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En la nota que el Consell central d'Acció Catalana publia.
enrera, a propòsit de les eleccions provincials vinents, hi ha
3 frase que convé recollir i subratllar. Parlava la nota de la
,,,,,cssibilitat per part dels nacionalistas integral d'admetre
coalicions elacto.contactes indesitjables" amb el pretext

EIS ININES 1 IBUIC
mes com Kleist. es suicidaven
desesperats del futur de la saya patria? Alemanya, amb una
revolució nacionalista o boIxe-

tan älsposats a comprar al preu
que sigui la Ilibertat d'Alemaaya; a l'altea banda, els que
proclamen francament el sabelatge de les reparaeions i
pelasan trobar
la prosperitat
d'Alemanya per altres camitas.
Ele primera es proposen que

pot perdre-hi molt.
Por rtiV) clic que aquestes
prMiques sdn pura demagogia.
molt euriós i molt. insaniafin pel problema da les repara_

nesgraciadament, no tots eta grups del catalanisme i de
atanomisme català. s'inspiren en el mateix principi d'higiena
'jaca. Abans d'ara havera vist, ostensibles o arnagats, tota
vna de indesitjables contactes. Quan ha calgut entrar en combilons amb aaciquistes de la valla mena, o amb repub'acans deseeitts i fina lerrouxistes., seis ha posat damunt l'etiqueta de
-atonomistes", i en últim cas "independents", i s'ha fet la
:aria poc honesta.
la sabem les excuses habituals d'aquestes barreges. Una
ea excuses més explotadas és la d'allegar que es va nixl a la
lanització de les forres monärquiques i republicanas amb
quals es fa l'alianaa. Però els fets ens diuen que la immensa
aria dels catecúmens, al cap d'anys i araas de sofrir el pro'iment de la catalanització per contacte, han quedat tan por
ulanistes i tan indesitjables com abans. Mentre que els cate'nadare vanten l'efidteia deis procediments "realistas", els
-tes:os catequitzats fan l'ullet quan eis tiren darnunt l'aigua
Jbaptisme patriÖtic.
Qui és l'enganyat en aquest joc? Si hera d'ésser francs,
que no queda eneranyat cap dele actors d'aquaates escenas
al mica picaresques. Els uns ja saben que el caciquista
't vida, i el republica anquilosat, o el carli f3ssil, no han de
• per dina les idees, ni per fora eis artes. 1 els altres ja
poden seguir Ilur comí de scmpre i ilur taranna ha.ense que els faci noca l'etiqueta d'un autanomisme eläs- per la seva vaguetat no compromet a res.
_arixeu-nos fer:", criden eis suposats realistas. Ells asse.ce amb Ilur politica. donen injeccions catalanitat als
-s de dreta i esquerra. 'Pare nosaltres veiem que ja fa
.2 els "catalanitzen", i que no hi ha senyals de catala.. efectiva. El mateix pretext forn sarvir, vuit anya enels homes de l'Esquerra catalana que negociaren el pacte
Sant Gervasi. Aleshores intentaven legitimar el connabi
lerrouxisme, que segons ells havia de venir
:atalanització
-aquells viaranys. L'experiencia, confirmant el fall de la rad,
inexistenaia de Ir. catalanitzacid suposada.
demostrat
La imaginaria catalanització per contacta no ha aconeeguit
:ra cosa sitió resultats personale, que tenen una explicar:ti
anecatica. 91guns caciquistea i anticatalans han
a.a-it en un dele grups catalanistes. Però es tracto, simple, del cas dele tränsfugues, que és tan vell cora la societat
homes en el món.
La gradual catalanització del nostre poble no nodern cercartele camine fangosos. No millorarem realitai baixant fina
e sayas zonas fosques i infecte:t. No apressarem la saturació
analista de Catalunya barrejant-nos pollticament amb els
fans tinte, que es mantenen fidels a les pr;ictiques caciquispertanyer partits desquae que no senten la vergonya
;:ats davant de l'ética o davant la pätria. Abans d'entrar en
::artes indesitjables, preferim l'esplèndfd isolament.

110 üstülirá

tal de GIfffd
La primera part, del Consell
Marroeía enfou la referent
terant president als nona ministres. Es parla. de la peticid

del general Vives d'una entrevista de l'Alba amb l'Alcalä Zacrimora i d'explicar denla
si a les Cambres.
En vista del curt temps, i
tenia de tractar de la situacid
da Barcelona, En Garcia Prieta ba anunciat quo tornarien
els ministres a reunir-se el dijous, a les del del matf, dinant
a la presidencia, i dedicar mata
i tarda a l'examen del problema.
S'examina la situaci6 de Bar-.
ce'ona. gravíssirna a judiel del
Govern, el quid separa tot PI
qua ea conse.ideannia de la va.
ge dc la inquietud constant que
proclueix l'estat de terrorisme
latent.
El Govern examina ets
de vista de la vaga en aquesta
forma:
La gravetat, seu judici, té
l'arre! en l'actitud adoptada per
l'Ajuntament, que no sois es
llega a cooperar ami) l'autorifat
governativa, sin6 que la difia
culta.
En el -Censen s'oiren darS
mota per condenmar aquesta
actitud, que es fa mes visible
en l'alcalde, la indiferencia del
qual es Judicada pel UOVarn

P ol itic a, Full de dieldri

LANA DE TARRAGONA
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tors, es:an pa3sant una era de prcperitat. La guerra, pel que podem veare. ha d,f::..at eis esperits extrar.rd:'
el
: Sij
::5.riament propensos a ciare, a nu,s
i dura sa"..3
de !a pr)pia, un seg,uit s-de.s irnaPER!DDIC TAAPAJO- g:r:zries. (C,ra si amb la präpia no hi
pr,u fe:na!)
' . D'AU7O
rl,c:Etat
mercat ha est:muLt
la 1.77,7,1`217, per tant, la competéoc:a. U:1 deis trurs que els editers expleton 1-,mb ira!, ft".ria és cl trae deis
A TORAl costa., del; perprernis
CET ES ::
TOSA r..s cm:ag.-al; - e:s
l'AcadeMa
Francesa i el d"
Goncourt
;rho-,
--han 5:,,rg:t, eam a bc1.2t5. una ntaina
prem:s c72als o criitrcia`s pels ed:Vies r,ue glatrixen p...r poder embol:car Ilurs produzcions en una fr.ixa
ritn dgut: "Prenti Tastaoliejes" o
f 1 U- "Premi Ctose.". El fet que els prems ülzunt r,-,!:at el cor 113 edt,-..es
1o
no v.:1 d:r que de:xin indifertnts el;
eserMtots. 1`;.:". Si el plantar hi :roba
ter
: que t'a- profit, el segui hi troba fama i prorara miura són mo:15
e.3 estmany, dores. que un no-1,eixcn
tara que, di ,e,erque ce11:3ta e-u-apta arnb un czfr.tdet
a ferrp,-, c.scrivint Sag: errar un prerni "Flaubert" amb
.pe) i acucie
!a cravlició secreta que li fes
.nunne
.ript..! fa cat de stzuida. Per?) Tal es capaç de
per
guardar un secret cn airt5t Tot
Fari3, tot Franca, lotes les racione,
1..ón assabentades a horas d'ara que en
el premi "Flaubert" hi ha gat ama:•r (pi', en
ga!.
Inot inEl cas d'aquest escr:ptor no té res
relatiu: La raó de part:cular. Hacia cresdeven:r. L'es. No sé Per que no criptor que es crea digne d'un prem.:,
•,;ta va!gut dir per que
si els altres no adjudiquen i eIl tracrear-ne un i adjuper que. rclatiu: La rail ba la manera de
Pr y
dicar-sal, no s'est3. nas de ler-ho.
':ia (;o és: pe. la qual
...bneftren ea:, de lee esCada borne, per subsistir, recessita
* per qte4 foit c.•oniici- una dosi determinada i faja:•nent Ceo es: per la qua!
gueries. Si la gent no els hi dana de
•7 ).
grat, ell acta a tota meaa d'invenciens
C:^at3, les segfients cr.rres':'e3 ente l'espanyol i el ca- per obtenir-lcs. Si totes les invencions
li fallen, neme agata la ploma i ple
h'goe (conj. causal 1.. PC"12
d'una ira santa escriu: "Je, que com
(conj.
final)
..
Perrla
qke
a poeta roe un geni celest. he revela:
P"qui .
pegué
etcetcra.
a la humanitat
per re
M'IQ Cual"
Zoldeylla
Carlos
Fabra
P.
l`cr !:"0"'.2r

onv erses
glq e..-s

an Pecó

PI

divertlt és

!es soluinans, que dcnen. Eta da
dceta praposen que no es contest:a 'lee notes aliadas i Ti, es
contindi la Iluit a a la Ruhr fins
a la darreda total da Franaa;
els desquarra, que es faci la

rrfc n dtleiú ho ..F1rp.:gire tea Cara 1,odau comprendre, totes clues coses 125 paden
defensar d'una faisO
billana 'pie 10 posicid fet
mal!, més ra.alabla dalo [milidii ris del eompliment ckl trae_
!a!. i del pagament da les rapala easacian s 1 ins al Hm it

paeitat d'Alernalya.
tenaeneaa
.15

"gran

repreiitulada atab
_livarsoa pelo
tea raajoritarie, ele demberaies,
el parta eutsiaiu i dala esquerra
de.I parla pe:pular alemany seta
direcci6 do Stresemann. L'ala
dreta del partit popular alemany. sigui la tendencia Stit:nae;analistes i las agrupaeiuns dextrema dreta, estan
contra diap:est pta. Igual:neta
lesquei.ca., per raons mal! d:scontuntsles.
lates,
1.1ova! del grup mne.,, la
solueió del qual eisla en e.anbinaeiGrIn e n.*•)IiiilfligUS privadas
ant ril indust rials a lanranya i
ial s Slinnes i la sau a rolla
Procuren, naturalrnent, sort ir
do la situació a mes ilota preu
quo sacrificant une. part del sen
rapitad, totes les aneas actituds srin pura derflegagia.
Parqué Aten-maya perdut
amb el tractat de Versalles mollea crees; ha perdut les ce:tintes, tia perdut la marina, ha
sticrinci"

perelut Alsacia i Lorena i Posan i Dantzie, i una part de la
Silessia i Int el que volgueu, pala ha conservat una cosa que
tota la resta, i
(e la Ilavor
és imitad. Si vingués una revolueiú nacionalista o una revoluci6 bolaevista, qui garanteix que a totes aquestes per-

durs no s'II; afegiria la pärdua
iin la unitat alomanya i el rotura par tant a aquel! lempo
anteriors al setanta. a aguan
ea l'asseniblea
quaranta
de Frankfurt intentava eit va
aquells nitres
o
a
unitat,
ter
temps mes reculats on els ho-
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11311)313 d'EH' lloyir3
EI Guerll cela Notan!
Pcr 311
110 1131l810110

aísla no hl pot guanyar res i

cions entre democräcia i demagogia, que tots els polit tea do. la
tendencia raonable i poc sus.1lemanya faci un gran saerificeptible de popularitat, sön deci del capital acunsulat per tal miaerates. Mentre que tots els
dalliberar-sa del pes de les rerepresentante de les tendencias
paracions. Es tracia que Ale- • cridaneres i absurdas ea troben
manya pagui les reparacions
a la banda .dels antidemberasacrificara no una part de la tes. dele que han aprés els proseva renda, sind una part del cedime.nts dictatoria le de Lenin
san capitel. La fórmula socia- o da Bismark. Mes: que tots els
lista ea "al sacrifici dele va- d'aquesta banda saben pederloro erais"; la fórmula deis de- tament que amb la förmla demacrates és "participaciO dele
magägica conqueriran no més
alliats en la indústria aleana- una minoria deciaida i no la
mea-. En tots dos casos es trae.- massa de votants. Mes encara:
ta da constituir una hipoteca o
que si avui es iessin unes nodabtonir per miaja d'impestos
ves eleecions, tornarían a obuna part del capital industrial tenir la majoria els grups dei una part del valor de terna.
mbcrates partidaris de la soNo cal parlar de los dificultals lució diera-ne popular.
practique; qua hi ha per a v:.aI sis que. con) sostingut
liliar un programa aixi. Ei3 invegadeo, la dernocräcia
mantee
doetrials i cls agricullors ate- és una foro moderadora i conrnanys que han sortit victorioservadara. Anglaterra, que feu
sas de teis ele atacs que el 00- la primera revoluci6 deraocrave; n els ha fet en forma de tica, és avui el hablad de de'deis dirapostes, 1;0 mott da té- fsusa contra el bolisevisme. La
nier que trobaricn tamb3 aquest primera nació europea que decae rnitians per defugir aquest capita un monarca é3 roolt prosaerifici.
bable que tindra rnonarquia
Pera cieixant de banda les di- fi/1s que toles les allres nacions
teeniques que la renauran suprimit
ifEuropa
Inzacia del pla comporta, cal aquesta institucid.
tenir present la impopularitat
Jcan Crexells
d'un pla aixl. car ningú garanteix que els aliats i sobre tot
Berlín, maag.
Franaa. un top fet arad deixeeNOTA: l'ala: una rectificacia
sin Iliure a Alemanya..aixa és al Ii:en artiele sobre la [aremsa
una jugada feria. parque entre de Berlín, perqua el fet que la
motiva tingua 'loa gairebe al
altres cases. exclott e! problema de les reparacions fant Ale- matan( ternps que publicara "La
manta,. el maxim sacrifici. la Ettutecite Zenting (Gaseta aleperiHie represent ant
qües.t.ä.; resta reduida a si nan- nianya
o ha de tenir una supremaria
Berlfn del grup nacionalista
al
contínent,
i
política absaluta
d'oxtremit dreta, romput
aquest. terreny es pot espe- públieamant amb el parlit.
rar un canvi total do front do AquPst. publica ara un non diales gratis potencies estropees i
ti, titulat "Deutsches Tagedintre de Franea un en- blatt-. Mal la meya revista de
fortiment de les torees anti-imla prenses alemanya resta al
perialisies. Es una juglula for- dia.
te, paria dista molt désser la
partida. Aiemanya corre el risa
de fer aja.") i trubar-se després
PER AIRARE EL PUBLIC
apraximadament cona fins ara.
Cornbatre plans aixf deu esEls d'.r,ctors de les sales de Lonser en el prograroa-cle l'Institut dres fan mana i maneguts per ter cande Política que s'ha ereat fa poc dil-1-er public a Ilur cinema. Si fa
de primer
TERRIBLE V.-INITAT a Bartin un exereici
no la, chaca, cota els castres empresacurs. No es d'estranyar, clanes,
ris! PerO hetis aci ara qué cosa un
Sabeu. osase duhte, que a Franca que els axtreinistes el combad'aquesto empresaris londinencs acata
ala novellutes. i mes que ell; els editir' airb una gran Ineilitat i un d'oferir a la seca clientela: ha instal-
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La nota de lord Curson-doctiment diplomaba finfssirn,
d'astil, contingut i intenció-ha dividit, ela polillas alemanvs. A una banda els que, ea-

gi-

Carlas Maurras

BARCELONA, DIMARTS, 29 DE MAIG 1923
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POBLE, Cal! D'UNA FAMILIA

lat de tot al sea estatge, alhue una
(mena de telegraiia sebe fil, clestMada a rec,2.11ir ks end.,..s de les entenes
reine. Alguns segon3 despKs n1.2 la recepció dels dcspatxos. rnitjmi',ant tornaceu poderós c,11,,c.at
cros de la tela, damunt l'escenari, el
pot saber les TIOVes més recents
aels ain-es Aquesta entena pet
r.hre deopatxos dc la Torre Eifiel,
paró una antoritzcij, especial per
notiiicar-ha al pnblic. Fins ara, Iscin
s'és linee a für experi.'mcies cona
aqu-sta: Oradors i cartaire, situats a
trenta quilometres cie la sala,
eUso
han estat oits pe: pnblic, al qiul
.
ireniJicarnent. florn dia que.
cn alarzs cinamea es pro?osea segldr aquest exemple. A Parlo, a Linn,
a Tourz...oi:-.g, a Une, s'e:4:s en tractes
amb els construclors pcr provar exprrimeniz3 d'aquests genere. Cal cienre que els empresaris harcelonins, a
deixaran
hora,
per aquestcs innevariens.

E! RAER DTNA TRONADA

estudins fi,ica s'es cutrelingut a calcular que cosa Júpiter
!lamia (',e pagar a Vulc5. per l'esnlat
d'un Ilatnp, aquest durar mesentés factura. Aixó és: ha metes
,:alcular cl calur aproximat, en moneda corrent, l'energia eli2rtrica
qua es cmtsum per cada desarrega
atmosférica. Segons el senyor Latour, que s'ha ocupat aspeciaiment, no és fácil de determinarho anda precisió, per tal com calcina
coneixer no solarnent la intensitat
vaTent ans tambe tensiet ek•cn'ea i la er,feréncia de potencial entre els dos punts d'explosi6 del Ilainp.
Nogensmenys, un enginyer belga
ha establert, no pas en una valorad()
absoluta, que l'energia necessária
per determinar l'explosió d'un Ilamp
28,MM Itilowats-hora, equinaés
lee a un cese aproximat 14,000
frailes. En una hora de tenmoral
eielent, cona són els d'algunas regions tropicaLS, durant els guata s'arriben a produir fins a so,orio desearregues eléctriques, al preu de 14,000
frailes cada una, la despesa per una
hora de temporal pujaria, äoncs, a
una xilra de quasi tres quarts de
miliard.

amb severitat.
S'afegeix aixa l'actitud de
Erdernent patronal, que eenibla
no vol favoreeixer la soluci6
del canflicto, percute desitja esadentment un estat de violencia
que determini declaraci6 d3

l'estat de guerra, que eta ele..
ments patronais creuen convenient per als seas interessos.
S'afegeix que he. presentat la
dimissiö delegat del mtnisteTi del Treball a Barcelona, doctor Algana, prr considerar-se

apassionat. NI un adjectlu meLa declaracI6 valenta i
feta per En Bassois, al comen- gest, ni fombra d'un personapaleta del Seu informe, produl ' lisme. Feta la declaraei6 de fe
al Tribunal 1 al púlpito una vi- política, entre l'orador i el tenia apareix immediatament la
vissima impressid.
"S6, senyors - digué el nosa distancia que tot advocat que té
suficient elegancia espiritual
tre amio - que em dirigeixo a .
hornea de dret, a 'horneo aves- i una noci6 exacta de l'oriol posats a judicar els Sets i a apli- sa entre ell i l'afer que defena
_
car-los una qualificació jurídi- sa.
ca preseinclint de les circumsLa pan" legal de l'informe
túneles personals i ideolbgiques (l'En Bassols, l'exposicid deis
dels allegants.
"F.s per aisó que en venir a
dir davant del Tribunal Suprern
d'Espanya que Acoló .Cata.lana i
el senyor Rovira Virgiti no
sols sostenim un nacionalismt
radical 8in6 que admetem la
citut i la conveniencia del separatisme, trae la seguretat que
aquesta declaracid terminant no
ha d'influir en la vostra ruso,
lució."
Aquest exore!! breu sincer
fou eseoltat amb un respecte
profund.
Els set .magiStrats del Tribun
nal abandonaren la saya habitual letargla i el públic - pe-1
rirdistes, diputats electes que
esperaven el seu toreo per informar, culvocats, arnics deis
candidats, curiosos d'aquesta
mena d'actas - palie "con-.
naisseur" 1, per tant, difícil de
seduir. dona mostres d'una evident espectadd.
El senyor Bassols explica seguidament la situació etlectoral
de Barcelona; l'interes paralal
de la Lliga i els radicals en
ofegar la candidatura d'Acoló
la consurnacid del
pacto electoral da Sano.
La paraula d'En Bassols, ara
desapassionada. precis,a, rasa
pon .perfectament al seu pensamear. El to es esplemlidament
adequat a les eircurnstancies
del !loa 1 del tema. L'emoció po-.
sada en fer la terminant decla-

motius que invaliden l'acta de
l'iglesias es perfecta. Tothom
se'n dóna compte, 1 quan el
nostre amic acaba, en els ulls
dala oients hi ha aquella lluis.i
sor joiosa del públic seduit pe/4
la paraula de l'orador.
L'Iglesias duia preparat el
dise espanyoltsta. Ell havia
peneat de dir que En Bovira era
separatista, per?) nora Basei
sols ja ho havia dit, la revelal
cié no era certament sensaclo-1
nal. Tantmateix ho digué i traca
, th. de "vírgenes locas del sepai
ratismo" als hornee d'Accid Ca,
talana. Després del diseurs
rä i elegant d'En Bassols, Piral
forme de PIglésias, que no disi
tingeix prou be el to que asen]
a un casinet radical de barrial
da i el que es propi d'una sala
d'audiencia, quedava inadequal
i lamentable.
El Tribunal Suprem, Fan
sembla que ha donat la rad sl
l'Iglesias. A ningu r.o ha astral
nyat,
La vil maniobra de Sans
estat, segurament, sancionada
per la primera Sala de Justfcla
espanyola. En Rovira es queda

racia comenaament, desapareix i en entrar a relacionar els

fets els discurs de1 nostre
resta netament objeettu, desLIME QUE CDMPREN MENYS ENCARA 1

Al Pueblo Vasco En Josep Plaria
Salaverria, en una de les seres interpretaemns tendencialruent paradosals,
tuació d'hnirn del governádor, parla del ceA especie de Fromat. Conque després de les repetidas pe- fessa, d'arribada a l'arfa, que el (has
ticiona a/ Govern perqua el re- ri que ma l'ha interessat es l'Artion
levés del cärrec, torna a insis- Francaise. Confessa, a la regada, i fa
tir, desitjant per-ho arnb da- béf que acuesta sera dileceiä no a oriräcter irrevocable.
ginal: 1..".r7,nn d.n I nacionalismo inteEl Consell entant, que essent gra!, a horas d'ara, Os a mana dinnomcorrerla l'actitud dels vaguis- brablis persones eurerees. Salaverria
tes. que no han produit cap ala ' aprofita l'artiele per Usar ditiehmbieadarull i havent-se ofert a quia ment Maurräs, heme de voluntat i de
circulen els carros cense ruar- fe, gran polemista, etc. Pera Macarna pot aliar el Govern a ela, en non/ dels eepanyole, culpa a
estat d'exeepcie.
Charleg MatirMs del perjudiel que inA mes a més, els mateixos volunticiament els ha portat. Hen's
els seus nieta:
obrers si sedls poses en un ter'faa simiesca cona:cid Imitativa aeig
reny de violencia. anirien a ella,
clunaeionalistes catalana a'ha apederat del
i cal evitar-Va en be de da
gest, de l'actitud de Malea Maurrúr,
tal.
a Hareelona hl ha un batd-bull da
Fas procederh a substituir a
l'Algana, i quan al governa- ganta miniZ,tiques que. cursis t,,ralad
aquesta cegada, apliquen amb setiosidar. ea il0Ph Int ved ele con fian_
;a al president del Consell per ' tat el sistema del gran eseriptor a les
que eerqui la persona que ha petites reirinclicaeiens del sea petit nacionalisme."
ha da substituir-lo.
s'ha pres ario més ame].
Agraino, «un a nacionalistas. els Mota
gentils de sintiese, eumi, etc., que la
ploma exquisidlesima d'Ea Salaverna
ens dedica. Eul perructrä, perN una
ELS MAS JAPRNESRS
observariö que potser modifica e5Sen•
eialment el seu eriteri, que liumilment
La premsa japoneoa - cscria el
atrevim a exposar-li. Es cert gua
"Temps--é3 una importaciú europea
a Barcelona, iliguent a Cdtaluoya,
i el; primeis diaria que aparegueren Iditurrlis CC popular. Tanuniteix uses
cinquauta
en a.quell pa:s fa coza
que Eu Morenito! No es cert, pera,
Ni,,,queren en Ilurs prirmrs ternps
que els nacionalistas CA Isalguin da la
en miserables condicions financieros.
Feva doctrina. Fonamentalun,nt els naUn ¿inri japonés deis prinicrs que sor- cionalistes catalana ea trotan' "opatiran, fugué, durant des aras. dos única F3t3" a la doctrina política de Filiassubscriptora. Els diaris més importants te° escriptoe procruital. Cons a me.te$071.ien an miadia i eren distritic l'ha aroeptadit un grup se:erte,
bets per uno repartidora qua prctuaN a principi el majar nombre s'bl triaba
tranquiflament el 18 a cada casa, acaen enes:cid.
tasca a entrada de fose. Filia
bant
me aniat horn pot afirmar que moho
i tGt. hom supom que a manca de redeis admiradora incondirionala do
partidors, els naveixas redactors cura- Mancrhs a Barcelona s'han ailunyat
vca de la distribucid a domicili. Es del nacionalisme catala. per a kinnd'cneít de la guarra al:lo-japonesa que tar-se espiriturdment ala cspanycls-el pob,,e, comenca de seguir atnb inte- entre els quals Salaverria-qa? irnjrés les peripécies de la Iluita per init- tant sirrieseament Usarras ea debat,
iä dc la prerma, i avui els diaria japo- en la cursileria d'aplicar Gel iiide,na
nesas gaudeixen d'una gran influén,..ia d'ariNext eaeriptor Eepanya per rota.
sercint el po'.,le en la seca Iluita contra
Intre el moldee renimen: Je reiri ndi, a.
eis "elan", aixO H, contra l'esperit r - cid naciona/.
parlamentaris
(45
contra
accimari i
corrompes, i ha eadavingut Faeneguarda de la cleilitració. Avui els ciutrama, aut.'mmi. L'estragar la "Dai aca" al EE. 111,
tadans de Toquio,
bus, etr, devoren diari preferit.
una mica. a desgrat dels conservadors
Washington 27.-Cinc Governs eumie deploren tarta de ;M'ende d'in- ropene, entre ello el d'Espanya, s'han
prernta. El; periodistas estsn trilla en
dirigir a Ilurs representant a Waspsmxiacions poderoses i estan
hington en demanda daclaraelons
dc llar influencia. La caigudt del
Gabinet Katzura, per exemple, asscuya- sobre la Ilei per la qual queda prolik Ilur victória. Ele diaris al Jara són hibit que as portin begudes alcoh6lia7a 85n, i les reVistes 1.8p. El
ques a bord dele vaixells estrangeri
acredita,. deis diaris japonesos Pi el
que lacio escala en ports nordanica
Toquio,
1
que
5urt
que
A111,0
,
Cioi
ricans.-11avas.

fracassat.
Altra de les causes és la si-

tira Saco° exemplars;

Suprum

sense representació parlamen-4
Unja. Li passara el mateix a al-j
gun candidat de la Lliga delsi
que tenen l'acta protestadai
deis que "treballen" desespera-i

dament a Madrid per salvar-la
Temo que sf. I ells, en lea
casillas complicades del "tinglado' madrileny hi deixaran
més d'una acta Sea guanyada-tan ben guanyada cona la
d'En Rovira-la seva dignitat
de nacionalistas f do catalans.

.
dESTI'd DE L'OPI
Horn sap que el Govern deLa Estats
Cuita, tot i no essert mernbre de la

Societat de les Nacions, ha cansentit de participar als treballa de la dita
S. de N. al si de la Comassi6 de l'opi.
pium.
Una itnportant delegaci6 &la Estala
Unas és arribada, un d'aquests dies, a
Ginebra. La preideix el senador Porter, president de la Comissió d'Atara
Estrangers. Una primera reunió de la
Comissió de l'úpium va tenir
jous passat al m'AL Horn din que la,
delegaciö americana desnana la recluel
cid immediat de la producció de l'o,4
pi en el, paises productors, que scItn:i
Gran Bretanya, Titrquia i P'ersia; i
reducció de la produccia de la eocaiaa,
aL9 paisos productors princiuals, ques
sbn Pera, Bolivia i Holanda.

La situació a Europi
Continua creixent el movImenA
comunista a la Ruhr. Es calculss
quo vaguen dos mIlions de ml..
naires deu mil metatlúrglos.
En algunos locatitats la vaga ea
general i matataes oomunis-%
tes s'entarreguen do mantenln
l'ordre I obllguen als
oiants a rebalsar el preu de leA
subsIstnclos, A chancea hora,
un telegrama dc Berlin diu que'
patrons obrers han arribat a,
un acord, coacedirrt Ola primera,
un augmcnt do sou do sls MIL
... ....mares diaria.

Els allats s'han Ineautat de vul.
tanta mil mIlions de mares pa.
per do la sucursal do la Relchs.
bank a les reg:ons ooupadss.
Continua a Berlín la confeccló
da les novas proposicions alemanyes. Es dlu qua Cuna es
proposa d'orerlr cinquanta mll
mIlions de masas or que sortlrion dele propia reoursos d'Alemanya, sonso necessitat ds recerrar a oap empresti:: estranger.

A OrInnt continua la mateka e!tuació creaea per l'acord grecoturo da dissabto a Lausana. Ela

pera, es resletelxIn a
(tonada, leo indemnItzas:ons
les 8301C17..iS estrangeres I ttIxtb
ha parta". una diseur.sió en la
qual lsmet paixa adaptat una
posloló equivoca que fa pensar
en una hatagitat mes de la detUrcS,

legsoló Aquesta
qüestI6 houra, donas, d'esser
estudiada mas detingudament I
alxä retrasearit, sl no dificulta,
l'adveliment do la veritable pau

a
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N'Antoni Areelsguet i ladaialch, secretad de la Scccie de Propaganda
del Centre Autonomista de Deprndents
del Comerç 1 de la Indústria dedicaren am.b mmtiu de deixar rl Secretariat
de l'entitat. en la (mal distinnit
per .zu boa zel i activitat.
L'acte, (luz transcorregue regnant - bi
la cordialitat 1 l'afecte, final:da amb
sentits parlaments que els companys
de la taatrixa dedicaren a l'heme-

Casa NOU.. Ferran, 30,
eglesia Sant Jame.

.10!ES V

LANOVA UNI0,6

VANOS Peruell de
Non, Ferrad 30, junt

Joventut. Casa
esglesia Sant
Jaunie. Descompte per dotzenes.

Amb motiu de la mor d'En Fcliu
Pinycl Pere-Anton, encarregat
dc la direcció de l'Agencia de Negocis els seus fills, En Manuel i En FePinyol (Carrer de les Corto (‚ alalanes. m'un. 640).
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RESTAURANT OIOVAI.
taló de Te
rada dm lo dansant n1,• n 5 a 211
de 8, 1 dinar O l'americana, d?
9 a 11.
A conscqüencia d'una caiguda. F rancesca Alartine, Catli, de 43 anys. es
:rema la vorta 1,'0querra.
El id
del

ecurregué al carrcr de l'Ani

Teatre.

EUEREs

oar tslc

N

CAMISERIA
FITO
iaunie 1. núm. 11

Bastons arm. ,:ans JACS,
rd527-3e5, exdus:us
d aquesla casa.
Gran baratura de przus
lernbefrieRAISSMOMV0022/11g)

temporada. Gran assortit a

preus sense competencia. Llorens Germans, Rambla de les
Flors, 30.
Els velas del carrer de Torres i
Atan: han dirigit un raoradissim decdtr.ent al senyor alcalde de la nostra
ciutat, demanant que quedi :eme e f

Imperiar...

LIQUIDO un
calcat de senyor. de colc'
tabac i negro. Sabates de (nr'..
de

rents models, de senyora,
xarollna 1.' l cicnaol a. T01.

16 PESSETE8 PABELL.
VERA
Talle: de Cal t • at LA
TapInerla, 29.-B8rcel09s
14

Meiga: agrega' deis Hospita l-5 518it3 "
ris. Gola, Nas I Orelles. Consia ex
je
a 5. Consulta econúmica de 1,2 a 2 , n'a, de les Flor8, 4, Pr

de Li obet

porta 29 de Maig de 1923

LA QUESTIO D'ORIENT

Als Estats Units
-o-

ca reC011 g 'il la illilemiliinciú paró Turtilli3 no l'ex1Qiii

Eis Merfulys 53ifietes

jaca. 28.-El delegat tire Ismo.
leeej ha visitar aquesta nit les delepaioas ailades, representant el desig
egefaar rápida/11cm a una solució de
Çaent iOnS que estan en litigi.-Ha•Lat:
5111.1 . .-Segens les bases de fa• greco-turc, concertat dissabte,
Geeea reconeix en principi el dret a
eeeranizzacions en concepte de reFaciors. pela!) Turquia renuncia de fet
i ota demanda d'indernnització.
E! rag fica la frontera en la regló
Karagach, i. per últim. Grecia i
erreeia es restituiran reciprocarnent
• es vaixells capturats després de
•icroisnci de Mudro&
cornite financie:- celebrara sessió
r:al el prbprian dillims per a regialacord.-Ifavas.

laeazie.a. 23.- Els jurisplirits estan
eeeet en l'actualitat les clausules
coattireiran Vacord greco-tira a
;objeCe de dorar-li forma legal.
Israel Paixä ,al qual eis nact)na!al .117C.S refrenen durament d'haver
peca: te: esperit de conciliació massa
sha negar a fer dec'raraciore de

ap ciaste.
La delegada!) grega es mostra satfsla del resultat obtingut en la sesii del dissabte passat -Hayas.

E:S COMISSARIS D'ANGORA,
FAVORABLES A L'ACORD
Ceastentinsable, e8.-Comunica leki;ecia Reate; que el Consell de Comisan gene rals cFAngera sembla barere prenarxiat en pro de Eacceptació
re rcrrd greco-tare aprovat a 'tautau el 215 del corrmt.-Havas.

VENIZELOS ELOGIA A ISafET
PAIXA
Paria 28.-De Lausana transmeteu
següret declara:h). feta per Venizei2 als periodistes:
'Era felicito de lacord que acaba
.assegurae-nos la pau.
Yo Clis preocupen els detalle i, per
tarn-,, :e. el nombre Ce vaixells que
ateez.
restituir als tares.
La ;su és ten loe tan preció', que meregens sacrificis. Estic convençut
ii,: prd d'ahir reperaetira
nere. salare els treballs dz la Confecia, fan:Buz: la so y a ielid conclu,s cina Karrgatch. is a dir,
.• Irstació i ravali ...rnmediats
, ervitad de pas ene estava graIM de Bulgaria."
terminat fent
gran
• Paix&-Radin.

. Li GRECO-TURC FA RE1.

DE SIGNAR LA PAU
e3.-Deeprf:s dc l'aceed a club
.71 dissabte a Latas-aria entre
Tmajula, l'atmósfera ola acta° e renaix Imperança de signar la

S :Os :ate:a pera un problema espin6s"
Eis el de saber si Turepia deman.ati idee aliats que ecnunciln a les
:teee:e:ae.3 relatives a Ilurs nacional>.
Itatea ene Tueqeia insistirà per tal
tr! er el traca!: hi llenan en art! re ernpelant que els pagaments dele
rtzr.S Lis teradors turcs s'efectuin
seccessiu en francs francesos en
taP.
7:l'eres esterlir.rs a la qual cesa
Cd segur que
negaran els
Lees-Radio.

EE ELS QUE NO HI HA
,; :On. ,2, ES AMB ELS ALIATS
reesetetieohle. 28-No s'ha acaecier'r'. at-.-iaar a un acord pel que e!
, efer,:e a les garanties dedidides rels
ti remese:iris aliats a favor deis sbtee tE7 ergers residents a Turquia.
" p era que definitivarnent s'arribi
pau. continua tancat el Baile ¿ALa noticia de l'acord greco-tare con-

t:6I a Lausana, ha causar ger,eral
• B ELE r,AT TURC INTERESSA
Ee. R etT.VNIC QUE ES TIN EX
ELS INTR??.-3.9"^e3 DE P.TeLGARIA EN ELS
CA::VIS DE TERRITORI
,,GREC:A PROMET PAGAR ELS

SOFERTS PER LES SOCIETATS OTOMANES

La usaca. 28.-E1 delegar turc ha Iraralra cornricació a/ represenSant
'rany slr Horace dema: ?ie es tinguin en connote els inte•, os de Bulgaria en els canvs dz servan a operar-se a favor de

•

rt,t c,aira proms prendre a carece
paar1 sie renaeacions "¡PIS
11".7a soferte per les Societat ulemac ia hes
rucia Chi troben interessats
';:ea ls lia: s -Hayas.
CON F7RENGIA DE LAU-

R\

ts. TrnrR z(-) PrxrxriTY
PAS A LLURS MANIOBRES

Lau sana, 28. - Aquest mati

rh a r eunit el Comité financiar.

t• e4bran t la Conferänca una
IMPorta ntissima reunid.

g eneral Pallé an
' ..)18 el !mallete llegf tina nom
eXP03i"
e4 e n a qua l es manifesta que
d 'alguees deliberaciors
Itov erne anats han arribar
ea replet accord per a no
'.4arliar a Turquia els 15 rni-

llene de n'aires turques or que
hay:en dernanat en el projecte
de tractat primitiu.
El representara de França
pos de reaten el caràcter
d'aquesla concessió i els
sacrifrais que fan els aliats en
benefici de la pau en el Pròxim
Orient . Ama aquesta concessió
corresponen els aliats als sacrificis fets per Turquia en berief tei de la causa de la pau.
E genera Pealé s'ocupa despräs deis bés deis estrangers
residente a urquia i diu que els
dits Mire han d'eeer resttuits.
Ei delegat turc Ismet-Paixä
fa després Os de la paraula, felicitant-se de i'arttud adoptada
pele aliats. del sacrifici que roalitzen en benefici de !a pau i
diu que nd'aquesta manera les
coneessions fetes per Turquia
1 les que fan els aiats esteran
en corta manera equilibrades.
No s'oposa a la restitució dels
leerle dele estrangers residents
a iarquia, perä en eo que es refereix a la indemnització de les
seeietats estrageres establertes
a Turquia din que ha de consultar amb el govern.
El general Pelle 1 ras altre
delcgats anafs ineisiteixen sobre aquesta qüestió, però Ismet
Paixä reitera que no pot comprometre's de cap manera sense
barer consultat abans al seu
govern.

Es pasa després a l'estudl de
l'arranament 2-,reco-turc.
Ami) gran sorpresa deis delegats Ismet-Praxä demana que
ele bolle requisat. g no sacuara
earnpresos en l'acord del disahte presatVenizelos fa aleshores Os de
la paraula per manifestar la seva estranyela davant les paranles dismet-paix'a.Paraul e s que
semblen que voten dir que els
delegats turca tornin endarrera
ele compramisos que pa contriture el dissabte passat.
Els delegats aliats s'uneixen
Ft lee rnanifeetacions de Venizelos. perla Temet- paixà es maté
inflexible sobre aquest punt.
La sessió ha de suspendre's
tetase que ele delegats hagin
pres cap acord fPran solee
trainesta qüestió.
Actuaste actitud del delegat
litre ha estat molt comentada
en rh (-m'eles de la cinferianoi3.
En general S'estima que els
litre' o voten en realitat retrocedir en las rrancessione que varen fer el dissable pas.sat, sind
que ce tracta simplemet d'una
maniobra per veure d'arrancar
dels aliats les malora conc.cs•
tions noseibice.-Borlice
VN FINANCIER D'ATENES
DEIXANT VN PASSTU DE li-K) EILIONS DE DRACMES OR
ES TEN OLE AQUEST FET
CUT REPERCUSSIO A LA BORSA
Londres. 2S.-Cumuniauen deatenrs
que el con e gut financiar ateniense
Strabopulos h fut.:Re deirent un resala Ce 100 milMns do dracmes en
la dita fuzida perjudica non:armes
eseablirnente d'Atenes i cm que el pasft:r7 molt considerable, es tern eras
aquest f et sagni repercuseld a la Borra.-Ralo.
ESFONDRAMENT D'UN PONE
Bagdad. 28.--Cemunl q uen al "Monrmr" cae a Rrachf ly s'esfondra un
pont. caient a l'aigua. S'ignora el
no:abre de aletimeo cine hnn resultat
de la dita desgracla.-Havas.

LBS INUNDACIONS DE MESOPOTAMIA
Battlad. deebordarnent del
rin Eulrates ha pres graos proporcione calzulauese en 18.099 be threes
el terreny cenreat P.112 ha ostat
e

EL CENTENARI DE PASTEUR
ES CELEBRA A TOTA FRANÇA
París, 28.--El centenari de Pastear
Erre celebrat ahir solemnialment

tota la Franea.

El president 'l.fillerand presidí la
eolernititat a Arbois. on Panteur pasab la neva infundia. El president pronuncia una allocudió en homenatge
al gran bióleg i agraint a les delegaMona nacional i estrangeres Ilur assistencia a lacte-Harca.
-París, 28.-Davant l'estatua de
Pasteur te celebre ahir una cerim einia amb motiu del centenari del savi
frances. Per da y ant del monument
desfilaren nembroses entitats cientif,ques i culturals, dipositant corones.
A Arbole, el president de la República visitla la casa on va viure Pas•
teur i també hi bague una cerimónia
cenunemorativa davant l'estatua d'aquest. pronunciant discursos Berard
i Straus, ministre d'Higiene. Després
se celebra un banquet oficial, acabat
el qual el president M. Millerand
marxà cap a l'estació termal de SaEns, cm es reunirà arnb la seca esposa.
A Clermont-Zerrand s'inaugurà

LES REGIONS OCUPADES;
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Els alernanys mantenen als
Estats Units la flama de Huy
patriotismo ardent. Aixi, segons
una rerrespondäncia de Inchard Federa a 1-Echo de, Paria", han organitzat, bellament
i en gran escala una associació
Otte snas cralneat sota el potronatge d'un nom eälebre en la
hietaria americana: el del barai von Eteuben, general alemany qui en els monteras de, la
revolucid de les colònies amenearca contra Anglaterra,
prestä magnifico serveis sota
les ordres de Washington. essent considerat un herra de la
revolució. La sera estàtua s'eaxeca clavara. la Casa Blanca, al
costal, de la de La Faselte',
A tots ele Eetals [Mis, a tolo
els pohles, vales i en/tate, acreit
on les condieions es prest :na
l'organització, eis eiaitadaas
americans de deeeendimcia alcreanya . cona ells s'anomenen,
estar' inserits a la soeielal von
DE RUSIA
Strinben. Aquesta assoraació,
\ PERSECUCIO DEL MENXE- per bé que no lé mds entra de
VISME • m'afro enys d'exister.cia. és
Rige. 28.-E1 delega: de Moshou ha considerania proas podaroets por
ordenat l'afusellament de 15 mena: el-a- exe.rrir non influencia considetea ge,-,7g;anf., acusats d'haVeT facill- rable no pas solatnent sobre la
tat als anglesos informarions militare política interior del país, ans
lambe solme la seva política insecretes.
ternas ei ona I.
A Petragead han esta:: detingras

CRISI MINISTERIAL POLONESA
Versa:in, 28.-El florero ha estat
derrot at en la votad° relativa a la
conuessi5 de crédits suplementaris, p-r
la qual s'interessaven el president i el
ministre d'Afers eatraugers.
Acabat
teta els ministre, abandonaren la sain..-Havase
Vanevia, 28-A consegilacin del
rot de doseenflanra d e 1. -k5-sentiaai el
resident del Cense!: de minipstres, Sr.
Sil:ore: g , ha presentat la ditnissie al
prosident de In RepablIca, el nsal
ha admés.-liaras.
EL l'ARTIT POPULISTA AL
PODER
VITOS CAP DEI. GOVERN
POLOS ES
Vareevia., i28.-Ha estat erldat a
formar /lea Gabhee el 'rencor Vims,
!talen del partit populista, jer substituir el ministeri Sikershi. El partit
naclenal ne fermare part del
Gabicet.
S'afirma que el senyor Vitos confiara :a eartera estrangers al
sensor Sepla.--Reolio.

Acitiesta coraljusa enfila!, no

confessa obertarnent el sen fi.
Ofieialment, ha estat constituida per ensenyar als canina/ene
litmrs deures caries, el pa/1/nm is_
me. el respecto i l'amor a la
bandera esteleda, abs', L'aseociació creta que arriharä a comprendra ele 26.1100.000 de ciutadans anterienne de raen
manya. Adhue en aquests
ments ha eera infhna . ncia es fa
s e ntir fortarneut r ico del punt

de vista pedía le, i si arriba a englobar lote els clutadans ele raya alernanya. esdevindrä un poder irresistible en ele afees ecopolitice i enriele dels
Estala UnitS.

El programa d'aquesta soeie_
tat foil conelós el 4 do julio' de
1921, a Milwankse, la cinta!,

mes alernanya ei 'Americ
Aquest programa, parea. no alludeix la llejaltat, racica dels
componente de norganitzacht.
En la sera primera seeohn &mara d'estaban! tan "nou americanisrne" "V.amärica per a
tots els americans". La segaitat
eecetd &mana une notes política estrangrra a el colineal deis
artes del govern de Washington
per asarteurar-se que America
es eamperta irnparelalment en
la fannha de les naenens. Continua feral una errara ato obrera;
per snetenir aqueo! programa
politir i es proposa de 'canviat'
la constituri,i arab el fi de ter
cauro el President per mil jä
rui
d'un referendune
les promeses feios durant la
eampanya electoral. Cal re,-ordar que la societat von Stellberi,
haVirt Stistinglit la candi arttare riel ee oeor liareing, no es-

figud tat' 'e (record ell tantoet amir!et. progrutna ron arlOptat.

La semejó cine d'aquest programa os Una. PII.CPPga ti fono
contra l'imperialienie del Govern amerarla durant ia guerra,
ha conottripejet. lít l'invit e n; de
ilibertat paraula i de la l libertat de premsa i callara 1-incorne-tax" que ha fet. la guerra
pnssible. La seccid set demana
que la rentat histäriea sigui
ensenyarta a les ealedes pnan_
ques. i que horn hi roprengui
l'estudi de Valernany. Tdnib,5
dementa una enquesta sobre ele
°rime anaeagat dan la gran
guerra i els arranjaments en
que han entrat els EE. IX. res
secció 8 acaba dernanant la reVIATGE DE E. EIILERAND visad
del T rindat de Versalles i
Loras le Saunier, 27.-Dcs1irés de fa un elogi dels catorze punts
visitar I"Exposicid d'inclústrics de la del senyor Wilson.
regid, el president dc la República
Per a reconeixens meituastnyor Millerand, visita l'Hospital,
essent objecte de constante adatan- rnent, els membres de la soeielat eran Stauben palien al aran
d'aun al seu pas pelo carrera.
de, Ilur americana un botenet
A la nit presidi banquet, irganitzat en hencr seu, que tingué lloc camal! st. Aquesta insignia porta ale colore americans en tres
a la sala del teatre.-Havas.
cercles coneäntries, i, al mig, un
EL BANDIDATGE A XINA
disc negre, el qual, cenyit d'un
Pequín, a7.-A conseqüeneia del
cerda blanc, forma, anib els corectnt atare a un tren a Xantunz, el lors araeriearts exterior, els coros diplornatic ha fet saber al Govern lora de la bandera "del país dels
xinès que aviat ser à nomenada una avantpassats deis membres de
cornissid encarregada de portar a cap la societat i de Hile raea", com
una enquesta a Staoxlang sobre la diuen elle ardidament.
sin:adió militar-Hacas.
Aquesta societat s'és feta
rernarcer primer a Nova Von:
EL NOV DIRECTOR GENERAL
en felicitar Hylan per l'ordre
DE CORREUS ANGLES
donada de controlar els Ilibres
Lonlres, 28. - Etc. Worthington d'història escalare. Sis meces
Evans ha acceptat el arree de director després, el senyor Arnesgegeneral de Correus,-Radio.
bauer, cap de la societat. deEL FILL DE DOUGLAS FAIR- manä la represa da 'estudi de
BANKS ARTISTA DE CINEMA
New York, zfr.-El MI de Douglas
Fairbanks, que te /5 anys, ha debutat
coto a artiota dc cinema, amb un son
setmanal de 14,00o francs.-Radio.
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una placa commemorativa amb els
treball de Pasteur en l'esmentada
durar.
També sisan celegrat anälogues
manifestacions a Charleville, SaintEtienne i Lille.-Radio.
Be>ancon, 2.8.-En un discurs pronuncilt abir en un baques celebrat amb
rootiu cetenari de Paettur, el president Milieranci enaltí la ciencia i el
geni del coare-morat.
Recordà els anys que Pastear visque
en aquesta població, durant eis seus
estudie-Hazas.
París. 28.-E1 pretident dc la República. senyor Millerand. visita el Lleve i l'Hospital de Saint Jacques, a
Besançon.
El ministre de les regions alliherades
presidí a Versallus el banquet celcbrat
en honor dels delogals estrangers que
han estat nomenate per ¡asistir a les
eeeas de Pastear.
E aznest baneuet, l'esmentat ministre
pranuneia un disten. can el nual digne
que invhava a tala a lluitar en ei carrp
pacific de la ciencia , per l'esplendor
de les ptitries respactirm.-T-Taras.

gura centellan de mmaxevistes.-Havas.
LA cONTESTA DEI GOVER
BRITANIC A LA NOTA RUSSA
Londres, 2S.-La contesta del Cmvern britInic a la nota ra san lilas-oda por Tírasela ser tramesa a Mcserni
a marcaras de 1 orimana entrant.
re nota masa en la majcria dels
punta l'u stisfarteria a les reivindicaeionc del Gavera hriCanie, pere la divergenela (si completa rn ce que es
refereix a la Iiiestiel de la propaganda. El Govern anglm declara sobre
nquest T'out que la nota de Moscon
no el satisrit de cap manera.-Radio.
vAixELLs ANGLESOS EN
LLIBERTAT
Pull, 28.-Les antoritats del Soviet
han poset en Illbertst eis dos
porque, britimlos que havien estat
capturat, per dodicar-se a la /afean en
aigeies territorials rusasee-Ilaras.
GRANS INUNDACIONS A RUSSIA I SIBERIA
Estocolm, 28.-Despatxos de Masera., anuncien que han ocerrennt inundan:ene cn territeri ¿el Velea, espedialment a les ribes de Samara i
Bielaia. La citat de Bostuk hart (pedal isclada per les afeiics. Tumbé
e4th amenacada la cima s d'Omsk. Han
sefort dceperfectes a causa dz los
aieües cent vint quilótretres de linf-a
férrea de Tachkent. Les perducs són
enormes.-Radio.
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l'alemany a les steriles
cines. El passat setembre, de_
mana ala membree del parla_

rnent britänie d'obrar una enquesta sobre la destinada, do-

aguditzat el moviment vaguista a la Ruhr. En diversos indrets els vaguistes han obligat
els ebrers a abandonar e; treball, produinese diversos incidents.
Segons noticies de Bachum. tota la
nit del dissabte hi hagué combats resultant quatre morts, tres d'ells comunistes, i diferente ferits.
A Duisburg i a Dusseldorf hi ha
tranquirli rat, perla els obren de les
fabriques de gas i electricitat estan
vaga.
La cireat de Galsenkirchen continua
en poder dele comunistes, que asseguren l'ordre. El Municipi ha desistit
d'acecinar els servais d'una polic:a

con/posta de aco mimbres de tots el;
partits. Els comunistes exigeixra
els comerciants rebaixin els prens de
venda, amenacant amb tancar los hotIgnes i incautar-se de lrs mercad:ries.
A Recklinghausen la majen part
lea botita-tics entino tancades.
A Heme hi bague collis:ons entre
els cemunistes i els obrare d'una mina,
resn'eant un mart i de> ferits greus.
La mina queda en 'pastel : del> comunistes.
A Wittcn va haver-hi nombresos
collisHaS arnh la peliciz. resuleent dee

inorts par pul: deis comunistes.-Radio.
ELS COMUNISTES REGEIXEN

ELS PREUS
Du>seldorf, al.-Regna tranquillitat
a Essen i Cldsen1Mchen. en le, mercadcries emitir:e:en VCM.Pra-se al preu
fixat pels co:r.unistes.
A Wittert continua la vaga general.
-Hayas.
ELS VAGUISTES ES FAN AMOS
VIOLENTMF.NT DF. 1.811; MINES
DE SCHAMROSI:
TOPADES SAGNANTS A WITTEN I A BOCHUM
Dusseldorf,
vegaistes
fot amas, fiel miela de la rinlf;iala„
do les mines Cl2 Schentrosk, daspr.s
d'un encontre, del qual resultaren uni
tnoet i das ferits.
A Wittcn un nombró.; grup de manifestante tingué una topada sagnant
amb la plicia, a ectreeiyacia
qual rasultaren des morts.
A 13ochuni els combats continuaren
duran: la nit del diumiege, multart
quatre morts. tres d'ells domunistes i
UPPAPPIPOS ferits.-Hevae.
CAP A L'ATUR FORÇOS

Dusseldarf,

vagnistes de

les fabriques d'electric:tat i gas han
rehutjat le> pronos:don> que sal; havicau fet per a reprendre el treball.
Es tern que hagni dr suspendre el
treball nombrases incanstries a cmtseqüencia de la falta de :arca motriz.
ELS COMUNISTES A BUCHUM
encurte ates
araueaa sitiant el quarter de bornhers,
Les force> de la poUta ilt guanyen terreny als vaguistcs.-I-Tava.s.
LA VAGA A DUSSELDORF
Dusseldorf, z3.-Et; sindicats socialistes han pub:jara una crida exhortant
els obrers a tenir confiança en els
CaPS sindicalistes PU ça que es refereix
a les negociacions amb ei s pa'ronr.
Les associacions cristianes da-irren
metallúrgics &han pronunciat contra
el movinicnt vaguista a la Ruhr.
Els obren del servei paii,lic 'talgimes slian pronunciat contra de la
vaga.--ifavas.
A DUISBURG PAREN TOTES
LES FABRIQUES
Duisbur g. 28.-A conseqüència del>
actuals successos ha cessat per cornplet el la-chal! a r totes les fabriques.HaV715.

EL MOVIMENT VAGUPISTA 'VA
AVANÇANT
Dusseldorf, 28. - El may ainent raguasta tendeix a guanyar els capo de poni ,

nada pels francesos a les tronos negree do la Ruhr. El ma-

teix mee. la societat van Staubeis celebrà un rniting Monstre per protestar de l'ocupació
francesa, a Madison Square
('Nova York;,. Aquest mfling

600 policemen asseguraren Vordre. El mere datrrer, un dels
ceps assenyalats de la von
Starthers entra a la biblioteca
plblica de Nova York denla:rara
que fos retirat un enriela que
relatava l'esforç americà per
reconstruir la biblioteca ale Lovaina.
En tan recent interviu del
mateis: Grossgebaner amb un
redactor del "New York Tribu-

no", ha declarat que els germano-aniericans desitgen una
influtracia politice per el bé del
pefs, senee pertänyer a cap partit i que (mellen que, fans i tot
des del punt de vista dele Esteta Units , seria tan daltabaix
per a tete l'aixafament d'Alomamaya per Frenen.. Els cura dels
inurilbros de la societat V011
-Stritiban ha dit tamlate ortrructi
raer lluro mares i gezrmuns de la

Ruhr, sotmesos a la dominació
francesa.

Els obrers cense feina i ele
Parte, 27. L. E1 -pree- Consell
ragnistes intimaren a quä pa- de ministras ha pronuneiat ast desressin de treballardes fäbriques : cure en un banquet al qual asaistiren
Pheonix.
elements franceses i belgues.
Amb aquest motiu ca produt
E.:1 rearer Poincare recorra novauna Huata amb la policia, a con- raen: roca Alemanya, q ue no exPeri
seqüencia de la qual resultà
-MenSilcapdysuteroimort Ura comunista.
rant la guerra, dilapida el d:ner ea.
Els obrera municipals 1 els coses superflues i realitz despeses aura.
del Gas i l'Electricitat conti- tuAries, pnsant-re ella mateixa, d'a,
nuen en vaga-Clavas,
gues7a manera, en la impossibilitat de
ELS MORTS DE BOCHUM
sollieitar, per eaTtjä d'empréstits. era
Dueseldorf, 28.-L'última nit recursos necessaris per a reure's
ha transeorregut amb trae
re dels seas deute., j
!rangua:tila!. en la totalitat de
L'arador posa de manifeet que tant
la cunea minera.
Frenen com. Bélgica es veleren en la
El total dels morts resultats necese:tat de precurar-se peajeras, rae
dele desordres que la nit anteper la qual ocuparen la coma de la
riel! tingueren Roo a Bochum,
4I ,3 deu, i de viri-i-set el dels
Re. ortlIt a contInnaciö l'obra que
ferits.-Havas.
ro/lit/oca ele soldats i englnyers trenEL GOVERN ALEMANY VOL essos i belgure, que no es retiraran de
In Ruhr atase a mesura que Alemanya
USAR LA POLICLa
vagi efectuant ele seus pagaments.
Berlín, 28.-El Govern del
" Ets se/n'u,. I !re a cesos-a cabl
Reich i el de Prússia diecutieen ahir les mesures a adreder d'ent el senrar Pa'neare-csperem amb
calma i eonSanea: tenlm en poder
per contrarrestar els dese,rtres
nostre earantitsoi, i, per ‚ene corresque venera produint-se a la conca debti Ruhr. Acordaren solli- pon ala nostres det.tors, i no a nosnitres, el t e r oferiments. Ells edn ell
citar del general D'igoutie que
peu,noti que la pediera dra seg at - ela que han do parlar."-Haras.
retas alenianya reprengui els :MUSSOLINI ANIRA A PARIS
sons ser :erg s en aquelles locali- l'AMBE Du ANTRA GABRIEL
IsANNUNZIO
tals an ardualment PSI• a probaEntran. 28.-Eatre els qui rodeen
Inil
seu funeionament.--Ha31ust'olini es masidera :watt probable
vas.
que aquert, després de la clausura de
MES DE 2.000.000 DE VAGUIS- la Carnbra, (art a primera de juay un
TES
eurt via t re per Stetita i vagi despres
Berlín, 28.-El moviment rea pantor ans quants dies a París.
quiera de la ensaca de la Ruhr
S'aos egura a Ca e n a raCo q ue Gaafecta en l'actuaililat dos mi- briel trAnnuazio pr endte ,,,art el dia 2
llame de rranaires i taras deu mil ale juny C a rcritruan'a ara.-nitzsda
ni e ta ii U egics.
Parlo atri li lorti Emiv-rmri ele la
En diferente ir‘e ets e'han re- aval de GcriTeldl.-Redlo.
gistrat greus xer e entre la noticia i. els vaguistas o eis obrers
)'ha i. ribat a un
sarasa feina,
senyati. no:nbres., acord entre patrons
dispare a Herneeamb un mart i
molla feral
anfilega peoEn tira
fluida a Wanne hi hague tres

ferits.
El periòdic "La Bandera Ver_
mella" denuncia '11 campanya
anti-comunista empresa pel
Reich i parlas deis preparatius
efectuats pels Govern de Milpera per a ha tramesa tropea.
Afegeix que si la situad() es
prolmiga, revellacions que
preelutran canvis profunds.Hayas.
1,108 AUTORITATS FRANCESES SINGAUTEN DE MOLES
MILERS DE MIL loNs
MARCS PAPEP, DEL BANC DE

L'IMPERI
Essen, 26.-Ainh rnotiu de

negativa oposada pel Peino do
l'Imperi da satisfor la demanda

de numerara destinada a I raerr!t d'ocupació, les auteritals
franceses slaan incaulat en el
dat establitnent de rredit d'una
suma que maja a molas malees
milions de mares papera-utta are,
80.000 MILIONS INCAUTATS
Essen, 28.--!La suma de la
qual s'incautaren les autoritata
franceses a la Reichbank cace deix CI P 80 tdil matarais de mares.
llevas.
ESSEN MULTADA
Dueseldorf. 28.--A la cantal
d'Esson li ha estat imposa la
tina multa de 50 milions do
nittfea•:, en comente de sanció

per hav,r-e fet allí nombrases
actos de e.abotalge.
Al dipòsit de maquines d Osterfeld ha estat iieseobert tan
ulins de
MR. BALWIN ESTUDIARA IMMEDIATAMENT LA QUESPIO
LES REPARACIONS
Londres. 23.-S'assegura en els cer•
eles poltties que Bal-iviu estudiara immediatament la dilestits ele les repareeiona i la seguretat de Frenea.-11a.
dio.
ES P1t0BABLE QUE ('UNO ornREIX1 50,000 MILIONS
MAROS OR PAGATS AMIT ELS
PROPIS RECURSOS D'ALE•
MANYA EN Er. TERMINI DE 3,3
ANYS
Benita, 28.-Es creta saber que el
canciller Cuna °retira arias cera a base de les negociaelana una suma dz
30,000 mIliona als marca or, amb l'eaperanea de continuar la distaassIO sobre
h . 2 reparaeions. SkbeadonarA les reventa proposleions relatives a la réris
de prestees interuecionals. Alemanya
intentara efectuar Els sets pagaments
anal) eis, seus propia recursos 1 donara
ten garantia la suma Olthnament fixada, la qual seria pagad en trentseinc

anya-rtadlo.
EL 81II3 - PREFECTE DESSEN
EMPRESONA'P I MULTAT
Dusselderf, 28.-El Censen de Guerra ha condemunt a eine anys de presa i den miLions de mares de multa al
sub-prefecte d'Essem autor d'una pro.
asta ofensiva centra la multa imposada a la chiten de Ketewlg.-Radio,

obrers

Berlín, 28.----I.Tha arr:b.st a un acorrl
mire patrona i obrera iepecte dels
s.rlari. a lo Rathr, augmenrant-se ele
jornala ea s's rail mares per dia.-7. 1TaVar.

ELS INDUSTRIALS I LES GA1:
RaNTIES FR.- E HAN DE SUMINISTRAR Pe:Tt LES NOVES
OFEllES DE REPARACIONS
Beinia, 28. - Nu s'han fet
pCiáliques :ies condicions exigides pels induetrial3 per a les
garaaties que han de suministrar per a les noves ofertes de
t'epa/etc.:0ns als aliats.
Deepres de deliberar amb els
induetrials, el canceiler ha cebra ale rapo de partit del Reichs
tag i reluil a ctiverees personalitate del rna'..a bancari.
La gean indsielria ha Hiurat
al Genera un Illersitarandum sobre la pac!'teipació de la indiasfria en la cines:ad de :as reparaeams. en \esta que e:e secialistes han calIceatt en pinruer
la incautaciá vaiors reals.
Es tracia per part de! Gavera
ale coima:liar aquestes reivindi.
tetelone amb les garanties ofer-,
tes per ,a Induetria.-RacLo.
Bernias, 28.- El canceller
s • ha entreV:stat amb els
grane industrials traetant de la
räaida realttzacit', de les gamot:05 mes neeeesäries, entre les
qua:e fletaren ies de la p .:, piela indaistria
le5
lat
de l'agricultura.
i
Los obl ; gaceems que en tot
eras s'assainnem. ho serien vera
l'impeei a ea aml; referencia als
esta:, ce:entere.
Els indastr!als ver la Ilur
pare demoran e t i supressió de
a! e- requises i ineautacions i

,ple ele estats aleananys faeln
productves llurs prbp.es PMprsee, amensificant el tretan
a ataos CPC3.
El canceller Cano consultarä
eis capa detls diferents partits
politice i eIn directora dele dia ersos sindicats.
El Conse ll de ministres es reunirà deenä, dimarts.
Entre les mvsures en projecte figuren concedj• eIs ferrocarrils a la indnstria, alar cura suprimir la jornada
ale vuit horese-Ilaves.

LLOYD GEORGE CENSURA
EI.S GOVERNS EUROPEUS 1
PARTICULARMENT EL DE
FRANÇA
Londres, 28.-Mr. Lloyd Georges,
rarlant dies enrera de la situada
mundial, censurara eta Comercia europeus i en particular el de Franea.
condolia que Alemanya no tingui un
segun Bismark per aidar-la a gemein
les seves ferides i aittecar-se de nou.
Ahir, parlant a Edinburg, mostrl
l'ex-president del Consell un pessimisme encara mes profund.
Digué que ni 21nglaterra ni les mitres nacions han sabut aprofitar
lliçons de la guerra. Tot va de mal
ea pitjor. Les gran potencies es miren les unes a les alares amb recela i
Cali. Obren de mala fe. Termina
Lloyd Geoge exhortant els Governs
a respectar les neis triorals,-Radica
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LA SITUACIO DURANT EL DIA prés de la contesta dels patrona
carretera i s'acomiada de nosD'AHIR
Durant el dia d'ahir la situa- altres.
totes les afirmacions
'CIÓ segui essent la mateixa del; delMalgrat
governador, sembla que la
dies passats.
reunió d'anit era preparatòria
Segons les notes oficials, van
decisió extraordinaria,
sortir 29 carros menäts per d'alguna
que molt be podria resoldre's en
:guardies de seguretat per tal de el
Consell de ministres que ha
recollir les escombraries dels ele celebrar-se aquesta nit i que
'carrers. Els carros van distri- podria ocasionar, per tant, un
lbuir-se de la manera següent: canvi en la situació general de
al mercat de la Boqueria, sis la enana
'al del Born sis a la Revenderia
Central, sis a la Plaça de Pa- CONFERENCIA_ AMB EL GOVER N
:au i cinc a la Playa de Medinaceli.
Diumenge al vespre el capitä
En la tasca de recollir les es- general senyor marques d'Escombraries hi ha empleats 61 lidia celebra una conferencia
guàrdies de les dotze diferents telefónica amb el ministre de la
companyies que integren el Cos Governació. posant-lo al corde Seguretat.
rent de la gravissima situació
Als molls del port van treba- de Barcelona.
llar 310 obrera descarregadors
EL MITING DE DIUMENGE
de la germandat de Sant Por,
Els vaguistes del ram de
Pescador.
A les estacione l'atur segueix transports eislebraren ahir un
essent complet. Solament son miting al teatro de la Marina,
descarregats els periedics ami) di" Barceloneta, assistint-ht
gran nombre d'obrers.
carretons de mä.
Els oradora donaren comple
El transport de farines des de
les fàbriques a les fleques es de restat del conflicte. acorféu amb camions de la Inten- dara persistir en la vaga.
Un altre aeord fou el de no
dencia. menats per soldats i
permetre la circulació de carcustodiats per guàrdies eivils.
retons.
AL PORT
El mitin g va acabar a migdia,
La situació continua invaria- eenee que hi haguessin incible: Els descarregadors de la dents.
Germandat de Sant Pera Pescador continuen treballant, esti- UNA NOTA DEL COMITE PE
VAGA
vant-se les mercaderies
"Solidaridad Obrera" publimolla i magatzerns. A la nit del
diumenge. a causa de la pluja, cava en la seva edició dc diues feu més sensible la manca menge la nota eegüent:
"El comité de vaga del Ram
lsneneerats per resguardar les
de Tranenorts veo amb desgrat
Mercaderies.
. El tràfec d'entrades i sorti- aquest al-Ms de la tisteräneta, de
'des de vapors ha disminuit sen- la benvolença que snia vingut
'siblement. en particular el que tenint per a la circulació deis
fa referencia al tràfec carboner. carretons a mà. els (mala en
.Amb tot, cap dels vaixells cor- lloc de limitar-se a carretejar
reus d'ultramar, l'arribada dels el mes indispensable, perque no
(piale havia estat anunciada, ha parin en Flurs quefers els Iredeixat de fer escala al nostre bailadora estranys a ja vaga,
port. Els serveis fiaos de Ba- tendeix a substituir el carreteig
lears, Valencia, Cartagena, et- de tots els generes que es trascétera, continuen fent-se nore Iladen comunament amb els carros i camions; atxt mateix parnalment.
Per part de la Duana i de la Ea amb els vehicles que circulen
Junta d'Obres del port si'm do- per al transport de peix, caras
ous, pa, ferina, etc.. els quals
nades als consignataris
tota mena de facilitats per amb aquest pretext, serveixen
als
l'estiva de les mercaderies
ja per al earretelg de tot el que
espais de molls que hi ha 11M- els ve bé. El (tontita de vaga
no ha estes ni ampliat l'acord
res.
CONFERENCIA ENTRE EL GO- respecte a aquestes limitades
circulacions. Per tant no alleVERNADOR I ELS PATRONS guin ignorancia, ni provoouin
El diumenge al metí van con- l'exaltació dels vaguistes amb
ferenciar amb el governador el . aquesta obsersäncta, puix aquest
president de la Federació Pa- comité no pot fer-se respontronal, senyor Molina, i el del sable el que pugui ocórrer. i
träfec rodat senyor Comas, els es creu en el deure d'advertirquals li van exposar la impos- ho públicament per evitar el
sibilitat de variar l'horari del que pugui succeir."
port, entre altres raons perquä
I afegeix:
introduiria una pertorbació
"Per a denla, l'atur està pregreu en el regim industrial i vist en idèntiques condicions,
comercial de Barcelona, sense sense estc.ndrül a altres seccap avantatge per a ningú.
ciona; pera cense limitar-lo
Davant d'aquesta resposta, i tampoc i, segons reIereatities,
en vista que no hi havia ja cap extremant la vigilancia i
mitjà de solucionar el conflie- dint en tot el que sigui possite, el governador va proposar lile la circulació d'alguns carals amos que sortissin el di- ros i carretons que transiten
lluns, i amb aquest fi els va cense •autorització del Sindical,
oferir tota la guàrdia civil i fent infracció als acords de vaforc a de seguretat que necessi- ga, i, per tant, traieid a la cautessin per tal de poder treba- sa obrera,"
llar. Els patrona no van contesCOACCIONS
tar, assegurant que ho farien
ahir a les sis de la tarda.
En diferents indrets de 1 a
En efecte, el governador rebé eiutat ola obrera encarregats de
ahir, a les sis, un avis telefònic la neteja dels carrera es velecomunicant-li que els patrona ren sorpresos per preseitcla
no estan decidits a surtir al de petits grups que prenent-los
carrer amb Ilurs carros.
els carretous de ina el boleaSegons sernbla aquesta res- ren, eacampant altea vegada les
posta fou conseqüència de
escombraries recollides.
EL GOVERNADOR NO MAR- UN ALTRE DONATIU PER ALS
NA... CAP A MADRID
GUARISIIIS QUE RECULLIN
Ahir, durant tot el dia, va
ESCOMBRARIES
circular la noticia, que donä alEl governador rebe dissabte
gun diari de la Mi, que el go- un donatiu dr; 500 pesad t es d'un
vernador marxava cap a Ma- senyor que va reservar el set:
drid, segurament per a no tornom, per als guàrdies de :n'ennar. Segons sembla, el governador havia de marxar ahir el retal que fan la recoillitla descmbraries.
vespre (encara que ell va de L'HOSPITAL DE LA SANTA
perä a maja luida
mentir-ho), però
!robé un telegrama ordenant-li
CltEU
la suspensió del viatge.
El director de l'hospital de la
; Va arribar-se a dir que el se- Santa
Creu ha dirigit un ofici
nyor Itaventós anava a Madrid
al governador civil debanant
.a dernanar quelcom que li fou que
se ii facilitin carros per
concedit o promès per telegra,ma i que fa referencia a la re- retirar les eseartibraries que hi
mesa del comandament a l'au- ha co aquel! establiment !maletas
.Soritat militar.
El governador ha donat les
El cert es que a les vuit (lel
°mires oportunes perquib aquevespre entreven al despatx del lla
petició sigui complimentada.
governador Pi capita general
.senyor marques (l'Estella i el EL TINENT D'AL;CALDE DEL
president de l'Audiencia senyor DISTRICTE V ALS VEINS DE
Alvarez Vega, conferenciant
LA SEVA JURISDICCIO
tots tres durant bella estima.
El senyor Vilaseca, tinent
Mes tard van entrar-hi
periodistes, i algú d'ells Ii féu (l'alcalde del distriete V, ha pres
algunes preguntes, i el gover- les següents disposicions:
"La present situació de la vanador negà rotundament SI que
' bita referencia al viatge. En ga del transa rodal impitileix
recollir
les escombraries dipo'quant a la visita del capita general, dignó que era purament sitades davant ces earificis; a fi
particular, i en quant a la del de poder aconseguir la deguda
president de l'Audiäncia, feu desinfeecid per l'Institut
.remarcar que eren molt amics cipali d'Higiene, aixi com per
poder-les retirar amb tota ra.feia anys.
—Tornaran a veure's vostès pidesa el dia que sigui solusio,tres aquesta nit?—li pregunta nada la vaga de transports, el
que sotascriu prega amb gran
Un rompany.
—No ho espero pas; jo vaig interes a tots els residente en
Portal de Santa Madrona, daal Poliorama a veure comedia.
—I de Pestat de guerra i sus- vant el carrer de Montserrat;
Portal
de Santa Madrona, dapensió de garanties, que hi ha?
—Res absolutamente
vant el carrer del Cid; Est, can-.
de la Rama
El governador ens parla des- tonada al carrer

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 28 de Maigda1923
1. SITIJACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
7 DEL Al ATI.—(Obaeraociona d'Europa, Nord d'A/rica i
tldnfir, rebatir, per iclegcatia arase tila):
Regim anticiclònic a l'Atlàntic Septentrional. des d l lsMedia fina al SW. de Canarias. Les bailes pressions
al Baffle i al Mediterrani balear. Plou a la Gran Bre..
tanya I a França. A Espinen el rel ea ndrol a la meitat
septentrional, particulrment a les costes del Nord.

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES
DEL siaTI.—(Observacions e la Xantra meteorológico
catalana comuntratien per eete(nn):
Cel seré a l'interior i alg una ndvols a la regid matera Els veas eón flanes, dominant els del quart quadrant. Ha
nevat a la Cerdanya, al Pallare i a gran part de l'alt Pireneu.
Les temperatures han baixat notablement, fine a ésser
la mínima de. 4- sota zero a Puigeerda.

LA MUSICA
AMICS DE LA MUSICA
Veu's aquf el programa del primer
rioncert d'orquestra de la serie de tres
ene avui, dimarts. a tres quarts de
aeri de la nit, donaria al Paula de la
Música Catalana l'orquestra de l'Assodacia d'Amies ele la Masica, que dirigen el mestre Francesa Pujol:
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faje.
,e
la del

identificant-se ami) l'anima de
se.a.
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o rgai
,i airtz: p,d4r
hr°0mrfisa
nntgGeg
ra euieene
se cloimtridibugnaai,:apatui;b.

ci6 dels que porta celebrat,.
Nardos

"Comerte" en re majar (primera elidid), instrumentada per M. St e inberg), Phil. Etn. Bada
"Xacona" (primera audiei6), instrumentació per M. Steinberg, J. S. Bach.
IT

8. VENTS SUPERIORS A BAECELONA.—(Sondat gies ae fattnoareto lila re , jlr 7 gai
2."4.1. 500. 1000, 0000.
Altitud, metros:
SW, SW, WNW, SW,
Direcció:
7,
10
1,
Velocitat nutres per segon:
1.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVEIISITAT DE BARCELONA
Hoces d'observació; 7, 13 i 18 atores
Barameire a zero i ai nivell de la mar: Ml i d. 7G2'7,702'S. — Termdmetre sec: 14 . 8, 157, 151. — Terraametre humit: 13 . 0, 120, 1 22. — Hurnitat lcentessimes de saturaci6): SO, OS, 76. — Direccia del vent: SW., SSE.,
SE. — Velocitat del vent en metres per scgon; 1, 5, 3. — Estat del cal; quasi rapar. — Classe de navols: cirrusairaras, cúmulus-nimbus; eirrus-stratus, Cm:as-nimbas; cirrus, Fr.-cal:nulas

Ternperatures extremes a l'ombra
Maxima: 151. — Minima: 12 . 5. — 31fainia erran de terra: 10.5. — Oseillació termométrica: 35. — Temperatura mitin: 133. — Precipite:o:6 aiguosa, des de les 7 horas del dia anterior a les 7 hores del dia de !a data: 6'2
mi:favores. — Recorre g ut del vent en el matcix temps SSO quildmetres.

bla; Abat. Zafont. cantonada al declarem que no reprendrem els nostres [rebulle fina que te j an:Z:1okt l 'au'
carrer de Sant Pau; Placa
la Igualtat; Piara del Pedró; tornar al lloe del eual mai hauria
Riera BaiXa, cantonada al car- d'haver sortit i en conseqüeneia garanrer de 'l'Hospital; Amena, can- titzades les vides i els interesses deis
tonada al carrer de la Llealtat; industrials i obren , quedia resoites
Unió, davant de la font; Caba- tes les vagues subsistents ad)), en
nes, cantonada al Parallel; Ta- qiiebrantainent de la vida de ta nostra
pies, cantonada al correr te benvolguda
Sant. Oleguer; Angela, davant
UN TELEGRAMA
del número 4; Sant Rafe), canLa Federada Patronal de Catatonada al carrer de la Riereta.
Els agente de la me y a auto- lunya ha cursar el segllent tei,igrama:
"President Consell ile tu:ni:u-ros. —
ritat vetllaran perquè les disposicions abans dites siguin Madrid. — Federada Patronal iineara
complertes, i espera de la bona que sause cap confianca en ¡''ficticia
voluntat i zel dc tots els venia, les nostres lamentacioas. eleva una reque donaran la sova cooperació, gada mes a V. E. protesta pea; can.
a fi de posar remei a la situació llama repetid(' atempiats que diariaactual, no donant lloc a Pan:1- mear es realitzen, sense qae l'autori•
eacid de les sanciins establer- tat aconsegueni posarili termini. Motes a les ordenances munieie llas, president.'
pala."
RESUM DE LES DARRERES
EL TINENT D'ALCALDE DEL
48 HORES :: CAP A UN CANVI
DISTRICTE III ALS VEINS DE
DE SITUACIO
LA SEVA JURISDIOCIO
El tinent (l'alcalde del disLa situació ha empitjorat
tricte III, senyor Maynes, ha do- duna manera alarmant en les
nat ordre a la guardia urbana darreres 48 hores. Després de
perquè denunetin amb rigor els la reunió d'amos i obrers a Ca-.
veïns del distriete de ta seva pltama s'obirava una possibtjuriedieció que dipositin escom- ,Atat de solució mitjançant la
braries als carrers i llocs quo modificació de l'horari de treno siguin els destgnats,
ball del port.
LA LLIGA D EDEFENSA IN- I Aquesta esperanea es féu mes
DUSTIIIAL I COMERCIAL y , salida después de la reunió dels
dels elements que
La Lliga de - Defensa lnelus- • represeatants
intervenen al port, els quals
trial i Comercial, atenent
oferten
comenear
tasques a
conveniencia de plantejar 'tea do; quarts de set les
del tribal. Va
reclamacions oportunos, cons
fecciona una estadística dels eonaultar-ae il i assumple
perjudicis que l'actual vaga de obrera i aquests dernanaren que
transports i demos ata ocasionen se'ls fessin proposicions cortare
qual cosa van negara la ilustra indústria i corriere tes, a la
i al dii efecto restaran les se- se els amos, allegant en la reves oficines obertes, a ilispo- unid de dturnenge, al Govern
que la modificació d • hosiei6 de tots els industrials i civil,del
port causaria una percomerciante, de quatre a set de rari
torbació al comer: i que no pola tarda, dels dice feiners.
dien accedir-hi.
ELS ACORDS DELS PATRONS
El governador volgut obligar
Reunidos a l'estatge de la Pedem- als amos a que fessin sort ir Me,
ces Patronal de Careta/aya tes diferen- carros oferint-las totes ae±., forte,: associacions de patrons trrreters ces necessäries per garantir el
que constitueixen el Sirilicat Mitro- lechal', pera els amos no solaun' de l'Art rodat aeortlen:
ment no voten sortir, sind que
I b rimer.—Tenint en comide que ha en la seva reunió d'ahir ac er tren:, orregut amb exciés el termini que mitidaren als obrers anuncian',
públieament va assenyalar-se a's alares que es reserven el dret de prencarreters perqu¿', tornvssin a lucia res- tirenn d'altreS e
le S ma t e ixe s
'erijas !loes sense que aqu e sts ho ha- condicions d'abans .
gin realitzat, el Sinditat Patronal de
Per altra banda el capita gel'Art rodat declarar estar tbsempt de
ne",, di conferencia ditunenge a
tel reta/mame i per laut ea absoluta la n;t ami, el ministre de la (lollibertat per substituir els ediamtats vernació exposant-li la situaeió
oltrersnl, 01 personal que ,regur con- de la eiutat. El governador, que
tlavia dr sortir ahir eap a MaS,Z0121..—Q11n• si 10 els pateas ver- dais'. suspo a gu ti el v iat ge sobt areters catan disposats, dan ta altres dament i conferencia antb el caondas ho han fet, a prestar lcroo- pita general i amb el president
ualment serveis indispensa l des per al de l'Audiència. Malgrat aixa astranse. « d'anides de primera necea- segura que no passa res, pera
sitat en general i de quant faei rein- 1/0 dána (túrnate de cap gestió
renda a aubsistendea en partitoiae; encaminada a Carranjernent de
considerant que avui estere tus:bata de la vaga.
les garantir,, neeessaries !errare els Final/neta els nostres corres-,
esmentats serveis es portan a cap amb ponsals a Madrid ens asseguren
la ro:taima segurrtat que lenen dret que al iConsell de ministres que
n minim, alomen el prestar aquests s'ha celebrat anit passada s'haserveis fins que aquellas g,aranties si- via de tractar d'aquesta qüesguin un fet i se substitueixi ei poder till.
revolucionari i irresponsable tate atril Els obrers. com és natural,
11

aetua a Barcelona a eiéneia i pachim- no voten cedir i l'atur art proda de las autoritate, ' eonseienta de pagant-se d'una faisó alarmant
llurs &ores, no baurien fet iriatd6 de rlegut a la omites de primores
Hura principals atributs deixant-les a in:liarles a les fabriques, tallers
mana del Sindicat anic.
i obres i a reseassedat d'alguns
Tercer. — Considerant que Factual arlieles de primera necessitat,
conflicte que sofrenen els actuals pa- com el carbó, les narria. verdutrena carretera no es mes lile Un re- res , etc., i la farina que dififlexe de la situada anunala ,eie Iras matara aviat la fribrieaeió de pa.
vessen les Ores iudüstries subjectes
Afegint a Ud. aixa cl greu pro
a la tiraran d'un organisme eminent- /denla de la recollida da les esmera pertorbador i tenint en enrame combraries, agreujat ahir amb
que la solució d'ell tampoc slanifica- la prohibid(' que fossin
da el renaixement tle la riostra einst des pels carretons de l'Ajuntaa la pau itranquillitat a lile te dret,
ment i el perill, imminent que

representen per a la salut pública els gran munts d'escombraries apilados pele carrera i
en estat de putrefacció i fàcilment es comprendrà que la situació actual no pot durar.
Per aquests motius i per les
observacions tetes al comeneamena referents als darrers esdeveniments, creiem que les a u
d'acord arnb el Geiern,-torias,
hauran pres ja decisions eneaminades al restabliment de la
normalitat de la vida ciutadana,
ernpreant altres procediments.
I en dir aixa no és pas que
desitgem l'aplicació d'aquests
procediments, ans al contrari,
sine) que vielem significar la incapacitat i la ineptitud deis representants del Govern espanyol palesamerrt demostrada
davant d'aquest conflicte que
denigra i flagella la nostra estimada ciutat.

CRONIC A
SOCIAL
L'AIEMPTAT llEi GIUMENGE
DOS MORTS I CINC FERITS
El diumenge a les cinc de la
sis de la tarda, hi hagué un nou
atemptat a la placa de les Gla
rica Catalanes. resultant victi
mes del mateix dos obrera del
port i quatre ferits d'entre la
gent que eslava presenciant
partit de futbol en un camp que
hi ha en Pesmentat lloc.
El fet, segons versions que
poguerem recollir més tard,
tingué lloc de la següent manera:
En Jo.aquirn 011er, desearregador del port junt amb En Salador Ubedo, encarregat d'una
colla do descarregadors del
port. paseaven a dos quarts de
sis de la tarda per la plaea
les Glories Catalanes. En arribar
t'aviva d'un camp (le futbol sense temar que hi ha en aquell
'loe anomonat•earup del Casitiet,
sortiren d'entre els espectadora,
Iris subjectes que, segons sem-

estaven a l'aguad i les emprengueren a treta amb eis dos
minina ays• Aquests—l'011er i En
Salvador—eneara que sentintse fein f s, fugren perseguif a pels
agressors en <brocen:, al carrer
Castille/os on, acallacles les

forres, caigueren un prop de
Padre.
Part del púlale que presenciava el parid de Mitin!, on donarse comide de Palemptat va
sortir corrent (terrera els agressors eridara auxili, però aquells
girant-se comenearen a fer Inc
eordra els perseguidora ferint
a guateo i fugint sense que pagiressin ésser entiseguits.
El nombrets pnhlic quo va railnir-se al !loe del fet va portar
als ferits a disnensari de Sant
Marte pera es dos trehallarlors
del moll van morir abans
Els metges (le guardia van
auxiliar els segiients ferits:
Antonia Cortés Cororninas de
33 anys, casada, viu al (terror
del Clot; presentava tina ferlda
d'arma de foc al terç superior
d'entrada i sortida, pronòstic
reservat.
Vicens Alvarez Batalla, de 15
anys, viu al carrer d'Aragó 573,

"Simfonia de comiat", .1. Haydn.
II I
"Fum, fum, fum", glosen de la can.
Ce Popular (primera audici6), J. Mo.
rete.
"Ementaments del Divendres Sant",
It. Wagner.
"El barbar de Bagdad", obertura
(primera eludida), P. Cernerlas.
CONCERT PER ALS INFANTS
Prosseguint l'obra d'ealacaei6 musical iniciada des de fa pon mes d'un
any pe: mestre 8ergany6 als alumnes
l'Ateneu Igualadf seis dalia periadicament selectes audicions de Música
de Camera, que sen escoltades amb veritable delectacia.
Han collaborat a aquestes simpätiques audieions els nostres excellects
concedisteis En Gaspar Cassaa6, Erancese Costa, Meree Plantada i &tres,
pera ordinariament F611 a ciarree del
director i professors del Conservareri, senyoes Borg,uny6, Serra i Sage'
na. els quals, arub un fervor i entessiasme mai prou linar,. es dessedlen
per dinar unes horca de sublim esplai
als perits eantaires que tan sorellosament triomfaren recentment al Palau
de la Música Catalana.
Una de les andinistas esalentades tia.
gue 'loe el dissabte ültint revestint
e ran ircortäncia i essent dedicada a
Mozart, Ilayda i Beethoven.
Del primer el director i professore
del Conservatori iuterpretarim l'Acdante i l'altea/ato del trio en "do"; del
segon, l'Adagio i Rondo del Trio en
"sol". i de Beethoven, Schema en"mi"
bemol!, Minuet en "do", per a Trio, i
Rondíne, per a piano i violoneel.
secució de cada orla de les composicions fou precedida d'un lleuger comentari sobre l'autor i l'obra.
No cal emp entar la joia dele petits
infants de poder gaudir de la música
senzilla dele grans clässics, que foil
calurosament aplaudida .obligant a repetir alguns temas de les obres enecurades.
OR.PEO GRACIENC. — CONCERT
EN HOMENATGE A LA CO31POSITORA NARCISA FREIXAS
Narcisa Preisas, le sensitiva compositora que tautes cancons tan dolcainent ingènues, ha sabut pradnir expressives de l'anima popular i deis infants, recordarii la Cesta celebrada en
honor sien a l'Orfe6 Gracienc la tarda
del pasmar diumenge coro les hores mes
bellas i de mes grata satisfaccia de la
sera vida artIstica.
Literats, cantaires, interprete prestigiosos 1 un pablic incondicional i admirador d'aquesta distingida cotxositos
ra van contribuir plegata eeniué la
sessió d'homenatge obtingues el relleu
necessari i la figura de la senyora
Frenas fos valoritzada i llcada cono es
mereix.
L'en de Narrias Freixas es compost de bondat i lendrosa; no hi ha
ea ell cap altra estética que no sigui
aquella que brolM diredament del cor.
Amb una apropiada senzillesa de mitjans la compositora plasma en les seves metedias una frdbea iuspiraciú sentimental, amorostvola. Llauy de la
riostra autora tota preocupada asees,
tècnic. No li es necessaria. Es donara per satisfeta si la seva canea es fidel al sentiment ingenu del nen o n1
eme enamorar dann donzella, per ah)
quals es escrita. La senyora Frenas,
gastadora de Texpressiú simple (la que
mes s'acosta a l'anima de tot ternura,
a l'anima eterna) ha enriquit la nos•
Ira eaneontstica, essent sempre atenta al t,aräeter propi de la Mica pop a
audiaions. Quasi se totes elles foren
bisadcs. Radiaban: ''La eampath tu",

erosid a la regid parietal, pronästie blau.
Ramon Sala Garcia de 27
anys, te dues ferides: tina al
tinte superior de braç'
dret, sense sortida i una adra
amb orifici de sortida a la regid. escapular dreta de pronostic. reaervat. Fou portal a FlIoepital Clinie.
Lluis Conde Martluez de 24
anvs, viu al Passatge de Cu.
xart, te una rascada debata en
el diti indos de la niä esquerra.
ferida al bree, dret cense sortida i altre a la regid frontal dreta de pronòstic greu Fon portat lambe a l'Hospital Clinic.
Maria Amador Calzado, de 23
anys_ minyona de servei. viu a
la plaça del Mercat, lo, té una
terbia a la regló frontal esquenra. amb orifiei (l'entrarla i sor
lila. Foil portada a l'Hospital
CHnie.
Els morts son: Joantiim
011er, que vivia al cerner ‚111m. nao Cortes, 3 i Salvador Uhedo
que vivia al Passatge de Vda.
ret. Tots eren encarregats de la
Societat "Cargas y Deseargas"
que es dedica al descarregament
dels cereals al port. Sembla que
(pian toreo agredits es dirigien
a rasa del primer. L'un i l'altro
pertanyien al Sometent.
El jutjat va pfesentarse al

d'una llotja del proseeni, r ebela ara

rtiiasibql ue e eeml c'peitibilleeocoratarte'roendet
tsi ada.te
aueflte: barl:ia:6tdraei dtfao:tr
ra
e nodimet ia
pnam: t, la 0,
tr
l'a rs Pi3 sena nombrases i.
entragasti

admEnirn adq'rs
ue.sta gesta rara sentir late.
rente parlaments deis poetes Fras.
cese S'Aja i Pineda, Nleue:as

tots dos inspirats collabornams de a
F re s,,,
t'Geansysoora
l ; pre inagu erei n elpavirtbrut
la eeVlebretZ
c,antatriu Merca Plantada i el corre,.
te pianistaJoxán:luni
ollneararir ;
rimar, en fi. coopera brillantmen t 'ab
seres tres
fia proli
qi>lF6sre
'aeel ci p° ro
ulg.rama, integrat
exclusivament per obres tP 1110012ilat.
jada i en el qual abundaren prime,.
"Tino. por". "Voreta al foc", ;bleatt.
Rataplam", "Tan pentet",
didal". "Primavera", "Cant de peala
`Cantiret de vidre". "Sernai d'amor",
Cesta mejor" 1 "Les roses". Jfj.
cil inspirad(' de la compositora es na.
nifesta esplendidament en totes i ada
una d'elles. La senyora Frezas fa
molt aplaudida i obsequiada aal for.
("Los np°
0tambaleddi
e nfit°artgrii. 0 ca b alana sanara Plantada estigue fores be en la
part a ella confiada, expressant una
el tau art exquisit 1 eximia les tener,
melodies. llague d'elegir encara ara
mes. "Muntanyenca", per corno:aura
el ptiblia L'acompanya al piano, da.
m eonth,a „nr,tJoro
anguatIoalsi si
raari
stir. a l'acta d
na s
vibran.: poeta Ventura Gassol, esa
unes quartliles seres dedjeart.a
festejada el literat Nogueras 011er. E:I
brillants paraarafs d'En Gasset lores
d'un bell efecte en la coneurréant.
Tambe el senyor Nogueras 011er fiegl
d
usa poesia presida, finament comea
t

L'actuada de nOrfed Gradeng fea
com de costura. m'arada, escoltara el
mestre Balcells llares aplaudinenta
En resum, una bella festa, en la
qua' ea demestra que l'art delisidameat
eapiritual de la compositora nimias
Freixas compta amb nombrase adni.
radors.
— Dimecres ralear, dia 30, a les
den del mara tindran luce a For,lbeia
parroquial de Jesús, de Gracia. a
sufragis de l'anima de N-Angel Blei
notO Soolatti. el qual fou crftic mm'
cal del Diari del Comen., d'aquesta
piral

La faraflia agrairii l'assistència

aLm'i.es
l S, SOCLICIO DE ACUSICA Di
CAMERA
Pau Casals, e/ mestre Giman taie
tan brillantment acaba d'obtenir entre
nosaltres a doble tribut d'admiracj
del públic aristocratic 3e1 Liras i del
püblic popular de suburb io, ens dea
unir aova prova del sea pradiges teaperament essencialment musical, amb
madu de les ducs audicians de thos
oatel i Cortot donara
que, amb
l'Associació 31eleica da Camera ea
dies 4 i e, del praxim mes de juny.
En afecte, es beu excepcional el ces
que un gran virtuós que a.ab el sie
anunci del seu nom congrega el milla
públic del mein. lineal pasear a fama:
part d'un conjunt en el qual la pon*
deracia de valoro, la subordinad a de
les prapies caractertstiques. el saerifiei del valor personal en pro fi t de la
perfecció del eonjunt. cuna:arada una
prosa de flexibilitat, de capacitar /1,
tfstiques que mala poques vegades
anides al temperament del gran sir'
bias. I Co perquè rae Caseta re N
selamenr l'imponderable vloinbellista
que tots admiren), sinS. com digue
',Mistela, el raes complert i Profilwl
del, nonas
ir tors els intèrprets
ten] 1 co.

dispensar' practicant lee Prime«
res diligencies i ordenant la coa
dueei,", deis eadavres al dipósil
judicial de l'Ilospital Cl inic
L'INDULT D'EN VERDAGUER
Alar es rete a Barcelona la notiaa
d'haver estat indultat En Liais Ver.
daguer, condemnat a mort amb mena
dc lassassinat d'uns gualicho cails
al Camp d'En Grassot.

En Lluís Verdaguer ha estat
tal de la pena de watt i de la de cadena perpetua. arribant ahir a del
quarts de cine de la tarda a Barcia
lona.
Al baixadar del Passeig de
l'e5perava un gran nombre Cobren

i amics, que li tributaren una afectuosa rehuda, acompanyant-lo
rrifestacií pels carrers de Clara
Granvia Diagonal, fins a casa seri;
ENTERRAMENT
Diumenge, a les deu del mal! HP
Fui llac renterrament d'En JOIDe
Alberinias, víctima de ratemPut de
dimarts passat al carrer de Parle.'"
cantonada al de Wiired.
La comitiva sentí de l'Hospital
baixant per Montaner. Rond es e
Sant Antoni i Sant Pau i carr'
Marqués del Duero, cap al Centeatiri
Sobre el laild hl hacia due5ref°°d:
una de la familia i Fatua del 5.1'.
dicat Unic del Ram de la Fusta.
A la comitiva hi anava un
nombre d'obrers i un landó aue PesIta.
va la familia del matt.

LA PU-L,--

eimarti le deitali do 1083 `‘
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Acció Catalana
Crida als patriotes
Des d'ahir quedären obertes
les oficinas centrals d'Acció
Catalana, per tal d'organitzar
l Es vinentes eleecions de diptr
tats a la Mancomunitat.
Altr a volta, dones, cridam als
adept as , els amics, els simpai ; leions i els catalans que sonNi per damunt les iluites do
teta Ora mena, el superior
amar a la pàtria la dignitat
..tadana, a que vulguin contribu ir a les despeses electorals
de la propera Iluita.
Es segur que es repetirà l'aclei:rab le entussiasrne atue poguoaem acure en les alecciona do
Rovira i Virgili i que tots,
r:cs i pobres, contribuirän amb
Ilur °frena, gran o petita, a la
depu rada. de les Bailes ciutadanes i a fer triomfar en les
elece aans do la Mancomunitat
de Catalunya el sentit d'un veraabaa nacionalisme.
Ca aläns: Per la diginitat
tadara i per la llibertat de la
pitr:a. passeu per les oficinas
.,Aceió Catalana i.Tetfalgar,
ertressol) a deixar-hi la vostra
aportarid.
EL COMITE ELECTORAL
2 .1,'S de la col.laboració me-a. son pregats lambe els
• que prestin llur esforç

llISCilliS
WEN Neo
-enge el senyor Camba dona
.-:ferència a l'Ateneu Democrä-e-analista del Fobia Nou. Se.7gan del regionalisme organit• as dona a la conferencia, decialtima hora, un caràcter in.
es va anunciar ni es posaren
. Així i tot, els diaris d'ahir
cmen noticia, la qual cosa auto- creare que hi formo convidats,
-e que no es tingué amb el nos-

a e:a el senyor Camba dedicant
d'afecte a l'Ateneu i de se • posó a parlar d'Acció Catanaixença i l'actuació de la
-u el tema del discurs.
fet—digué---que d'eneá que
L- 3
va constituir i actea Acció Catase, dala de bon nombre de catala:as que han vingut actuant i que
:ruen amb nosaltres, s'ha produit una
7.3:. Per un cantó, els sembla que
a ar, Catalana representa una afirmes viva de catalanisme que
. tres. Al costat d'aixes, aquella
.en vingut lluitant amb nosaltres,
a nserven la simpatia personal.
Isazest és el problema que s'ha
i esta plantejant-se en la
- 'rala de molts catalanistes. I
iinc de dir que si després des-me, en l'esparit d'alguns de vos:es meves explicacions no us
.auessin i creieu que represen-. major afirmació de catalanisammació d'Acció Catalana, que
'.:ció Catalana se serveix millor
de Catalunya i 171é5 efectiva- :e arna nosaltres, je, no sols
tota consideració d'ordre
sina que us dic que el major
que podrieu fer-nos seria suamo convicció a una consi': caracter perscnal.
lims, al costat de grane Tutamaé grans defecas:
27Vei que co pot fer a Ca, és amagar-li els detectes.
defectes més préfirids que
cata% és atta dintre de
-a ,.me general dels robles
nosaltres sem els que teparat aml y majar mesura.
..e jo sempre que en els
,a de vida d'En Salmeron era
, e ell hacia pardal tota fe en
7ahliaa, no parque 1,at.iles per.
.fo en el prinripi, risa parque
, si possible Instaurar a Iteptl• Espanya mentre Castella no
• - 7uhlicana. I era (lela 1 'ultra venigué la R a pablica parque eta
.sas no taren re/mala-ala. 1
‘- raliraea. De la .r a nt del litoral
-/wat 15a:1 d'obtenlr la oc- per una idea aova, per6
Ilesa fidele niconstants en
a. Als castellana cts cosa
eta eptar una i dan nava ,
i na regada Iban a-cepa/da. la
•. sea amb fidelitat i constäncia extrtgadialtries.
Quin hi llagué la revoluois3 que va
Sa near del trola la reina Isabel, van
fs ser els catalana els ent e Tan
fer la
eo lueia a Espanya. Ella van asar
' 111 q ue instauraren la Repabliaa, i ells
l'in els primera que se'n cansaren.
I tiagueu en compte que aquesta ex'tai ta impressionabilitat, aquesta verSatI litat, no es una prova de superioritae, Pot demostrar una sensibilitat aguaje: per la direcció dels pobles
O tt ariat as un sensal d'ineapaeitat.
Sha p lantejat ara el cas, dins del
'ut a del catalanisme, de l'actuació i
de l'ideari d'Aeció Catalana. El major
bombee d'adhesions que ha ""ilit
vl,e sta novella inatittichs política, les
II". coa as lela al comenriament, a la
surn itci6 que tenen molla bona patriot5' de q ue representa un progres, un
bn 7, un mes enllä, una novetat en
ca te aseencional de Catalunya en-

Les eleccions passades amb
els vergonyosos tupins del distheta sete, hato do ser una Ilicó
per aquells que regategen l'esforç en el moment de la Huila.
Les donea catalanes no mancaran tampoc aquesta vegada
d'apartar-nos llur delicada collaboració.
Els electors que vinguin a
oferir-se per interventors.
Els joves que encaroa no Unguuin vot, per a treballs d'ofieina i repartiment.
Els qui disposin d'autos, motos i bicicletas, per al dia de los
eleccions.
Els oferiments, dirigiu-los
les oficines d'Acció Catalana
(Trafalgar, 1b, entressol) obertes dc 10 a I i de a 6ATENEU NACIONALISTA DEL
DISTRICTE V.
Demä, dimecres, a les l o do
la nit, se celebrarà al estatge de
dita entitat, Sant Rafel 25, cantonada a Sant Gerona una reuM6 genral de socis i entusiastas
d'Acató Catalana simpatitzants
amb l'ateneu, i també hi son
pregats d'assistir-hi els rompanys que intervingueren en les
darreres eleccions en dit districte.

reas l'ideal suprem de la seca hibertat
com a asnal d'arribar a la set-a major
grandesa.

Quina es la caracterfstien determinant d'aquestes simpatice q ue han rodejat i rodegen l'actuació d'Acció Catalana i ti ban portat aquestes adhesions? Clarssima. La de representar
una afirmada separatista ; el predicar
l'ideari d'una Catalunya patita, concentrada en ella mateiza; el predicar que
per al plet catalä no bi ha solucione
da cono6rdia; el predicar que Catalunya es troba en estat de guerra amb
l'Estat espansol,
llave% Cc reconèixer tots que s6n
aquestes afiramoions, que as aquesta
oonviccifi, cl que ha portat la quasi
totalitat de les adhesions al cuan d'ir'del Catalana. Totes les altres afirmaaleas de la seca ideologia no signifiquen
cap commoció ni li hau portat
sto ps. En aquesta afirmada separatista, amb els sena corolaris, el que
rodejada d'aquestes Mamarias.
Dones be; aquesta afirmada separatista; aquesta afirmada de la Catalunya perita 1 aquesta afirmada que
estera en guerra amb l'Estar ; aquesta
afirmaci6 de que el plet de Catalunya
no es pot resoldre en termes de coneardia, era l'ideari del eatalanisme
quan cata entrar en ell; la Unió
Catalanasta i el Centre Escolar, aquest
era l'ideari, i aquesta era la doctrina
que jo anava predicant pela pobles de
Catalunya, pe r moltfssims pobles de
Catatunys, entre els meus quinze i vint
anys.
Aquest ideari fea de la mis absoluta ineficacia per Catalunya; aquest
ideari va crear un cenacle de patriotas, però que no catre:en absolutament cap influència en la massa del
poble catalä.
Ja us diré aquí una cosa, que he
repetit mil cops, i as que dono mil
vegades mis importancia als graus
d'intensitat en el patriotisme d'un poble, d'una nació, que als graus de Ilibertat que aquest poble tingui; que la
llibertat, si no la consagra el fet duna intensissima afirma-ció patriótica,
pct morir ; pera:, la manca de Ilibertat,
quan la consciència nacional esta pienament arrelada, és una casa transa
tärta. La Ilibertat és corolari fatal
d'una consciaacia i d'una voluntat nacional.
Cree que tot aquest neguit i que
tota aquesta impaciancia pot tenir un
derivatiu, molt mas eficaç per a Catalunya del que se li marca en una
vinculació separatista: és fent el maxim esforç per estendre entre els catalana la consciencia de gua ho són
la voluntat de regir la seca personalitat. Desgraciadame nt , dintre de Catalunya, tenim encara molt que fer;
tenim tanta feina!
Ei radicalisme, alguna, el creuen
corn una mostra de fortalesa. Jo us
clic que el radicalismo éa una prova
de feblesa.
I mireu, senyors, en el camp obrerista, les conseqüencies que porta
aquesta caracteristica radicalista del
seu maviment primer, la manca de
continuitat en les organitzacions obreras.
Aqui, l'actuada radicalista, a qué
porta? Aquí totes les organitzacions
obrares tenen una vida que is flor d'un
dia. I es natural.
Ens trobem amb qua les organitzacions obrares estan en un procés
com • ant d'enlairar i de devorar Idols.
El radicalisme no és una afirmad&
No. L'ésser radical vol dir no soler concessions parcials, vol dir afirmar que no es possible entendre's
i que no ens hem d'interessar per
a cap altre problem a que el problema de la llibertat de Catalunya i que
n- hem d'admetre cap col:laborada.
En política s'actua de dues maneras. Tots tenim el nostre temperament. L'actuada política és un ideal
servil per un temperante/a, pera en
aquest maridatge, o el temperatnent
pot subordinar-se a l'ideal o l'ideal
pot subordinar-se al temperament.
Una causa del tracas de l'Escalar-

ra Catalana, que també es producía
dintre de l'Acció Catalana, va ésser
el soler subordinar lo essencial a lo
contingent, lo fonamental, que és el
volar per a Catalunya la major grandcsa, la major afirmació de la seva
própia nacionalitat i com el maja
Per portar a aquesta la seva llibertat
per regir la seva vida, subordinar-se
cosa contingent. Llavors 110
a una cosa contingent. Llavors ho
subordinaren a la República; ara ho
volea subordinar a la separada.
I cl mateix pot succeir amb una
joventut que s'imposa a si mateixa
com a condició por a la satisfacció
dels seus ideale, un acto previ de
la separada de Catalunya de l'Estat cspanyol. I si no pot separar-se,
Catalunya? I si no ve l'actuació separatista? Qua fará aquesta generació? Confessarà el 5C1,1 iracas?
Nosaltres no volem que Catalunya
fii la consecució deis seus ideals i
satisfacció de les sa yas necessitats cono
a Nació, que san tenir el Govern d'ella
mateixa per poder fer amb el seu propi
eslora la saya grandesa, no aolern
que tingui de fiar-ho a una revolució
a ratear d'una cosa contingent, sitia
al treball de tote, a l'estora perseverant de cada dio, al servei de Catalunya, amb tetes les armes i amb tots
els mitjans que estiguin al nostre abast.
Jo vull parlar-vos, en aquesta comunicad& íntima i expasiva, que tinc amb
vosaltres, del que fou causa determinant de la creació del nucli d'Acció
Catalana. Fou rültima intervenció ministerial, que vaig representar 3o durant una pila de mesos, i que va representar després En Bertran i Musita durant quinze dies. Segurament que
no en tindria la culpa 'En Bertran i
Musita; segurament que la culpa la tMdria jo, 1 en aun assumir tota la calra. I vull parlar-nc.
Partem del plet de la collaboració
en el Govern.
Jo reconec que no és una cosa corrent el que en el curs d'un moviment
nacionalista, els I-adces, els representanta de la nacionalitat que reclama
la sa ya llibertat, prenguin un [oc
el govern de l'Estat que detenta apestes Ilibeetats; jo reconec que això no
es una cosa corrent. El que jo afirmo,
també, és que. en el atan, no hi ha dos
plata nacionali,tes igualo; que, precisament, en els plets nacionalistes, es la
saya essencia que es refcreixen a cosas
que tenen una pròpia individualitat, una
própia personalitat.
Ha estat i és base de la nostra táctica, essència de la nostra política, el
no renuncia.r cap arma que poguéssim
posar al servei de Catalunya. I vam
creure que, una de les armes, podia
ésser l'acció ministerial.
Van venir després les censures, no
per la primera actuada, sitió per :a
segona. Com vingué la acuna?
Jo em trobava ben Iluny d'Espanya
quan es produiren els fets que hi donaren 'loc. Jo recordo que vaig estriare als meus companys la meva
convicció cormaria a acceptar una
collaboració en el Govern si ens era
oferta. Poet dies després, vaig rebre
un telegrama en el qual se'm recaleda per aquesta collaboració. Em va
temblar que jo no tenia el dret de
prendre una decisió sense establir el
contacte amb tats els mena companys,
els dirigents de la política d'aquí. I
sana deliberar. Jo cstava encina convalescent d'una seriosa malaltia. Totes
les meces conveniències personals eren
no ficar-me en aquella aventura. Per ò
quan es té un prestigi, aquest prestigi
no es té per guardar-lo dios d'una
escaparata, que aquest prestigi es té
per posar-lo al servei del país.
Vaig anar, donas, a fer de ministre d'Espanya, sabent que no obtindria
en aquello mements l'autonomia de
Catalunya ; sabent que podia salvar
1 de Catalunya d'una cr:si
gravíssima ; que podia salvar o color.
tic l'actuada de la Mancomunitat i
de l'Ajuntatnent de Barcelona ; i vaig
creure que la mera salut i el meta
prestigi els havia d'oferir per a retre
aquest servei a Catalunya.
En el fons, senyors, d'aquesta erial
que sla produit en la consciencia d'alguns catalanistes, hi ha, d'una part,
una manifestació, una brotada, d'aquest sentit de radicalisme que esti
en la massa de la sang dels catalans,
es procél de depurada del qual, que
és indispensable, no ha arribat encara
a la plenitud de la sera eficacia. I al
costal d'aquesta, hi ha ducs altres
nona Una d'elles, as la perdua de
confiança en nosaltres, en els directoro de la Lliga Regionalista, que han
tingut alguns a Catalunya.
Si considera la massa del catalanisme militan: que altrcs homes minoro- que nosaltres poden dirigir la política catalana, no hi oposarem cap resistencia, ni entre nosaltres hi hura
un sol ti-a:Muga; que una de les majors honres dt la Lliga, és que, en
els vint-i-eint anys d'actuació que portera, mai ni un sol dels elements di-.
rectors ha abandonat el nostre casal
Crea ,senyors, que tot aquest neguit
i que tota aquesta impaciencia poZ
ten.r un derivatiu malt més eficaç
per a Catalunya del que se li marca
en una vinculada, separatista: as fent
el maxim esforç per estendre entre elf
catalana la consciència de qua ho són
i la voluntat de regir la seva persanalitat.
La característica deis nostres anemias, sobre la que s'assenta l'hegemonia castellana a Espanya, és una constancia, una persistència. Asseguts damunt del pedestal de la seca constentia, han pogut contemplar malteo vegades com les discòrdies, les lluites
civils entre els catalans, els donaven
la feina feta. Procurem no donar-loshi la meitat de la feina feta als nostres cnemics, concentrant al nostre
esforç per mantenir dintre cls catalans
el maxim d'unió pi-Asible.
En diversos moments del discurs i
especialment en acabar-lo, el senyor
Camba, fou molt aplauda.:

Les

sardanes

aaaaaa DE PRIMAVERA
En l'edició del diumenge faino resse ji ya d'aquesta gaia testa que ens ha
ofert l'Orfeó Gracienc; avui, doncs,
passarem per alt aquell "Fill de Don
Gallardó" i "La nostra verema", tan
ben ca„ t aaes per FOrfeó Grade= i
aquella insuperable execució que la
cobla Barcel ona dona a les sardanes
"Zaira", d'En Garreta, i "La molinera de Flassa", d'En Juitcà, i parlarem de les dues notes fortes de la
fasta: "La font del Llor" i "La font
de FAlbera", del mestre Morera.
"La font del Llor" es una d'aquelles
sardanes que semblen tetes expresses
per posar a prova les condicions de
l'autor i de l'executant.
La concepció ideológica i técnica
d'amesta sardana és de les més enlairades ; en ella hi entren gairebé
totes les entremaliadures tècniques
no obstant això, el fons temàtic i la
construcció no trontollen ni un sol
mounent 1 ans be sempre aguanta el
maten interès, la melodia sernpre parla de dret al cor, el ritme sempre és
ajustat. Cal reconeixer que són condicimas dificil d'ajuntar i relligar discretamcnt. Mestre Mentora ho ha fet
esplendidament.
D'altra banda, la cobla executant ha
de resoldre constantment grans dificultats; un moment de vacillació d'un
sol dala instrumenta, pot tirar per terra tot l'equilibri i tot el ritme, i si
aquestes dificultats eón franquejades,
encara queda el perill de tocar amb
un encarcarament inclegant. La cobla
Barcelona qued i compre equilibrada i
ben encaixada amb l'obra, donant-li
color a cada detall; és a dir, la toca
e splendorosa mena
"La font de l'Albera" as una obra
d'una espontaneitat i una frescor insnspitables. Sentida per Orfeó i Cobla, proa ca relleu immens; és una
sardana d'un arnbient sumament popular, sera tota !a remor i tata l'alegria d'un poble en festa; gosarem
de comparar-la amb aquella esclatant
alegria de les escenas populars del segon quadro del tercer acta de "Els
afestres Cantaires". Una altea vegada ha triomfat la mestria i la catalanitat d'Enric Morera. L'Orfeó i la
Cobla l'executarcn molt be. Rebin la
riostra Raid:ata-a
FESTES DE LA DANSA CATALANA
Diumenge, a la tarda, se celebra
l'última de les sessions que amb tant
d'exit s'han vingut celebrant al Frontó Comtal i en les quals l'Esbart
Folk-lore de Catalunya ha demostrat,
ultra les seres qualitats, un seas fi
de tresors amagats de la nostra terra.
En aquesta última sessió, desenrotliada davant d'un públic nmbrosissim,
es dansaren un sena fi de dances, totes elles boniques: excelliren el "Ball
de Cintas" i "L'Indiot", per la seca
bcilesa així com l'elegància arn'a que
foren ballades. Recordem amb gust
co "L'Indiot" aquella primera pareha que avaneava tota sola i girant-se
de cara allá on venia, passava per
sota un pont Jet de braços; loo una
de les notes de mas elegancia. El
"Galop de cortesia", corn sempre, fati
el que cns plagué mis, ja que és molt
difícil trobar una altra dansa que,
amb tants pocs moviments, fes dibujaos tan elegants. Fou interpretat a la
per f cedió.
Fin j a la sessió amb el "Ball de gitanes del Valles"; itera de dir que
aquest ball, comparat arta) els altres,
darla un contrast massa ara, massa
fort; hl ha una serie d'elements que
contribueixen a posar en evidència
que es tracta d'una dansa completament diferent de les mes amunt dites.
La música, per exemple, sonada per
orquestra d'envelat, les castanyoles, les
"jotas", són cosco ben diferents de
les essencialment catalanes i aixa fa
que tot i haver de reconaixer que el
dansar tan perfectament com és dansada és una cosa dificilfssima, torba
quelcom acure aquella dansa entre les
altres. Això podria solventar-se indicant ja per endavant que el 'Ball de
Gitaneo" és un ball diferent deis altres i que és una dansa que sols s'executava durant els dies de Larnestoltes. D'aquesta manera hom podria
veure ben clarament una altea de les
condicions del /tosta, poble, que va
saber crear per als dies eixelebrats
de Carnestoltes aquesta dansa.
El "Ball de gitanas" fou dansat admirablement per les vint-i-quatre paralles. El seu complicat mecanisme per
estar resolt necessita una serie d'estudia i assaigs que l'Esbart Folk-lore
no ha escatimat, i per aixa en l'ha
donat ami) tanta perfecció.
La nostra felicitada al senyor Rigall, director de l'Esbart, i a tots els
dansaires, per la sera perfecció i abnegat treball.
J. M. G.

PALAU DE LA
GENERALITAT
L'ESCOLA DEL TREBALL
L'Escota del Treball obrirà el
primer de, juny la matricula per
al Curset Preparatori d'Istiu,
quo començarà el 2 do julio).
lían de concórrer a aquest curset tots els manyans, electricistas, fonedors, modelistes,
paletas, fosters, planxistes, calderers, furnistes, carrossers,
operaria d'indústries quimiques
i operaria dindústries textils
que vulguin ingressar en el curs
vinent als respeetius ensenyaments técnica de l'Escota.
Per inscriure's cal tenis' de 11
a 18 anys d'edat i passar per
l'Oficina de secretaria de l'Escola (Urgell, 187), de sis a vuit
de la vetlla.
nuant.itats mensuals do

CRONICA de

CULTURA
CONFERENCIA DES,' GARINGA. I
MASSO
Demä, dimecres, a les dotze del matt, el senyor En J. Garriga i Mass6
dourtril als Instituts de Vil la-joana una
interessant conferencia pública sobre
"Els tribenals de nois".
El millar tren per assistir-Iii Os el
que surt de l'estaci6 de Sarrill (Pinga
de Catalunya) a les 11: 20.
*••

La Justa municipal d'Exposicious.
tenint ea compte que per circumstänctes especials es retarda la data de la
inauguraci6 de l'Exposici6 de Primavera i que mollas entitats minarais han
demanat visitar l'Exposici6 d'Art en
dia festiu, huie que pel sau cancter
obrar poden fer-ho, ha acordat prorrogar la data de la clausura fina el
dia 17 del próxim anca de Muy.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
R. O. concedia un mes de !licencia
al mestre de Gimas En Josep Dalmau
Carles.

— El director d'Ensenyament
mari ha uomi nat secretäria de la Normal de Mestresses de Lloyds
Irene Perez Hernandez.
— Na 31iree Folcb, vldua de GaIlart, ha fet ofrena a l'Hospital C11Me del material de laboratorl que posseia el seu fill, En Jordi Gallart, doctor de la Facultat de Medicina.
qual va morir fa pocs dies, a causa
d'un accident automobilista.
— El rector ha signat el Mol de
Baniller a favor d'En Fidalici Flaquee Marquès, de l'Institut de Barcelona.
— El rector i el claustre han rebut del senyer bisbe una invitació per
assistir a la process6 de Corpu s .
reunit la Junta de degans en
despatx ordinari, per informar lacerablement cl projecte d'un non pavelló
per a l'Institut General i Tenia de
Barcelona.
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENTANçA CATALANA
En la darrera sessió del Consell Directiu de Im issociaci6 Protectora de
l'Easenyanea Catalana" es van acceptar els segilents socia colleetius: Ajantaments de Sant Joau de les Abadesses, Sant Vicens deis Llorts i Shria;
Centre Excursionista "Babel de Casanova" i Centre Excursionista "Rodamon de Barcelona, i Centre Excursionista "Avant", de Manresa. I cona
a iadividuais: 43 de Barcelona ; 4 de
Gracia, 1 del roble Nou; 1 de Sant
Andreu; 1 de Sarriä; 1 de Büfim; 1
de Caldeo de Montbuy; 10 de Caballa;
2 de Casteisó d • Emparies; 1 de Camel l a de Llobregat; 1 d'Hospitalet de
Llobregat; 1 de Manresa; 3 de Monistrol de Montserrat ; 1 d'Olot ; 1 de
Palau Saeasta; 1 de Prats de Llussanos; 2 de Premiä do Mar: 1 de Sant
Cugat ; 3 de Vieh; 7 de Vilafranca; 1
de Talen (Xilel, SO de Palma Soriano, i 2 de Concepció (Xile). Total, 125
amis.
Denles, havent-hl a Monistrol de
Montserrat nombro suficient de socia,
s'acorda delegar el soci mes antic parqué fuel les gestions necessttries per a
la ag uantada de la Comissió Delegada.
L'ASSOCIACIO D'ARQUITECTES
DE CATALUNYA A LA UN/VERSITAT INDUSTRIAL
Abans dnbir, diamenge, rlssociació d'Arquitectas de Catalana/ ca fer
una visita oficial al Laboratori general d'assaigs, installat a la Lunarsitat
Industrial. Foren rebuts poi ptesident
de la Mancorannitat, senyor Puig i
Cadafalch, aeornpansat del &mayor
ttrillo i d'alguna, profesora de la
Universitat Nora. Davant dein visa
tants es practicaren diversos peores de
resistencia de farras i padres, obtenint
resultats satisfactoria.
El senyor Puig 1 Cadafalch
despees als concurrente a visitar les
diferents dependències de la Universitat.
A l'acabar la visita el president
l'Associació senyor Miguel aladorell,
dirigí breus paraules al senyor Puig i
Cailafaleb, agraint-li les atencions de
què foren chicote els invitats, caseras
que felicitant-lo per les eseellents
instalaeions que fan de l'antio "Cita
Batlló" la Universitat de Catalunya.

Del

Municipi

AVISOS
Els professors que rabea
tament poden passar per la Dipositaria municipal avui i
de dos quarts de deu a una
leí matí, on sola faran efectives les diles quantitats.
DONATIU
A l'Alcaldia allah rebut, cinquanta pesselea per a la Gorman
dat del Cos de Bombers, donadas pel senyor Francesa Vtiumara eta pagament dels bons
ser‘eis quo li varen ter els individus de l'esmentat Cos durant un incendi quo dies enrera
ocorregué a casa seva.
TISITA
Una nombrosa comissió del
Centre Aragonès i del Centro
Obrer Aragotles, do Barcelona,
presidida per ll'ex-tinent d'alcaldo senyor Rafel Ulled, visità
ahir al nenyor alcalde per Murar-1i un manuscrit sollicitant
que el Municipi aeordi quo sigui el curar do Ponent i no el
(12 Torres Amat el quo porti el
nona del polfgraf aragonés Joaquim Costa. L'alcalde traslladä
la instäncia a la ponencia do
retolacid do carrers.

mu•miziumillinirmiumizarmilinliri
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Acció Catalana
Despeses de les passades eleccions de diputats a les Corts de l'Estat espanyol, sufragades
per subscripció popular:
„,.,, 5,050'50
Impresos diversos ...„
Organització d'oficines
7,152'95
s.s.
808'50
Documentació electoral
750'—
„
Lloguer de locals
678'90
Autos, bicicletes i altres vehicles., „.,
Fixació de cartells, repartiments a domicili i als col.legis, etc...,
„,.„ 3,943'50
Material i petites despeses ,
278'85
Totalna.
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18,663'20
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L'ESGOLA fiEl1 THEIBILL

Abano d ahir, diumenge, a leo onze
del mati, va tenir 'loe a l'Esc,ea del
Treball l'anunciada conferancia d'En
Manuel Serra i Moret sobre el tema
"Socialisme i cultura". Lestatge deitina: era una de les amples aulas da
l'Escota, la qual ja molt abano de Ibare finada s'havia omplert cie triada
assistencia, composta gairebé tota.mcnt
d alunmes i ex-alumnes de 1 Escura,
tumbé hi veiérem cl professor de la
Normal de Tarragona, En Manuti
i el profcssor de l'esmentada Escola del Treball, En Rafel Can:palana
A un quart de dotze el senyor Serra i Moret començà la soya conferencia amb l'eloqüancia fácil i suggestiva
que li és habitual. Digué:
"Campanas; Avui, per venir a conversar amb vosaltres, pensava—contra
el meu costum—haver-me jet una sólida preparació, paró circumstàncies
personals especialissimes m'han impedit
de fer-ho, i ven% aquí que aquesta
conferencia meva d'avui sera, per
aquestes dissortades circumstancies, una
senzilla conversa damics. I desitjava
fer-me la susdita preparació parque as
tina la distingida considerad() de veritables companys, car jo no $oc pas
un savi, ni un erudit, ni tant solo un
home de llauca, sinó un pages més o
menys cstudiós, amb el daten d'apendre
torces coses, de crear-me amb cl mett
propi treball una disciplina superior.
Per aixà, les coses que jo puc dirvos scnse preparació, entena que tamlsd vosaltres temps ha que les tenia
apreses, car l'estudi tot ho pot ; no obstant, el tema escollit és per a mi forca
suggestiu, i patoso que aixä pugui fer
sorgir de la mey a conversa algun concapte interessant i algun estimul per a
la vostra actuació futura.
Jo, quan parlo de socialisme ho die
en el sentit que aquest concepto inclou a tothom que s'interessi per una
evolució racional de la societat; i entena que hom és més socialista corn
més cultura posseeix, car coneixent
mes profundament les causes que provoquen els conflictes socials, cata hibr.
Els precursora del secialisme fiaren
aquella hornea que, en reacció contra
l'absolutisme dominant, parlaren vagament de justicia i equitat, i els tonreptes abstractas impossibilitaven qualsevol solució; per?) varen sorgir unes
intellligencies robustez, de cancepcia
clarissima, i afirmaren que l'evolució
social calla encaminar-la cap al millorament econòmic, car es l'Economia
qui ha fet i regeix la Societat. Per a
la solució del problema social, cal que
nosaltres—malgrat les tendencias radicals que hom predica—fern interessar
a tota la societat en aquesta solució;
i per aconseguir-ho, cal que, per damunt de qualsevol altra actuada, fem
esforços per elevar el nivel] cultural
del nostre poble."
L'argument, cavall de batalla, que
s'ha esgrima suara contra la natura
doctrina, ha estat el de la manca de
preparació del poble per adaptar-se al
regint econòmic que nosaltres pred iquem. I aixä-alolorós mas confessarho—és una realitat que tan sola- un
apostolat de la intensificació de la cultura pot remeiar.
Fa una bella exposició del socialisme a les distintas nacionalitats qua
han ressorgit a Europa després de la
gran guerra i resumeix dient que a tot
arteu han estat els elements socialistas, o encara abres mis radicals, els
que salan imposat al governament deis
nota Estats.
Diu que l'experiencia li ha demostrat que els barneS d'una cultura sólida i extensa, simpatitzen sempre amb
el socialisme i per aixa la més bella
profitosa actuació que poden fer eis
apòstols de la idea, consisteix a difondee la cultura, car ella és l'element
Inés eficaç de propaganda de les doctrines socialistas. Es dirigeix, després,
ala alumnas de l'Estola del Treball, t re
gant-los que mantinguin lernt i pur l'ideal, car vosaltres sou—diu el confrrenciant—la mes berma esperança de
Catalunya, car la vostra influencia intellectual i espiritual sobre la nostra
Patria, sera {otea mes notable que no
pas la del jovent universitari.
"Vosaltres— din—us trobeu amb un
poble que es desvetlla, que s'aixeca,
que es reconstrueix de bell non, i no us
fa illusi6 dense" vosaltres els que denett a aquest potala l'empremta nora ?
I heu d'ésser vosaltres amb la vostra susdita influencia, qui pot acenseguir-ho, i no pas els que es arenen d'ésser directora de Catalunya, la nostra
bella Patria, que no han de trigar pire tenias d'ésser lijare."
En acabar, xardorosos aplaudiments
varen premiar la bella conferència del
senyor Serra 1 aforet.

Ile Catalunya
SITGES
"L'estrall en les ànimes"
La Joventut Nacionalista ha atoe.
dat repartir per la nostra vila la noca fulla volant grua na editat 'atavió
Catalana", titulada "L'astral' en les
animes".
— A les onza del matt del clamenge tingue lino a la Casa de la. Vila
una important reunie, dels propietaria
afeetats par la urbanitzaci1 del tros
del Passeig de la Ribera compres entre 1 'Avino:1a Sofia 1 el Passeig Benapres. .1. ta dita reunió, que es veis
molt concorreguda, hi regula ton bell
entusiasme.
_
VICH

Augmenten ràpidament els réa
tots nous en català; pot dir-se
que totes les botlgues I establi,
ments que es pinten de nou
oanvien l'idioma espanyol pet
propi

Augrnenten rapidamect els rateas
nous en català; pot dir-se que totes
les botigues i establiments que es pinten de nou canvien I n:diarrea espanyol
pel propi.
Esmentarern aval el lanaas establiment dedicat a fabricació de pa, de
l'Ignasi Arnaus; el despatx d'En Ramon Bosch Simon, representant i comissioniata; la terrisseria d'En Josep
R:cart, el anuncis del metges doctor
Vilar i doctor Casadesús i molla alces.
— L'Ajuntament amincia la provistd per concurs de la plaça
d'Hisenda i cap de Polida Urbana; han pres possessió dels seus arreas dins el Municipi nostres amics
Vicens Serra i Ea Joan Selva, nomenato ara de poc comptador i oficial
dllisenda, respectivament— Ha resultat un axit esclatant
l'excursió artística de l'Orfeó Vigata
del Conservatori a Saragossa; arribaren a Vich el din-arto a migdia, essent
rebuts per una gran munió de gent.
els orfeonistes tornaren molt
satisfets i agraits de les atencions rebudes.
— Dins apesta setmana ha plogut
abundantment, lo qual favorece especialment la taita de les tardaneries
(pataleo i blat de moro), ara de pea
sernhrades.
— Morí fa alguns clics la filla del
ferm nacionalista Pau Icardi, Joaquima, rasera molt sentida acuesta datancid per les moltes simpaties de que
gaudia La finada.
També ha mort el conegut comer.
ciant senyor Llohis, bon amic nostre;
l'acta de l'enterrament va asser una,
demostració del dol que ha produit la
seca mort.
—Es parla que aviat maraara pez
no tornar la unitat de l'e-xèrcit espa.
nyol que viu destacada a Vich.
r LA BISBAL
Conflicto greu
Eias (aj umo de La Bisbal que degut
al procedir del registrador de la Pro.
platal d'aquest parta, s'han vist °bias
gata, per dignitat, a separar-se els °tia
dala del Registre.
Vingut de Badajoz, prop de Lal
'lardes, va adoptar, ja de primer antuvi, una actitud intolerable.
Actualment els treballs importantiotirns d'aquella oficina es troben paralitzats,
F.,,t.geix una fonda alarma en la
comarca, i l'opinió reclama una intervenció inmediata de la Direcció General de Registres.
L'Ajuntament, unänimement, i totes
les entitats, han acordar protestar de
la conducta del registrador esmentat.
VALLS

Biblloteoa popular :: Vista pastoral
Els dies ao i 21 daquest mes, a la
Biblioteca Popular es donaren Netos
de mecánica, per a obrers, a carne del
professor En Raid Campalans.
— La Societat coral "Aroma Va.
llenar" ha dirigit una instancia a
l'Ajuntament, sollicitant una subvenció
atta) motiu de la seva reorganització j
transformació en Orfeó.
— També els reina del carrer del
Teatre demanen que sia nomenada una
delegació de l'Ajuntament, per tal de
posar-s'hi d'acord i veure la millor
manera d'arribar a l'empedrat de l'esmentat carrer.
— Després d'uns deu dies d'estada,
durant els quals ha practicat la visita
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pastoral a nostra ciutat, dijous marra I La Companyia del ferrocarril de
cap a A1:6 i altres pobles de la ro- San: Feiia de (amada a Ga-ona donarà
dalia S. E. el Cardenal Arquebabe de
facilitats per a la concurrencia de fiaras:ces.
Tarragona.
- L'equis) del regiment de Teman
- A proposta del primar tinent
sepanyä una formosa copa. donada per d'alcalde, senyor Rolirsla, ItAjuntainent
Francesc Blasi, batent a l'Atlètic ¿aquesta ciutat ha acordat sollicitar
Vallenc per dos gola a zero, en el l'snault del solcha del roja s:ene d'Ass:a,
camp d'aqueas.
Amara Coro:unas, de Palatrua,c11, con.- Corre ainb molla insistencia la detanat per un Camsell de guerra i
vea que d'aqui a uns quanta des la
destinar al presidi dOcanea.
haurä a nestra canee un alaalde de
- Entre les reformes que a iniciativa de la rnajoria nacionalistaraial ordre.
repeblicana de l'Ajan:aman dasqueeta
01.CT
gaitat es amansaran asna figura l'em
palea: dels careen, travesean de caeDanúnolos
felariciatga
releres cc l'Estat. dele carian de BarEh nacianalieres regionalisres lean pelona, Pearet i Santa Eugenia.
palia:wat al .1mjat les carresponans
- Al enre Albenie ea angra. Tac
clemincies contra els que en lea pa-an- un concite: de cinc i piano a carne
al :atadoras legislatives trencaren !es
deis allanan ele l'Escala de Musica
trtat.es dels pobles de 'anula, Sant Feque dirigeix cl raestre Francesa Ca .
La de Panero:a i la del districte acecen aellas.
da nestre ciutat.
aa -uns nameros. corn les ea:tersas
- Eri reegleeia de narra Senyora rfaraeues "E! clerndacga''. d'En Li Mdal Tura han contret malrainani ia ea:e:da "Vora e,
dal mar". d'En
gentil i agraciada se orees Na Ra- Caso:Tac. han esta: bazas a petició del
mona Vilä i Gaell. germana del ca- paalic que tnialenava el neu tea:re
merelant En Joan, i el jove industria:
de sera a gern, i ha aplaudit amb endaqr.esta cap i tal En Rarnr,ri Alentorn. tus.asrne ei; petits es:reman:s, els
Despees del banque:, la jure parella
qua:s han derearat els ramarcables
4a sortit ea viatge de maces.
ereaeos acomplita sota l'encertada direceló del reastre Casellas.
FULIOLA
- El dia ra de jure es celehrarä a
Pestes del Reate!'
•
La Sellen la sulansta per a centrac' Els d:es /O i 21 es celebraren les tar al material dinstallacai edecerica
festes del Roser amb notable afluencia destinat a :a rnunizipalazacie del sena:
.
de forastera, degiat a que despertaren de lhan i forea meariu.
gran Mitres els parase de imbol amanBit, DE
Maca, i al tenme, ja que la calor no es
Encara la "Marcha Real" a la
dexava sentir com des passats.
nustra o:utat? e: El Eutiletf
- A la Societal recreaau "La
Joveraut Fuliolenca" van celebrar-se
Municipal
cas Wats baila de societat, que ea veEl (Ejote; e: Collegi de ies GG. Cartee= sumarnent concurridissans, cera ena:en, eraquesu catear, celebraren
bates les testes que organdza aquesta una precesse devineuda
gatita:.

Amenaza la testa la masita "La
Familiar Tarreguense", de Tarraga.
Les senyoretes foren obsequ:ades
zmb bontce rarnellets.

la qua; es, pareces pelo carrers la Verge. Pera, si loé es tradeienal la moceas& no he es de cap manera un fe:
que no hauria de tolerar-se tal; en
cap acasió cene la que comen:e:ni en
arar la processó i en entrar la Verge
al Colina la Banda municipal dc la
duma que era al Lindar de la parta

STA. COLOMA DE GRAMANET
Volca un carro i queden ferides dotee
persones
d'en:rada, interpretó la Mierda Reo%
Diturenge paasaa, a les cinc de la la qual cosa mogua l'estranyesa
tarea, turnara de lee un dia de carnes, tetes les no:es que anaven a la proentre ei que,ornaares 3 i ó de la can-e• cessó, i de ruta la gentada que manea
l'en:rada de la Verde al cuneara.
tera de Sant Adria a Les Realues,
Assabentats del pereue d'aquest frs
d'aguase terme, hagué tma sensibe desgracia per haver voacat el carro 20.609, inedia sabern que la lianda municipal
de la matrIcula de Barcelona, co el no obra per prepi sacó que ho
feu penad aixi se Ii ordena.
qua: anaven 14 persones. penar-yaz/t.; a
Pera co aceba aeui encara la cosa:
tres ial éies, resultara guasa zotes icquart la Verge era a dias del Caargi.
rides, una d Mies greument, easen
un miracle que no isaaaes arreaat
rebé la Benaa memicipel emplaeaaa al pata
de reate :mema inteepretar "Fas S:a majors conseqüenci4.
Eis feries san: Manuel Querol Fer- garlan" amb la mas ;aren aiegria
tot el reablic, essent aquesta jala ;esde
as
anys;
rebe
ferides
al
rer, Casa,
peea instan''- : ament, celar. ras pees
mana teces elles greus; Aguas Trate
i Carmena muller del primer, ac ra compassis du "Els Segadera" la maanys; ferales lkus al cap i mì eses:er- sica pera en sec. No allavia de i xat tora; lijes illis Dolors, claris, Maauela, car el nos:re hinne nacianal. Es priManuel Juli, de 21, 18, tz, 13 i 9 tuya, vaba a les noies catalanes i a la gene
respeeielement, arab ferides lieua en d- sabadelisital aili coaerzzada d'ea:altar
ieren% paras del co, eis cite primera el sea himace sense cap claese de raó.
Un fill dels meleixos, Latís, de set Idaixi, nasal:res. en pea:es:ene eneag. :can:ere. Fas Calitgis da re:ice:asea de
ares, resulta
Ele germana Agusti (conauctce del Sabadell deuen anar mear mes en
velele). Rosa i Teresa Valeeura Bates- coma:e quen es tresaa ii coser que
tu. de 2, 19 i 11 anys, respectivaeneet, mezan a l'anima de la n.' era
I ala-amere. f¡:12 .1:X12 r.2.,5U5 a eialresultaren feries lleument cls dos prir.evea eltre ner. Catalunya paiser lin
mara en el cap i braços.
Eis geernans Josep. Maria Pepeta, lio es:maya:dan tara, pecó a Sabadell
de 23. t7 i 11 anya respectivarneat, no pot pasear més, i si passa arananal contusiona el primer i ama ferirles ment hi par ara el respensaale o els
Heras a la cara i mara les dues gerd'aq;sts que
manes.
Els primen que acudiren a auxi- s e rtira el piancr narrara ael Pealeti
liar-las fonn im 5C11) -,." que aeeta arnb Municaal. evi5r . lnt caí rac a ril eea
el seu auto particular, i una fanalla per urairi iii' aia pretigua el nasare Ajunarma un carro, 0Onduint-los a la Casa esmere en 1.11.1 de les SeVt-,5 ¿ameres
sesSiOeS.
de la Vila.
Els esmentat ferits. amb tota rapidesa foren cande -11e a la farmacia, practicara-In la primera cura el rietge
tudiciäria
eenyer Jvlià. i el farmacaude
▪
sen y er Torregrossa.
AUD:EriGIA
En viva de la ravetat d'En afamad
Pees-id prbacra.-C, :12arelm drivant
Qiceeel Ferrer, fea eartat ama auto a
del jurar Palraira
t5:-172.
naraniral de la Saeta Cren sfr In ea- tui nii: . s,
.1, ra,el n
La 5.3
pitaL i els altres. aria auto tam''é. a 51 •1 23 de
,1,.
la :dnu.rrada,
flan &mirilla attainnenyant-las els ma- rea. eaaativa
c.
a r
ses d e 1'F:entrad-a e . ,ent me:t cine:data
•
cs al da (arree del 5 • iza de 1..1.
1 ira:s ainara l'a:na s a a: r e d:: Iseee,
aej t a, t a ara:Iterar una
que fae i litä trr% els nl'71,15 meeiaa- cama ratone da la 1:evailan, taiseuia
ri s auctill de les desventurades fa- a:ab rala o nivu5 u: o en •
eunciens de
mílies
ritalitat. No Mamut, e; mate ceaiient
ar ni aa-apn..
pu,sar la nit al rna•

Crònica

Citlarliva
L'adquIsIele do les algaes potables :: Partit tia fu sal :: La
bata mejor de Cassà de la 3elva :: Petició dinduit :: Reformes importante :: Coneart
Subhatta

L'Ajuntarnent carear ha
aprovat amb el vot en contra deis regidora mimarquics sanyors Derela
Ov•ede, Casaadevall, Perca, X.fra
eassols. un dictamen de :es Caaasaans
d Hisents a i de Eomene :es c.,nc12.5lor5S
del qual san les següents:
z. Munic.paamar el servei d'algara.
u. Adauirir la installació de la
" 3 A. katies Pdataes dc Girona",
p r 8: icen pessetes.
3. S laccar excepc:6 de contera.
a. E.tad ar, datara] ama st u Finpatleie ecentanSca
e
ater so:me:re-la amb urgencaa a napa e a ee l'ALimareint i de la Junta
in':. :pal.
S. Encarregar a la Cornissió de
Farreen' el nla de relamen del servei.
6. Tramese aquests acords a rEtn-

presa ¿'A gües Fayables.
7. Sea:citar la eancessió del me.
nopal: per a la municipalazacie de dit
servei.
- La resta maior de Cassà de la
Selva, que es celebran els dies 27,
28, 39 i 32 d'aquest reas, promet esser
espiandida. Hi l'aura importaras partaz futbolanics i tralla cencerts i sur-

dones.
Les maestree contractades sen La
Selvatana i La Principal, de la marra= ‚ha, í La Principal, de la Bis-,

t.:1 1:4

osare

1u

Das

el en de,pre de: .1,--.2innunent
In h,rne • • • •5 5, .. 5 la su (...sal.ar;;I%ur Roble.
ecos , ' •I . .nar sto .1 .• la 0, 5-a
tr,:nra la ine • rre,a de
6 enea duquesa cstraraia deeeppri.

•

as iscs a la
aiub

qua:, Ir°.

eedaver de a sei Se a

1.1 rb la-sra. cursa deeeneta al hit Iris.
trçt, ala a 11'..ne,
• , L'a un eran.) see. i 1..a Peres
Ch.raviells eu (2 n2i. va alaneanar la
reas per no tenir ir.:Ijans
eaaar
!a !lec:a:era i ce:errar a !a nena , fe.
n-n
la araban:atas dial
ciara,
f:seal madifira les seeen ranelu.

▪
apre-lant el ter ewn Is•tan:a.h.51.
Id verediete (.5a dinettl1sabi3;ut i la

. 1
.

Srla eloPtd ,11. a la pr,...e•sada.
Serel5 be.t .aa.
rumbe per

—'

5 culpare ;,,irresIlurtna rel rally
Pujaren, aosep Ectrany .adeat

•

V.o)». El 31r.v.t vn ern .é re verterle5 . 51 . 11,4lpabilltat i In F5./h/ -no Cene'
‚505 a les petiaa fiscal sle wie es toros a retlre la eausa per
pror,eats,
▪ f,ns rauSei ar,e11;:.:2'1e3
let• Se c .
eins retreta i quarla (oca]

rep

per ditersies causes.
ASSENYALAMENT8 PER A
AVUI
ANDIENCIA TERRITORIAL.
Sala prIU/ r ra.--->:es hi ha nasan)a.
lomear.
Sala segana. - Tanieresitat. ahijar
aaantia. laiisert Pomar i un nette cua1 tra En Jora Costa Planes.
Sala ve-anta-Ideo. Venir quantia. N'Ermengol Gil contra 3. Ferrer,

RID

DE M AD
LES RESPONSABILITATS
UNA CONFERENCIA DE
L'UNAMUNO
Ahir donä una conterenda a l'Ateneu el senyor Unamuno.
III acueli nombres públic.
Conmina el conferenciant per plantejar una qiiestió previa, relacionada
anta la reacció del poder pablic

lailtima conferencia d'Indalcci

Prieto.
Dits que eniloc ha trabat definit
el ¿dicte de leaa majestat i Ilegeix
cc> que segons el Codi s'entén per
injuria, per dcduir que, per dir que
un rel canstitticional no es apte per
exercir el carrec no se'l deshonra, ni
menysprea, ni, per tant, se l'injuria.
Entra despees en el tema de la
seva conferencia.
Diu que !a justicia o injusticia d'una taczica no depón de razia
Si Filipines no ealiagués perdut, no
per alcé fóra menys vilipendies per
a Espanya l'assassinat d'En Rizal.
Eepanya ha estat duta a aquesta
guerra arnb engany i areb arteria.
Culpa el ministre de la Guerra en
'par, peró més l'Estat, i més encara
En Matera des de 1909. (Aplauda
tuca la).
Si la bogeria d'aquell pobre general Silvestre arriba a resultar, a
aauestes 1:ores si que lit:dejen-1 l'absolutisme a Espanya.
Per airad pensé l'orador, arran del
desastre: Ens llene 1iiurat d'una i
bona!
Alaudeix les variacions dels gr.
verns i insisteix que a Espanya se
la va erganyar covartlament.
Arran de la guerra de 1914 ressuscita requi el sernni d'un impera o,
millor dit, vice-imperi iberic, com
el protectorat a l'Airica, sots-protectorra
Acusa el marques de Villalobar de
les incessame provocacions amb qua
a Lisboa cercan, q112.11 era el nostre censal, pretext per a una intervenció.
Afirma que la cosa castissa es la
caeicatura del patriota i cita el; verscs enstiSSOS:

"No hay un pedazo de tierra

sin ur.a tumba española..."
per declarar que salauria de dir:
"No hay san pedazo de cielo
sin una idea espanola..."
En culpar la "tatalitat a d'un desastre potser iil lCtsbi quelcom
rae, peea sls el maieia cas del jugador: la fiaalitat sera saie Cl iaci perdre; peras el seu delicte no és perdos, siaó jugar, i eix6 as el que no
es pot ter: equiparar el govern del
palle amb les ceses de joc. (Aplaudmenta.)
Mauna a la Preoldencia; En

Cierva a Guerra... no !Lama mes.
Alga, raes apassionat, indubtablemena, proferí els mota: "Es pretidiable". (Ovada.)

Parla de les peculiars de Millón
Astray, el presumpte Musolini
panycl; que no tingue exit... al Gran
Capitiu no se li pode:51 deniawar

Relerint - se ni protecterat civil afirma que ell eso soy el que UE, acres
l'Ale Cornisari ho enp menys que ell.
(11aalles i aplaudirla:111a.)
Compara la imervencia d'Espaiiya
al Manee ami) la de Napoleó primer
a Espanya.
El eeotectorat civil el demana qui
el neeessita; no sampora per la iony, coitt el veli ribidinee no pot imperar l'amor a la nein que Vengaanda abandonant-se al "claaa".
Eis boigs ao fan mas que hoce.
ries. pera iii ha queleam pitjor que el
b s ee: el 5:2e en Ull mement danat
es creu Lolg.
No és teta iacil tasare boig. (aplaudiments.)
di Gavera actual sel suportava,
si be no tnessa, quan tanda lindd,-set delo babes, cesad mas que citanre *.lc, •obre iC inciten san reforma de
l'artaae 11 de la Conetitucie.
Un dia un cert amic Den cm iliurä
all eXe1112:,,r

(enSCrya

un retal! de r a el lie C") .que és l'abearador de la aurana encasellada de
laea.re (llargs apleudiments) i m'ensenya aquest telegrama: (Llegeix un
d'illSerit Cil dit diari relatiu a l'estada
ael rei a i cls oferiments d•En
Luce de Tena per formar goteen
ama el conste de la lacrtera.)
As:tiesta escena tirarme lloc, com
dar el telegrema Ileeit. entre gen i
got de vi; peró airee co ho pot dir
un diari de tal circuladas si no és
taltase entre es-st i got, a no esser
que es faci niede de globus dassaig
ver portar urs Govern aieicanista.
Comenta el resultat de ¡es daimes
eleccions i el triomf dels socialistas,
aue atribueix a ésser el sea rtinic
crup orgauitzat que ha demanat l'aliaade de la guerra del Marroc, cosa
que no han fet ela republicana, entre els quals hi ha individua parti•
darissic
int.:rvenciú i que parlen
a tates llores de 'l'änger. (afolt be.)
Es dermaran les rcaponsabilitate?
El seuyor laratnuaa declara que no
Isu up, i afeacix que encara no satan
depurat !es de la repressió de 1917.
Pailen ela juristes de flama de deliete. L'orador tao sap el que es aix6.
L'ha prenetusat mes la substancia
del dencte. Pera eui en definitiva ¿6t.51 el set, veredicte es el Jurar i ara
el Jurat es la Nació.
Diu que esta altea vcgada precessat. Li van denamar io,000 pestetes de natica. Ara aquesta altea es
redueix a 5,000; la qua: cosa ve! clic
que el delicte es deu vegades menor.
Cita el !libre del senyer Jiménez
Caballero, "Netas de Marruecos", en
el aual Li ha, entre altres, una escena de pealicula, el protagonista de
la qual Es M,lhàts Astray, veritable•
'nene deliciosa. Denes aquest
com altres on hi ha que llega . , no
es troben enlloc. Creuen que fent-

los el bilis s'alleida quelcom. Peró
ara ja no es pot callar. Estó dit tot
i seguira dient-ho tot.
No crcu en les paviades de que
tant es ve parlant.
Aquest mati-diu-he vist una pintoresca desfilada dc trapes. Seran els
cent mil fills de Sant Lluis?-he pensat.-No seran els cent mil fills de
Vallarla que s'enea a entibar atr.b
aquesta gent?
Opina que els militare baurlen
d'anee els primer a ¿emanar, primer de tot, la derogació de la hei de
jurisdiccions.
Creu que Espanya esta, fa temps,
en estat revolucionan, l'eró no fa
falta restrepit de que parlava el general Prim per destruir-ho iot. Quan
mas tremolavaylies era quan oia els
murmuris del Senyor. Les reetaiucions entre soroll de trons no són
mes eficaces amb paraules murmurantes eficaces amb paraules murmurades a roida.
Hi haura revolució? Qui g ap si ja
n'Id ha. Sine, que la serp no deixa
la pell vella mentre no hagi format
la non.
No sap el que panera a Espanya,
peró espera mes d'un Govern cara els
actuals, sense rei, que de un formal
pel rci, amh cis que ara tetan davant
ell. (Sensació.)
No sebem corn acabara aquesta última aventura; l'aventura del contermierne o reformisme; pecó (merqué
desapareguin els abstaeles tradicionals és precis que abans desaparegui
la tradició.
Diu que si en un mornent de repós
escrivis un drama históric, no escolliria a D. l'ere el Cruel, ni a
Feria II, saló a l'erran VII, el monarca mes trägic. Almenys tenia estil.
Creu-acaba dient-que, sense restrepit, les nieves parrales han estat
revolucionaries, i cl vostre silenci
mes revoluzionad encara. Salven, la
Nació del Regne i que cadascú compleixi amb el seu deure i Déu ens
ajustara a tots.
Fou molt aplaudit.

guiare, dirigint-los la següent elocu•

cid:
"Soldats: Espanya ens dan aquesta
bandera que prometem defersar liras
a votar lúliama gota dc sang."
Acte seguit es ferien les salves dordenan a a, consiatents etc cinc dispara de
fusela i comeneä la desfilada,
Les (orces de regulara es traslladaren a la porta de sonada del Retir,
en el passeig parallel al de cotxes.
El ni, ardo el ministre de la Guerra

i el aeu seguid, es conoca a l'es-

guerra de La tribuna regia.
La destilada dur t una hora i
Manen la divisió el geperal Sana
Aval ha entrat a prestar servei
la guardia del Palau el rara de regulara de Ceuta.
Amb aquest motiu els voltants de
la pilca de la-a:mea:a s'ompliren de pelo
hile que acudí a presenciar el rellevo.
Lea persones reials, amb els capa del
Palau i el presidente del Consta, presenciaren lacte des dele balcans de la
dita plaea.
El rei tau evacionat.
A nit passada, al menjador de gala
d e l Palau se celebrb un lumeuet de ele
cobees en honor deis cape i oficials del

grite de regulars.
Hi asaletiren tot el Graven, els grana
dEspanya i les altres personalitats que
f5 cosa= que assiateixin a aquests actes.
nANnEnA DEL TF:11Ç
El dia 4 de juny es celebrare

a l'Iripbdrom Facie de lliurar
a les forres del Tere d'estranver; 'la bandera a qua tenen
dret des de que se'l cree com
eses d'infanteria.
Aqueetes torees arribaran el
clia 31. encara que no s'ha confirmat ofietalment la noticia.
OBSEQUI
Denle ea donare a l'Ajuntament un té en honor dels capa
i oficials de regulare de Ceuta.
EL COMANDAMENT DE LARLA QUESTIO DEL MARROC
.
RAIX
LA FESTA DELS REGULARS
El "Diario Oficial" del minisCEUTA
Alar, com catana anunciat, al mata teri de la Guerra publica una
a les den. se aelebra asna gran bri- R. O. eircu•lar diepoeant que
s'organitzi a la zona de Larraix
nantesa, a la Rosaleda del Retar, I ae.
un comandar:leal mtitar que
te de donar al grup de reguldes de
estarla
a eerree d'un general de
Ceuta la bandera que li ha estat conbrigada, que tindrà a les seves
cedida.
ordres un Estat i servei
Al passeig de Cenes, davant de l'esde lotes les armes.
t.:Itua de Campeamor, s'aneja inetallat
Els capa d'aatieete organisle taibuna regia. Prop siri la pasea de
mes tindran la categoria de til'Aneel Caigut, a'aixeca tael artistic alnena; corone:a amb earäcter de
tar arnb la imatge de Le potreas la
primera capa.
M'anemia.
El general de la zona de LarA la ¿reta de la tribuna regia sins- rala lindre les atribucions prbtallaren les trasunta destinades al Cos pies del comandament per dediploraatie Senat, Invalida i ferit i legació del eciniandant general
personal danant per a redgeisicia
de Ceuta.
la bandera, i a l'esquerra les ¿el ConLa iniciativa i deaenrotalaFas, 1 Melaras particulers.
ment de qualsevol °per:tela dc
Ele regulars arribaren del campe- guerra i policia aerä sie reic:ues:cm en autecalnions fina a la earsta siva competencia del comande la Vega 1 d'ara pe la carre:s cèntrics elent general de Ceuta, segons
des tileren.
lee instruerions que aguest reA la tribuna diplomatica es troba- bi de l'Ah e:culata:9;1ra

ven quasi tots el; representants de l'estranger, radas amb Tan mullera.
En represetradas del Govern aesistien el president dcl Consell. els ministres de in Geveertacia i Errat h el
presa-asea
Congres.
Les [orces de la gtemenició estaven
comandades pel capità general.
A lee den menys cinc arriba en auten-asa:1 la reina Cristina. arab el scu
seguici.
A dos quena d'onze es presenta el
rei, a cavan, acna el ministre de la
Guerra i eis seas ajustan:s. EI sobira
veslia ele capilä general. de gala. El
rei se sima a I esquerra de ;altar.
alinues daspies arriba la reina Victasia, qui tenia elegant vestit Manc, en
tut alee a la Grand Dumond.
F.1 duc del Trae ralo, coronel honorari del regirnent de !es Ordres Militars. i preeislant ele la Carnissió organitaaJaea, feu remen de la bandera
dedicada a Jaurr.e Can:alee Tablas i
Ido preste:1 eme Espanya :1 deu un singular honitenate,e. Acaba dent que remaria la bandera directameat a les tro•
pes que la emanyarea noblemeat Si camp
de batalla.
Despeé; dei distares remete la ban.
¿era al cap atas regulars. tinent coro.
un senyor Alvarez Arenas, el quaa
pronuncia les aegüents paraules:
. "Jo. que corlee armasteis torees i sé
In se - a heatrara i llcienat. ofendan al
rd sincerernent que anue!ta bandera
tremaaa:e ecmpre vic-nriasa ala camps
africans i que mai sera a lnado:rada pels
oficial; conanyols que s.sheren inculcar
en les tasara ele regulara lamer a
• Fa e anya i l'arase al rei.
El meu comanda/nene es una contisitiada del catni que el gle.riée
le, T117. 1.15 /Trata, h. inepirat en el seu
pe a le mande, el r•-,,r, 'le rea,aar,
te-a i ra In sena actuada.
Tia< la s e auretto rete S. no es
penalira mal de 'henar serte ene cancedeix ara. neeque In trapes dl mea
caraandament enrree 5y5ndran a era acred:,!ant la seva bravura i lleialtat.
Ara permaterame, aenver. ene ce<
pecad i meva retraen/ti al dtre ele
f ln'ackn. agrede/ e n? que no s'erborrarä
rrei del ear atas meneara."
Durant el <listan hi fugue diferente
i enstre i as s es evadan!.
Semi : dim ane el babe eleen de Sión,
R D'.ern i revestit de
pent ; fieal, bene la bandera.
Darant Facas de la benedoci6 i ea15,
ea 1-s torees d e recalars. e:acepte els
eurepnis i rifa-jaiba %0 eerarasen cap
a la placa ele l'Angel Calda.
Acabada la 111'531, el tinent coronel
Sen y nr :Alvarez Arena.. ea diriaf amb
55 la bandera on estaven les forces de re-

LA VAGA DE Ie.arta'ELDNA

MANircsirAcuoies DEI, MINISTRE DE LA covEnNicio
El allanare de la Cecee:sacia bu

manifestat avni cate a Barcelona tas
preeetaava la Yaga de transporta cap
variada.
COM que faincaecaren les gratines
trarranjamett. el emernadar raerl ale
patrona toca mena lo Iseguratats perrera circulen:a els nema paeant a la
la guardia ea
Eren el:spots:Me tot "e.
vil.
Malgrat aquests oferimeuta, els careas na cireulen.
Ira dit tatuad e! ministre es e alar
o. van emnetre altres das atements a
Barcelona.
En un d'ella tau mort a tren un
careeendor del moll per platee &seo
negues.
ES DEOL-IRARA L'ESTAT DE
GUERIIA'r
Canea la totalitat dels din 'ir. al parlas' de la sltnnein Bae.-eenna 5 e,
l'e s tar d'eeperit ea ene es trohen ehe
etcm c nis prinelpals sie la datar. recuilen la ienareacia que datare/lema-e au',delta asma decantadee, sl rs e perm ianza aquest e r-me asses algunf,
adv. mes. a Pol mairrial a la &idaruca) d, Testat de guerra. ja aue entera que la pan eta atiosteenarla a
liegir emb reltiva traneultlitat la no•
va 'te ratempsat dien, les n'alinee retscies rebudes de Eareeloza isun vro.:ale intensa enmeló.

SUICIDI D'UN CORONEL
Aeuesla tarda s'ha suicidat,
tirana-se Ull tret e: corone'l
d'artilleria alantesiva. Es diu
qeu la catan de tal determinarla era una malaitia crònica
que palia a leetbmae.
PROLEG PARLAMENTARI - EL
DEBAT SOBRE LA DARRERA
CRISI
Aquesta tarda es parlava
Ciangrés de que tal vegada en
la sessió del dimarts es plantegi un debet sobre la crisi.
Si el president del Cansen
(lana l'explicacid d'aquesta,
eere igual que iniciar-la. Si no
Lo fes, es pot assegurar que no
maneare qua emparant-se en
l'article 10 del Reglement, fael alguna pregunta.
Aquel' artiele autoritza les
preguntes, no estant ronstitula
da la Carr.bra, tractant-se de
qüestions excepetonals. Calare,

dones, conbixer el eriteri del
presidaint del Congres en quant
st estima exeepcional o no I asatimpte referent a la paseada
crasa
No manquen precedente a
favor d'un debat sobre una
qiiestie politina, estant sense
constituir la Cambra. Han esdevingut en algunes ocasiona.
Deia OVuj lAlcalk "Zamora
que anirà demä a la sessió del
Congrés des de primera hora,
cense tenir impaciencia sobre
el plantejament del &bel i disprora a acatar, en quan a l'opartunitat mateix, el criteri del
president.
D/MISSIO NO ADMESA
S'assegura que na Is ezae
mesa la climisió a l'Azpeitia.
enta-secretari de Grecia i Justicia, i que a prece del eamte
de Romanones i del nou minietre seguirà en el cerree.
UN CANDIDAT A SENADOR
Un grup de doctora i cate-miró(ice de la Universitat central ha
dirigit una Iletra a En Bonilla
Sananartin, en la qual Ii oferelxen la representació a l'Alta
Cambra de la Univeraitat.
En Bonilla ha contestat tacceptant roferiment.
EL CONSELL DE MINISTRES

S'HA TRACTAT DE LA QUESTIO DE BARCELONA I DE LA
DEL MARROC
A un quart de sef comenea el Consell.
Els ministres d'Instrueció rebela,
Marina i Treball no portaren assumptes.
El president es concreta a mani(rotar que el Consell acabaria a dos
quarts de nou. i En Villanueva ligué
que portava alguna expedients, entre ells el relatiu als subalterna encara que no sabia si podria tractarse aquesta qüestió.
Els periodistes indicaren al minis.

tre d'Estat que es deia al Congria
nue hi irania el propósit de demanar
al Goteen que expliques la crisi.
-El president-digue rAlba-tindrä un pla i cree que cal explicar la
crisi; la explicara satisfacteriament,
encara que no se res d'aix6.
Despees, festivament, digué:
- Siguin

els que valguin els jets

paelamentaris, cs soc senpre un feevorós parlamentari.
El nou ministre tle Gracia i Justizia arriba poc despees, niaeifestant
que avui havia signas ames el rei, i
que dernä eõ pe sessionara del seu
cartee.
Fou peeguntat el general Aizpuru,
despras de rebre la felicitació dels
periodistes, si en cena la non del
* vacad d'un coronel, dient que aeueat
mati suicidat el coronel d'artilleria :Verternos Checa. que comanava el regiment de a cavall.
En Gasmet. per la seca para dtgué
que no funcionava el "Tire Nacional", en curnpliment de les ordres
donades en tal senda
A LA SORTIDA
Acabé el Consell mis tart de des
quarts de deu.
El ministre d'Estat, que fou el
primer en deixar la preeidancia, va
dir que tenia que arar a un àpat
diplomätic, al que arribava a:1lb mitja hora dc retràs, per qua' cosa no
podia detenir-se a fer manifestacions.
El de Finances digué que no havia portal eacara la cartera, co que
significan que l'arroyada del!, enedienta incles el de aubalterns, sofrien un ajornament fins el peores
Censen.
Lt nou ministre de Grecia i Justicia es va Emane a dir que s'havia
dedicat el Conaell a donar-li compre,
Senat a ell com el 11011 rairierre de la
Guerra, deis afees del Gesvern.
El ministre Trehall, enearrerae de facilitar la referencia oficiosa
ael Camela ha dit que no s'havia redactar cap nota perque el Consell
s'havia concretas ale assumptes per¿enes. principalment Barcelona i el
?sf are
-S ha pres alguna mesura extraerdinäria amb relació a Barcelona?
-aan pregunlat els periodistes.
-Hecli cenia: iinaressiens, peras
en termes generals.
No han v ,Igut ésser mas explicits
els ir:ajetrea
Dijaus tcanaran a reunir -se ela ministres ell Conecil, a les deu del mata

l q racció dels li g glmrels de Faca
En vista de les dentincies preseatades a la Conlandäneia ae Marina
per ?aguas pescadors, referents a qtre
s'excreta la peaca dcl bou a menys
de les set tnilles de la costa que
els reglaments, ahir demati

oorti a la mar, per comprovar-he, el
rano: aulornabil de la Comandancia,
escoltat pel remolcador "afontseny",
resultant que. efeetivament, hi baria
diverses erubarcacions cale infringien
l'esmentada elispcsició. A toter elles
cia fou pres el número del foli a la

i electe d'imposar a Ilars propiciarte el corresponert correctiu.

Darrerd hord
AGRESSIO
A clOs quarta de cines d'aquesta =tinada ha estat auxiliat al dispensari de !'Alca'ldia.
En Pesque' Perpinye, de 26
anye, soltera d'ofici lampista,
afilant al Passatge de les
alagilalenee, número 6. tercer
pie. Preeentava una ferida contusa a la regia parietal ¿reta.
produida, segons manifeete
tereesaa per uns deseoneguts,
que tot segult d'agredir-lo fugiren repidament.
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Els aciss del dldielys
(Extractat de l'Ediete Espora,
va del dilluns)
Futbol
segon partit entre el "Bithop Aucaland" i el "Barcelona.,
va ésser netament a l'avantatas
deis nostres jugadora, que abtingueren una leed victòria de
5 a 0, deepras d'haver-los do.
alinda netament.
Fou un match sanee histeria
i que palese l'evident inferiori.
tal d'aqueets amateurs del NOrd
d'Angla t erra.
Oh:alome
La prova anual del E. C. C.
sobre 50 quilòmetres, fou en
absolut mancada d'interès; un,
fecal victòria d'En Saura ea 1 •
hora. 59 m.. 2 e . que hora pol
veure, no constitueix cap per.
formanea notable. Arribaren 5t 4
gort i tercer l'Alegre i
nyol. respeetivament.
— La cursa de la Unid Cid
clieta Sabadell, feta a la retos
eiutat, resulte bastant deetluida a causa de la pluja que mira
leste continuament ale corredore. Reeulte guan y ador Gaa
br.el Cruz , que feu ele 60 euilemetres de recorregut en 1 h.,'
56 m. A continuació es elassi.
ficaren En Carbonen i Cruz.
Rom
Lee eliminatbries fetes pel C.
de al. amb vistes al Camplo.
nat de Cataiunya. donaren eis
resultats eeguents:
Out rigees: guanyä lequip
Rald.ris.
Yols a quatre: guanyà lequip Bover. que tau els 200 me.,
tres en 9 in.. 27 s.
Al Maritim guanyaren les de
"skiff" per Serrarnalera, i les
de yola a dos remera. tripular:,
Vidalot.
Pilota basca
gaceta:tate deis partas entre
soc:s de la S. E. 13., jugats a:
Cucley - M. Garcia, contra
Jauntä - Olamend:, guanyaren
aquests per nou punto daran.
taZge.
A. B6-13a7guad. contra Palmada-Mas; partida magnfacament disputada i que guanyaren ele prim e ra. per 40 a 32
Curses de cAvalls
Guanyadors en les proaes de
diunzangar
Premi
"Purple Heron'.
Premi Josep Bofill: "Menina".
Paemi Fadrineta: aCylmay".
Premi
"Frera".
Premi Putginal: "Bon PaPr•
'•a
"Santandea hl,
Premi
suspensas
La inutiguracio de la tempe.
rada d e "Base-ball" hague de
suapendre's a causa del tempe
coas tambe Izo ton per la roaleixa causa el creuer a La Sr'
carda que havia Oeita:1012. pe:
a yeeht e. el Caub Marta:en.
PPOIl etil

FUTBOt

EL "DUNDEE" A BARCELOaa
Atenen: les miates demande!
que ha Naval la Junta, ha
convingut que el paralt
joue , el primer del fantas •
professional escocee, e:
ja contra l • enze tau-airee:a
El sogen partit Pe tare diemenge vinent.
UN PARTIT ENTRE INFANTIL':
DEL C. DI DE LLEYDA I EL
BARCELONA
Amb el partit que ha de fer.
se dijous. a la tarda, persagueixon ele crganitzedore una
dalae finalitat igue.rnent acaale: que confraternitzin eis ai•
gadors d'arreu de Catalunya i
que puguin assistir al gran par.
1.1 entre el Barcelona i e: peealee, del qual ne treuran prolatosee ensenyancee.
Ele jugadors lleydatane arri
taran a les 11'40 i eeran re,
hule per lote ele vailets adai•
tes n'l Barcelona.
El partit comeneare a lee tres
erl punt, al camp de Les Certa.
EXCURSIONISTES DE CATALUNYA
S ala fundat una nova entitat
excursionista, lobjecte de
qual :cae coneixer tris eis liect
camine i 'arIaraeey5 de la nos
tra terra i dedicar-se a exereeneara par culthate entere
jovent catead. El nom dsqueeta entitat es el d'Erple ra
-dorCatln.
Hoces d'inscripció. de eet
.
6°
nou, al Ralos der 8ajmerea
Bar ,
EXCURSIO031111

EL CENTRE EXCURSIONTS.Ta
BARCELONES
Aquesta entitat realittark di+
jota,. talada de Corpus, leva rsiö seguent:
Balen -à, Seva, Brull. Gire
de Cine Soue. Matagaile, Gas'
Pregon, Sant Mareal. Les Ala'
des (escalada per la ere93

de 923
;o rla II de maig _

LA

poui.icrrAr

7

noi" de Panarna extra amb Blanc i Cru, a I 050 pesseles.
id
fr
A
"lennis borne"
a 13'00
"

Tres 30'50 ptes.
38‘00 41

Camises "fennis

"

CONFECCIO I MIDA ESPECIALITAT
Camiseria - Corbaieria - Geners de Pool- Milgeria
24-26-PORTAFERRISS A- 24 -26-

TELEFON

Esports

12'50 ptes.
131anc i Cru, "classe Extra"
Camises Balista, extra, amb dos colis i runys cosits, obertes: 12 ptes.

CtiMiSCS

1574 A.

•23.111Z21.1.9n1~iWi,
,a , l a Fe. Turd d'Arenys, Lea
¡caras Breda.
L aa. de reunió: estacia de'
rd el dia 30, a les 19'15.
arlieal DE MUNTANYA
Muntanya"
La lv "aluraa
asrai a marxa Iliurei.
tilia
d -'
I
Sacai(
a üa la
...grupació Exaurs1onista Caianya (Hospital, 95. pral.., ha
;dedal ajornada per al 1 7 de
ata, daaul a que par a la data
j eslava aaaenyalada ha de
la

CalTiTa

rrc,fpu Arrnanauaaa
quadat oberta ia insarip: per a la dita -Cursa ,11
zntanc-a" tots els dimecres i
venar a a. de dea a dotre de la
.ia. Lis carradara que a'inahagin ablingut
aair.
7'r a mis en curses preaaaya riauran
d'inearinra•s
per a aa"
•
i.blert. da -

DE

FORA

SANAHUJA
a ll a gran arimarai i davant d'un
natlic nombrosissim Migué llac per
:.aiesta de Santa Rita un interessant
•rtit entre els equipe. Biosca F. C.
:faceairg Sanahuja F. C., eSSent el
•eratat t'evocable a nostres atgadars.
i'tts rt he i arnb malta
iteata. fent que la concurrencia en
itais t r ça coa:plata:da.
-.1
ajares de ;4 nastra vila i
t'atta paratge conegut per la
•" 'teraada" s'hi esta acnstruint
t canto dc
VALENCIA
Futbol
e. el Daraiee jugant con. 7 es gals a zero.
ta
aart e:s arg:esos dama
atta
'atar:Ara
;tarta que jugaren dulces
tadaren un a zero a favor dele anaK5. Daraat la segona pare. els ancarea foriradablemera, de r be &e va:corla:u.

el F. C. Barcelona
LOCALITATS
a:a partits -Dundea"a
Baraalana reviran els
stal a nta: ini-aaras, fi pes; 7-f o rarttaa.
pasaatas:
.
2 ress at aa; ena
• a., 3 paaaetes.
•em

hil Q11111M

Re]

organitzada pel

Ci Barcelona
Ois 31 c11 msig 13 da juny

DUN DEE
de la primera divisió de la
1.11ga Escocesa professional

a les 4 50 de la tarda

Joes Eorü [Je 1313;11119
liteNria"
'ANY II
La Revista "Catalunya
i nadadora dele Joes Floreta esmentata convida per segona volta a lote
els portes i prosistes de les terres catalanes a asead:Arar coart en l'any antrrior, al concurs literari que amh tata
d'entusiasme celehra anualtnent per al
ioment dc la cultura i la literatura
110Ard. esperant que s'escolti la 'Mi
crida i que sigui corresposta per tote
aquells que hi concerrin, adaptant-se a
lea condicions del següent cartell:
PREMIS ORDINARIS
Flor .VJtura!.-Amb artistica llagada a la camposida millor que es presa:ni a concurs, donant-se pretere/Ida
a les de tema 'amora s . El guara-ad'r
daquitsta en jara ofrece a la dama
de la seva aleada,. que paseara a ocupar el Iliac de presiaancia coto a reina

de la Fasta.
filatin g enr.-Oirena de "Catalunya Literari" a la pcsesta d'una més
enarcada energia patriatica o la que
duna manera mas eamtravedora canti
el sentina:a:: de Patria.
Vasta d'nr i argent.-Artistica jada,
p r emi de Fa:mentada revista a la ata
composició de tema religiós o maPREMIS ENTRAORDINARIS
Premi L-Artistic present de l'excellentissim senyer marques d'Alella, batIle de Barcelona, a una carnposiciú de
1 terna Ilisare.
Prmai IL-D aan excellentissirn senyor diputat a las Corta ti Espanya,
que prega ne esmentar el sea notn.
A un treball de rama Iliure.
Prerni 111.-D'Ea Josep Mirarle, diputat a Corte, conaistent en un objecte artistic a una composida de tenia
nutre

Premi IV.-Ofert pel illustre senyor
Joaquim Degollada, regidor per Barcelona, a una campos/ció de tema
Premi V.-De N'Eral: Bernaldo de
Quirós, regidor per Barcelona a un
trrhall de tarna Mutar.
Pnerni VI-Del notable artista fott'grai •aefias, cansistant en tm treaall
catginal, a la millar collecció de sonota
ranli Nrara: Cal,
eaasatent en un art Ole vidre esiralt.t. cara origina! de Fomentar darant
a la millo:- regencia en tornan; o altx' ata ins.
Premi VIII.-Del gran pintor Ea
Felix afeatrea consistent amh un estudi original rate ha servit per hexeroci ó de !es sesea pintares de rascada
de Notaris. A un treball de tema
re.
Pretil IX.-D'En Jaume Mercader,
!artista joier, consistent en un treaall
er , ginal seta a una composidaí de tema
lliure.
Segimen Torrebadella. a tan traban de tenr.a Iliure.
dia 5 del proper mes de
;unta es publicarà un cartell emp.leteri
ama) un majar manthre de premia. i en
el elaterx es farä caneixt.zr e; jurat qua' a:atador.
BASES
Primera.-Els trebalis de tema l'ata:e s'adjudicaran a prosa o vert. dant-se

preferéncia a la poesia i a la prcsa
Segona -Sols seran admesos els escrits en lengua catalana i refusats els
co" n a st atatn inedits o firmats ainb

Tarcera.-Es recomana que d'ésser
pa s sible els tieballs siguin escrits a
maquina o amis 'letra bel clara i llegidor.
.t
Quarta.-L'autor que no reculli persanatment o per delegat, anula autora.nació escrita, cl premi obtingut, es considerarà que renuncia a aquest.
Cinquena.-E1 poeta guanyador de la
Flor Natural es satura obligat a fer
conèixer el seu nom al jurat quanticador i posar-se d'acord amis el mateix
per a releed() de la reina de la Festa.
Sisena.-Les composicions que portin alguna indicada) renuncian: o indt.
cant lin prcrai detenninat seran con s ideradas t'ora
concurs.

Secció Marítima
Moviment marítim
VaIxells entrats
Vapor espanyol "Rey Jaime II'',
de Mallé, arnb càrrega general i at
passatgers. Arnarrat moll de Muralla. Consignatara, Amengua!.
Vaporametica "West Chatala".
Pensacola, atnb dogues. Aniarrat
mol' del Morrid. Consignatara, Agan
cia Maritima Hispano-Americana.
Vapor 'tornee "Activ", de Reykjaamb bacallà. Amarrat moll
:
. Barcelona Nord, Consignatari, Erabcrg.
Vapor ¡tontea "Geir", de Cardiff,
amb carbó. Arnarrat moll de Ponent.
Consignatari, Mac Andrea-.
Vapor eapanyol "Vizcaya". de Motril, amh carrega general i 8 passatsera Amarrat moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Barganti goleta italia "Maria Assuma in Cielo", de Penyiscola, anda
carbó.
Vapor alertan) . "Hagan'', de Batävia, amb carrega general. Amarrat
rnall de Sant Bertrata Consignatari,
R. Torrabadella.
Pailebot espanyol "Júpiter", de
Mais '' , amb (-a:traga general.
Vapor espanyol "Alliambra a , de
Bilbao i escale', amb càrrega general i 1;2 passatgers. Arnarrat moll
d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränea.
Vapor italiä "Albaro", de Valparauo b escales, amb carrega general.
Amarrat moll de Sant 13ertran. Cosasignatari, Italia Arnarica.
Liagut espanyol "Teresa Valls",
. d'Adra, amb tornatecs.
! Vapor espanyol "C. Lapez y López", de La Corun)a, amb càrrega
general i la passatgers. Amarrat mol(
d'Espanya Est. Consignatari, Ripol.

Valzells despatxats
Balandra espanyola Patricio Sala", amb cärrega general, cap a Andraitx.
Llagut espanyol "Joven Amalio.",
en llar cap a lainaroa.
VaIxells sertits
Vapor espanyol "-Belis-er", amb
carrega general cap a Alacant.
Vapor espanyol "V. La Roda",
amb càrrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Ma-quas de
Campo". arnb carrega general i 'atanata cap a Valencia.
Vapor noruec "Orar Jan", amb
1 càrrega general i tränsit, cap a Marsella.
Vapor italiä "Albero", amb cal-raga general i n'ansia cap a Marsella i Génova.
Vapor alemany "Palermo", amb
catana ganara' i transit, cap a Génova.

Societat d'Atracció de
Forasters
Ea la darrera sessita celebrada pat
la Societat daatracciä de Forastera,
sota la presaancia d'En Marian Rubia, taren adnleses e= a socis numerarle els senyors Fills de Francesa
Coma i En Josep Bernaba. d'aquesta
evidiCanyode
Fcl ip Rli;c,orrtadjs,
: J.sep
rase
s:sis :Eta
Es varen prandre, damas, ab acorde

següents:
Concedir als Anyars ministres d' Filsenda i dei d diploma d'honor
de la Societat per l'interès amb cl qua'
han impulsad la necsitria rebaixa dele
drets d'embarcameat i dasembarcament,
aplicats als passatgere transoceänicsi
que la Socielat ha vingut gotionant
sense trece.
Testimoniar llar agraint.ent al vocal
de la J. D. En Bartontau Amengual
per la defensa brillant teta al Cene
gres del CraTterç espanyol a Ultramar,
celebrat a Sevala, de la comunicacia
dirigida al rrateia per la Societat, aixi
com a En Raid Vehils, director de la
Casa d'América, per favorable acallada
que aquella Ii va mereixer.
Concedir una cepa amb desti a les
carreras "Trofeo Armangue", organitxades pel Reial Moto Cub de Catalanya, les mutis tindran lloc a Tarragona, i la Medalla de la Societat per a
les regates orca:atado poi Club Natatic de rantirmaal ciutat i per l'Exaostrió Canina de Barcelona.
Tanteé va acordar-se facilitar a la
casa Ilarelland de I - TollywMad Estati
els elan arats necessaris per la documantaci . ; da pdlicules referents al
nastrc pais, aiai csm al Roecnbureaurt
tic Copenhagae, matcrial de propaga:Ida en abundar i felicitar els senadors
darrerament elegir a Catalunya per
haber obtingut la ivataidura parlamentaria.
Per la secretaria general fou denat
acepte de la favorable 50:1:ció Gte./aguda crt l'afer de la rebaixa dele drets
d'etnhareament i desembarcament la
quanila del qual tant perjudiaaea
turiame i espacialmente al part de Barcainita, les quals han estas redundes cansiderablemena fent-leta retrocedir a La
tarifes primitivo; d'havca-se aaaltat el
repartiment de las adiciona espant ola i franersa del; prospectes illlustrats
de l'Expasició Internacional del Malale
anda el programa de Ins fastas que tindran durant 11> celchració; de la
visita Jeta a la secrcta./a pals dcleguts
de la Sacietat a Zurich 1 Eatarolm,
respeceivament. Anyors Moises Fulanana i Magines Nordbeck, 1 d'havcr estas
enviats al Congréa Internacional de
Carrettree, e a lebrat a Sevilla, aatio dc:s
esrnentats fasciclee.
Fan donat compte. entre altres, 'te
les segütents cernunicatiara rabudas la
una de l'Alcaldia da'questa eiutat. atere.tat cartes indicacions urbano fetes
per la Societat: una ultra de la Cebú
Junquerenca.. de La Junauera, convidant a diversas excur s ians: una abra
de !Aseada:lió per al Foir.ent de! Turisme, de Viga, referrnc a la celebreda Conferattcia Naciera! du Turj,,,e.
/111a abra de l'"Atene-I Igualadf de la
classe (torera", convidam a difcrents
actas de cultura, organitrats amb motal de la se ...a vinguda a a-malta clu-

.11•MIIr.
IMI3Errffl

Els Espec tacles
-TEA TRES--

44+044.94944-7e444-3444-e+t-fe

Teatre Catalit Romea

compaustia de vodevil 1 grua
es p aciado Ge

TelHon 3500 .1.-Avui, dimarta, grandids espectacle, par
l'A- .1els illusionistes: The
Great Raymond. Nil, a tres
quarts d'onza, el gran Raymond
presentara cl inisteri impenetrable Evo, famosa belleiaa da
l'aristocracia de Londres. L'imponderable Ftaymond paesenta_
ra las múltiples il.lusions da la
aova invarittiii i entre elles
Elletempaicosi
Máquina do divorciar
El tron dol mistar/
la s ay a uhliocoe 'rete -E'
La senyoreta partida en dues

Aquast experirnent emocionant
es l'última creació del gran
Raymond. Despraa de !ligar bé
i lanear 011 una caixa a una senyoreta, el gran Raymond ser• a la eaixa. atob fa sanyareta,
pel misa davant pah110. El
misteri- dele fakirs do l'India.-ni l , al grand naymond;
magnific pragrama. Es aeapatxa a itomptaduria.
44404.0.4444~-etate+eatra~

VOL,13°,

'T I

Companyia le sarsuela

opereta. Plnedo-Liallester
del
Teatro de la Sarsueta
Madrid
Avni, dimarts, larda, a I
preus ecanarnias
LA ESTRELLA ERRANTE

eeteeateasteeelatrefeaea-Cee-aelasasaitaas

Teatre Novetats
TH1110f3dd d'islill Ifi23
dramätica del

1

Director d'escena

dres.
4 Debut,

2 Ce Juny dc., 1923

Ultime quatre dieta
I, Raes:rana de la primera

LUCREC1‘ BORG1A

2, L'exit mds gran de l'any,
da aatior oriental an iota

l'extenala de la paraula,

Starnurtun
l'ascultural
POLA N£13R1
Jesemotlia el ami exclusiu
art, ansant de manifest les
sruni-nurses del san cos
d a r a sa dins de l'art mes refina!.
POLA RI EGRI
Ella ho va dir: aquesta sera
la mesa última aventura
palliculista; vaig a posar-he
tot: cor, änima, cos sense
trabes que 1.i/3U/san flor les
rneves concepcions pläetiques.

CLAVE

arma rumac r as. a la tarda

PETIT I PATAUD, 8. EN C. y

rs it I tetes le, III!, EI sencer (5311 7.
CLAVE
Tot Dareelona a p elara pel GRAN
TiATRE EOPAtSYOL per admira,tan grandlo,a obra.
Mines: teatre ei perrnmen dliimunent le n t> pee1m,..n
Cenlsertei IDEAL, del itrarer
Valle Pat. : t,
zaltt 1 n 51teAl, a.

e4444.440+44344+0444444445,-t

Teatre Victòria
Direcció de
Vallejo i Francesa Vidal i mestrea Blai i Conti
Aviii, dirnarts, 29 de maig.
Tarda, a dos quarts .la rala.
Vermut 'ull;' e'. I, laaxit da
broma. El alcalde de Grifones. 2
En Sevilla está el amor, pea

Cancopeiú Huerta, Eluis Morena, Rasad 3. La revista da! die:
Ja seo aquí "Nandu", arab als
raimeros da! **Vaya ealnr'.
NO, a tres quarts de den: 1, Raestrena de la sarsuala dais germana Quintero i mestre Serrano, La mala sombra, per lea
principals parts de la companyia. 2, L'aparata an Ir a s act a s Lo que sueñan las muchachas, cc-caria estupenda de Ja p atina Chafar, Salut Rotiriguez,
la companyia.-Dijous, 31, lestivitat del Corpus Christi. Tot
Barcelona al Virtöria. Tarda, a
dos guatas de quatre, i nit,
tres guares da data Banefici
primer aator, ideal del públic
catalä i creador dal "Nandu',
Avali Ciaireran. 1. Que és gran
Carcelonal; 2, Ja soo aquí
"Nandu"; 3 ; Carttert ; I, Raaa tratla d a la r e itn it dia on un acta,
de Roacinvol, El senyor Josep
falta a la dona, pranent - hi part
el popular Josap Alfonso. Han
camal:ara els assaigs de la sal'suela .1 . aliqual San a llaz (1 arnea. Manuel i Doalance Romaantas. Quintara i mestre Porreta

i.-4-1.1,11-14eeeeees-144,24-9-t-f-te,‘
l'reeeetet4ete9+6>er+44~44.
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Teatre Còmic

„1.

A

'.vul. dtmarts, tarda. a A03 Aliada
5 . 1 , Cine. Ce:',Inatinee popular amh
IB airanllo e a sar , ,,la cntros emes,
!
_
LAS CAMPANAS DE CARRION
e eran r oniunt, n'agrario presentare",. ae,-nrai non. S-n:1am de prtrn e ra e ltd,. e. 2 pt.s.; de rennt,
l ' A.C. . 11 :1 g11 /1drA les litro tocata
tau. NO. a dos quarts de den: 1.
La drtersida sarsuela en un tete,
iGraclas a Otea que esté Pauta
la metall
I; II. EVil mai 5-tat de la
.

iota itrica en tres actes

CL SACOISTAN DE SAN JUSTO

colon)! Interpratactn, continuas

Lc.zcie,..5, presentadó tretrollorable
decorae nou

Q')#•4444
•""` tfr".^ ecee-v-3.0444440-344-44.
Y

li°tfP f fil0 2 111 3
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Companyla d comädla
GUELL - TUDELA QUZMNO - CORTES
ITelafon i!34 A)
Arui, dimarta, tarda, popuLA SEÑORITA SIN
NOMBRE

segona representació
de

La gitanillo. rubia.

1[ 1

Campana-la de sarsuela de
FREDERIC CABALLE
_katui, (limaras, 29 CIA maig di

1023, a Inc 430. Butaca, 2 peocelos. l i randli , carien: 1, fannoilta la Peque. 2, El sexo debil,
i 3. La montarla, per Staue, Bafiuls, Dtaz. Chornon. Nit, a las
9'60. Els dos i• xiis de rally, La
montarla i La reina maja, par

a dotze funciona de moda, a

Finalment foren lira:des lee llenes
reaudes deis scayors atlegats a La Faz
i Ceratan:t 1 lifla e, donam
compte d'haver fet difCrertS 5C11 1T13 /1 Clationa's ama) llar

de B.

SANTPERE I BERGES
PrInn ra acirlu.
A8SUMPCIO CASALS
lO UI, AA:Ad . , din .2 .4 da nicle.
l'arda_ a le, (plan,
1:03TE SEPA ?,SEVA!
NI% a les sets MerateilOa e‘it de
la narraela anecdótica n guano
act e , I 15 qu ad: os

f,

obert l'abonamen1
dilluns, (tintures i diven-

Sesiona de cinema seleeta. Tarda, a dos quarts de
alar. Nil, a tres guatas de

jornada de la colossal pellicula

Teatre Nou

11101.1] 81MÍJ-H80

tat.

TEATRE NOVETATS

Gran teatro Espanyol

Teatre Lara de

I
1

eatteee+ce4444444444444.

Mufa Moreno i altres parts

per Moret
i LA MONTEFtlA
per V a rdrall. Nit:
Lt' ESTRELLA ERRANTE
p a : Van irall
i LA MONTERIA
per Llaret

Gran companyia eämico-

Tres 36'50 ptes.
Tres 35 ptes.

Darnia d,Fraderie Caballe.
rtoara a , tarda, Intlaott,
tsaaatttaa, La montería. *.s;i'.
u* ,
la lemporala, La raenteria • La reina maja.

deapatxa a cornptaduria

2̀
.,'

e
leatre Viciarla
Cada dia
l'axit de la temporada

r.

JA SOC AQI.11 (Nandu)
Taa•int
uliö. de Vallejo,
Galvaran, Salva. Rodriguez 1
4 ;es nitres principals parts
esie la eompanykt.
Sle,«Iire••••

FEINANTA-1.7...!
-raps fa que sal] aquí'?-inquirf
d'hora-raspnr,gu4
t lifl rruart
a a aan i -se els ulls.-Diable da
.rillosarnent confortable per
tic' en blanca..
..saat
aohresalt.
oc calmaren la inquietud de
-a Mita. Kilslair i ailarga la mis

- 71181 e ta que us acompanyi fine al
arah un snrarfa tan
ilgent que olla comprengua que,
l'aguas sorpras el seu secret, no
res a témer de la sera lleialtat.
ho agraeixo rnolt--respongu4
Cha sincerament.
, B elcher
obri la porta i s'inclina. davant
e,,da
a arnb una cortesia raluntäriament exacta.
a. En acaba t tornà al costal de Mrs. Kit"adr. que l'interrogara amb l'esguard.
;leen sentit?-feu ella de seguida,
cIleller . en un to hipbcritament desolat,
°"1 Plieä que s'havia vist obligat a cärrer en
ale d'una pobre dona amoinada.
ha... ba... históriea! Res no us im,
45,
ge posar-la en el seu cotxe i de tornar
Si, si. Ho haurieu pogut fer per:tant ea!. Paria ve't art que esteu enamorat...
u (11311 ... Us calla un pretext. Ce fa seguir
t-aa
Su gosset
''Ichee es dicul p a, vibrant d'indignació

ille l f d a La PFBLIC.11 \ T

erintinguda. La conversa annarrvä aquest te
durant uns deu minuta i al capdavall, ell va
prometre drenar a prendre el te a la tarda.
Tot juet liavia aclquirit aquest comprarais,
quan Mr. leontaine el aridava a l'aparell per
aferir-li itt Ilse ' ' a la sa y a !Imp, el dia dal
aut da ales. Alvaraz en "Carmen - , la salmana
argüent.
Belehar arvapth aplasta segura invitació i
es dispoSä a sor' ir, per ba. qua e ' en tingu.las
gaires ganes.
-Jessie espera que jo ti telis font segurarient-va penaar,-parb no sor tan ?limpie!
LI SPI1 jor as massa Fingeix fredar perqua cc senl farda en el seo amor prnpi. ES
una roqueta. Quan post seny, considerarla que
afr. Charles Lorraine pasaeeix cont mil dä. 1ars de renda i que jo no en Une sin6 irania
Tot lliurant- se a les sayas reflexiona toro nava a la seva cambra per triar un basta j
d'esquitHentrs mirara el talaron temptador.
Maquinalment va donar tres pasees vera l'aparell.
-No, mil regarles not-va dir a pulid ele capitular.
I va girar en rodó. En aquest instant practa
vibrä el timbre. Miss Sinclair el Jamar-lava.
- Quina casualitat! - va respondre ell a
posta-anava a semana He eantit la vostra cria
da des del hall estant...
-Estic desolada-va fer la veu a l'altre ex.

SEINA.NTA-T7...!

15?

-No ho hauria eregul jo mateixa-va for
Mia. Nildair consiroaament.
-Penan ardieran' el seu earacter. No de
borne per conietae aernblant follia. Ah, no!
- hanniisteix eslä gaireba cemesa...

-Es terribla! alre. Bryaat no es dönit comp.
la qua fent aixa Majendie dtina ales a totes
les anspites? El tractaran d'aatafa, de fallit,
de cabard... Li valdria mes morir!
-Ella no vol comprendre res-respongué
Mre. Kildair amb una veu greu-; ella no veis
res hinó que ha viscut dos anys al costat
llame que detesta i que estä disposada, ara
que la sort ensorra el que estima, ha conaen,
tir qualsevol saerifici.
-Però el sacrifici que fa ell...
- La sera dolor és massa gran perquè pua
gut mesurar-lo. Pobre Elisa: La sa y a existäncia ha estat horrible. Está boja d'angúnia, ternent-ho tot dc part ele Majendie. Quan s'ha
sofert tant com ella, una pena mes no es prou
per aturar-vos.
lli hagua un llarg silenci. Mrs, hildair, els
ulls mig chica, seguía al cura deis seas pen.
saments. Quan reprengua la paraula ho
ja ami) la cera lassitud habitual.
--Qua lii podara (ere Oblidenia. L'esmara
zar es retarda una mitra. Severni tres; he prea
ata Mrs. Stade d'acompanyar-nos... A Kepissit, in'heu proposat: el vostre ajut par releo-,
bar la baga. Ja india arranjal. No cal, done,

an
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adaptara, en e i fons eslava pessigat pel dasig
da telefonar a l'actriu i d'escoltar de nou la
süva vota. Diveesas vagadiisn havia rebutjat la
lamplació, dient-se que foca una falta de tic1. ar, pera no caaaavit de pensar-ha
Daspres del desdejunt, ordinàriament, pasuna agradrthl . • Mitin torne tolefonant a
e.
les seres amigu e s i als •eua camaradas. Aqueal
tha, el seo primer pcnaamen1 va Cebar per a
Evasaa Alvarez; para, recordant que havia
eleidat d2 preaentar-li les seves excuse;
abans d'abandonar la feala en companyia
Jasale Sinclair, va deturar-aa per inventar una
caousa canvenient.
La prima-don:la, Ii respongue del Hit eatant on encara dormitava, vietima d'una gran
-Estic aturda, abaolutament atuidal - ge.
ava-. Es eliS pun gís. Mai mdc lindre for,
res per cantar.
lana d'aixä-va dir.-Quant Ii hayan confiat?
-Per mi molt... Uns vint mil dòlars.
--Sereu a casa aquesta tarda? Us podrii
veure?
--Certamen!.
Resta impreseionat per l'emocid que traia
la veu de l'aceita
-Esteu anguniosa, potser?
-Una
-p er que\ no atilden Garboy per Water'?
-He provat de fer-ho, però sempre en va,

It

▪

▪

•• •

rina de l'antifaç, Simi aviador,
La fIlla indómita, 9 i 10.

Teatre Nou
Próximament, debut do la gran
oompanyla

de vodevil lirio i sarsuela, proceden( del teatro Martín, de Milsirid. dirigida per l'eminent primer actor
SALVADOR VIDEGAIN
i els mestres concerladors
August J. Vela i Ramon San-

KURSAAL.
Dimecres, retiene:
CRIFICI
per l'enunont actür
William Farnum

.~.44+944.6+44~4~44,

DIvendres, estrena:
CAÇA DE MARINS

ELDORADO

'

LA MECAPJOGRAFA

ereació de Viola Dana
Kr

1?-9.2..e.94+4+4+4n94+44e.}›344-C,

4444+344444+ tel-O-1:4444448

.3.

4.

Temporada 1923-24

i

PROGRAMES SELECTES

a

e.

TAKKA-TAKKA
YOGATARO

cante i dances javaneses
Els famosos barristes
LES POPPESGLI

El popularissim
i

SANZ - SANZ - SANZ

'

t

ele

Divendres,bene.fici i cumiut -r
de Maria Tubau
,:o
.?

Z
044+344+4.+44+4444444444;

tiataliet4449-1.444+5+241.114.444+

dimarls, colossal progranta, la gran cinta La veritat
nua, per Pina Menichelli i Elena
Makowslm, La filia indómita, O
i 10 jetrnada, pele millors artisles de la Comialie Francaise. La
gran rima draniet ira Bala din,
Els perills del Yukon, 15 i
lini episodi. per William Desmotu]: Fatty Scheriff, :13.31.11111010
dio gran brema; El local més
fresa I cómoda.

1.44444-944-0.144-1444444-04.4.

Saló Catalunya
Avui, dimarts, dos grans
èxits, dos: ei colossal
trionif del Programa Ajuna: narrara la por
('hie..
ntecionant i sensacional,
ssunepte d'interes grandiós
Succes: Rob-Roy, novena de
M'alter Scolt Ramoret fa
novillos, cümica.—Dijous,
estrena: L'audaç, per W.
Rasen. Preus currenis.
oftele4ifflei-o-111,14-.51e44 e-4

Diana Argentina Exceisior
La fl!ta indemne, it i
12; L'Os Jimmy. Anna Botana,
Abaix ois impostos, La novoila
ce Catixt.

•n••nnn•nmrs.ummemeuemmr...eesummsone

Teatres nom : Marina
f

1

f

AsIll. d11111111.5: Vint anal des p réa. ‘..
11 eapit01; lifdue per peder, tatr
marearle Clartc; L'imperi del dio.
ment, per I.. Manten 1 'd. anees
Que; Honor infrangible; El bombee ?
de aerreI. nijou5, e , trenes le: %hm rP
e anys desprea, III rapItol; Que in." II °canta eón ele marital, huela/uta
i O.Darla; La conquista Co les Gatea
taltres.
,
el
e.

AVIIi,

MARIA TUBAU

1

Monumental -Padró- Waikyria

MEMA NOU

Arma Melena, La balla-

: :

ESPORTS - -

Avui. dimane, tarda, a tos
quart de clac. Dos escollos

partits de mida a cistella. Ni!,
41 un (mart. Sonne. Dos grandioses partos de pilota a cistella.
Primer. Argoitia i Palau con1:-{1 Olascoaga 1 tortazo. 1.,:egon.
Guruceaga t Unamuno
Ondarres 1 Lasa.

1111n••••n•n•n••n••

▪ PREUS

Parrers coneerts del preion( curs. Dues rnagnifi-

ques sessions dc tríos, a
', arree d'illust res artistes:
ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD

Es

Xinxes

Rajoles de Valencia 1 articles de construcció

FERROVIARIS:11.

Casimir VIc ns

tot

arreo

Espardenyes ferroviarias
Les mee erertieues
Lea de mes durarle

mol; 11000 rosa 0 n 0$ que les
altres su Cii norIl nit, s que los

Corten

el

DANIE

a

Despatx: Tallare, 72
Teléfon A. 6090
Fábrica: Carrer Benavent (pró
xlm a la Traves era de Sana)

s
BARCELONA

11101.1rs

Artur Fernander Aparicio
Caravaca (Murcia)
a511211101.11M112.

Estiniants

wIlwaMes

fURÓ.PARK_

ma 1 :lid:1103111 que neu
l3
roca al mateix convenl,
panoritmioa del Golf
do 1-toses, Illes :11edes i Cap
de Creas. A minuis de la
casa hi tia una bella pdalia

per a banys de mar. Centre
d'exrursions. Per a infores,
a l'Adinintstraela d'aquest
diari. Ce 9 a 10 i de 7 a 8.

MODISTES, fallen tadirnes I aorcneo•
tos —lcoura n "O. 24a, raai, plimere.
ADMINISTRACIO le tinques . 1. Liamu.
sI fle
11.0111 nlarlar AS . VI/

PANYOS
j.

MIR VIVES, s. A.

Ronda de San! Pee, 15

E

LcAT

114155123532

1

Fabrica de Froducla3 Cerarnics

i

Al cor de la Costa Brava,
gran e;litici. ex - convent.
amb ("elles disponibles per
a lamines. Atf.t,ua riquissi-

5
•C A

115

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble sola de cuiro

n

i

1 4'"

15 '5'

Ftes. parell

▪ VENDES AL DETALL'
311

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Fina! da le; Rrea3)
11111031:152RMEillill11111111

VI
« urinärles. Curarle ràpida i
GAl
.
omarra mitjaneant aparell especial.SI.
Ad.
bau, 5. — De 12 a 2 i de J a 6. Festius, de 10 a 12 (ecorle..
Cit. Unid, Oil, de 7 a 9.

Rebudes toies les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
scnyors i nens
La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus baratissims
Tots els dilluns i divendres
venda de retalis

1.11n111,--1.Mm.

J PLANAS, S. en C.

-

13ARCELONA

SuLFATADORES DE LLAUTO
COURE : ENSOFRADORES : PECES
DE RECAMVI MARCA "BACCIIUS`

2& 7n
„AA?

2000 hug1 2
Ars, 16.

LA PUBA EEBANYOLES
° B ERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUERE

Les sa y as aigUes eonslititeixrn un tious tinta a Europa. Per
als herpètics, escrofulosos., pretuberculosos, artrítics, catarro.
sos i avariósics no tallen rival, essen!, en aeuest últim sentit,
substitutivas de -les d'Archena.

— —

Panys do seguretat desde 1850 ptas. Pa.
ten: de cuina de totes menes. Grau assortit co tela mena de ferramenta per a
obres i fallere, Pots d'alurnini en lets de

1•••
CATARROS

nuttgune y reclentee

- S

TOSZS, BRONQUITIS
CII). CADO

tres de; de 370 pies. Exposició els dies
feslius. Vegi cls noz,res aparadors i come

radicalmente per la

ey.

pì M'IN Malita%

pari el3 preus.

122,

a

HOSPITAL, 122

,,cuRu, ,0
,
108
p rocura
r6áz :U. 1:13.12
, R. Oi!NcEE017
Tt.
r va

< , p

BARCELONA
NIels.22....22n121.22

-222212121122212.22.......12272,
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Ana‘a a proposar-li de telefonar per ella:
l'aversiú que sentid per l'agent l'en fía
dir.
Jutjà rnes prudent d'esperar el curs deis
esdercniments. Provä d'assossegar-la, pera
cense convicció. Acabada la conversa, tuten-.
tä debacles de parlar amb Mac Karma. El de-'
tectiu era absent. Contrariat per aquesta circumstäncia, Belcher sortí per la seta quotidiana passejada a carall.
Una mica abans de la una es trabara al
taller dolcament ilturninat de Mrs. Eildair, esperant amb una agradable impaciencia la ine
timitat del "tele_a-tete". Baria pres cl determini de convèncer la seva bostessa del sea
abtolut desig de collab o rar a l'enquesta. rifentre es passejava lentament a través de l'estada, l'esperit tot ocupat pl misteri de la
desaparició de la baga, provant de detrobrir
en quin amagatall podien haver-la enrabida, es
sorprendre de sentir, darrera les portes
tancades del dormitori, la remor d'una disrussid animada. Es detura intrigat, perqua podia
del san Hodestant censar nerfectament el sanfit de les paraules.
—Es una decisió irrevocable!— cridava una
veo que reconegue asser la de Mrs. Bryant.
3frs. Eildair, en un to mes moderat, un to
conciliador, !eta la resposta.
—Oh , qu e S e 11)&11 d6na del mdrit—exclamis

Al1/1•nn••n•nn•••n• n•n•n•••••••••••n,

Fu Il e ti d .3 LA ITHLICIFAT

SEIXANTA-U...!

—Deu ha faci!...
—31'esglaieU.
—Qum es el vastre agent?
—31r. Garben,
Aquest nom ti sernb:ä catraordmäriament
significatiu. Oblidà tata centenda. I en un
fampell de sinreritat:
—Es abso:utament in,Espensable que par.
—Una
—I 5lil n'Itaveu comprès?
—Dones. franrantrat, arnb ei que se. no
ralla costal gaire de cc:tigre:Are que Mrs.
Bryant ha reso: de fogir... acempantaaa,
naluralment. En cera, pera inla estat anotifiar-110M immassible ddrar ej -e sentir.
Mm. asseguda sobre el sota 1Ucarnier, estile:a y a el jo y o i Yac:Ha y a sobre -el
partit a premlro t'especie d'oil.
eabea finesa, Teddy — 3a dir
rnent,—perque no ho sapigueu tot. Allrament,
dintra
hores tols els diaris esbornbaran aquest ras. No em cal, meniretant,
de recornanar-vos el secret absolut. '31rs.
Bryant abandona la sera llar i se'n va oberlarnent amb 3Ir. 31ajendie acuesta tarda mateix.
—31ajendie fuig?
—Sf.
—En semblant moment— aleshores que es
acusat, atacat de tate cantone? Es ineretblel....

t y en) del fil.—Fias aquest matt na he
inopartuna! Estan
ira.sbaWda de teure 3Ir. 1-7i-ramo en aquel
estat que em vas alattaar totairmtni QU3 el eu
l'escuder d3 Mrs. Alvamez.
— .lb, con' pateixest—pensa el!, divertit.
I anib Nat alta:
—oh, z,ix,5 no le cap impar:anda. Ja m'he
expl:cat convenientment.
--Tenia tanta por d'havervos ocasional,
algun disgust...
—De eap manera Mrs Alvarez es molt ine
dulgent. s.eguit s'hia fet cärrec dt, la si.
tuació.
—Me n'alegro molt. Ja ti haveu telefonat,
dones?
--St.
Betel...el. , que recordara el consell de Mao
henna a propòsit del; intrressos financiera; de
l'actriu, gosava a fer una pregunta directa.
—Pon emboln: el que hl ha a Wall
aquest matit—insinua negligentment.
—No 011 sortireu pas perjudicat, almenys?
—digne ella amb un accent pie de simpalia.
—No, no especulo mai.
—Tenia por per vas.
—Grades, espero que ras tanipac hi liaren
perdut res?
—Em penso que no—respongub l'actriu
arnb una vacillacid marrada. iii he compromes algun capital, pera no els cree en perill.

•
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147
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LLULL, 21

la reina de les aigües de tatila

5 ti A1

In flaSrd palentat il'AlZANTROL lea
extermlna per a seinpre. Uno: prodUcte
rit.e ven 2 prr.va en el dospatx Dr.
11011, le. !in venda: Srs. liainD, I Soler,
\arena Ferrer, Monegal, I OltVOI CO, N'Ida' I tubas. Csnlvell. LI 5Ialu
I prInewats erwsuert e s. l) ..plorna d'llOnOr
O l•ExposIco)

er
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LA DE LA VALL DE SANT

TREBALLs DlISTIL

e

SALD

Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

DIVERSOS

DellflOSos o arcmalltente
l'reelús :o s era, >mis:Ornes
airarelons. Dartere Mes de la
(111.55 EXPosn..10 DE SOSt.05. Toles lee 11115 Couvert
per la Panda de Caradurs de Bol eelono. cate
Restaurant de Ibrilner
nido. ;iota: defoliads'atoen{ e/ proper din.
menee, 3 de JuDy,
s'eleeinara
El calt de la mora
Sobre intIOnlobil

Fe rN. — Pi5 i n :
1 5111
foetwIti[31;, 91. 411i 1

Demaneu detalls i preus

Assaciaciü rtInsea Camera

DE

(darrera el Parc
ii 1 IINZBEL1115 111 5•11 111 11 111 11 11 111 111 111 3B 5 MB13 111 1111111114

ANUNCIS, ROTULS, FAÇANES 1

Dettisn,u a

SI M oN

als comerciants

•

Hospital, 122, - l'alelen, 5157 A

Asia'., audició de la
IX SIMFONIA DE CEETHOVEN
Palau de la Mestra Galelana
Exclusivatnent per als socis de
l'Assotiacia

CALÇATS

:I

Al minuto.
Asalto-28 Farinana

OBRES

PU111.1011'4?
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lliurar

Amics de la Música

Slbellus
Dirreeiú: Franeese Pujol

u

mero e, segon, primera.

INSECTICIDA
pARAD [11

Ferreteria LA BARCELONESA

a tres quarls tld
neu nut. Primer concert per l'ornuestra de l'AssociaciA deis
Ain n es de le Musiea. Obres de
Each, Haydn, mor até, Wagner,

a Santa Colonia do Far.1 den minuta de lea "Termes
Orlón". Defel;s: Porm ata. Itti•

Liquido a la fabrica mateix les mostres
i calcats amb tares que no podein

CONCERTS

AVIJI. dimarts,

per yoga!.

52[H32

••••11.

---

per vender ven tot
arenad
pleadtt Jardl, ale atores de He;
CelOna.

ola.

d I Dr. Otrala0 Rambla Pla Uoquerla,
n m. e. er .(enire Hospital i Sant
In u). — Venen , Impotencia. Wats.
E peelals Hartamente Del' el cuan-ment rapta de lea walaltlee Secretes:
III triu pell Culata próstata con•
Sallar ' de A lo 1 de 3 a 8 atoadu , ce per • empleaue 1 obrer 's. Pina
del Sol, e.

exhibirá()

TORRE

Casa amoblada

llrdrLes

E Fábrica tia calca!:

Frontó Principal Palace

"0"^-9-994+0.9444.44.4~4-14

1

UtOin iiP

peis no/tablee protee.
son la bellIselma El.
sr Derkeen i Me. An.
gala. Tarda I JIU fune.onement de lote,
t C) etracctons.

3

!mis: Marta Sevilla, Gran Olivares, Lou ct danot, gran novetat coreog.ratitet i la celebre ingenua Blanca de Navarra. Avis:
En diumenges i dies feslius els
pi cus seran: Tardes, entrada
amb consumad& 150 pessetes.
cadires !atarais, 2 pese
es. NOVe direcció de euina. Se--t
Cites coberls a 6 pessetes. Entremesos especials. La millor
cuina de Barcelona!!
- -

Cinema Princesa

i grandiós èxit de la simpatica eaneonelisla

Aviat, presenlació
de Malla Cono«

Avul, diMarts, latda I nIt: El cl•
neerania Cl pecat del Just; la
pellIcula c n',rnIca Fora ola Impostos; X1 1 XII epleodie (P,nült,“,1
Ce /a grandiosa berie La filla inda
mita; la Inuereseant I roe molt eta
Lea escalo» de l'altar, per Frana
Mayo. Acial, d . strena de la superproducc.6 Cl till del pirata.

'-frefte+.9.04.3444-6444.344.44.4e
•Zil

dos quarts de cinc. Nit, a les
den. Projecció de grane
pellicules. :.es celebradas
atraccions Gabriel Lordy.
mandolinista. Exit de la ,,..4.
gentll bailarina La Goletara. Lis originals

4

Palace Cine
GRAN SALO OE MODA

Avui, dimarts, larda, a

1

tona t'anemia per a
banqueta. Jaza•Dand
VerdUra. Tots els
dles 3 sessinns dlo
patinatge: (I • 11 a 1
er0elta-111e6 de /no'.
tiatoe. De els a
tarda sessió de Pahdellre, I de 10 a
dos quema d'una nit,
sesetd de patineta,.

AsalH, 12.—Telefon 3332 A.
El mucic-hall de les Caeos
boniques.—Avui, a dos quarts
do qual re i a tres quarts de leo
nif, cine formidables atraedone: Marietina i i • ls nous

efitie,44,000.teete439044,

o
z.,
Barcelna
e

COLISEU DE VARiETATS

3 1 Gran cstinn. emb
rsmerat Nervet de Care - restaurant I le-

EDEN CONCERT

Al tn, dimarie, lacht 1 ni Cran•
Mese programes. La bonlea ro.
inedia El pecat del Just; les m'Id.
rifles Crn MIrillea Fora oIs Imooatoa!
I La novena ds Calat; I JO i ea la
de l'intereseant film Mor d'En
Jirnmy; Xl 1 XII eplscrlis de La
. tina Indómita, 1 estrena de la grandlOsa f ieilicula Anna Buena.
e-C*II.fflra
'*eet+trCae

roleees44.4-e~oem.4-~ei
44+5.0444,e+a-~zet44+044.3.4
Telefon 1 t4 A

M USC -1-1 A LL.

Gran Tetare Comtal
Gran Cinema Bohemia

Exit sorollós
Creació de Zuffoll i Peña.
Nit, a les 10. L'extraordinariament aplaudida corai:dia

1 Teatre

PISTA DE
GEL

Iliçona

El bocel lirio en tres qua- ?
dros, Iletra de riarnon Pefia. música del mestre Gra- X
e.
nados,
EL VALLE DE ANSO

en tres actas, amb illustracions musicals del mes..
Ire Lied. creació de llamen Pella, Potit Gafó. —
Grandids exit. Demà, dimeeres, benefici del primer ae.tor i director Ramon Perla.
. Tarda, Petit rafe. — NI,
l'opereta ea tres actes El
capricho de las damas.

L'espeeta cla rrnta nou
de Barcelona

soris.—AVIS. ele socis
ingressats darreranient
s'havion Melera don a
socis aspirants a comenornent del passat mes de
novembre. Aquellas persones que desitgin ingressar durant el curs
vinent cal, dones. que
s'apressin a presentar
Ilur proposta d'aspirant
el mas aviat possible

EL SEU MES GRAN SA-

ton cha

PARC

dia 4 de juny
8E3810 SCHUMANN
01'10
e , tila 6 de juny:
Din]
GESSIO BEETHOVEN
Exelusivament per als

ARISTOCAATIO SALO
PALAU UI LA CINEMaToGRAF1A

Nombroses estrenes

G ran companyia de sarsueGran
la i opereta
ZUFFOLI - PESA
Avui, dimarts, tarda,
les cinc.
L'opereta en dos actas, del
mestre Pau Luna,

PAU CASALS

Dimarts 29 de maig de 194

Fulleti de LA Pl'BLICIT.Vu

la primera V o U amb mes %idearla. Ne
vígaJa... ara quo es la incya
er:cher, contrariat i una mies avergel.
sorprendre a:xi una canfidäncia,
de puntetes.
:trabara de seur-e , crian la porta s'abrí de'
xant pa, a Mrs. Bryant, que rrpctia: .
—Ni, no, és cosa decidida! La meta lid'
recança es d'haver esperat tant de lenes.
Les seres galtes estaven enceses. ítedre0.'
va el cap amb un aire de desafiament, tata
bs ev .a B.peehrlsi ae nr ar ;taz pua..a n a o e inae rigoilae ni tttudt°2
admira)
l'esralf de la SPV1 enlodó II comunicava
hiliair amb el front arrugat i pensivoi,.9ee
la sera amiga i la desaprobara arab el Pcif,
sense. d'altra ' banda, fer-se cap illusi e iob"
l'efiräc:a del seu parer.
Iilel c her s'alça t an ä a Ilur encentre.
durs dones s'aturaren sorpresas de trabar-.
al)ä, i no amagaren flur rontrarietat.
mentalment aquest can de ronvrrsa alnb
confidínrics de Gunther a propesit de leS
larions le Mrs. Brvant i 31aiendie,
triga gatee a endevinar que elles F.e5t.Aa''.:
ocupant d'un projecte de fuga. 1:5611•1101'„.9.
Mis. Bryant el va comineure. Simula S er'
sa i confusió:
—Ah! Dau mea! He degut adorrnir-e;
demano_ mil perdons.

fi

el

fi

Ir

