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LES ACTES DE BAUCELONA

EspErs 11Ni:cETSIGEfIFLRIliZsirUESREpl:0CpCIDE

ons
vulgaríssim missatge de la Corona llegit suara al Paroent espanyol no parla del problema català. Tampoc en parjiu la declaració ministerial qu1 es feu pública poc després de
astituir - se l'actual Gabinet. El Govern d'Espanya considera
exist ent la qüestió de Catalunya. La presència a Madrid de
'cerosos política catalanistes i llur reiterada actuad() al Parinient i en la governació de l'Estat espanyol han tingut el paraos] resultat d'esborrar el nostre plet dels programes polítics
; deis documents oficials madrilenys.
Aquest silenci calculat i hostil, que ja es manifestä en Gocis anteriors, fins en alguns on hi havia ministres' catalanise, és un dels símptomes del total fi-aras del collaboracionisme.
eans de l'etapa d'intervenció ministerial per part de certs
rups catalans, els governants espanyols tenien el costum inola de dedicar un paràgraf de Ilurs programes, documents i
ursos, a la qüestió catalana. Aquest recordatori, si no ens
• *a de gran cosa als catalans, era un reconeixement de la readel nostre problema.
Tanmateix, en el fons del mutisme d'ara hi ha un reconeient més efectiu i més profund de la nostra idea. Els Governs
e Madrid, abstenini - se de parlar del problema de Catalunya,
tiren a fer implícitament la confessió que no és cosa d'ells, que
els toca a ello ei trobar una solució adequada.
I en aquest punt tenen raó, a despit d'ells mateixos. Es cada
ís més evident que la spluci6 del nostre plet no ha de venir de
)edrid, ni dels Governs espanyols. Es fa evident també que la
;latió de Catalunya no és una qüestió d'Espanya, precisament

lerquè és una qüestió nacional catalana. El silenci ministerial
.. eforça la tesi del nacionalisme. Lägicament, el Govern d'Es-

París, 25.—A dos quarts de tres
d'aquesta tarda, un individu ha penetrat a la redacció del diari l'"Aetion Française", dernanant per Citarles Maurras. En contestar-se-li que
en aquell moment no es trobava a
la redacció ha tret un revólver i ha
disparat enlaire. Detingut per la policia ha declarat que tenia el propósit de realitzar una barbaritat. Se
suposa que es tracta d'un desequilibrat.—Radio.

LA L1E1 SECA

NO ANIRÀ ALS EE. 011,

pausia Transatlantica espanyola en
aquesta capital anuncia que despees
de l'arrivada dei vaixell "Patricio de
Satrilstegui" que ha de tenir lloc el
dia 11 doe juny, tots els valrells d'aquesta Compararla /miran a l'Habana i
Veracruz i no als Estaca Units. perqu
la deeisió del Tribunal Supretn nordamerieit relativa a les begudes aletabMiques a bord dels vaixells es contelurio a la hei espanyola.—Havas.

a ei missatge de la Corona, en parlar de "l'atenció constant enters els problemes de vida local i regional", allusió que correspon al regionalisme de la Manxa i al cas de les Hurdes.
Aixl es marca a separació dels esperas, que és el senyal deetiu de la diversitat nacional entre Catalunya i Espanya. Es
i fins direm plausible, que l'Estat espanyol no parli
te] p ostre problema. Nosaltres no sentim la necessitat que ens
rediquin de tant en tant un paràgraf buit i fonedis. I si a l'abslelciO de les paraules seguís l'abstenció dels fets, arribariem
riat a una perfecta avinença: l'avinença que hi pot haver entre
ic velos que s'estan cadascú a casa seva.

Londres, 2.5.—El Govern britànic
ha sol.licitat del Govern arnericä que
sigui demorada l'aplicació del nou reglament relatiu al transport de begudes alcohóliques que havia d'entrar en vigor el dia lo del proper
juny.—Havas.

:4CCIO CATALANA A SANS
• dissabte, a les den del vespre,
:loe ¡ata importara reunió a
Uilegació d'Acció Catalana a Sans
Te de l'Espanya Industrial, 7, baiver tal de fer l'agrupament deis
trs a ('ideani d'Acció Catalana
barriades de Sans i Hostafranes.
.:Cemissió delegada a Sans d'AaC.- atabla prega lassistncia Ilur
In els patriotes de les esmentades
•
tant els que hagin estat conparticularment cour aguells
fe, ornissió invo/untaría no lío hau wat.
REUNIO ELECTORAL AL
DISTRICTE IV
*Anal, dissabte, a les den del vespre:
lles Ilse una reunió dels socis
Catalana del districte IV, per tal
'actor de l'organitsacia electoral
idamentat districte per a les tintos
ieriens de diputas: de la Mancorna.te Sin convidats d'assistir-Iti tots
que en les eleccions de diputats
iCarts collaboraren a la tasca d'Acció
:zaina en el susdit districte IV i els
desitgin oferir-se ara.
Hem convoca tantbe els adherits
a
&rió Catalana dels districtes IV i K,
gresponents a la divisió d'aquests disraes, les ofieines deis quals, en les
i tcions de diputats a Corts, eren a
dUneu i Escales Pral de la Riba.
Li reunió tindrà !loe al local del
4ked Autonomista Català, Passeig
h Sant loan, 113, on hi hauran les
1,16nes (*atora!: d'Acció Catalana de
t tOrt boira del districte IV, mentre
!e les de la part alta del mateix disi les del Poblet, del districte X,
en a l'Ateneu Pral de la Riba,
zrg.
LES ELECCIO.VS OLOT
P una manera concreta encara ara
se sap res de les eleccions provins pel districte d'Olot-Puicicerdà.
Saben' que hi ha hagut montes rehions entre els diferents alentaos
d'am bdues comarques, amb el fi
ieesatiar impressions, pera res „Cs.
Prr itat que sosten noms de diversos
l'es, pera com a cosa no mole selva s embla que la candidatura mo4'716c 5•faunsi;14 sera integrada (n'U
'; ers Cantó, Cardelús i Sold, si he
tiltim no acaben' de creure-ho.
fgionalistes i nacionalistas res tehs encara determinat. El que es poi
441. Per segur 6s que el senyor R:u
'e a a 13 r celecció, designat feto na^talistes.r epublicans de la prnincia.
1.71O MENATGE DE "L.4
BAR RICADA" A EN MACIA
'4 "‘b g ran entusiasme se celebra l'aklt iat ho
mencoge al senyor Macià,
l';anlizatpci
grup "La Barricada"
(
e,ena capital.
ate
de la remesa del rara: va
"41'1W al teatre de la loventsit Ya41 055 . de Borges Blanqueo, on
,na gr andiosa multitud.
tat..oe Latorre Pti ofrena del
obro de la senyoreta POII, reEin Fabregat, per Venida!

44,* ugult tinqué !loe un imparPifie d'afarnsacid. nacionalista,

presidit per En Macla i fent ús de la
els senyors Grau, Fernandes
Vidal, Danyans, Roig i Prima i el
senyor Mocea Tots foros xardorosament aplaudits.
EL MITING NACIONALISTA DE LLEYDA
En el miting anuncias per al diusnenge passat a la Joventut Catalanista de Lleyda, es vejé el local ple de
patriotas.
Parlaren els senyors Fersibides Vida!, Grau, I. M. Xammar, Aristides
Danyans, Daniel Roig i Pruno i En
Francesa Nació, essent foro aplaudits.
PER A LES ELECCIONS
VINENTS
Es traga a tots els que vulguin ajudar a les tasques (lactarais fent treballs a Ilurs propis domicilis o bé a les
oficines, que passin a oferir-se a "Aeció Catalana", Trafalgar, 14.
NOVA ENTITA7
Amb aquesta data ha quedat constituida al Centre Nacionalista Penrocrirtic del Clot la Secció de Joventut d'Acció Catalana, havent quedar •omcnat
el següent Consell directiu: President,
A. Plana; secretari, M. Lera; caiser,
J. Berenguer; comptador, C. N'ir-tez;
vice-secretari, M. Salvada"; vocal, I.
Masip.
En fer arinene a toles les ion enluto
Catalanes Nacionalistes la constitució
d'apesta Joventut rus oferim
otent i material per tot alió que pugui
beneficiar la piastra causa.

Debido

AVANTATGE is, com déiem alele,
un mat que apareixerà en la segona
edició del Diccionari OrtogräliO amb
una, grafía diferent que en la primera. Horn deia en el präleg d'aquesta:
"Probablement algunos de les grafies
U5I1d15 aquí admeses, novas recerques
demostraran que són errònies: per a
llar correcció l'Institut es refia, no
solament dels resultats de les seres
enquestes dialectals i escorcolls de
manuscrits, sitió tumbé dels suggeriments que voldran fer-li tots aquells
que s'ademaran de qualsevol error de
l'edició present." .4ventatge és una
d'aquestes grafies que ha calgut esmenas, les quals des d'ara podem dir
que són en nombre reduidissim.
D'altres grafies errònies que figuren en la primera edició, degudes a
una falta d'impremta o a un lapsus
de ploma, es trabaran també, naturalment, reemplaçades per les correctas;
pecó, tot plegat, el, mots que figuraran en la segona edició grafiats altrament que en la primera potser no
arribaran a una vintena entre quaranta mil mots que formen el Diccionari. Sigui això dit per sortir al pas
d'aquells qui voldrien fer creure que
l'Institut va incessantment introduint
modificacions en la sera ortografia.
La segona edició del Diecionari Ortogratis serä, salvant una vintena de
mots i d'alguns castellanismes, una còpia exacta de la primera.

P. Fibra

esta! copal Foil CO-

1113Ellelli deis rebelo de l'Oesi
Dublín 25.—Ha caigut en poder de
l'exèrcit de l'Estat Lliure un lloc
de comandament dels irregulars a
l'Oest d'Irlanda. Les tropes slan
incautat de gran quantitat d'armes
i municions.—Radio.
Dublín, 25.— Len tropas de l'Esta t
Lliure han capturat l'Estat Major
dels rebels de l'Oest d'Irlanda, apoderant-se d'una iniportant quantitat
d'armes i municions.—Havas.
Dublin, 25. — Es comunica
oficialment que l'Alt comandament dala rebels irTandesos ha
estat copat a l'Oeet d'Ialanda.

Han caigan en poder de les
tropas regulare grans quantitats de fusells, bombas i explosius i material do guerra de lota mena.—Itadio.
El Copes

socialista d'Hamburg

Una

1132 intornacional
París, 25.—Comuniquen d'Hamburg
que el delegat austríac Adler ha exposat en el Congrés socialista internacional el pla d'una noca internacional, els estatuts de la qual es compoaen de 24 articles. Declaren aquests
estatura que els partits obrero reunas
en una internacional obrera cenen en
la substitució del sistema capilalista
pel sistema socialista l'objecte de llurs
esforços i en la Iluita de classes el
mitjà d'emancipar ceo obrers. La nova Internacional haurà de mantenir
borles relaciona amb els altres orgaMames que han rebutjat la petició fea pels comunistas que entrin en el
nou front únic del proletariat.
La nava Internacional tindrä la seca residitncia a Londres, havent-se nomenat secretaris al delegan anglés
1 l'austriac Adler—Radio.
Stvath
•
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EL 80;COTT DE L'ESTRANCER CONTRA

gya no ha d'anar més enllà d'aquella vaga allusió continguda

P olít c d

M Tribual d'iclus es 81,9118ä
Revira i
el drei

ODE OH URGE
Deis l'ex-primer angles en cl seu
últim artista:
"Tal cegada sigui jo el politic que
ha ares part en majos nombre de con(tices indusarials. En has els casos
Inc començat per veure'm davant un
cul-de-sac. La primera reunió revelava sempre l'existencia d'un ahim infranquejable entre les dues parts en
lluita. Paró la constäncia en la tasca
i l'honradesa en els propäsits, menaren infalliblement a un acord. La bona
voluntat és un pont que sals-a tots els
abims."
Heu Ilegit be? No trobeu que aquestes paraules farien tn goig incalculable en boca de qualsevol polític espanyol i especiahnent en boca del scnyor
Raventós, governador de Barcelona?

En el Tribunal d'Antes s'han
vist avui les da Barcelona.
L'advocat senyor Bassols, en
nona del candidat derrotat, senyor Rovira i Virgili, impugna
la del seid Iloc, .pal qual fou
proclamat el candidat don Emiliä
Conienäa el senyor Bassols
dient que per desee un tribunal
de jusicia el tribunal davant del
qual informa, sap que no han
d'ésser tingueles en cumpla per
aquest les ideees del senyor Rovira i Virgili, encara que siguin
aquestes les d'un fraile separatista.
L'únic aspecte Pe les clec('ions que pot interessar al tribunal es el legal, no el politic.
Creta que podrà provar la improcedencia de la proclamacid
del senyor Iglesiäs .
Explica els antecedents de Ve-

tead&
La ciutat de Barcelona alegres set diputats. La Lliga Regionalista presentó cinc candidato, el partit radical dos i el
grup d'AccidCa talana un• Essent set els lloro, es explicable
l'interi's de la Lliga i del partit radical d'unir-se contra el
canddal. d'Acció Catalana.
El grup d'Alead Catalana acttdia en aquestea elecions per
primera vegada a los urnas. Por
aquesta cansa li fou impossible
obtanir intervenció en t..deS tes
seeeions i en tots els clist Mates.
Això Ii passä en el districte seta, que es on es féu la falsifierteitS electoral que ha donat et
triomf a senyor Iglesias.
La demostra•ciú de la falsificarió está, patent per la gran
rnajoria que dos candidata regionalistes i els dos radicals tanda sobre Hurs cornpanys en
aquosa districte. Per si algú
dubtós que hi baria hagut falsifica ció, la mateixa Lliga Regionalista ho ha proclarnat expulsant del seu lloc a un dels
seus eleetors.
Demils, el matoix candidat
triomfant senyor fla.hola ho reconegut aixi davant de la Jun-

ta del Cena.
Hi bague, demris, un grup
d'actas que no laminen hagut
d . esser computadas per no portar les forinahlats de rúbrica.
Per tot atad, demati la nullttat de redeecid en aquella llocs
en els quals elan produat les
anurmalitats denunciadas.
El senyor Iglesias (don Emilià), defensa la procedancia de
la seva proclama ció.
Cap de les denúncies formularles pe; senyor Bassols ro refereixen a l'essència mateixa de
l'elecció ni a l'essència del drel,
l'enea/ purament un aspecto

cid.

processsal.
Les eleccions de Barcelona
han estat tan pures cona ho poden . haver estat les minora.
d'Espanya.
El grup d'Acció Catalana intervingué en totes les seccione
i en t uts els districtes, i no
proteste ni durant la votaci
ó,
ni durant l'eacrutidi; la proles,
ta per relecuid va produir-so
per ha y as aparegut derrotat el
eandidat senyor Rovira i VirLa Lliga Regionalista s'espantä aleshores i cornenearen a
produir-se les protestes,
A Barcelona va esser derrotat en una altra ocasió el senyor Cambó, i es va resignar;
fati derrot st el senyor Lerroux
i tambd es va resignar; els
única que no es volen resignar
siin les vergas follas del separat lame. •
La denúncia teta pel sonyor
Bassols referent a no tenir algunas adra dol distrirte VII lotos les formalitats, no ha d'dsser tinguda ell cumple pel tribunal, ja que la mateixa absancia d'aquests formalitats es

Preguem als nostres anales
q u A vulguin perdonar - nos
aquesta involuntaria defician-

notava en les actas d'atases (listrietas 1 en aquestes proseotaren prote. stes els d'Ancló ca-

WEIIHMENT
Per dificultats sorgides en el

transport de papar, a conseqüe, nria de la vaga, ens veiem
obligats a publicar avui nomas
que sis päginea, esperant que
sigui aquesta una sola excop-

cta.

talana.
Acaba clemanant la validesa

de releed&

límit

de

les

pot

posar

a la

marxa

nacions.
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EL CONSELL DE KNISTRE8 D'ESPANYA
ES UN FEI 1191MiSSIO DEL SENIOR

ATEMPTAR CONTRA MARRAS

un
411111112

BARCELONA, DISSABTE, 26 DE MAJO 1923

no

ALCALÁ ZAMORA

En García Prieto ha manitastat que per a tractar deis telegramas rebuts del Alt Comissari reuniran a dos quarts de
s'arde la tarda els ministros.
Si aqurst a hora no haguessin
acabat les sessions de Corte,
quedar à ui mini.stre a cada
Cambra .
Ha dit que al sonyor Alcalä
Zamora no havia arompanyal
HM en sa visita al campament
dels alumnas militars.
El pretext que hadonat el president per a explicar aquest, signifatiu detall era que el senyor
Alcalà Zamora havia d'assistir
al Consell d'aquesta tarda.

1:191111111 DE L'INSTIT111
SECCIO HISTORICA

La acicaló histórica dol (farras
Anuari de l'Instilad ¿'Estudio
Catalana estä eonsaBrada a tina
rnonografia del arnyor Rabió i
Liuda sobre "La Grecia catalana de 1377 a 1379". Ella Alls demostra que el docta catedratic
continua els arias dilates estudis sobro la (1°111Ma y:id catalana en els ducats d',Atenes
Neopätria, i la nova monografia
q ue al final d'aquesta ens armada permet d'esperar que ell nia-

taut podrä exhaurir els fruitsde
les sa y as 'largues investigacimas sobre aquesta materia i
quo la Grecia catalana batir ta
trobat en ell el seu historiador
cabdal.
EMES DE LA CARTERA DE CERA
En la monografia que publica
El senyor García Prieto no
dins l'Anuari VI, el senyor Ruden tenir cap esperança tle ranbió estudia minuciosarnent
dir al ministre de la Guara a
periode 13'77-1379, el qual pot
en el Colase!' d'aquesta tarda, asser considerat com el prelimiparqué ja ha comenfiat les gesnar de ranexid d'aquella 11utiona per a Mascar successits
nyans palcos a Catalunya. En
al senyor Alcalà Zamora, saaquesta anexid a Hur pàtria cerbent-se que ha ofert la cartera
caren els catalana do Gracia que
al general Zubia, primer, que
fina aleshores havien depengut
Iba rebutlat, i despees al genede la branca siciliana del casal
ral AizÄpuru, que tampoc l'ha
de Barcelona, la salvació
acceptat.
quells estala en decadencia.
Les temptatives d'anexid foren
acompanyades d'una desoladora
LES PROFECIES D'ON ISITIOLED BERLINES
Iluita interna i de l'arribada a
Gracia de lea companyies navalin astròleg de Berlin ha més a (lisrreses que posaren en perill
p,,sicid del corresponsal del "Prater
l'existència Cela ducats 'ataTageblatt" els horòscops referents al
taus. Pena do tots aquells pecanceller C11:10, al president Ebert i als
rilla
saberen triomfar, almeny3
senyor Poincare i Lloyd George. Al
doctor Cuno l'astraleg profetitza de pareialment, els catalans
Gracia. Dissortadament, l'anorecollir en temps els fruits de la scva
xid, ma s sa tardana, no pegue
politica, per bé que sigui en proporfer altra cosa que prolongar
ciona modestes : u ron reste' de Cuna
ragonia de la dominació cataes trabara en la inateixa situació que
lana en la terca dele herois
el de Carleo d'Habsbury. Enguany,
de les musas.
doses, Cuno sofrirá, gran contratemps.
Los conseqüències de la mort
Els seus èxits mea bons els tindrä en
Frederic III do Sionia, origen
1923. I durant el juny entrant Cuso
rannxid- atrita estudi detallat
do
sera destituit en una crisi. A Hebert
de les jerarquies feudal, munil'horòscop predio que durant aquest any
cipal i eclesiästica; la formaque som es veuri abandonat de nonaoid deis , partits anexionista i
brosos pm-Wad!. Malgrat d'això, reeixira mantenint-se en el Poder. La sort • contrari a la nostra Cotana; la
primera temptativa d'anexiú;
d'Ebert i de la República imperial serà
raparieia dele cavallers hospidecidida en 1925, potser abano i tot,
tolere a Gracia; i l'arribada de
aix6 és , a darreries de 1924. Si Ebert
la eornpanyia navarresa que hano és superbarnent imprudent, morirä
via de preparar la ruina <lela
de mort natural. De Poincaré l'horósducats catalana; eón presentats
cop diu que enguany la salut del prcpel senyor Rubió i Lluch ansb
sident del Consell francés sofrirà una
crisi greu. La vida política de Poin- profunda competecia 1 arnb gran
apara d'erudició la sera rnoearé durarà encara quatre anys; pan',
nografia "Alertes en tèrups (lela
vors la fi del 24. i en els primera :Ileratalans", eparrguda en 1907.
sos de 1925 haura. de lluitar davant un
resta notablement roctificada i
aixecament popular contra la seca perampliada per nous descobrisona. Poincaré morirá d'edat avanzamanis cn els Arxius de la Coda, de pulmonia, després d'una gres
rona •'Aragó i del Retal Patrimalaltia cardiaca. Seran diem critics per
moni i per l'aparicia crimpora la Sel'a política el 4, 5, 12, 53, i
tanta publicadoras europeas.
19 setembre, com lambe' la meitat d'ocSECCIO ARQITELOGICA
tuhre,de l'any corrent. Tindrä grata influencia sobre la vida de Poincaré una
Tres monografies formen
senyora deis cercles monärquics, que el
aquesta acedó de l'Anuari: "Oe
president del Comal' francés coneixes' es1 ennstituae l'archilectura
rä en els primers mesos del ro24. A
romana" per Jean-Auguste Bru
taub; "L'alba da l'Abat Biure",
Lloyd C,corge Ii profetitza la tontada
al Poder en temps relativament brean.
per Joaquim Falda t Torres; i
A la tardar d'aquest any rettra un en-Les creus d'argentada a Cataarree oficial de gran importfincia.
lunya", per Josep Gudiol i Cunill, Pera.
setas errors polities determinaran comL'est ad i del problema que el
plicacians que en ron i 1940 provocadocte arqueòleg rossellonès,
ran un conflicte arma!. Els esforeas
membra corresponent de 1InsLloyd Georee a favor d'una conciliatitut d'Estudi Catalans, es proeh') amh Alemanya i RU s sia no tirdran
posa en la sa y a rnonografia, el
éxit. En ¡o6, una malaltia de cor l'oporta a conclusions singularhligarä a retirar-se a la vida privament interessants par a nosda.

1%11 de dietari
LA PUMA I LES ESCOMBRARIES
La pluja torrencial que caigué ahir,
quina influencia tindrà sabre els munts
d'esceaubraries que illustren els c arrers i places de Barcelona?
En' dol no rizaseis cap titol tenle
que em pertneti opinar amb perfecta
assegmanea. Tot el que podré dir
sera dit d'asma, cona si fos pensat per
un ministre de la Corolla o un governador civil.
L'aiguat magnific ein sembla que
haurà començat per estovar els munts
d'escombraries, originant unes pastositats irancament repulsives. La ietor,
de moment, haurà desaparegut. Despréi, la persistencia de la ruixada
esbandit algunas superficies retornant-los la lluentor primera; he vist
per exemple, algunes closques d'ou
d'una blancor esclatant i alguna tulla
de col d'uti verd esplandid. Però la
¡lija ato also acontentat d'assolir
aquests afectes gairebé poética. lía insistit encara. En la sina dels munts
de brossa s'ha iniciat la dissolució;
totes les menuderies, despulles i tec.rrialleA dels domicilis privats, s'han
desfiguran horriblement adquirint la
pitjor qualitat imaginable: la qualitat
gelatinosa. La rnullena haría degenerat en mullader.
Garles Soldevila

anuas. Segons ell. a Catalunya
1 a Provet, Ca correspondria la

glärta d'haver • s'hi conatituit

Fragments del paramaisit d'aquesta alba preciosa es conserven al Muceta d'Art. i Arqueologia, formant part de la famosa
col.l.necid Pasee; ata( com a la
col.leccia del senyor Emili Cabot; als •Musaus d'Amsterdam
i Bruael.les; i ß la col.lecció
Mr. Claudius Cota, do Lid. Le
desidia dele uns i la cobejança
dels altres va dispersar aixfs
ele trocos del parament de l'al•
ha. Ara el senyor Folch 1 Torres, en un estudi complet, procura reconstruirla, assignar da
la de confeccit aixf a l'alba
cona als teixils dels paraments
i classificarlos. El senyor Folet
Torres, després d'un aciençat
estilen de les diversas teories
meses sobre aqueet punt, arriba a a conclusid la procedencia egipcia dele teixits.
En li, Mossèn Josep Giardiol psi
blica la monografla sobre "Les
creus d'argenteria a Catalunya"
q ue Ii fou encomanada per le
Junta de Museus de Barcelona
a fi que hi estudias l'aspecte
mes interessant de l'Exposicie
cd Creus qnlee, com complemenet

del 1 Conres d'Art Cristia, es va
celebrar en l'any 1913.
En recórrer avui el magnifie
estudi de Mn . Gudiol, iLlustrat
amb gran riquesa de gravats
llena da felicitarnos de la iniciativa do l'esmentada Junta.
Hauria estat Hastiales que
s'hagues deixat patinar l'ocasie
única, que s'oferia amb l'asposhe a, d'estudiar cosos que n•
amb una profusiä de viatgas i
de recargues haurien pogut
ésser estudiadas.
Ferran Eoldovila
ara& maig.

EL C1NORANTENARI DE MATIZONI

El, italians acaben de celebrar so
lenmement el cinquentenari d'Alelan
dre Mauzoni (r784-r873), famós Pea.
ta i novellista, autor del populai
"Premessi Sposi". D'un discurs pro.
nunciat pe' ministre d'Instrucció
blica italiä, l'honorable Giovanni Gen
tle, són de remarcar aquests paràgrafs
"Alexandre Manzoni fou un grandis
sim poeta. Però els italians hi vejen
també el mestre, un gran mestre nacio.
nal. Nfanzoni fett un especie culta, des
tre en l'erudició i en l'estudi dels
temes, critic enginyós firts a rexeés
inclinat racionalisticament a examinar.
ho tot, a discutir-ho tot , a posar-ho ter
a la pros'a de la crítica. Artista sens
pee vigilant. prudent i circumspecte er
vers l 'art própia; mute, desemitaat .
quasi incontestable envers lo mateixa
!lengua que li fluía deis Ilavis per d e .
lisiar. colorir, fer reviure les figures
dets homes i els espectacles de la ‚naturalesa en Ilur aspecte exterior i et
llar ànima amagada lslanzoni, en let
seres lirio:res. cn els célebres chors
en el vast , poderós corrent que elvtusn testa la seca oßra, un pacto
de vena i senyorejat irresistiblemenz de
ii inspiració, com cap més en tatet
les literaturas. Els italians, per ton ele
seglcs, commemoraran !a glétria de
Manzoni, l'obra del qua!, con: la del
Dan', ha esdevingut nacional. NO p ro
ISIS sol, per la sera poesía, ans tatm
hé per les seves dots de %Trinan, de reformt moral i de cultura, con a obra
del mestre que per damunt de qualsevol
alt-e escriptor ¡tala ensenyà a la gene
del seo pals l'art de alune dignament.•

l'arquitectura románica.
El director del Museu d'Art
Arqueologia, sanyor Joaquirn
Folch i Torres, est udia min.ucio.
aarnent. en el sen troball lea restos da l'alba de l'Abat Biure que
es conserven al Museu Diocesä
do Barcelona, i els problemes
que suscita la q üe sti ó de l a asva procm.R. nria. Acinesia alba
aviii encara amb sastres visibles de sang, ineshorrabtes segons la tradició, era vestida per
l'abat del monestir de Sana Clig at del Valles Ramon Asnal ,Ic
Binro, la nit do Nadal de l'any
1350, quan f011 assassinat, en la
präpia es g lésia, per En Dorenguer da Saltalls i Oras "filia
de prrdició", els guate no re spectant on sera pelogiat, ni el Crist quo girà miraeulosarnent PI seu ese:tiara eap
al prolat mal ferit, el o an perseguir fins al chor, i a cops
ireapaset i de llanca el san matar. :aircis ea pot Ilegir amh
detall e leo Conatiturions
Catalinas-a. 1 afegeix la tra•
diciti, rreollida pc1 sonyor de
Paray, que la campana delmonestir, al moment de la mort,
va tocar tota sola, sentIntse rin g a Martorell i QUA el papa Climent Ha portar Faba
a Avinyó, i la feu rentar diversas vegades, senos aconseguir
que les taques de sang ¿etapa-

reguessin.

ra ç

ittiaci6 ì Furor a

El moviment comunista cientlnua a la Ruhr. Els comunistas
seguelven a la prefectura de
Gelsenkirchen I stin els amos
do la olutat; detenen els pollcles que troben I alx6 origina
coilisions amb mona I ferits.
Els franceses no intervenon
han regat permis ale alemanys
per traslladar-hi noticia d'altres l'oca per tal d'evitar que
els disturbls es despiac4n. El
movIment s'ha estas a Essen.
L.os autoritats franceses han
retornat ala alemanys una torta suma da la qual s'havIen In.
eautat.
Han oomeneat a Rüssla les
represkues contra els súbdita
suissos, fent-no dotenir un cert
nombre. Han, ostat 'aquejadas
tandas I el Govern nega el vl.
sat de paseaporte per a 'ilesa.
La qüestle• d'Orlent continua
agreulant-se. El Comen de oomleearla d'Angora ha deoldlt
exigir a (areola el pagament de
lea reparaolone.
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Anuncis Oficials
SOCIET'AT GENER'AL D'AlGOZO' DE EARCELGIUA
Es fa U\ teilt als senyors acricalisleS daquesta Someta', que
ia. :ego:1 a part del .Bvidecel
:r7.0 p o r 100, acordat per ja
aa: a General celebrada en 12
• ti" lanig corrent. seria pagadora
En:a-cama, als Bancs segeents:
2.raes-Garl, Banc de Bilbao,
J'In.licat de Banquero de Batee- I
Banca Arnús i Banc llis
i a 1311bao,
llano de Bilbao, a partir de I
de juay vinent, contra !huramena del cupó número 8, a rcu'.
de pessetes 25031256, dedueció
!eta dels impostos correspo-

nonio.
Barcelona, 25 de maig ,de
1923. - Per la Soeielat General crAigfies, de Barcelona.-El
Director, E. liaison.
eealeneecar-121.321e,,arMalrlersenliaTtliltelrrenl.see

C.2 ! S. en Cta. r
51 2414CA, CANVI, 1JAL0:13 1
Eamlla del Centre, núm. O
TeIC:funs 1230-1231 A.

i f;haies i
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Mercats

Noves religioses
Quarauta Lores -A4311 re011enCen a
l'et,glit..ta de lee Iteligio.,e. Saleßes. 11,
rds d'exposicidi: de dos quinta de set
Idl 11,1111 a dua quarldidc 0 1) 11 de la
turnia.
Cort ríe 5Iaria.-Avui es fa la risita
o Nostra Osas de les Grneics, ä Sara

Mercat de Borges Blanques
Blat Mane, de 2n a 27 pessetes.
Ideal roig sea, de 27 a 25.
Dion fdern borla, de 27 a 23.
Orli. de 17 ti 1750.
Civada. •Int 12 • 70 a 13 .
Prinfs, de 19 a 20,
l'ave r, do 25 a 211.
Vesols, de 40 a 45.
Prells per tina leen de qua/ re
Palotes llenes. de 1 ”2:e ti '70.
Mena troves, de 4 . 50 a 4175.
Ponis iner pecsetes els 10
de 3 3170.
Carrotes. de 10 a 11.
Preus per iel,SeleS 'lx 49 rlitos,
OUS, ti 2 pess. tco M'Izarla.

Pero.
Adorar: 91 noeturua.-Torn de Sant
Anloni de Padua.
Ort ll,' ha sotragr de les iinimee del
L,

I.n innssa d'a y/D.-San Felip
color ounnell.
171SE:1T D'IJEGELL
winis t eri de Cundid i Juslteia
tl'Esponya bao 4,181 ninrovats se05etilb b•rne por a la proosi6 de re,
1 orn te trannesia abün'esi:
11s orrats it rittittuta,- Cs tutul, 17/o5rél/
eran Sentellaeb ; nensseu
J .mm.5 Sollgee ; AMO, runresen Josep
Sonrunrliu Pasella. moss7,n Fraude,
Soloa Erognera rnocsan,r, Julitaue

01.1S I/ 01.1 VES
Fruitat extra, de 31 a 32 rala.
Fi, de 29 a 70.
Corrent, do 27 a 28.
l'e,n4 ver pessctes rl quartn de 3.900
mailos,
PINYOLA
OLIS
()roe do 120 a 135 duros.
Verd, de 120 a 1 25.

laudas do primera clase:
i 0:ople, ame,
.o. rtl Valen 11 /Irisa.

nos • i/1 Ja Utne
111.31PI.1 .2

AVUI DISSARTE, DIA 26, A LES 4 DE LA TARDA
A la Ran-.bla

dcl

.tESUS

Pul (Gräola)

INAUGURACIÓ DE LA

Ultima de les que són clejrcte de la corlees:16 atorgada

•«
_,,

per l'Ex.m. Afuntamcnt, tragó:4,1a dotat, a favor de la

5

ANO E

TRAJECTES I TARIFES DELS DIVERSO'', TEAÇATS
DE DITA 1_1111A

LAMA D

5.

ARNICONFRA111.1 DE FILLES DE
:11AllIA diE xAsTA
Adtiesta Arabeurrarla acabara den/3. ditnneuge, ens exerriers del mes de
Maria a les tan /el nraul, arirb finesa
de conminó geM n ral i platica dl doctor
Hospital, eanouge clon toral dnollesta
Sea. A 1:1 holla. a dos tinarts 'le set,
flirao els exerereis de v.:o,: um, Cantan, el rhor de l ' A l'a leOnfearia. a/ con.pa ara n tlr Vi01113S l'In da .ini el paro
.h pele (tarda de ro l i finalus•nt es
fofa l'adoració de Nostra Dona.
• nin •
Ei Centre de Ninstla Dona de
serrat, de la BarteIoneta, acaba d'esser li n uorat ainb la invitarin naficial de
senj os Iiistni
1 'ese:11.3116,m
c0Ilti orci aquesta entitot a. la prt.totss0
de COrpus que sorlirit tic la Caten:al.
1.a Jaula de llorera, eu 11 ',va daretirrespunent gurr0ra
desliz, del 4euyor bolo , va acordar
arei olar hi en cormnrani6 mol, la seta
antiaa sonvero i ocompanyals
arasin a. el major interes te la Sratistadt 16 de ter extensiva la tneitado
a tot, els soei g, eonfiant de llar boli
7,1 contribuirau a l'esplendor de tan
impnriant mannte s tanni6 de fe religiosa
En la 11/0 sossbn ra tracrar . se de la
pr.iceoon de la 131t riada, a l'oogalard
de la qual. la .1 .nua t..nurd ' 1) .onnue
justifb .ad,s
ofarrys passars. 55
acordar enviar-In un deleito al pena
prinn ipal, a Ii 011e 110
note n 10
reme/a/11M t 6 01 Celll re en
dele.

ARCEIGNI

444.eso

RAMBLA BEL PRAT (GRACIA)-SALIAF-RON-nAssEIG
DE GRACIA-PLAÇA DE CATALCINYA-FONTADELLAORAN \'1A LAVETAIZA-PLACA DEL PALAU-PASSEIG
1.lf.C1.011AL-BANYS
ente
Pambla del Pral a pa • seln ne Bri e to israpo _
Arginettert ili(oi'ofloi o la rd:'0:a 11, Ca1113110 e a
fastidia de Grada tarado) a 1,1 ¡eles ne
- - l'ina ¡le aillallya O ponga t'afina
plses CC l'Ar gel a lianys Pe Ssint Sebas p a - - I//t a poda do corabence
Mambla
_
Entalurrya a Ininic 14.• O .,11
Plogo
1051, 510 Cel I u..1 a 1.11.3, de ;nao
I u lerr 4133.

T11-1111.090

redil a les dB: del Watt Despri'..:
ft,,1 lo it ouvariA anual de la 1301ra.

e

PE ifft[1011 s.

S.DjRAT COlt DE'

El din primor d, jnny titedrit llon•
arinnsta esglésin m'osa de entunnin

D,

e

tOMP A
I N [[1 .1 . 11

TOrti de .1 molle Saltador, a
apeda (Escorial, 155, lira..

sera

nred in de les famtlies al S.agrat Cor de
Jesn..
Nota: La Companyia del funicular
far a rebalsa de preus.

Aquest Bane a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua r ealitzant les
operacions de Compra 1 Venda de Valors,

Conversions, Canvis, Agrecupons i Revisió de Mis-

nenovacions,

gació
tes d'amorlitzacions.

u lo
n la
u 2.

Admeten

dipòsits

;‘,

s"
f

e

MANS

BANQUERS

5.

Tempores i Ordres.
1:A.9st/cine/O de Periodistes de Bar •
eelona lii ptiblriat una znewöria ea la
qual es s'Orla nomine delo treltalls rec.
Inzats pul Cono - II Direcziu durar/

l'auy 1922,

ivEmgclainms133Em2225317.
w Teatre de Novetats Til
al
cada dla
II
:e
ea

.
!Pola
°Pola Negnia
•m

iä

es farà sentir el
B
desig de viere n

Al Centre Insta-In : tia Unta Iliberal
d'llostafranas lindera Itnn- el pr4txim

dinnemge, dia 27. Edxtraorillunrint
"Pcsla de Primavera - , orduniloada oer
la 1 1 , • nya Esparver, sota el segitent
proa rara 17 'farda. a los cine: Ball enhilan, a eñe!, tle l'orquostriria Caen rne
ano i la laut auoutcliatla taiduestra - La
nlo Nit, n les
3Indlorna,
"
den' Grau ball per la ruatetXd 0MM:son 3 ecetailits congeste.
Queden In 113(104 o a 9 uestai ti lIs tolec l e, fe na 0:4 oue1,1314

SZSTRERM STANDARD , Elen onlc a . Colom b, 2.
acata:la 1
Jnsop Cainelles Coter. de 1 3 anys,
nutres .10 :43,11 Andrea de L'atontar
e317,11O dnns d'un sot. treuenant - se el geDell
Pasen a l'Hospital dn . la Santa Creu.

Ei Sin Ii,

at Professional de Peden/03es Ina des(imat al ssu vive-ores:tb•nt. sdnynr C•rnpany, puntee
0 - 1••Marat 1,, repre›etttaci0 de la 411111
itar 4/ 0 41 : lelo) .0 la Seeona
/e Prerusa 1 ,.sinarn 5 nda.
lta de
dlebrar-se n

1

lapioques i

Purés 1

FIGUERAS
dol nión

reo 11 la dos subjec tes es
b ,, rallaren. per qüestioun persOnals, en
una taverna del • arre4 d . 1 Migdia. Ull
on.tegii lili Iret. En aeostar-se
'una parella de gunclies de segurelto,
tets des ergiren.
Ib lnte erIII 4 en ut hl laverna
.en ene els dos individus eno coneguls
pels minas de "El Mandes" i "El Cuca.

PArat A UELS ESTUDIS, 13, i BONSULCES, 1

LINIA D
RAMBLA DEL PRAT (G"?.ACIA)-SALLIERON-rAsssto
DE GRACIA . -PLt.gA rgt CATALWIYA-FONTANELLAGRAN VIA LAYETANA-PLAÇA DEL PALAUEsTAcio H. s. A. (PARC)
2,0201,10 del PU/ a pa . seig de Gel:el/1 (Arar/
s. ,
Arnlielles (15/aganaln a Maga Ce catslunya
01
Passeig de (leacIa (Ate-fas) a lean de 1 • Artrel - - n'In
Plaga de Camlunya a 13t34. 16 15 , 1. 1 . A• (Pa r c)
n'In
Mambla del Pret a plaga
Latalut,33
O'l O

;eng7.-mareneyrakrixr,m2rwameruzzermagnme,memsiell

SOLER i TORRA G

Sants d'avui: Santo Felip Neri. conlector i fundador; Eleuteri. Papa i
manir; Agusti. bisbe de Cantorbery.

sont

i tota mena de valors

LIMA D 1
RAMBLA DEL PRAT (GRACIA1-SALMERON-PASSEIG
DE GRACIA--PROVEIJC;A-CLARIS-CORTS CATALANES-BLAÇA TETUAN-PASSEIG DE UNT JOANE`....TACIO LORD
Laratilo del Pral a rlarls 12.rati01
n' in
Arrlielles 1 hleganal1 a plaga de 141.nan
- -charla rArandi a Es/E:16 Nora I . 10
1100,015 U/ Pral a plaçn dd 'reman Arguellei (Diagona) a Estaetó ISned
U I
I viceversa.

ASEA
T
LOCA

lednäenledendenlen•n•••••••n•

VALORS - CUPONS - CIRS - CANVI

Negocien] tots els cupons g

//S

•

-41
frareedWYM,V1AWAr.ra•a•dreee%•le•learoWeenra"....•aWVORJ

a
Jin

venciment 1 de juny

IIIMUniaffliMIIIMMICICIERllifflfgeLTZ=1~12.13fflogay

JOIESVILANOVAUt113,3
jugase a pilnla el neo de 12 arwt
flamon Pino lIeronnelez. caigué dins
d'un sot a l'Avinguda ¡caria. La sera
aigurla rerangut les ternes, les T'ab,
l'enterrare/1.

En treurel trabaren que fa era
niort
Per conmemorar el cap d'any de .a
seca fundació, cl Centre Comarcal

Tortosí ha organitzat al seu estatge se- que se serveixin donar tas.
[Lit per al diuttrenge, dia 27 de rnaig,
iluitnent a la festa fent acte
a la una de la tarda, un Spat a !a lcr- •stl>ncia,
tosina, al qual pudran assistir-hi tots
els sodio i tortosins que ho sollicitin a
secretaria (Artbau, 21, elllrerol. &eta) abano de les dotze
vespre del
clivendres, dia 25.
.
El preu del cobert, compres xampany, pastisicts, torrons de Xerta i
caté, es pessetes. Heres receIhr el tiquet, cada dia. de sis a vuit
i de dos quarts de deu a dos guartà
dotze del vespre.

de

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8, dinar a faine.racana, de
9 a 11.
En la darrera sessió celebrada per
l'Acacktria de Borles Lleires de Barcelona, l'acadhnic numerad clecte senyor Agustí Duran i Sanpure lleu
unes notes sobre I • origen i l'evOluclä
dels anees llibre de solemnitats dels
catalans. Lela observar ia
snznif;eació que teneo cern a ittnts
litstäritnies.
A propti,it del Llibre dc les Se
14111111 nu r,, de Barcelona. 4111e FA, acreIlisteric te' en C1:7S de poblicaci¿.n,
libia el senyor DlIntel la corle], .
d ' allí o Ihre, raSs 3-211s tiornielbnns
Con,ucta ; examina cls d ocu racals (Pe
serviren a Pere hhan Come per escrpare r 1 seu Curnós II Irr de Iss co'
ses astenyalades en t53, i expo.,,à els
ossaigs fets du lt reCOnolituri6 deis
dos primers velan,, del Llfbre de SoIcrnontots, perdols dan: e.
Besumi de,prs sl continua/ del Llntare de les Sola/n:1,141s de Ctrveta,
rcincorpor.‘; suara a aniticll Anta, Me.
nicipal i /5 parec'pacie que 111 tina- •

fliktoriadvr
P7triä
(1:1 1,1 ‚re de Fltigcerdi de C4ny 1 ,584 , Ileeint algrms
passatifes 1 el scrlyor rviran ant•
vocant per la pub/cae:O d'agnirsis 11,•
Mes tan curioso, , ohlidati ara cn les
I leine s dels
VANOS Potfiell dv jeventut. Casa
N.a, Perra.), 3 11, Ant c , gle,ia S. Janme. Descompte per doDepes

2uummusenravericeenrzinre
re

:Pola Negrig
dcs

ka

cris espera al

[catre de

Pum de reunió: al local del
a dos quarts de cinc de la
Kl•

M HM 113 1132313 Ihg

V UL CAN

1

12 Ni

assageu-la i Vadaptared

Rambla Hors 26, ball?
Marti Abas Badet, de quaranu
anys, necanic, trebailant del sea
ci, s'amputa dos das de la tu
Avui, dissabte, a les et de 'a
da. el consailer de Mutual Salas
nyor Jean Vidal Salvo, deseen
IttIll conferdncia amb e! titel Er
la Mutual/21-.1dona catalana
co) de l ' Ateneu Barcelones.

Ud Cante
ELH 7A
1 .1 1111l'el l 'o. a la lid, clos...
. 1 .1 c iu• s- e s disirul...en. per 9
e 13 Una • 13
tia del va Iree del 11uölia.:
1%113
ell2eun Oil ,

se una pai olla de gua
de segtirotal. alubiles firgirr
a 13
LI> ( P ie e , ito9Aen
y ema tPullereli 19.1e ‚'10 d u)
el n s idos son roliogil /s Pie ti'
Je -El Mandril" 1 'El
Eu la dula-era tetudo gen
a1
ror a lit 31111nalant, tasc
la . 71.unentaria de la Penfs.,
conslilui,da
va
¡(ya
zi com següeis: PreSident',.
nuel Sinion; serretari.
1":idnenges, caaect,

Novet2ts

12
ill211111111311VISIIIM301111111911/11
llavent c.,tat cordial cl pendO vui
cual del Centre Obrer "Venerable
Poseo " , pee la processe que celabrar3 l'institut Soilesin ile Sant josert,
cl proper ditttnenge, dia 17, a la Nova

AsspciaciO de Carnal "Creu
Junta de govern de Fesne_ntada entdat CO complau de posar-ho en coneixement de lobs . els socis a 6 de

Abans de cbmPrar
les esinparatEs 1 I
Li2 la CapileriaL4L"
Rambla

tji,

de C303085'

de

5letkaa agregat dels Busp l,
J .a de
Li o b Fís.
Gola, ',d as °ralles. Con'
Flor53
Consulta económica
%.

5.

1

de 1 2 u 2. n'a. de la

•

rabia 2 6

de

maig de 1923

LA PUBLICITAT

• DE RUSSIA

LES REGIONS OCUPADES

-o-

P gle gA l lä permucin deis

dillIal do

iIs 81118803 cm a rerg salia per l'assassilla! del delegal
iorowski
-ouostoti, 25.-Leis autoritats sovietihan fea detenir cert nombre de
.
a Petrograd, Moscou i
w90e ts swssos

191*.
"mere a Petrograd han estat saeiats per la multitud i diferents eso:aperas pertanyents a suissos.
Odesa han estat agredits tres súbsal.S503.

per últim, el Govern dels Soviets
elga el visat dels passatgers amb

a Suissa.-Radio.
RESPOSTA RUSSA A AN, GLATERRA
Londres, 25.-Als cercles informats
considera la resposta'russa com a
ffleiliadora, pe:ab en el fons no res¡ les peticions britäniques.
De totes maneres, es considera imble l'eventualitat d'una ruptura.
•Havas.
.1 5 CAUSES, TRAMITACIO I

IESOLUCIO DE LA CRISI FRANCESA
.paris, 25-Tant punt es Va saber
passada la decisió de l'alt Tribudeclarant-se incompetent, el mi-

¡ere de Justicia visitis el president
E Consell, presentant-li k sera ditwO,
El senyor Pastearé contesta que l'es:rada decisiei afectava a tot el Gotea

El ministres, convocats amb urgènea, discutiren la situació i en thir maala digueren que record de l'alt Triana aiectava únicarnent al procedia judicial, sen se atacar la politica
jelGovern,

constantment aprovada per

sienes Cambres, insistint especialrnent
e el brillantissim ¿sir obtingut pel
president en el discurs pronunciar
i rancias a la Cambra dels Diputats,
siqua! dernostra el perfecte acord que

trisa entre el Govern i el país en o
raes refereix a la política de reparames.

Malgrat això, el senyor Poincaré inntí ei la sera decisió de dimitir, perl
fer-la present al senyor Millerand.
speit Ii fin bes mateixes observacions

se havien formulat els ministres, in-

tiza en les conseqüencies que podria
-tar la caiguda d'un Govern ina de la confiança permanent de/
Vals que el senyor Poincare retih sevä dirnis-315.-Haval.
ITREVISTA DEL GUARDEELLS AMB POINCARE
1 LA DECISIO DEL SENAT
río, 25. - A les deu
, mati el guardesegells ha
,,Drat una llarga entrevista
M. Poincaré per tractar
:te la situació creada per la

del Senat.-Radio.
is IMMENSA MAJORIA DELS
DIPUTATS ES FELICITEN DE
LE M. POINCARE HAtil DESISTIT DEL SEU PROPOSIT
DIMISSIONARI
Paris, 25. - No hi ha el mis
mtit dubte sobre el fet que la
innensa majoria dele diputats
tt -feliciten perquè el senyor

hincare s'ha desdit de fa seva
després de la interveneh del president de la Repúbli1:per fer-lo desistir del seu
repbsit dimissionari. L'EXIT DE POINCARE A LA
LA CAMERA I LA voTAcio

DEL SENAT
París, 25. - El diseurs pro: unciat a la Cambra dele Diputits pel president del Consell
b ertyer Poincare, ha obtingut un
et entusiasta, major, si cap,
tots els registrats fins ara
ella vida política del president.
Als eircols politice es consil 'e a que la decisi6 adoptada
Pel-Senat constitult en Alt
b unal ne afecta en res a la politiea del Govern.
P oin e ar t car la dita deeisiá
',estela exelUivament un caketer judicial amb el qual es
de manifest la preferencia
te l Senat pel Tribunal del cri!anal en el que es refereix
Maniobres comunistes.
tt, VIATGE DE M. 3IILLF,RAND
Padr, 22 .-Essent, segons sembla.
.t.t la enntinutria al Poder del
41,ere Po nineara, el president dr la
senyer alinerand, ne al ta Iti.s 1 programa del seu lacee a Al4'11. i Lorena i marzara alli /trua di'M'as a la nit, de eonformitat com
'r es asuariat. - Havas.
PERI 1 ITGELLETN EN
LLIBERTAT
Pula
..._ A sónieqt4etria de la
td, del Tribunal Suprem el
"ere'
pilt lt les Joventuts romunistem,
31.
i J dip utat pel Reichstag sensor
11. "igeig sera! poluta en llibertat,
Sus el senynr Hoellein es salb't ale mauy, seaa objecte d'algunes

)

" d e policia-II
1L DIA DE L'IMPERI
París.,

25.-Amb motiu de la
le
racid de l'Imperial Da5.'
rhan c reuat afectuosos telertnia ts entre Millerand i el riel
t

Els

Golsellkircheo oil poder deis comilllisles

obren deten g o 818 N8018 ðepolicia
luden

a

la y aga general

Sapanls n011310113

7 morls 1 64

fuá

L'actitud de les aulorilals 4188388

franceses retorna diners a les aulorilals alomes
Gelsenkirebin. 25.-Els comunistes han establert el seu
quarter general a la prefectura de policia d'aquesta poblad& Després d'Installats, des-trinaren tot el mobiliari, eremant els documente dele arams.
Pot dir-se que actualment
els comunistes eón els veritables amos de la poblad& S'ignora el nombre exacto de monis
i ferits qué han resultat a conseqüència d'aquests successos.
-Hayas.
Berlín, 25.-Comuniquen de
Gelsenkirchen que la Prefectura de noticia esta encara en poder deis comunistes. La direecid del moviment comunista invita a la població obrera a l'atur i a declarar la vaga general. Els comunistes detenen els
agente de seguretat que es 'roben encara a la poblad& produint-se sagnants collisions, de
les guate han resultats fine ara
set morts i seixanta quatre ferits.
Els comunistes han entaulat
negociacions amb l'Ajuntament,
garantilzant l'ordre si s'accedeix a que ells formin rúnica
policia. perb l'Ajuntament desitja en canvi que formin part
de la rnateixa els elements burgesos i els mernbres del sindicat catòlic.-Radio.
Dusseldorf, 25.- Nombrosos
elements estrangers han arribat a Gelsenkirchen per sumarse al moviment comunista.
El Govern de Berlín ha dernanat autoritzacid a les autoritats
d'ocupació per trametre policia
blava a Gelsenkirchen. No és
probable que el Govern francés
concedeixi l'esmentada autorit
zaci , puix ajan implicada un
reconeixement de la policia
per altra banda restarien desproveides de guarnició policiaca altres ciutats a les quals
amb aquest rnotiu podrien esclatar incidents semblante als
de Gelsenkirchen.-Radio.
Berlín, 25.-A conseqüència
de les sagnants conisions que
es produiren a Gelsenkirchen,
han resultat set morts i sis ferits.-Havas.
LA PREMSA DE LA DRETA
ALEMANYA CARREGA
mort . r DELS DISTURBIS DE
GELSENKIRCHEN A LES AUTORITATS FRANCESES
Berlin, 25.-La premsa de la
dreta registra arnb evident satisfacció ele disturbis de Gelsenkirchen i s'esforça a declarar que les autoritats franceses d'ocupació eón la causa
única d'aquest estat de. coses,
perquè s'ha prohibit que la noticia de seguretat impedeixi penetrar a la regid de la Ruhr els
elements obscurs i els agitadore eomunistes que han provocat e! moviment.
El fet que els disturbis d'ahir
siguin deguts en primer lloc a
l'espeeularió desenfrenada de.
certs elements alemanys sobre
ele preus dels queviures, no té
importància segons la premsa
Berlin.-Radio.
LES VAGUES DE DUSSELiii
DORF

-

mentäria, amb motiu de la negativa
donada per la municipalitat a pagar
els cent milions de mares a que se la
condemna en cencepte de danys i perjudicis causats a la impremta de Guttemberg.-Havas.

INCAUTACIO DE VAGONS
UNA LINIA OCUPADA MILITARMENT
Dusseldorf, 25.-Les autoritats franceses s'han incautar de 74 vagons nous
que estaven amagats als tallers ferroviaris de Recklinghausen.
La Unía del ferrocarril d'Essen a
alulheim esta ocupada militarment.Hacas.

MUNICIPIS MULTATS
DETENCIONS
Dusseldorf, 25. - A conseqüencia
d'una temptativa de sabotatge, ha estat aplicada una multa de cinquanta milicos de mares als municipis
dllerbede i Blankenstein. S'ha procedit al mateix temps a la detenció
d'alguns funcionaris.-Havas.
PER NEGAR-SE A PAGAR
Dttseldorf. 25.-Per negar-se a satisfer una multa, al cap de la societat minera de Dahlbu,ch ti han estat
incautats els mables.-Havas.
LA REDACCIO DE LA NOVA
NOTA ALEMANYA VA MOLT A
POC A POC :-: ES TRA3IETRA
UNA SOLA NOTA A TOTS

ELS ALIATS
Berlin. 2 5 .-La redacció de la nova
nota alemanya avança molt a poc
poc, puix el Govern alemany ha de
consultar els Governs deis altres estats alernanys respecte de la qüestió
de les garantías,
Sha decidit que es trametra una
sola nota per a tots els aliats.-RaM. JASPAR INDISPOSAT
SAJORNARA L'ENTREVISTA
FRANCO-BELGA?
Brusei.Ins, 25 . -El Ministre

ó

d'Afers estrangers belga estä
indisposat, i per lant no podrä
anar el diurnenge a París, com
eslava decidit.- Hayas.
ALA CAMBRA FRANCESA
EL FINAL DEL DISCURS DE
51. POINCARE
Pariis, 25,-El president del
Consell recordà les amenaces
del Govern alemany per a obligar ele ferroviaris a abandonar
el treball.
Malgrat això -diu- quatre.
mil alemanys no ferroviaris han
entrat a prestar servei a l'Administraciá mancomunada de ferrocarrils franco-belga.
Després fa avinent . l'agratment de la nació francesa als
ferroviaris francesos que han
anat a la Rhur gràcies als
quals la susdita Administrad(*)
mancomunada cho ferrocarrils
franco-belga és cada dia mes
productiva i els ingressos aug,menten diäriarnent, mo y a que
alemanys mateixos consider e n que Si un erro del Govern
l'impedir l desenrrolllament
de les iniciatives dele aliste.
Els trens d'aquesta Administració circulen en un radi de
17.000 quilòmetres, que es el
que comnern l'explotad& la
qual no es ni molt menys onerosa per a França. i les despeses st'm inferiors als ingressos.

Dusseldorf, 25. - Continuen

en vaga els obrers del gas

1

relertricitat. Reclam e n un augment de salari una ind e rnnitza-

c10.
No circulen els tramvies.
Tampoe s'ha normalitzat el ser
ves públie do gas -Hayas.
COL.LISIONS
Dusseldorf, 25. - A Slutfendortmund es produïren collisions entre la polida i ola componente d'una manifestad, resuilant alguns ferits.-Havas.
ELS FRANCESOS RESTITUEIXEN DINERS ALS ALEMANYS
Dusseldorf, 25. - Les autoritats franceses han torant a la
Reichsbank la suma de la quat
s'Incautaren el proppassat abril
que eslava destinada als vaguistes.-Havas.
UNA EXPLOSIO A LA VIA FERTRENCADISSA DE
RIA
VIDRES
Dusseldnrf, 2 5 .-Se sap que l'explosió ocorreguda ahir a la via (sirria
fou provocada per tres mines. L'explosió fou tan formidable, que quedaren trencats tots els vidres de les
cases en un radi de 600 metres.-Radio.
DETENCIO D'UN NOI SABOTE-

JADOR
Oberhausen, 25.-Ha estat detingut
un noi que intentava tallar els fila del
telefon.-Havas.
PER FER EFECTIVA UNA INDEMNITZACIO
Coblega, 25.-L'Alta Comissió interaliada de Rhenänia ha decidit embargar Tingrés de la venda de llenya
i procedir a la venda de la suple-

El reeeneixement de Franca

vers p is ferrovnris franreSns,
que ..són en nombre de vint mil
i eis alemays que prestten Ilur

rehall. alai com, vera eta ofieials
snldats que ha anxiliat la mirulacie dels treno. es molt gran,
pnix .gräcies a ells podem esperar l'hora inevitable que Aleman y a hurit de desistir do la seva

va actitud de resistencia.
El president Censen Sepuf dient que enfront. de t __AM observada p .e r Alemanya,
no hi bague p iltra soluriii que
proredir a l'ocuparle de la Rhur
afetreix que si s'haguds roncedit la moratòria que rlernhanava, la situad() en li nce, de minorar. s'hauria agreujat.

El rredit moral de Francaafegeix. - Iltiny de disminuir,
augmenta rada dia Inés, sobretot, a FArnerica del Nord. i tarohe respecte de la Pet i fa Entente.
Exigirem la compota exeetici6
del Tractat de pass absolut resrente dels compromisos contrrft
Af9e. geix que si :va contestar
a la darrera Nota d'Alernanya
sense esperar que bu- fessin
Gran Bri-danya i Ttàlis, foil perqitó França havia anticipat cleat
mil milions 1 no rodia consentir, per tard, que es Che cap reducid deis seus d'edite sobre
Alemanya.
Demés. dita el presidenta nos'
altres volguerern respondre a
fa nota alernanva amhtlibertat
rompleta, s a n 5, havrr d'atenuar
el nostre peneament per a agradar a •• ap dele ostroa aliats•
Franca contestä la nota d'Aleteanya dient que eren precisos fets 1 no

paraules, i que sois tractaria amb ella
quan acabes la resistencia passiva a
la Ruhr.
Franca- afegeix -aesta, resolta a
exigir el pagament integre dcl que se

Ii deu.
Referint-se, després, a les noves
proposicions que pugui presentar el
Govern del Reich, el senyor Poincare declara que si Alemanya no cedeix, Franca s'atendrä al seu legitim dret i a la garantia que per a
l'execució del Tractat suposa
pació de la Ruhr.
Afegeix que Alemanya ha disminuit voluntäriament la seva capacitat de pagamcnt, dilapidant sena aturador les seves finances i tractant
artificialment d'estabilitzar el marc
mitjançant lisa delsialors del Reichs

bank.
Segueix dient el president Peinesré que Alemanya ha anat dedicant
milers i milers de milions al foment
de les seves obres pnbliques, corn
canals, ports i altres. A continuació
Poincare rnanifesta que al set: catenIre la nació alemanya va a una catàstrofe, de perllongar la seva actitud de resistencia passiva a les tronce d'ocupació. Cren possible, no
obstant, una reconstitució d'Alemanya, puix posseeix gran capacitat de
treball i una considerable forta de
producció. La nostra presencia la incita a alzó, i tingui's present que
nosaltres estem disposats a portar a
cap l'evacuació a mesura que Alemanya compleixi els seus compromisos.
Després d'aconseguir la victória,
Franca mai no pensà en eixamplar
les seves fronteres ni anexionar-se
territoris, com maliciosament se lacees. No té cap intenció d'incorporar a la nade francesa uns territoris estrangers, contra els desigs
la pobiació. Franca-afegclx-ha ce.
trat a la Ruhr, no per instal.lar-s'hi
definitivament, com Alemanya feu
amb Alsacia i Lorena, durant cls
anys 7 0 i 73, sinó per aconseguir que
li sigui regular:atad P agas el q ue ea
estricta justicia se li den.
Acaba afirmant energicament que
Ins intencions de Franca són pacifiques i que desitja vivarnent la pau
mundial.
En acabar el seu discurs li han
estar tributar calorosos aplaudirnents.

A ESSEN COM A GELSENIZIRCITEN EL MOVTMENT INSURRECCIONAL ES PROPAGA
Dusseldorf, 25. -Noticies rebudes d'Essen diuen que han
oeorregut a aquella població
successos attlegs als de Gel-

senkirchen, havent estat assaltades pels manifeslants mollea
bot pues i ele mercats.
Tot el comerç ha tancat les
portes, per por a nous assalts.
Augnionta per rnoments
perill que s'eslengui el moviment insurreccional.
Des d'altir a la larda estan
pacata per complet p is treballa
de totes les fäbriques. - Hayas.
•
EL CONGRES INTERNACIONAL D'HIGIENE SOCIAL
París, 25. - Ha tingut Han
l'apertura del Congres internacional de. la propaganda d'Higiene Social i Educació predilàctica sanitaria i moral.
Hi són representarles 2 15 na_
dono, entre les guata figuren
Espanya i les repúbliques americanes del Sud.
El senador senyor Depage,
president de la Creu Roja Belga i professor de la Universital
de Brusselles, va pronunciar un
discurs en nom de les nacions
estrangeres representades. Hayas.
Ginebra, 25. - Confestant a
la demanda informativa que li
feu el secretan i de la Societat,
de les Nacions. el Govern espanyol ha declarat que l'important carregament de morfina
que es descobrí a Nova York a
brand d'un vaixell britänie, no
procedia en realitat crEspanya.
El vapor en qüestió que, proruderst, de Marsella arribä a
Màlaga, no earregk en aquesta
última població sind fruita i
oli.-Havas.
ELS NOUS MINISTRES
ANGLESOS
Londres, 25.-Es diu que sir Re,
bert Horne ha refinas definitivament
la cartera de Finances.
Lord Robert Cecil sera nomenat
ministre de Justicia privat.-Havas.
UNA CARTA DELS LABORISTes AL NOU PRESIDENT ANaLES RESPECTE LA NOTA

RUSSA
Londres, 25.-Eis laboristes
han adreeat una carta al primer
ministre, Stanley Baldwin manifestant-li que la resposta russa constituin una base per conttnuar les negociacions. De no
fer-ho ala( els laboristes suposaran quo ti . Onvern té él decidit propòsit de compre les
hostillitats ami) Rússia.-Ra.
dios

D'ORIENT
-o-

D'ESPANYA

Eollsell de COM1888E8
ora ha docldl n'Ir de
Erncia el gagamenl de
la illdeffillitzgi8
de perra

Els treballs per la Constitució de les Corts

Lausana. 25.-Scgons : galas de
procedencia turca. la resposta d'Angora, relativa a l'assurr.pte de Karagatr,
ha arribat ja.
Sempla que en principi es =otra disposada a donar una campensaM6 territorial ä canal que 3C Ii paguin les reparacions, i exigirla la cessió de Karagatx per a la linia ferroviària d'Auhell a Burgas -Hayas.
Constannuoble. 25,-Despre d'una
llanta scsaiti el Confíen de Comieearie
d'Angora ha deeidit exigir de Grècia el
pagament de la indemnitzadd de guer-

ra.
En el caz que el Royera d'Atenes es
negui a pagar la Fuma reclamada. la

delegació turca abandonara Lausane.
to sense fer responsable als aliste de
la ruptura de la Conferència.
A causa d'aquesta /menina de guerra les autoritats turqnes balo prohibir l'entrada en Ilure porta, desprès de

la posta de sol, a tots els vaizella estrangors.
Ahir al matt ele turca prohibiren el
pas pel pont Karagatch a tots els estrangers, ftdbnc als membres de la consistid trolca trameaes pele franceses
per comprovar els danys cansats per
Fexploosii5 del dit pont.-Eadio.
DESTROTERS ALS DARDANELS
Malta, 25.-L'almirall sir °sumad
Beok ha sortit aval cap els Dardanela
a bord del vallen "Ahniralr. Dema
salraren arab el =tela destl quatre
destroiers-Radio.
LA QUESTIO DE K.ARAGATC11
Lausana. '23.-E4 cap% de les deleencinos aliadrs han pera la decisió d'esperar la resposta d'Angora pel cine es
referrix a les proposicions traneaccionals le Karagatch. almas de convocar
el Conlit financier. Malgrat alza. 1
deferint al desig de la delegada eregin
convocaren n lamer Palas i al ministre
gree Alexanarie a una eenferancia. ene
se celebrara dissabte vtrunat. - flavas.

EXPLOSIO D'UN TORPEDE EN
UN CREUER -:- 52 FERITS
rc
fletl
creCuorprendlairtze, 25.-A
explosió un torpedo en el linoment que s'estava ceIebrant,
tina conferencia per als oficials.
De l'etplosie resultaren 52 (oras. la majoria d'ells de gravelat.-Railio.
LA VAGA FERROVIARIA BELGA S'AGREUJA
Brusselres. 25.-Sha agreu
jat la vaga ferrovi5ria. El Go-

Al Congrb 1 al Senat s'aproven diversos
dictàmens d'actes
posa el serryor Aytise ¿cace, it dictamen ha de tornar al si de la Comissió i admetre's el seu vot particular.
A pendó del senyor Prieto es llegeix l'article t8 del regLiasent. que
tractos del que han de fer les cosidaSons co els casos clubtosos.
El senyor Prieto, apoiantee en la
lectura d'aguce anide, recorda precedents d'haver-se disciftit en altres
Corts casos d'article 29 1 ajad endevingué ara') l'acta de Yecla, respecte
al senyor Codorniu, que arr313.

SENAT
Comerse la sesid a tres
quanta de quetre, presidint el
marques do Pilares.
Al baile bias: 111 ha el MimeIre del Treball.

del die
ApFrovada l'asta de la ietrih
anterior, es &Iza lectura als die
lamento d'actea i aptitud legal
del> sertadems electa» gue formen la Corriess lb perrnabent Wat
Sön aprovades vinoso debat armilar-se_
El PRESIDENT explica la hatee.
queden prig.iargats serrvlors
ola senyors Ina-m:14 q de la Her- prelació de la llei i dei reglament1 din
orkia, lInr i lneo tíco l',"tets, Gol que de loto cisca les acres m qué no
estén el Suprem i no temen protesraleo Potadlo i 4.....yarrie.
tes no van a.la Comissi6 d'incompatiPie entapen la seaaitS, perqué la
Centsei6 d'a& • e pulpa ..vron.i- bilitats. Es forma tina llista d'elles
nos 1 dictaminar sobre algunos. la qual es porta directament a la sala
Represa la sessis, I eis de sessions
L'acta d'Almazara esta clasafficada
diclánrien g d'octeto entre les
quals figuran la de la provincia com a neta i, per tant, no ha anat a
de Toledo, per on foto elegit el la Cotnissid, per la qual cosa no la
conste de Romarionms es decla- havia dictamen ni, per consegüent, vol
particular.
rara urgMictia dFs la discussid.
El senyor PRIETO reconeix que
s'ass.enyala reirdire del día per
aquesta és la lletra de la Dei. pernis
al di/marta. 1 s'a rcre•a la sessiti.
és indubtable que en l'aplicació
CONGRES
l'article 29 pot éster tan gran ratio.
S'obre la sessió a tres quarts de pell que no s'hagi permes la protesta,
quatre, sota la presidencia del senyor i, per tant, el moment de formular-les
és aquest, abans que el Congrés aprai
Alvarez.
Al batIC blau el ministre de la GoviErlactaPRESIDENT: La Presidencia
y/muele.
El; escoas estan Molt animats. A no pot accedir a que ea Y:atraed el Reglament
i, per tant, no pot admetre
les tribunes, poza coucirrencia.
mi vot particular a un dictamen que
S'aprova l'acta de ranterior.
&ase debat s'aproven les actas dels no existeix. Per coasegtient, s'In de
districtes de Chi:risión, Cuéllar i Or- donar per acabar aquest incident.
El senyor AYUSO, ajudat per aldax.
El mayor ATUSO combas l'arte guna republicans i socializte: Llaió nominal cota a
«Almazara (Süria). per on apareix vero sollicitem votac
proclamas el marques de Llanos de última protesta contra atraen atrepelL
Es procedeix a la votació i s'apoya
San Javier.
Afirma que dereanari votació per a per 14 sets contra ap.
S'apearen de seguida totes les acl'aprovació, perque cree ry= esti pienament dernostrat que la Junta pro- tea que figuraven en l'ordre del dia,
vincial del Cens de Sibria s'extralimi- Cite sérn 141 per l'article 29 i 51 per
ta en fer la precian:sacha del marques
DesiópleL
van aprovant-se &carneas
de Llanos per Particle 217, pía els que elecc
pretenien presentar ms altre candidat de la Comissió d'incompatibilitats referents a les anteriors actes i es fas
de l'esquerra, anab perfecte dret.
les corresponeats proclamacions de diLorca alisos.
Entre els conserrraikirs es premotsen putats.
Se 5mph' la sessió a les 5 'to per
atguncs protestes.
L'arador els dio que es tranquiRitzin donar temps a que la Comissió d'incom
i els recorda que aquests ama:optes patibilltats formuli nous dicUmens i
puguin quedar aquests damunt la mus1art discutit en abres Corta.
la a l'objecte que reglamentàriament
El senyar GUERRA DEL RIO, aran
siguin aprovats en la prò xi ma sessió.
a individu de la Comissió dincoutpaRepresa maja hora després, es Ilenbilitats, ¿rus ene ell colgué presentar
Ordre

geixen ele dictärnens recentment formulara i s'aixeca la SCS5:6.

vot particular 1 no l'Aguó fer-ho,
ocre, com que creu que tot el que ex-

liii

vern s'ha negat a readmetre els

obrero i empleara acorniadats
per insohurdinariö i el sindicat
ha declarat que en aquestes

r--

condicione els ferroviaris no
cedirien.
El !zarco de vialgers eslä
scg.tirat en eindicions quasi /36
normals, per, el de mercaderies
estä completament paralltzat
Pn molla centres, perjwilicant

kidd

Pactivitat industrial, puta moltes f:ibriques han hagul de suspandre el trrhall per manca de

primeres materies.- Radio.
LA CRISI ANGLESA DEM.
PASSAT .TTTRARAN ELS CARRECS ELS NOUS MINISTRES
Londres, 25.-Els ministres
slan reunit en consell privat.
A la sortida el primer ministre ha besat la rrä del Rel, sepons el cerimonial de consuetud.
Els nous ministres juraran
llore càrrecs el dilluns.-Radio.
EL REGIM DE RETIRS OBRERS
A FRANÇA
Paris, retira la Consistió
parlamentaria de mines, oint una Comissió de la Federació d'obrerrs del
subsol i similars.
M. Bartuel ha exposat els desigs de
Federació respecte de Ics modificacions a introduir n el regim de retirs
obres.-Radio.
EL 29 DE JUNY ES DISCUTIRA
A LA CAMBRA FRANCESA EL
CONVENI COMERCIAL ERANCO-ESPANYOL
París, 25.-A la Cambra francesa,
en suspendre's el debat sobre els
credits de la Ruhr. el diputat 3f.
Guibal preguè no sita sotmès encara a la Catubra el conveni comercial franco-espanyol, puix el tractat
ha d'ésser ratificar abans del t5 de
juliol. Li contesta el - ministre del Comete que el projecte es traba encara
a la Cornissió de Duanes i promet
als viticultors l'apoi del Covern.
Parlen després els senyors Magne
i Joly.
La discussió queda ajornada fins
el 2e de juny.-Radio.

LES FESTES DEL CENTENARI
DE PASTEUR
París, 25.-Les festes del centenari de Pasteur continuen ami-) gran
esplendor. M. 3fillerand ha visitat a
l'Institut Pasteur la tomba de l'illustre savi.-Havas.
París, 25.-A l'anfiteatre de la Sor.
boca s'ha celebrat avui la sessió commemorativa del centenari de Pasteur.

El President de la República, M.
Millerand, pronuncia un eloqüent
discurs en elogi de Pasteur.-Radio.
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IrAil• 5E1,3 11 • ANSPOIITS
LA SITUACIO DURANT EL DIA
.Daa.11.14
a La vaga segueix el mateix
eurs dels dies anteriors.
Al pott, van treballar .588
blerere del Montepiu de Sant
Pero Pescador.
onduits per guàrdies de segurelat van sorier trenta cardes per a la neteja deis carrers;
vuit es van destinar al barri de
Drassanes, guatee al mercal de
Sant Antena quatre al de Sant
Joaep, set al de la Concepciú i
set a la barriada del Poble Sec.
A l'estacia de França la si.
tuaca6 seauen igual, essent
tondifida la premsa en aaaree

Lene.
La Societat Anònima Foment
d'Obres i Construccions, complimentant la petició del governador. ha posat a la seva disposició tots ele carros que calgui per ala transport d'escom-

braaies.
Avui, a primera hora, arriba-

ran de Madrid en un tren especial forces de la : guardia , civil
—230 de eavalleria i 100 d'infanteria pertanyents al a 6
len mal!,
aaaL'ESCORXADOR
El director de l'Eseereador
general ha comunicat a l'Alealdia que durant tu dia s'havia
realizat la materna de bous i
vedella normalment; en canal
auspes la de xais,

especial, diferent per complet dels al.
He inerme 5. als reunas ene ter 5n1
de poder arribar a una solució de la
vaga, s'acordes establir les set del mati
com hora d'entrada al treball tot l'any
—hoarn i istiu—. Sha examinat
meea proposició amb gran desig d'accedir. perú despres de 'larga &liberació se mata demostrat que era peco
menys que impessible acccpeir que íos
aquella l'hora de comunas- el treball.
Cal tenir en comete ene sisan d harmonitzar les hores de dinar, esmorzar
i plegar amb les que te estableces el
comere, cmdreriament aquest nou regisrne constituiria un desordre.
En principi va acordar-se unifica:
nora d'entrada, eo és, que sigui la mateisca, istiu i hivern. També va acordar-5e aceptar que fossin les mateixes
les hoces i temps que hom dina. actea:me:1s per a c5morzar i dinar.
Finalment sha acordar proposar que
l'hora d'entrada fos a dos quarts
set del mati, istiu i hiverre i la de plegar a les cine l'hivern i a les sis 1 istiu, creient-se que això ha d'ésser acceptat per patrons i obrers.
Ara be; hi ha un petit abatane 1 és
que els bastaixos i els descarregadors
de la fusta i del carbó tenen el cestera de petardees mitja hora al metí—
de dos quarts dome a les onze—i una
altra mitja hora a la tarda—de quatre a dos quarts de cinc—per fer becaldre posar-se d'acere' amb
guda,
• aquests per tal de veure ei es redueix
cada deseara a un quart o be ee'n suprimeix un.
Amb aquest objecte he convocat per
a avui, a les onze, a aquí al Govern
civil, els representante dels bastaixos
descarregadors per veure 5i podem arribar a un acord. En cas afirmaba,
es coneccare els patrons, i cree que ceceptaran la proposició , ja que seran
pees els que podran !mear el pretext
que els carros no seran cl mell a flizra de comenear."

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA:.

Cerda.
Quart. "Lacryrrimaa", fragment de la Missa de Raquiern
,Tereet.).
3. VENTS SUPERIORS A 13ARCEL0NA —(Sondeges de r a tmeelem 'hu re, a tee 1 as i mane

Altitud, meres;

Direeciá:
Neleeitat melres per. Llegan:

lea. 500. 1.00a

NeV, te'Nee"
6
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5.
Piafe de navols a 1,102 metres

_
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observació: 7, 13118 llores
Baròmetre a zero i al nivel' de la mar: 755:7, 75S'3,
— Termensetre nee: 150. 130. 1 2 . 6.
Terinealetre M1M it : 142. 140. 120. — llamitas (centesimes de salar:riel : 91. 89, 1.— Direeriú del cera: NW.. SE., ESE.
Velocitat del eral en metro per segoc: 1, Se 4. e•- Estar del cel: tapas.
Classe de carel!: nimbas. —
Temperatures extremes a l'ombra
Miximu 1S",\ — Mfnitne a tea,. — arras de terra a 12:0. — Oseillacia termometriom a 41. — Temperatura mitja: 158. — Preeipitede algunas. des de lee 7 berro, del dia anterior a les 7 botes del dia de la data: SS miltmetres. — Bccorrsgut del vent en igual tenles: 121 quilemetres. — Observacions particulars a plovent
tot el dia.

CRONICA

SOCIAL

nitre a les vuit. En acceptant el loen
de les set el problema quedare resol.
Confite dones, que m'Ab bona volt/etat per part de tots no tardaretn a deixar arreglat açuest =theta"

PALAU DE LA.

CULTURA GENERALITAT;

AL MOLE
, Ahir al migdia, a causa de la
pluja, va quedar suspesa la des
earrega dele vaixells de carree
ga general, en la totalitat dels
guata s'ha seguit treballant
ni:esta darrers dies. Cona que
les mercaderies van dipositantse en els molls i magatzems,
Tercer: Que tenue perjudici de les
"Es convida ala obrers del
es nota la manca crencerats per
mesures preses per l'Alcaldia per a la
ram del vidre cense feina, a que
A•
protegir-les.
desiniecció d'aquestes escombraries,
passin per les oficines de la
"Pel repreeentant de la Cambra de es prega al veinat que ajudi a la tasca
Corporació General de TrebaL'ESCASSEDAT DE FARINA
C.emere-5eguí dient el governador—se de l'autoritat municipal per 'enteres
Iladors, Unió de Sindicats Lliu—.—
Ära que l'autoritat governa- m'ha fet remarcar que les tot el pos- de la Salut pública.
res. per assabentar-los d'un asUva
sible
perque
la
solució
de
la
vaga
no
ho
havia
tot
organitzat
rERITs
Lloes
en rehan de dipositar les esQUE MILLOREN
sumpte que els interessa, d'onperque en auto-cambas custo- resultes perjudicial per al coneumidor,
combraries:
Barri
primer de Sane,
ce a una del metí i de cinc a
Es troben bastard mill t
d.ats per la guardia Civil i se- és a dir. que no en resultes un eneaplaça
de la Farga; barri segon, al de les ferldes
que sofrenen els vuit del vespre, secretaria ti
gueetat feasin traslladades lea rirroent dels ertiele5; jo he manifestat
solar d'En Jasep Llevas ( a) e Reus; ob
r rs Es cuyuaIa i S errano, c- , ficis Diversos."
saques de ferina a les fleques, que procurada que fos aixf.
barri
tercer, carrer de Badal i so:ar
eis obren es neguen a interPer un altre elemtnt s'ha indicat que de la casa Serra i Malct; barri quart, times dels barrera ateinptats.
venir en les operacions de cär- podria fer-se excepció dels descarreB: tat i solar del costal del
carrer
reza i descarrega mentre en gadors i carros de les estaciono, ja que Mercalde
A LA PRESO
Crònica Judiciária
ele y eti:eles hi N'agi força pú- en aquelles el treball canes:ea a les Corts, de Sans; barri primer de Les
solar del correr Galileu, sobre 'Alar, a la tarda, feu portal a
blica.
set i aquests acords no resen amb
la Travessera i extrem del carrer Mas- la M'usó cellular, on va quedar
Ahir a fa larda va amar al
Entre les coses notables que salan
f„„,.; tara segne, da,„„ l'església incomunicat, Enric Guaica CarAUDIENCIA pRoviriciai,
Covern civil una comissió de dit, hi ha una proposició de la Gesi al colar de Can Fin; bada tercer, reras, detingut per la polieia
Eeauers per exposar aquest non mandad de Sara Pene Pescador eue po,VISTES DE CAUSES
amb
metal
de
l'aten-tata!,
comes
al carrer de Vilamarí i al cep
rentratamps que ve a agreujar dria ésser la solució de la vaga. Els
ahir ab mati la carretera del
Acusase del defiete d'assassinat reel tonflicte de l'escassedat de obrers asscciats a aquesta entimt tenen vall del de Buenas Aires; barri Ro- Cementiri deales
Corts, davant caigut en la persona de l'inspector de
cafort, als eolars entre Rocafort i
ferina.
tres grips a un que cemenea a trebaCalnria i entre Valencia i Angel i la Casa de Maternitat, resultant defienda tuneen. Espejo eempareguellar
a
les
sis
un
altre
a
les
set
i
un
L ‘aaiTITU,T DE REFORMES
catre Valencia i Meliorce; burri ee ferit robrer Yicens EsctlY1101a ren Josep Domingo Cid i Euseld Ti-

Ice Penedides, al tener de Borren 1 Nebot.
daga Artale. La Sala free presidida
tocant a la sea i entre Diputada i BorEl detingut va negar en les per N'Eugeni CJrreTaF, etefeltSftilt
rel; barri del Parlament al mig del seves declaracions que tingués processats ed r. e13; 01'5 Barr:obero i CaPasseig de la Creu Coberta, prcp del participada en el fet de que se 91119,113.
Parallel; barri deis Cantees, a la pla- l'acusa.
geinspeeter seneor Espejo, acecine
ea del carrer d'En Piqué; barri de
MANIFESTACIONS DEL: SEes dexpren de la relacie dele jets, es
l'Angel, al solar del carrer de les •
PROCESSAMENT
distingf per la cera cruenta 1 iti?.a perNYOR .MAYNES. — RATIFICACorts Catalanes i a la Riera de MaPel jutjat de la Concepció, eeiti h a al sindemilsme. earen; ti so eme
CID DE LES SEVES PARAULES geria i al cap das-all del temer de
Fa de !a s,ca /acre lee tinzad liee
DITES DIMECRES PASSAT AL
Redes: barni afee-e:ere al solar de secretaria d'En Josep Maria e' tea 19 de guter de al cerner
Can Fea: barri ele la Crett Coberta. Guardiola, ha estat dietat auto Arcade. Els dos processats intervingueCONSISTORI
al solar del carrer de Tarragena i a de processament i presa cense
ren en l'atemptat engeaaat diversos
Alar, al migdia, el tinent daleelde
la plaçe del Sal i a la Riera de Ma- fianea contra N'Antoni Pons , trets d'arma de foc contra l'altear de
senyor Mayeis, cap de la majoria reGonzälez, acusat d'exercir coacgäria.
;reunió que es va celebrar alar gionalista, ccntestant unes paraules divigllencia Jesep Domine, marinen, que
Als barde de Marina, Arsenal i La cions el correr de alassini,
ha tarda. al Govern
les el dia abans pel governador civil,
dia 23 del corrent, a uns obrero fa baria estat processat Per fur o De
Farola.
el
cenflicte
este
solucionat
car
-searqunocilyrEspeva fer les següents manifestacions als
,gLS DRETS DE afAGATZEa
que menaven uns carros. •
el venial es capte del eervei.
jo. que no es va assabentar tan sois
periodistes:
MATGE
maltraede l'atemptat 1 que fin mole
—No he de fer mes més, per con- DISPOSICIONS SANITARIES AL o
VISTA D'UNA CAUSA' a.
El president del Foment del testar les menifestaciens
lar a la Quefaturn de Policia. El Lidel senyor
naional ha rentes una comuni- Reventas, que ratificar algunes de les
DISTRICTE ITITE
Abur es vele a l'Audi è ncia la dien (ligue pertanyia al Sindicas Unir.
r,eant6 al governador indicant -li
causa instruida a Josep Do- Ncga Eur interveneie en els fets i diu
coses que vaig dir en el mett perlaConcilie-ata rel tinent d'alcalde Sr.
iia conveniencia de cridar l'a- ment de la darrera sessió municipal.
troles
mingo i Eusebi Luciaga per que el van detente per
Necean)
visan
rennit
a
la
Tinucia
;Unció de fa Junta d'Obres del Dilluns de la setnuona pastada. a les
l'assassinal de ! l'inspector de una pietola.
districte T1111¡, els alealdee sie barri
:Port perque no es cobran drets duce de la tarda. vaig anar al Govern
Deelaren co favor dels processats
(mese districte. a l'objecte de prendre policia senyor Espejo, comes al
carrer Anrple l'any 19 2 1.
rode magatzernatge sobre les anea civil per parlar arrob el senyor garertres testicaeuls. El fiscal sellleita 'UD
les &mies elispesiciens i mesures per
.Aaderies descarregades al moll rodar del ce/dile:e de la neteja púLa
verediete
de culpabllitat i tot seguir
prova
resulta
favorable
normalitzar
co
el pcssible el eerrel de
que no han pogut asser reti- blica Tac s'havia peeniejat equell maabs processats i la Sala els ab- els defensora informaren, denimaant
la neteja
i evites (Ale l'eseam-aades oportunament per menea ti matee: e el guerreador, despees d'escolgué després d'haver emes el l'absolueie del Domingo i del Liciaga,
joaditsa pugui Coser ce
ida mitjans da transport.
coltar-me, riaconselle que crides el
Jurat un veredicte d'inculpable
Am ho acorde la Sala, despres de
L'eamenlada comunicació fa Sindical amb el fi que es pegues, fer perill per a la sallar deis cittadans. La.e
adat. •
vent-se acordar, desprds Watt canci
"unta deliberacie del jurat. no accedint
teferencla lamba als drets
la neteja. Jo lt eeig reseonere que d'impressious que. miljaneant la Prema la reticie del fiscal perque oc veies
anaaalzcmatge a lee estaciona cm serroblava que aquesta gestió era
UN TELEGRAMA DEL FO,
sa da la reatar i d'una crida que es
la eausa per 11211 jurat.
ferrocarrils.
mes priegla del governeder mateix,
El senyor Havent63 va oferir ja que ceneixia raes que no pas jo ro- furia pel districte, el senyor timen datA la seecie, acoses, lambe per asMENT
"nido recueanni. eoM atol Lo fa. a tolo
zecornanar tots dos assumptes,
sea vele la .auea eoctra Joan
ragen del confecte i les persones que
El Foment del Treball ha en- musical.
els vetas, en la ereenca absoluta que
per creure-he de justicia.
Antoni
Ballestee el qual, eegoue el
las intervenien. Despres le cenversa
vial
al
presalent
de
l'Aleneu
de
he rompliran, en lene'!:, i de la salat
fiscal. el dia 13 d'epa de 1022 i dopnblica. que depositin les cseombearies i Madrid el següent telegrama:
REUS TAIIRE ANUNCIEN LA prengue ses eilte te e en acetniaaarbant - se atab En Rateen Gruta', Martenos, voto quedar tu que a la tarda
rtnicament en els següents carrers, per 1 "Encara que estem habituats nez en una laceras del carrer de SaZAGA ELS OBRERS DE LA NE- ens reunieiem a la Capitania general.
facilitar els t'añinos del persona/ des- a'anys a tota mena crinjúries
Ana, es el que vaig die dimeeres tinat el saeta a'apilonament i &sin- cabarrinies que ni neeesaitern lce' el pretocessat ii fati una greu fe.
ZEJA PUBLICA
rida al mil, produinbli la mart.
'a
passat al Cenelsteri. scese bar cap mefecaii5 ne e-'
desmentir. la calúmnia que llee
Els obras de la reteje pública, de
El juran diera la culpabilitat del
na de CO/Tlelliart5. Pa .t.rre en hic hauria
7
gim
abs
diaria
Maneada
per
un
s 'llea dirig ir el governador civil da ti el senyer leeventes no liagues
Ballester, arrecir-lit el fet cona herniDISTRICTE VEITE1
eenyor Ärin en una conferencia
'de Tarragona, menifestant-li que ne
e:di i la Sala el eonleture a catorze
fet una referencia pública, en una
aquest Ateneu, de QU8'3 el setavent estat atetes lima peaciens
vuit menos i vint-i-un dies de renota oficease, deiquestes reuieens Tia
liriarij
d'ag""t•
nyor Muntadas en 1 913 havia enea.
gt-daució d eneres de treball i aug- vem celetrer dillens de la setmena
G// Juraran de depc-iter-sc lea enroloa temporal i tres mil pessetes
eallaberat en un banclol d'as- slus ;
reent- de sea; deixaran de presentar- pastada al Gevena civil i a la (apiLearic.e, per a la sera deahlreri6
d'indemnizzacie Sis he:eus de la etc.
sa- ssins, afecta a un prceident
eoe al treball el dimitas vinent.
Diagonal, entre Claris 1 Passelg de
• tuna.
tanta general.
d'aquest
Foment
aue
vasta
coE/ gevernador realeza gestiono per
rle:v.:a; 3fetilee, entre Placa Rius i negu e eene,
Aqueste is la verbat. Ara. el senior
d'una rectitud in-evi.ar el conflicte.
ges-enredar que digui el que euigui, Tautet i Tras-envera}Inmigra, entre
tat -cable,i que de mes cessa en
ASSENYALANIENTS PER A
Torrent
sie Vidalet i Idonmany . Tori el pstf.c ene es cregui el que li
Ctsl.f1 DE LA aOLUCIO
< pres.dènia
, AVUI
rent
de
n
'alee
entro
Traecssera
Renaa d:gne de creeit.
caja,
E.rhi 1
dflos+.1 9e1e11 m
joa.
g
i amteo irxi aenny.elElmle.os
»Alee al vespre, en reere el goveenatesta
ANDIENCIA TERRITORIAL
ger
periodistes, els digné que a la ACORDS DEL TINENT D'ALubl; Ruht. entre Verdi i vI ¿e la
no ha entrat ni entrara mai en
tarda s'havia celebrat al Gavera civil
Sala primera. — Draseanes. Majar
CALDE I DELS ALCALDES DE Creta ; Prnvidencia, entra placa Red- ; tan babeos eollaboracions. El
la reunió de representarla deis deQuantia. Societat Horby contra Antera i Ponseis del Mtute; ?•anta
LIAllia1 DEL D'anta:TE SETE
, saluda Damenec Sert, president
nteras eue in:mi/caen en el trefcc del
ni
Guisare
de: ara.a. es. entre Mer11 i Traeessera r oma" Treban..,
port de Barcelona faraents del cocer.
Sala segena. — Concepcia. Incident.
Al:ir, al mete ss reuniren a la ti- de Dril': cuecen del ranou; Ros de
ei i Lc,ser dc
esmentades en la renda d'alcaldia del districte eete, criCarles Dentodi ',entra J. Bateillerla.
den de Se:nt Joaquim al del
rastra adicia d'ahir. Ili van assistir deis pel soc;-or
EN PESTA gA A BILBAO .
Llotja, Alimente. J. Campaetä centra
eis eleeliles
Betlem,
entre Meeendez Pelea° i
cenyer mateases d'Ale- barri del d.r ail'eeete. Pi-ene:terca els Topad; Camp o entre Lauree Fignerotarnbe
Segons noticies rebudes de A. Cine.
lla, i fenginjer cap de les Obres del 1 segitena, ceera3, re tal de solucionar
la i Catnp de l'Alegre; Mera Cameles. Bilbao, el vialge de N'Angel :
snyar
en tul el que sigui possible el ceeflic- cantonada a la Rambla del Pral ;
Peslaiia a aquella pohlacia, : AUDIENCIA PROVINCItL ' Anee gran esperit dc concòrdia i te de les eseembraries:
Balines, des de la Travessera a Marian oben a l'organització do ditaSecta prinoera.—Drassanes. Rebate.
atrenizat—digué cl senyor Raventós—
Plena= ; Que els alcaldes de fiord
Cubt ; Bigae, entre Ilunianer i Riera ;
rento actes de prapaganda amb
Antoni Garda (per jurad, rp oral,
g la cuneta: la eleva prepesicie res- elemenin ele veles que a ca da correr
Cama encreuament anea Modelen: Ba- el E d'evitar que siguin senten- ti.
per amenices.
pecte a les heree de contenear el tre- es fermi tin pilot en el qual de nett anótalaencreuteeent utab Cartagena:
ciats els processats per l'essasneeelt, enana. Arenes de Mar.
ball al port. de Larcelana.
a deu de la nit, dipcsitin les escenaamigei..desde Roreeuir si Travessera;
sinat del gerent dels Alts Forns
Parricidi, Ramos Estrany 1 nitre!.
, Cal remarcar que aeuesta organit- brzries.
Cairel erereurimeut rieb la TraveseoJurat.
:acole hereda is eastant complicada i
Seeen : Que els ieperalents que
ro; Osaren Teil i 4:m71ot:carneas de
té diiercnts anoaalitats que diiiculten l'Ajen:eme:A pegas destinar per re- Verga 6a Gri:cla; placa ¿e la Torre; '. ALS OBRERS DEL RAM DEL
Seede tercera —No bi ha essenya,VIDRE
l p;n4r,e, mesures iguala per a totboaa calar les cscembraries, les retirin ealamente.
Consuelo, entre Densa i Ballestera • ..,,,,
Riera Cacolas, entre Travessera i ///' liern rebut la següent gatagreni m, per example, els descarreeacers da dia i les por-lis als liess que seas
Seeci6 quarta..— Sant Felino Furt.
_
- --__ "II.carb61 fusta, que tenen un regins indiqui.
Ililton.
rtutntte,t, Ti.ner I nn ttltre (ere. ittrat5
SOCIALS
L'Institut de Reformes Soclats ha remes una comunicacta. al governador en la qual es
proposen unes bases per a la
acluei6 del conflicte, i, al maten temps, es fan encertades
observacions sobre les sancions
a imposar en el cas d'incompliment da les bases per alguna
:de lotes dues parle.
I El governador va donar compto de les esrneraades bases a la

CRONICA de

Dia 25 de Maigdee 1923
2. zsTAT TE11173 A CATALM7TA A LES 8
3. 8ITUAC/0 ATMOSFELITCA GENERAL A LES
7 DEL MATI.—(Obsereacions (Europa, Nord Atirie.,‘
DEL LIATI.—(Obterveeio-ne de to Xaras abetsereidgio
eltlanbc, rebudas per telegrama tense la):
catalana, eomunteaaea par tetHote):
sises prcss ous a la mar del Nold, amb un mtnimum
Cel neeol a tot Catalunya, a rah pluges gairebe geuerals. 'HOafENATGE A ALF,XANDRE
secundad a Itelia. Les ches sea a l'Europa Central i a
MANZONI
La mesima quantitat d'aigua rey-0111de ha estat de 02 mil'Ad/os/e entre les Mores i Partueat. Ei ha temporals
limatrea a °liana. Ha uecat a alguna lloro de l'Alt Pire.Amb motiu del cinquantanaa les Eles Britanlques I plazco a 5UISS2, M: Vit a ¿ o FranDen. En les darreres 24 Lora hi ha Lagut tempestes a la ri .de la mota, d'Alextindre Manca i NE. d'Espanea.
i de Fans.
vall del Segre i a les Planes da Vi
zona demä diurnenee, e. les quatre .de la tarda, tindria lloc a
la Casa dele Italians i sucia
presidencia de l'ambaixador
senyor marques de Panluces De Calboli, un Ocie ciaiomenatge a naltissim poeta lisla ti.
La testa es desenrotIlara segons el següent programa:
Primer. "Rex tremendle",
fragment de la Mieses de uquiPm, perita per Verdi, a la
mort de Manzoni.
Segon. Alexandre alanzoni
a Trouveas i Ele promesos",
conferencia pel senyor a Calarossi.
Terter. "Ingemisco", sole
d e la Missa de Requiera, cantal
per la sopran senyoreta Júlia

SOCIETAT DE BIOLOGIA DE

BARCELONA
Denle. diumenge, i
d,rs 25, 26 i 27 de maig,
dra }loe a París la sessiú mur
memerativa del LXXV aniversari de la fundació. de la a p elete de Biologia parisenca, de la
qutl -As felola la riostra.
Com ja viarern fer saber fa
uns mesos, es discutiran tres
ponencies en c oman ad es a l'a
profesaors Braelmt, ele :j'aria;
Zwaardemaker.d'Utrecht, 1 Cantacuziffie, de Bucarest, haventse rebut crununieae:cns ee tol e s les socaetats adheridca a la
Seeie.a. entre elles uns sobre
"Eis
cromoac.raes
avuiars".
d'En Lluis i una altra
sobre "Les sala d'astronci i el
muscle eardiae", d'August. Pi
i Sunyer 5 en J. M. Bellido, toles connexes ami) les p,:niincies
ofictals.
Han estat desígnala representants do la nosna Societat
Biologin a les festes del jubileu de la ¡Ilustre corporació
francesa, els doctors Alfons
Trias Mazenchs i Belarmi Rodríguez Arias, eis quals es /roben ja a Paris; toro as sabut la
Societé és el centre -d'una esteea xarxa de Sorietats similare,
installedes a Bordeus, alarse11a, Nancy, Petrograd, L'He,
Barcelona. Estrasburg, Lid,

Buenos Aires , Lisboa, Atunes,
Bucarest, Cluj, Jassy, Copenllaguen, Estocoim, Viina. Brusselles, Madrid i Rio Janeiro. i
publica uns "Contraes Rendusa
que es traben al seu volum
LXXXXVIII, i san, cene duble,
la publicació bioläglea i -medica mis difusa i
La Societat de Diole,gia ele
Barcelona. la regona en ordre
d'antiguitat de les filials no
franceses de la Sorietd de BioIngl e , que denlas Id l'henar de
comptar amb dos : membrea corresponents de la pnrieenca (la
qual aa una coraoració amb
nombre limitat de els
senyors llaman Turró i August
Pi i Sunyer, s'adhereia a la gloriesa festa de la seva matriu i
ti desitja segles de vida per a
ba de la Ciencia francesa i uni-

cereal.
EN HONOR DE PASTEUR
La "Societat Barcelonina
d'Amics de la Instrueria" aprofila la reincidenc1a de celebrarse er Parts i Estraeburen testes nacionals en honor de Fis t o ur arnb motiu del seu centenari, eetä organitzant per a
molt en breu eonferneies i
projeccions de films sobre l' actuació científica di-I notable
sabi francés mencionat.

El lector diu...
Sr. Director t'
Coneguent 'enteres eue 15 pren
aquest perlädic per quant interessa
els seus cenciutadans, em permeto de
molestar-la rerque se serveixt ceder
l'atenció de eta coreespengui eo'are cl
que pasta amb la hile:clac:e de "La
Ilutuelle de F`rance et des Colonies".
En ¿sita-nos sollicitade la transmialó de les gestiens liquidadores el
Banc de la Una% a malas de l'any
panal, va nesegurae-se que aquella
liquidaei6 s'efectuaria a d.,rrers del
prepi ans'. a aquesta C3 eluira en eue
solatrent han cobrat uns pocos, en relació amb tenerme rezn,a d'as:egurars.
L'enteat liquidadda s'excusa amb
gire la Coom:searia d'Assegureeees no
seis 'hura la cerresponent liquidada+.
Scrä verimt? En aquest cas, l'Excellentissim senyor governador civil na
P odr ia interessar-se en Vassumptel
Si com s'assegura, han de quedar
liquidats els credits deis assegurats
per ' tot el 30 de juny per' por que
es descuidin na tipdran temps material de fd-ho, tractant-et d'uns quants
nabo
PO3teeiXC altres informee sobre
aqueost assurepte, pere no vull profunda:2.r Inés en etaera dels csde‘eniments.
'J. 011vars

SIGNATURA. D'UNES

gsceD,

TURES .

Autoritzada pel notani deJ ceeee
d'aquesta Matee dote Guilleta A. Telt,
isa signat el senyor president etscrie.
Cura cadjudicaci6 a favor del mera,.
lista senyor Jeume Miró i Pale, del
proveiment ce pecha partida pa- ala
reparació del ferm de la, carretera de
Viiefranea al limit sie la provincia, ett
direcció a Agulló i ramal a Torran«
de Foix.
També autoritzada pel notad FA
Lluis Ruiasta ha signat l'adjudicae6
a favor del senyor Josep Farreraes
ele les obres de construceib de a (nr.
reten de Pobla de Gil-vols. a 14 41.
lt cus a Fraga.
NOVES ESTACIONS TELEFONZ
QUE5 DE LA MANCOMUNITAT
Amis inotiu de la inaugurati6 de ln
estacioros telefeniques de la marea la
la Mancomunitat a Cassellcimal i Sara
Feliu de Bustalleu, eis alcal4e3 da.
questes poblacions han trames al 'cegar
president sengles teltionernes tala.
Mete i aeraizrAt per la malora d.,.
tinguda.
CURSET AGRICOLA A FELANITX
El preselent de la Caixa reral,
Felanitx ha trames al senyor presiarat
de la Mancomunitat tas telegrama dorzatlt cerapte de laxa essolit pa. ear.
set egricola donat en -aquella pieisció
i agraMt-li l'haver-loo estat conceda.

VISITES
Alar visitaren el senyor Puig ¡ Cs.
dafalc'n, en el sea aespatx de ia Grau.
t:anyor arebaitsador d'Italia
re:nE
aquesta beta,
li :21al d'aquel; país
Ea Jeume Beslill i Matas, En Re=
Ah4cIal doctor En Len
Agell i Ageli, doctor Bellido, seve
marques de la Val) de %bes, ele Mil.
saliera doctor Riera i acopar Sol, N'A..
guet de Rull, En Jeroni Marterell, el
t, ylec'rEs iri:s eie9 fu:laae, iae ver
i purtaar,to t a ec:rsen
an
bi.
nyella, timasen Salvador Vial i .muice
Mcdeei SaIen- t, pnesiams, reitor i
laden. respecdvarnent, de la Junte ;er
e. la construcció del temple ',)• tPt.'s ER LA DIGNITÄT DEL
CATALA
El cliperat de la Mancomunal t
nuar massz i Llorens visite alair el senyer Puig i Cadafalch per a denaree
temple de l'incident esdevingut
menge passat r.mb mella de relatenterao co la íesta que es va dores a
Sareinternat de les Escoles Fit4

ria.
El senycr president ha apresa: lee
titud del scnyor Maese, per hever-se
retiras d'una fe.la tn la qual eislelement era eeele's el cítale
EL CONSELL PERMANENT
Desretx de les seceions en la re'
unió del Coraell Permanent dele den,
2.3 i 24 de maig de sc23:
Carrcicres, cations i ponts
Continuació dels treballs que es enetzen per administraci6 a la ceceara sie la de Monteadz a Terrassa u Sset
Cegat del Valles per Sardanyola,
el cama veinel de eant %emir, dele
Ifcrts a Torrelles de Llobregat.
Designe-ció dem senyo: diputet tet
la 2.1anzcaniailat per a aSsittir a it
tuehasta de les cetree dc construzzia de
eentre.icats per a reforçar des mies
tituets en el quilemetre 9. hatea&
mes 3 i 9 de; tarad de Sent Bei de
Leaseanes a Seat iligialst de yearaa
ett; aura
Organització, per l'Eseola de: TM:
ball, d'un curses intensiu especia:4a:
per a contramestres i ajudantt de les
febriques de teixits
Feroticie de treballs de l'Escota
«Infermeres de la Mancemunitat. ama
motiu de la seva raistencia al prexim
Congrés de Metges de Llengua Gatalana. que se celebrare a Lleyaa el vi.
nent mes de juey.
Dese:pude d'un senyor dieptzt de
la Mancomunitat pe: a assistir a la
subhasta de les obres de reforme de
Fedifici deetinat a la sectie de les Arte
de i Construcció de l'Escota del Tte.
Suaveneia a favor del reverend dater Higini Anales, per a estudiar a
Alemanya Musicografia h Hietbria de
la Música.
Sta-e-ende a favor del reverend doa
ter jean Terne per a ce,iudiar a l'Es.
en Cartes de Paris lee lenta
coolca eclabnie
de
St •wenció a don Pau Vila. ne.7 a
continuar a Grenoble els estudie de
CjeCg7afia humana.
Benefícincier i Sane,

Insteutació del Servei d'Asi:i5t4clá
Serial poin a Tuberculosos, a Rete.
Aprovació de les nemines Pe r al
sostcniment de elements pebres a ar•
reco de le Mencemunitat.
Te! fons

as
ceeBuie[
d alleu
C o ,tell'
nit FecelliuServei
at u r'Sraac6
duItnz

Els Te at res
TEATRE VICTORIA.—E1 De'
ilefici de la distingida pruneri
tiple cantant. senyoreta Jeseh+
na Chaffer, que esteva anuncia/
per allir al teatre Victeria.19
tíngut que ajornar-s e P er 8
4
avui diseebte, a fi de poder t. .
timar pelas detall! 1Muatst
requeree
amb la Propietat que
la noca opereta "Lo que Sudar'

las muchachas", qua

•
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l'orquestra La Lira de Sant Celoni,
sorti a cantar les tradicionals cara.
melles. A la sala-cate de l'esmentada
associació s'Id celebra 1 all, atan lamba a la sala-teatre de la Lliga Na-

als obrers corrí a rebponsables
de l'actual anormalitat. Ea una
distinció entre els conceptes
vaga general o atur general:
diu que la vaga general ha dita'
ser decretada per les Cganitzacions ooreres, mentres que
Eatur genral seria conseqüen,
cta. do l'actual estat de coses i

01E314118

UN EX-MINISTRE EXILAT
A L'ENTRADA DEL CONSELL
FUTSOL
A tres quarle de sis s'han reunir
Aciuesta
tarda ha estat al Congrés,
BALAGUER
parlant ando algens diputats i perioeis ministres a la Presidancia per ceExcursionistes.--Romiatge
Es pares islernscions!s d'ad
distes, laco -ministre francas 11. MalEn nom dal candidat dorso-tal, Ca- lebrar l'anunciad Censal!.
de I • hitransigèneia ele la Patroaimatage passat visitaren la nasd'arribar
han
cstat
els
F. C. BARCELONA.-fli ha gran
va, el qual com és sahut, fou condertEls primers
valla i Goyeacche, impugna la valideamos, diu, vonal.
Autoritats
i
a... autor elements de rEscola Arlateras' per presenciar l'exhibida de reea de l'acta de Candasa radvocat Cla- senj• ors Alcala Zamora i Salvatella, uhu cinc anas de desterrament, tale
lela que nosallres, perdut res..,aaaica de Tarragona, acompavarla, cl qual acusa al cliputat triom- els guals eahaa In..gal a contestar con'phei a Sant Sebastià.
y aga ge- gula "Rishop Auckland", que ve peement,
ordenéis;
aquesta
jrl. a. ad professor doctor Sabater.
La vinent tardar compleixen els cinc
faM, Maritally, de campea de vols. les preguntes de l s periodistas.
donant-los airts facilitats redil de fama justificada; P er contra.„-...ieren bona emocie, tle les
rentar rolle-bela dels auglesos, el rerEl conae de Ron:ratones tamal cs anys i M. Mals' podra tornar al scu
La:afama la validesa l'Esnareiaga.
procedir
a la disolució
per
a
cases, havent-se de planyer
ele local anuncia per aval el legüent
L'acta da Boltanya es impugnada pel negara a lee ra311iles:ZIC :(1 1 1 S. No ribe- país.
les orgaitzacions obrares.
muralles
des;etes.
d.: les
equip:
cendialat darrotat, Joaniquer, um are.- rana cata (Inc alguns periodistas han
TM, seguit, parla el represenles
autoritats
locals
per
ies
-eiima
eentant-se En Bastos, diputat trium- ailtali: la di•iseie, del senaor AlConrado, bí, Sumes, Salant del Corn i l de vaga, fent lea
EL
BANC
D'ESPANYA
sobre
cl
proper
tractar
•
cala Zamora, el Colme he. dit:
tant.
mateixes protestes d'afecte a rnitler, Stamper, Cartilla. Cella, Marta
C.els terciazis franciscans, es
La
°Gaceta"
d'ovni
publica
el
haes
vernal.
Almenys
ho
-Crea q112
19:asaras s'ha visa l'acta de Tortosa,
Hareelona i les consideracions Gris:ala, Abismara i Sagi-Barba.
una comissió formada pcls
glament provisional pel qual ha de reimpugnant - h a En Gonzalez Barcena, clama ele periòdic;- No obstant,
. 1.1 11Vel l S la dignitat de la clase
C. D. EUROPA.-Taidbe resulta larectors de les parróquies dels
gir-se
el
Llana
d'Espanya.
die
res,
parque
en
política
es
on
se
eitant ccaccions i menaces, que sois de,,hrera'ama Criad i Frarcisc'ins
giras l'airar:tacha per vence els cameanfliete
mostea amb una lictra de dos interven- solen veme nitradas.
que
en
el
Du
ta
alcalde.
jutge
i
comandant
pa-ins belgues, que eón els de la Easion
...a
-Ens ha sorpres un xic veure en
tors.
aetuat ral arribar fins les mes Saint Gilloise; en ea seu equip compMOVIMENT BURSATIL
er Cava proposa radopció
Gpy d ferfCi'I th .S.L
En Marceli Domingo defensa cl seu el senyar Alcala Zatr.ora-han ebserextremes i dolorose s conseren ami, sis jugadora que van rape.
eadla en tots els escrito, assera
Els foas pablics es cotitzen irretire: i ci j a qua el rezara da defensa que val els periodistas.
quèneies fent achtet als caguisIlern roba: un aria de restuentrula
aat tate el ruft iatge seria netsainar el san pata a l'Olimpiada i
el; samlaa aixa pea miracleT- gularment, baixant la partida de l'In-I
el
seu
contrincant
fa
rime.
Posa
seu
costat
Iti
frobaempra
e g , que al
Companjia e/1 la qual sens ética
a 't Espanya, aprovant-se
neixent la fama de qué gaudeixen ely
terior
den
cantirns,
e/1
taricar
a 2130.
ha
catitestat
el
Cemte.
da
tnanifeat
les
paesioas
oficials
i
desCatafota
de
proletariat
riin el
...I en tot ço que faci rafe- cannite deis nona itineraria que n'aibelaues as es aventurar rasure en un
de Marina ha mar/líesEl
ministre
El
Baile
d'Espanya;
l'Espanyol
de
fa
en
absolut
la
inintaanació
del
conImiya.
ran als xpre2rs /rimeros 21 i 206 per
. e les terres cittalares.
;ran partit maceta tarda.
trincant, garartits rlt. i els ssus amics tat que havia desigr.at tm enginyer Criada, cl Rio de la Plata i les SuEn acabar, la (as de la paraula el re:ano& ella:ver-se a vam • al. eu
naval arrima inspeceiani les obres de creares, pagan un enter; els '(baca, presentant de la Confedcraciú Regiorespeate per nombrosos guIa-dies civils, i
anta r hora oficial a
SANT SADURNI DE NOIA
EXCURSIONISZE
rapa raci6 1102 s f reix el cuirassat dos; les Felgurrcs, ruig, i els Alacants,
a la que teche nasaares i a íz de Luan. que el Ces de Correas complí amb el "Jalma I" a la drassana de Yola.
nal, i dia que vol, acceptanr la moral
A l'Ateneo Agrícola --El ternos.un. El Tramvies tanguea a 9225, amb
san daure opas:Atase a la prassia rara
burgesa, que les accions sún bonos si
Carl -re.
teair
la
eumbinaulta
a
El
Parnent
Ezeursionista
de BarceSardanas
guany da la fracció,
li fati el caaaidat derreaat par trae.estan d'acord amb les Beis, i que guau lona Cara una exeursia al dia 27 junIlae tisis trata esmeril:11s Curan
.NOTA OFICIOSA
obtingut un esclatant axil resI
Elo
frams
baireen
quinze
cèntims
leo
actas
i
ocabaat
amb
lar de falsejar
el reto:raga/ traltees de la inataian
SÓTI feas fora de liei sún dolentes;
tan/cut ami,: el Crup Femival a Ti.
El Censen acabi prop les deu,
drama en quarre acres "La
i tanquen a 43'bo. Els do lies pugen lil i e guaitant el conflicte des craquzst
•:ces del
la penal() de validesa de l'acta.
‚lasse i condiciono que s'asaenyalen
lassar de alar. Cabrera de Matara, lost
de les d..% a als aoae a s
nant-se del sou resultat aquesta nota i
aaint
i
mig
i
cls
belgues
et1
preamera
als
bis
pum de vista, cal fer avinent
ama els utian..ris 2,31 bis
de Ca'n Carbonen, castell de Rin-darla,
oficiosa:
CANDIDATS A SENADORS
era Mora Almella i Garcia
cien eilt,
• rrs
la iminoralitat i la ilegalaat de huir fout Piaatsta, Crea de Muntaabre, Caiireularau d'asada acta el següent
":"aprovà el Reglamant de -'Instiactuacia
d'ara.
car
trepitgen
acords
Es que el Claustre de doctoro
bello i Vilassar 'te Mar.
tul de Cvir,crç i lndústria.
públic, que envaí per complet
signats (luan En Bas esa governadur
Barelona-terme S. tren naciera 201 tle la L'aireas:u:a de Madrid votara a
Sortida per l'estaca", de }a rana• a
S'autoritztn l'.N.juntament de Wan;t: sala d'espectacles• tributa una xardel
capita
la
artaant
preaaida
Cniene,lea
on
proposta
EU
civil.
Diu
que
la
EL
QUE
DII'EN
ELS
'MINISles 11 41 del matt.
aresa °vació als autors, els quals es la a 1 °' 8.7a.i; t 'ea atl' a "° .2O'S l'; ' • a per la mert de l'electa lauls Ortega da per a l'axaceit3 d'una eanuribueia
que
la
garaja
neral
és
vexataria,
ge
especial sobre re,tabliment i minara
TRES
lacren obligats a presentar-se al
las 1.723'
ta; que ara ce ciebat és qiiestia guaIII CURSA DE MUELLES
Erapalnin , tren n'amera 201 bie, a aferejan•
d'inceadis 1 es
dal seevei
El eap dl Gocern Ila niani7 SOCI1i co acabar-se el tercer acte
.,
Per la Unirershat de Salsman ea
las,
a
les
la'55.
ta yada temps ha. i per aixa na caldria
20d
am
fd
fiad
el
capital
amb
que
ha
de
conles
10112
Ill:P el 1:el
as
21 final de l'obra.
festat
ui
que
eom
MIXTES
Girana. Iren llamar. 204 bis, a les abalea el ea/adata . Maldonado, que
d i scutir-se. Afirma tantisé qua ello han
tribuir-11i una setaztat estrangera.
El grup d'ahcionats de l'Ateneu
halla de r11/11 - allrl a pribmra lioen les • latTereS ele e ei(111O foil derrotat
vist amb disgust la intervercie de l'as"COPA BONET MARQUES'
Per erzurc cl ministre de la Guer- ra del mati a Segievia. amb
aaIS a l'axit de robra amb el Flan 1 e!'40: Ideen 206 bis, a le, ID 110
toritat militar en un cenflicte de carácSan ja en nombre ~Mambla els
Flat-sa. are n niimero 201 bi5 , a les per 7 rats, i que durant tuolts anys rera qua lub,i5tien. //acentuadas, le, di- jacte de proaenciar les mama_
terauni, destacant-se els senyen
present aque ll aantra.
t e r social, cm- al:di-di :J-4s E depre- equipe: :asara; per a macare part en
entert anal el limen 1 aras aten junta; de les Acadevea-gane:es
Font i Prat i la sena ora l'al- 1101: alma 201 bie,
Enten
l'orador
civil.
ripiar" tren namera 201 bis, a les
aquesta eursa, que organieza la SOC.
laNA QuEix.s. DE LEs onETEs
sc.bre la relacia trae ell ha y :a de rdiee militare, hacia despatxat ciació del p0der
:taifa.
que aguastl a/ter:enea ', del capita ge- aja d'Exaureionisme del "Gracia E.
ídem 206 hie. a les 21722.
Diu "Ial Datate" i
mantenir ama diversas organismee,
-El temps, abonançat, esperona
ahir, a dos quarts de nou, amb
r:iral
no
e,
pot
arritmia
bina
a
diles
porta Club pel que ja. es arma, QUO
Poriboa.
tres
flamero
204
bis,
a
lea
No
ens
expliquern
el
anexad
aeraat
insisiit en la ',Va difillSSiú.
e:5 Mate deis ceps; que presenten un
ell, per donar-li cumple do la
cesen: o el nema , : Raventós es inca- la seca realització cona:atara un exit
1213; Ideal namero 20a bis, a les pel Cavara an el distara de la ema111 presidery, en nom de tot el Go- conslitticiö de les 3leses il antben:dice-tibie aspecte amb (rail abunp e r ai earroc eme acusa o el ca- seaurawent.
na sobra les nostras relaaloua ami, la
2100 llores.
rreo, féu amistar cate no caistia cap diles Cambres i dela dialitinens
r.
pita genaral ita camas una usurpació
Es fa gelUrOt a tots els que
Cerb-re A., iren llamea; 204 bis, a
Santa Sen.
-La Junta del Centre Agrícola ha
disoentiment esa:acial amb el ministre d'acles de senadors i diputats
d i atriba:ciar:s. i en tots dos casos el gia inseriurc's que, tal com cs va
las 1220: lisia aranera bje. a les
Llarga i minuciosa fou la preparaiia de la Guerra qual, el paular:ira del despatxats, sml 00111 dalo teleantraetat, per a les vinents Jastialp.-en:alba no té tres cami que la di- anunciar fa nus dies, les hores per a
d'annest document, quo posa una rega- Marroc: malgrat uiiuxo, no sla pegut gramas rebuts de l'Alt Candis2107 boros.
sis. leo robles Bareelonina i Prinaifar-ho san: de deu a onza de la valla
da mas a prova la fritail res:Malicia
trissiä.
;o: del Camp a fi de continuar la
I ni rar (ittc aquel1 deiieés la aova acti- sari.
Els nitres «adore abundaren en de teas ela dies fciuers, a l'estatge
t del aúnalo:air ear ministerial.
vda d'audicions de sardanas que
tud a lamantant, en nom de tots. veu— El senyor Gasset ha alam'itera
acordant-se
persistir
8a:usaran. CO, bar, o eareer de
'ea ami eraxit fa temps que se ceI Cada departament ana aportant a
re's priva: del valuas coceare du l'Alnifestat aquesta tarda que es el Illanix
aquesta dealarataa les respectivas efe- cala, airancia !a seia resol:ido; de pro- inezzacte s'llagi perntes el fun- cn la mateixa actitad tins que els Saut Diana:lea, 1 i 3, principal.
aSern.
amos
sianin
per
endavant
l'entrarla
d'asaer
lleixa
litats i projfetes. i no
palar al Rei el ntimanarnant d'un oca: eionantent del 'fir .Nacional,
Paseen ja le mini els ararais amb
ESPLUGA DE FRANCOLI
al trcball deis carraters a les sis en- qué compta la tia/alhaja organitzadora
curias que al nostre ministre d'Estat ministre de la Guerra, a remetas que
puix lin que no aprovi, que no
Excarsiznistes.-Visita d'un chor
BEC.ITAL DE PIANO AL REIAL se robliguaa a consignar el que es una el de Gracia i Justicia par a la subs- reportara cap perill, no es per- Loe ole les cine del mata
ultra valnoses orreziee que a'altree
CIRCOL ARTISTIC
eis dies de Pasqua han esprutocOni q a tratliei°: la perfecta armo
;inició obligada i prevista del comte matra.
esta relama
nia
de
relaciona
en
qua
es
traba
Ea:e5 les entitats excursionistea
de
Romanones."
afegit qua el director geAl saló d'act e s del Reial Cirpassat per la riostra vila. col Artistie, organitzat pel Co- panya ana l , els altres pulsos, i en esneral d'Agricultura 11 comuniVISITES DE COMIAT
YATES YA R I E S
. .cl cèlebre Monestir de Poblar mité d'Art, t'adra 'loe el pro-. pecial amb la Santa Serl.
cara des d'Extremadura que la
Malta part del matf ha estar al sea
Cap allusia es fa en el missatge -a
aarari.
Ilagosta era molt abundant en
per dimarts, dia 29 del corren!,
desama
oficial
ministeri
de
la
Base-Dall.
- Demä diumendissabte, vigilia de la a les deu de la N'atila, un reci- la nostra politice: exterior. 1 no obraquella regM, paria que eunfiaGuerra l'Aleala Zamora, relieut malge, a dos qua ..'is de deu, donara
a les onza de la nit, el chor tal dc piano a eärtec de la dis- tant sarnblava aneara mes eabligada en
,
va poder dominar-la amb el.s
tee visites de diputare, senadara i pereoment: a •i'llipócIrom el part tt
iclona titulat "Viola Barca- tingida i notable coneeriista la aquests moments aquesta reformada a
elenients amb que compta.
soualitats molifiques.
,"Espanya" i
:, que s'esa:Ajaren tots dos scnyoreta Na Pepeta Cugat.
les austros relaciona amb el l'aja,
El ministre de la Guerra
—
VISITA A LA PROTECCIO . A LA entre los noveles
l'Hotel La Capella, del Bal-.`anerica", ami) qué la Socia-estant catara tan reeent la reme-a a
es fassi extensiu
disposat
Per corieérrer al (lit.' recital,
ha
LA IDUESTIO DEL MARROC
INFANCIA
tat Itispano-Amerieana ,aaugu;:reiä unes guantes audicions, a secretaria es facilitaran in- S. M. la Reina de la Rosa errar rar n .
ads árgans de classes i indivi• faeen canta-des amb molt rren- vitacions per als senyors socis lada pe! Sant Pare.
DRIS-ER-11IFFI NO MANAP,A
El Pamell de Joveatut "Flors bar- ea la temporada. Un serrei
dua de tropa de l'exèrcit, aluniessent molt apiaadit "L'Emid'autbranibus ha estat organitEncara que no te excusa aquest
TROPES ESPANYOLES
nes de les Academias militar.s, Czionines " cantinuara diumenge
i Luna familias.
des de la Plaea de Cataluelait. solem considerar-lo com a tal.
Oficiosament s'ha desmenlit els beneficis de la pensiú diaria cha 27, la visita que ibva el mes pas- zat
AMICS DE LA MUSICA
nya 1 camen•. .arii a prestar-se
no cara trua mnissiú voluntaria en bo,..t al Crup Benafic dc Pro:faca:a a
aquesta tarda l'espècie que ha de 210 pessetes.
CASTELLO D'EMPURIES
Quatre primero audicions fi- na: de l'heterodox clon Melquiatica.
la Infancia i que dagut a la seca ex- ki.es de les y uit del mati.
eirculat i han reeollit alguns
Protectora de l'Ensanyança Cata. guren en el primer colmad de la
Pcnya-Rhin. — La 32.2Ció de
tensa', fou recias continuar-la ci alperiedies
sobre
el
propbsit
que
174 ALTES APROVADES
lana.-Les vexacions
serie de tres d'orquestra que
'l'ir craluesta enlitat ha orga tre
s'atribueix a l'Alt Cumiseari de
anunciats
aquesta
entitat,
nitzat
per a denla i (ajotas un
--aat fundada una Delega- té
No d'abren/ que daga: a una tan
i En la sessiú d'aquesta tarda el Conrealilzar una operaciú sobre, el
programa de tiradas a
., Protectora de l'Ensenyança primer dels quals Unciría lloc al aras han erial aproaad as 174 ascs
Darrera
interessant visita i ah fi cultural i d'azoco (le M'Talza, quo hacia de
Palau de la Música Catalana el . d'alisas, manis diputara !.que . t.:11:1raa ;loe ‚1
- e. amb la segaent Junta:
dirigir l'Amel D l -is Er-hilft, el
I,10r al palman qua enzima sera un
. len te Jipen Bardes de la proper dimarts, dia 29 dels ear- 1
do Pedralbes; es comenzara axii, pt• ix a Ill j a dels Pornelt::
qua l havia da tenir a les seres
LA CONSTITCCIO DE LES
rresorer, Marian Llana; serent s. Aquestes obres són "Cha- i
"La L1'..c", "Sara Jordi Galant" i çaran a ult quarl de deu del
urdres les trepes cspaoyoles
josep Farrere Viader; yucal cona - , de Bach; la glussa de Ist
GUIT
CAM BREIS
"Rosas de San: Jordi", que cor,p.eraindigenes. La suposieiú lía estat
Martí Auge: vocal segon, earn• O popular "Pum, fum, furn"
/iza p-amé5
L'Esport Ciclista
CICsme.
qualifieada d'absurda.
rrn cn ranteric,r
L'Alvarez
es
manifestara
molt
hen
Cinaina
al
-se
.
Alar
scout,
tingue
lb
•• Vidal Tune;.
del compositor eataiit J. Moraassietancia ua btu nornave de Pa- Calais aa oaganiteat per a de'nomina
impreasioonat
respeete
a
at
EL
CtflIGNIcAT
aluniaaja,
del
Clot,
cl
rnieing
de
rar• Ins pastar vingueren a visi- tú, i l'obertura de "El barber
50
a,. Cona cn totes les anteriors
:iacca aula! deis
i vaustitueió definitica del emigras,
gioni.e.acaí obrara de Barcelona, pa:- me l queden convidats loto cls Po- 4ait aial ,, ,seca
essen en ge5.n
ada, a ,
sta vila tres orteons entre de Bagdad", de Cornelius.
No neus resedc nuu t esmalsi:es,
! creient que tal coro van les coses jaitractar
i
discutir
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riostra obra.
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cioa, leca l i raglonal del Treball. ro 41.
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atila ofieialment que el Illuraque 393 , ce n'itan thatamiunt
y zient-se els volianis del Cinema plens
•
c'..men un veritable relleu al Illtle5
VISITA A L'HOSPITAL DE
ment de la bandera als regular.> de parelles de la guardia civil ,le
230, queden per dietaulinar 147. D'aPrimer eoncert de l'orquestra
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L'Orfeó de Sabadell
nutifical a la Prenisa
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Va començar l'acte a dos quarts de
Cuera
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pe 1 ministeri
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. atea ciutat, portant-lo victoparaula nl repraseatant dale carreteas: ge, un •a vaita a Illaspaal ile ami
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peap.aiciú qua els chrere retaanesin
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I l ebj17::e (12
Ampic davant la Cose de Correas.
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Cat sempre.
Barcelonina.
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autoritats populars i el Directori deis
que
plit abs, ubre la iituació d e 1.1auelo.lat de terror i violénetas i
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UIIÓ Celomesa, u/lb l'ajut de
cionalista.

-L'Associacie "Mina Taigües potables", de la localitat, en l'assemblea clarrerament celcbracia nomenà
president En Joan Ferrer Petit.
- El di..sabte. Nincnt celebrara as¡anadea la Lliga 'Nacionalista, a fi i
cítate dc donar apeo-elida, a l'estat
da ecnaptes anyal i a la renovació
cilrrecs del Consell Directiu.
- Diumengc vircut la contraria
Filies de Macla celebrara la traiiiMona' fa...fa en lloança de la Inmaculada ient-se comunid general, olici solemne i una Iluida processa amb
01-qt:c5lea a les set de la tarda.
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/ Principal Palace

Teatre Català Romea
Tetaron 3500 AM

Companyia d'operetes 1 revistes dol
Teatre Reina Vietäria, de Madrid

e-abte, a les deu nit. Definitivament debut de l'as deis Muslo..

nistes:

THE OREAT RAYMOND

presentat els seus
treballs davant els principals
capa d'Estat del món. El gran

ducs. Aquest experiment ernocirnant es lailtimr, creació del
Gran Raymond. Despees de lligar 1)4 i tancar en una calza
una senyoreta, el gran Raymond berra la caixa amb la
dita scnvoreta, pel mig a la

A

VUI,

,

DiSSABTE,

tarda, a les ianc, en
matinée extraordinäria
i nil, a les dea
Programa magnificl
1, La famosa opereta francesa en tres artes. d'Albert.
Willernetz i el mesare Benn
Cristina, autors de "PhiPhi', adaptada a l'espanyol
, pels senyors Cadenas i Gon_
zata del Castillo,

II.

Dédé

e
1

de la

a mas do

',

Madrid
tarda, a les

i els
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El prín cl pe se casa

Teatre Novetats
Temporada d'isliu 1223

y

Gran Teatre Espanyol

cómico-

pis! II. A tuiilL Petit I Patand,
3. en C. Ntt. a les den: CRANI: I ESpoAT,,N1 VS rr, II' representamA de
/a narra, u) anectledluu tdi 4 artes 1
(114.1rOS
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CLAVE

obert. l'abonarnent
a dolze funcion3 de moda, a
dilluns, dirnecres i divendres.
Continua

dlornen e, tarda 1 nit. I toteS
LACE,
alls . EL 1

CLAVE
Tot Bareelona desfilara pel Oil ‚.N
3 CATRE 1-1SPANSOL per adamar

g,.andies. ultra.
Aunest teatre el perfumen d'amainen; ami, t'entuma ASTRA !es

2 de Juay do 1923

r
carrer
sant Pau . 74, I Saut namon, 9.
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TEATRE NOVETATS i
-- 5,
Tarda, a dos quarts de cine.
Nit. a tres quarts de deu.

Avui, disSabto, el programa de cinema que reunoix
atracció. 1, laaxit dol

‘:5 a

El comte de Charolais Z

atibmilals.

por la bella artista Eva May
2, La consagrada de la es-

Antón;

cultural

, rl

POLA NEGRI

Stiffitirunni

on La inimilalao. la ,iiblinie ‘e,
POLA NEGRI

X

ea la vagada que t»ostra el
2 sen tainenilis aas da palme_ a
7 ea dintre del una; rofinat
iart, pm li de Inanifo g la ..,-._
1 va rot unda a fi im tie ii", que la

•

SnVaO tira clm

',„,

diumenge, primera
sessió: a tres (atarlo de
Dem,

guatee; segona, a les sis.
Nit, a dos gamas de deu

Dilluns i dimarts: Represa
de la primera jornada de la
coh,,,,a pplth•ulii

LUCRECI BORGIA

I

el

1. La fiesta do San

Gigantes y cabezudos;

soc aqui "Nandu";

Con-

per tenolnenals itrlistes i

1;1 In-nefiviada, eint ara
la ramal-a:a lb . l'apara Tosca
"Vissi d'arte", iil, a tres (jumas
deu. Est rana do l'opereta en
!res arias. dais senyors

,

Lluis Capdovila. müsira
,1 1 mostee Lao Arier, Lo quo
sueñan les muchachas, por
Ciint l'H . 1 prilleipals
parta de la vitipanyia. 2, Con•ari per' la Itritida de la Creit
ja. t
L ltateehina

es
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Teatre Nou
--

Companyia ele sarou'ela

FREDERIC CABALLE
Avui. dissabte, 26 de maig da
1923. Tarda, a les 430. Matina"
n pretin peipulars Butaca. 2311
pessetes. 1. Promesa real; 2.
La montería, cantada per pra
mera vegada per Concepció I3a alas i Josep da Chu111011. Nil, a
les 945. 1, La sarsuela da Jo.
sap Ramos Martín i Jarini
Guarrero, La montería, por
Saite, Jtsftttt . Diaz i (Maman.
2, Estrena a Espanya de la sarFarda di dos artes, original

p

Avui, dIssabie,

At,t1.
26. 3 urs 10 de la Ea,
INAUGURACIO DE LA
Temporada crietiu
Funcionament de toles les atraCCIons
.1 LA SIACA DE LA

CASCATA
Traca de gran luso
la matetta nora,
1NsCGCRACIO DE LA

PISTA DE
GEL

s . P eilrIbneeaudaltrlet.astisnCPerle
eold arntelea'js
l'Administrac i6 d'aquest :
diari, de 9 a 10 i de 7 a 8.
s'reaRCxaorchesubierasssh:i
u

a

Tc:::::
„pnalsetata: ,,Lr ear cenialum
----'«"--•-•
e :a tisp:

a as
d s re b gro:O s ,
10 ermaneat G
rd tl r7a et o tde magmarrcr7
r aco
e s i' .
e. Montralcon Botera , 1 (Unid Pero
farrista).
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(1)EattibADeExtiÄt.)
poluciones nocturnas, espermatorrea (pérdidas SemittaieSi. ransancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, certigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agolamlent0 nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivré

Indicadas especialmente a Jos agotados en la

c

Juventud por toda clase de excesos (viejos ala
anos), 1 para conservar hasta la extrema vejez,
sin vicif atar el organismo, el vigor sexual, prOpió de la cdad.
Sedal!, Rambla de la,
Venta. 5 pta.. f
Flores. 14. fen aatie Selart, Pruacesa. 7 y priactpalee

AmerteLs

•

1 ntii EMT

I X episo1a grandiosa serie LA FILLS

•

:

Du Pcch n ,

-Pedre- Walkyria

Avui , dtssabte, Ela perdis del Y olgon
XV I narren. Vint •nye despees, 1
/

. Ire LleCi, t'unen', do Da- i
mon Pella, Petit cafè.ice

doll, granit is programa.
L'opereta en dos acres, dal

e

raplt01 (contInuacin ce Ele tres
mosquetera); El prIncep escultor,
Prorrama AMtria: La bailarina de la
d'Oraseis; Tornaset 6a tot un rtom•;
Actualitats Gaurnont. Gema, alumen•
cc, sessin matmal al i a 1. Bit,
estrenes, Vint anys despeé., II capito': Vldua per poder, per Marganula Clark.

1
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Cinema Princesa
Lavalana.-El local
més fresc I còmode.-Avui,
-Avui, dis_
Gran via

P
.
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REUS DE SALDO

la

(darrera el Parc)
•
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Rigall Casajoana

FESTES de la
Monumento!

lliurar als comerciants

ta

de IlIçOns
palmantge. fl e a S
larda, sess10 de palinai r. I de 10
tlo: suena d'una 1111.
505510 de penitente,
llicons 1 e,r,Lleld
pels notables prioressors la bellissima ElSe 1 Mr. A1120i5.

MARI fOLKME HIREINYA
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▪ Liquido a la fabrica mateix les mostres
▪ i calçats amb tares que no podem

banquels. a:iza-Sana
Perdura. flema, d'u •
menae, d'II a 1,

El mico avia-

ruta La bata croe, I IX

▪CALÇATS SIMON

al Gran C.asIno. s'Id)
Tnera t eere,' 1 de cate - restauran' I 5310:” especial, per a

g

IM,UX11).1.

eeeeeee+44+3444444-3+.+.+1
44411.99C-994-4+144.114-194.11+0.
ELDORADO
Gran companyia de sarsuela i opereta
ZUFFOLI-PEÑA
Avui, dissabla, larda, a
les cine. L'extraordin à riaturnt aplaudida comadia
an tres actos. amb illus_
/ tracians musirals del ml'_

DANSA CATALANA
Frontó Comtal (Rosselló, 2151
Tercera festa.--Demii. diumenge. 27 de maig, guaira farda.
Executants: Cobles Barcelona i
La Principal de Perelada i 60
dansaires.-Prograina: Ball de
cascabells, de alerola; L'eixida
(dansa típica del Tararor.
Tarrega: Ball de les cintas, del
L'indiot de la Sien d'Urgell; Ball enrobat, de la Ribera
del Segre; Ball dels nans,
Derga; Ball-pla, de Alanyä: El
rotIlet, Malva; Ball de la Cerdanya, d'Ala (estrena); Galop
de cortesia, de Gurp; Ball de gi-

fabrica de c alçai:

LLULL,

21

Es la reina de les aigües de taula
LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
IDepositari: JOSEP PAGANS, Ponen 23

1111113
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g

ilmesze 3333 3 •
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1
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B higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tan anglés, doble sola de cuird

▪
111

1

4 '5 0 i 15'"

VENDES AL

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9
mazzona

Eles. pare('

DETALL aTM
(Final da les Rabie>) i

mozzonaill

,

sabio, seleete pri grarria, la gran

duc de Tordis, per la (-Nebro art id a lea
de Lenk ffv: Els perIlls del Yukon, in' rt;relant -se els 10 1
einta L'hereva del

ee

iIiisodis. per William DH-Inond;
La noblesa de la veritat, par Camerino (advera n'agrama &jura'. La filia indómita, 7 i 8 jor nada, grans artistas .1, la
eornedia francrsa; CliMetänCleS
de l'Oest, assumpla n le gran lar.,
tilo 1' ullt inua.-Dema, nit r a re
1105.

master Pan Luna,
LA NIECAMOGRAFA
Ei horca lirio en tres qua
d ros, Ilef ea da Ilannin Po _
fia. música del testre Granado s,
EL VALLE DE ANSO
•
e1 ü'lltä, tlissaltle, hitala. Patit Café. Nit. La mecanógrafa i El valle de Ansó.

1

diumonge.
I tettiä,
larda,
t Mañana de sol, La mecanóX grafa 1 El valle de Ansía
Petit café i El valle de An-

2

:444.044.44.104444.4444.#.
o

FlitINÇAIS DE BARCELONE
d'Atabal], 21

tarda

Dupont, Einteresoant

SANZ - SANZ - SANZ
grandiós èxit dd la simpa tico. canaonetista

Ciirr r

Bohemia

dor; la DOC8
IM
Inleressant pe111-

El pnpularissi

ÏHFIÅTflI

o

MODISTES, falten fadrIne I aprenente5.--elpulacIA, 143, pral.. primera.

r.iu'‘endsema n l
Iaut' td d 3E a n Y ExpEOre'mOl'ip ir at. '. 'x,
ban ys

p er
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PARC
AlesabP, dia

de la emocionan! peLlIcula 51l7.
LLES MODEL per Fertnnent esa

lis de

TAKKA-TAKKA
YOGATARO
cants i danses javanesos
9 Els famosos barristes
LES POPPE:SCU

só.

ADMINISTRACIO de tinques . 3 Liamu
ti I'e 5 a 7. aluntaner . 28 pral.

?dr. O. BABO>E.

Palace Cine

ra. Els originals

a

,

per la 'tanda de Cacatlors de Barcelona. Cafe
liestatirant de primer
ordre. Dena, cliummige,
El ealt da la mort
sobre autemobil, per

GRAN SALO DE MODA
PliUGRANIES SELECTES

Temporada 1923 - 24

Grandias axil. Nit,

del Dr. DIMilIO Rambla Pie Boquerla,
núm. e a er 'ientre timipitai 1 San'
Pan). Veneri. Impotencia, altnie,
Etpectals troctaments per el guarimar"' rapta de les malalnee lacre/ea,
Matrtu . pell . Culata próstata. Cantono, de 9 a 12 I de 3 a 8 econóobrer s, l'he&
eles per a empleats
del Sol, 6,

DeliC10305 1 aromUltzats "luidas.
Precios rasera, lAcnissimcs
atraccions. Tocas les tardes,
1 a11:8 EXPOSICid ltE SO,
50.S. Avui, nit, aviada de
alobus IlumlnOsus. Coneert

4444+044+441444444444•44+

MARII4 TUBAU

estat Invitados los

aant1abrricielileases Adligsupaonirbigleusispz

ny-1i: l ai apbaunnodra:mt i eqau e denle in
Godiaf
roca al mateix convent

DIVERSOS -

- --

alP
>444444+444444.444+4444+4

Avui, dissabte, tarda, a a
dos quarts de cinc. Nit, a d'
les deu. Projecció da grans
',es relabrades
atraccions Gabriel Lordy.
mandolinista. Exit n le la

Teatre V ictbria
Direcció de F. N'anejo i Francesa, Vida i i p iastras Blai i Cont
ilissable, tarda, a dos
(malle de cine. Donefici da lo
primara tiple cantant Josefina
Chaffer, i (bancal a la benafica
insta aula Cien Roja de Bareetrina,

i

t."24-144444-044444+414414-~
e-10114-1.4-34.04-11444-04+114+11+1

gentil bailarina La Goleta-

tan

dia:

ñorita sin nombre. A les sis,
nif, a les deu: Frente • la

COLISEU DE VAFIIETATS I

.n vul. di saLte. re de mate. Tarda,
a nos 5 13rI de 'inc. Entrada I DI,
la o s 1 RA pes - ela, I. Es boga un

Director d'escena

mes

Diumenge, tarda, a
quarls de guatee: La se-

Telt fOn 51i A

. ,o ,

Teatre Lara de Madrid

Debut,

,

FRENTE A LA VIDA

.

mamarias de
SANTPERE I BERGES
Palmera actrtu,
ASSUNIPGIO CASALS

dramätica del

Esituelants
Al sor de la Costa Brin,:
gran edifica esaconvena!

farmacias de España. l'oroya! o

Gran Cinema

Teatre Barcelona

Compan ia de vodevil 1 gratas

earruatga. 625 pessetes.
Imposras aompresos. Despatx
loealitats: Taquilla teatre de
Novetats. Centre de Localitats
taquillas alipadrom. Servei d'autaninibus des de la Placa de Catalunya a l'Hmodrorn i viceverS1. Preu. E50 pessetes trajeete. Servei de restaurant 1 bar.
De

Mol, disebte, lerda I ni: Grandiosos programes. : 15 ESTRENES,
.1.a Denla comedia Una data memorable, le original I divertida El mico •riade, l'itdere>sant l'am La
bela dar, la peiRcula Instructiva
Un viento' a Siria, Fernoconant La
vrtat asapunada, per l'estrena del
3in' f135 ME8VIIELLI 1 9 I Id
epi3Odis de la grandiosa serte La
Julia IndOmIta.

Vida

.4444~444444+04444+444.

per a dentà al Centre A. de Dependents del C. i 1.

contra

A les tres h. 30 in. Preus:
L'aire eirculació: 10 pessetes:
,mtrads general, 125 pessetes.

44444444444444+444444444.
Gran Teatre Comtal i

nuel Linares Rivas,

guatee nous quadros
de la revista

.

Asalto 28 Farrktia

Per motiu de la vaga de
transports ha hagut d'ajornarse a nova data, que s'avisarà el
concert de deixebles anunciat

mensa.

Nit , reposició de la comèdia
en tres actos, dc dan Ma-

Dede

PApADa

4-14.4.444.444+666.4.44+4+1

NOMBRE

Torda i nit,

re,144+4444-4444-4444+0+4,444

I

TOS! MOORE

4134 Al

INSECTI[Dft4

Académia Farga

TURÓ•PARK

Avul, dIssable, de S a 9 es vend an t'ubiques numerades per a la
sessid especial de ies sis, del din-

avui, dissabte, popular, tarda, a les ama:
LA SEÑORITA SIN

Emoiliti

Josep Llufs Lloret
Nit, Maruxa La montería

Palace

Hipòdrom
Carretes de Gavalis
Cinque dia. Dlumenge, 27 maig

RSAAL

pel celebras actor

QUERINO - CORTES

•

per

1

K (...)

Companyla de comddla
GUELL - TUDELA - AEI•

Comidi dQ la

Vendrell

i LA N1ONTERIA

1

1.44.1hel

ARISTOCRATIC SALO
PALAU DE LA CINEIEATOGRAP111
aria, eetreoa de la magnifica ex-

(Telefon

L

Urrestl i Unamuno.

Avui, dissable, Marica Antonieta, colossal pellicula; Trampós reformat, La tigressa, La
8 episodis.
filia indómita,

C11151,a

LA ESTRELLA ERRANTE

Irlanda i Martín

to.:

diumenae, unta dio de

PLOGUT DEL CEL

DENIA, DIUMENGE,

pe:sales

companyia

g

a

Teatre de la Sarsuela, de

Gran

1si

g44+1.044-

la revista El príncipe se
casa, titulats: -Pensión de
señoritas", "Da orden del
rei", "Batió al tambor",
f.a tragedia de lairiki" 1
"La camisa a travas de los
tiempos"

Principal

guata, d'onza. Dos grandiosos

Avui: La filia indòmita, 9
10: La veritat nua, La bala d'or,
Simi aviador, Una data memorable.

ves

i

ESPORTS

partits de pilata a cistella. Primar, Ondarres i Palau contra
Olascoaga i Ansola. Segon par-

featres Triorni i Marina
1 CINEMA NOU

Teatre Victória

sorollós do Vallejo,
Galceran, Salut Rodriguez i
les altres principals parts
de la companyia.

2. Els formosos quadras de

del

per

,

JA SOC AQUI (Nandu)

300 nits conseouti-

una,

- -

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessants
parlits a cistella. Nit, a un

Diana Arzen tina Excelsior

Triomf

companyia

menges i dies festius, els preus concert, per a ballar-les. Totes
seran: Tardes, entrada amb les quals san estrenes i comconsumada) 150; nit, cadires postes expressament per a la
pessetes. Dies fei- testa. Localitats t entradas: a
!atarais,
ners, tardes, 1 pesseta; nit, ca- Casa talgo!, Petritxol, 17, botia
dires laterals, 2 pessetes. Balee- ga, i diumenge, des del mata,
tes coberts a sis pessetes. La al mateii Frontal ,
millor cuina de Barcelona!

Frontö

tee44.4.344.4444+04444+44+1

latio en tres artes
SOCRISTAN OE SAN JUSTO

Cada dia
l'axil. de la temporada

Lou ei Janot -Arts1 En dtu • Sanea del Vallas. Sardanas de

Nanas l'esquimal

4444444144+9.44444->04.4.11-

2.r. Obra representada a París

inc; butaques, 4

Saló Catalunya
',nul, dissabte, peniltrun dit de la
más Interessant I atrevida peklleula
Nasuk l'esquimal, 2,000 metres. el
document !neo rucios I sensacional
que ola prOleCtat, interessants escenas de la vida I cOstdMS Cela esquirnals habitanio del Polo Nora,
en m'a de nena I ande un frei hor-

EL
decoras non, banda en ese na ranhuila rlo guitarras I tiandlIrrie,
DIU Menge, drai 1 [Hl: El alcaide
interino I El •scrißtän de San Justo.

interpretarla per 1.aura Pi nillos, Josep Moneara) i alt tres importants elements

Avui, dissabte,

444444+.4444.4~444.44

rords.

EL ALCALDE INTERINO
La Jota

,

1911:

Al minuto.CajalPla

O U13,

Aval, dissabie, tema, a das cplarta
Ce cinc, gran malinee P P
Cfin
la preciosa '8 ''lela Pll Ire:
LAS CAMPANAS DE CARRION
ru405hic3 presentaci
gran cOam,lt.
decorat non. Ilutaca de primero
clas e, 0 ÍOS..
S,50/,3
I'Zn D
Regalarles les almea localitate.
SIL a tlds dnarts de leu,
a-alerta: /. tu aplaudido m'inda
en un art,

Penditim ulla!

vista del pública Els misten i
deis fakirs de l'India.

Companyia de sarsuela
opereta Pinedo-Ballester

LA RAGE
poema en 1 tableau de F. Coppée d'apres son poema: Le
Naufraga.

Teatre Còmic

Unte que ha

Raymond presentara el mistad
impenetrable: Eve, la dona més
formosa, EI gran Raymond ppeHollará., entre les niültiples
itlusions de la seva invenciá,
les sensacionals màquina da
divorciar, Astrals, Metempsicosl, La senyoreta partida en

LE PAOHA

piece en 2 actas de Rene Benjamin

d'Encarnació Oses 1 música de
Josep Parera, La reina maja,
prenent-hi part Tana Lluró,
Empar Saus, Pera Segura, Rafel Díaz, ¡redime Caballa, Ramon Casas, Jaulita alorell.Dernä, rhumenge, tarda Inda ele
das èxits de la lomporada: La
montería i La reina maja.
Keedk1+044+.11.1ilee+4+0444+4

Dissabte 20 de maig de

LA PUBLICITAT

•

Aujourd-bui, sainada 26 mai,
• dix lieurrs soir, Le brand
surcas parisien

MUSIC-H A LLS
EDEN

CONCERT

Asalto, 12. Telafon 3332 A.
El muslc-hall de les carea boniques. Avui, a dos quarts
guatee i a les 9'45 nit. Marietina (la veritable); Azurea and
Patner, La Yankee (reina de la

eorrografia moderna). A. Bär-

cena, ballissima estrella, per
primera vegada a Barcelona...Una drbut da la ealebritrd

Ige

CURA NATURAL DE LAR

TRITISME,CALCULS,ECZEMES, ESTRENYIMENT

EARI DE VALLFOGONA

AlgUes clorurado - abdico . sulfatades, varletat bromo-lodurada, ¡lumen}, radioactivas. Temporada of icial: de 11 de juny al 10 de setembre. Gran Hotel-Restaurant, Miras, Paras, Boscos, Esglasia, Telafon, Garatge, diversta
diveraes. - Intórmea: ''Epicerie Centrale", Rambla de Sant Josep, 13, Barcelona; Gorreapondénola; Administrador del Balneari (per, Tarrega),

