les diles sales especials
trús del Paris mes agitat i difil'ocupen les obres del notable pintor
cil de trasnalear • I hti , tot alele
hatf eeloni En Ricard Urgell. Les te.
,solarnent prengué ala any
lis d'aquesta collecció no pertneten
temps 1
reconstruir el procés de formació d'aEt pitjor ea que a Barcelona quest interessant artista, per quant llesovint les obres del Municipi
va: d'algun esbog i algun petit paila via pública queden tot
singe, corresponen totes al periodc de

noble inearronipudes, tot tras baleat, tot entrare, el carrer intransitable, tot desordenat i comunicara el desordre i la bruticia als carrera colinclants:
gratis bassals d'aigua de pluja.
serralades de berra amuntegada, escampadissa de pedruscall,
trinxeres esbalandrades, carros
que s'encallen o q ue no poden
passar i la quitxalla, com un
eixam de mosquea, aprofitant
engreseadament la nova orografía del barri pera jugar-hi
la guerra de Melilla o les no
menys tradicionals guerres da
serenos i carlins.
De totes les causes de polsaguera, pera. la Inés condernpnable és això que sano/nena
"da afirmate"; els passeigs,
11lar, , ! n ,
r1.1., que en tete
de tenir el paviment empedrat
o enquitranat el tenen de terra
atapeida aria) grava o runa.
Aquest procediment d'afirmat
del pavirnent és de cop mes barat que I empedrat pera a la
!larga esileve carissim

au

Ce

vol tenir en bon estat, perque
no resulti mes car que l'empedrat, l'afirmad es reafirma ben
escassament, quan ja fa anys
que esta intrausilab l e. Cii ruixat descalça en deu Illinois un
alarmat acabat de ter: aleshores ningú que no ho fcci per
prometença és capee d'atrevessar aquel l pedreaar d'arestes
vives.
Una manera admirable de
conservar els afermats abs l'ehquitranat, innovada que (leven) a la regideria de l'aretiitecte Rubia, cosa l us s'ha de
agrair cada dia: l'enquitranat,
dones s'hauria d'estendre a tola la ciutat. Demés de conservar els afirmats els fa Masticas,
misa mrs confortables que eta

einprelrats. A Barcelona tot el
que no es caupedrat hanna d'es ser enquitrana(, Mime la para
central deis passeigs, Ita part
destinada als vianans, igual que
la dels earruatges. Un excereit
d'enquitranadors hautia d'estar
sempre repassant els nostres
carreras . Es la única manera
que urna ciutat meridional pu-

gui tenir afirmats. L'enquitra-

nat es releraor de la teera,
fa púas, es impermeable i es Sä.
teatro del Tivoli. por exemple, •
Allí on no hi hagi enquitranat
110 tu i ha ni /in pam d'enllosat.
In ha d'haver enipethee, enraEn temps de pluja, el vianant
pateix i es perjudica en pasear jolat o be enllosat. Les etutatt
de Nord d'El:ropa
/per wruell indret. Danes be,
aa , naleaa n'In uit a eentenars. ciutats humides, poden g,auchr
mades...
Admetem-ho. Precisament el nado.
Aquestes voreres sense entina dels afirrnats. o el qua es mes
prädie p iteara, de la s imple tanali.str, no val altra cosa sinó converda r despreneu molta pala;
rta trepitjada, parque allí ni en
tir el rierol intermitent, en riu abun- aquest desgast produeix altas i
terrmr,
i
dés i fertilitzant. Per arribar-hi cal
bajaes, sets i bonys lamenta'n.s de po sar-la un ernpresari,
la terra i l'atmósfera es t ima tan
que laborem Cataiunya endins, no hi ha bles que l'Ajuntament por cura
zregah:e çue teatre francés i
salurades d'humilat lile la teola, t e ner! a Barcel.e.a posslilitats
dubte; perö cal també que no ens primiar. In regad-as, voins mes
rna no es pol disgregar, la pols
t!tt lee
ven l de cómemplar cap ciencia ni cap anguniejals d'aquella incivilitirdran mai e l teatre rus,
no pol Marear-se, ni, t'71 cenasBit que no pes l'Ajuntarnent,
Vangles. Es un jet que • art per estranger que ens sembli. El
qüèneia, es pot generar el fang.
nost7r nnricnalisme—el meu, almenys
P rande n nivellar la mitja aceals catalans es un idioma
No volguern pavimentar la no s en ilomadn hcs i abecanf-ta
—vol bastir un casal molt sòlid. molt ra
r.cc e ssible. Ve ZaCC(371; i Canastra cintra Malita i polsasa cota
indcpendent, mol t confortable, penó amb
runa de demoljeió. a la bona de
'
iziques cint-ats
itali
aquelles ciutats /almetes, per
deixant que el temps i les
que el públic el scgte-;x eapldndrdrs fincstres i mirandes.
Espanya, en lloc de limitar-sea ésser
pefjades ho posin tot a tb. No qué, ultra llevar earacter
7-'•'
són Barcelona
&teun modtst finestró del nostre edifici,
hi ha res ales barbre que aquest Barcelona això ene faran perdualtre fet que Cl
rar en aquest SegUit d'incomoda
:. l: ,. 4gua tres generalinent es- ens ha tirat a terra dues o tres parets II auniii de la runa: \ - al.lrht
tats arrice/1es suara me :ruedes
150 ahoettr-a 'hi, deixar l'acera
P. - 'a nostra gent. N9 podem mestras. Es massa. La reedificació
de fer amb materials catalans
amb dalla i helaos. No n al dir i en l'ennettriment i harharisme
.l.,-;.tests dos ftt5.
de la nnstra urtranisacia.
si aqii e sta picada de rala: i more
però en una proporció discre'G aza Gazal que la prova de la
ta hrm d . aprofitardlnaterials i proceen deepren de pnlsaguera.
Cal dones telar la veduntat,
a.-.::ma:adó del teatre frances
diments irancesos, anglesos, russos...,
'Yemen després aatra vegrela la munificencia i la perseverún_
troba portant un exa
les
matas.
Si
sernpre
que
ens
vinguin
cia
d'ernbellir Barcelena, o al
'
els propietaris a reformar les
C :legi de Notarla a escc::lar
menys de, no enlietjir-la. Cal
a : a C ornédia Fra q cesa. No la purem etnica és un mita la puresa cases llurs, o be a bastir-ne de
intellectual és un altre mite nO menes
noves, ser parant trata l'acera organitzar, gastar mes diner
* declarnatori del›
f rancesos causi una infinita . evident.
durant anys i anys, sovint ara- crear responsabilitats o sanComença a semblar possible la funpara.nt i tot part de Pernee- camisa que a Barcelona mis caberge, català i ädh,,e
dad", d'un teatre francés a Barcelo- drat per a fer-hi barrejes, aleolen tan severes i efectives cona
,t que l'escólta per pria• a m es u . :tio en los solea
na. En corn dc rieb res hi oposr.rarn? ear - hi la sorra, la cale, cl gua:.
Carles Soldevila tat el que pot produir la pol- assetjades. Porten) ja masses
a ,.-••
•
voldri dar que
saguera mes enuljoaa, opera- anys d'emporcar-1mnt por a p ar ,ue vinguin ar.tuar a
cions que haurien de fer-se a lira n/ene/ a nea anib la sola premias
'1 abusar del repertoEit.adislica de les marines de perra terior del tancat, després de aló. Cal inapoear-nos l'urbanaecu circamtlitncia
zeda) i ttdttuue la urbainlat con/
alce de les importadel raen
11 supreMa corres- construir provisionalMenl da- s'imposa, príosen) par ras, la
munt l'empedrat, la quantitat
p
no tant que sr.
vacuna; altrernent, es podria
pon ah E8lati bits
d'acera usurpada pel dos de les
•
iiirleritj:-.MeS. Si hem de I
zob el C5, a la mi, liaurem
Londres, 18—La premsa publica una obres.
donar el elis que un govecnador
ktfleixer que a França mateix
civil de la provincia, un cap de
la cstadistica de les Marines de guerra del
El Monieipi i les Companyies,
Pe ls elassics es reflecteix ert
món. Segons les xiires publicades, es
policia,
un qualsevulaa forasguata esrenlren els carrera no
ter, se n'enrarreguea matan s'anota que la supremacía dels armaments són pas mes diligente. L'obra
ADtogrames d'u,ra manera Mou
liegiu amb una mica de corts- navais correspon actualment als Batan més insignificant perol dies i
lifara clic ha) fes fer por torea.
-a; h ! cr.ei6
d'espectacles i esco- Cuita. El document dóna les xifres se- selrnanea
mesas. Enitoe s'ha Es podrir) donar el CäS mas de_
te;
q ue la major port dels dies en güents:
vist una lentilla. en a les obres nigrant que amb ocasló d'epideN'Eta teatres de París són repteCuiraçats: Estats Units. 31; Angla..
da minaire i de paleta: consmia o altea. aquesta bruticia
44 's 'Sres modernes. No tractern terra. Japó, ti; França, 9; Italia, truir una casa sembla obra de vergonyosa de la primera ciutat
-;
'
- er mis papistes que el Papa.
12; Rússia, ti ; Alemanya, 8.
roman as, f,.S rosa que ha de du- maritima del Mediterrani los
Torpediners i contratorpediners: EsIgUra rnent, bastant avesats a
rar anys i panys, i que per tant
denunciada a la Societat de Nadone. Pera, encara que no pasa
Pu, declamverj dels artistes espo- tats Units 318; Anglaterra, 184; Eran- ha de resollar mes cara del quo
tan mateix. pudriese resistir una Sa. 50.
hauria de costar. Els parisencs
ses res d'aixJ, ens cal, per dig-(vuit
Bretanya,
68
Subrnarins: Gran
enderrocaren
lucir 1912 Ini
71'114 de Lope de Vega, Caldenitat, començar a lrobar-nos
en
consen
construcció);
64
(51
Japó,
Z• Tirso Moreto? Temo que cap
un pa de tase en pie Boulevarel malarnent rn aquest femee bar'‘„'. 'eu rt en v oldri. fez la puna.
trucción França, 47 (13 CO construcdala Italaans, varen obrir un be- celoni
Itälia.
43;
(tres
ep
cons•
ció);
RtiSSiI
Gaziel amb una opulenta
Iltssim passatge al rnig, varen
-"I fluvi al la situació de la abele- trucci).—Radio.
reconstruir les cases lotes noJoan Saos.

inaduresa tècnica.
Amb tot i hacer entrat a la vida Irtistica en un moinent de cridòria i d'efervescencia revolucionaria, l'Urgell no
ha estat pus mai un artista de combat.
Més d'una negada deu haver aclucat
l'ull irònicament en escoltar el teoritzar fogós cfalgun company o ha esperat el resultat de l'aventura pictórica d'altri amb l'interés i curiositat
amb que es mira des de la platja el
printer • capbussó d'un amic.
Aquesta actitud prudent feia que la
seva pintura representes relement moderat dintre el moviment revolucionari itipressionista, en el qual s'allistà per impuls natural del seu temperament; pesó per això tambe la seva pintura, des del principi, ha mantingut un aire entenimentat i docte i una constant dignitat técnica, davant de la qual fin.; els menys addictes s'han inclinat respectuosament.
Corn a bon adepte de l'escota, la
llam ha estat sempre el protagonista
de la seca pintura: feró n 0 la lium
brunzidora del sol ni l'arborament crepitant del paisatge que la moda imposay a, situó la claror tebia dels interiors, els jocs de la bluse artificial
ruixant la virolada policromia dels
escenaris i dele circs, la fosca dels caeenlluernadors de la massa obscura de
les sales saturades, la fosca dels carrers perforada pels raigs multicolors
de la illurninaciO urbana, el traut
eiutadi o l'animació d'una festa entre
la toia de la boira ploranera, o els
interiors ressonants de les capelles on
les flametes dels ciris es ian enorinement llunyanes.
AqUeaS han estat els seus temes
predilectes, en els quals tot és simple
sensació i en que la forma i les
estructures naufraguen, pes ò que donen un marge amplíssim per especular
amb el prestigi de la materia. Aquesta pintura, avui no produeix gran i mpressió ; rart moderas cerca alguna CPsa mes que la simple sensació mater:al. L'amorf colorit no és pas a l'ordre del dia, peró malgrat tot, sempre que hi hagi el pintor de debe., la
ion/adiada. el toc, totes les contingències material; de la técnica s'elevaran a la categoria d'altes valors artisliques. I aquest és el cas de l'Urgell. Ell ha sentit la gran voluptuositat de posar color, d'atacar la tela
amb pineellarla grassa i decidida: s'ha
iiimat amb tots eis cinc selltita al

plaer sensual d'elaborar una superficie
de vellut i vori que s'iritzes amb el
foc dels rubios, les Iluissors del tale
i de les sedes.
En les obres d'aquesta sala es pot
admirar la pasta musculosa: la seva
técnica holanditaant, en el "Circ de
barrí", "Simfonia blanca", "La Rambla de nit", "La cuina d'En Pau",
"Edén Concert", "Dia gris" i, especialment en "Camerino" i "El tr.en
pare". tela admirable de valor; i de
qualitats i d'un esmalt que tant captiva els ulls com el lacte.

C. C.

converses tilològiques
Sta avançat molt en l'obra de fixac.ó de la Lengua literória. Tenim
l'ortografia fixada, la qual, malgrat
les propagandes del curt nombre dels
Secta adverbaris, da acceptada per la
inmensa majoria deis que escriuen en
catada. Tenint també la moriologia
ben aprop d'assolir una fixació compleio. Cada dia fa nous avançaments
la fixació del lèxic. Resta més endarrerida la de la sintaxi. Però fins dins
aquesta part tan delicada dc la gramitica, en que l'obra dan depuració topa amb resistències dificilissimes
véncer, sita avancat molt, i avui po-

den donar-se ja una serie de regles
ben fonatnentades que cap bon escriptor hauria de deixar d'acceptar i seguir rigorosamen.t
Eins rra, perú, en la majoria de
les (11./CS1i0111 Silllktip:C3, els gramatics es limiten a assenyalar la solució
bona sense imposavla ; deixen a l'al!sir de l'escriptor l d'emprar aquesta
solació o la corrent, jutjada &icetuosa, penó que no gosen proscriure.
Perú en molla casos ja seria potser

hora de convertir les innovacions facultatives en obligatóriss. No seria ja
hora, per exemple, de declarar del tot
inadmissible l'ús de les preposicions febles davant la conjunció que, o be de
prescriure l'ús obligatori de la preposició de davant un infinitiu usat cona
a subjecte d'un verb en el g as de pre-

cedir aquest a aquella

P. Fabra

sanyor Quiñones de León,
que
representa l'Espanya a !a capital che França esta excedint-se
en les seres funcione de veníadur dels interesaos del sau país.
afolles vegades ala dit que res
no hi ha tan follament exagerat corn l'aficionat. Al senyor
Quiñones de León no li bavem
pas d'exigir 'que sigui una ex
capció. En últim cas la negligencia i la inepcia dels diploalabes professionals espanyols
pot trobar en 1' ambaixador
amateur d'Espanya a París, una
compensació ben satisfactòria.
El senyor Quiñones de León
ds, malgrat tot un model de
zel patriòtic a l'espanyola, i
Wat/ els francesos ho saben
rnolt menor que ala espanyols.
El senyor Quiñones de León es
el perfecte representant d'un
polls explotable a la capital
d'un poble eixerit. Mentre el
senyor Quiñones aconsegueix
dels Governs francesos satisfaccions d'ordre patriòtic, major es fa el seu deure da correspondra agrait amb satisfaccimas donaire econòmic, que al
cap i a la fi són les úniques que
aquests Ii demanen de tant
tant. No hl ha pas cap dubte
que l'actual arnbaixador d'Espanya a París as l'home ideal pela satisfer a l'ensems els desigs
de "A B C" i els dels Govern3
francesos. Si el sanyor Quiñones de León haguda estudiat
par diplomätie, segurament no
hauria reeixit en les funciona
diplomàtiques tant sorollosament com ara. Qua er. podrida
contar de proeses i genialitats
d'aquest bon senyor!
Les seres darroras facècies
són, pera, ben dignes d'un especial comentara Limitem-nos
a historiar-les.
Enguany, com l'any passat,
el Casal Catada de Paris rolla
celebrar la diada da Sant Jordi,
i a tal objecte baria arranjat
un programa de festes, en el
qual figurava la benediceiú
i donad() de la bandera catalana oferta pel poble de Catalunya
braus legionaria catalans de la gran guarra. S'havia projectat celebrar Cacto religiós a la mateixa Capella flamenca en la qual se celebrh
l'any passat la missa de Sant
Jordi, perla bentost s'hagué
deixar de banda aquest propasa. parqué s'havia rebut una
gran diptomatic - amaleur

ordre del Biaba!, prohibint, que
fos deisa4a ala catalans.
Je l'arbitrari mannment
del Bisbal, algü digno): "1 si

anéssim a Sant Aguan a les 11,
que es l'hora que Mil. l'arre
diu la missa cada festa?" La
idea foil aprovada unànimement
i s'imprimiren els programas
amb la joia que s'experimenta
sempre que es fa una trareta
qui es mes fort. Perú lambe
fou endebailes car a darrera
bora os comunicó a la Comissió
que el rector de Sant Agustí
acabava de celare una carta del
Bisbat per la qual l'assabentaven que l'ambaixador d'Espanya feia ciar/elle diplomatica
benedicció da la bandera. Agitesta carta del Bisbe Mr. Duvois
al rector de Sant Agustí ha pogut arribar n. Bareel:ona i es un
da-enuncia que dona fe. de verital a la present narració dels
fe tu.
El senyor Quiñones de L34511
a beta segur no eslava encara

prou eonveneut, do reeixir en
sus projectes destorbadors i
empes per aqueata temanea
eonferenda amb el propi monalear Poincare. D'aquesta conferencia no en tregua) cap ro-

sultat positiu huna/diat ear
cap del GOVPVII s'oxcusa prudentinent per tal com les pretensions ii . 1 dupliitàlic espanyul s'esqueien a correspondro
als domenys de l'autorilat
ectesiastiim. Alcshores f o u
Chaptal, Bishe aTils estrang ,rs de París el roeccional.
Atxi s 'txp.ica que cl rector
de Sant Agusti reb.'s una ee-

gona carta episcopal redactada,
ei fa o no fa, cont :a primera.
Evidentment era fareas preseindir d'aquest. /viniera del programa, i alai s'acanala. Pera
aeribä el dia 3spra., i la polief t a les entres 1 e repr e - aa atant d'Espanya, nata:lila/ala rom
en les mes assenyalaies soteanitats, tau portada darant de
l'esglesia de Sant Agustf per tal
de fer-hi una demostraci6 de
força. Quan el senyor Dalmau,

president del Casal Catalä, entrà a resglesla fou detingudament escoreollat per tal d'impedir que los Aviada 'la vigilancia policiaca astssant d'amagat la bandera.

Tambe es feren mil 1 une
gestions per a impedir, o er
tot cas destorbar, la editada
patriótica que deia el programa. La fasta se celebra, pera,
azna tota esplendor a la sala
d'actes ele la Soeietat d'Enginyers Civils, el propietari de la
qual és un boi nacionalista
bretó que sap estimar la pa,
La catalanofähia. del senyor
Quiñones de León, aliara a,xal,
lada pel viage del Centre de De,
pendents, i sortida recentment
ele maro amb ocasió do la fasta
dele catalana de París, sembla
que prepara un nouíeop teatral
consistent a recaptar del GO-f
vera francea l'ordre d'expulsió
de l'actual Junta de gavera del
Casal Catalä parisenc.
El senyor Quiñones de León
es boina de grans pensades:
Eutrebancant la tasca deis paa
diana ele la legió dels voluntaa
ris catalans estigue chirant la
guerra en pe/sic-leí ridícula 1 an-a
upattea; obstaculitzant las missions mediques de l'Escala Ca--a
talana no fou pas mes afortu,
nat; organitzant la grotesca
rnoixiganga del viatge dels
Chors de Clavé toca el mes
gros dels ridícula; fent que la
pulida francesa, durant el viata
ge del Centre de Depandents,
aetues corn un vulgar escamot
tht matalassers arrencant liaa
cets de les solapes i prohibint,
en local tancat, una represena
tació del "Mestre Oleguer", ha.
demostrat la seva obtusa meataiitat i ha olas l'autoritat del
Govern francas. Pera arriba a
atemptar els limita da la tolee
nancia del mas masell quan,
com ara, s'engresca a entre-,
maliaduves cam l'expuesi6 del
diputat iii. Brousse ja consua
nimia o cura que el Govern
francas faci acompanyar fine a
la frontera els bons catalana
que formen la Junta del Casal
da Paris.
Es de ereveure que el (3 (b.g
vern francés slaure adortai
dele milis que porta en si el
complaure massa blanament les
pretensions d'un ambaixador tipus Quiñones de León. Estera
segurs que l'exptehsió demanada
per als dirigents del Casal Catala de Parts estä fonamentada
en el perill que per a la Frene/1,
que reté el Rosselló, representa
l'existencia d'un Centre estala
nista. Tanim lambe la seguratat que l'expulsió del diputat
pels Pireneus Orientals s'ha
basat en els perilla que per a
la integritat espanyola hi ha en
la sola presència del senyor
Brousse a Barcelona.
A Catalunya i a Franca si;
betel perfectament que monsieue
Brousse, maigrat el sea origen,
eas únicament un patriota frena
005 i per això ens fa riura que
algal vulgui veure en ea ll l'homo
perillös que ha ecanniat e/ seneon Quiñones de León. Cal que
M. Brotases se decideixi a parlar claramant i es deixi de roa
les terbnles i manees con') la
q u e darrerament publicavi.
Parlar diplomaticament ale afiManeta a la diplornaria no china
aitrament, rapresultat, i en el
ras prASeni enclou el perill que
les atzagaiades continuiat.
Leandra Cervera

La situació a Europa
El Govern alemany es arta
gran pressa en preparar lea noves proposiclons ala abata.
Sembia que aeuestes estallen
ultimadas astil, encara que el
text no podrit esser publicat
fina ti mitjans do la setmana
entrant.
L'aeltacló ocmunlsia ecntlnua a la Ruhr: eta obrera segueixen orpanItzant-se mlIttarment 1 han assaltat algunes
tendee.
Ha comoneat la revlsa5 del
procés Krupp.
Loa nedoclaelons ti/redes
quo huelen entaulat a Lausana

VcnIzolos I lamet Palxä han
fracartat No es oreu probable
que es reprenguin, almenys per
alguns dios. La reunió plenärla
do la Conferencla s'ocuparà del
litigi.
El ministro de Finances brltänlo ha declarat que cl Covern
tenla doold/t cridar el •01d
presentant a Moaeou.

-Dissabte
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euibra de Comerç i tiaveoeció
de sola

La Cambra de Comete i Navegació
d'aquesta ajuma reunida sota la prcsidéncia dc don Joaquim Cabos i Ravira. ha tractat de 1101.1, amb interés,
de l'estat co cl qual ha caigut una altra vegada Barcelona en l'ordre social, per absintia o manca d'aquella
serena i zelosa acció de Govern a tot
arreu sempre convenient i en absolut
indispensable en les urbs populosas i
d'intensa activitat económica, adiaste si
durant mutis lustres la relaxació deis
ressorts del principi d'autoritat ha estat causa del desenrotilament de misabids elements socials. La Cambra, en
ocupar-se d'aquest greu problema, llague d'assabentar-se amb amargor que
el president de l'actual Govern no lis
contestat encara la 'letra. data 9 del
proppassat abril, en la qual lletra
exposava quina era la situació present
de Barcelona sota Fesrnentat aspecte. i
It demanava que ea poses prompte romea
S'ocupà també amh amplitud la Carnbra de l'administració municipal i del,
augments tributaris que l'Ajuntarrient
exigeix dels contribuents, en particular d'aquells que han de satisfcr al;
elements que l'esmentada Corporació
oficialment representa, havent-se cont.
parat les xifres dels actuals pressupostos amb les dels anteriors i amb lee
puges que, en general, han tingut
preus de les coses i cts altres pressupostos en els diferents ordres de la
vida collectiva i particular per arribar
a la conclusió que és indispensable exigir economies. a fi de nivellar els milnicipals amb el mínimum de sacrifiet
deis contribuents, i s'acordà actuar en
aquest sentit.
La Cambra ratificó una vegada mas
les normes que té adoptadas craant a
assistincia a reunions. tenia en compte llur naturalesa, cark. tcr i fins corporatius, i s'arsabentä amb satisfacció
ole les tasques realitzades per organitzat l'asscmblea de totes les Cambres oficials da Comerç, Indústria i
Navegació del Regne, que Ita d inattgurar-se a Valladolid el dia 4 de juny
propvinent per a tractar de la situa_
cid financiera d'Espanya i drin proLlames tributaris, aprovant el nurnenarnent ‘Oni representants Sena en Por/tentada assemblea de N'Aittoni Mas i Casanas. vice-president primer da
la Cambra; En David Ferrer i Vallés,
p5esident de la seca Comissió pernionent de Contribucicns i Impostos;
Bartorneu Amengua! 1 N'Enric Febrer, secretar! i vice-secratari, reSpecticament. de la Corporació.
El senyor Cabot dona compte de la
aova visita a l'Exposició del Moble, la
qual cosa li proporcionó ocas13 par a
patentitzar restare realitzat per Barcelona i en particular per la sera suprema representació corporativa atr.3
motiu d'aquest certamen i per a posar
de relleu que no tot són causes de
descontentamant ä Barcelona, situó que
n'existeixen d'aptimisme. i entre clics,
cona molt sobresortint en els moments
actuals. l'Exposició del Mabita
Tumbé donó compte el senyor Cabot
de la visita d'una cornissió de consignataris per a tractar la vaga de carreters i les seres lammtable5 derivadas&

S'acordó, com en Cl! anys anterlors,
de prendrc part cn 1 - 11nmenatge a Rius
i Taulct amb motiu de l'aniversari dc
la inauguració da l'Exposició Universal de 1 888.
La Carnbra s'assabenta amb complaença de les gestions practicadas per
la Presidencia. a fi d'aconseguir que
les autoritats sanitnries dels ports de
Nova York i l'Harana deixin de smmetre a pritetigurs dr desinfecció
vaixells procedmis d'antrst port per
considerar-la amb rentista injusticia,
infestat; d'haver-se reiteras les que
arnb anterioritat co practicaren per
aconseguir la supressió ele les obligacions dembarcament que encara tintposeo quant a les mercaderies de prohibida o condicicnacia cxportació aplacament de la reial ordre de. 22 de
mare darrer. que ex,geix certiiiaats
d'origen per gran nombre de mercada
rizo que no el necessitaven, segons l'Aranzel vigent. S'assabenta lambe la
Carnhra de COnitIn/CnC/Oni de/ mitirstre
d'Estat, expressives de l'interés que li
han raerescut els peces da la Cambr a .
encaminats que es tinguin en compte
els interessos de la indústria de conserves dz paix i deis vins espanyols en
negociar-se els arranjaments comercials amb Italia i amb Alemanya, respectivament.
Finalment fem aprovat un dictamen
de la Cornissió d'Expansió Económica, Ensenyament Mercantil i Connencacions, en virtut del qual s'acordà 3r..1licitar que mentre no se consideri arribat el moment de suprimir la fianea
que s'exigeix per l'obtenció de vagcns
de ferrocarril i arnh l'objecte d'evitar
la pérdua de les esmentadas flancos
als cepedidors que na haguesin pagas utilitzar cl material dernanat per
restas de la Companyia ferroviaria en
Iliurar-lo, es dispasi que puguin ice:1211s
recuperar - les (plan es doni l'esmentada
circutustancia; i un abre da la Comisrió de Legislació Mercantil i
referent a trae s prep,mitcs formtkel2s
<luan: o la implantació de l'ancrnenat
treball ;Mansita
Preus actuals

d'Urgeil manara. r
Ilem ídem cecronn. a 15.5.1.
Palle d'Urge)] i 41,1 paf'. a lat'sso.
ragA. a 11.
Llstu esteta
I40711 per a eni/011:11ge. a 1150.
Idsm prr omplir transpontiaa a
pesset es.
ter 109 .11.iii"3
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SETA
Sants d'avui: Sant Pece Celesai. papa i cenfesser, i Santa Prudencia,
verga.
nummomormoomme
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assageu-la i l'adaptareu

Rambla Hors 26, botiga
Atan comeasa la fasta wajor da Coli
Blanch i La Torrasta, que s'acabara
el
dia 21.
1 li hauran solemnitats religioses,
festes civiques, entre Ls (wats figuren
un concert per la banda del Circo! de
Sana a los deu del vespre d'avui;
rions dc teatre a les Societats recreativas, halls, batalles de confetti. partits
de futbol, joes infantils, repartiments
de batos als pobres.
Denla diumenge, a les cinc de la tarda. ti:u:rà l'isac el festival benefic PrO
Pavelló de Nens organitzat pcl Poni:di de Joventut de la barriada.

Primeres Comunions
Devovionaris.

pr,,SVrits.

Carie Franandsz Gómez. de vinti-sis anos. sortia de casa sera, carrer del Migdia, la, guau Se li presentó un individu desconegut i l'agredí
amb una navaja. Portada a la casa
de Incoes del carrer (le Bs.rbari se
li aprecia una ferida penetrant a livantbraç esquarre. do proaóotic 1:en.
ROYAL
Saló de To
rada dia te dansant de 5 a 2;1
de 8, i dinar a l'americana, da
9 a II.
RESTAURANT

A l'Associació cl'Agents d'Assegurances. Plaça de Santa Alma. 8. bis,
segon, avui, dissabte. a das quarts
de set de la tarda. l'associat N'Antadsu Ripoll Miró donara una codarencia desenrotIlant el tema: "El que

jo petiso sobre et reconeixement de la
personalitat de l'agent oficial d'a sga
consirl:racions sobre-guranecs:b

la manera d'aserrar rl canea i cargaMintió de la classe".
A l'acta. que sera ptible. hi quaden
convidadrs imantes persones eis interessi el tenla.
MIES

Vil, kNOV A UN133

cclzbrat a P.iiban un c7nnar,
intensa-mal de projectes per 131
secar un rnonument al Sagrat Cor de
Jesús ene ha d'emplaear-se a la Plaea de Bélgica, d'aquella ciutat.
A l'asistental certamen van preseatar-sli mis de cent maque:es corrosponents a arti s tas de sota Europa. hasala (02 adjudican el regen premi
als senyors Pere Ccndcnya
te) i En Frederic Maris (escultor).
ambdós de Barcelona. cls, quals han
estas meit felicitats pei triornf obtingut
Avui, a les cinc de la tarda s'inauguraran a lrs Galeries Laietanes Ics
exposicions de pintures deis artistas
asnyors A. Tolosa, C. Capdevila i
Oiive t. Legares.
--Ahir passaren c; dia a Terramar
(Sitges). el governador dal Baile Hlpntecari d'Espanya. son-or Lluis 'atarla Loreirte. i cl sea fi!! semyor Jossaa
Lluls, que es troben ascdsraalnrent a
Barcelona.

E3

1

tat i thea pr i ner .1. , 11•1t,Ir . aaa pa
a ;ti a 13 maquina Victòria gcristaln I C18.-Laplana
1.i

Asad, dissabte, n It del earrent,
naugurarl al Tuna Par": la 1 Popo' ' ció lincrrackural Canina organizsada per !a Societat Protecaora
110:5 Kantes de Catalunya, sota el
patronas de la Reir:1 Societat Central
de Foment de les Races canines a Espanya.
L'acta será amen:tus per una banda de ma.sica i a ell hi han estas invitadas toles les autoritat; i Prensa.
L'Enposleió restara oberla fins al
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VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI
Negociem els cupons

EL PE

GeOULES

ARGENTINES 6
vencirnent 1 de juliol

,-

A les deu d'aquesta nit En Lluis
de Vargas donara una conferencia a
l'Atenau Enciclopedia Pcpular, traeIzan de l'anide 11 de la vigent Cotas. titució.
_
; El Club d'Escacs Barcelona fa avinent que denla. a les deu de la vetlia,
es procrdira al sorteig deis tortas per
als jugarlors que prenen port al torneig
iater-club de categories i que la inangursció dal elit tome:e sera dimarts
vilstit. a !es deu de la vetlla.

El pròxim diumenge se celebrarà
l'antmciat ball de gala que organitza
la Penya Pinsa i que ha despertat
gran interés.
Una regada Itlé3 fem constar que
aquest ball. que tindra liot al local de
l'Atenru Obrar del districte segon
(Mercaders, 38 i 40, pral.), seró amenitzat per una notable orquestrina molt
ccnaguda i el nom de la qual no es
fa públic per estar contractada exclusivament per la Penya.
Es comeneari amb puntualitat a les
cinc de la tarda.

Sild5ill
Carrer de Colomb. 2 (Plai:a
Real. - Casa Francesa
Abano d'encarre g ar els vostres

VEST1TS
Per a la vinenta temporada. visiten la casa

3.000 t5 essetes

STANDARD

ce;17illi.

SOLER i TORRA

"...1.1417.221112“337.11C36{3111191MIIKMMOTZIMIlliall11.

31 del correttl. tcnint lloc les sessiops
de quatre a set de la tarda. 1101-cA en
It'S M'ab podrá esser visitada pcl pública
A i 0 5 Pistes4111aa publicarles dc preMis
5bv.:00.0115 concedides P
poslil6. la d'afegir-se una magnifica
copa d'argent donatiu del Collegi
Veterinaris de la Provincia per premiar . el tnillor exemplar dattilitat i
gula-dalia; dottatius ro metallic de
l'Excm. scnyor marques de Foronda
i de la Societat Mallorquina de Proircc.ci als animals i a les Mames, de
Palma de Mallorca: copes de les soc;etats "La Torcaz" i Caeadors
Sarria, i un objecte d'art de la Socictat Protectora del Canana
Tots els secis i públic en general
poden adquirir "pases . ' cspecials per
a testes les •csSiOns, a l 'rosige social,
de sis a vuit de la tarda.

reeiria a 'les seres lectores
.aaa:

netttall'aangleiaiiiGdZi=8211511117tettliandillSWIMILIBM=278ne

B ATWA, CANVI, VALORS
Barabla del Centre, núm. G
Telefons 1230-1..;l1 A.

Li condensada

1:venal:ovni,

Llibreria Subiraun. Portarerricsa, 11

LOC

mundo alado", Angel Cabrera;
"El ama de casa", F. Climent
Terrer; -.lean Ilenri l'abre.
L 'Enlomologiste raeunte par
lui-mnne". Agustín labro (dos
5'01.1; -Teoria ele la relatividad". M. Sehlick; "Antologia
tratitors catalans", A. 011) Berirán; "De la Taiga y de la Tul-mira - , Manet Haviland; -Los pecaticis do la 1,1igen y loa eeloa
en 1;1 vida de las ' mujeres".
Mgr. Landriot: "La Sculpture
Ilinclone". 'W. Colin: "La Sculnture Egyptienne", H. Fzcheirner.
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per

100

1 astalviarea nn O per 100
Vestits a mida per a senyOrs i per' a seryores.
ReparacIó 1 reforma d e
vostits a •reus moderats.

la millor revista du mod e s, panlinats i bellesa femenina. Vagan
núnlero d maig que s • Ita posat a la renda. Pian), 1 pesseta.
Han quedas designadas les persones
que han de formar cls Jurats del
Concurs Nacional d'Hisbaria de
Catalunya i I de Geografia de Cataluna.
Pba exàmens dels inscrits començaran avui, dissabte, a dos quarts de
aine de la tarea. al Palau de la Griteralitat de Catalunya per continuar-lo
denk, a les den del mati.
l'erran, 30, junt esele
Coa No sin Sant Jame. V.",NOS Pemells de Joventut.
El Centre Excursionista "Patria"
efectuara les següents excursions:
Dies DI 20 i 21: Sant Quirze de
Besora. Borrada, Santuari de
la Quarsa Berga i ermita de Queralt.
Dies 20 i 21: Toses. Pla d'Anyella,
Puigllaneado, Castellar de Nuc. Santuani dcl Montgrony, (lombreny i
Campderisol.

Secció permanent de Biblioteca eirculanf i pública de l'Instilut de Cultura de la Dona.
Llibres recentment adquirits:
"La. pero ) Litteraire", Georges Frilley: "Literatura Japonesa", P. Areangeli; -Historia
crítica (11, la Literatura t'alelana moderna", 7 1. Montoliu; "El

Dimecres, dia 23. parlarà a Vich,
al Centre Excursionista, pobre "La
Cultura de la Dona i el renec de casa i del carrer", i dijous. dia 24, do;la y ó la tercera conferència a Ripoll.
a l'Acadérnia Católica, respecte: "La
missió privativa deis Pomells de Joventut cn la depuració del ilenguatgc
parlat».

Secció permanent d'Educació
i instrucció.
La inseripc16 per quint curs
de Dactilografia quedara tancada el dia 26. a les vuit del
vespre.

El qiumenge, a dos quarts de
einci de la tarda 2 0 donara
rorresponent lliçó de ruina ca501ana.
Secció permanent de relació
lreball.
Al Objcele de donar mes fa-cililats a les associades que
vulguin colocar-se i a les qui
estant colocados vulguin millorar la sera situartd, aquesta
seecid ha organitzat unes clac'seo practiques de Taquigrafia,

FU TBO.
Campionat d'Es
va queda: r
trat per tras maquines eiv
tográfigues. havent-se fe.
una pellícula intere.ssanti:
que se projecta avui
El gran

de Futbol

i( 1J R SAL
qu, co 17üjf ,2ta avu

Peque Ya guanyar
Lom va perdre l'Euro
saló que projerlaraaqc
ta cinta que es 1.\(.1L7ll
GAUMONT
Segueix ()Sarta al ptiblk tira 1.
3 0 del ',resana d'onze a onz. 2:
d'actes de la Caixa de Pens17'a
a la Vellesa i d'Estalvis. 1•E31:
(:7 Cartells de l'Obra del 1301
que ha rnere5cut de tots els que'
erta
isita.,la e:5 mes CalOrOS.1S
1tS e/Og15.

Dilluns. eia 21, e: ec,rteget
gandism diiisara
ferenc:a a Manresa sabrc el sea
saprina
tema : "Manero fiel
blasfemia i el ma: mot a
Al Radio Club Cala:u5;.:1
lloc avui, dia sq, a lea qeari dti
de la uno recent,0 de teki
sense filo a carrec de er.gin:ir
Ces :ti. E. Laurent.
El proprineni diunienge.
20. es farà una excursiii a
tornes, din/ida pel rererz
Para Joaqyam Marta d e 133'
nota, S. J.
Sorticli 1'estaci3
por
ca , en el tren de les 7.30.
nent bitllet fino a Moutmele.
El Centre Nacionalista
Poble Sec, d'acord arnb
quadro escènic, que dirigeis
Josep Valls, ha organitzal
gran funció teatral per al
nent diumenge, represene
se, en hoMenalge al gran.r:
182 Guimerà, qui ha Prorne.'
assisténcia, les seres efinr,
des obres "La filla del nla:
''La Baldirona".
Glopejadors de cristall.
,g
pessetes tules dues peces
cristalleries de Lluis 155i
de la Rambla de les flore'.
Ronda de Sant Anton i . 5.

bielgo agregat dels ll0spil813
•
ris.
Go l a, N ao I Orelles . Con5
16 5. Consulta económica de 12 a 2 , tibia. de les Flors,4.Pr'

J. de
rl

Correspondencia comercia!
Comptabilitat, Tassiténtia
quals sera voluntaria i va'
la, funcionant tots PIS elles
ners 6:12 7 1/2 a 9 del vespa.
A fi de quó puguir. apref
totes les sòcies qualsersiga
tona que tinguin Filtre der.
aquestes horas, la permae
-a les elasses sera voluntad
Sriceió permanent do •
nia i festes.
El diumenge, dia 2 0. la
(Inc de la tarda, concert
per la senyoreta Pilar
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18.-El tribuna! d'aeció que 3nten en el proas
eest per l'Inventor Eseaulty
pelter y , ha condemnat els
aOders del seu proeediment
aanandament i estabilit.
- aeroplans a pagartat de sis milions
. Entre els condem..a el mateix Estat maDIPOSIT DE VINS DESIRCIT PER UN INCENDI

J
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ilall lrocasal les ogolocions
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a 12113
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L?,s Jeaninolls Je li olaCM a les COMiSSION (le la Cahr3

New-York, 18.- Comuniquen de
Cleveland (Carolina de Sur) que ha
ocorregut tira nou incendi en un altre
establiment rEensenyanca religiosa.
L'editad ha quedat completament
destruir, morint entre les llames 614
persones.
Se suposa que l'incendi ha estat
provocat i es tem que sigui un aemptat mes deis que ve realitzant des de
fa ternos la terrible societat secreta
anti-religiosa Ku Klux Klan.-Radio ,

ti £11ilitP.C12 denamool

En la nostra edieiú de dimepau per a Rassia 1 pel nido eneres donaren' comete de la notete Els Soviets estant dialogant
Honig.
ta
de
Litvinov
Iliurada
a
18.-En el dipOsil.
arsib el mes poderós dele Essonn
per
Krassin,
en
reeposta
a
ef.
Beroy s'ha produil un
tate eapitalistes d'Europa i
shuen: "linera el teu fuel sobre
teant incendi motivat proba_ la nota que el 9 de maig el ministre d'afers de la Gran Bre• ; , 01' un curt circuit.
ele Estats capitalistes que has
.yalgra t els esforfos que es tanya tramet e a Moscou. Les
reneut i les burgesies deis quals
vallen covardament. Pera nos231:'.1a7,11 des dele primars idees essencials d'aquesta nota
ameras. s'han cremat 50 bo- eón:
altres, primer Estat obres' i pa"Que no es per mitjà d'ultiges, no callem pas sota l'amea cada una de lee quals ronmäturns
que
horn
te
prebabili,300 hectolitres, quedant
naça del teu fuet. Volem la pau
'res tan avariades que s'ha tate de resoldre les diferencies
i per (dala transigim". El Goentre
Estats.
Es
cert,
din,
quo
vern anvinliela no amaga pas
tat quasi tot el liquid que
Ice rele,ions entre Rüsaia i els
que
hi hagi antagonismes proannen.
funde entre la seva política i
Després d'incessants treballs altres 'Estats són "anormals";
Però alai) no es pas per culpa
l'arrgleaa a Orient: el Govern
n /7 a . anseguit els bombers lodeis Soviets. An g laterra Co
deis 'Soviets cerca d'aPidar els
la a' litrar l'incendi, pena el danys plany
que Rússia Ebagi desafiapobles d'Orient en !lij e Iluita
easionais pel sinistre són de
da, però ornet de dir (luan això
contra els rxploladors estran•
ra::a considerada,.
ha
tingart
Roe.
Mai
cap
nació
ha
grre ja siguin aquests angleafne,_Inatiament no s'ha haestat
desafiada
coro
ho
ha
esta'
505.
re de lamentar cap deegrada
• ••
recentment Rússia per la nota
sksena1.-Havas.
anglesa: mai tampoc cap nade
Fa notar ei "Secolo" com
LES X.a1XES AERIES DEL
no ha vist ignorats els seus ind'algun temps enea. Rússia
teresaos por una altra, corn
'hje&t de iiscuserons oposaMEDITERRANI
des. Contra la Itaiss.a soviet isla
Paria 18. - Comunica "Le s'esdeve a les repúbliques sovictistes,
pel
cop d'Anglaterra
ele bisbea polonesos han aixeVan' au2 des de julio! vinent
ca t una crida vehement: "El
en les qüestions dels Estrets.
regular de vint
de
la
Galicia.
de
Mente!
i
de
la
boIxevisme. hardit, amenaaa de
s'encarregarà de la
destruir l'Església i les valore
'ació aèria entre atarse- Bessaräbia. Si el Govern dels
Soviets
no
sentís
repugnància
eivilit,atdes de la humanitar.
': :nie, via Ajacein, i entre
per suscitar conflictes. disposa Aquest crit d'alarma ha estat
i Oran. via Alacant
d'una rica documentació sobro
secundat per lord Curzon amb
l'activitat intensa deis agents
la sera famosa nota. Contra
TRAVESIA AERIA MARSE- anglesos, dirigida contra les
Rússia, durant la primera fase
repúbliques sovietistes del Caude la conferencia de Lausana,
LLA-ALGER
ces, i do la zona 'limítrofe de
s'aixecit la interdicció lintitant
alate r. 18. - L'hidroavió que les repúbliques scvietistes de
la intervenció sovietista NI la
reta d:meeres ha sortit aVt.11 l'Asia Central, sobre l'ajut conqüestia
dels Estrets en temps
1:es 930 d31 mati, amb bon redil al moviment del 'Duques- de guerra
i en reMps de pau: el
.e.pa en direcció a Mallorca,
tan, sobre el socors donat reGovern sovielista n'ha proles3.ana . :na i Franea.-Havas.
centment pels cònsols anglesos
tat. pecó cense ext. Contra la
als ge nerals bienes per al re- Ittiesia sovielista i eb la nova
VAIXELL FRANCES EN-.
crutam e nt i la tramesa doti fase actual de la conferencia,
CALLAT
dais a Wladirostok durant l'osita Ilançal la prohibició de tra.. 18. - Un comunicat cupació tdanea.
metre-hi representant (linternaaisteri de Marina diu que
El Govern deis Soviets
tic, i resultat d'aquest ambient,
:. aeat -Bretagne" encalla guanyat Earnistat dets pnbles
el que hi concorregué fou as-. • :• ada del port. de Bizerta. orientale, no pas per mitjà de
sassinat. Tot abre coneiderant
• del vaixell no ha sofzrt l'or com Anglaterra sospita, sicts fets objectivament. A qua es
-.-Radio.
ma per una benevolenea real i den aquesta situació internadopel seu desanteres. La politica
riel de la Ralesia dels Soviets?
'ZAGA DE COMUNICACIONS
savielista a Orient no és una
El nou règim, a l'interior,
violada)
de
cap
tractat
angloA BELGICA
sembla consolidar-se. La nova
rus.
política econbmica, fou sancioselles, 18. - Els emL'execució dela espies Davinada per decrets que restableide Correus de Gant
son i atan Harding tingurren „xen parcialment la prepietat
s'han declarat en vaIlee abans de coneleure's
privada. Lentament la vida es
anglo-rus, i durant l'ocupaeia.
desvetlla a tot el pais. El eati
laAnvers han sortit trens També. en
aquest :enes els anpila!
eatranger, a censeqüencia
a BrusseNes.
glesos executaren 26 comissade
les noves Beis Ne g rita. es indels autbmnibus
ris a Baka i empresonaren. sen. vitat a afluir a Rússia: per
štCn serVei entre Brds- se
acusacions, Kolonitaoff, Daexemple, izo decret de G d'octuta
Anvers estan galardadea buxkin, Knrakkanion i altres
11:'e do 1922 reeoneix que la
atent.-Havas.
ciutadans rosses. El Goxern aopartid/311dd del capital estran-clles, 18. - El presi- Nadaste estii dispasat a indemger al restabliment ecomarnie
• : Cancela M. Thaunis, nitzar le $ faniflies d Davison i
a..at a la Cambra que el de Stan Harding. si el Gevern de la nepfiblica dels Soviets es
extraordinbriament desitjable.
ha prontas examinar
anglas está disposat a obrar de Tot a ah. naturament,
rom.andes deis abrers ante- la natPixa manera en relaris)
batut per l'e ei- sie bolxevista;
agitació, per?) que na amb els clutadans russes ene_
en el XII enng,res del partit bolaivant de les am e naces. dits.
xevista. celebrat no fa pes gaiIaúnic incident sorgit entre
re, clan manifestat al si del
tots des pa .isos es el de les xaGevern mnsenvita, divereos i
• ..BRA BELGA DONA UN tupes detingudes en aigaes tereposais eorrrints. dividint se en
CONFIANÇA AL GO . riterials. Cal resoldre, cienes,
tres grups: un d'esquerra, un
- "TaaENT A LA af0B1- aquesta qiiestia essencial que
.ird centre i tun de dreta. El priDE FERROVIARIS
podria fer-se per maja d'una
mer. que pin'it dir mantenir eis
'S.-La Cambra dels conferencia internacional.
principie que han esta] a punt
per ccat tres vots
Si hi ha persecueions raligiode fer desaparèixer fucsia enejnquanta set abs- ses a Rússia alca no s's afee
tre la fam i la guerra; el seJes. un ordre dcl d'Inglaterra. Considerant que
gnu. que tendeix a una enneiliaGovern, a u:me- l'estal de •ependendia en que
de] entre la política socialitza- • erpellació presenta. determinats Estats e, roben en
dore do I'Letat 1 la de la pro• rand dels ferro- rebela al all res, en l'Europa dol
pidat privada: ten:. persanaTi ac1;-0 Ver-alles, es una 11(.11
litzat en Eras.cin, que es d'una
Je 111aler.1eSOS, el Govern
a 18. - El tren in superior Ilibertat ecenamica,
le
ereu ene !lo lb res de Cojifia (12 Lu- 1
iaa .,.•eet ardidarrent Ressia pel
mí: arnb un Esl sr •is p n mlnnl de
.a tren crostende
, cami de les reeixides experilzn1,, volunta f d'un Gevern estranhie i el tren amb
u.: ..,. han estat detin- ger . Ei. fot nr, iii lis persocm.i.'t
El cortilinismie d'Esta t, oranrel, g.ia a Oúecia. El tribunal
Je aernelle.
in ameal mantingut eti Leona,
de Constantinoble a aels Saariets nr,rnns.prrsegueis
freea ,•=a en la pradiva quetiestat detingut a e! , tnee.hres del clergat (pie
dIann. Ilas‘aa val per damunt de
abusen sie Ilur situad() per a
hlek.
tea La nattlenleaa, e9tonerosa.
fins antiSovietistes.
aal de l'estaci6
ven' un( i eilt, els ideòlegs que
i el mientes actual, les
o n es l'orinen ola
n-n !(!rien tallar un món a gral de
declarat en vaga.- repúbliques sovidistes aprecien
flor fantasia. Manca nomes,
lea relarlon .; amh Anglaterra i
depres il • aquesta renaixenca
aspiren a desenrotIlar-les. En
la vista inferior rueca, que les
interès r(ciproc estan dieFERROVIAP.1
altres narions europees e'avin•
posades per a la ardució ben.. .,11TS 1 2; rERITS
guin a admire Rüssia en el
velent dele, conflictes. El Gochor dela països civilitzats, en
-En arribar a Dalanvera so saietista es &uta cumplo
,, a una equivo-aeib soplena vernal de drets. Seguradel perill de ruptura, però la
, maniobra d'una a gulta. desmera que els extremistes de
responsabilitat raerla cabre
Mosenu decidirien &van, la
tren de rintrera eaient d'un
G,,vern angl?..e. El cionflicte ack bastan t e elelvla.
pessibilitat de villro en pall
tual, per?). s insignificant en
• taren ay es a ‘,DnseqUnria de
mig d'una cenvivencia internaretada, a les Seres ennseqüenaz
cinnal. 'Tanmateix en la nota
e: maquinista i tr es ciat•
eies pneeibles. Una soltical sar*te lerits
Illurada a An g laterra ho deixon
gravetat el fogniner.
tiafactbrla.e podria trobar-ee
ti %
prevelire aixf i nombre de poaductor del tren, sin altre c m- una eonferencia entre ambdosos
fr eresiari 1 23 Ida reern. entre ,*!,
litice assenyalats d'Anglaterra,
els Fattate, en la qual hom por
lambe.
figuren alguna estrangera.-Ea-, tela resoldre no pes tan solarta.
ment eta litigia ea...remede. ans
L'ACTITUD DEL GOVERN BRIlambe la regularilzació de les
relacione
anglo-rimes en tota
GOVERN JAPONES VOL
TANIC EN LA QUESTIO AMB
Hur vastitud.".
?,EP RENDRE LES REL.aCIONS
ELS SOVIETS
• ••
AMB RUSSIA
Londres, r8.-En els cercles !len
Segons Ellumanite", almeake , erai, re.-E1 Govern japonés
informats anglesos es declara que
la neta es coneiderada per la
!tale noves proposicions als Soviets
l'actitud del Govern britänic is la
premen rueca com un docurnent
l'ob j ecte de reprendre les relasegiient: Es varen trarnetre ale Soimportant en la histeria dle la
c es arnb Alhoja.
viets reclimaciens a les quilo ei dohuta política internacional.
Ei .lap6 está disposat a reprendre
naran satisfacció n, en el ras contraMentre que el proletariat rus,
al relaclons diplomàtiques i renun- dita ha botat sota la fuetada reri, vindra la ruptura de l'acord co'
les indemnitzacions pelo suc- buda a JAI/mana en la persona
mercial. Malgrat aix6, alguns polie,gos de N icolaviesk, ti Rtissia fa de Veroweky, el Govern SOVifttics pretenen que sota la influencia
"lentitudes concessions per la seca
lista reman assenyat, decida a de Mr. Borlar Law es mostrara per
últim menys intransigencia, però
actuar com a representant de la

d i a g ene oblolles

ris del pable. Comunieaven fletan-ten( que la Gran Assemblea
Nacional s'havia pronunciat
cense cap equivoc. pei princip]
de les reparacions detnides per
Gracia. i per lan t la delegaeisä
turca a Lausana havia de rnattfenir aliada ;muceta reivindieolament en el cas en
eació
chur Grecia no refugis en pdndpi obligació podria
par-lar-se d'un arbitratge per
a la fixació de la suma debuda
per Gracia zt Turquia, perla el
Govern tuve es negava a acceplar tota reclamació de Grecia
per les expulsiens de l'Asia Menor.
Provea d'aquestes instruecions, letnet-paixb visitä el ele.
legal britànic i es convingue en
invitar a •enizelos a una entrevista arnb lemet-paixa, que se
celebra ahir a la tarda i que
solament dure una hora, es a
die, que fou molt mes curta que
la priniera. Vanizelos, davant la
resposta del (aoven turc, no
pogue fer mes que lamentar-la.
En vista que els dos Cereros
n'entonen Hur punt de vista, reconegueren ambdós delegats
que l'únic rnilj. de negaciattiú
que restava era sotrnetre la divergencia a la Conferencia plenäria de la pau.
L'entrevista fou del començament a la fi cortas en extremo Pera tant els grecs corn
els luces fan notar que la den.
sic') presa no implica de eap manera que estiguin disposts a inclinar-se per endavant a una
resolució encara que sigui urtá!lime de la Gonfereneia.-Radio.
Lausana, 18. - No es creu
probable que fine desprès dune
guante dies torni a plantrjarSr, almenys a Lausana, cap negociació entre turcs i grees.
En decirlii. que la reunió pienäria de la Conferencia S'oeit_
pi del litigi, ele t'ir'a s'llan
compromès moralment a que
aquesta dirigeixi les negocia_
clame.
No sembla que els aliats estiguin diennsale a precipllar-se
respecte aquest assurnple.-Havas.
Lausana, 18.-Els senyors
a'enizelos i Alexandris han eonferenviat ninb el general Pelle,
assegurant-li que Grecia no
trameträ cap ultimatum a Torquia.-allaras.
EL COMITE 11.NANCIER
Lausana. 18.--El Comitè financie] ha arriba: tupes' matf
a un acord ers»)plet respecto de
ls olitusules sanitàries del futur tractat de pan.
El Counite financiar ella ()rural a tubs a mbs del 1 . 3,1111 , 1 111.1
teaetat /dula! -Cibusisles divarses - , una sle les quals '.'zt roferimein a la !lista civil otomana ¡ retira traspasen a les grane
potencies PIS eredits d'Alemanya i Anstria-11.-mgaia contra
'Vrquirt.-Havae.
Lausana. 18.-Ha estat expulsat d'aquest a petdació un individtj Katner Poolf
per delirar-se a e:servir propaganda comunista en acinesia
ciutat.-- Hayas.
molesta creineia no ha d'inspirar
111(1 S S(1 optimisme.
El mateix Krasen la declarat que
/tomes veia indicis una mica favorables en el debas d'abir a la Cambra.
En els cerdee n'esos no es creu
un exit complet de Kressin i alguncs
persones en relació amb els boIxevistes asseguren que aquests fas ostensibles preparatius de maraa.-RaLondres, 1 8 .-La sessia d'altar a
la Cambra dele Comuns bu dedicada
gairebé tota en discutir la política
anglo-russa. Alguna dipireets
taren del Govern que es comprometes a consultar la Carnbra abans d'arribar a una ruptura de relacions amb
el Govern dels Soviets.
El ministre de Einances contesta
que era impossible per al Govern adquirir aquest comp.-01111s amh la
Cambra, ja que te resolt que el re.
presentant de la Gran Bretanya
abandoni Moscou.
El5 Soviets rebutgen les condicions
arttinique3.-Havas.

L'agilaciO comásla

Els

th 6orlmod calca la re sls i e ucl a La 112

-vas.
Lausana. 18.-Han fraeassal.
les negociaci ons entaulades el
dilluns darrer a Lausana entre
Greefit i Turquia. ¡leus ad alguns detalle ele corn han ocorregut, els fets:
Ismet-paixa baria Mita la
nit fiel dimecr e s al dijous un
llarg despatx del sen Govern
contestant la petició d'instrueeions que II havia adreeat després do a palmera visita de Venizeles. Absenta la Gran Assernblea d'Angora per tal erial
efectua actualment la seva
redactaren
e croerri sosst,a_
,r r,
(ta

¡or la iu-iludlau bao mori

cuales 6 14 b er S0 1 ES

-0Löndres,18.-L'Agencia Renda., parlant de la Conferencia
&le Lausana, comunica oficioaament que no es considera
d'una manera desfavorable la
perspectiva que arribin a un
[tened Grecia i Turquia. -Ha

!in!!
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El Cuera ouglts de g l!.13 a criJor el so represubtol a ii0U911

Ba 1m uod

del Fue Krop 2 ducgol o
Reten, 12.-Sembla que In nnva nota ele proposseions als liats siortiril
Ilerlfn la prnrxima sermsna.
Com 1:anterior, es probable que es
cursi ronitustament a tots els aliats.
18. - Snmbla po,sible qur
&fuá ta,stl ' ultimada la not, del Gocsrn alemany ((un llores ofertes als
al'iGs. en les quals drmarZI earanties
mes concretes. De totes mnneres el
test no pedra Coser publicas fino a
mitjans j r1 la setmana entrant.--Radio.

ELS AM:LE5/18 NO ESTAS

POSA'r.5 A SONDEJAR
Tul') D'ALEMANYA
anelma,
Londres. IS.-Els
no es /110S1Tell de cap manera ilispemis a so:alejar rneeitud d'Alemtuen,
amb negoelee:ons preliminars, respecte le Mlestib de les reperaeionx.-IInene.

ELS ALEMANYS BURGESOS VOI.EN QUE ES CONcEDMI CONFIANI,:A A l'UNO o: LES FEMINISTES SOCIALISTES VOLEN
QUE SE'N VAGI
Dusseldorf. 1 5.-No es streu que el
canceller parli de les dances notes rehudes fins el d:rnarts o el ditnerres.
Ele alernanys burgesos volen Mle
concedeixi crinfianca i que es continui la resistencia passica fins a la seva derisia.
El secretar( del Sindiont entalle ha
declarar qur els ferroviaris no cediran ni per les amenaces ni per les mantions. La Huna, ha dit, ha costat en
aquests slarrers meso, mes de 1.000
milions de mares or. Resistim uns misa mes, per a no suportar sluraut ama
I anys ir, conseqii¡nries d'un momear
de debilitar.
Els sorinlistes citan descontents. En
una reunió de la servid femenina socialista, la 'enrula Ether ha ilec!nrat
que la situad& a la Ritur era insostenible pe r al Govern. Curio estä bensnt,
ha dit ; que se'n vagi i acaben,.-Radio.
LES DECLARACIONS DE MONSIEUR POINCARE DAVANT DE
LES COMISSIONS DE LA CAMERA
París, 18.-Davant les comissions de
Finances i d'Afers estrangers de la
Cambra dels D i putats. ah,r informa el
president, NI. Puntearé, sobre els resultats mitterials aconseguits per Uncupació de la Ruhr. De l'explicació
facilitada per M. Poineari resulta en
sintesi, el següent:
Els irgressos produits pels territoris alernanys ocupats, es:en ja a punt
de cnbrir les despeses d'ocupaci.S. Gräcies ah esforcos dels ferroviario i dele
enginyers de mines. augmenten cada
rEa les quamitats de cok i de carbó
que diàriament es trameten a Franca
i a Belgien. En factualitat. el ton:Ilatge de combustible que surt iguala
al que ,Alernanya 'limara abano de
L'explotació mancomunada, per part
de França i do Bélgica, deis ferrocarrils de la regló de la Ruhr ve donant aixf mateix resultats satisfechore. iii necessitam ja cap ?axil,. No
sedament cobreixen les despeses
cupacl,;. sind que els ingreems arrimenten diàriament.
L'expl.s tació dele hoscos iambe déna resultare kpreriables.
Ele transporta i fluvials
es mos• reu ¡a sufizjentment organitzats. laa norinalitzacisi del träfec assegura, sense Wrrhancs, /*expedid.%
a Franca i a Bélgica del.: stocks tte
cada', i cok que co retiren de la Rithr.
M. Peincare seguida dient respecte als stocks de carbó i de cok, que
en queden en quantitat tan gran, que
de continuar les In:meses en la forma
actual, es necessitarien alguns MeSOS
per esgotar-los. Aixô sense comprar
que els olerles van renovant-se, car
continua el treball d'explotació en les
Passa després a manifestar que 7ncupor i A de la Ruin ha entrar en sin
perlode que cairel?. podria dir-se d'esEl rreeptat per diferents
conceptes. sobreiN atnb estés es despeses. tot i descomptant it part que
corresnon a la Comissió de Reparaeinist i a les despe oes d'neupaci6. CalcIlla que l'open.J ció empresa per Franca i per Belgica serf, cada cegada mis
nrodurtiva. i tenint en compre que
l'orgaui t zaris5 dein serceis es perfecciona cada dia mes.
Pot- dones , durar l'ocupacids tant
temps com es vulgui, des del moment
que cada cegada s'nennsegusixen majen. beneficis. El Gsyrern francés ha
reseilt conservar aquesta garantia fins
que Alemanva enmpleixi tntalment els
semi compromisos.
Les derlsracions del president Pn i ncafé oht nngueren raprovaciA d'amhduss eorniselone.-Havas.
Parle, tit.-Durant l'exposiei6 feta
asid (lavan? 15 Cminissi6 d'Afers
trangers ele la Catribra, el president
Consell de ministres, senyor Poincara

Sedará que el dia primer de l'actual
les despeses pnrtades a cap a la correa de la Ruhr ascendicn a 63.65o.000
franco.
D'aquesta quantitat, 6s milions cnrresponen a les despeses de caràcter
militar i la resta als civils.
El total dels ingresaos t'eleva a
72.68000, de la qual quanntat, 56 milimes cnnstitucixen cls ingressns propiament dits, o sigui cl recaptat en conerute de drets de Duana, lliceneies,
pcnyores etc etc.. i ele restants ho han
estat en concepte sie prestaciens en
natura.
Partant a continuació cl senynr Poincaré de l'expletació mancomunada
franco-belga dels ferrocarrils, rnanjfesla que el número de quilòmetres ree-ni-mute pele trens eis circulació, que
era de trenta tus mil el a de mitre darrer. havia arrihat a iser de 5orsio a
primers del mes de maig actual.
El número de viatgers, que era el
15 d'abril darrer de 17.00n diaris. a arril-,nt a toser de 21.000 el primer de
majg.
Terminä el president del Con s ell drclarant que la riba esquerra del Rhin
és suficient per si sola per garantitzar
!a seguretat de Franca.-Havae.
US DIA SENSE SABOTATGES
Duseldorf. /8.-Muir no es registrt1
cap acte de sabotatge.
Forra carregades toon tones de combustible, havent-se exprdit a Franca i
B élgica vint trens de calló i coc.Havas.
UNA MULTA A contr:NcA : INCAUTACIO DE MONEDA
Cohleaca. IR -Per haver-se negat I,a
municipalitat a pagar a la impremta
Giatcmhere roo indions de mares en
concepte d'indemAzació ryn- le; destroces causarles en d dit establiment
durant ii manifestació del so (le marc,
les autoritats franceses d'ocupació shan
ineataat de 6.1 milicias de marca i procediran a altres incautzcions fins a
cnmpletar aquella quantitat.-Havs.
CONTINUA L'AGITACIO
cOMUNISTA
Ditsseidorf, 18. - Continua
l'agitneiö cotnunieta. Es te la
segiiretat que reeentment han
d'obrers malgrat IPS orees del
°oven) alemany, o Blar i cinc
ciutats mf. s . --Radio.
lfr :VISTA
L'ACTIAITAT
S'ACC.ENTVA
romunist ti. continua maniiestant -so atila g ran enorg.ist.
Un grun corminietes penetra a les minea de Kaiserhil,
impedint als obrers l'entrar al
,
treatila
A Lnenenh o re els ron-amistes
han aaanliat diverSCS btIfialtesS
ma g atelems per nn estar Confíe/11PS alllb ele oren. a (me es
visuell les subssteners.--Railio.

VIOLENT INCENDI A LONDRES

QUINZE CASES CREMADES
PER ARA SON SIS ELS MORTS
Londres, t8.-Aquest mati sha drclarat un violeta inceadi en un barri
d'aquesta capital, quedant destruida
per les llames quinze cases.
Fins ara se sap que han mort sis
persones. Alguns nois han desaparegut, suposant-se que han mort victimes del sM
EL PARLAMENT ANGLES
Londres, 18-El Parlament ha suspes les seves sessions fins el dia 28
del corrent.-Hayas.
MR. BONAR LAW BASTANT
DELICAT
Paris, 18.-Els periòdics con.
firmen que el visillo,. a Paris de
Mi'. Bonar Law no le cap (Arteter politic i que el primer ministre singles es remesa antament consultar amb el San metge habitual. vingut de Londres
eepeeialment; per rúa'', -Le
Journal" escriu que aquesta
consulta no ha estat ten satisfactòria com es desitjava. L'espeeialista ha harrut de reconèixer que les setmanes de desrafe que s'ha pres Donar Law
ne han pertat la millora espe.
rada en l'afeeci6 de la terina
que pateta el eap del Govern angles.
Bonar Law sofreix una aronia tan completa que ha hagut
de declinar la MY:tildó a l'esmorzar que Poincaré baria
fet al ministerio d'Afers Estrangers.
Mr. Donar Law romandrà encara alguns dies a Paris abans
de tornar a Aix-les-Bains.-Ftadio.
INQUIETUD A LONDRES PER.
LA SALUT DE DONAR LAW
ES DIU SI DIMITIRA
Londres, 18.-Als cerdee poHiles regna gran inquietud per
les noticies que es reben respecte de la ealut de Bonar Law.
Eis tractaments segttits fine ara
aconsellate per doctors eminents de Frenen i Anglaterra no
han donat cap resultat.
AVIli circulara el rumor que
Bottar Lav, comprenent que no
podria intervenir activament en
les pròximes sessions dr la
Cembra de Comuns, havia den-• seip eaod ap aatutp ayttuttp
-Radio.
TERRATREalOL A LA REGIO
DE QUITO
DOS MORTS I NOMBROSOS FEFERITS
Guayaquil. IŠ.-Un violen: terratrèmol ha causal danys considerables a
la rcgié, de Quito.
A conseqüència deis esfondraments
han resuhat dos morts i nombrosos
ferino.-llastas.

ELS COMUNISTES DE DORTAlt•ND CONTRA LA RESIS• TENCIA
-- Els repreDormund.
servar rigorosament toles les
afeitan! s del perfil ennumiste
out anivions del cid paseaport.
i la Urna, d'oarers i
Segon. - Que l'estada per
inteLlectunle sIe le; eoginus neri
padoc coloisrsiros una rminid mes .le 2 .1 llores a Alemanya,
dimarts. a la p i'„ en la (mal entranya pn• ale estrangere
preeentar-se a la
as : contaren publicar un
Itarri tius` habiten.
fest.
Tereer. - QIIP tnia persona
Aquest dortIMPrIt aperaana
que surii d'Alemanya. encara
abir i P11 oil e recotonna ele
culis ronitinistos i obrereqns: . que vagi d., transija iii podrä
portar una quentitat maior de
als trohallaslors ile Ilinrar-eo al
60o mares. (era que a la nava
robatort i cometre flotes si'hosentrada
en et territori senil/utilital essntra lee forres datennir declares la quantitat que
pariaa-aliavas.
portava, en PI anal cas podrà
I.A REVISTO nr..1. rRocEs
sortir d'Alemanya amb una
KRUPP
quantitat equivalent.-Havas.
EL TRIBUNAL IMANTES LA
DIRECTOR DE MINA DETINREBUTJA
GUT
Duseldori. 18.-Aquest maul sial reFrancfssrt, 19. -. Ha estet
unit ei Tribunal militar francés per
entendre en la revisió del precés detingut el director de la mina
WeaLe. let por barer- se negat a
Krupp.
radvneat Grimm preoentá al Tri- posar en ftetivitat els tenis del
bunal onze cattses que. a judiei 'tut,
han d'ésser tingudes en cumple ter
PER VIATJAR EN TRENS
procedir a la revisió.
FRANGESOS
El Tribunal aprecia com atendible
VIATGERS MALTRACTATS 1
snlament un deis csmentats motius
EMPRESONATS
nllitat, reconeixent que el fiscal lucia
Francfort, 18.-Les force' de pedi(besar ilestitar a Müller.
da Schuppo han detingut, injuriat i
Mute será judicat de not. aprreive-er les circums'incie , ahnuents empresonat vint-i-cinc viatgers que
arribaren diumenge pasear, per sospique ja (tiren reconeguds.-Radio.
tal que ieren cl viatge en un tren
francés.
TRANGERS A ALEMANYA
Denles els han assabentat que, en
Parts, 18. - A conseqüència
cas de reincidencia, selt processar i
de les freqüents detencions
se'ls fara pagar una multa de cena
que sen objecte cIa estrangers
mil marcs.--Havas.
i eepecialmmit clIp franceena a
UN BAN DEL GENERAL
Alernanya. cl ministre d'Afer$
p etrengera trences ha publicat
DEGOUTTE
una nota reeordant:
Dusseldnr, 111- S'ha fixat un hin
Printer. - Que Iota perso- del general Degoutte en el qual es
na que penetre en territori aleconvida als obrera ferroviaria a qae
many n 31 traveeei, ha d'arar reprenguin el servei en el termuu de
firriveida d'un pasaaport vieat
hores, sota la pena d'expulsió isaper Ist autoriteta diplomätiques mediata per i ella i Hura tamales.-o consulars alemanyes, i ob, Havu.

•

4

PALAU DE LA
GENERAL1TAT
Despatx de les seccions en la reunió del Consell Permanent dels clics
16 i 57 de maig de 1923:
Carreteres, cantins i ponts
Continuació deis treballs en les obres
que es realitzen per administració.
Cultura

Pulalicació del primer Armad de
les Biblioteques Populars de la Mancomunitat.
Concessió d'un crèdit per adquirir
una de les obres que figuren en l'actual Exposició d'Art de Primavera.
Organització d'un curset preparatori d'asna a l'Escota del Treball.
ßlemória del senyor Rosend Serra
i Pagas, referent a l'Exposició Colonial de Marsella de 1922 i a la Setmana Internacional celebrada amb
motiu d'aquella.
Publicació de textos per a l'Extensin d'Ensenyament tècnic.
Brnefici.ncia i Sanitat
Aprovació de les bases per a la provisita mitjançant concurs, del càrrecs
de metge-director deis quatre nuclis
sanitaria de la Mancomunitat, de Barcelona, Reas, Figueres i Lleyda.
Aprovació de les obres de distribució interior a la Casa de Misericòrdia de Girona.
Nomenament del reverend Antoni
Aymcrana i Pinet per al cantee de
capen de la Casa de Maternitat de
Lityda, en mèrits del concurs celebrat
a l'afecte.
Concessió d'una subvenció al V Congras de Metges de Llengua Catalana. que ha de celebrar-se a Lleyda durant la segona quinzena de juny.
Adjudicació definitiva a favor de
Pera Dalmau i Ciuraneta, de les obres
de construcció de diversos pavellons
a l'Hospital de Lleyda, i a favor de
Pare Fina i Geli i Carles Basó i Alberti, de les obres de construcció deis
pavellons al Manicomi de Salt.
Aprovació de les bases del Concura per a la provisió de les places
de practicant de les quatre brigadas
sanitarias de la Mancomunitat,
Agricultura
Treballa de les Secciona d'Acció Social Agraria, Arbres Fruiters, Ramaderia i Direcció.
Celebració d'un concurs de bestiar
porqui a Pons, el dia 27 del corrent
mes de maig.
Designació del diputat senyor Fatjó, per representar la Mancomunitat
en la pròxima Assemblea de la Unió
de Vinyaters, i del director dels Serveis d'Agricultura, En Jaume Ravsatras, per representar-la al pròxim Congris de la Federació Agricola Cita.
¡ano-Balear.
LES PUBLICACIONS DEL SERVEI METEOROLOC1C
S'han publicat els fasciales 16, 17
i 18 de les "Notes d'Esta ti" da! Serve/ Meteorològic de Catalunya, que
comprenen, respectivament, un resurn
de Joaquim Febrer referent a 'as plagas de la tardor de 1922 i de rally
rneteorológic 1921-1922; un asma' de
M. Alvarez Castrillon sobre les trinperatures normals a l'Observa:inri Fabra, i una recopilació, feta per voscp
Anglada, de les instruccions per a la
recepció dels radiogrames meteorológica del mati.
El treball referent a les plagas de
Catalunya que, dit sia de passada, revela l'estat floreixent de la xarxa pluv,ometrica catalana, car conté les dadas de 154 observatoris escampats ner
tot Catalunya, confirma les deducciins
dels resums anteriors amb un maximum
i de pluja anyal a Besase (tost
mdimetres) i un altre a les mines Ge
Peguera 0176 mina, mentre és misima la precipitació a Llardecans (2So
milirnetres), amb un altre minim local
a Montseny.
L'estudi del senyor Alvarez compren
vua anea d'observacions, greses de
guaira en quatre horas; l'autor traga
les isotermas mitjanes i a més fa lanahe: harmenic dels resultats, deduintne les constants de dos termes pariódics, tant per a la variació anyal com
per a l'oscillació diürna de la temperatura.
El recull del senyor Anglada resum
ala còdex de desaiirament del "meteos" o radiogrames meteorolegics
que diariament són rebuts a Yestació
,
de telegrafia sense fils del Servei
Meteorolegic de la Mancomunitat, donant la 'lista d'observatoris, hores de
transmisi6 i significat de les xifres
dels radis internacionals d'Anglaterra,
França, Alemanya, Marroc, Algar,
Tunis, Espanya, Italia i Hongria, tais
com són utilitzats al Servei per a la
confecció de la carta del temps del
mata
L'ANUARI DE LES BIBLIOTEQUES POPULARS
La direcció técnica de Biblioteques
Populars ha publicat un Anuazi de
la vida de les dites Biblioteques durant 1922, S'hi contenen fragmenta de les mernóries presentadas per
les bibliotecarias a la Cinquena reunió
tenia i notes estadistiques i quadros
comparatius de la vida de les Biblioteques Populars des de la seva respectiva inauguració. Els estatuts de
fundació, reglaments i instruccions
tieniques per al servei, completen el
'libre va acompanyat de fotografies
nual pràctic de biblioteconomia. El
Ilibre va acompanyat de fotograries
deis interiors dels diferents tipus de
les Biblioteques Populars en funcionanient i facsimils dels formularis
ampratsi en el servei.
VISITES
Ahir visitaren el senyor President,
ein senyors Bastardas, Grant i Sala i
Ruiz i Porta, de l'Assaciació Protectora de l'Enaeeryanea Catalana, per
convidar-lo al X Congrés Nacional

LA

d'Història i al I de Geografia de Catalunjia, que tindrà 'loa en aquesta
canat els vimos dies 20 1 21 del que
50111.

Tambe el visitaren els senyors Pompeu Fabra, president de l'Institut d'Estudis Catalana, i Millas-Raurell, per
donar-li contusa de la reunió internacional d'escriptors organitzada pel Peo
Club anglés que se celebra a Londres
cls primera d'es de maig, i a la qual
Catalunya 'savia estat invitada directament pel Comité Central del Cub.
A aquesta reunió hi assistiren eminents
literata de tosa ala iriso:, entre ells
11. G. \Valla, Romain Rolland, Nicolau Jorga, James Barrie, John Glasworthy, E. Arlington, Robinson, Israel Zangwill, etc.

PUBLicnvr

Dissabte 19 de mal g
de 1›

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 18

da

1. SITUACIO aTMOSSERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI.--(Observociona d'Europa, Nord d'Africa i
Arlantir, rebsdea per re(egralla lesna sils):
Bailes pressions a Dinamarca i alces al noroest de la
Penfosula Ibérica. Plou a la costa de Barcelona i al migala de Franca. Els rente del nomest N/mintiera essent
Inri; a les costes de la mar del Nord. Tanda.t al Meditermal balear bi ha tentpestes del nord, arob forta maror.

Maig

da

diumenge l'audició de sardanas organitzala pel Foment Sardanístic
la. Sera dilluns.

1923

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A LES 8
DEL 31AT1.—tObaervacionA de lo Xarza rneteornlógica

ESBART CATAEA DE DANSAIRES
El dia 21, a dos quarto de den (no
Cel complerameat seré al Prioras. Pa'
Cerera
l'Esbart
do Tremp, i Ribagoren. i nneol a la regió costera a la tarda com s'havia
fins a la llana de Vich. La temperatura milsima ha estat • Cata:a da Dansaires celebrara, al lode 23 . a FIlz, i tu /Mulata de O. a l'E›tangento i Puig- ca: de l'Orfeó de Sarria, (carrer Catalunya), un festival a profit del mocerdie
nument a Pep Ventura, essent el pro- .
grama &I dit festival, danses populcro, concert per
i sardanas
per la cobla Barcelona.
FCMENT DE LA SARDANA DE
catalana.

La Música
AMICS DE LA MUSICA
Per causes ajenes a la y oluntat de la Direceiö dels Mines
de la Música, queda suspes el
roncan que l'arrimen( violonceltista català Gaspar Cassadó
havia de donar dimarts, dia 22
del que som, anullant-se, per
tan!, les invitacions correspunents a aquesta sessió.
Pròximament s'anunciarà la
nora data d'aquest coticen ami
com la deis tres concerls d'orquestra, amb ele quals es clourà el curs de 1922-23 de l'Associació d'Antics de la Música.

FESTES A L'ORFE() GRACIENC
L'Orfeó Gracienc prepara una
Festa de Primavera pel dissabte, dia 26 del corrosal, a la setha, en la qual col•aborarä la
r otablissima cobla "Barcelona ' que, junt amb les tres secciono de l'esmantat Orfed, interpretarä una pazt de .--,ncert
que l'integraran algunes ce les
mes aplaudides obres que últimament, ha cantal l'Orfeó
Gracienc al concerts dei tcalre
Eldorado. La cobla tocarà, en
la part del concert, sardanes
dele mestres Garreta i Junca,
ultra la difici. i novissima del
inestre Morera "La font del
Llor". També s'hi danarä la
segona a_diciú de "La fosal de
l'Alb:ra", l'Ultima oya de l'eminent Morera, qu obt;:igue
un ese:atant Ox'a a l'últim con-,
cert d'Eldorado. Acabara aquesta testa, que tindrä lloc a. propi casal de l'entitat or g aaitzadora. amb una escolltaii isudicid do sardanes per dansar al
pati del matei,...
• ••
—La inspirada coi-sapo:atora
Na Narcisa Fra.ixas, les
(1 2 la qual tasit. slan popu.ariizat, serle objecte d'un concert-iinmernitge que esta (irganitzant l'Orfeó Graciene i que
serle celebrat al Cabal uc, mateix.
A aquest a.:te Iti portarä la
sera cullaboracids
cantatriu Na Mercó P.antada
i les tres seccions de l'Orfeä
Gracselle.
LA SOCIETAT HISPANIA,
MUSICA
Aquesta nora entitat ha celebrat a l'Ateueu Barcelonés la

primera sessiú d'art., per donar
corteixer púbi:calliant rubra
-Poema Junior divi-LI:oseant
la Lletania", original de la senyureta Na Josepa Rosieh.
Segons els Estatuts de la dita Sucietat 2 1 seo objecte principal es reunir, agrupar, datensal', apoiar i donar a coneixer
públiranient els novells artistas espanyols que, dispersats
per nostre país, es troben sense apot de ninguna clase. per
la sencilla ran d'essar principiante i desconeguts del púb.ic.
En atenció a liurs iins socials i cona a crida els artistas,
a la nit del dia 17 va presentar
a la coneguda poetisa senyorela
Na Josepa Ruoich, davant d'una
nombrosa i distingida concurrencia, en la qual abundaren
cia intellectuals i amb asaistencia de diverses corporacions
autoritats locals. L'auditori va
escoltar religiosament i amb
tola atenció el l legiment de diversos cants de l'obra, premian( amb llurs aplaudiments
el treball d 2 la senyoreta Rosich, aixf com la interpretació
que els llegidors donaren a l'obra, puix tots ho feren amb veritable art i amor,

19. VENTS S T'l'Elt1ONS A

BA RCELONA. — (Sondatra de rattnnxtera 111Ure a tes 7 gel atan:

Altitud, rnetres:
Direceiö:
Nelacilat metres per segon:

250, 500, 1000
SE, SE, SSE
3, 6,
3

OBSERVATORI METEOROLO(;IC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ho p es d'observació: 7, 13 118 horas
Bartnnetre a zero i al nive de la niar 7650, 7 044, 7030, — TelriArnetre seo': 146; 141, 15'S. — Termómetro
humit: 130, 13 . 0, 140. -- Humitat tcen:ésitues de sa turac14) : S2, S3, Si, -- Direcció del veas: E., E., S. —
Velocitat del vent ea ructres per sei-an: 3, 4, 2. — Esta t del .cl: quasi tapat, tupat, iu5st cagar. — Classe de
núvols: cultuulusorimbus: nirotms: cnintilos-nirobus.
Temperaturen extremos a l'ombra
Mulata: 172. — Minio/a: 13'1. — .Mtuana anean de terma: 11 . 2. — Oscillacht, termont;:trica: 41. --- Tempe131. — Pzeilpiteció agriosa, rlea de les 7 horca del dia anterior a les 7 llores del dia .le la dieta:
ratura
06 milfruetres. — Recorregut del vent en el luatein temps: 169
— übservaeioua //articulare: pluja al

pr u gram a t ia la sessió de can••1
çons amb gestos que tindra nos;!
i
a l'Orlen Graciene dansä, diumenge, a les cinc de la tarda,
a carrec de la secció de ritmica
VA' XIC 31ES D'IlL'31Aque dirigeix la senyoreta EnNITAT Si liS FLAU!
te:Ha Torras i al qual collaboSr. Director:
borare la secció d'infants

d u •••

l'esmentat Orfeó:
- Primara part.—Cançons amb

gestos.— "Kiri-kiri-ka", "Ronda de la jardinera", "Joc del
pim, paro, pum", Volem dansar", "Germä i germana" i "Els
bons follets de la muntanya",
Dalcroze.
Segona part. — seceso d'ulfants de l'Orinó Gracienc. —
"Salta, miralta", Cumellas [libó; "El cavial' de cartrú", Mas
i Serracant; "L'augel de la son"
Lamote de Grignon; "Pluu 1 la
sol", Cumelias Ribó; -Les lletres", Mas i Serracant, i "sol,
CumeAas
Tarcera part.—Cançons amb
gestos. — "Quan jo m'en poso
la cotilleta", "El dormilega",
"Són deu notes per casar",
"Pallassin casa a sa filia" i
"Escarabat, bum, bum!", Llongueras; “Marxa de les banderes", Daleroze.

Internacional del Moble i De-

Exposició

coració d'interiors
El Comité examtiu de l'Ex-

posiciú luiernaciunal de. Mulhe
1 Decuraciú d'Inter,urs estä rebela nonibrusissimes petieions
de tarsea de ,liure c.reatacid),

a les quals diticitment
contcelar per eapdrat. E:: con-

seqLencia 1 a 1 objecte üe ter
púb.ie Facorki auunia ,. per
aquest Guinde sobre pariieular, el Contitt, ans assabenta,
que tinte:ameno e, euncedirart
largue per eulrar a Vi:mi/Je/o:o
ale clemente oficiala de la
tat u que pea lutos. batata com-

pletas-ilesa inútils tuies les peticioas 5 gestions que nitres
elernents electum pea °Ideal:
les targes esmentad.....s.
A fi de que el patilla pago;
teme les degudes tacititals d'ea
Irada, el Comi:e ha pusat des
del aloment oportil a la venda

als eurnets d'anua:macla, que
s'expenen als principals eotablunents de Barcelona, al meoult de 20 pessetes, qua:,

carnets donaran dret a entrar
a l'ExposiciO durant els dies .;,na
que aquesta estigui oberta al
comprenent-hi els dies
en que linguin Iluc les festes
anunciades.
— El senyor alcaide d'aquesta ciutat, senyur marques
d'Alella, traslladat a Ma drid per invitar al Govern d'Espanya a l'acta de la inauguracid oficial de l'Exposició Inter,
nacional del Muble.
El president del Consell de
ministres, vulguent significar
la importància que él Govern
atribueix al certamen organitcal., ha promès assistir persanalment al dit acte, pel qual
motiu ha estat aplaçat aquest
fins el dia 2ü del corrent, ja
que abans les obligacions pròpies del cärrec no hauriar. permes al senyor marques d'Adhucemas venir a Barcelona.

CULTURA

eantUnteciare pe, te.,,,,nn):

EL CONCURS IYEDIFICIS PER
A BIBLIOTEQUES POPULARS
L'Associacia d'Arquitectas de Catalutiya ha designat el seu president
En Miguel Niadorell i N'Adoli Floresta, per formar part del Juras qualificador dcl Concurs d'avant-projectes Tedificis destinats a B:blaateques
Popaars que ha convocat la Mancomunitat.
1.,..AUGMENT GRADUAL DELS
MESTRES D'INSTRUCCIO PRIMARIA
Es fa avinent als senyors mostees
d'instrucció primaria de la provincia
de Barcelona que no hagin cobrar encara raugment gradual de l'any 19 1 9,
que passin a fer-lo efectiu per la
Caixa de la Mancomunitat de Cala.;t'aya, de nou a dotze, abans del 30
del corrent, data en la qua l es reintegraran els sous no percebuts.

CRON1CAD

No fa aldeas dies que els ciutadans
que passaven a la nit pel correr de
l'Hospital podien veure una duna estirada a terra gemegant com una desesperada, amb un paren de policies—
cosa estranyal—que l'estaven auxiliana
Aquella polea dona, rosegada per la
miseria, ins ;robada al passeig de Colomb amb una naira terriblement infectada al cap. La Casa de Socorsas
d'aquel' passeig es negó a deixar una
Ilitera per a transportarla a l'Hospital dc la Santa Creta calguent qua la
trasnadessin a coll-i-bé la parella de
policia, cxcepcionalment humanitaria.
Perú un cop la tingueren a I Hospital,
els 'ajudants digueren que no la podien
admétre purgué no tenia labre, i alhura es negaren a donar el nom del mesge de guardia. A la Casa de Socor;os
del carrer de Barban à tampoc no volnarren deixar cap I:itera per a portarla, (os alta on fos.
No és pas aquesta Túnica vegada
que izs Cases de Socorsos es rieguen a
deixar Ilitera, i que flinspital de !a
Santa Creu uo vol admetre als malalts
abandonats al mig del carrer. Jta cosa
mes que un pobre home, rosegat
per un emule. quedá diess nits i dos
al pati de l'Hospital per aquestes
raons.
Tanmateix cal ésser una niica més
lrunanitaril Les 1:iteres a tot arreo
serveixen per a transportar malalts i
(taita que no es pcden sohr, i no per
a podrir-se en una sala. Els hospitals
a tot arrcu són per a captenir-se dels
icrits i deis malalts que no tenen co
Curar-se.

Cridem l'atenció a les autoritats perqua argiestcs yergo/Ves. que
s'avenen mole poc amb
caractcritica de Barcelrna
els sc:it:ments d'humanitat.
J. Torrents
.4 .2177.11.LA G17.17
DIVTRE L'ES 7' C I 0 PE
SARRIA

Sr. Director:
Esté gee; '.n't que
banc que hi
a 11... ,:liem-tie
del; "Ferr oca:rls rk Catalufía, 5. A," avienta
ecapat 1)1. 7 una calla de
gm'irr-dcs de Sri:necias (?), que l'atlasseguan tota:ment. tron"re <s is via17:rs,.
e; releen oblipats a pisiriar aman i
aval] o a arramb.ar-se per les pares o a
a1, b111CS dO calI col" , qt,:,
faci :red. calor o vrnt' E s /:4 del aix;.?
E:ei de dar:: Attaella serie mir personatees o esta de servei 110 113 051^..
170 el scgon ras, que se'n y apan a una
altra banda i és que eernuen la manera de cullitemir-se les calces, poden
anar a seure als 1 r411CS del gasseie le
CnIemb. I en el segon ras, en és, si
estan de servei. jrn pregunto: On s'ha
riss que els pohicies en l'exercici
1r5 arces (anciana. romancnia aseeeins
als banca de les estaciano, dcatinats als
circidans ene paguen?
Us assegitra. rencor director, que
aqtret espectaclr—que onalsevol pot
comprovar a qualsevol hora—e% una
cosa edif icant.
Joan Oliver
Sabadell.

CLEIB ESCIM
A la sessió darrerament celebrada per aquesta Corporacid, un dels fins més importants
do la qual de l'obi.e.ició de sube

cripciuns per atendre al sosteniment de Ellointal Clinie, va
donar-se cumpte d'haver-se
cris per cooperar a dit fi amb
diversas quantilats els senyura
s egi,enta: Nit • Maria Valls
Graells,.Na Francisca Lionzälez,
En NVilly Btiobel, N'Isidre
lagarriga. En Franeese Fer-

nandez, En Rafe' Rutina, N'Antuni Seesint, En Fiancese Pasqual, N'Esperança Sude, En Martí Tomits Alayo, .:n Bamun Tomás Alayo, En Gabriel inglada
31erign.
AnIoni Crisianv i
senyurs Foz,
Dubm's i
cuasi;
Aif

Inale:x

v..

donar-se

compte d'haverse rebut per al

mateix fi, d'un donan'. ;menina
i a, la nnemeria .nt 1 seva esposa, la suma de vira- t.-cinc pega

Beles,
l'oren admeses les dimisions
que dele ectse c;',ITece rast presentar els senyurs tresurer
secretari, essent numenats per
els senyors En
Frederic Ferrare i Ei Domenee
Espot, respectivas' en:.
Va donar-se cumple dels trerealitcals ar la constanLl:J de la Secció Auxiliar de So-

ny'or'a, ‚lo Ii quid
''is
ce:lents resultas. 11 ti ..nefic:
l'Ao:911a1 ;Atine..
Aixt Inalotx va acordar-se aelavar el 'metal' dc prgyauanda
por donar la een;adni al ptibi;c
de nace/d./A:t . /1u, la ,nttaca tie
pl`.111e, tra ...011t P1 l'o-

pelit. Hospital C:inic. a causa de
la minva g lels inreseoo prooedents del Conli:e

pot esser reme:ala part o
sofalmons per doe et Zle, ee pt•eett
al Club Eocu:r lajuti quo ,aereix la SI,V11 altruient finahlat i
que 1/0 duhla obtiltdria dele

reite

00111211:1adans.

A aques1. fi agraträ
\miga. indicue:O.
1,2 ii not
enviar per carril al sOL 4.10/nici11

37,

CASAL CATALA DE PERPIN
• tel,..nt e: Perpinyä una ::.2tra que
d‘S . ta c..ratg 2 ; et.s psrien tn,tust Casa: t:_ta,a, e: qu'al esta compast per
una gfall Lujuria (1',;3:-.:rs 11(0f11/1U1:1V.11. catalans.
Anales; Cer g re ha organitzat unes
dalics dt sardaaes per als
mi,C CC Pasqua Granada. les quilo
zairan a carne dc la Libia EarnettSe. (,1 1 Santa Colcma, la qual interpretara 11113 programes espléndido, digna> de tosa Son. Hl haarati bailadas
chumenge i dilluns al 'nazi, i nuerassalas con:arta da sardanas diumenge
ia tarda.
i
Fei,eitem el Ca.al Catali per la saya nbra >ardan:Ea i nacionalista tan
cuccr.ada.
AUDICIONS PER AL DILLUNS
DE PASQUA
Al mal':
l'oment de la Sardana, castrar d'Ar iban Cobla, Catalunya.
A la tarda:
Foment Sardanistic d'Horta, plaga
de Bacardí. Cobla Cathalonia.
Agrupació Sardanista, carrer Par.
'amena Cobla Catalunya.
Turó Pare, Cobla Barcino.
A la nit:
Agrupació Sardanista, plaça Sepa'.
veda. Ceibla Catalhonia.
Per equivocació anunciaren' per al

,xpo,r:ätsc'tpcilr:ebamicir'
nLieegisluun
tteeennu4"uan
uirn
cieni"ca
'illicil...1'

auLl'u,icanditt diastasscs,

tollo:des
tabla interés clentific, encera

BARCELONA
En junta general ordinár:a celebrada pc1 Foment de la Sardana de Barcelona, luan estas elegits per ocupar
els arrees del sen Consell directiu,
el: senyors Josep Viura, presiden::
Domencc Juncadella, vice-president;
Ramon Cid, secretar': Jacint Mata,
vice-secretarä; Estanislau Pellicer,
ca:xer; Josep Mar,a, camptadar; Artur Guillaume, Francesc Salvas, Joan
Marimon, Rafe' Padilla i Josep Marti, encalo.

mires lambe a l'aplicad&

FOMENT SARDANISTIC
D'HORTA
En aqnesta bordea barriada ha quedas constituida una entitat sota el norn
de l'ornen" Sardanistic d'Horta, per
treba:lar per al propagament de la sordina. El derMcil: social seré a la
plica de Santes Crees, 2, Harta.
Per als carrecs de la Junta han
estat elegds els seguents senyors:
PresXlent, Joan Duran i Oliva; vice-president, Jume Bonet; secretari,
Francesa Corbella; vice-secretari, Antoni Nialet; tresdrer, Miguel Bonet;
comptador, Ramon Fuster; vocals,
Josep JalE Joan Duran i Caselles.
Andreu Garreta.
• • •
Prrguem al senyor _latirle Puig que
liegeixi L.A PU13LICITAT del dia 10
de maig de 1923, on hi trobara
que diu que nosaltres no tenim l'atemió de publicar i que ho publiquen
eta diaris castehns.
Abans de rateixar-se, un altre vegada
amb ms tenciO.
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Noves religioses
Quaranta Llores: Avui acaben a
l'esgléaia de 1CS Gel- tilarleiCS del; Pobres. Horas d'exposició: de dos quarts
de set del mas' a dos quarts de vuit
de la tarda.
— Adoració Nocturna: Torn
Sant Mi,1ael Arcàngel.
— Cort de Maria: Avui es fa la visita a Nostra Dona del Rosart a Sant
Lugat o a alontsió.
— Vetlles en sufragi de les animes
de! Purgatori. Torn de Sant Josep.
DEL BISBAT
S'ha rehut un adicta convocant a
opas:do:1s per a la pravisió d'una earangia que hi ha vacant a la Catedral de Tarragona.
— En tren especial ha torna: de
Vai ;mcia la pclegrinació catalana que
h; ira amb Irmiu de les feotes de la
Coronació de la Verga dala Desemparato.
— Ahir crnnenearen a San:a Maria
Mar
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larr;n;u:a ura (esta misd AM:. En
totes les r:russe. del ma:i cl re,errigi
111035,1:11 Sive . tre .1,1agr-e. pero. 111CMhre dr la UniO M'ssional. explicará el
que tr» 5 l'obra dat les 1fissions. En acabar :2 rri.! ..za. le; Filles de Maria 7..par: ros ful'^tes de propaganda, roca-

Lenginyer suyo: Leprevost
una segarla part, dedicada especia'
dt
en els aicrs cfaquc;:a
nr.porant es indiseutibL. Dipl cang az
el tito/ de quimic a l'Escala Supn4
de Ciénctes de Rount, on fou
ble de Pillastre borne de ciencia n,
ces Reitard, s inicia de segu:da
pecialització metalúrgica, treted¡anti
lització, que duraren cinc anys, sa
tic a Barcelona, on aleshores era 4
taluma desconeguda la 1m:t ./Pala ae.
takUrgica, i va fundar una de lea
irepnriants inbriques de Cer de Caa,
luyas, la qual ha dirigit durant criu
anys.
L'activitat de M. L eprevast, ;ti
ala dirigit encara duna manera h
intensa • a `destudi cale pro.srots
comporta j erganitzse r ó del treball
les /abr. :roe:, obtenint rest tat: stu.
bilistrns, ssom 56:1, per cxemple,
poder aplicar, mitjançant
madcia,
dona que la particular faisó del 101.
tre terreny i dels nostaes obrers
porta, les idees que sobre l'organitnei
científica del treball va donar rte.,
nyer nordamerica Taylon
Acusa:mena I Institut de Quiain
Aplicada compta entre els seas pm.
fessors a 11 Leprevost, el qual diriget
el grup d'alumnas que s'especialitzes
en Elactrrmnallúrgia, a més a
explica normalment el ClirS de Diretai
i Organització del Treball, corres>
neta al quart curs de les ensenynati
de directurs d'indústries quimiques.
ASSOCIACIO CATALANA DAN.
TROPOLOGIA, ETNOLOGIA I
PREHISTORIA
Dissabte, a . dos gearts de set de ta
l'Associació Catalana d'A,
tropologia, Eutologia i Pre'nistória
celebrara sessie científica al Secan.
ri de Prehistória de la Universität
Tener/ anunciades comunicados/ eis
professors senyors P. Bosch Garpera. T. de Aranzadi i W.
Hilacke sobre el problema del pnak
i la cultura pirene'nca en llurs aspe.
tes arqueológic„,etnológic i lingnisn
-------------
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Tarda, a d); quarts dr cine, sorrida de la prcec;s:)-romi,dge del;
'FT. OO., dc Rarce.rsa. s a11/CS .1ssociacions, inritadrn al Monas ",r
de Pcdralbcs. tat, Eta una pred,ria
la Verga Santissima, (11711 tina tima
plática el egvercnil P. Pies d'Igualada.
Al retorn de la procesad al convele,
cem a en...di:sial !a fasta. es daaara
la henedicció Papal ' arel' indulg8acia
plenária.
La procesar!, seguirá cl curs segiient
Serticla del convent i gel passzle,
Giren- a Pedralhes, seguint després pel
passrig de la Reina Elisenda, carrrrs
de Sant Francesc, Crea, Barcelona.
Monturiol, Estrella. Caponata. Holmes.
Santa Rosa i entrada a l'esgléaia.
Es greca a 5053 els seine deis carrera per on ha de passar la procesad
que adornin Hura cases, en homcnatge
a la Divina Pastora.
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Es editada la nova fulla volat de propagan- o
da nacionalista
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emplear aquells obrera en alBien 1 que els ches anteraors
ares case,.
El mateix ala 17—dijous—al oes Vaguastes bolearen mols
Les demandes s'hauran de dirigir a les Oficinidal, els pa r.rons demanaren carros earregats ele radares 1
que e> modifiques aquella ba- tulleres . aialelea que entreven a
nes de la nostra orgauització (Trafalgar, 13, en- a
sa en el sentir que els obrers la eiulat.
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(resol), pregant-se a les entitats i arnics de fora
entrar:en a; treball aburis de
Tanate fou tirotejada ahir, ai 111
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El cort es que la vida nor- sanada cada quadra del
dins del slie-ear.
a expesades.
a
mal de la cuneta es teclea greu- per tal de peder esser a l'hora
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Sembla que, malgrat posar- are d'aquesta base. Els patrona va,
perrofde ucti os.cap eesgraea nsei nds e spproduir
la', paurunas a obrera tota la eu- arribaren a uierar pagar eis
UNA NOTA DE LA PATRONAL
l'Acrona .atica Mallorquina. per ser- na vo.untat a les reunimos ha- obrera aquest temps de mes
EL MUNICIPI 1 LES ESCOMAcreditat amb el segell de la
vir la IMia aerea Palma-Barcelona,
gudos per trabar-hi la fórmula que U:emula-en:11, a raä del preu
BRAILLES ABANDONADES
Federació Pa:runal se'ns ha
la inauguració de la qual es innni- eudneuonatiora, exiszeix una ba- del jamal estipulat. Maigrat e:s
trames aquest soll:
PELS CARRERS L'ESGURnene
se que és origen de d'a:cree/an- otemments deis patrona, la part
"Les Associacions patronals
—De Valencia ha arribat el bisbe cles.
XADOlit
cuntraria no va aeceptur cap
de carreters adverteixen als
de Mallorca, doctor Rigubert DomeJa és eahut el per qua ha mouilleaem a les basen proseoEn la impoesibilitat material obrera, carretera., que fans el
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nech, an assoti a les festes de la
sorgit aquesta vaga.
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Abur, a la tarda, van reunir- dinatii per recollir les escom- grar-se a Hura plaeas."
El ncionlism leülj
Els gnu parills lutsruclouls
•
tornat el vicari general Mur.
duna liana entitat comeicial
els patrono acoruant que no brar:e; per manea de vedielee
EL F. C. BARCELONA
Uart:cle aparegut ahir en
—Els diputats a Corts March i d'aqueista elutat va acomiadar ea
CARTELLS
HUMORISTICS
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preaelietene
Per les noticies que hem recollit
aquestes columnes so care polí- Alemany i els senadors POU. Pascual del ;relean dos obrero que, con- deis obrers. Aquest actual fiu 1 de per-aunar, car tothom eap
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que -la netedaa •pabllea no s'etica catalanista a les comar- i marqués de Casa Pozano, el gover- tra la voluntat aol susalt en- eoinumeat a darreea hura de la lecada per entere mutile-upada la inconcebible deixadesa ele les dels directius del cercle blau-grana,
l'equip es presentará' reforçat amb
ques itcydatanes i que, per error nadar i families dels dos Ultimo han carregat, vagaren el primer de
de tota mena, els bartarda
al
goverdador
sonyor
tiaSand per una eatitat conceseiuautoritats
Stampen, mig centre, celende cempaginació apareix tense anat aval d'excursió a Cala Ratjada. mang. Els alares treaaliaciore,
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la Northem Amateur Ligue.
EDUAED SAGARRA, el qu7.1 del concurs hipic que es celebrará aquesta mesura, abaadonaren
Aquesta nat—digua— as araes conventent per a la des- lo RIOLiu d'espectaelee d'una vis
Aquest formidable jugador es u-oronanua rà tractant en altres els dies ro, ti, 12 i t4 de juny. Els ei treball. Va sorgir aleehores
f ja veurern trucció o aeeinfeeeuo de les es- cennea admirable.
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uneixen
els
ha de pas per la nostra ciutat i la
&nietas aquest Intereseant te- premie ascendeixen a 8,300 pessetes. l'amenau,a del locaut patronal i
cunuemarueS que lii ha puls carel que acordaran.
A totes les rica ciutadanes i seva curta estada servirá perqué puma.
el Ram de Transporte, Ilavors,
Aquest Ridil he estat a veure rera, havent-se reaudzat daver- a sobre les piles d'escombraexhibir el seu valuós estil.
ESPLUGA DE FRANCOLI
per solidaratat, declaré :la vaga. totes les autoritats, especial- ses preaee de «enlacio. que no raes, des de maja tarda, ha ha- guiTambé En Carulla,.el notable mig
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dóna
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cartells
huAquests
ilebillRepatriat.—E1 camp
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inent 13S que tenen al seu car- han dunat resultat. Per
ala, reforcara la lanza Je mitjos, la
que han estat els oragens del re c algun servei &bite. He par- fectar - les staS trobat que no morfstics, alguna d'una valor
qual estará. completada per En SaOL01Desprs de passar un any i mig en
greu contacte que trasbalsa la lat amb l'alcalde, el president Podia trasiladar les materias alilegör,ca remareable. Veu's aci mitier.
terres del Marroc ha tornat a la seca
Diverses noticies
vida
ciutadana.
ei tkiegdt, desinfeetame i sobretot per remustreSI
de
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.
La porta será defensada per En.
patria el jove nacionalista, estudiant de
he convo- unir-les en quantitat sulicient
"Flespecteu la vida de les Pascual, figurant de defenses En PlaLa I.:mó Ocellsta ha celebrat un
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Obsequi de la ciutat de BarIla I, Martí, Gracia, Alcäntara i Sagi
A la reunió l'aguda abatas celebrad a la Capitama general, isombraries Ola Barcelona; la
:cs en matillic. A mes a més ce— Els pagesos ja nan començat a
dignissimes au- Barba.
dversos festeigs que es veieren
sulfatar els vnlyars, no perque els parn- d'anit al Govern mvii presenta- a dos (varia de quatre traques- cale viva ha estat la mas fácil teoe.rloittalats„a . Buco
de les de procurar-se, ea, que no duCom es pot veure, aquests propers
l.rça animats.
pols presentin tupes , car grades a ren els obrera les tres bases ta tarda. A mes a més
"Barcelona
qui partits seran forçosa ment de gran
la cresser un gros obstacle el
Que hom autoritats han assistat alguna gran,
- Durant la passada setmana. la
Déu mai coa/ enguany s'havien pre- següents: Primera.ciutat
desemoció.
.5zur:. ,1 de la Caixa de Pensions i
sentat tan nets de matutes, sinó per - ubligui als patrona al eumpli- elements auxwars a la reunia. que no pogueulase trasi•ladar t'ha vist tan rica i plena...
Mgressa 33.453 pessetes, pa- qué nostres camperols sembla que ment de les Mases signades en I4em celebrad un n'uva d'un- en e.arros lhagutn de portan combraries".
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dies de Pasqua.—Fires de la ciutat
L'expectació despertada a Vanurci
de les quadres al punt de Calme- , tots aqueja que vulguin treba- cialment pel seu president, l'AEL alITING DELS OBRERS
- N5 Dolors Pujol ha deixat un
d'aquests esdeveniments, ü per deAviar, 1 degut a gestious realitza- ga i descàrrega.
Juniaalent s'ha preocupat de la
llar. Totes les autoratats
'tt , de 3.00o pessetes a la Santa
vespre va ce- més justificad?. t tot fa creure que el
A
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nou
del
de l'Aaadi,ruis. MuHan estat maseptades les dues ofert els mitjans de que dls- gravetat del ces i de 12.s denun altre de roo° pal Collegi de des per la airectió
palie fruirà de dues grane sessIcas
sical Marianas. s'ha resIsar acomeg.uir primeres i ara segueix la dis- . posen por tal de poder arrlbar vaeiune que el conrlicte té a lebrar-se al saló de ball, Sport• Frances.c. de Girona.
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•
rs ha dcixat satisiets als regio.31/1.drid.
Aprofitant la visita que m'han tat puseibue aquests data la ina- president del Sindical de Trans- CONTRA AVENÇ DE L'ESPORT
60 horea siguin cumptades des
locals.
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— Visitaran la costra ciutat duque l'obrer allana al ¡loe del fet mes tard els pateo-as per tana de bestial'. Pera, no tala- porta- el comal/y Pu.on, arn
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de la candidatura per a les '-not els (tics de Pasqua
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sus, eae he preeat que prucu- varal si no es possible traure
motiu d'aquests alles de Pasqua, els
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"La Liebre'. de S . -.1); V ..eens de CasDESAGRADABLES CONSE-- 1 ressin donar denle (asma/ la de l'Escorxador les pella i la vaga.
! gnerda. P)drla ésser que es
Van fu' Os de id paraula els seus corresponents part:ts internac:otellar.
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representasensació, per Loas els miljans part inaprolitable de les bas- obrers Ramon Manta Bautista nals, havent aconseguit la vinguda
una cand:datura de conjunció
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ion, 4e Purs Ajuntaments.
; que tinguin a la seca ma, que taos mortes, car aixe, feria ini- Marco, Trilla, Félix i Gil, del campió preveneal Olympique,
:'.u7egressin les personas que es
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el treball no s'interrompat. Per possibie la matonea.
dubtem obtindria un gran
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La

un atac a fons, El freq5ents ces a
cos desllairen al tinal la visualitat
d'aguces match, que arbitre, Vallespies amb encert,
Mestres, del Barcelona, i Albert,
del M'erice feces el combat més bell
i interessant de la reunió, demos-

Resuma. Laffitte, Cunee, Danos, Grabie (cap.), Mirease, Remese, Bombo'',

Dupont, Maysague, Astrue, Tafiletes,
Saberu que tant a Sean Boi cima a
ellipealrom ala treballat saqueara dice
per tal d'aeondiciouar el eamp de torras que el peblie pugul preseualar oemodament el deseorrotllaniont del

Crónica Social
ELS EMPLEATS I OBRERS DE

FERROCARRILS

La Junta de la zona número
trant-noe els progrenos aconseguits
13 de l'Assoeiació General
(buera/nene Fou un match rnolt dur,
match,
d'Empleats 1 Obrera dels ferportal en forma correctisslina, la
rocarrila d'Espanya, domicihaNoticiad déls Cercles
qua] cosa diu molt en favor dele dos
da al cartel d'Abaixadors, núboxadors. Mestres, davant d'un eneC. D. EUROPA
mero
10, principal, posa on coinic molt resistent i batallador,
Ens comunica asquees cerda, a insbressorti per seu ion asscnyat i ágil, renda del seu davanter centre, En noixernent chtlit itetls aasociats
ient - nos concebre Im mes bebes eaManuel Cros, elle no són cesto ele aellus, paasiue i pensionistes,
>sanees per a l'e.sdevenidor.
rumore propalan saquease dies respec- quo al *u dümicili social hi ha
En darrer !Ice, Aman, del Boxing,
te el seu traspàs a un altre club de- °ataluda una oficina, un tots
Cestanyé, del Catalunya, feren un terminar, puig qu, pa contrari conti- ela dimarts, dijous i dissabtes
eombat passador...
nuare defensant, com fins ara, els no festius, de les divuit a les
e La concurrencia, bastant nombrocolees de l'equip campió de Careta- dinou hores, podran acudir per
ea i entusiasta, sorti atisfesta de la' nya, pel qual sent tots els seus en- consultar 1 exposar els assumpreuni6 en la qual tampoc hi man cà tusiasmes i pel qual peona imitar en tes que relaConats d'ab la mate
la nota divertida que dona el boxa- el successiu, amb més gratis energies, teaxa ele pugui convenir.
dor Julius, -el qual, despees d'aesa- si cap, que fins ara.
LA FEDERACIO OBRERA CAtentar que acabava d'arribar Tuna
FEDERACIO DE REM
TOLICA
tournée per les regions catalanes (?),
Al congres celebrat per la FederaLa Mesa directiva de la Ferepte públicament a tots els pesos ció Internacional de Societats de
derada Obrera Católica de Caweitern "haguts i per haver", fent
rem, a Como (Itàlia), el passat mes
talunya posa en coneixement
despees una exhibició de salt a la
d'abril, s'acorda felicitar d'una ma- dels seus aasociats i del públic
eCorda, gimnástica sueca i cena a "mot nera ben expressiva la Federació
ert genzral que denle, diumen-de la fiu", un match de "sadow bod'ací per la brillant organització deis
xinge" (boxa amb la própia ornbra), campionats d'Europa, celebrats rally ge, a les deu del mata tindrà
lloc l'assemblea general ordien el qual es prodigà veritablement
passat al nostre port.
naria per tractar dels assumpfons revelant-se un adversari
Hi ha que fer notar que aqueas 1 aa reglamentaris i retre nosnible en aquesta Bel de comban.
acord, que es podria suposar de pur vament homenatge a la fasta
NATACIO compliment, ha estat pres per pri- dei treball que al mateix dia
mera vegada,
,
EL PREMI DE PASQ1e.S.
celebra l'obeerisme catòlic en
Amb la diada de dent, amb aquesta
~mese. commemoració del XXXII ani• tetas, 3.10/nonada Prena de Pesque, la
versari de la immortal Encíclinataco5 catalana celebra enualment la
ca del plorat Pontifex Lleó XIII,
sebe tornarle a la vida, el fred hivern
la -Fterum Novarurn".
ens havia ter olvidar la nateciA, la
Pasqua Granada ens torna de non a la
Els atemptats d'anir
,patestra.
organitzada pel
Les curaca que se celebren amb mo
DOS FERITS GREUS
-tiu del Prerni de Pamela presenten un
UN DELS QUALS MOR
-.interés ben usarcat, vist que elles ens
Ahir, a un quart de set de la
han de comenear a lee ooneizer ele
tarda uns desconeguts van en-notas de tose aquella que Inés tard, dugegar alguns trets a Eduard
: ralt la temporada, ens taran sortee
Gall Sola, de 35 anys, quan
parlar dell e .
20 i 21 1 aquest passava per la placa
La cursa de 60 aletees 6s una ver',
d'Antoni López. cantonada a la
'sable incegnita, ja que al costas de
I Gran Via Leyetana, davant menoma ben coneguts coma eón els de
teix de la nava Casa de Cor'Ton, Pie, Trusts, n'hi veiem d'aleen,
1LFORD E. C, , rreus,
que s'està bastint.
com els de Nants, Jeyler, Mime i
El Galí caigué greument fe'Bortine. cuma valor desconeixem i que
DE LONORI-3
rit i els agressors, com de coscoavertiran la cures en un verimble
tura. fugiren.
criterians internacional.
La víctima f_ t portada a la
En quant a In cures de 200 metres,
Carnp de Les Corts
Casa de Socorsos del Passeig
creiem que el vencedor ha de sortir
Colon, on l'auxiliaren de tres
d'eatre En Rolg, En Torok i En lee.a dos quarts de cinc
ferides greus a la regia lum60-
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dies

bregas.
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I, "TOULOUSE LALANDE ISPORTIF"
El parre: de denle a Sant Bel i el
de ?eme passat a l'Hipedrom secan dut
partir* de prova per als nostres jugados-o. pula ea oposar-los a un equip
de te.lor internacional coneguda coas
6o el "Tousouce Lalande Esportif" poareno obtenir la i tina de eomparanea
ELS PA q TIDS

que situare el nutre rugby.
Mucet s dies hem donat la composició de l'eetup de Sant Bol i In de recale seieecionat. Ve't aqui ara roques

feancee: Clemens, Oulie, Legrend,

o

1•

Del F. C. Barcelona
Les localitats abonades podran dese :. retiradas de les Oficines del Club, avui, dissabte,
de den a una del mati.
Els preus que regiran per als
partits deis dies 20 i 21 son:

Tribunes, 5 pessetes; preferències, 3 pessetes; gola, 2 pessetes; laterals, 1 peseta, i general, 2 pessetes.

bar. essent traslladat tot seguit
a l'Hospital Clinic.
El jutjat va presentar-se a
la Casa de Sacare, prenentdeclarada al ferit i praeticant
les primeros diligencies.
Segons sembla aquell era encarregat del moll, en la descärsega del blat, i segons manifest el seu pare, no pertanyia a
cap sindical, almenys que ell
ha sabes.
Ahir vespre, a un quart de
deu, Josep Guitart Gruñó passava per l'entrada del carrer de
Capelians, quan tres o quatre

SUBSCR!PCIO PUBLICA

DE
5. 1(29 OBUCACZONS HIPOTECARIES
de

500 pessetes cadascuna al O pm, 150 d'intcees anual, Illure d'Impostos, pagador per outrimestrals 1 arnorti.._aalcs a Ir. par, cn un termini màxim de 80 anys a comptar de
1525, omitidas Per la

cons

• Societat de Forrricarrils de Muntanya a graos inndents
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ANTECEDENTS: LA SOCIETAT DE FERROCARRILS DE MUNTANYA A GRANS PENDENTS
ve explotant des de 1ê0 3 el FERROCARRIL DE CREMALLERA DE MONISTROL A MONTSERRAT, ccnegut vulgarment per CREMALLERA, la vida del qual ha adquirir ua desenretliament intensíssim, per hacer fet
canto& i rapiclarnent accessible el trasilat a la típica i venerada muntanya de Montserrat.
L'augenent de tràfec de l'esmenesde linia, s'accentua constantment i es troba avui dla doblement assegurat per
fea circurnStencies de comunicar-se e Menistrel amb dues importants xarxes de ferrocarrils, la Cornpanyia del
Nord i la deis Ferrocarrils Catalana.
La present emissió reuneix, per taut, un doble atractiu, per tal cein a una bona i prudent inversió de capital;,
hi ha l'avantatge de fomentar una in g itució típica del nostre país, el capital de fundació de la qual ha rescatas per
a Catalunya un grup de capitalistes catalans.
El "BANC DE CATALUNYA" i "SOLER I TORRA GERMANSadespres d'un estudi de l'assuenpte, han
adquirit en ferra les abligacions de que es trecta per oferir-les en subscripció pública el dia 22 deis corr e nts.
OBJECTE DE L'EMISSIO ; El predecte de la present emissió es destinarle a obres de minora i ampliació
del material fix i mehil de la Compaayia, la modernització de la qual s'imposa per atendre l'augment de trifec, i
a mis a mes a retirar de la circulació lee antiguos obligacions, amb l'objecte que les creades darrerament gaudeixin
de totes les garanties necesseries.
INTERES: AMORTITZACIO I GARANTIES: Aquestes 5,0oo Obligacions redituaran interés a raó del 6
per roo anual, llene d'impostos presenta, pagador per trimestres naturals, excepte el primer cupó, que corresponded
al termini des del 15 de maig iins el 30 de juey vinent.
Seran amortitzables a la par en un periocic maxim de cinquanta anys a ccmptar del 1925, en la qual data ti:idee lloc el primer sorteig.
Gaudiran de la garantia general de l'actiu de la Societat i la del FUNICULAR DE MONTSERRAT A
SANT JOAN; i a mis a mes, l'especial hipoteceria sobre la linfa del FERROCARRIL DE CREMALLERA DE
MONISTROL A MONTSERRAT, especiannent descrita en rescriptura demissió inscrita en el Registre.
El servei d'interessos i amortització de les noves Obligacions, resta er:essivament cobee amb els produces
neta de aexplotació.
La subscripció pública tindrà lloc el 22 de l'ACTUAL A TITOL IRREDUCTIBLE AL TIPUS DE 96 PER
ira, O SIGUIN 4.8o PESSETES PER OBLIGACIO, a pagar integrament contra leurament dels títols definitius.

•

Se sollicitare la inelusió de les presents Obligación; a la Cotització Oficial de la Borsa de Barcelona.
Resta reservada la facultat de declarar saneada 1. a subscripció pública en el moment en que es consideri coberta.

PUNTS DE SUBSCRIPCIO
CANO DE CATZtLUNYA
DAWG ALEifiC.NY TRANSATLANTIO
FAtdC CEN7OAL
PILLE DE IVIAGI VALLA
IBIZMISSesSMISMIMmo.

e

1

OOLENJ TORRA GERMANO
JOVER 1 COMPANYIA
EANC ESPANYOL DEL Ri0 DE LA PLATA
CHAVES I COMPANYIA S. EN C.

desootioguts que s'estaven a la
oantonada del cartel' do Botera
Ii engogaren quatre trote, fugint. desprea. El desgraoiat Guitart !migue a torra greument fe
rit,
Fou traslladat tal dispensari
do les Casos Consietorials, calguent portar-1'11i a pes do brees)
per no haver-se trobat cap cota° ni auto, Al dieponsari so

apreciaren guateo ferides
do
bala al vientre, sonsea «niel do
Bortida, de pronastac gravfesim.
Després fou portat a l'Hospital
de la Santa Gnu,
El Josep Guitart ta 21 anys 1
es solter. Es fonedor de profesada, domiciliat al carrer del
Gall (Sans). Es delegat del Sindical Unic.
Anava acompanyat de Salvador Lesma, de 31 anys, casal,
que viu en una barraca de la
Riera de alegada, el qual surta
ales de l'atemplat.
El rector de Sant Just anà al
dispensari per donar-li l'extremauncid. A les deu el jutjat es
persona-al dispensad per prendre declarada, al ferit, havent
d'anar a l'Hospital per ésser -Iii
ja el Guitart, que morí a maja
nit, quan se li anava a practicar una operació.

fi XXIII

AlliVerSdli de l'Exposicie

versal de 1888
Eis actes que celebrará denla, dia 23,

E
LA SITUACIO POLITICA
EL MINITle g DE LA GUERRA
PRESENTA LA DIMISSIO
El ministre da la Guerra, amb el
qual 15cm parlat aquesta tarda, ene ha
autoritzat per ei dir que doma assisties
al Consell en guatitas de ministre dimissionere puix slan accentuat de tal
manera les seres discrepe:idee ami) el
ministre d'Esta t , euc considera que ni
per un moment més pot seguir extras la cartera de Guerra.

Alguns acords altimament adoptats,

en relacie arnb el protectorat civil, sobre l'Amalat del Rif, descrepen en absolut, de la seca manera de pensar.
Per tant, aquesta tarda ha ordenat
al seu secretan i que reculli els papera
de la seva secretaria.
En aquests moments, el Govern realitza gestiona encaminades a acensegtar que continui en el ministeri de la
Guerra el senyor Alcalá Zamora.
Amb aquests antecedents, no cal ter
ressaltar que el Consell de ministres de
denle era d'una transcendencia enorme, tota vegada que, de produir-se la
crisi per la sortida del ministre de la
Guerra, sera per quelcom substancial,
en relació amb la política del Goverli
al elarroc.
S'AJORNARA LA CRISI DEL

DUALISME:

la Comissiä Comeneenoradera de l 'Exe
posició Universal de 188.8 amb metea
d'escaure's el XXXV anive.rsari de la
seva inauguració, són els segdents: Una
cerinaimia religiosa a la Basílica de
Nostra Senyora de la elerce, amb assistència de l'Ajuntament i auton'ats.
Collocació de corones i liceers si me-

Els comentaris deis círcols política,
recollits per la premsa de la nir, es refereixen a Iinteres que pugui tenis- cl
Consell de ministres que se celebrará
el dissabte a la Presidencia.
Paralellarnent, i como derivació
ço que en la reunió deis ministres hagi
d'ésser tema de les derivacions, seta
parlas de les conseqüencies que pogues
tenir de substituir al cenote de Romanones en la cartera de Grecia i Justi-

no:.

cia.

numen a la:lustre wriai Rius i Tau.
let, que estará artaacament enea,—

Aeuests actea, , eue una :esta er.
celebració dels aniverseeis d'aquell
gran certamen internacional, seran un
record als patricio difunts que treballaren amb tar.ta d'amor per a portar
r11. Ç

a cap aquella magna obra que ion admirada per tot el a/6n.

Relacionat amb això s'assegurava

aran en diferents centres que el ministre de la Guerra, que ja ha presenta: la
dimissió diver5es vendes per la forma en que es porten cls assumptes del
Marroc, aprofitarà l'ocasió per a anarse'n tumbé, en visla de que no té intervenció directa en eis assumptes del

Marroc.

Eis Teatres
"C.eleie0 D'UNA MT /V ISTIU", DE JOSEP 31. DE SAGARRA. CLOU LA TEMPORADA DE

TEATIZE CA-

TALA
El miste 2-Cate Josep 31. de Pagar-

ea ha eles arab dues obres—que han
estat dos èxits---le temporada catalana del rearre Romea. Del "Fee de les
giuesteres" ja en parlerera tienden:le
de l'estrena. Ens cal retre una impressia de la Cancó d'una nit
obra premiada en el Concurs convocas
per l'Associa.i6 Catalana de la Premsa.
Ve't aquf un matritnoni, a entrada
de fosc. El) acaba d'empalainar-se per
eortir a fer un tomb. Ella preveu—
se cesta gaire—que tornarh embebe
con cada nit i es plauy ele la sera die.
sort. Eh Ii etziva unce etiantes reflexions pintoresqces ; alca unes .quantes
vegades un porre que hi ha damunt la
calaixera i se'n va cantusocjant.
La dona resta sola davon t el hit. Entra una veina amb au magnific temperament Taleabeta. La dona, tanu]ateix. no es deien convencer. Torna
a restar sola 1 obre la finestra. De les
hartes puje una olor plena i voluie
tuosa, que ti suggereis agoclament la
sensacs6 de la sera desgrhcia...
Tot d'una per la finestra oberta salta LID nadie. Va per abrannar-se damunt la dona... per.) 6s un noi sensible; es cieumou; el g anivet Ii flag
dels dits i ja no te esma de complir
la comanda que Ii han fet.
I.a 'lona es refis i de seguida pren le
(leeos. Entre el jure Ilailregot inespert
i la dona dissortada Si ha un moment
de ¡Mecen... Pere no pacas cap cosa
grem Ell devora sas bocins que ella 11
eferele, i Sea un aloe.
Torna a sentir-se la eatnb del malee que torna fent entines.
—Veseel I-11 din ella.— Ell no s'ho
fa repetir. Pere nbitus de despenjar-se
finestra avale demana un bes... Conecdit. El Itadre dcsapareis i el marit
upareis ple de vi i de grolleria.
La vida ,onjugal es reprén. I cau la

cortina.

Aquest argument unificar pele versos d'En Segares agafa una intensitat
i una pastos.tat pleanment humanes.
El peblic Iba rebut amb uneuime
aplaudiment.
ESPANYOL
Promet esser un veritable esdeveniment l'estrena de "Clave", aquesta nit,
teatre Espanyol.
1;expertaci6 que aquesta nema obra
de Montero ha clespertat s'II(' traduje
en una extraordinaria demanda de lo'
estilete per a totes les primeres retiresen marinas.

Estens segura que l'èxit de "Clave"
sera soroltOs, per quant a llar gran
valor historien i popular hi os unida la*
impecable ioterpretaci6 que li oi6na la
companyia de liergeaSentpere.
nnnnn••*•n

EL SENTIMENT DE PATRIA
HA GENERAT ELS MOVIMENTS NACIONALISTES. LA
RAO I LES ALTES CONVENIENCIES SOCIALS ACONSELLEN DE SEGUIR L'IMPULS D'AQUEST SENTIMENT

L'Alcalà Zamora estima que
no pot acceptar-se la responsabilitat d'una politice que es

desconeix.
Sobre aquest dualisme diu
"La Correspondencia de E sp a rt a

-En algun s moments s'ha
pensat deegloasar el problema
del Marroc dei ministeri de la
Guerra, portant-lo a un nou mi
nisten i o a la presidencia del
Consell; pera corrí això no es
viable, perqué no estem en condiciona de crear un nou ministeri, no s'arribarà a aquest extrena.

cluptem que el patriotishabilment combinat amb
els interessos particulars, s'ira
posara fins que el Govern
presenti a les Corts.
En tot cas, s'insistes l'Alcalà
en la seva dimissió, s'encarregaria do la cartera el president
me,

del Cancel) de ministres."
Els més aficionats a fer pronasties recollien la impressió
da que demä es produiria el
conflicte polític perque aquest
matí abs
' observat a la secretaria particular de l'Alcalà un
moviment inusitat, que semblava precursor d'una recollidt
de documents.
Malgrat de tots aquests anun
cis, sernbla que el conflicte política si conjurat, ha quedat
ajornat, tota regada que l'ocaCid cercada pel ministre de la
Guerra, que és la sortida del
comte de Romanones. s'allunya.
El -Diario Universal" publila aquesta nit un solt que confirma aquesta impresaiö. i que

diu aixis:
"Com que el decret de nomenarnent

del conste de Rornanones per a la presidencia del Secar no es publicare fins
despees de començada l'actuació del
Parlament, a !a sessió creé:usura de
les Corta hi assistirà com a ministre
de Grecia i Justicia."
Ansb aquesta actitud del Comtc
Ilarga fins a últims de mes la crisi
parcial anunciada.
Amb aaquest ajernament se cerca
la reducció d'aquesta crisi a la provisió de la cartera de Grecia i Justicia.
Ratiíicació de quant diem és la impressió recolecta en cls centres ministerials, que cl Consell del dissabte sere absolutament normal i el comte de
Roruanones, despees d: la seva conferencia d'avui amb l'Alcalà Zamora,
ho ha declarar aixi, segons un solt
oficiós que publica **Diario Universal", el qua! diu:
"Malgrat del que disten alguns collegues, di dificultats en el si del Govern, les seres informacions li permeten assegurar que el Conseil del
dissabte será absolutament normal, e;tant mancats. per tant. de fonaments
els rumors circulan."
LES CONVERSES D'EN GARCIA
PRIETO
A darrera hora de la tarda celebra
el presiden: del Consell dues conferencies interessantíssimes: titta amb
Melquiades Alvarez, sobre temes parlamentaras, i l'altra ame, l'Alcalà Leamora, com a conseqüència de la visita que el comte de Romanones ho tel
a En Garcia Prieto després de parlar
amb rl ministcc de la Guerra i relacionada amb l'actitud d'aquest.
PREVEIENT LA CRISI
Din "A 13 C":
Assignem al Consell del dintecres
una veritable transcendencia i ens afir-

.1\1

Olseacte 1 9

A _Do

mem en aquesta impressiO.
Hi ha un problema de los, substancial, tan agrandas per l'absencia d'una
selució harmemiea, que dificilmena
trobare remei en les breas hores que
hl• ha fins a l ' obertura del Parlament,
Si circumatencies imprevistes no
modifiquen la iituasió, i en /litem
¡oree dificil, el comte de Romanones
no as n'anirà sol del Govern,
LES CONFERENCIESiDE
GALA ZAeleeltA
Es ria,uroaament exacta que
l'Alcatia Zamora ha anunciat
aquest metí al preeídent. del
Consell el seu desig d'abandonar la cartera de Guerra, pera
que, per deferència a En Car-,
da Prieto, assistiria al Consell
del dissabte, com havia prornes,
en concepte de allanare diríais-

aionari.
A mitja tarda i quan era ja
públic el rumor de que la crisi no es !imitarla a la substit ució a Geäcia i Justicia del
tarnte de Romanones, s'ha presentat al despatx oficial de l'Al
cala En Liada, fiscal del Tribunal Siaprem, per pregarali, en
nom d'En. Romanones, que es
traslades al ministeri per conferenciar anal) ell urgentment.
Garn no tenia l'Alcalà el seu
colee li ha enviat el seu En Ro-

manones.
Ha durat

l'entrevista una
hora; de seguida ei Comte ha
anat a la Presidencia, per explicar-la a En Garcia Prieto.
Una hora mes tard arribava
a la Presidencia l'Alcalá, conferenciant amb el cap del Gover n per espai de dues hores.
Aguaste nit hem parlat amb
el ministre de la Guerra, el
qual eslava molt reservat, pero de les seves manifestacions
hem tret la impressió de qüe,
contra els ave.ranys de b a alarmistes, demà no es plantejarà
la crisi que alguna diaris donen com un fet consurnat.
No serà efectiva demä, encara que entena que no han desaparescut les fondes 'diferencies que existeixen entre el ministre de la Guerra i el d'Estat a l'apreciar el problema del

Marroc.

TERRORISME A LEON
NADOR DE BISCAIA
A les nou de la un ala comes
a con un crim de cariscter social, el
c‘ nel ha prodnit gran sensació, per Seser la vietiMa conegudissima.
Es -Sicigia Za la dita hora al sea
rioreicili, despees d'haver ese/ir al teatre, acompanyat Tuna de les secos filies, En Faust Gonzelez Reguera!,
quan en passar pel correr de Cercantes tres individus que Si baria amagats en un correr6 feren contra ell
tres dispars de pistola.
El senyor Reemeral caigue a terca,
exclamant
—; MIsa mort
Els agressors fueteen, protegits per
l'obscuritat. Dos d'ells marearen en
direccid al carrer Datan Merino i
Placa de la Catedral. Aquest illtim fou
perseguit per diversos transeunts du.
rast alguns minuts, i eatigue a punt
Tener detingut, la qual cosa evite
fent dos dispara contra els seus per.
segnidors, que resultaren ileesos.
La noticia de l'atemptat circula eh
pidissimarnent per tota la cintas, i als
roes instants d'esdevenir el fet es personaren les autoritats al se del sueEI.

ces.

El senyor Regueral fou reedite de
tersa es une transelints que acudiren
en sentir les detouacions i el portaren a la caso de socors. ea arribe ja

eaditver.
Els metges ti apreciaren dues ferides al pit i una tercera al brac dret.
Ele projeetils ii destrocareu els pulmons.
Per haver ocorregut l'atemplat prop
del domicili del seuyor Reeceral. la seva muller i filles s'assabeutaren de
Iocorregut ale pocs segons.
Tant la senyora coas les filles van
hines d'enes nssisides de forra eaeitaele nerviosa.

Els cafés, casinos i establiments pdblies quedaren ben arias buba, puix
ele concurrents sortireu al carees, desitjosos de cooperar a l iudó de les
auteritats,
s'aneguen que algunes persones has
vist els assassins, espeeialment un
dell e , el quid seguia de prop el senyor
Reguera!, pera acuse que sospites que
aquest pOgn6s 6sser ohjecte d'un atempta t.
Una de les primeres precaucions de
les autoritats ha estas excitar el zel
de la paria i guiledia eis il pagué vigilin estretament resumió i carreteres
i evitin que els assassins surtin de
Lied.
El jutge de guardia, aisf que va seluir toneixem e nt de l'ocerregue nurse
al Ilse del crin), i mes tard a la casa
ele socors, disposant el trasllat del cadáver al dip6sit
El senyor Regueral ha eßtat diverses •egadve governador civil durant el•
comandansent del partit conservador.
Ultimament va estar al front de la
pro:sincia de Bisbstia, un es va distingir per la seva energia davant l'actos.
ei6 dels sindicats.
Per alee es eres' que els assassins
han vingut de Bilbao.
Contenten les diligencies relaciona.
des amb l'asumo:ara de l'ex-diputat i
ex-governad er de Bilbao senyor Re-

gueral.

ala comprovat que els agressora
eren mes d'un, puix per un dels cae.
cera imtnediats al Ilea del aceces tu-

de mas de 152 •
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practicar ete j.

terrtiment del senyor /llegue
a'eA
m teN
ua,Erhs Tarcelsotas sp
c til
luida,E GovERx
El president del Consell h
de ea
s'havia assabentat amb grau d olor e
l'assassinat de l'ex-goeernader sesee
Reguera), a Leon, el q eal, a ¡Ande I,

sCeestSeodeexlacelin.kfanntstesennideo
ictiZtreirael.
El duc d'Almodevar dei Valle de,
pres de donar compte de la ;elite e
Palau, per tal de donar les remite e
Rei per la gran crea del Ilerit
la que se Ii ha concedit, ha atladit
la sera conversa omb ele periodistas
l'assassinat del sane es Regle/ea, I
Leon, mandestant que el &mecer
d'aquella provincia no diu res reténme
a la captura deis autors.
LA QUESTIO DEL MARROC
LA REPATRIACIO DEL CON.
TINGENT DE 1920
En el que resta de mes seran
repatriats tots els individua
pertanyens al continget de 1920,
que aaren al Marroc, forman
part de les torees expedicione.
ries.
DOTZE DIES D'INCOalEal.

CACIO
Segons noticies particular!
de Ceuta. la posiciá de Bullan,
pertanyent a la Comandancia
de Ceuta i dintre el territori de
Tetuan, ha estat dotze dies in.
comunicada sense rebre que.
viures ni municione i en evi
dent perill per no poder azar a
seu socors, a causa de la grat
crescuda del rin , que s'enduauf
un pont pel qual s'anava a la

posicióLA DIMISSIO DEL GENERAL
VALLEJO
S'assegura que el general
Vallejo ha dimitit irrevocable.
ment en vistä de que no vol fer.
se solidad de les responsabilitats en que materialment recauria si es fes consentidor i
cómplice dels procediments que
preten seguir l'Alt Comissari.
RESPONSABILITATS
MILITARS
EL GENERAL SANCHEZ ORTEGA HA COMPLERT EL MES
LES

D'ARREST
Avui, a les deu del mate ha sortit
de premias militara el general Sin.
diez Ortega, despees de golee el mes
d'arrest que li fou irnposat per lt
seva excessiva benvolença com a
unge en una causa militar.
LES RESPONSABILITATS PO.
LITIQUES I EL MISSATGE DE
LA CORONA

Diu "El Debate":
A ningú ha pugut convencer i que.
si no es pot prendre seriosament la
disculpa que fa el Coreen per a ro
tractar en el Missatge eassumpte de
les responsabilitats.
Després de Ilargues deliberado/se el
Gomera s'adona que ha d'esser el Rei
qui llegeixi el discuta, de la Corea
no sembla prudent pesar_ en els seis
Ilavis... que? porqué, en eritat. na
saben acabar el mol.
Ue avançament de sentencia no :tris licit, ni és penible que hagi pie
sal tal cosa per cap imaginació. Es
mis; encara que el Rei en el punt de
les responsabilitats diguis quelcom que
sembles impopular, seta de tenis en
compre que no és el Monarca ei responsable, sind el Govern, pero CO
aquest cas el Rei no perdria res dieta
que eis seas ministres estaven decides
a emprendre valerosament el tenis de
les responsabilitats, assenyalant el procediment adequat per len-leo efeetivas; al contrari, això és el que Cl
poble vol.
sistema del

noEsexuilg'ireslu responsabilitats
P
t
peliúd:
ques.
Tal ha estat la interpretacie que
ahir es done. a Madrid, a la inaeeeel
artimapya del cov,r„.

Les eleccious pre y isciis se cübnil
el 10 de Judy
S'ha disposat que les eleccions
provincials se celebran el vinent dia
lo, segon diumenge de juny.
Per consegüent, el vinent dillune
comensal-e rl període electodin
ral
21,

aimitird 81 lioiernür
itr«01137.

La Voz diu

"S'assegura que ateas, amb
d'aprovar-se algunes actes, entrará el
la combinad3 cte governadere que
de ter-se, el de Barcelona.
S'arritmia:: al Onvern el propese
d'enviar a:It a un ex-minIstre. deret
sant-li cl eaeritiei d'anee a reten'''.
aquella provincia, i desdice per sise
• Ea Francas Rieldguez."
Per altea pare ea diu que 50 e"
mete, cota sopee& un diere Su'
Cuero halo &maca( a En Frasee
Rodríguez ene accepti el Goeere cleL
de Bareelota.

pi!sable, 19 de maig de 1923
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Gran

Teatre CataIzi Romea

Tentre Fspanyol

Companyia de vodevil 1 grans

especiaelea
BEROES EANTPCRE
Primer a acule.

J-issabte, a dos quarts
(lea: Primera deis eminents
dp

ASSUMPCi0 CASALS
Aoud dtssabte era 19 le maig,
Tarda. a floS quarts de eres. ta

.

Gabriele Robinne st Alexandre
LA 7,7-NCONTRE
p.
rda. a dos quarts de cinc.
rrilcent re. Nit. UnItirn gran
paris: Tarro inhumane.
--Dil;uns. tarda. Teere inhucomiat de Robinne
eina.
Derni-monde. Es
.Alexandre.
epa1nn comptadurta.

.

la

lir vermut pOpular. Entrada 1 butaca UNA pesSeta. Primer. Es nooo pis. segon a riuro: Pato. I
Pateud 5. en C. Ntt. a les den:
esdeveniment teatral. ESTRENA

Der'.019.-Dernii,

no la narraCIU anuentnieo en quatte
tules i setze romeos CLAVE, per
nos la roinponyia delontant en el

ca; El gran Raymond presentara, entre les millors i mes mis-

IHIEPJ P

ses , Nombrosa comparserta Rauda
trompetes.

de la narrscid p opular anecdótica
de la vida eme oren curtan port ada a l'escena Catalana , cili.vidiela
en 4 aeles i IR Cuadras , origniai
d'en Juoqulnl l'entero,

Ain

de
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'T‘iti:",)1 1
Compan yia de sarsuela 1
1opereta Pinedo-Ballester

Teatre V ictbrip_

del

Direcció de F. Vallejo i Francese Vidal i mestres Dial i Conti
Avui, dissabte, 19 da maig.
Tarda, a dos quarts de Cinc.
!Ara:. chasabte, tarda, a
Vermut popular. 1, Pepe Galiardo. Eait d'interpretaciii; C. El
preus populars
1e alcalde de Grifones, exii; 3, Ja
rimo, a
soc
aquí "Nandu".
LA REINA TOPACIO
e,
Teatre de la Sarsuela, de I.,
Madrid

i LA MONTEA

2

/LA ESTRELLA ERRANTE 1
i LA MONTERIA
/
teee44.44-04444.94.40-;444-14,e

La señorita sin nombre
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PRINCIPAL PALACE 1

Festa extraordinària

7 Teztre

Novetats

a l'elegant i arlistic

e

dramatica del

Taïre Lara de Madrid

:

Director d'escena
.n

;

11"39
(" iI t! b(_"11

"

.
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.iaobert l'ab3narnent Zte,
•: ce funcions de moda, a

dirnecres

dIven- e

101 da, 0 les

Yeti,

GrandiOs cartell, La dogaresa,
Del novell be mil on Josep Garbo r.ell, i La montería, per Lluró,

r l

sor, barba I ((arria 1 els senyor*
torio Il. ni (E. 1 Il. i. Esquera tu,g oa. Og iiner ocie de j a san lela El
diablo en ol poder , per les prImereo

a les cinc de la tarda,
1 . .:ereta bufa en tres
tes, del mestre Gilbert,

i Gran Teatre Estienvol
Avui, dissable, 19 C.1 ,' maig. Nit,
Estrena sensacional

piulr.rjr
Ron
' itlJ111-1
SOC. Jivh n stilLy4

CLAVÉ

Narrend aneedetica de la vida
del gran eiutada, en un prideg,
1:rail teatral de Fanyl
Iris celes i 16 cuadros, origiNi?, a les den.
nal de Joaquim frontero, arnb
e la cooperacaí dels Chors de Cla.
Segona representació
en
aciosissim
i iiluslracions musicals del
se re, amb
mcstre Pou.-Titols dels quaaros. - Al portal de
lues".:e
Santa :Madrona '18•'t I '..-Acte I,
Plaça del Padró (,1851;, .Mort,
d72. .11 Cuello (1851'?. Jardí de la
Ninfa (1853,, Capitania Ganara] 11851;.-Acte II: Al taller
e d'En Pitarra 11860): 12n baleó
a la Rambla. La rúa (18601, El
fieti
sl
Pla de Paiau. Arribada deis
assaig
voluntaris.-Acte III:
als Camps Elisis (1872i.
rei Artaden davant (l,'í cadäver
del general Ptim: L'abdicació
4 (183,, Cl 3 de gener de 1874.
fl L11 f
Nort d'En Clavti (1871 1 , L'apot cosi (1923,.
de broma!
Grandiosa nu ll ras chorra', dirigala pe! PU. d'En Clavó. Nomquudro de la
brosa coniv.rseria. Banda de
•• • El príncipe se cacornetes. Dccorat nou deis seEa , no representada encara
nyors Buibena i Girhal, Bat Ile i
ea aquesta ctutat,
Amigó i Valero Zabala. Preseet!ació estupenda. Vestits Mala`i Las cuatro estaciones 't !esta.

4

9

l"

; f ema,

diumenge, tarda 1.1
nit,

r3L Ml NISTRO
GIROFLAN

e
¡Las cuatro estaciones
4..esesseceeemeeneereer

Teatre Catalá Romea
Deu úniquos funciona per ras
deis illusionistes

EL GRAN RAYMOND
ami) i in sonsaca:mal programa.
Tice Grast Raymond es l'Unir,
iliusionista que ha treballat davant, els principals caps d'Estat
del món. El Gran Raymond pro.
sentarlo Evo, la dona nu.; s bunt-

Irartin. Olascoaqa 1 Unamuno enntra Oscar i Lasa.

1 riomi i Marina

CLUB
FamOs equip professional angles de la primera divisió

UNION SAINT CILLOISE
Caciapiü d rr Delgica

carruatges, 635 pessetes. Irn compresos. ()espata de
Ittenlila l s: tealre de
Novetals. Centre de Inealuals

CLUB

DEPORTW EUROPA

1.alatunya n I uiii•••1;}
(ITspaiiya
dl Clic la
Cuino del C. tI, Etirep.s
A (los quarls de cine de la tardi
Per a entradeA i localilats a les.

Campo',

pOl inale la heilts011Ila MII e.

Else Derlemn y
el faimis (-amper'!" 31r. Angola.

Inquina 11:pnili ora. iServei d'ah-

i'''"1"11"'" ' 1 " s (2`. la

Inionya a

CaPlaçavior,Ver-

l ICAM.%ZEISTSTIrtlysranta a a ou[alie
C43/2Zeitffilf;:1813'erail flrff

SOC1ETE GENERALE

sa. Preti, l'50 pesseles lrajecle. Servoi nl e restan I tI ll 1 i bar .

3

Li c Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de Barcelona

NUE'EMBERG F. VEREIN
c(,:,,gld.

alerriariV

Plaça. de Catalunya, 20

UNJO SPORTIVA DE SANS
canip nt lUid carrer de Galileu-:-...z ans), a les Iriltyr larda
Nela.-Per presenciar aguas' ti

EL FAVORIT DE LA RZINA
••;n

›.."-frealee-VA.Y.seael.:4e.t-5.1e0

e Gran Teatre Coula! i

Gran Cinema Banémia

partils. SOCIA de clubs federas pagaran solarium, l'impor t
nai! ja enl rada. al qual ti sera nocessaria la presentaciö del
rebul del mes en curs.
11-261321.. 17,17.712CSee....n.PC

Teta mena d'onaracians ð Bann i
N

CAIXES

3m

[DE LLOGUER

EllICEEEEIR.NBEEMEHEL312312132122Z113223Eminacarus
Turszaseesmr.-esacrenazasr-

ZONVIIMal•

olt.

«
pel M'eles
t Amor,
de I
irran n,r. i ilrula d'arinantat rget ,,
de la coronacie de la Varee deis ita
e Desornnerata a Valancia. Cincri‘
,r , e,.IrrSr‚ 15 tic hl gr a n ai n ea sei-N

4 el

Cada (La

U,;

5,errala rrlie I nS

rall:C5a
LA FILLS INDAMITA
rar enla,,11
la

JA SOC AQUI (Nae)
Triomf sorollós de Vallejo,
Galceran, Salut Rodríguez i
les altres prineipals parta
de la companyia.

ni,r a,"
mirra
Universal Seta duea bandaroe, per l'Hacina Ocas.
ma rioducoge , n:SEI g matinal
una.

048-94.10•9+9•94444-3,1-8+0.,..,44-84-3

84.44444-84+8+4,444+84+44+1

4.44-e...freeeidnitee.l>e-e-eebeeret

Palace Cine

Teatre Barcelona!
17,

GRAN BALO DE MODA
PROGRAMES rELEETES
v
Ana. duulite, graos sessions
Fan' ce la pcl Ilrula rernlro
amara al veper. EXIT. Canque1
sisen* jorna.-:(:" de La fi..
Ile indómita. 'seireur rdicha nel
n:0;09eo 1 niel V ;le I II alltai Fezles
se la Corona-eta do la Vareo data
Desemparata a Valencia 1 el ii:rn Ce ,,
railoMs !meres
LA FILLA CELE DNAPAIRES

"
les deu. Projecció de grans e,
pellícules. Les celebrades
alraccions Gabriel Lordy.
mandolinista. La gentil bailarina Margarida Díaz. Els
originals
• C-$1-34t4steii-tree4e.eir4i3(14-Geee-X.el
TAKKA-TAKKA
t
YOCIATARO
g1-2~24.04C-e-elee-I-eeeta.re-X..e4
i. eards 1 danses javaneses .1
i
e ;,.> Wcrunuptal.Padrn.WalkItil
9 Debut dels famosos bar- e,
rieles
X e..,,,,,. ii,-.:3b:,, Els pe- ..1
I vil:, del
Vukon, 11 i 1 2 ..,.:
LES FOFPESCU
.p
,isodis:
L8 tor.
.ba incita,
:e
1 El poputaris.sim
lerc,•va i i roo-13 : :aCtla titteS y
4 SANE - SANZ - SANZ «•",,,,,
banderas,per Prisedla .Z
44 i grandiós èxit de la simp'aDeari: El diabla r.rnn faidl- :k
l'ea caneonetista
Iles, El noi d'En Fr eS cluc- .i
Z
,„,,,
ra.--D,•ina. eliurnend(, Se›MARIA TUD.V.0
Y
eve. , n e, matinal tronzo ti una.
Nit. Els perills del Yukon,
Demd, diumenge, i dilluns. .§
1, 1 1 ..: La tomis:a india, 1 7.
frstas de Paaqua, grans 4

condensada
telnEMERI titt@WITIEW

Elgü2539312MIlaillgrillialIM2MMMIIEMMTIME11811111118

üllinaa.
programes
›;
s.i4'.
X,...5'..-e4Y14-Cnee.,-C-tre-r>93e9 *34-0-eeteere ›ec-z-ee»ea>eee...Cinema Princesa
>»
".

e

,Gran
a ni b es,:nrsmt
tervei (le t'aterestaurant i sa1 o II s especiais
per a banduets.
Figuren 'cona a
professors d

al

talgo social. Salmerón, 25 i 27, t
principal

ErmielonallIS par! nl s

o

l'èxit de la temporada

'fulero, al I A

A les 3 la. 30 na. Preus: Lliure
rirculacid:
pesseles. Entrada general, 1 . 25 pesscles:

el

ISABEL DE TUDOR

Teatre Victòria

e

PISTA DE DEL

1-Golfa

Gran preml

,

A, grane
ii,

1./ n es 20 i 21 de( rn.iig

3

Dies 20 i 21 de maig

a,ut dIsStible de Sis a unir,
tlespaltoran n.uneradrS
per a la sessió espenal nie leS 515
del niumenge. Dllinns. gran erdeveniment. EstIcno de la super pn Odoc-

I

trans partits interaationa!s

BIRLEINGHArel FGOTBALL

Qualt ilia
Demä diumenge, 20 de maig.

FUTBGL

larda

PARC
Cl pròxim diJoan, dia
InauguracI6 de
la

Ina 27 de maig:

AR1STO:IFIATIC BAJO

dissotne,
initS,

esdevent‘ran
inenl. Cl (sil do
la mort, per
Ce. Bar0r;I:e.

b41471444+11444444-5

Hipódrom

Cancrn da Cavalls

X pr.Leu DE LA coaFIVATOGRAPla

2es

tOrnelhva.
Iinlrn py a TI1r4- Pan

A les 4'30 tarda

14

,

sereei iz sp,e(a/ wats:. •

Camp de l'Avenç

Dos

Frederic

Diana Argentina Excelsior

A,u11.

i.pleo o,ntortie, Carra .,20. Gacela
Teatre Reina Vict6-7,,
X COLISEU DE VARIETATS
ser-barba l Os 5 e 0 5- 055 Ileet 11..),
Aeurlo u Giircla-Suler: decorat I ves
Temporada 1923-24
Plan uno per a cada obra: fa:, re•-a
I ria, de Madrid 4
Avui, dissabte. larda, a
I' ‘ ,,,l,ariú. DItillarnk e 1 rlinuns y
' ',£,' 4 dos (marta de cinc. Nit, a
lOiu:a I mt, grand.uses luacion;3.
e,
2. 44.3.ts1~^tri1+11444+4.91>tee•

AVUI, DISSnDTE,

, e

1 CUF-2,5.4/,A L_

. .

LI,,le espono ol N;i a tres OnarlS
tlo 0,1, Primer. la sarsusla en Iles
arles Las campanas do CarriOn. otr
I, nonoub, 11p1,5 senSo e er 'prez

dissable, larda-. a un
cm:0110.s
parlils 0 eishilla. Ntl, tI III (pian
eronz q . Dos grandiosos parlils
de miura a vislella. PIE law:.
resti I Ansola contra
1

cana espentrui a les regnons poi.o, norltuo., l mpeste, de ;u rl.
el unes lnit rüssont I alreVIt qua
5 da p n Oyclaff

1

cal-1AR de foca artificial*,

AM(

Fronti Princi9a1 Palace
(piar' fie C1/1r..

,

riantik l'esquimal, acris•

dr l'any:

Diaz. N il . a les

Stit1S,

de Marsella

Tzigana Tindall.

pastos

DEDE

Avul. dissabte. Ir, tle rnAtg, de lega.
leaurara,: ‚jr.' la lemunrada da,
9412-0.54.~..W.,e4344-44.4444- 1 •
r,u OEBLT de la gran companyla de
saraos:a , opereta i reViStati d,rra n da
' in . r. Elude Beut. MPS1. es .nrecums i
i-uncel lado, Ricard Sandra 1 J3sep
s- (opcda. itel,orsurn,u1 del 'rat re

Companyia d'operetas i revistes del
:

.

n 1 : e•trenn La clon de l'enigma
(Monto. 1111Iuns la gran novelut

Acui. Matrirnoni ac-

i amb el de dotze gentils
artistas de Fesmentat tea
les quals executaran el
Fox-trot deis Martas
de l'ovacionada revista
EI príncipe Carnaval

945. 1, La cançó de la Rambla.
3. Gran exit, Promesa real i La
rnontería.-Dillum:, grandiosos
Debut, 2 de Juny de 1223
cartells.
;,;24.'.4÷64-8n:.-beeee-e-2,e.-Yrietro-4
S4,--.4.40:4K-941•Cs-~4.14414
;
' F entre Còmic

¡PriRCIPal P3I2C8

•

cirJsma Kiou

Teatre Reina Victeria, de
Madrid,
L.n 1311.1 PINILLOS
i de l'admirable primer actor
JOSEP MONCAYO
el quals interpretaran el
bonic dimito de la famosa
opereta

Avui, dissabte, 19 de maig
1923, larda, a les 430. Gran
matinee de moda. I, La hornea
S:Ir:suela Los guapos. 2, 60 represenlació de Fobia dels seilyont Jusep Ramos Martín i ‚favolt Guerrero. La montería, per
Lloró, Satis. Caballe i Liar. Nit,
ti les 9'45, Los guapos, Promesa real. Gran exil: 3, L'exit de
la lempurada. La montería. 111iunenge.

. deisebe
Chiqin hosol- „..
s.)
de Charlot,
uil ::::::::
a gclriiar"';l‘:'Ir 5I -Onuff dief aq.':::::'
lisia. Exits, Com es peed la ditaa
per Aliar, Joyas. Tornasot entro l'astillara, broma continua. Orina , Ino . Y.,

unIr el concurs lr 1,1
notabilissima liple del

FREDERIC CAnALLE

Tango -

Senil, dissabtc, larda,
.... g. 5rteió de la gran aspotlc ió :13 pasme. ein , a les del+.
imaugurteló Ce la temporada
Viintinnartirn: CC ka
notes an raridlnrIS i grIr.11

,Mel••••n•n•••nn•

t-Ceafile004.14-5'›»‘DerGefee1X<4,1

COMpanvia de sarsuela de

tiers. 1 pesseta. Nil, cadires !atarais. 2 pessetes. De set a dos
quarts de den i (le una a quaIre rna tinada. Aperitif - Diner -

- ESPORTS - -

Avul dissalite, por Sitie, dia erl A

cidentat, El marincr, Le. novena
de lord Eyron, El dellri Oe la velocitat, La fina ind3inita, :; t 4.

Teatre Nou

cfl companyia ctimico-

re

Cabaret romà

mer actor i director Ferran Va.
nejo.

Tagirada d'i81iu 023

consumaciú. 'l'ardes fijes f ntr-

Teatres

23, tarda i nii, benefici del pri:•

2

./1rA
14 1*

setas. Aviii, de 1 nit a 4 [tutti.
el Gran gol. Entrada arad(

Avui, La filia indómita, a i
Els guatee diablo:: voladora,
Jimmy Szinscn l'aventurar,
Amera al vapor, No beveu svlsky.

DISSABTE,
a la nit,

Santa Rita. 2, L'estrena 'fallir,
La loca juventud. 3, Ja coa aquí
"Nandu". Exit de tota la companyia.-Demi.t. diumenge, tarda j nit. Formosissinis cartells.
Continuen els assaigs (le l'opereta en fres actes Lo que suc.-'ñan las muchachas.-Dirneeres

feiners els preus seraru tarda,

1'60. Nil, cadires laterals, 2 pesnada,

4,

(The nameless girl)

riure arnb Vallejo 1 Galceran.
deil.
a tres quarls
del dia, El sacristän do

Y

-.Z.

Nit. a les deu,

2

Dies 20 i 21 rnaig

cena. avis: Els diumenges 1 dieS

CLAVE

TURÓ-PARK
n e neicsr.s 1 trOmattlCalla

Urne ,

g aiö Catalunya

EL VATICINIO o S. S. S. „
Nil , a les den: Estrena de 1.
la comedia inspirada en
una obra nordamericana,
en tres actes, de lt. Camarero I G. (jarcia

im.SAN'44.›44-41+teeeef-es1.-frfeesti

intarnacionals

music-hall do les caros boni-

ques. - .1vui, a dos quarts
quatre i tres quarts de deu nit.
Marietlna la yankee i la A. Bär.

i-z-e•e-x-ceee-t-eeeee+e-eexeii.e

Avui. dissable, popular,
tarda, a les cinc:

Dama, (Monetiza de PoUnia LarLe '3..1:nora 1 CLAVE. NO • t cada no , CLAVE.
seilest teatre el perfumen dia•
rlament an/b peritilno -.III O le,
c . 'nr.. ' ' e le
1,4 erre dc
i rrEAl
'..3ar.1 Pan 71, I Sant liamon,

Asalto, 12 , Telefon 3,332 A.
Ei

wwwasmIOM

Grans partits

EDEN CONCERT

dissabte,

Companyla de comedia
GUELL - TUDELA - AS O t
QUERINO - CORTES
fTeli q uti 4134 A)

paper 'le pronmouisia ei
II primer nelor aoaquIrn Montare.. 4
rotar:Oso meSentartó. DeC0eat felki
'le Bullen-. 1 Rirbal Balite I Amigó 1 Tuteo) Zabsla 1 Cardpssaimes.
i4 expres(

123:in

ESTRENA

,"1,44.34.4424-e-01+0,44.

-- DIVERSOS '"«.

MUSIC..HALLS:

Gran Teetre Espanyol

terioses de les illusions de la
soy a ¡ m 'ancló, , Ptatrala i Metempsícosis. Debut, dimecres,
23. Es despatxa a comptaduria.

ELDORADO
Gran company.a de sarsuela i opereta
Z.UFFOLI-PE:"IA

Avui, d-issable, tarda, a
les cine, l'operela Cli tres
actas, de Leo Fall.
La roas da 8tambul
te,
Gran axil Nil. a les deu.
L ' extraor dinatiament
aplaudida opereta en Ires

actas, de Leo Fall,
LA MUJEr: DIVORCIADA
Fastuosa prcsentacld
Creae p-; d Eugärda ZuHoll
ilaman Peña
----Demà, diumenge, tarda, La
mujer divorciada. Xil, La
rosa do Stambul.
s+644444444“,4441-Xn1444e54

Gran Vil Lay.rtanr. - ,Avui,
d¡ssabie . programa: Els perills

del Yukon, fI i 10 episoilr-3, El
2remi gros, Ajuria: L filla indómita, 3 i 4: Fatty galant,

es la.

broma continua.-Drina, dioinenge, estrelles.

nnnnnnnmm.1n 711Mnmummow,wwwwemerma

CONCEETS
411.-1n•••n••00213

Gran Teiire del Liceo
Avui, a tres quarts dc deu de.:
vespre. Tercer collera de primavera per I OFfItIEGlrr. Pau Ca-

amb la coopera:en:, de la
Tercera cirnfonia (Brahms
'.;lancart do Schumann, per a
.oano i orquetra. Toccata I fu
'ja, Badil; Nocturn I m,tudl, Chosaba,

oroinent pianista Fanny Davie:3.

sin (per a piano
SIgfrld (Wagner). Obertura
Leonora número 3 (Beethoy en). Dimecres, últlm concert.

da
de

millor

▪

▪

.11/17.17;

11.

1111Mr

Dissabte SO de mil;

4..»1•1n1.1.»....411Cn
1.

C SA BASTIDA

le

5

PASSEIG DE GRACIA, 18

GRAN BASAR DE

SASTRERIA,

SISTEMA

NORDAMERICA

gligg»MgrieeiRMUME490

Aquesta casa liquida totes les existències per donar lloc a una gran transformació dels seus
negocis i la immensa fama que ha adquirit per haver fet impossible tota competència amb ella
quedarà justificada, aprofitant ara la baixa actual NI' a realitzar l'esforç d'oferir, en el ram de
sastreria, inoits avantatges al püblie, en novetats Robes i Tall, de manera que els compradora, amb modestissimes quantitats podran vestir-se a mida tant bé com si acudissin a les inc:s famoses i luxoses sastreries.

Oferim rebaixes de mes d'un 50 per 100
Vestitsperfeccionadissims i com si fossin fets a mida amb robes de gran xic i tall anglès
Vestits de fil d'istiu a 15, 25 i 40 ptes.
Vestits llaneta a 40, 50, 65 i 75 ptes. els
de superior qualitat
Secció a mida amb robes elegantissimes i estams de gran xic a
50; 60, 75 100 ptes. els de qualitat superior: confecció i forros de primera
A base dels mateixos n reus eonfeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport i Chambre.
Vestits pera platja i Pijames des de 10 pessetes. Pa ntalons per a Tennis, de franel.la, "esterilla" i seda crua,
des de 10 pessetes.

SECCIO DE CAMISERIA

Secció Gèneres de punt

Colls fil, piqué i seda des de ptes. 0'75
ti
Camises percal, coll i punys,
7'95
id
blanques i color des de
4195
Calçotets, des de
3'95
Camises a mida, des de
10
a(
100,000 gorres des de
1'45

Mitjons fantasia des de pessetes
aL
ti
seda
ti
Vestits interiors, des de
u
Samarretes Jurnel, des de
Elästics gran moda, des de
ti
10.000 capells, des de

0'50
2'95
10
1'95
1'45
2'95

En la Secci6 de Sabateria, models selectes i classes de gran luxe i molt sólides. En les Seccions cte Corba-

tarja, Bisuteria, Mocadors, Marroquineria i Perfume na trobareu generes . crun gust selecte i preus baratissims.
L'assequible deis preus que regeixen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, se-

gons sigui la importancia de la compra, amb maquin es d'afaitar, perfums, carteres, bitlleters, moneders, pin-

tes, raspalls, botons per als Punys i agulles de corbata. De tot aixü, la Casa Bastida en té grans estocs.
Els clients que de l'ora estant vulguin proveir a casa nostra, no han de fer més que enviar 50 cèntims en
segells i els será enviat, a correu seguit, catàleg amb mostres per al vestit que vul g uin. fi gurins. un centimetre i detalls d'un sistema que els permetrá prendre's la mida ells mateixos.

Flaquea da 40 a 40 cm.
Ft03. 5 , 05 tu.

c

Planxa
ondulada ae
1E0 per 75 cm,
Ptas. 7'50 m.2

112.

CD
PER A TEULADES

Materials armats ab amlant exclusivament
JOSEP ESTEVA Cia.

Al cor de la Costa Brava,
gran edifici, ex-convent,
amb cel.les disponibles per
a lamines. Aigua riqulasirna i abundant que neta de
roca al znatelx convent.
Nista panoramica del Goll
de Rosas, Iltles Medes i Cap
de Creus. A minuta de la
casa Si ha una bella i.latja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a infores,
a l'Administraei6 d'aqual
rijan, de O a 10 i dr 7 a 8.
BISSAISEtatelr~resewstesserAmilis

Grageas potenciales del Dr. Soivre

i

Portal de l'Angel, E 3 pral.:: TelMon 3344-A
Fábrica a Sarrià

Estiuejats

polacione, nocturnas, espermatorrea (perdi.
118 scromales), iallisancio mental, ,perdida de
memoria, dolor de cabeza, rdriagos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos. nerviosos
de las mujeres y toda ', las manifestaciones de
la 2Vearaelenia o agotamiento nervioso. por
erdmcas y rebeldes que sean, se Curan pronto y
radicalmente CO(1 las
Indicadas espef'.ialmente a loa agotados en la

juventud por toda clase de excesos (viejos sus

anos), y para conservar hasta la extrema vejez.
ain violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.

BARCELONA

Venta, 9 ptan. frasool 1.1:11, Rambla de las
Flore" .4. rarmarit 6rIar 1, PrIncesa, it r priumpaies
AmArlea,
tarm,-la, de 1..mpaA,

l7J

11

L.

VestIta seneor de so a 120 lotes.
Vedas ncd t de 20 a GO Prr3.
Arner dril senvor, de 15 a 30 prli.
Arner dril /ove, d'II a 25 Elles.
de 5'75 a 25 pres.
VestIts dril
de 10 a 30 pres.
Ponto. dril nen
Llorare el:siendo de beLleiCS per
a tardo

*91

J etai7=edsg2r£11 W"XiWtee-TlYrelSZtlaji'-
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SASTRERIA
1ÏI
Parançai7

42
LIÇL FERNANDO,
sP " -

Serveis de la Companyia Trasailäntica

AT

bigienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 31
calf, tall angles, doble sola de culto

i°
14'
5
• VENDES
1

onenglIgh
fr

XIMSBEM

23 Et 119

."

LINIES A LES ASTILLES, MEXICO I NOVA YORK
El vapor P. DE SAIRUSTEGUI sortirà de Barcelona el 25 de maig, de València al 28,
te Cädiz el 30 cap a Nova York, Ra yana 1 Vetaorus.
de Màlaga el 23
El vapor AIFONSO XIII surtira de Bilbao el 17 de matg, do Santander el 18. de Gijan
el 20 i de Conifia el 21 cap a l'Havana f Veracruz. Admet carrega passatge per a Costa

Ptes. para

Firme i Pacific amb trasbord a l'Havana.
LIMA DE VENEZUELA, COLOMBIA 1 PACIFICO
El vapor MANUEL. ARNUS sortirà de Barcelona el 10 de maig, de Valencia el it,

AL DETALL

de Aliaga el 13 i de Ca,11z el 15 rap a Loo Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de /a Palma, Puerto Rico, Muna, II Guayra, Puerto Cabello, Cura;ao, Sabanilla, Colón i pel Canal de Panama a Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, lqinque, Antofagasta i
Valparaíso. Sortida de Valparalso el 12 de cada mes, tornant per la mateixa ruta fino a
La Guaira i d'al a Puerto Rico, Canarias, Cädiz i Baredürla.

Correr ANSELM CLAVe, 9 (Final da le; R3m5133)

ptes.
Solament 5 0 0 vestits
Creaeló del

Yeslit tachan] la p o' a

mida

m 100

1112 Vi E

Øe llana pura 1 estaM

d 1 br. Comiso . Itambh FI, boqueria,
n ro. G . 1.eri ienire Hospital I Sara
11 u). — Vened , impotencia.
EipeClaIS traelaineril Der Cl guar 1 .
ment rapicl Ce les malattles secretes'
hl Ida pel/ Pateta, Prúa,ata•
611110: . de 9 . a le I de 3 a 5 ecooe•
m ea per a empleats 1 WEelY.
cl I Sol, 6.

es poden vendre a aquest abandorat preu
i veureu els
scua modela
j generes. Totes les nostres seccions de r,encres del

Visiteu els seus aparadors
pais i anglesos són a base do

PM

▪
NOTA: Si ho sol.11elta el comprador, la casa cl6na
mostres per al seu examen

o!•

o
ré

Es la reina de les aigües de taula
VALL

DE

SANT

DANIEL •

Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

A'imin:Ita.Ca;ü1r

ASdir0 • 23 Farmacia

CAL Ç AT S

bil

NI O

Liquido a la fábrica mate ix les mostres
i culo ts amb tares que no podem
lliurar als comerciants

PREUS

Cruz de La Palma, altres escales intermedies

ri

LLULL, 21

i

Fernando Pdo.

Ultra lobs els indicala serveis la Companyla Trasatläntica té establerts ele especiats
dels ports del Mednerram a Nova York, porto del Cantäbric a Nora York i la lima de Barcelona a Filipines lee surttdes deis guata no atlin fixes i ,s'anunciaran oportunament a cada

Id

viatge.

Aquests vapors admeten càrrega en les condiciona més favorables i paeeitgers als
guata la Companyia dóna allotjament mol cemode i tracte esmerat, com bo ha acreditat ea
el seu diletat servei. Tots els vapors lenco telegrafia sense

DE SALDO 1

Fábrica da c alçat: —

LISIA DE BUENOS AIRES
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA surtirá. el 4- de maig de Barcelona, el 5 de flä
j el 7 de Cädlz cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Mes.

SERVEI A FILIPINES I PORTS DE XINA 1 JAPON
El vapor C. LOPEZ I LOPEZ sortirà de Corunya el 21 de maig cap a -Vigo, Lisboa i
Cädiz d'on sortirà el 25 cap a Cartagena. Valencia i Barcelona t d'aquest port el 31 cap
a Port - Siiid, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong. Sanghai, Nagasaki, Kobé i Yokoliama admment passatge i càrrega per els dits porto i per a altres indrets anab elS quals
ln hagi e§ilablerts serveis regulars des deis purls d'escala abans indicats
LISIA DE FERNANDO POO
Fi vapor SAN CARLOS sortirà el 15 da maig de Barcelona. el 16 clj València, FI 17
d'Alacant i Cartagena t el 20 de Cádiz cap a Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa

Iii5ECT1CLDA
'AIRAD El

VIEBE1151311181M%2ZISISSIZEIMMERIE22.13EISIBROSIIRIEZBI

Cluaneitait • Ouniitat
Perffecciä ilmiratura

LA DE LA

laga

fi

I DR.

V163 urintriefmatrin Impotencia
de la blenorragia
crónica. iracta•
ment elduslu Comte aci ASIHO le.
_lieslius de O a 1 I de 6.s 1F ala

(darrera el Parc)

!flonamontwommenaniummmommai

GALLEGO

I

TAPISSOS prniata. La casa mes Imparleal d'ENpanya. tlperl,lll,t en leprosos rengiosoa. Exposició permanent de
guairas a ron. IrraVaiD , oleoaraflea etc.
Fabricad° de marca 1 molllurea.
cOmpreu Sense deltas aquesta casa.

F. Xionitalcon Flotas, O (final Porta!arriase),

Casa amoblada
per hogar a Santa Cnloma
nee. A (lee n'Omite de les ''Terrati
brida". Perdis: Ferial Ivou.
mera II, meren. primera.

