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Les tres quartes parts de les actes de diputat a Cortas per
fitalanya són actes compradas per vil preu de diner. De 44 di tate n'hi ha almenys una trentena que han comprat el cár
!su en' aencant electoral. La malura tendeix a agreujar-se i a
ajendre's. 1 a Madrid xipollegen cada vegada amb més gust
e els expediente tacats que deis districtes catalans arriben al
aibunal Suprem d'Espanya. En aquesta corrupció creuen trobar la prova que Catalunya está tan demoralitzada i tan podria cota les altres terres peninsulars. Tot això és una vergonya,
al que els catalans la sentim.
Mal servei fan a la pätria nostra els qui, acceptant la Huna
c un terreny fangós, arrosseguen la bandera barrada pele mers de vote, que es van fent famosos a les comarques. Per culpa
¡sueste elements, el nom i la causa de Catalunya han de rasper l'oprobi de les paraules despectives. "Tots són igual!",
.da la gent, ací i allá.. Si per tenir representacions parlamenes cal apenar a aquests recursos, val més renunciar a asoles representacions i deixar als bornes deis partas caciquistes i
-ti-catalans la deshonrosa exclusiva de la corrupció del suUn català de bona mena i de bona fe que assisteixi a les
retes de Jes actea deis districtes catalans, haurà d'avergonyirg profundament. Veurä que en la gran majoria deis casos, els
issclidats triomfants i els derrotats han comprat vote a Pencas i censos enters. Les etiquetes politiquee es barregen i es
jalonen en uns mateixos procediments. El Tribunal Suprem
laud a d'anullar quasi totes les actea. I el tort no está en les
ates anonades, per nombroses que siguin, llevat d'algun cas
acepcional, sinó en l'aprovació de moltes altea. La parcialitat
radrilenya consisteix a deixar pasear actes llordes, quan les
porten els amics de les calles madrilenyee o algun heterodox inaseat, i no pas a entinar les que porten algunes persones poc
gates a Madrid pel seu nom o per la seva filiació política.
Es necessari que certs grups catalanistes renunciïn en absolut a la irnitació dels clássies procediments caciquistes de l'Esplaya decadent. Es ja notori que la major part de les actes que
amen són comprades. En aquestes condicione, no pot fer cap
decte el comptar ami) quinze, ni amb vint, ni amb vint-i-cinc
diputats. Un sol diputat amb l'acta neta i ben guanyada pesa
solt més a les Corte espanyoles que una dotzena de diputats
amb actea que fan soroll de moneda. Per aquesta camina no s'aconseguir à mai, no ja el triomf de la llibertat catalana, sinó ni el
.
respecte a la causa de Catalunya.
Ja sabem que sovint la compra de vots realitzada té per ob;ecte el contrarestar els procediments de corrupció i de frau
:sets pels adversaria. Perb apart del caräcter intrinsecament inaceptable d'aquest recurs de defensa, hi ha la raó practica de
seva ineficàcia. Poca diputats, per() elegits verament per la
voluntat la poble, tindrien una força parlamentaria superior a
Ca vint diputats amb actos de compra-venda.
Quin respecte pot inspirar a Madrid una agrupació patridsa, si els seus representante s'hi presenten amb titols fraudu-? Quin respecte pot inspirar Catalunya, si se'ls posa davant
ulls Ferianda que una bona part del poble català, tal com
poble espanyol, fa abandó de les seves més nobles prerrogaes democràtiques, i es ven el vot? Quina distinciti hi haurá.,
katoralment, entre l'Empordà i la Manxa, entre el Pla de Lleyla i les Hundes?
Ara es parla de terribles obstrucciona parlamentäries i de
tetirades teatrals. Tot fa creure que aquestes amenaces són el
?errar esforç per salvar unes actes en perill d'entinad& Fa trist
que l'artilleria grossa sigui aplicada a les incidències de Iletjos
;lets d'eleccions, ale quals es dóna Inés importancia que ale interessos vitals i als drets nacionals de Catalunya.

OPORTUNISME
Ll'qa Regionalista, en qeqnsellar
fi electars que votin la seva
tiro, assenyala ele perills d'Acció Catina. Atetó Catalonsa significa per la
Usa, la revolució, la guerra. Si Itaca. Acajú Catalana significa per a la
Diga, que hauria dit d'aquests perills?
les circunstancies del morada 'nato: smpre per als regionclistes. Cienla agriete: fa quatre anys, en clecnons com les d'ara, e! Icrrouxisme era
perill per o la Mancomunitat. El
loro:u-irme en el districte 11 procinnal de Barcelona venia representas
ýd senyor Round Pich i Pon.
Ana el senyor Pick i Pon ja no és
perill, segons la Liica; representa,
cairáriament, una ganuaia per a la
k ancomunitat. El senyor Pich Pon
U candidat de la Lliga per Igualadane franca. Ha theta fins i tot la piefwiliter de mobilitzar els prchorns
desarene del regionclisme: En Pere
? chola, En Miracle, el basó de Güell.
Garriga 1 Maes6, En Ra'fols... tots
IIS
quals, segons uns cartel!: que arria les nostres mans, han acudit a
In la proclamació d'En Pich i Pon.
Aviesas adquisició honora la Lliga.
A questa táctica grava la solidesa de
ki seres campanyrs.
A LA MEMORIA DEL DOCTOR MARTI I JULIA
Prarins diumenge, dia 17 de juny,
'les den del mati, el Grup Catala "La
2"alsada" m'ira a podar un potn
asalta al Cesnenliri vell, (loe on rePum les despulles de! doctor afard i
amb mona del sisè aniversari
er la uva mart.

LES ELECCIONS A REUS
El passat disscbte es reisst el Fa1. 'en Republica Nacionalista de Reno,
9c,t ria Per unenitnItat donar loe rede les seves force: al candidat
edtecid Catalana, si es presentara.

fr, " e fest remarcar que per la curte.
.44 da temps i per deficiencia
naciounliala no creía ni en
t o sribilitat dan exit rclativ.
aattant d'aguar acord, sita desista
42'eunl ar la eandidatara , (En Ven.-
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DE SARAGOSsA

lissuält ¡le l'irquebish de
Sarallo3s3

le-

rils el lemilier pe
l'empayetia 1
d leier
COM ES REALITZA L'ATE3I11TAT
Saragossa.—L'arquebtsbe d'aquesta
dlacesi, cardenal So ta:levita, jeinestat
aictima d'un atenazad.
L'ate:matee 'l'ha perpetras aman el
cartienal paasava, a dos quarn de tres
de la tarda. per un correr cèntric,
aconmanyat d'un deis sella familiar:e
Els agressors, amagats darrera la
pare: d'un eonvent, han fet una nadada. descarrega, resultant morts el
cardenal Soldevila, el familiar que l'acompanral'a 1 el roten
S'ignoren mas detalla.
Elan sois poca els detalla que es enneixen de l'atemptat que ha costas la
vida al cardenal arquebisbe de Sara-

gossa.

Aqueas ea dirlaria a un maceas que
bi ha a tres o quatre quilòmetres
llar os esdavingua el fet, i fou assaltat Faino en qué anexa mb els
tens faralliars per tres indieldus.
Tan d'aquests es poeta en Mg de la
carretera, sense fea veure ben patent
el neu propasit pereue el ¡oler paras
la marea, i 15 seguida des de (lardas
d'ea i pals eostats ola nitres tirotejaren
el catre.
Foros mas de 'hit digane 1 a conseqüència d'ella l'arquebisbe-eardenal
quede mort a lacte, essent algunos lea
bales que el tocaren.
En dels familiars i el cotice robeata samba grana ferides.
La noticia da l'assassinat ha produla enorme emoe16, que augmenta tal
cero ea van eoneizent da detalle.
Com cada tarda. el cardenal es clirigia a la finca "El tentainillo", situada a paca distancia de la cintas.
Estaca prop d'allí l'auto guau es
aela (Caree els subj eetest q ue es Posaren
a rosa la reina.
Abans de qué slaguis parat l'auto,
amadas inaividus, tal pd. cada finestra
del vehícle, feren nombrosos dispara
brasas dispara.
L'automebil presenta r3 senyals.
Lirquebisbe sebe una bala que li
entris per l'espaele i l'interessi al cor,
causant-li la mart al pocs segons.
El familiar L'un Lastres, erialgrat
basar rebast dos trets al bree, ungue
serenitat per a donar-li da absolució
"5lIb cm t ione ".
El :zafar rebe dues ferides, una al
mal i altre a la cara, lleus.
Tato dos forera &senas a la Clínica
del doctor Lozano, tes cop foren portats a Saragossa.
EL CASAL NACIONALISTA
De seguida es peeseetaren al aloe
GUINAP.DORE.VC
Sei cr ian les autoritats, el provisor de
Havent dimitit la Junta que hi liaría la diócesi i non-gneis públic, que ama
al Casal Yac:analista Culnardorenc, allí en cauces i a peu.
El aatjat que amen en lassumpte es
ha quedat novan:eitt constituida en
assemblea general extraordinaria ce- el de Sant Pau.
A les sis de la tarda ha arrihat al
lebrada el día 27 dc mala proPpascat
Pelan arquebisbal el cadiver que deco la segiient forma:
ira
serU embalsarnut expasantase en
Przsia'ent, En loan Marquet i Ofela ennella ardent que sar.stallarlt.
ril; rice-presides o, En Cristòfor GuEl Calabile s'ha reunit per a pea:idee
inda Prades; bibliotecari, En Ricard
de earFranch i Nehoi ; tresorer, N'Ende acords sobre el eornaudament
Gorrada-a i Ayora: comptador, N'En- chidikesis.
Da'a agressorr. ne Neri setp res. Furic Fontdevita i Padró; secretari, En
giren a camas a través, pisto:a en me.
Francesa Tramullas i Perales;
secretará, N'Andreu
N'Andreu Salten: i Martí; En prou feines hi han dades del seu
vorats. N'Albees Rocamora i Maten aspecte personal.
Ningtí s'explica 'tigre...si& tsc,¡x
i En Cipria Ferrando Nagua.
••*,:.sba portava més de viiU anys
Acció N'Ersest Corretea i
dais.
Mestres, En Rasend Nialet i Font,
HONORS AL CARDENAL
A"Antoni Planes i Rius i En loccp
Betriu i Forts.
a-era continuara aqwsta nIt
Al G s
la impreas16 prosluida per l'aesaasinat
ESCOLA D'ACCIO CATALANA
del cardenal Soldevilq.
El president del Cansal be eimte.
Kern tingut la satisfacci4 de veure
renelet ituab el ministro de Grada 1
que les candidatura que reparteix
Lliga, per' primera vecada són escri- Justicia aquest amb el carate de Ro-

ta en !lengua catalana.
Els minyons d'Acció Catalana donaren la lliçó i els mestres de la Lli - :a
han estat aquesta vegada SOIS dciscb!.e.s.

LES ELECCIONS A IGUALADA- VILAFRANCA
A la Rambla de Sant Isidre,
han quedar instailades ¡co of
•
cines eleetorals del candidat senyor
e s a as Unió
J osep Grant i Sala, ass oci
Co • a lanista i que ve recomanat per
Arrió Catalana.
La nov.: de la Ore:enlació del can.
diJai me:cm:isla ita stat tuoit he»
rebuda i ha prodult excellent efecte
entro cls nutres amics, que vean; anth
disgust con els directors "van a la
&tito i pacten i s'uncixen amb una barrejo ele gent incoloro i dispersa que
s'ha distinga sempre prl seu desamor

o la cansa catalana.
Tot just obertes les esmentada oficina, ja s'Id treballa intensament. Un
ball atol dc J.OVCS tul concorre diariaeta amh gran entusiasme, disposats
a ¡lidiar amb fermesa i procurar una
brillant votació al candidal renyor

Gran! i Salo..

Minarles.

S'ha convingut que decaes sed al Senat En Lapez Mena a pronuneidr,
en non del aoven, un encare neceolagie 1 de eondemna de l'atemptat.
despeas. a les Evaa anrti cap a Soragoma ea l'exprés, a a de presalir l'enterrament, que se celebrara lema pastas.
Al Copares pronunciara paraulos de
pasam el marques d'Alhocemas.

[3 ITY3 esurielm Iingeg
Per elegir el 'cines, cal conSizer 35,000 signes, cada un

deis quals equival a un mot.
Aquest Mètode, tan volt que
prov6 de l'edat dala jeroglífica,
ser d abandonat aviat, segons
diuen, per tal Com un erudit, el
doctor Ecu, acaba de compondre un alfabet que comporta no.
mas 39 Iletres i que servirlo per
', achuro els moto xinesos a ha
manera occidental. Aquest non
alfabet farà accessible la lectura dels diaria i dele !librea al

poble. Una ve n able revolueló,
dones.
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CAPTAIRES
•
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Ia

Aquesta Barcelona Mes-bata, en gulles damunt el platead de la man!otea les sutures tenen acolan:lene, dra, datnent el mocador de la galvana. De mica en mica, pecó, tothem
110 ppdia per Mell), • S d'assenyalar-se
ea va canzant de tant de rigor, i
com Festatjadora becvolens deis
captaires de tetes les Espanyes. Els aviat es retorna al pisad i al mocador sense mistos ni agulles: el retcrn
pidolaires professionals i tatils de
En un deis articles anteriors
a la natural El nostre poble anta la
cava pesque no es pubsim. a temps el
toses les provincies espanyoles no
s:mplicitat.
ideal
que
arreconar
tenen altre
pla Bergmann 1 sanara yergue a la
El captaire és un borne decent,
o
les pesantes neces-sàries per fer el
(farrera nota aleinanya no es parlava
viatge de Barcelona i quedars'hi in- una bona persona, incapaç de fer mal
de la indústria adrament que asegucrustats com una paparra, ama, la a ningú. Deixeu-lo captar el matt i
rara que 'es pendrien mesures legals
certesa de treure gran partit de la ter la bescambrilla al bar o a la taperquè contribuis a les reparacions. Je
inercia ancestral que en llur terca verna a la tarda, o be plantar guatee
deia que la rae daixet és que, maigrat
laves al seu hortet menee remulla
Virara, 4.—L'ex-empceadriu Zita ha ja no darla ni per menjar pa i all.
tato les afirmacions del Govern,
L'un s'ho diu a Vahee' Ah, Barce- una esqueixada i refresca un sor/laindüstria mei no ha estat disparada a rebut proposiciona de cases echa:mines
lona! Ah quan podré anar a tro- tee i un petriconet.
colaborar en cap pla adiós de ropa- nordamericanes oferint-li nombeoses
Jo conec tres captaires que, de straciona. Al que dubtis d'aixes, l'actual sumes per tal que escrigui les leves bar-hi la cunyada que, captant, s'hi
ha fet una posició! I un dia el poble guida que han pogut, han deixat la
oferiment de ea indústria li baus-lo obert memòries.
és sotraquejat de la gran nova: En vida masas passiva de pidolaire i
L'ex-emperadriu ha manifestat que
els ulls. El ministre Roemberg digue
Pau, En Pere o En Berenguera de- salan llançat als grans negocie. L'un
al Reichstag: "Natura:mera, senyora, no pot escriure-les per tal com no
d'ells va baixar borni d'Ara gó, va
nle agafa el tren i s'en va al Potosi!
naturalment, que estävem d'acere" amb va tenia mai el costura dc prenden nocaptar durant tretze anys, amb prou
Hi loa captaire d'aquests que en
la indústria quan presenterem el pla tes sobre els esdeveniments de la seva
traca i constancia per reunir un cabaixar del tren, acose ni tan sols
Bergmann!" Es curient pel gene: cl vida.
pitales, i de seguida es posos especuanar a veure la cunyada, sense per
Sembla que l'ex-doperadrim per
Govern cueva <record amb la ladeagunter res a ningú, ja s'agenolla a la lar en la petisa construcció, eo que
tria, i ara, pe1 maig, no ho esta, mi- atendre a les seres necessitats montaja estén els bra- ell entenia, per haber treballat de
gras que no presenta cap pla fmarnen- ses:quo intenta desprenclre's de la cé- primera cantonada,
ços en creu i ja es posa a pidolar paleta al seu poble. té tres
talment diferent dels que segons diu lebre tibIo d Bosco de Este, Mesetaamb el cuplet enes patètic que la seva cases de cinc pisos a la Diagonal,
esteva disposat a presentar pel roer. ble, d'una valor extraordinaria,--Raimaginació Ii ha dictas gel cama N'he es passeja en automebil i beu misPotser cap ala al setembre resdaara dio.
vist un que fins encenia un ciri a tela per tot dia. El segon és 611
que per l'abril estaven Govern i Ind'Alacant i captä durant vuit anys 1,
banda i banda de la seva premia crudastria en perfecte acord..
de seguida que es velé amb cor, es
cifixió.
No-res-rnenye, teriam taa oferiment
V= ?REO Mi CAtidli
Als barris baixos solen enca- Ilança al negoci de les edicions porde la indústria; ple ele cald:cions
nogràfiques. Avui dóna feina seguiminar els captaires baladren. els jede qüestions previes, pena al cap i
Winnipeg, 4. — Sala desencadenat remies plebeus que saben trenca,. els da a dues impremtes i es fa dir "si,
a ea fi, un °ferien-ale La pteisii a la una violent pedregada que ha desascors arnb una melopea que sembla senyor".
Ruhr comença de fer efecte. La in- tas cernpletament grans extcnsions de
El tercer, que al manen vestia a
de "Hermano de la Sangre", lletra
dústria durant aquests cinc motas ha terres cultivados, causant danas mor- d'En Villaespesa i rnusica de "Carla manera del pages de Castella la
perdut mole No tant com ella vol fer mea.
Nora,
no sé ras com s'ho ha fet,
celerai": " i gscuchad padres y mapera el cas és que despees d'havercreme, peala en tot eaa, sumes molt
dres!..."
A cauta de la crescuda dels Tila
Mi-portean. Això li ha fet loptar &han esfondrat notnbrosos poma i alAls barris des s'hi acomoden ele lo vist captant en companyia d'un
vell durant uns queme anys, i desuna actitud més conciliadora.
genes cases de pages han queda: des- alscrets i els "guapos". Arriben de
pees d'haver-lo perdut per un quant
L'oferiment de la indústria es lasa truïdes.
bon mate ben enclenxats, ben emen el principi consignas en el trectat
pomadats, ben endreçats i nets, les temps de aislo, me l'he trobat tot d'ude VeT9.11.eS que nomas emanen iels
puntos del bigoti sergenti pasmado na regint amb motu activitat i indetaes de les reparacions els bens o els
Tul eossulltic i recargolades cona un tel.ligència una emba modesta, pera
que prosperará'.
ingressen de l'Estas. Per tant, la coloreo ¿'oreneta. En arribar, aquest
...Barcelona? "Il n'y a que ça!"
laborada de la indt'utria Es volareäcaptaire, que és un captaire integre,
ria i nomes és un complemeat de Verpur, tense mutilació, sense detecte
Joan Saca
de cap mean, en arribar, dones, al
ció de l'E5tat. Nonaes, en al ras chre
LES OPINIONS D'UN
seu "esta'ohment", es posa de seels beata de Estat i els seus ingresses
guida a la ielna i amb un ardor que
sien insuficients per ¡es reparado:a,
"MAESTRO"
ESTÁTS
no es calmara en tot el mata El
es pot ¿emanar la collaboram6 tisis
A Madrid no poden viure acose teparticulars.
nir un "maestro du periodistas". Van primer que fa és ajassar-se a terra,
Ls tomplicaciCas del regiin s7,c
La indestria dita que regits al; ser- tetar a Juli Burell que havia escrit estendre davant seu un mocador de
veis de l'Estat (especialmcnt la xarxa un article insoportable titulat: 'Cris- butstca ben brut, escampar-hi unes
de ferracarrila) segara els principio ce to en liarnos". Van tenir a Marino peces de cinc i deu cèntims i espe- camericell a repercutir a Id poica
la prod'acti6 privada, tora fkil dat- de Gy ia i era tenen a Robert Cas- rar la passada de les raspes. A soto
té el cose robe i totes estän catenNova York, 4.—L'establiment del
tenir de Ices nils im minina le
trovido.
l'enorme desgracia que regim sec rigola:u esta causant comlion9 de mares er anuals. A aquests
Armeat notable sena«, niés d'una driles per
un tan bon mosso; toses
plicacions a l'interior del país que
6oa malocas de enarca la halaaleia
regada sala engrescar ames les coses• aclapara
cotitren aqueat sentiment damunt el contened' ja a tenir repercusió en la
atageixiti soo
posa que
de Catalanya i àdhuc ha arribas a de.'
amuela mes durant 30 anys, mae lernt e:arar-se autonomista convençut. Pera mocador policrom. I la "calderilla" política.
A les ciutats del litoral de l'Atproporcionats per la indústria, la ban- a mesura que taima "maestro" inten- pasea seguidaznent del parterre a la
ca, la gricultura, la propietat immo- sifica cl Sea espanyelisme, eSSent in- butxaca s mal el captaire Seins a la lantic s'està realitzant una violent
vista una quantitat que pugui deseas- carnpanya contra el da regim, haale, etc. Ella esta esposada a ancas- comprensible que un "maestro de pevent-se organitzat ja nombrases maregar-se del ea per zoo (remesas riodistas" deixi de donar una nota reatzar la sera clientela.
Després ve l'hora de les senyores,
nifestacions de protesta.
quantitat, o sia de ZOO
preasnaament ortodoxa.
senyoretes o sdayorasses, l'hora de
El parta democràtic es declara
Examinan primer la quanatat. La
En "El Pueblo', de Valencia, ha la missa. Les senyores emmantellinafrancament hostil al regirla sec i sota
emir-dita: de zaoo tallioaa anuals du- publicad adés un article, "Terrorisma
des i carregades de devocionaris cono aquest programa realitzarà la seva
la:a 30 anys, represeata, sus) are
y Separatismo", en el .sisal, partint
per un exili perpetu al país de la de- propaganda electoral en les vinenta
eaa paaaments comencessin de seguida, d'un jet cert—el pur nac Mtalisme
i
de vació, no són pas menys sensibles eleccions presidenciala—Radio.
una valor actual duus 23 a 55 nli/lard5 les loores generacions—alea una besque les cuineres: la "calderilla" no
STZ0114 el tipus de descornase que es
ticas d'inexactituds.
EL REG.LAalENT SOBRE LA
deixa de ploure damita el mocador;
prengui. Si penada que els aliase lamBarcelona--diu—esta cona l'Ha y a- sovint tia petit dialeg de simpatia i
PROHIBICIO DE TENIA A
ben iraufiesient l'afereneat tle 'O ed- na a les darreries del segle passat.
BORD, EN AIGUES AMEtendresa s'estableix magnänim des
por.liens veure la primera diti- Els infanta maleeixen Esparya en caRICANES, BEGUDES
de les altures daurades fino a la micultat perqué el pla sia viable.
tea. Els javes parlen co: miele de
ALCOHOLIQUES •
seria indignada d'aquell Job de pa
Pese el que és gnu i ha causat mole seraratisme."
sucat amb oh. No echo de pa viu
Washington, 4.--E1 reglament dar.
de malestar sen les condicions que a
que
el
nacionalisme
is
Afegeix
l'hmue!
reratnent adoptat pel Departament
indústria posa per donar aquesta posta bubanica de la intelligencia, i
Hi ha sambé la captaire, la vidna
garaetia. Ala oercies parlamentad; hl pregunta, donant mostra du:: gust ex- desconhortada i amb ce etern fillet del Tresor sobre la prohibició de
tenir a bord dels vaixells, en atetes
inolestat que la indústna traza el Ge- guisa: ''Es seed En Rovira i Virgili de bolquera malaltis. Xli ha la pobre
americanes, begudes alcoheliques, esver!, d'igual a igual. Alteament els perque és nacionalista o és
vergonyant, la sanyora que fou rica ta de coniormitat amb la decisió reseus clesitjos de supressia de tot conpernil és sord?".
i que ara, obligada a captar, amaga cent del Tribunal Suprem i ell el
trol de l'oportació, de tota retralaeió
El ;lastre anic Ed. Martínez Fer- el cap sota un vel negre i refugia
Departarnent del Tresor declara qua
cle prono, l'ata c dissimulat a la jornada rando ha contestat eportunissimament el seu pudor de pidolaire novella en
apresta decisió serlo aplicada rigode vuit hores i a legislada) calera aquesta gentil pregunta, formulant una el rece ombriu d'una escaleta: fa
rosament.
i sobretot l,i modifimme que demana altra pregunta no meran gentil: "Fas trenta anys que fa de pidolaire naLes reclamacions formulades per
vella; fa trenta anys que la gens sito
de ssa política dimpostos que ja no lo cola el senyor Castrovido perque és
diferents potencies 'estrangeres rescreu;
fa
trenta
anys
que
la
bona
dopet isaer mis favorable, han provocat castellanista i federal o és totes dues
pecte de l'esmentada prohibició no
na estä segura d'haver trobat el que pudran anee examinades fins que cola preeesta de les organitzacions so- coses pesque es coix?".
Ii convenia.
cialistes i àdhuc de les democratique3.
Afirma el senyor Castrovido, cona
menci les leves sessions la Cambra
Hi ha els captaires esgnerrats de de Representants.—Havas.
Altrament hi ha co el pla camalero hacia afirmat el scnyor Salaverria, que
debó, els que manquen don dit o
posades als aliats caen la que diu que Accie Catalana es una Mitació de
COL.LISIO A LA MAR
s'ha de donar a Akmanya labettat I"' Action Française". Per qué? Nairaiis d'una ungle; nhi ha que fins manDOS VAIXELLS A FONS
absoluta en concertar tractats ce- ho diu; no prova tan sols de demos- quen de duo regles. Aquests tenen
una mutilació que val una fortuna:
tuesta Es sabut, que segans el tractat trar-ho.
Belfast, 4. — A la badia de Belfast
D'una banda, el senyor Castrovido s'ha de tenir una ánima de cuinera tingué lIce: una topada entre un vapor
de Versalles aquest dret esteva lima
?non
etupedreida
per
resistir
Mapastat per l'obligació d'Alemanya de Ces. diu que tot el mmarnent catalanista es
de ceruma amenca i el vapor "Liracedir tracte de nació mes afavoria una tartarinada ; d'alt ra banda, tracta siblement aquesta tragedia i sentirphic", naufragant to:s dos. Dels passe
avar
de
cinc
e
deu
miserables
cenals estats aliats. Es mol: dubtes que dilates eis Governs espenycls porsatgers del "Graphic", cent seixana
li Ms. Quan hom pensa en el mal- n'ameren teman de desembarcan—liaels aliats acceptin aixa si no és a can- que no deturen era embranzida.
gastainent
de
diners
i
d'energia
que
D'un:
banda,
declara
que
Ferrer
dels
vi de (artes concessions.
van.
Cero es pos veme, cloaca l'oferiment nacionalistes ée creme que a Culata- els paissos embolicats en la gran
de la indestria dista dieser lana cesa nys tothom és separatista; d'altra guerra feren per reeducar els saldan
mutilats, quan hont evoca dada la veairea condicions de viabilitat Diento banda, reconeix que a Cataluma mames
ritat, no pot deixar de fer-se un pana Europa
La
d'Alemanya no ha acor!tentat a, nina; ea veas se semen erpanyols, i aconxe de ralee. Davant del profit que
Han
fracassat
lora d'Alemanya probablemmt menys. sella el5 Governs que no hi confiin.
lee
gesti on e de
ad a Barcelona els mutilan han osTetes les aparienes san que Atenta- Per un cante afirma que el cadena.
sota nsa que ;sis mlnairea
bus treure de les aura mutilacions,
nya estis deixant passar l'hora d'inter- lisie no es guareix amb el decret hom alta de sentir meravellat. de manas reailtzaven a Londres,
venir eficaement en la determlacid do Maitemn.unitat, ni amb la Repú- l'enginy i de la gracia 'latines i med'Art
per tal Caoonsegulr
blica federal: per un altre canté, d6alatoure en les naves propasa.
del sen propi futur.
diterraniee.
L'oferiment ele la. indastria ¿enana- na a enttnilre que nemes la modifiatoas que pensa fer Aiernanya.
De vegades el municipi de BarceIra que no hi ha un "leader" industrial cada del regias en senas Tea-haca fe- lona vol fer—com aauell qui res--el El Govern angles techa loe pro-.
deral
podría
resoldre
ei
problema...
El
pordulcns macespreams. Par la
de gran esta. L'aterir:sera es timid,
mateas que fan els municipio de tervol jugar a la guerra. Un capita csnjunt fa temer que el poder de ce- cer i de quart ordre en materia de
teva banda e: Govern Munas
daraisi ge iss de gran cstil com segura- ordinaca5 del "maestro" esta peritas- mendicitat: prohibiram. I que fa el preaara un pia do reparaolone
ment era Rathenau, tindria mes go- sament afeblit.
ilustre munieipi pe: prohibir la raen- i Gambia que Calza mamey fO' 1-•
El so arree cris Es pereue FEstat
sadia. Un programa de reparadoos
dieitat? Ordenar als captaires 4ine Will vol mod!rioc-. la po/itIca
simple i grner6s d'un gran industrial, no abandoni l'escala. Verament l'esportada per Borlar Law rodeoabandoain el correr en tant me cappotser fora mes exposat que l'acme cola Es una eina preciosa. Pena el sete da la Ruhte
saltes o be que s'hi quedin en tant
perb, en canvi, ningú no top les ;cs. nyor Castrovida suposa que ha estas
que comerciants. Què podrem venFe nota a les reglons ocupados
sibi'itats d'influencia econónalca i po- ella la que ha injectat el virus sepadre, robrets de nosaltro, si no tenim
un corrent de submlesIO a lea
Wica que donada als q ue el duguea- ratista a la novella generació cataant ni ena?—diuen eIs captaires, que ordres de los autaritats franlana.
Ne,
brin
senyor
Castrovida.
La
sin a cap.
el qui mes i el qui menys te comete
ceses per pan ae la poblaol6
immensa majada dala nacionalistes
Matinradament, thorne que huerta
corrent a la Caixa d'Estalvis i un
obrera.
i
U&ha
estat
formada
en
escotes
hortet a Montjuich per matar-hi les
pogut fer aixa. Rathentau, es mert. Hi
A Italia rauseonni ha aprovat
vigorosament
espanyoles,
per
versitat
hoce',
cada
tarda.
Veneu
misto,
veha adiases. Paró Stinnes, poner en el
un projecte medificant la He'
ndo agulles—respon el guàrdia mifons no és res mas ene un borsista be que pobrament cientifiques. Tots
electoral.
afortunat sense —relativament, es dar. nosaltres hcni ingerit els tapies una sericordias.
D'alesherea enaä els captaires di- A Orlent, Sulgärla es posa en
—aquello ilanitades ambiciono que ca- teas, les falsificacians i
mig de l'aoord greco- toro I repositen, amb la primera "calderilla"
racteritzen al editaba:2 capita. eria- la palla retòrica que. contenen els 111bres de text i eta manuals oficials.
que ha de fer l'esquer, matee cap- olama l'aplIcaoid del traolat de
dastria.
Noullly,
Parles soidevila tes de mistas o be guatee papers d'as
Joan Orexedie
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INFORMACIO DE LA CASA

(Ocie, a 40.
1.1t1trogina "Sant- iordi" 8/10 per
nitrbgen, a 25.
Producte fastatat "Sant-Jordi", a 00.

(Del

riostra corresponsal)

Atmellla, a 239 pes:iete4.
Mongetes blanquea, a S2,
resols, a 70.
Garrotes aoves, a' 1650.
Ordi, a 2030.
Civada, a 28'50.
Cigrons, a 50.
Moresc, a 32.
Tot per 100 quilos.
Polpa albarcoe, a 21 pessetes la ca?
la,
Poren, de 33 a 14 pcssetes la ruca.
Safrit, a 770 l'utiva.

Idem nenes. e 275.
Mescatell, a 4.

qul1...3N 19.

Sofre sublirnat (flor), el ene ele
asilas. a 9.

.Sotre tarr6s, els 100 quilos, a 2S.
flofrc cana, els 100 quilos, a 43.

Consell Directin d'aques.

1

Teiefons 12.:0-1::31 A.

Saht5)

OCA'

(jr n LIT Y1'
Fabricall.: J. ALERNI. MATAR()

1.1 t.I,. n•tr",„,

comitiva, integrada 111 tnes a n'is deis
penes cembregants per nena i nenes de
les diles escole g . professors. familiars i
invita:a i pel Consoll'arectiu.

Celebrh el Sara saerifiei ‚le la miss)
ei pare Joaquim del Port de la Solea,

el qual tumbé destines d'una 91ii11131
rublerta d'amor a la fe, a lo familia,
i a la nula, prOced1 n distribuir el Pa
deis ängels al, combregatrs.
Com a fi de [cita n l'estatge de les
encelen torea obsequints cls nrus i nena aul un luda
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1133
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-- Es prepara la solemnitat del dia
de Sent Pere asaocianaac ele fidels I/
l'ufiei. cantan( la missa "Feus Bula-

tatia".

, Sr que la senzeileSa e:: el vestir edil

unta tlamivant, sepas la aoluntat del
Papa. 0./nie (lisa:mili era la blancor
d'un vel modest per les nenes. Els-nens
no portaren ni Haces ni l'andes, coses
beu ex/alune, per a Id timara terra i
que altirnamont !tarjen pres ja caen de
naturalesa. Tambe tingueren 'oc altres
primen, " conmine/n y . amb la mateisa
eScinplaritat
- eiegneisen les TlOitCo culturals
l'obra grandiosa dels 0,551 ','6 terups.
dio SO de maig visitaren les obres i la

BARCELONA
Rambla deis Eciviis, 10 Teletous A. 561 i 552 Aparta! de COPM3 589
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COMPTES CORRENTS - COMPTES DE VALORS CARA D'ESTALVES - BANCA BORSA - CUPONS - GIRS - CAMBI DE MONEDES - DELEGACIO DEL BANC HIPOTECAR( D'ESPANYA DIPOSIT DE VALORS EN CUSTODIA - SUBSCIPCIONS A EMPRESTITS
t Garrar Creu Coberta, 8 - Teläfon H. 667
AGCCIA
ANCI núm. 2: „ Sant Anireu, 146 M. 671
•
AGENCIA nürn. 3: „ Sainaran, 111
G 184
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Després sels 0fte1h3 una bonica es.
tainpa•recordatori atol, uua allecueiú
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Gase.ol.
'remple Expiatori de la N'agrada
Familia se celebrit, amb gran salemni•
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Corpus, oraanitza una brillaut [esta.
Do restilge social sortf a les vuit
del watt Yfrs la parrüquia do S311s la

RAMB1

Ceo de ser% el de &ornato:o/eje 80 plins
0 51110 l'Arel, 0 ha encarne 74I , ele
icear.cia dei sed Vlarge O en ir-singar..
p leparried. de la seva consulta especial de

.
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En el decuri del ines de maig
dirime lloc a la cripta la primera comili/. lelo osos de l'Escola :Monte...oh de la 3100comunitat, amb el cerimocual que seguia el Saut Pare Pius X.

de Barcelona
Pencdes Llane, a 105 peesetes.
Ideen negre. a 1143,
Clamp de Tarragona Llene, a 175.
Ideal Mera negre, a 1'75.

Conca de Barbar balanc, a 1'50.
Ideal ídem negra, a 1 50.
l'riorat avara co 2.
Viianova i Geltra magro, a 175.
Illua61012 legre, a 165,
alartorcll blaue, a 2.
Mansa Wate, a 2.
Alacant uegre, a 225.
Mistela blanca. a 275.

ouri iura . .
›, roa telegrama
142o0 . . . .

Tan g a . .

ACCIOfiS
crEepanya
batee de %llanura
liar, de r drialte4
r..16(111 boas

MIERIZEIEIVE153 w curtimos Bienzancsawassamesein 3333
.11

Preus per grau i heettilitre I mer•
caderia posada al celler del colliter; in.
formaci6 facilitada per l'Associació de
Maeatzemisles i Exportadora de %las

Juny

e.

tome

1.14

Mercal tie

Preus per 10') quilos.
SOFAES
Solee "Sant-Jordi" 0014100 per 100,
el sac de 40 quilos, a 13.
Solee "Sant-Jordi", "Extra Fi"
0011100 per 100, el sac de 40 quilos,
a 15.
• .:,frc precipitat (pie), el stre de 40

CORDETA

Desitjös

rartnorable

J. ESPINAS
ADOBS
Superfosfat d'os 10/20 leid [oda.
rie i 1/2 nitrda,ea, a 15 pessetes.
Superfosfat de cale IS/20 per 100
tcid fosforic soluble, a 17.
Iden deut 16/15 per 100 àcid fost5.
tac soluble, a 12.
Idem ídem 13/15 per 100 àcid fosfatic soluble. a 10.
Sulfat de moniac 20/21 per 100 ni•
trb g en, a 63'
Nitrat de sosa 13/10 per 100 nitr0gen, a 44.
Sulfat de potassa 00/92 per 100,
equivalen( a 49/50 potassa pura, a :33.
Clorur de potassa S0/55 per 1 0
0,
equivalent a 50/51 potassa pura: a 31.
Mat¡ria orgänica ctirma natural
10/11 per 100 Ititrbzen i 2/3 leid íes.

ESCOLES CATALANES DE LA

tes

Betel' de Yalors

78672

religioses

-PBOFESSIO PEI:PETC-1
lia fet la professió perp&ua a l'Inslituf de la Sagrada Familia la Gua.
Angcliva Sanromit.
Peu la plütica el reverend pare Fenn'
('COC, apAdriaaut-la la seu;orela Na
Rosalia Carda.

Forment. a 22 ídem Odem.
Civada, a 3S els 1 00 quilos.
Ordi, a 90 Idem ldem.

aquesta Junta Sindical del Collegi d'Agents de Canvi 5 13orsa i de la
Borsa Oficial de Conie. re li fa saber la
de Madrid que el jinjol del districte
la Latina. d'aquella Cort. ha atordat
Ja retenció del Deute perpetual ol 4
per 100 exterior, estampillat vrie C

Damero 43.33,
La Direcció General del Deute i
Classes Passives fa saber a aquesta
Juma Sindical del Collera d'Agents
Canvi Borsa i de la Borsa Oficial de
Comere que ha posat en circulaciú els
tItols del Deute Amortitzable 5 per 100
emissiú de 22 de febrer de 1920 fins
la numeració següent:
Sade A nana,
261009

Noves

los.

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)

.

13139,

anca anterior .

Mala'

E r2.1111111Sii FESISIFEItä

Pollastres. de 13 a 20 fdem.
Conills, de S a 12 fdem.
Matnellons. de 40 a 75 un.
Nodricos, de SO a 20 Un.
Petates, a 8 pcssetes els 100 quilos.
Xeiza, a 2170 els quinta de 55 qui-

A

I rp •irbre
ru
.

4175
4 12 5

VALORS QUE ES COME/1N A
Mercal de Vd
LA BORSA DE BARCELONA 1 1
Ous, (.11 . 00 a 215 pessetes la dotYO ESTAN ENCARA INCLOSOS zena.
A LA COTITZACIO OFICIAL.
Gallines, de 15 a 25 el parell.

98'7a
9E5e1
OSLO
695/
2915
G. T. Lareclona 6 0/0. . 129'25
00101 llitz 7 0/0. . . 95' ES'
A/unt. sevene 6 0/0. .
96'85
Pioduelea Pnelli 6 0/0. 571 97'

.
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SUBSCRIPCIÓ PUBLICA

lai

DE

selmana passada se celebra.
1 - 511 solemnes funi , rals en sufra g i de1s
-

La

protector'

del Temple de la Sagrada

laittuniu.
- Atar torna da Montserrat el ro-

Cl
3
Z1

COIYIPANYIA Di:LO TBAIHVI AT, IZITERIXIDANS DE LO
PRO3Jiii3lA DE T 7.ne..1:1NA S. A.

wiatge format acula les asecKifleions
tatilerte' al Temple de la Sazrada

tuilia. El prevalí el capella del Temple, mossa Parea.
- Les carelCletiStidriP"; del 11011 grua

eseuit/eric representan( l Sngrada Familia eu la Coli j a a Egipte, que ara
estie a ggentent-se al scu i loe definido
de la Merina de Llevant i que la setmana imssada f4ient esment al sortir
robra dels d'eseulters del Tem-

ple, han les segileute: aleada de la itnatre de Saat Josep. 2'4a 111011•PS; fdem
riongel. V40: de la Verge asseguda

somereta /des de l Pea de l'es
2 70. L'obra escuitörien amb-cultra).
la Penara des del peu dels campanars
1/ 4 metres. El pes del grup o de
1 a.700 quilos.
- Aida aiumenge, :a 8 -hola Orpbeanica celebra el segun/ auiversari de
la ,eea fundaeir5 al Temple de la SeRra.-

sobre la

Farnfr.d. na les tres seccione de l'eu1 Hat cantaren la ruissa pontifical de
Peresi.
Aerthat Votiti visitaren lea obres del
Temple i desurda dennren un enneert
a l'estafen "Nostre Casan instituriá
1,st-estelar de les escoles del Temple.
Fino una festa simpàtica.

PROCESSO DEL CORPUS A
GnAcut
Diumenge a la tarda ee eelebrh, amb
gran solomuitat. la tradiciona l. aroces67 del Corpus a (Iracas.
hit a! aua do pa ' ser 14 /.:41e 5' 01 7
earree de Salta , -eón oferia :mue la 1.1710
creguaruirtien de domases rldr Ve•riiira
de testa el catrer Majar de 4 ; n.. e,' %. tefe[un 1'11 bell eepectade la mani18,1
'..arrieres qm. enralarnien 01'/' , 3 I 3 .1rod .
Els clavells, el cordel' i les serpentines
donaren al carrer una fragioncia i una
gran larictat de color.
Aquest any la peocessä sortia de la
parrdquie. de Saut Joan. Obvien elg
gegauts do l'Ajdutument, als quals segoieu els /pite j o:mes i les ere% 'j r les
tres parrúquies de Gra cia. Sa uf Joad,
Sud Josep (Josepets) i Jesds. A continuacie5 anaven els nois de la CatequIstien i Cangregarld euearlstlea, Ca-

tecisme parrermial de Sant Jasa. alumnas del Cellegi de la Doi . trina cristiana. Banda ealesiene, Cull egi de rlittnaculat Cor de Maria, Pia Unid del
l'entre Moral

i lastime/u de Gritela.

Baada. Apostolat de l'Orada. Banal
del regimeot de 'y ergan. Caneregaeia
de Saut iauts amaçage, Banda del Cl col Cattdiii Ple /lela& la bandera del
SISurfosioe, pintada pele n'ellos Srs.
Nadal, Nemeil 1 Timen; derecia parroquial. A a Custadia, portada acta

1.200 OBLIGACIONS
al O per 130 d'interi.:s anual

N

DIMPOGTO3 PSESZ. r17.:1

V9

1

FuTurts,

QUE Tlii•

ORAN LLOC EL G GEL COTMENT YIES DE

JUNY

TIPUS DE 3U33C1 PO10, S 4 per 133
ANTECEDENTS. - La Companyia del; Tramrils Interurbani
de 13 Provincia de Tarragona. S. .A, es canaitui davant del Nota:i
Gramunt ama l'elejecte. d'obtenir, construir i
tl de Tarragona Sr. Sana
explotar concessiona d'obres m'obligues i en especial les que es rete51 nixen a linies dc tracció elèctrica o d'un altre maja, a la Provincia g
13 tic Tarragona.
RACTERISTIQUES. - Per acord de la junta General crdi- 1
II9 CA
E t'aria ;han crcat 4.000 Obligacions al portador de 30a pessetes 00011' 9
nals, cada una amb numerada correlatka del o al loco. Portarar. cupons trimestrals pagadcrs a ea .) de 3 0 mes. per Titol colisa jarament del cupó cl 23 de fabrer, $ 1 ae obig, it d'agost i 30 de norenS
bre de cada any. El primer cuilm vencerlo el 31* dasgost vinent. L'amor.
m'alai de g
rl tanda, s'efectuara per sorteigs a la par en un pzríode
tel 35 altas a partir de 1027.
GARANTIES. - Garantitzen aquestes Obligacions tea. Tactia de 1
11
Companyia,
i duna manera es •;:ecal la coricessi.i que té adquirida
la
a
de l'Estar per So anys per a la eanstrucció i explotaciú d'una liaia de
ti Tramvies per a viataer3 i mercal:rica que parteix de Reas a Ta111.
gana i el seu Port.
A aquest efecte a l'escritura d'emissió de. les 4.000 obligacions coasil la que tant la concessiú cona tots els immebles, material fix i
quedara
14 que s'enmiela en aquesta primera lada Reas-Tarragona-Port,
11i aiectat cxciusivament a aquestes 4.000 obligacions iins a llar ama:ti:II
zació, fent-se a l'efecte la correspponent escriptura d'hipoteca el maga teja dia que es posi en explotacia aquesta primera linia de la Camparn.a.

u

CONDlCICNE DE LA suzscrityzto

MELAS MIL DUESCENTES OBLIGACIONS HAN ESTAT
SES EN FERM . PER UN GRUP ASSEGURADOR 1 SERANa
OFERTES AL PUBLIC EL DIA 6 DE JUNY i simultaniament
el Barcelona. Reus i Tarragona.
AL TIFUS DEL 94 PER loe, o sigui 470 Ptes. per Tito!. Repta
hi
la sentant al tipo de collocació expressat SCI1SC comptar la prima da100.
a mortizzaci6 un rendimcnt net per al3 subscriptors de 6'33 per
tito? irre.
a
retin
i
que
es
El
l'ordre
serviran
per
demandes
se
Leo
cl 6 de ¡my Vinent 1 105 tallara
ductible. La subscripcia tindra
quan alai ho acordi el gro? assegurador.

3

S!

DE

SUSCRIPCION2

Ii

BANC ESPANY01, DEL RILI DE LA PLATA, BANC HISPAN() AMERICA. Se sollicitara la inclusai daquestes obligativa! a la
FIS catització oficial de la Bcrea de Barcelona.
10
3 9511.F_ 13 usuario
!.!11 13 cusma:Tu:EME 13 13 9111an 2 13 summ 1

Dr• Montan-

101

Pell •r
Hospitals de París.
dels H
za
neri. 50161 Pau, 28, principal

seguien chi rectora de leo tres
parrdquies de Gracia, presidiut el da
Sent .10en. el r94111 tenia a la theta PI
de;i Josepeat i u re51/11ef ti el de la

bC1,.

aleAge agregat dela Hospilala de P!
J. de Llobet ris. Gala, Nas I Omites. C.onsulta
a 5. Consulta ec,i;iiimica de 6 2 a 2. lthla dfn los Flors. 1. Prirgtt

i AMORTITZABLE

Tresor

5 per 100

venciment 1 de juliol
.•
e8211:21ErMIESEXE2U112=~15.- • . •

>e.

ir. f. Non! fdigum
81ETGE
DENTISTA

II

t3irurg ia de la boca. Correa:7;a du les de,viavions dentais: -de les de1.111.117
l'ttaftti'etailidPari07:Pr
ain'ailel'ismdleas ulred :ae90Ciala rit1'611 117anst‘ i:ii- an tr11.riaD,ena tal'1001:jeecu t'ee dn'ne--tgaer4rirdaei'pe
Ronda St. l'era 15, primer, D'II a 1 i 4 1 4 a

marta 5 de Juay de i 3

D'ORIENT
—O-

IJ Coullrel de les Esgisies ortetes hì Mil atular
ull llou caleEdari
—oCcrstattlinoble, 4.—E1 Congres de
as Esskies ortodoxes ha decidit reopisear el calendari juba per un nou
salreciari, basat en el calcai astronóinc, més exacte que elnealendari grerea, perb que coincideix actualment
pi,25 z..quest darrer. Aquesta mesura
ateza en vigor a totes ks esglésies
ortodo xas el primer d'octubre.—Radio.
Tenis, 4. — Segons ontícies d'origen
britän ic que, procedents d'Atenes, pu brot el "Echo de París", el :t'id deseas experimentas en la cotització de
reertecla nacional ha causas un veseble pànic entre el compte-correneste deis Bancs, els quals acudiren
'es considerable nombre a retirar Ilurs
,dipósits dels establiments de credit,
> saent-se precisat el Banc Nacional a
'arittepar immediatament guatee cesnts
ailinas de dracmes.
; Ha e_eat detingut el director d'un establiment buceani per dedicar-se a esegealacions illicites sobre els canvis.—
ruanas.
N
Atenes, 4.—Segons els periódica
sembla que el Govern ha resolt abstenir-se d'intervenir amb el fi de con
tenir la baixa dels canvis.
El Diari Oficial ha publicas un
decret suprimint el consorci bancari
que fixava la cotització oficial de les
tivises estrangeres a Grecia.—Havas.
BULGARIA COMUNICA A LA
CONFERENCIA DE LAUSANA QUE VOL ATENDRE'S AL TRACTAT DE
NEUILLY
Sofia, 4--E1 Consell de ministres
Ea resolt comunicar a la conferencia
de Lausana que Bulgaria vol aten ¿res al tractat de Neuilly, el qual
toricedeix a la dita potencia un aceis a la mar Egeu.
Malgrat l'acord greco -tune, Bulgätia estima que aquest tractat no pot
modificar-se sense el seu consentiment.—Havas.
TRANÇA DEMANA A ADNANBEI LA REOBERTUR-A DEL
BANC D'ATENES

Constantinobte, 4.—L'Alt cc>
missari de Franca ha lliurat a
Adrnan-bei una nota demanant
la reobertura, sota el control
dele delegats turcs, del Baile
¿Atenas, el tancament del qual
Os perjudicial als interessos
generals de Constantinoble.
REBEL LIO INDIGENA A UNA

DE LES FILIPINES
74 MORTS

Manila, 3.—Un grup de moros fanàtics i la policia insular
sostingueren una coklisió, a
l'illa de Pata, el dia 21 del paseai mes de maig, resultant
erts 21 moros.En una altra topada posteor, foren morts 53 moros mes.
El capitost dels moros fallatics aconsegui escapar—Hayas.
ELS BANDOLERS XINES06
ALLIBEREN TRES PRESONERS
Pequín, 2. — Els bandolers

xinesos que atacaren un tren a
Xantung, apoderant-se d'alguns
•r:atgers, han posat últimament
en Ilibertat tres presoners Inés.
—Havas.
.GREU INCIDENT
XINO-JAPONES
• Toquio, 3. — Lo destacament japotés d'infanteria de marina, que desembarca a Xansha amb robjecte de
prolegir un vaixell mercant del Japó
ese fou molestas pd:s xinesos, fou echa a comps ck pedir per la població,
etinst-se obligat a disparar per a reprPar 1agressi6.
Rene'earen morts tres xinesos i ferits srs.—Havas.
ELS TRERRATREMOLS DE
TEPSIA :: 2.240 MORTS , 20 POBLACIONS DESTRUIDES
Taheran,
— A conseqüencia dels
reents trerratremuls ocorreguts en
ansesta re ó, han mort 2.240 pe:sor/u, quedant tosadment destruits vint
pablacions.—Havas.
ELS TERRATREMOLS A
LA INDIA ANGLESA
.afES DE 30 POBLES DESTRUITS.—DE 3,000 A
4,000 MORTS
Allahabad (India anglesa), 4.—Els
r ecents terratrèmols han destruit
raes de 30 pehles, calculant-se que
iban de lamentar també de 3,000 a

4,000 morts.—Hayas.

r•OXPERENCIA INTERNACTOtAL DE METALLURGIGs A
LONDRES
orzares, 4.—Avui ha tingut liar la
t eun;C, de la conferéncia internacional
de metallargies, Es troben representarles ea ella 18 carlees, entre elles EsIfl iL amb un total de mes de set mllisos d'obrera afinase.
De speas del discurs pronuncias per
D re sidetit de l'Assemblea la conferem
d a acorde, per unanimitat, establir un
Ola per fomentar la unió dels sindicats
de me tallUrgles a la unte Internacional

eetaiharglea.—Radio.
PORTUGAL I LA LLEI SECA
Washington, 3.—El Govern de Pordirigit al departament dEs!leal
at
soNicitant aclaraci6

modi ficacions en el que es refereix
!I la P r ohibici6 de qué els vaixells esM altees que facin escala en ports
Estats Units portin a bord deNeta ,alcohbligees.--Havaß '

-

LA PUBLICITAT

D'ESPANYA 1 DEL MARROC

fr11113
iilä118 del pacte ad el

park

Elhå

llova crisi 110?

DE

g imió

rolallonill l'Esta t de
les , refiC ION 410211pes algo-

Ildisni

del Marrot inquieta el

el plural Cavicallli a Melilla?

El general Vives ha conferenciat
amb el senyor Alcalà Zamora.
L'ex-comandant general de Melilla
ha confirmas a re g -ministre de la
<Guerra les inquietants noticies que
des la dics circulen els Periódic a so
-bre
l'estat d'aquella zona.
En l'actualitat hi ha gran diste/mg
pel nomenament de Deis Er Rif fi per
"amel" d'aquell territori.
EL CAP DELS LEGIONARIS
Dirsabte sortí cap el seu destí el
tinent coronel Valenzuela que es trobay a a Madrid per algtmes hores i
tense esperar el seu retome per mitjä d'un telegrama urgent, el comandant major li ha fet saber que tots
els legionaria que s'havien concentrat
per a anar a la Caer a rebre la bandera, en enterar L se de ço esdevingut
a Melilla demanaren anar a aquella
plaça per unir-se a les banderes que
allí Duiten, per la qual cosa pregaven
a/ seu primer cap que demanes al
ministre de la Guerra un vaixell pee
embarcar diumenge.

ANUNCI D'UNA INTERPEL.LACID
El diputas Lazaga interpellarä al
Govern sobre lea dimissions dels comandants generals de Ceuta i
i causes que hagin determinat l'acceptació d'aquestes renúncies en els presents moments.
EN CAVALCANTI A LA COMANDANCIA DE MELILLA?
S'assegura que ahir al matí el m i nistre de la Guerra visita' al seu dom:cili particular al marqués de Cavalcanti, relacionant-se la dita entrevista amb el numenament d'aqueas per
al difícil cärrec en les circumstàncies
actuals de comandan: general de Melilla.
Segons es diu, el decret de nomeneme/12 estaca aval cates, pecó abans
que se signés, el general Cavaleanti
ha celebras una entrevista e//lb el ministre de la Guerra i una altea amb
el president del Consell.
Com a conseqüencia d'aquesta conferencia, encara no s'ha resolt res en
ferm sobre això. La visita de l'Ajepura al Palau es crea relacionada amb
aquest nomenament.
TELEGRAMA LAUDATORI
Al ministeri de Governació han donas aquest telegrama rebut des de la
guerra.
"A.0 Cornissari a ;ministre de la
Guerra. — Tinc rhanor de tranktre
el telegrama que m'envia el comandant general perquè pugui apreciar
aesperit que anima l'Exèrcit: "Profundament emocietnat en rebre aquesta tarda afectuosa deanostramó d'afecte de l'oficialitat i tropes daquesta
columna, cm preguen j'ad present a
Comissari. digna representació
Espanya, la sera torta fe i entussiasme perquè aviat sigui consolidas el
prestigi de l'exercit i que la pau honrosament obtinguda siga feta sota el
seu prestigiós comandament. El saluda afectuosament."
MEDALLA MILITAR
El general Milans del Bosch Iliurarà la medalla militar al tinent coronel de regatees de Melrla Núnez del
Prado, de que li fan present els seus
companys d'armes.

TIZZI AllA C.4-NONEJAT
rebela han ranonejat Tizzi-Azza, caient dintre de da posició algunos granadas, una de les quals mallo un
soldat i fort a un altre.
Aquestes baixis s'evaquaran
en el convoi de demà.
LA SITUA-CIO POLTTICA
EL PACTE AMB EL RAISUNI
POT PORTAR UNA CRISI
TOTAL
La dificuilat que existla porque el general Aizpuru dones la
seva conformitat al pacte amb
el Raisuni, s'aseegura que s'ha
solucionat de la següent manera:
El pacte l'han signat l'Alt
Comiscar' i el general Castro
Girona.
Amb això es poden solament
guanyar dies, puix al desenrotllament del pacte s'hi oposarà
el general Aizpuru en aquellas
clàusules que han motivat la
divergencia entre l'actual i l'anterior ministre de la Guerra i
el Govern.
La suspensió del Consell ha
estat causa que aquesta tarda
s'accentuïn els rumor e sobre la
sal/echa del Govern, a conseqüència de l'actitud del general Aixpuru, per considerar-se
que en el moment que el ministre da la Guerra dimiteixi, seria
inevitable la crisi total.
AJORNAMENTS DEL CONSELL
DE MINISTRES
El president del Consell ha
dit ,que,.malgrat esIazánunciat

per aquesta tarda el Consell de
ministres, no se celebrara.
—Aguaste suspensió serä comentada—li han dit els periodistes.
—Dones que la comentin —
ha replicat el president.
—Jo no ha dit — ha afegit—
que el Consell se celebraria forçosament avui. Sols el vaig
anunciar com a probable.
Alguno ministres han dit que
no tenen preparat encara els
assumptes que havien de solmetre al Consell, i cono no hi
ha qüestions importants que
tractor, hem ajornat la celebració del Consell finó dintre dos
o tres dies que n'hi pugui haver.
UNA CONFERENCIA
Han conferenciat el comte de
Romanones i el senyor Alenlä
Zamora.
Sembla que la conversa ha
versat sobre la situació política,
cada dia menys clara per al Govern.
L'AIZPURU NO DIMITELX
El ministre de la Guerra,
abans d'anar a Palau, encarrega
al cap del Negociat de Premsa
del ministeri que digues als pe.
riodistes, que malgrat els rumors que acallen alguns diaris,
no ha pensat ni pensa presentar la dimissió del earree.
Aaxi s'ha repetit als toleressato, afegint que avui han visitat al ministre els generals Vallejo i Vives, que ahir tornaren
d'Africa en l'exprés d'Andalucia.
En Vives haviat prendrà possossió del Govern militar de
Cartagena. En Vallejo, fins ara
comandant general de Ceuta, ve
com a dIrnissionari.
CANVI D'OPINIONS
La suspensió del ConselL de ministres anuncias per a avui es el tema
de tetes les converses.
El Consell no sha celebras perquè
es va celebrar diumenge.
Un per un, tots els ministres, sense excepció, passaren pel domicili d'En

García Prieto, el qual els assaberna
dels assumptes pendents, demanant-los
la sena opinió.
La reserva guardada pela ministres Es extraordinaria, indicent això la
importancia del moment actual.

L'ACTUACIO
PARLAMENTARIA
LA MINORIA REGIONALISTA
I EL GOVERN
"La Correspondencia de España"
recull les informacions referent a
l'actitud dels regionalistes.
"No sabeos el que hi hagi de cert
en aquestes supostes o efectives resolucions dels regionalistes catalans;
els que si saben; és que l'actitud daquenas rninoria preocupa seriosament
el Govern.
Pot seneir-se en absoluta disconformitat—i són molts els que ho estan—amb l'ideologia que mantenen
els regionalistes catalans; penó és
forçós reconéixer que es tracta d'una minoria 'numèricament potenta,
amb un corrent d'opinió que la sosté
i l'empeny; una minoría la qual en
les seves intervencions parlamentaries ha demostrat capacitat, prepanació i vitae, i que pesa sempre la
seva actitud i el seu criteri en totes
les qiiestions que alean sotmes a la
deliberació de les Corts.
No es un aceres que els regionalistes es troben, no sois distanciats,
sitió que es troben resoltament davant del Govern.
Es cert que hi ha entremig querelles electorals. El Govern volgué
donar la batalla als regionalistes a
Catalunya, i a Barcelona des deis primera mornents l'anterior governador
civil es posi en actitud hostil als rc.
gionalistes, donant lloc a la lletra,
tan comentada el seu dia, d'En Cambó, trencant sota classe de relaciona
amb En Raventói,
Malgrat de lajas oficial donat ala
candidata que Iluitaven en la mejor
Part dels districtes catalana contra
els candidato regionalistes, aquests
rItingueren un jriomf significatiu en
la darrera lluita electoral, resultant
que l'actual minoría en aquestes
Corts potser sigui mes nombrosa que
mai."
Remarca que la discrepäncia dels
regionalistes amb el Cogern es rifereix tumbé al problema català i al
del Marroe si acaba diem:
"Es lógica, puix, aquesta actitud

de rescha oposició, en la qual es
suposa estan cls regionalistes; pecó
no és de ceeure que deixin els seas
escoria al Parlament per ana; a una
oposició extraparlamentär , a que seria d'una immensa gravetat.
Es proa que vinguin a cornbatre
aells descans en alubdues Cambres
per
- dificultar molt seriosament l'ac
tuació del Coseno i comprometre
l'estabilitat
i fina la própie existen_

SIA

!llora

les deri

-

Copenhague, 4— Comunica el "Tidningen" que Txitxerin ha invitat a
Krassin a que donas coneixernent al
Foreing Oflice que el Govern deis
Soviets está conforme en reduir el
j personai de les seves missions diplomátäiques a Persia, Arganistän i
Orient, aixi com en fer, d'acord
amb el Foreing Office, la designació
dels membres que han de compondre
les edades missions.—Hayas,
DESORDRES A RUSSIA
ELS FAMOLENCS RUSSOS SAQUEGEN LES CASES D'ABASTIMENT I ALTRES ESTABLIMENTS. — COL.LISIO AMB LA
CAVALLERIA VERMELLA
MO3C011, 2. — Han esclatat aquests
dies alguns desordres a la collar del
Donetz. Uns quanta milers d'obrers,
als quals se% suprimí la raeció alimenticia, abandonaren e/ treball i saquejaren les cases d'abastiment, els
despatxos de les mines i fabriques i
mataren alguna agents cornunistes. La
cavaIleria vermella, tramesa amb urgència, fou acollida a trets, aconseguint, pecó, després de ducs cárregues,
dispersar els revoltosos,—Radi o.

cia d'aquest, amb una mejoría tense
gran cohesió i amenaçada d'un trencament diari la seva unitat interior.
DOS DICTARIENS DEL
SUPREM
El Tribunal Snprent proposa, co
l'informe sobre l'acta de Cervera, Eanuliacie de l'elecció i el càstig
districte.
En la de Gandesa confirma la
proclamacio del senyor Maristany.
ACTES PENDENTS
Al Connesa manquen ;er presentar
Sres escrutinis de diputats.
El Tribunal Suprem encara ha dc
dictaminar ouze actea
ELDWIO DE COMISSIONS
En la sestil, de duna del Senat
remiran les secciona per elegir la ro/Masas, del missatge.
A la de divendres es designara la
del stiplicntori per processar el general
Berenguer.
LA VAGA DE BARCELONA
OFICIALMENT LA TRANEILLILITAT ES CO3i2LETA"
El dile d'Almodóvar Im dit que el
governador de Barcelona ja havia arribas ahir a la ciutat comal i !savia conferencias amb el ministre.
I.a poblaei6 es trobeva raes neta i la
"tranquillitat era completa".
OPINIO D'EN LERROUS
Acinesia tarda ha anat En [Arrean
al Congres, pos' conferenciar amb el
president de la Cambra.
nreguntat pela periodistes sobre el
quo pensava de la sitas:ció de Bateelona ha dit q ue no es millar ni uitjur
de la que era.
A Isaieelona esta, plantejat aun
sempre, un problema que tal resuldre
amb declinó peas Governs i que per a
ais0 el millor ea masar per initjä
de persones conmetems.
LES RESPONSABILITATS
UNA CONFERENCIA

D'EN MAETZU
A rAteneu, va donar ahir laeunciada conierencia en Ramer de Maetvi, sobre el tema "Les responsabilitats i el factor moral a l'exercit".
C,oluenea dicta el senyor Maetzu que
la campanya de les responsabiatats es
essendalment conservadora.
Eapanya ha viso sempre impassib:e
les grans catástrofes, com ho demostra el fet que en perdres América i
les colònies ningú protestä ni exigí
responsabilitats.
Les responsabilitats per (cortinamera de la camandancia de Melilla,
les demanem ara per a evitar cl de Espanya tosas
Considera l'orador que la tasca del
Consell Suprem de Guerra i Marina,
exigint responsabilitats militars, contribueix a augmensar el prestigi de
rexercit.
La culpa de tot el que succeeix al
Mart-oc, la testen els Governs, que no
fcrcn la necessària propaganda, puix
les guerres co'onials són totes impopulars, perque san característiques de la
civilització occidental..
El desceihriment d'Anaerica també
fou impopular.
Abates dempendre aquesta guerra
s'havien de mobilitzar et s elements
intellectuals com a propagandistes. No
es va fer perque entern governats pel

regía/ de Jes tertüles.
• Si abandonéssim cl Marroc s'estabEnin allí Franea,' realitzant l'obra
cultural que no va poder fer Espanya.
Ahí realitzem una obra abnegada,
heroica, sense possibilitat de recom-

pensa.

Es precis canviar räpidameni la manera de considerar el p roblema marroquí.
El conferenciant aeabá la seva dissertarió dient: Necessitem rebutjar les
campanyes dionolvents: per això ens
fa falta un borne compiet, que sigui
mellas guerree mellas filosof, perque
rea'itzi arpiesta obra.

Fou molt aplaudit
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Berlín, 4. — El "Weltamontag" cenninica que ets sondeigs deis emissaris
alenanys envisto a Londres han fracassat per toser insuficients les proposicions presentarles.
El canceller Cuco prete haver rebut cedes insinuacions angSests que li
permetran de redactar una nota satisfaetiaria per al Gavera anglas, precisant - In tan sol; les garanties a donar,
daixant a una Comissió de perita internacianda la cura de fixar el total
del deizi h l'import de les anuaitats
a satisfer.—Havas.

ANGLATERRA PREPARA UN
NOU PLA
Paris, 4. — Segases comunica el corresponsal dc l'Echo de París" a Londres, el Tresor britànic está treballant en la redacció d'un no;a p.a
reparacions susceptible de permetre
aviatt al president Boldvin ¡adoptar
una actitud més precisa i categórica
que la sostingrude per Borrar Law en
'esmentada qüestió.
Sembla que en aquest non pla s'introduiran d'enmes atenuacions a l'oferta del gener últim, justificant da(sueste macera d sittració financiera
del Reich, creada a conseqüencia
l'ocupació de la Ruhr.—Havas,

ELS PREPARATIUS DE LA CONEERENCIA DE BRUSEL.LES
París, 3. — El president del Consell de ministres senyor Poineare i cls
senyors De Lastcyrie i Le Tronquen,
ministres de Finances i Obres púbiques, respectivammt, sortiran d'aquesta capita: ditnecres amb direcció
Bnnelles. — Havas.
EL GENERAL DEGOUTTE A

BRUSS ELLES
Dusseldorf, 4. — EI general Dagoutte
ha sortit cap a Brusselles per assistir a la Conferencia interaliada.—Havas.

RIR. BALDWIN NO VA A PARIS
Londres, 4.—L'Agència leeuter desment la noticia que ha circulat aquests
dies sobre un pròxim viatge de misten Stanley Balclein a París—Hayas.

UN DISCURS DE al. BRIAND
Nantes. 3.—En el discurs que pronuncia en la reunió celebrada per la
Federació RepubEcana Democratice,
el senyor Briand declarE que era necessari agrupar-se en torn de la República. per defensar-la deis atacs dels
seus enemics.
Recorda que la seva idea de sempre era no isolar la Frenea dels aliats,
com ho manifestà quen restabliment
de l'estat de pagaments de Londres i
rocurese' a deis tres porto rhenans.
Després fert allusió al; esforços que
realitza en la conferencia de Cannes
perquè tinguessin exit favorable els
seas projectes, especialment en el retatiu al pacte de garentiee afegint
que bague de renunciar-hi a conseqüencia de la dimissió.
Expressà els seus desigs que les
paraulc3 del senyor Poincaré siguin
escollado' a l'ahre costat del Rhia, i
alegi que tenia l'esperança que Alemanya e nmnrersdria eme ha de sotmetre's.
Acaba fent fervents vots perque en
la próxima resulti triomfant la República.—Havas.
A LES REGIONS OCUPADES
MINVA LA RESISTENCIA
Dusseldoef, 4.—Decrete la resististe
cia entre cls minaires i ferroviaris.
Uns quants eentenars de minaires Orle
fino ara shavien negat a demaar a
les nutoritats franceses antoritzeió per
recollir llur erbó personal dels dipósits
de les mines, Re sotmeten adés a aq ueo-a realamentacia.
S'assenyala nimbe que mes de 6,000
ferroviaria alesuanys són maldecir; pels
franceses i que els teces franscsos
transporteu viatgers alernanys en reeti
nombre que mai.
Diversos importante Muinicipis
la Ralle tendeixen a constituir una polinda local sotmesa als regiments Oran-

LA BAGA A ELBERFELD S'ES.
TEN CONSIDERABLEMENT
BADE A LA RUHR?
Berlip, d.—Comuniquen d'Elborfeld
que la vaga alza esths considerablement
La eomissió norueuada per intervenir
en el ernfliete troba grane dificultats,
a causa de la situada intransigent en
que es troica coHocats els comunisr
tes.
Circula amb Inststénela el rumor
que el propagandista beirevista Radelt es traba a la eütlea de la Iluhr.—
Radin.

LES AUTORITATS MILITARS
FRANCESES FAN SORTIR
DIARI REDACTAT EN AliEMANY
PER DEFENSARI:LS INTERESSOS DE FRANCA
Dusselderf,
autoritate militare franceses alma ineautat de la
imprenta del <liad "Tageblatt", amb
hobjecte d'imprimir en ella un periódie de guarra reriactat ce alem'u i euearregett de la defensa deis
interesaos f111110PSOB.
o El dit dita' est ädestinat a silbad-

tuir la tulla que nos ara han vingnt
publicant les autoeltats franceses en
els teerItoris ogupate.—Radio.
ES REPRElor LA CARREGA

DE CARDO
Dusseldorf, 4.—Les operacions de
cärrega de carbó, retrassades a consecrilèneia de la vaga, s'han reprès
satisfactOriament.—Havas.

SEGUEIXEN ELS SABOTATGES
Dusseldorf, 4.—Ha estat tallada la
link telegráfica de Coblenea a Treveris. Es tracta dun acte de sebotatge.—Havas.
RETORN AL TREBALL
Colónia, 4.—Els treballadors de
l'Estat d'aquesta població acordaren
per votació reintegrar-se al treball.
—Hayas.
ES FA PRESIO A LA SANTA
SEU PERQUE INTERVINGUI
CONTRA LA POLITICA FRANCESA DE LA RUHR
LA RESPOSTA DEL PAPA
Londres, 4.— Alguns influents elementa exerceixen torta presió sobre
la Santa Seu per tal que intervingui
enèrgicament contra la política francesa de la Ruhr.
El principal argument és que el fi
de França és destacar de Prússia la
Rhenänia. Es a dir, el centre del catolicisme alemany, i un cop col.locada sota la dominació francesa, les
institucions de caritat i els sindicats
obrera católics no podrien ja defensar el prestigi de l'església romana.
La resposta de la Santa Seu ha
estat, segons s'assegura, que la religió católica no reconeix limita geograifics i que els fidels CO es traben
en perill perquè seis faci canvier de
passaport.—Radio.
LA QUESTIO DE TANGER
COM PLANTSJA EL PROBLEMA
EL MARI :INGLES "OBSERVER"
Londres, 4.—Els periódica continnen
comentant nquests dies el plet de Thnger.
El dirri "%tercer" fa notar tina
veu molt dificil reninnament de la
qiicetin si es pereisteix en prescindir
del concites del Soldh fol Merme
Per Anela t erre el problema por plantejar-ae !runa manera precies, pnix en
all hi caben solament lis segiiants coneluainns:
Cedir is cintas de 'Sangre. a E9.
[s o sa. incloent-la a la enea del ten
Protectora al Mames en gnal ras la
eintitt eontinnaria an raelaperement
en qe es troisa de, de fa den anya
cosa ene seria en perjudiei de tole els
interese,» internacional,.
l'osar la einest de Theger rota el
control franon, arel; In quai cosa no
s'avanearia res, puls l'er tat de la ein.
tat eeri ei metete que fina ara i els interesaos brithnica sortirien perjudicata.
Tas eiutat de Tanger ha d'ésser per
tant internacionalista sota un ama)h
regim de franquicia, manera per la
qual les empresas briCiniques tindrien
uu ainple Me-Bus per ni sea desenrotllament.—Itadie.
`L'AFER CAILLAUX" -•
Tolnea, 4.-31. Caillaux es mostrara
part civil en el proces contra radvoeat 111. Ebelot i els seas amies. El representara l'advnent M. Mnuter.
Ei negocian t de Tobera M. Falenes
co mostrara samba part civil. El preCa OS nena, probable:nene davant del
trilmnal corrercional la segona ouinacna de juny.—Itadio.
UN AC'PE COMMEMORATIU DE
LA LEGIO GARIBALDINA A
PARIS
Porra 4.—Ahir. m'ab 1'i:resistencia
dels delegats de /a Legió garibaldina
s'inaugura una pisen commemorativa
a la casa Cunero 5 del Boulevard Jales Perry, on s'hi concentraren a l'agoat de 1514 nombrosos italiana per
anae u combates en unió dela &aneetos.—Radio.
EL VIATGE PRESIDENCIAL

TERMINA AMB LA INAUGURACID DUN MONUMENT A L'AMISTAT FRANCO-AMERICANA
París, 4. — Els senyos hlillerand i
PoineaK inauguraran ehir a Chaumona antic quarter general de 'rexercit nordamerici, un monument erigit
per subscripció a lamistat franco-ame
ricana. El inceument e3 obra de Cona-

tant Roux.

A l'acta hi assistiren l'Ambaixador
dels Estats Unis Mr. Myron, T Herrick, el general lVrygt, en represensació del general Pershing 1 altres personmitats nordasnericanes,
Pronunciaren discursos !Alcalde de
Chaumont, el diputas M. Deseinn president de sh Federació d'ex combatents
de FAlt afane, lambaixador deis Estata Units, el qual regí un missatge
deS president Harding, i id Poineare.
El ,migdia es celebra un tamales de
mil cent coberts, els brindis del qual
sana. amb un discurs el presldent de
la República.
Amb aquest ade termlpir el viatge
presidencial. A la nit tomaren a París Al. Milkrand i Me, Poiticari. —
Podio.

Roma, 4.--EI president Musseanf
ha aprovat els termes d'un nou projecte de Ilei de eeforma electoral 1
politica que te per base el sistema
de majories amb aplicació proporcional de les minories per a les Instes.
Aprovä també un projecte pel qual
es concedeix a certes cateddries de
dones el dret d'elegir i a ¿asee elegides en les eleccions municipals.—
Hayas.
Roma, 4.—E1 senyor Mussolini lus
aprovat el projecte de reforma de la
Ilei electoral redactat segons les sevea instruccions pel sott-seeretari senyor Acerbo. El projecte seré examinas el (limares pel Consell de ministres i presentat immediatament a
la Cambra.
La reforma es basa en el sistetne
majoritari amb una aplicada de la
proporcionalitat per a les Listes gis
niinoria. La rotuló s'efectuará stiart
la base nacional essent tot el país
consideras toril un coLlegi electnra;
nacional únic per a revaluació de lo

majoria i de la minorla.—Radio.

DE L'AGRESSIO ALS DIPUTATS
SANGNIER, MOUTET 1 VIOLLETTE
PETITA REPRESSALIA
Paris, 4.—La policia, seguint les ha
vestigacions respecte de l'agressie als
diputats Sangnier, Montes i Violktrha detingut uns akre pressumpte autor:
l'estudiant Joan Hugues, de dines
ama
Ahir al metí un grup agredí a la
Placa de Saint-Medard uns venedors
de la "Action Franealse". Un dels
agressors fou detingut—Radio.

DISCURS DE MI MILLERAND
Chaumont, 4. —En el banquet
donat en honor del presIdent de
la Reoablica senvor Millerand,
declara aquest cine la ciutat de
Chaumont, el Govern francas i
França entera fan avui un nou
homenatge als males i germana
dele Esteta Calla.
Cono ells, posen/ sobre ele tota
els anhele, el ele la nostra independencia, perla nosaltres, citatadans lliures no tinguerem mai
el pensament absurd i impiu de
fonamentar la nostra Ilibertat
snbro la dominaciO dels nostres
veMs; respaetem la Illbertat
agena, pera volem que sigui
respectada la nostra.
La prova de la premeditada
a gressió alemanya estä feta per
tots els homes de bona fe.
Combatarern dnrant guatee
anys i mig per defensa!' i salvar
la nostra Ilibertat, ja que haviem estat atacats, i per restituir la llar ndependencia i la
'liberta( a Poblacions que ha, vien estat arrancades de la Mare pàtria per l'egoisme alemany.
Des del terme de les hostil' litats no tinguerem cap mes
aspiracid que el manteniment
del dret restabler i el respecta
als Tractats.
Si som a la Rhu ha estat
cament oblgats perla deslaaial.
tat alemanya que ens hi condui,
sense esperit de conquista rü de
Nenjanea, \litem fermament que
el vençut que desencadena la
guera compleixi antemnement
els seus compromisos i repari
els seus criaos
La Ilibertat de Franca, sostina
guda per la justfcia, nc cedirà. I
No tinguerem ma .Pronbaita
millitariatest o anexionistes ni
vana volar niai un altre penosament que el que temiera (xe en
la pau mondial i precisament
inspirats aquest fi, coneertärem, consolidarem i mantinguarem l'aliança franeo-rusa.
La gran guerra posä de relleu re.
seit de la diplomacia cm de les armes
franceses, rae trobä quan sorg: ragrea
sió alemanya ràpida contra ella, preparats acceda i afiances per al desearoallament de la politice seguida
per Frarma.
L'aferrissada propaganda alemanya
fou ineficaç i els delegats americana
que assistiren el dijous a Estrasburg
a ta celebradó del oentenari de Pastear van poder cemprevar corn erren
completament falseo dues de les principals calómnies naneades per Akmanya, la qual pretenia que la qüestió
d'Alsäcia i Lorena seguí igual, corn
si no haguda estat resalta pel Tractat
i per les eleccions que ha demostrat
que

aquestes poblacions estan un,elea

a la mere pätria i que es veritabte la
fidelitat a França de kt proa:rieles
alliberades del jau alemany.
Els savia americana van poder consprovar Samba a la plana l'excellent
disciplina de les arenes trapes de co-

lor, a /a qual homenatgen les pròpies
auteritats
La millor garantia i mes segur per obtenir restamició de les nata
cines, consitteix en qui la nació sipisca el que vol i que eis conseqüència
d'això, obri.
Na fou mes que per defensas; la
justicia pugne cinquanta noii fina

d'Amada van caure al camp de ha
talla i que estant dormint el darrer
son al sal trances; llar son no ha!
d'Usar mai torbat per una nova Measi6.—Havaa

Crónica de Cultural

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Ole 4 de Juny do 1923
1. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A LES
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
7 DEL .MATI. - (01mervacione d'Europa, Nord d'A/rico
DEL MATI. - (Obecrtacione de les Zarza meteorológica
i 1'213141111k, rabuda per telegralia delega file):
catalana, eomunioadee per telHon):
Les bairas preislous dominen des del Bititie fino el MeCel, co general, roben e (o: Catalunya, amb pluja amiditen:mi. Les altea san a l'Atlantie, Anglaterra i meitat
gara a Cartera i vents generals del 8 1V.
occidental de la península ibarlea. !li ha una falsa ele
plagas que sesteo des de Balgica fine a Castella. Plou
tamba a Alernanya i Austria.

LES LECTURES DE LA SCHOLA presa ga/a de amagó yergua n'absorveiCANTORUat DE SANE JUST x; una quaniitzt imporMnt, la qual es
Dasaat.„ la aa Ea C. pas e, da reparte:a de manera uniforme per toClinzent ¿mi
una !catara de oaemas ta la seva massa, grades a una mena
a•
Schola Cantorum
Saat Just, de transport =dactilar. L'admisia de
plena do gom a gom d'una sellarte con- carbó depon del punt de saturació i
currancia, ea la qual hi abundatteu aquem és funda de la temperatura i
presancia dfaltres cossos.
gantils damas.
En Pagas de Climent Regí diver- i La presència d'una quantitat de carate poetas i uns fragmenta del seu bo co el ferro propia de la nomenada
poema en preparada. "Lles bruixes funrició, dóna Boa a fenòmens intetessantissüns, especialment en produirde Llers".
Fou devotament escoltat i molt se un cativi d'estat de 1iquits a sälits;
en alas es forma adés grafit, adés
aplaudit
En acabar la seva lectura es vejé mane, depesent tot d'una colla de facobligat pel públic a ropetir algunas tors cis quals estudia detalladament el
Senyor Leprevost.
de les composicions.
Altrament, qual el porcentatge
N'Oceavi Saltar va fer una magnicarbó Es mes bala i es tracta per tant
fica i justa presentació del pozta.
d'un
cer, cls fenaracraa san diferents
lactura acaba amb unes poesies
d'Oetavi Saltoe, recitadas a prees da passant lantarr.ent de l'esta liquid al
salid fins que arriva a la tdr.aeratul'auditori.
n!.
ta de 850° Ç. punt crític de transferL'ESCOLA SUPERIOR DE BI- mació del ferro gamma en ferro l'ea,
BLIOTECARIS DE LA MANCO. el cer conecn-a el seo carbon ,ur.iformaracas dioolt. pera en aquesta matei.MUNITAT .DE CATALUNYA.
su tar.operatuea s'opera una mciesia
L'Escota Superior de Bibliotecarias
de .1a Martearounitat de Catalunya entre els atoras do carbon; una part
dalla ea queda en eolució uniican;
anetneia que da ea:ama:2 dingras, se
celebraran en la aegona quinzena riel cl altrea ca r.5:cfmren no pas a icstat
grzfi: cera CO al Cas de la fundida
3. N'ENTS Sal'ERIORS A BARCELONA. - (c- edetgea de l'armas/era Mara a lee del 'aun);
mes de ecternbre.
tina ca el ilun carbur dz ferro cl gael
250, 500, 1000, 2030, 3000
Altitud, /Letras.:
.AtenZat a la conveniencia de clut
eure
rasvist
al
miaoscopi
aeina
u:
SV.', SW, WSW, NE ENE
Direccia:
cada eia sigui mes nombras cl persopeare d'una asaran qtre engloba la re.a.a
2
1:
G.
Velocitat en matraz per segon:
O, 7,
nal alazic que g necesita per proven
de la masas nnetalica, i per La:a es
Piafa ele navols a 3,950 aletees.
les places da Directara i Auxiliar vanilart devallant la
cernentite.
narnem
mar en les smig Biblioteques Popatemperatura s'arriva al pant critic do
lars, ja cartea al públic; que aviat
011SERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
an ferc'hauran de revek les corresponents la transferrnació del ferro beta
Lores d'o1,4creació i, 13, i 1S horca
a )es de Badalona (en atas-trua:e:), ro alfa, la forrnació de gclncntita que
Barametre a cero 1 al uieell de la mar: 7.7.S . 5, 7575, 700e5. - Terreametre seo: 16'5, 156, 1011. - Termal:ascadera
Teerassa, Vich, Igualada, Mata, harta estat lenta ins alesheres
irr bumit: 151, 15a), 155. - Emite (centasimcs de na tartaja): 8.5, 52, n. - Diracciel 451 vent e SW., WSW,
cop
i
volta
räpida,
transformant-se
robla dt Linee i Tizna, i a les qua cs
vahees. — Velocitat del real en matees per semi : 3, 1, 0. - Estar dol tapat. - Clima de al:trola: alts-stratus,
carbur la quasi totalitat
vagin crean: en els social> que celda en eje sotea'it .
camulusmanbus; alts-stratus, efimulus-nimbus ; alts-stratu s. stratus-mlmulus.
de garlara esdevenint la reacció Iran'
la "Caimes d'Estallas"; 1 que ccrpoaTcurperaturee ctererace a l'onglaa
comen exotirrnica.
i particalans aeudeixein contiMaxima: 191. - Mínima: 15'1l. - Mínima arma de terra: 140. - (arcillada rermomattica: 38. - Timar•
Aquests fets eón expacats majanemment a l'Escala oferint ben retriretara
mitja
: 172. - Precipitaeiú airee- o, eles de les 7 la:re: del dia anterior aii; les 7 harta del dia de la data:
diversas. El sebuidas places de Bibliotecaria a les eant meres les re ,:is
00 millmetres. - Recorregut del tent en el mateiz temas: 111 quilòmetres. - Observacions particular!: aloja a la
//yo(
Leprcvcat
en
comenta
una
la
casal
alumnas que acaben llurs esurlio, cl
gards.
Consell de Pedagogia ha decian ova conceptúa molt encertada, i glets
ea
aquest
feas
diversas
co
una
un'at
ro fcs iimitat, coso fins cra, cl netaclanes, no cal dir que hi ha una llista
bre d'amnrtcs que todcn ingressar, si- coherer.t. Donada Trotenzió d'aquespedem esposar-le, leu/a
ae cante interminables per batejar-la.
ta' que enguany aadmetan trgas les tes notes leo
Tots menas el de Tetuan (i similars),
aspirantes que es presentas suficient- C;I:e forazsament calcaindlia
rlerta.
que no ene rceorden res agracias.
leant areparadea a judici del TribuEn esneantar la camlatnado cel siVISITES
JUNY
ral e_aaminador.
!Mi anab cl ferro catre limas tan exAPLEC DE. LA SARDANA
Les aspirants hauran ce teme aisset
Ahir cartiplimenta l'alcalde, el nou
En
posar
títol
a
una
obra
musical,
zr.ys camplerts, presentar un titol equi- tensos i serwra una imparta/lefa tal moaea vegade, es busca tant cola un
fiscal de senyor Sanchei
Any XVII
gran, el senycr Lepravost fa observar
talent al batxiller o al de mes:rasa:
Olmo.
cls grato errors en gua azucen ola fun- nom e.caiant que el din que corri
Lo C0111:5sió organitzadara (raquessoperiar (o bi softir un racamen a ba- Acompanyat dr l'ex-raje:olor sea
boca en boca faci boina Mires senyor Lloais, visita lalcolde i els rese d'un programa detalle que es fa- didora que. judhiaca 11 qualitat aet gadme 'escriu l'obra inti://c:11 seguint ta magna ¡esta que se celebraré el
Es
ferro
per
laparalacia
del
tau
¿o-a.
gidcrs senyors Maynas i ROC112, el
cilita a l'Escola Superior de
L'imperatiu clans nana del significat dio la contada totes les entitats cataen alta preus
lanes, pregant-les 2es:eta:a:ti a l'Aplec
Comitè Pro-Verdaguer", agraint les
caries) i subjeetar-se a un examai taína cl cas dc ragar-ra
d'unes parceles; el creadcr dc labra
tarros
de
la
més
baina
gnalitat
i
descatecursiu que compendal tres excedgestions de l'Afuntarnent per aconseposa co música sota la terie d'imat- ata!, llar bandera.
ni-ociar-ne
datares
de
aualiiat
1.es
que
aixi
pensin
fer-ha
poden
guir Iindnll del dit senyor Verdaguer.
a :a: cm d'oral, contestant a tan intcrrable; airae o corre parque eis tundi- gas, reccrds, idees. que aauclia pa- avisar fina asid, per tal dc prepararTambé l'acompanyava l'advocat defenregatori sobre temes de cultura geredora no talan una terna:ció cientifiza raula invers. Aquesta, per nosaltrea los els dos passatges.
sor del ccr.dernnat, el capita da cavatal; un d'asada desenrctilant la cansiempre .era la millor obra musical;
Cenes és de contratad. s estrenaran reja del regiment de Santiago, sedilata un tema eseollit catea diversos su.;icient i desealeirai cls arcceditnents amen rolen pera, que Les altres ataran
a
nic
que
rear.len
amb
tode
I
ainalisi
cu
l
5ardanes
¿e
diversos
autora.
Les
conyor Earic Salara.
presentats pel tribunal, i co ea:aro:ti
d'estar bellos, creiem quo reté la millengües co el cual ca demostr: la ta cauzziast cls aVeZei11/JCS d'una com. liar aquella que atan per l'impuls /des :eran La Principal ac Pernada.
- Per invitar-la a la fasta escolar
la posoihiAliaga Pep de Figueres i La Pral- que celebrara dijous que ve al Coliseu
yoseessió de les llengües catalana cas- aczició o altre 3 asscnaalen
d'una
tilde
d'idees
i
suggeeticas,
ccrrecció
moltca
velitat de la crea
(Mal Barceloaina.
Pompeia l'Institut l'amasa' (Coliegi de
tellana i francesa. i tenle notiens ¿ u voleu penal:aliaras, pera tretas d'un
gaz!c,s eatraordinäriamcnt
eenycretes), ahir visitaren el senyor
tea altra Rangua moderna.
fct, d'un fenemen rsiquic o material,
El
cofre
forma
amb
el
ferro
el
salalcalde els eenyora Josep Quer i
La carrera de Bibliotecaria comd'un paieatge, d'una inuaga, viseuda,
lar
ferres,
l'axatencia
del
qual
:amdin Rahola, president i setietari respran dos ames d'estudis temies i d husentida, catimada.
are EZ do:enta d'aital manera que la
pectivament del 'atronat protector del
manitats (Teoria i His.aria de la
Tot el que lietn dit de l'obra meper seo E fa parpreaancia
d'un
co!'
(lit Instilas. El senyor alcalde agrai
Cultura, Coneixements aenerais de le.:
sical (aarlem de les anomenades paemejor
para
la
rnaleabiare
co
la
sa
ya
la invitació i &leva al regidor senyor
ciancies pures i aplicadas i de llar
matiqucs), ha din= de la iardann.
maritim
per
roo
no
pct
íesir
apliEiat,
i
a
o'i
Degollada parque el repreenti en la
asediada. Htstemia de Catalunya,
Escolteu atentamcnt "Juay", d'En
cacicns
induetrialis
de
tan
tranaldis
Llengua IltIna i notaons ec rangua
Garreta, no en peraeu ni un deVa1xells entrats dita lema. — — _ VIS
cl
matalurgasta
corte
és.
Sor:mar:uta
A
grega, Bibtiologia, Bibliagralia, Sitall; aespres ens eareu que haveu este el eccors de dos materials excita
Vapor aspa/aval "Segunda", de Cadiz,
alicteconomia, Etica, Dret usual i lasPer un assumpte que l'interessa, el
tas
transportals
a
una
platja
inadaerlonts per a dassulfurar el farro:
tiracions fonamentals dc Un: català,
Negociar municipal d'Urbanització
ran:a; allí la mar era blava i irisada amb earrega general. Amarrat moll
Literatura catalana, Literatura gana- eid calcio i hasild de manganas, eis de colors a la ares:anea de les ones; d'Espanya last. Consignuiari, S. ArgiReforma crida el senyor Miguel C.
quals usats de manera adeauada cl
mon.
Tal) i un de Practiques, indemnitzat,
Arran
i Roger, el domicili del qua!
cl sol, aquell sal valent i iluminas dil
Vapor espanyol "Rey Jaime II", de
a les ordres de la Dieecaló - tatnica pulguen totaLment.
s'ignora.
mes ¿e juay, rebotia damunt la sorra;
.5
El
fizfor
te
propietats
sernblar.ts
a
Malla emb narrega general i 53 posde Biblioteques.
hi veacts l'aire llame de tanta listo;
VISITE:: DE COMIAT
les del earbon en co qur afecta la mesatgers. Amarras moll de Muralla. ConAprovato el tres cursos majal:allí
l'atrasara,
nua
¿'ornamente,
enasAbir a la tarda visitaren l'alcalde,
reabilitat, i pot dir-re que són dcc rossignatari. .amengual.
cm:A els coMmens de revialda i la dctar:va los nanas crucs; una casa blanen visita de comiat, l'ambaixador dl "upen espanyol "Rita', de Palmas,
mastració del cantiaament tlaria altra- .5.05 iacomaatibica; altrament la pro- ca. amé tculat terrier:as, la veieu cant alla, senyor marques l'anlucci de
sancia del fasfor fa el ferro mat dillengaa madama s'alise e! titol Je Bitelluda i a cada finestra hi endevinà- en transit. Amarrat moll d'Espanya W.
Galboli; l'agrcgat militar de la dita
latabla cl que exegeta de pendre preConSiguntari, Ramos.
bliotecaria de Catalunya, indiepensable
ven un aic de vida: la clavellina ufacaucions csr.ecials cuan as fabrica [meBerganta goleta italiä "Arno", de Si. ambaixada, coronel Marsengo, i l'exper a ingresar en el ros del personal
na, la gabia arnb el verdum ufana
governador
civil de Barcelona seny6r
die:6 raitjançant ferro fosforas.
que presta serveis técnica en les Pare, la noia torah cl cota de fer punta, niscola, amb culi&
Re:ventas.
Si
hc:n
es
fiam
en
les
combinacions
Vapor
/idee
"Leila",
de
Soderham,
bliereques de la 2.1ancomunaaa
cl ca cetintolomare nora la panel; els
del ferro amb metalls, <roba ceta inamb fusta. Amarrat moll de Saat SorLes seicituts per examinar se clic,arbres feien l'ombra mas negra i els
teressant els productes ferro crom, fer- carros sena:iba-en mes resants sobre
Iran. Cousiguatari, H. Embarra.
ere:, tiza com els documents justiliro manganas, tunegte, cic a cls quals
Tapar suec "Reinthland", de Yokohafropiglal
catiai de les circumstancies ae "o canCamtra
la carretera blanca; les muntanyes,
fornica cars crorcL de proaietats allà Iluny, temblaren grogues de Ilum
raa, amb carrega general. Amarrar mall
didata, es presentaran datemt la pricasecifieues i que afecten principalmera quin -ena del mes de setcmbre
i de ginesta, i per darnunt la carena de Sant Bertran. Consignatari, T. Ma- yo
mane la cera durea.
al Deparmment d'Ensenyament tècnic
lii liarla cota una auriaola Iluminica.., :
El Pié de a Cambra Oficial de :a
Vapor ermanyor "Cabañal", de Gijon,
Final:mara, cl eenyor aaprevest par- fins i tot hi havíeu endevinat el crit
i professional del Consell de PedaPropietat Urbana d'aquesta ciutat,
; amb arruga general i 210 passatgers.
peal (Urgel, 17š, Univereitat Indus- la dc laxistane:a de certs gases al si persistent d'una cigala.
darrerament s'aprova una interessant
ael ferro; cl principals eón l'axial
trial).
El vostre esperit Sta quedat sadollat Amarrat mili d'Espatiya NE. Cousigmemada formulada par la Comisaia
rle carbon, el ratragen i 11F:dragan. d'aquella calma manarosa i agradable natari, Companyia Transmediterrania.
CUES LEONARD LEPREVOST
Vapor atece "Senudivaria", d'Atacante i Secció dadificació i Higicne de la
inca perjudicial dais migala estival. lis ha semblat
La seaa prealr.cia
Cimbra, portada per aquesta a la
i fa que en cor tar de la co y a masia potser que crcu al jorn de la fasta amb carrega general. Amarrat moll
Streuen 11,*cb
Conferencia Nacional da la EdificaBarcelona Sud. Consignatari, Talavera.
canalin uns Ecce buits o pares narne- majar i harca tingut pruija de tallaa.questa Ilia6 del Cureet cobre Mad& que, organitzada per l'Instittit de
'Vapor Baila "Sara Agostino", de
nals avaaaa, qer ccrivertraarn cl ferro das i veure moeses i parlar-les, mentallargia del ferro que dona el emimie
Reformas Scciale, esté convocada a
en un trielt extraorainariamont trentaicrcze, d'amo:a:tes i acates que mai ' Ganova, anal) chrre ga general. Amarrat
sonaa. Le.pravost bou dedicada a resMadriddel a8 de maig al 4 de juay
moll d'Espanya Est. Consignatari, La
ea:lis. El proalcma mea irr.portant és no harina sentit sri fet; vc't zei com
tadi ae les propietats cabalgue del
corrent, aportarle aepectes summent
asta el de Ecli - intacia dc raia.règen
us hayan: trcbat de cop i volta com guro.
ferro.
Vapor noruec "Casaca", daandrosau, in:portal:1s par a Iharmanica zolucia
cortar:ama ala tritt la cena prenen- si forsiu al mes de la calor i la
Da primer anturi ea citar hacia
; amb bacallä. Amarrat moll de Barca- del catifEcte ocasiona: per l'esCassetat
da ce malas caror mitjançant cl silici, saga proiitana
do l'origen que C3 manifesta extensapara cspecialment en cl Cae de ferro
1 tct rieb vr1 mirada d un borne que 1 lona Nord. Consignatari, II. Embarra
mert i amplia formant el nornenat RO.
La Preidanci va donar temple a
Vapor espauyol "Atlante", de Cadiz,
Irr cbtingut per via clectrolitica hi ha
de la seva paaja, dc la aya' mar, de
e: eil, la comp.:sitia del casal el difililamb aarrega general i 1 passatger. la Cambra de les sa yas gestions en la
ocluzió i potzer una cambiara:6
„
una
la
ceca
1:um,
nata
trae
suc
per
fax
raa i d'anicaaae. La farmacia el'anuezt que al fu inaprofilable sei es val da:po5pensi6 del colago de l'arbitri
aquesta sardana tan descriptiva que di 1 Amarrat raoll d'Espauya NE. Consta.
compost significa la destrucsia del matia:tata Compauyla Transmediterrimio.
elan:ea:iteres de VEirample davant la
llamar per mitjà d'un tecait a Crea° dicen "Juay".
taras& degut a la sera estructura eet . Vapor espanyol "ney Jaime I", de nova de qua s'intentava cobrar novaci ferro queda tan csaonjas cate ezdeve
pacifica, la qual permat una acció alEL FESTIVAL DE DIUMENGE Palada amb carrega general 1 120 pas- mena nos-a que ha sigut afortunadade gran afinitat per El protera co tata la aova massa de maraora
ment desmentida per l'Alcalde senyor
sataers. Amarrar naell de los Brascablema resta, coro es vau, co peu i
Organitzat par tots els Esbarts de
que labjede mataba va. convartint-se
1arques d'Alcila, amb Utea atenta i
ofereix ten camp vast a lactivilat de daisaires (eacepte l'Esbart Folla-loor), lies. Consignasen, Campa:12'1a Transmeo
menya
räpidament
en
un
pols
171éC
afectuosa carta adressada a la Proditarrania.
naves:landó.
diumenge al rnalf er eelebra un festiforera inservible. Sembla ésser que
Balandra espanYola "Jora Cutara",
eidancia.
en aquesta aexció química Ini inter- CONEERENCI.1 DEL CANONGE val a profit del alonutrant a En Pep de Malaa, amb careen acceral.
Es dona compte de les recents deVentura. Ura gran gentada concurreamen mrts {animarais elèctrica proeedaracions idas sots-secretari del
.DOCT02. CARDO
gué al festival, admirara com un cr“dent3 de la farmacia d'un paren que
Valxells despatxats ministeri d'alisen :1a en la revisar., del
El prbaim deurner.ge, so, a les cudissim nombre ele dais:aires ballaven
artiva a descompasar :Nigua; dc l'oRegistre Fiscal d'Edificis i Solars i
les
"Danse3
dc
Vilanove.".
rece
del
alati,
a
l'Asee-reacia
DeiaezValer italla "Sau Gcnuaro", en l'asa Ul es conseqüències que els nous ccalg-_n da:guama Mcedevir.dria i
Ceceé
La
tabla
"La
Selva:ara",
bits
Limeta
Dalmau
(Valaneia,
zaga
cl
cap a Alaben
l'hidragan, aatabinaatase amb cl nitraments producixen a l'arbitri
Les-errad Dr. C. Cardó donara una de la Selva, cuida de la part musi'Balandra espanyola "asunclana en final que TAjanteanent considera corn
ren de l'aire arribaria a formar
cal
euecutant
un
ben
compaginat
procl
tema:
"Necias¡obre
Hamacar,
a
vaa:.aaa.
conferencia
camba que es traba acrapre co mea base 3m l'arbitri la quantitat fixra
rancia. Teas els azsaigs Mochara per ratat d'equiabri inculca:eta entre la grama: " Catarineta L'otey ;
d a . pe % arquitectas, prescindint de si
acera;
"El
cavaller
enamorat",
dcra
i
VaIxells
tortita
tal d'obtenir un ferro inmeidable han
ca realdant la cc: atraca-ida cutre proPea Ventura,
renta "Tce d'orac:6
reealtat tensa fruit, havent-se de canVapor rspanaol "Ralna Victeria", en pietaris i manoseen, dcnant Iloe a fer
S:nyUr Roten-e", Morera. Cala
i
"El
prategir-b
mitjançant-una
z.mb
ea:ter
Ilaet, cap a Alacant.
, nula Cra v4:, a tots cl s reina sions dislampee, "La Selvataaa estigua al nicara d'alguna e :abatane:a generalmente
Vaaor espanaol "Infanta itzbel de tinció aquest /MPOC.
vell artistic que la caracteritza, rabee.
m'Oleica o un deleait
4
La Cambra e'creapi arapliament de
sortiut co "El cavaller cnamoroa", la Eorbana atnb carrala general, cap a
Després d'ese:imitar necia del cien,
restat acatal de la ciutat vcasionat
Buenos-Aires i escales.
CAD RES
qual Ii valgué una franca oraciò.
interessant des del punt de vista ele
per
la vaga de tramaras, lamentant
Vapor espanyol "Cabo Ortegal", ama
Durant aquest festival can fin -Arena
Ara que tant ca parla ae ueteja de la
quantitatiu, cl sanad: la:preciaraim gcucral, 'atta a rzevIlla i esca- que no satagi viet ur.a aztuati6 més
en
l'ercalent
este
és
aguzara
plata
per
de
pencar
ca
so« passa a tractar de la cembinació cauta, potzer seria fiera
acareada per part da les autoritate,
les.
de mejor impartir-ida: al ferro-carbó. la Ve/hile:ció ea transa de In cabro celebrar-hl bailadas de sardanas: espai
Vapor espanyol "Rita", amb carreaa cristal:iban: cl parar dc la Cambra
suficient,
craricilat,
apartada
de
reina
eme
caatribuiria
força
I
c,0
La afinitat d'aguase costos é..s extra - pelo carrera
I unanim amb cnergiques proposatioas
general, cap a Marsella.
ordinaris; lora el pro gedienent de re- a la-a:ceja i a la zalut aúbliaues. No i vianants; tot molt be :mayo el nona
Vapor espealyol "Eey :sane II". amb •, de censura. pelo Caverna que tant desNo
pcdria
l'Ajuatament
eubstituir
cl
tampoc
perú
a
clon:Mili,
l
llet
ticdriem
eurri6 &Ilumine-térmica, cap deis a:. ccneinetneat o abundó &matrc de:s
ciartatt general, cap a Malla.
tres canecuts parmet de separar C4421' tindriem a acanitili les acreditada; fe- nona ae Tatuan per co altre mis agra• s5 ear reacia el "Rey JaMe 1", kit/S prcblemcs guu temen centinuaraent pera.
dó;
i
mica
catalana:O
Barcelaraz.
trtz
de
ferro;
per
altra
pletameat`el carbó
torbaela la autaa
Joses Cuellito i Si aatielle pina ea lama ver a 5ai- ClUTega general, eap a Palma.
etc.:Atar aqugg mural a.

Les sardanes

Del Municipi

Secció Marítima
Moviment

de la

E 1 lector diu.:

•

DE MUSICA
ORQUESTRA SIMFONICA DE
MADRID
Babean que diversos admiradora d'aquesta popular orquestra has amaras
el. treballa encamine: a °conseguir
cu- sigui ¡adosa la na g ua elutat
la tournée - que aquesta agrupada te
contramada per a milanos de juay amb
algunes de les principals ciatats de Catatunya.
La dalla de la Simfanica madrile.naa a Barcelona fora aegurameat
mcdt tan acolada per la munior d'admiradora que l'aplaudida agrupació
&i ba conquistar en les diversas Parles de
conectas que ha donat se anys anterior*, tota ella enrullats d'entusiastas
azirs.
•
AMICS DE LA MUSICA
Aval, dimarts, a tres guara de deu
de la nit, tiudra tina al Palau de la
Música Catalana el XVII conecta de
l'actual crics d'aquesta entitat, en el
qual actuará l'orquestra que dirigeix
metro Pujol, que meditará al scaaent
selecta programa:
"Euryante", obertura, Weber.
"Portraits" (primera
BalaBerta.
"Glosaea de canarias" (estrena), F.
Fajol_

tadrs per E. C.; "Moviment amica)"
textensítaitru ; "Lea revistes': •cor..
roa:andancia' i "Da: lazada de comisemesto musicals", per R. Cervera. Dibuisos de II. Tann, A. Matar i J.
Oblole.

D'ornes, 1 com a saplemeata publica
uu umgnIfic rctrat, a tota plana, del
Morera, 1 una intereasantIssima
mocaú per a sant i piano del mostee
Barbera, carosament editada.
En el propi mimen) a'antincia la pa.
Mirada per anplement que serit ragalat ale aens aubseriptors, don taawa
diccionari de enaste& enstranger, degaaa.
ment tradult al carate, obra de ;pa,
trauseendancia per Catalunya i de esa,
dat utilital aor ale seas inaeles. Es de
sapear que el sol aullad rraaaaaa
extraorlinaria cruza:re cli intcreasara
fertament a tots.
Per la noatra part encanta= ele ja.
y es i atinegats iaapiradors au la novela,
esplandida "Revitta catalana de musa
ca" perqua ' aviat sigui tia fat
transcendental publicacia.
atente

LA

iNk

DEIS

II

"El burgas gentilborne", salta Straus

TRANSPORTS

III

"Raerle" ( primera audicial. Seria"Pastorea, stets" (primera audicial.
A. Honegger.

"Tr;atemps", suite simfoniaa (primera audici6), Dcbussy.
ASSOCIACIACIO D'AMICS DE I,A
MUSICA. - CONCEPCIO
CANTATRIU; ANTONIA SANCRISTOFOL, PIANiSTA
Novament la contralt depern Cota
cerda Callao sala fet sentir ala Ainies
do la Musica ea un ganare mudarai laas
/atan ane el coareuat per la criebraaa
artista.
ja, aquesj recital de alar ta
reta Callao ens otea un el -eta pe se
t qual faguravea arias-ge,ms.n
eaneons dels mestres deis saltas XVI.
XVII i XVIII i d'autora elass:es,
manta s i moderna
L'aplaudida cantatria llar an oop mes
la seca veo extcara i agradasareašt
timbrada, constitain t el 'co p e e n una
amenlvola sess:6 tau:la:11.
Les ereePants condicions sittstiques
de la senyoreta Callao eta:ajuma, so.bre tot, arlb mes encera en les creadas i dificultosas ariea dels .anties meseras Curial, Cesta Catara i alercello:
el cicle de Cchtimanu "l'Ha enema
duna dona, Fi tel fou eantat per
l'artista, no abstant, trobarem a monear en certs heder vehemaneia i Reza
bilitat d'expteesia, taxi cota lamia estat convenient aquella vea :ate reata
cale sovint eaigeis el aüntituent i amada que donaes en aquestes bellas cancoas (lel gran masic romäntie.
A la darrera para comp/mta d'eeca
llits heder de Brabme, Cesar Frank.
Fattré, Camelias, Korsakaff i Revea la
seny oreta Callao obtingué an axit falaguer, essent wat aplauilida. Algullee
cantons forma bisades; entre elles tecordem Cascó de moig, de Beethoven
La roza encina el Boasinvol, de Koreahoff, i Garide , a, de Rasga
Aquest recital de cant va desee acera.
puyan al piano anib tota aiscrecia per
la seuyora Antania Sanaristafol de
Foleb.
DOMES ARTIS. - TRIO VALLRIBERA, PIANO: FARRARONS,
VIOLI; MONTANER, VIOLON.
CEL
Aquests tres joy as masies donaren
sin comiere matinal el passat diumenge, a l'estudi Dome Arta.
EXeeutareu eI trio en si bernoll semero 6, de Mozart ; trio co ael menor.
de Schumann, i trio en la menor, d'A.
Batey.
La tasca del flamant trio resulta
llnida, remarcant-se una ccnveuient
preparada d'obres 'adoses al programa. Deixant a banda algunos vacillacions d'interpretacia, l'execuela va Osser segura .sesolint frasses brillants 1
tallases. El conegut pianista Pare Villa
ribera fou, aspecialment, l'anima del
cancera
En aquesta sessia carena gustar de
nou ei bell trio en la menor del compositor cata% A. Batey, obra d'equilibrada construcció i en la qual atreu
la vehemencia romntica de certs passatgaes, aiod com aquell sentiment asanmiador que a momants expressa el sea
bagan temps.
L'obra fou molt aplaudida. Igualment els sean estudiosos executants.
E. M. F,
_

SITCAC:0 DE LA VAGA
1/3.7;111/Z enseta la mamila dals *tren dice, ha :eme : rana:tea la con:asara
ea trabar la ealacia del mularic:e. riegue a les geotiena iniciadas &l'ir pel aou
gorereadoe.
Van atalaje. &ab as Carros a reeollir
esaotaararlts manta per Ituarjies
soguretat. Far:.n. dietriimits de la macaca segaent: Vuit al mercas de la
Llibertat ; sis al de la 'Jai-mor:a : sis 1/
orin; set al do. Saat Antena i
• al marques del Deere.
:leguas les &Idea ofieials l'AMtiarent, dunas el dia d'alar va luansificar-se el corn-ei de recaliiaa a'era
cembraries a don:aoja, haaent ente«
128 carrea
Als molls del Port tratellarea alar
331 obren al la Germandat de Saat
l'ere teeeadee.
No e tenla, ahir el amara naacla
de cap incideat ni cancela.
LATEE FOraa0:a
lis rada dia majar el namare a e.
brea: ea ,aaa toreeza per Manes de
pi/mares

at/et3len.

aair haga?ins Vana . arais
saaprinare el
segiiente:
A Saartaata Gcltra la das s-naore
Mata i Paar, í) cbrers.
La fabrica de teixits "de Julia 1 rail'
ro. quulant etnea fiara 11
Ileeemi 4e Frneze Taras.
de na talla 1100 carera en vaga.
ln Obren deis reraora Parada te
Salsailell, que estera !airada, Ira repr:,s el trabad amb' ele Unte/les obrera.
Ea rann ben quedat eis atur forials
200 :oras i -1a heme, ene treballa:en a
la fabrica del sensor Lleaet, tatubé da
Sabadell.
SCV)33 . ea2CS Ork . 215,

enes do

IT0a:TRA LA INVASIO DE
MOSQUES
Per poguer fer minvar tet el que si
gui pasable la invasia de ;es atasques
t'Ida b / Icao eciairotIlat es aran quantitat per raer de les escombra:a:a que les
actuals eircurustaneies fan abandonar
pelo carrera, l'Institut mualapal J'Higlena recoman a tois ele vejas de
Barcelona que posin a cada babitoci6
un plat anta tres cuilaradas sie Ilet, una
de formal i tina cullaradeta de mere.
La mosca que tasti aquesta miatura
quedara marta a l'acta
Per din:asir:la de l'Alealdla, els Cata
tres mnaicipale de Desinfeaciel morir.
donaran formal als velas :us en sella
eitia. Aqueas Centres sí./D al carear de
Sardenya cante:lada al de LIty la &reces el Para i al carear de Marta prop
de la plaea Rovira.
, LA DESINEECCIO DE LES
ESCOMBRARIES
La Secaba de Dasinfeecia de Trust):
tut mauktaal (Malgama clue eameliat
les Mileacions fetes per l'Alcaldia taat
ba contribuit a minvar les Malasties
ocasionadas per lee escombearies, cobrics5-l c amIs grosses quantitats
poclorir de cale j irrigant-ics amb 10.
Incions fortaruent autiseptiques, actualment collabora arel) les brigadas
acuitaries de la Mancomunitat, irrigant
les escorabraries mentre les treuen.
ana b el ti d'evitar les molasties als opa
i deinfecta intensament al
despee d'esser extraes.
LA CAMBILI DE CORREDORS DE

COTO
trames al :aterir president
Ila
estat
el
número
doble,
correHem rebut
del Cansen de ministres el seeüeut teponent a abril-mala d'aquesta bella re.
legrama:
viste, formant ua islam dt 80 planes,
"Cambra Corredora Cota Vaca ta ricament editadas i illustrades.
dignada
per continuarla anornaalitat,
Conté el segilene sumari: "Conceptos
protesta enargicement constant labiald'art" (continuada s . P. alampen ; "Do
ció podara publica rlaaant gratas ala"
Ist intransigene:a en matarles musicals".
blauxes que la pertorbon.
e.e J. M. 'nomas, grosera artiele lateI'rezident, Pera 'Perla.*
ressantIssins, tont sota el punt do vista arded° com literata ; "Fan> redrena de al. de Retía. un dala homenatges mes honrats i mes Pes d'emocionada sinearitat que slip tributat al
El seu Agent PERE CISA P5
glorias mestre e "Pagin as d'Histeria",
complau a Mari r als seus clients
de acaquisit muskagraf cata% rasa
5 carmen d'EN
tt sou domia
dent a IlatIrld, J. Subir3; "alchdia 1
Harmonia", d'A. Grau, ínflele molt CLARIS, üt: °a té organit:
aal un ser'. ei de GARATGE !
beta vonesbut. alienador« a demosttar
REPARACIONS cxclusiu per alt
les formes tale nt0Le escauen al siscotzes OVERLAND.
tema musical eatallt ; "C'onferaacies
Idenry Pruniaresa extractadas 1 eemen I .....smsiumsoostmeomitin
REVISTA CATALANA DE MUSICA

OVE RLAND
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rigeixen no poden actuar amb
tata l'amplitud quo caldria, perqua no governen amb una força
pròpia, ama al cap d'una majoria circumstancial on ocupen
l'extrema nacionalista; atila/arana quan ve l'hora dels atropalls i de les injusticias, no poden aixecar la veu contra el Govern central perquè estan massa Iligats ami) aquella altres
hornos de les funestas collaboraciona. Cal una altra força quo
paaui parlar clarament, lliureznent.
La noatra intervenció seria
principalment a l'assemblea que
volem (lignificar amb un espera. de depuració i d'amor, per
donar-li tot el prestigi que cal
iii Parlament de Catalunya.
En relucid amb la Presidència
i el Consell, , caldra. distingir.
Lavant do Pariente exterior
ens tindrajs sempre arta) ella per
defensar el dret de Catalunya i
de la Mancomunitat. Esguardant cap andina, pera, no podem
g.er.entir de sumar-nos a ulla
clues a la tan ponderada "unanimitara que so y a) ha fet sobrara l'Asamblea El ragim domo
arate, necasaita el control d'una
fiscalització, que no vol dir pas,
de cap manera, una oposició.
Davant de les mane:Hala espanyoles, les altes i les baixea,
les que hi ha fixes i les que vanen de pas, farrni el que la
ronsciancia ena dicti cada vegada.
Per nosaltres no són autoritata da dret, sino de fea Eta
considerarían) Mimen!, com ala
representants del poble bolaa,
eiurant la guerra, considerasen
les autorit a t s alentanyes.
(Llargs aplaudirnents) Els consideraríem talment corn els aleauv consideren avui les autara-ata franceses i belgues:
rom un poder d'ocupada. Den

No vol dir això una actitud
d'hostilitat, qua quan no es ta
Piala força per mantenir-la as
ridícula. Cal una actitud de diga
nitat.
A la Mancomunitat hi duriern
un programa i una actuada
d'administrarla política, sense
oblidar-nos mai de la llibertat
de la Pàtria. (Aplaudiments.)
Tanmateix jo no sé pas acure
al limit diferencial entre la política i l'administrada. Qui sap
si una escota, un cama una xara
xa telefònica, obres d'administrada., no ho són també de poa
Mica? Quanta copa a les escoa
les s'ha forjat en el cap dala infanta un allunyament de Catalunya! Quanta copa per una
seansa telefónica s'han donat
ordres perjudicials per Catalunya! Quants copa pela camina
que vénen d'Espanya hi han
passat actas de tráela a Cata-.
lunya! (Holt be, molt bé.
Voldriem que la Mancomunitat fos l'estructurada del Govern català i de radministraciä
catalana. Sabern que Catalunya
pot viura (l'ella mateixa, pera
ha d'organitzar tots els seus
nuclis centrals, i d'aixa se n'Ira
de preocupar la Mancomunitat.
Ha d'actuar dins de la nostra
terra cercant l'adhesió dc
pagesia i la mancomunitat del;
Ajuntaments dins d t cada una
da los nostres comarques, que
san la força de Catalunya i en
les guata els catalana s'hi senten més catalana. (Holt baa
Aniríem a la Mancomunitat,
resumint, amb els tras fits en la
llibertat de Catalunya i ami) los
ronclusions de la Conferancia
Nacional Catalana, com ideara i
cons normes d'actuació ¡Ii aniriem també amb tot l'entusiasme i si calgués amb el sacrifici.
En acabar el seu parlament
se li tributa una Ilarauiaairna
aluda.

E g llolill i MAS
que parla abans del senyor Ro)(ira i Virgili, digué:
•
Catalana do Barcelona:
Els nostres candidats us
pariaran de les difmultats que
troba en el seu cansí la Mancomunitat de Catalunya i
qulnes hi seran les directius
la minoria d'Amó Catalana. Jo
far, avui, unes quanta; observacions d - ordre patilla, mas que
pes t'acolar consells o critiques,
per fixar i per justificar la.
nostra poaició 1 per maialm, en,
vers eta qui en; segueixen, en
arientacions ja donadas.
ÇO QUE NO ES EL FRONT
UNIC
Estar]) ayesats a veure,
Voltant del nuca potala preponderant, o del cacle protee,
munió d'estola i de personalges amb diferent cotaracio podaca, perd lote, en realitat,
bellugant-se a rúnic compää
que ola te supeditats. Mentre
dura el campas, es diuen de vegules, autonomistas, qui sap si
nacionalistas i tot; randemä
podrem veure'n rnolts de bracet, amb els Governs d'Espanya.
D'aquesta manera s'obienen
"unanimitats" da tota la gamma política, qae na enganyen
a ningú; ni a la gent 1:2 Madrid.
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• Això fa que, per dessota el
sol politie de les .nostres comarques, on !a diversitat d'un
monstruari frapa resguard, hi
hagi un subsel de barrija-barreja caciquista. La genteta que
jabi mou t6 cd cos electoral

com a suplent. Nomas hi
apenada i el sacseja amb
suborn o la coacció; quan les
conxorxes no reïxen, quan s'escorre un punt de la xarxa quo
el suplanta,
Dintre aquesta política amorfa, la Lliga Regionalista, aquí
i en malta indrets, tenia mediatitzats els altres partits o
simulacres de partits catalana.
Als uns els tocaya fer d'amics,
ala altres els toca y a fer d'adversari que perd.
Acció Catalanaa petIta o gran,
no s'avindrà mal a anar a rauro manyagament al gineceu polític de la Lliga ni do cap altas
partit. Per pròpia dasalitat po:it ea, per no prostituir els nostres ideals, per no fer traició
a vosaltres, electora que ens
voten.
Pera nosaltres, que sons golosos de la nostra autonomía
com a escota política, procuren) tenis, en l'actuada, el sentit de la nostra responsabilitat.
(So que els directora essencials
da la Lliga no ens perdonarien,
—mas atarantan', co que no ens
perdonarla En Camba, l'home
que 14 una vise apassionada i
genial de la política seria
el postre iracas i el nostre vilipendi. En judicar-nos, per damunt Ilur instint de conservada i de ronveniancia que, com
en Id() els hornee, creix amb els
anys, sentirien Ilur dignitat catasarla, l'orgull de Ilur mestratge i el virtuosismo de llur ofici.
Alt, amics meus! Quan vaig
ser cridat fa poca dies pel senyor president de la Mancomunitat, merpbre de la Comissió
d'Acató Politica de la Llifa, que
ens requerí a una intelligancia
electoral, vaig preguntar-li —
sense esperar una resposta que
no calla — que s'estimarien
mas eta prolionis regionalistas:
que landen-is dhaver-nos disputat noblement la representada) de la ciutat de Barcelona,
els diputats i els regidora d'Accia,aatalana, sense prasia combinada, coincidissin a la Hancomunitat i a l'Ajuntament amb
la immensa majoria dels diputats i dels regidora regionalistas, en discutir-se i votar-se
qüestions cabdals; o que l'endemà d'una estreta abraaada
electoral i de sortir junta de
les urnas, els aliats de la Lliga
—com tantas vegades ha pas cal, malgrat ésser cosa prevista la consistència moral de
acata personatges — els aliats
se n'apartessin per a sempre
mes, arriban( e votar, per l'Alraldia Popular, polifics forastera i contribuint a formar toles les majares circumstancials que solien congriar-se a
l'entorn d'aquells dictàmens administratius que el recta parar
de l'opinió ciutadana
raya. si mas no, d'anòmals.
D'aquestes barreges alguna
en dinen front únie nacionalista. Aja?) "no as el front tinta
nacionalista".
CO QUE ES EL FRONT UNIC
Els fronts única ratalanistes,
habituals i delimitats, salen
fer-los els homes que no en
parlen. Són fronts nacionaliatos l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, la Lliga Espiritual de la Mara de Déu
de Montserrat, la Germano/.
d'Orfeons, la Comissid d'Eduvació General i altres b a nemaritos entitats.
(En aquest moment es sonten aplaudiments al fons del
t catre. Es que ent ra ya el senyor
Rovira i Virgili. Quan la resta
dl púlale se n'adonä es posa,
a peu dret, tribulant-li una llar
^mesana ovació que obliga
al senyor Rovira a saludar
diferents vegades. Se sentiren
tainle eras de "Visca el nostre
diputan" i d'altres de similars,
que eren contestats per tot el
públic. Fet el silenci el senyor
Rovira s'assen al costat d'En
Nicolau d'Olwer i el senyor Ilota' i Hatee raptan el seu parlanient.)
La Conferència Nacional Catalana podia haver-ho estaa aila maleta. -- a Lliga no ho
o no ho volgué. Ah! si homes
representatius de la Lliga Regionalista haguessin tingut
coratge z la generositat d'acudir a aquella Conferancia que,
en aquellas circumstancies, nomas hauria pogut ser presidida
pels deixebles que ara som a
Acció Catalaña, as la cosa mes
probable que, després d'una
formidable explosió passional,
després de violentes batusses
mas verbals que dialactiques,
de les sessions i deis acords
d'aquella Confertmcia n'hagués
sortit, no un front únic d'actuada política, que no era possible ni convenient, pera si un
front únie de propaganda nacionalista i catalanitzadora.
Dol que als nacionalistas d'una i ultra banda, nomas seas
acudi proposar-nos de ter el
front tinte, en apo q ues electorala.
El veritable front únic nacionalista, al front nacionalista suprem, da clar que seria
politic, en l'accepció més diana
P, la paraula. Aquest veritable,
front cree jo que reunirà les
següents condiciona: serà mas
• fàcil de fer i Mas salid com més
sentía els catalana la unitat
patriótica dintre la qual as

congriara i es mourà aquell
front de combat; sera una unió
circumstancial — el matear. Nacionalismo, com a exareit polilla o revolucionara es dese,
quan ha alliberat la patria —;
tindrà un fi concret — programa minina repelar un perill comía vindicació popular, no ferotges anuncia sino expeditiva
actuada, etc. —; estarà coma
Post d'elements política diterenta i diversificats — de manera que aquellas barreges que
acia abans no san un tast sinó
un (lacrada anticipat del front
nacionalista, no en san la preparada) siseo l'obstacle —; d'aquella elements que l'integraran, si no són tots nacionalistas, els qui en siguin donaran al conjunt Ilur Id, si més
no, catalanesc, sino brolla a coa)
calent, amb un alçament unänime del poble, se'n Sospesaan, abans d'assajar-lo, la conveniència i els possibles guanys.
Solidaritat Catalana fou un
front ame incipient: es produí
ama una reacció popular; es
basis en l'acceptació general
d'un programa 'nadie; la seva
actuació havia d'asser electoral
i parlamentaria; sense, potser,
cercar-ho, produf — ço que fou
son efecto millor — un proselitisme de primer grata mas
sentimental que conscient.
Solidaritat Catalana foil
acompanyada d'averanys colpidora; basta retreure la conversió d'aquell politic espanyol,
sincer i genial, que era En Sal
morón. Altres miracles veteen)
quan l'alaamant popular tornas
a aer veritable.
Par a aquesta mena de front
sine nacionalista, podreu comptar, catalana, amb Acció Catalana. Quan els vaixells de la
riostra mar esqueixin l'aire
amb l'estridència de Cura sicenes, quan les noatres muntanyes ressonin del corn udolant, quan ,la campaneria de
ciutats i vilatg,es ens desvella
amb la insistencia de llur tritHeig, pian tot aixa . s'esdevingui, estigueu segura: , catalans,
que els bons minyons d'Acció
Catalana seran dels primera a
ocupar llur plaça.
ACCIO CATALANA
Ara atoan a dir ço que és,
no yo qua voldrien que fos,
Acció Catalana.
La Lliga Regionalista, barcelonins que m'escolteu, as un
rellotge grandiós. Res no li
manca: fa la poligonia de les
campanea tubulars que toquen
les horas, les mitges hores
els quarts. Quan elles sonar',
s'encanen i apaguen, en renovades combinacions, jocs de
bombetes multicolors , lii sur-.
len la puput i el gata, escenas
de (mea i pasea. un ermitaaun
ratea dos enamorats o mas de
L'única tara d'aquest reRoiga és que, moles vegades,
en marcar migdia, el sol "en
realitat" no sescau a passar
del meridiä. Decidiriamen;t d'enea de la mort d'En Prat de la
Riba, la Lliga es encara un rea
llotge grandiós; pera diria's
que li falta alguna petila roda,
alguna molla essencial.
Alai) na esplicarä que aquests
dies circuli un retrat d'Acajú
Catalana, fet amb pinzellades
mestre, mas que diferent, contradictori del retrat que no fa
gaires mesos a.n feren eta mateixos autora de l'actual.
Ja que no encarten a retratar-nos, procurara assenyalar,
una vegada mes, els treta característica d'Acció Catalana.
Es dar que molts de nasalt res, no pas els d 3 mes trepida_
ala política sinó els de mas pura
catalanitat, viuen plàcidament o
neguitosa en un estat de sepay ació "moral" respecte deis pobles, de les institucions, de ata
glaries i de les atzagaiades
Ponent. Pera no es pot dir, ea'
justicia, que nosaltres aupada
Irm la riostra actuació a una
pravia separada) d'Espanya. No
es pas vinguda aqussta empava_
ció material, i bd sembla que,
mentrestant, Acia Catalana vivoteja, fa alguna cosa i preocupa als alt res.
Cal nomas recordar el Manitest qua publicrem convocant
la Conferència Nacional Catalana, cal nones recordar les
Conclusions d'aquesta, perqua
(oteo') sàpiga que per l'alliberament potaje de Catalunya i
per l'assaonament de la sera
conciencia nacional, no ens hem
limitat a preconitzar un sol procediment. He mvist com tracassaya el procedimant de regiavoc—classie a la Lliga—, aquella ampulosa i sistemàtica tecla
que, si hagués reeixit a valer a
Catalunya, nomas que l'autonomia, haura calgut celebrar-lo
cont un truc genial. Algú dala
nostres ha fet notar que el procediment intervencionista, o
coLlaboracionista, era únic en_
hin tols ala nacionalismos del
nilón. Pera si d'alees han dit
que, si fracassava la tàctica
efusiva, se'n tornaren a rasa,
nosaltres no em vinculat la nos
ira causa i la nostra activitat
a cap procediment • N'admetsm
de simultanis. Ni hem rebutjat
el d'una senzilla i efectiva pressió parlamentaria,

Molt muts greu que hipotecar na el triomf d'Acció Catalana a sense elt mancaria a la Mancola causa de Catalunya o l'activi- les passades aleccions i que no munitat i aala nostra minoria
tat d'un estol nacanalista a qual he dit res — ço quo resulta una collaboracia insubstituible.
acaol "procedimat", seria, ao mas excepcional — del pacte de Home de seny, el demostrà jusque alguna han fet, hipotecar- Sane, voldria dir-ne alguna co- fament quan ha extremat dales a una "solució" —federati- sa, ara, a mas d'abellir-me, ho vant del Tribunal Suprem d'Espanya, defensant una acta, la
va o qualsevol altra— perqua ;considero convenient.
Haviem dit qua "el melioris- nostra posició. Qua us diré d'En
aixa implicaria un conformisme o una rebequeria "defini- me és la máxima habilitat... Manuel Massa i Lorens? Rofina en politica". A les passa- zne de cordialitat impetuosa,
tius".
Cientificament no pot dir-se des eleccions vaig lene l'ale- s'ha escaigut a ésser el paladi
nacionalista qualaevol solució gria de acure confirmada aque- de la nostra Llengua en els moque no respecti els drets natu- lla meva convicció, amb el menta que ha estat mas grolletrinad d'Acció Catalana. Vaig rarnent ultratjada. Ell as habirals del poble i que no es basi
en la pròpia determinada d'ell. lene l'alegria de acure que la tual delegat de la Presidència
El Nacionalismo o as incondi- gent s'adonava de la puritat par als casos difícils. Per Olotelrls nostres ideals i de la nos- Puigcerdà presentem En Dama)
cionat o no as Nacionalisme.
Les doctrines han d'asear lò- tra actuada. I que ens en sen- Casanova i Costa, alcalde de
giques, la terminologia ha d'astía gral. De manera, amics Campdevànol, nacional isla
ser clara; pera no cal confon- meus. que. "lamba en política, aval-miar, del qual. digué, un
dels difunta jerarques de la
dre l'ideari amb l'actuada polí- ea pot ser atie i triomfar,
tica, no Item fet cap afirmada pot ser idealista i trinmfar". nostra farra, que era una de les
categòrica; almenya en forma Mai, com aleshores, havia tro- mentalitats mas salidas d'aquepreceptiva. Tantas cont n'II:in bat tan gustas i bell fer de po- lles comarques. Mai electorer,
ni per ordre governativa, es cufetes els directora de la 'Alga! lítica
Per navegar, fina en política,
Del pacte de >ans. una ne riam de saber que a les passacalen els fars 1, presidint el fir
das cosos mas gratis ion el das- de . s alecciona no contesta ni
mament, el mas immòbil deis praetizi—qua matra( tan : mor- complimentä cap dala consecuestela. Sense la immobilitat dala tal—de la Laza. Si la indiana- tius oficia i comminacions del
Govern civil de Girona. Els
principia, corren perill els nave- cia general fon la rnasura
ganta do perdre's andina, o, el nueltos en4r, d'amtrll Parte, noma d'aquests amics nostres
que seria pitjor, d'encallar-a. padreen da : (-me la m'anta era- van aeoblats en candidatura, a
Vilanova-Sant Felizi, amb el da
ea el Hot d'una albufera.
piral drama-a : al i I lis
Inici de tot procediment i fin, que entranvivl fnii T íi e.nonr- N'Antani Jansana a . a Glotprincipi de l'alliberació nacio- n aria praftiada. ovalen t. Pinn - Pulgarada, amb el d'En Josep
nal es el prosselitisma. Par ,i' l " ,, a t 61,1s gr..1.0:a ragama_ Marea Maaramon, candidats
la Lliga. d'ad:editada significaaquí comenaarena suplint
rió nacionalista. Ni a l'un ni a
passivitat deis nitres, vencen!. 1:1
Di? aici)
diatrieta hateen-, pogut
depressió deis nacionalises.
reaccionant, no diré contra el 1 ersquell Parte, asannan el liudar sols contra lamente comot sinó contra la ta- raen doble consel!, rn.s 1-e-1 dit, ma de leas els t'actora catalacita consigna de no destosen- el min dü l:Oe p: '"i' n'A daym- n islas. . Per això ens complaguéloes da ti Lliaa nec i o iatiela.
ami a coordinar esforços amb
que, merare durava la tereara
Ma mar:anda : neta lam i a lin taimas que ens allargaren una
la quieta experianeia intervan_
no
envíale
abates
Mil que fa de han estrènyer.
cionisla, fea( que los jovenlias (ara re par
j En y a pa. davant del (leprasrestessin encongielets i anee-pi- datara.
'
sin
fa:pactada de Vilafranca-lCl
qua la
des. Podrían) das usan', la fraat
venrun.
:
que s'e) llanaat aquel",
jura
ilu a-1 ui earnaral- guillada. hem recomanat i recomí:alean la candidatura d'En
quo motls fr o ttl, e.n fc›,pn
que. ;Aula Catalana cometa:a
Jetaap Grant i Sala, de la Unió
prossegueix les sa yas lasquas
I.rspPperalaes 41 . -1,nolA
"conquerint la con.aciancia elals ro. "Que li . pardal la plenitud Catalanista, parqué creiem que
catalana". No cal especificar- del sena". Per e CafaInnya s e . da la de mas eficacia nacionales.
ni) nail qua es pree,pilAs la-ria lista, la da mas pura actuada
Els neg ros diputats u regi_ re s eta
la Mea. que as una electoral i la que mas bu respon
dora continuaran collaborani
i n rzanilzaeilS que srl,l a la voluntät deis nuclis nacioles Corporacions pala miles. ntHles e,-,o., que odia (irga- nalistes d'aquell districte.
deriva de la Confarance
talsadans nf, fan segures i que ACCIO CATALANA, A BARCEnal Catalana fins qua ala en Van savia te mal substituir. sabtreure,
lada mena
Les caracteO
L riNstAiques locals
El prestigi de la Lliga era
LA TASCA D'ABANS
que cal tenir en compte en prerom un fiel dintre malla 'ca- parar
són molt difeConfessem que aquellas tas- talana; aiat, axplma l'odi que rents aalecciona.
la ciutat de Barcelona i
ques que acaso de ratreure, no alguns ara lli enen. A mi on) als
districtes de foca. A foca,
són d'ara: pera A,VIsia-:-"ic-de doldria veure ron) aquel] idol
nacionalistas de tots els
reprenent-les quan eran surnor- perd les humeas de catalanitat els
conviuen mollas vegates, representa una nova abri-. que en altre temps l'amorosien. rnatisos
des en una mateira entitat. A
vada nacionalista.
rom s'cixerreeis fine a restar Barcelona, les entitats catalaAlguna de nosaltres ens for- nomas qua amb la pall i l'os i nistes es destrien esponläniamàrem a l'Escota de la Lliga; les ranules clactorals.
ment per la definida significaho retreia legítirnament En
Segonament: "que no enmde cada una. A fora, no sol
Camba. Potser pes aixa fa un prometin el arastigi presiden- da
haver-hi motiu ni matarla per
any que a la Mancomunitat di- cial i personal d'En Jeep Puig una
diversificació politica din-,
guarem que "no tenim vocació i Cadatalch, president de la
les majories o minories nad'energúmens". Si fóssim com Mancomunitat", fent-ti compar- tre
que actuen a les
ara se'ns retrata, contradirem tir responsabilitats du politica cionalistas
corporacions populars. A Bara
una doble Ilei d'herència: l'he- partidista.
calona, no cal insistir en la con,
rancia espiritual de deixebles
Si ella no ho recordossin, in
d'aquesta diversificade l'Escota on ens formaren' i enmare recordara que En Puig s'anemia
tant a la Mancomunitat
tamba una herancia fisiológica. mirilla mas que al (espata de cid,
com
a
l'Ajuntament.
A BarceA cada casa on l'avi potser Ile- la Presidancia , en una cambra lona, finalment, no hi
ha cap
gala encara el Brusi, i el para da Castelltersol. rherancia (rEn rae) que ens aconselli, per
ara,
actua de regionalista serias i Pral de la Rala. En aquella rracceptar . barreges ni comba
constructiu, els fills solen ésde
nadons eleclorals.
ser generosos seguidora d'Ac- caneca, el mealre, matan
Deis noma que integren les
mort, tutu tradició a En Puig,
ció Catalana.
do la saya candidaturas plenas d'Acció CaMolla de nosältres, tot d'una més que del poder.
districtes segon i
que l'edat fou avinent, hem vin- missió patriarcal. PM ser aguas talana pela
de ciutat, lisS en vaig a
gut collaborant en lea tasques fa suprema vocacid donava. ara tercer
fa un any, al. president de la parlar, prescindint de titols i
glorioses de vint o vint i cirio
Mancomunitat comprensia de inereixemants, ja publicats, i
anys de l'Escota de la Lliga,
meselant-los de la manara que
que ara es adecuen...No:sala:es te jo y entul a que pugen i de ani
semblaril mas gracioaa.
aportaren) el riostra esfora per- les novas possibililats naciona.Pelal Vidal de Llobatera.
sonal a campanyes, diaris, mi - listre.
Personifica el dinamismo intelCom mes el desMoutn de la
tanga, conferancica, a la Han ligent, abnegat, ramal i constant
comunitat, a l'Ajuntament, a atea més fort serà el seu pres- de
les joventuts. Per fer-ne l'eles institucions d'alta cultura, ta:a, per a bé de tots i de Ca- toga
ral nomas dir que, sense
museus, escotes timniques... talunya.
Nneallres, par la nostra ban- MI, a hoces d'ara LA PUBLICINosaltres hem contribuía poc o
no s'hauria tornat catamota, a les modernas fases del da, sonso enaliri n ms eoefusio_ TAT
renaixement literata, cientifie, nietas. sonsa Magna:anees ge- lana.
Da les noces de Barcelona i
artistic; a la ami guita (le la pie- nerals, ens rnmporlarem a les
tat popular, a la fuga esportiva. paseados alerrione legislatives el mar, una fillola en pervenia:
En forma de consecutivas re- d'una faiea que tanga ha angla la barriada a la qual posaren el
vistes i no comptant amb ajuts eritema i ene voldn rompnrlar diminutiu amorata de, Barceloeconómica, hem sostingut, sen- a les vil:id:as p atri-tinas ele Man. neta. D'aquesta barriada, prinse intermitències, planes on romunital do la falsa que ara ', mal:nena n'as rnetge poplilacollaboraven, aplegats, poetas, saturan en presantar-vne les rissuni En Lluis G. Nogués I
lamba,
prosadora, economistas i polí- randidalures d' Arria Catalana. Gurri, que representa,
les th . ,f t'OS j0 Vonttils.
tica. Ara mataba plau-nos, con)
Ferran de Sagarra I de SisACCIO CATALANA, A FORA
una honor, que amics nostres
ear. En aqte . sl patelei dIsert
Daca notes earaataritzrn
collaborin a la Fundada Barna'
intorvenció i l'abstenció docto- s'és manife,lada l'eficàcia reMelga.
anidora ibas ideals patriaMas encara: la renovada ac- ras deis nostres arnies co els joy
irs. Escorcollador i colecciotuada de molla estola naciona- districtes forans: sobrietat i 1nador
peritissim deis ant les arlistas, a l'esperó vibran' d'Acció dignitat.
Con) a les alecciona legisla- galia ealalans, es prepara a alCatalana cal agrair-la. Podrían'
tivas, es comporten amb sobria- tornar les hores d'estudi Casodir que ala mateixos prohoins
per los frisances
de la Lliga "tretballen per nos- tat generosa. A Girona. (reba- lanasSigalagraf
segellat d'amor
allres", és a dir, han repras i ten i votaran per una candidaCatalunya, vibra, aquests clics.
sostenen Hur activitat mercas a tura de regionalist a i (le repu- atransfigurat
l'estímul, constant i vea de les blicans, d'autoritsada significa- apastol lulliä.i fervoras com un
ra; catalanista, en la qual, amb
nostres joventuts.
lIcu's aquí barrejades en les
La collaboracia d'amics nos- eonsentiment dala nost res nostres
candidaturas, les joventres a aquella Escota, respecta, amica, Acció Catalana no hi
tuts, no dels anys, sinó de l'esalhora, les con y eniancies de 1;1 cap representant. Al districte
perit, animes joyas de totes les
disciplina i la 'liberta( del pro- Matarú-Arenys, els nacionalis- promorians
ralalaneaques.
de Mataró i el nostre Conpi esperit. No esdevenint autó- tas
Hermenegild Puig I Sala, Presell Central anunciaren, davant
matas, sinó acusant i coordi- del
salda
del
Sindical
de Metges,
cacle, la presentada( d'una
nant amb les altres la respec- candidatura
as a dir, d'un deis nostres estafrancament
naciotiva personalitat, serviren fiDavant perita que al- menta intallectuals on solen
delment els ideals i els hornee nalista.
guna assenyalaren. de produir haver-hi més nacionalistas. La
que els encarnaven.
una divisa', entre els catalanis- su y a fortitud corporal I espiriPer aixa oportunament els tes d'Arenys, dezistirem, tots tual as fermanaa do serenitat.
advertirem de diseonformitais els que l'halad)) anunciada, de Ell as borne incapaa d'obsesnostres, de lassituds i de latent presentar candidatura. Pera, no sions i de claudicacions. Ola exmalestar del poble; l'any Loa resignant-se a perdre reficacia cela( pels seus ideals d'enviuna comissió de la Joventut catalanista de la campanya gorir i dignificar, tísicament i
Nacionalista els feia a masas electoral, eis nostres amics de moral, la Raea. Ell ha estat dels
una nota; rany 1019 m'esqueia ajatará han fet saber que es primera i dala que millor s'han
de fer-los, en públie, amables i prcposen fundar un Centre Na- captingut del problema, tan
variadas observacions; despeas, cionalista en aquella ciutat, fi- grau a Catalunya„de la natalipúbliques i privadas, tantes en hals als pobles de Is comarca, i tat Eh ha pugnat cordialment
farem!
el que es mas 'loable encara, per respiritualitat del nostre
establir unes Escotes catalanes. poble
DOBLE CONSELL
Participen) a les candidaturas
Lluís Nleolau d'Oltdbr. R elamics i adversaria no ho nacionalistas de Vilanova-Sant tenista,
a dir, humanista amb
prenen com a jactancia, encara Fetal i trOlot-Puigeerdä. Per gràcia, es
i ara polttic enfervorit.
faria als directora de la Lliga Vienova-Sant Feliu presentem Acredità en el Coasistori barun doble i respectuas adverti- els dos ames que actualment cotona presidint la gloriosa
mana Potser ara, per tal com en san diputats. En Josep Ma- creixença de la Comisaba de
sa, ara, quo a mas d'abellir-me, ria Bassols i Iglasi,s, borne de Cultura, la sera capacitat de
ho considero convenient.
criteri i d'experiència parla- Govern. Ell, com altres comJo que no he comentat enca- mentaria, ens semblaria que panys pervinguts de l'Escala dt?
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dels patricia mas pu ta ala
g idors Mes Sel,
eeles
glòria gua mancava
htaal a rnuab: r li 'coadtbi riOficial
oaafni sadel
amEiur; a quest temps u:lj
nleaslisamlt erespolille. les raes -ac
roses i la
anqaull'astetstermreP;ioqauaelisulte)slisd-Ili'
que es diuen me
alrleinqueenym
er7 51('E'nsipeaUnsyaes
claudiquen en Hui actuac;A
laica, vergcmyosament,
pene mas baixos
fircteal t pie caactosmoblocicatnotrasres
els gol-eras i amb els p
aeraannngtio rlaot ndsni.s,upratioaeracuncmtieL
nepslossId.n.eüsd
ane:aliqleausp
ins

tercer, a la barriada
d de .
escandalrisos, presenten) la
ipnarra: ipma a dila
Manuel Folguera I Duma
am ptsts naanents it ue
ralo, ell as el stmboad'una
ríale catalanista, sempre i
dia mas oportú. Reate de
confia a les mans de le jc,,,
tuts i deis hornee datecid a
lana el seu preetigi 'que ne
d'ala ni nostre. exclusiva
sind de tot Catalunya , de
ala catalans d'Europa, na
rica i del món i. sobritot,
Patria futura, de les nits a
pugen.
que
CONTR
Aguases candidatura
us acabo d'anunciar só ä el!
de la fertilitat espiritual d
ció Catalana. que no e re
an la mesquinrea d'un par
La torva del conjur patea:
haldament formula( pels
tres llavis — suscita en
tres, produeix .concordants
versos i prepara anyades !
tierra. Diria's que la mei
ra eficacia de l'Escota de
Lliga és passada en gran
a Acció Catalana. Sobretot
desmida d'admirar i d'asa
la patriótica mobilitzacl1
prohoms com En Puig
En Sagarra i En Fele
veiem en altres agrupariot
neguit d'assimilacions patea o confusionistes, qu'el
la Lliga, per exemple,
doni a masses manes a
de succió i es contaran
proporcionin adhesions tu
esperables com la del e,
Pich (don Rcisend).
Davant d'aquest contrW
a-,mple'ant els trets zrao!
lies d'Asaaa Catslatia que :Sea
us expsu litt. ral afasar
nostra casalantzadora ass':
C1(3 ronatraa as:
una reacció atea; una ra
nancia, una rectificada,
reactiu, que tantdebó dan
grat els perilla electoras
ràpida catiixensa.
PER LA MANCOMUITAT
Aquestes virtuts, Acezó Ca
lana vol afermarles i deja
les ami, la santa contad
Nosaltres som els meras se
turbadora parqué aspirem a
definitiva normalitat nul
do Catalunya,

eerisa qnuoes st ri edsa laemr idees cdo2r1;4
tatP,
ró es proposen, com us
fundar unes escotes catala
dIliedua 'tsuraeqsu. le oens luensanfoererntreasncsas

catalanitzarió escolar, la da
vergenda final ds l'obra dcl
ble peramiificada per En Fi'
ra i de l'obra deis nostres
nleasu.de govern personitic
niiseto
N
Vint. al' Ajuntament, per
La Caltura magnifea dele
(la nacional ens arrela ea
emitida i an el futur. Per e
el teixit espirtival de la n'a
ntn
so reonraal i tens ,
uesnda
corda

és conscient l'Actual
més
despleEgaltas dieln3
que, bravos
passat i en resdavenidor.
mas segura. Per aixa ostia
escota,' que es fogar de CerS
ra.Al y ollant d'aquest fogar,
pj—
eaunnvepisgataeitprtniim'tcnisua:paidlnigedessae.!:-erei sure Igs a innt f. a fe
cupiscsnts, amb el cero de 14'
bundor. Preferir» veuralaa
ae.nis ddueeebls: of sose e: iodstee ri:euPb:Ocierineutlieuergleci:iedi: 11:
ta,.
les aportacions d'Accia Dan
ri a?. r Ea nc aapcdaabl adra dl x3pl o ,c117.;
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vos-lea, plau-me d'imagalaaa
de ibTsa.
la
ba rtirsateed r'Ear aPlr apt
Pat i

gers, esguardana becteve1,31a,
s pdraeAnc se i (sa, Caanitablla:ionlatma,
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a astm
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El discurs d'En Re all: i°,10
rromput continuararlit t
aplaudimeuts, fou cer°113
una imponent ovacid,

arta 5 dc juny de 1823

P,cció Catalana!
Per a la próxima Iluita electoral
Oficines electorals d'"Acció
ofICINA CENTRAL:
ACCIO

CATALANA

Trafalgar, 14, entresol
pisTRIC TE SEGON "PROVINCIAL":
r:me r munioipal (solament el
Poblo Nou)
Delegaoi6 d'Acció Catalana al
Feble Nou; Pujadas, 188. baliza' :entre Rambla del Tr(omf
) 3Iaria n Aeguilo).
SegoE•municipal
Delegado d'Acató Catalana al
detracte II; Carders, 12, batTercer municipal
Menea Autonomista del diel'acre III; Caçador, 4, principal.
Quart municipal
Foment Autonomieta Català;
Passei g de Sant Joan, 113.
ateneu i Escotes Pral de la
piba; Napols, 210.
sisa musicipal (solament la
part alta)
teneet Nacionalista "N'Urja
liure"; Consell de Cent, 227,
ades examfrä Casanova).
Vuitè municipal (parcial)
ateneal Nacionalista del disincie VIII; Satinaren, 50 prentipa!.
Novä municipal (parcial)
avente del Namonalssine Re.iablica de Sant Andreu; Sant
iadreu„ 140, i Passei i; de Fabra
¡Puig, 19.
Casul Nacionalista GuinardoTer; avinguda de Nostra Dona
de Montserrat, cantonada Sales i Ferrer.
Desä municipal
atasneu i Escotes Prat do la
Da; Nàpols, 219 (Poblet).
Centre Nacionalista Demottätte del Clot; Muntanya, 7.
Dalegació d'Acció Catälana al

CRON1C A

SOCIAL
Els [lbs aimplals
LOE DIUMENGE. — ASSASSINAT D'UN NO1 DE SETZE
ANYS
Diumenge, a quarts d'onza de la
carrer de Montaner, prop de
(aria via Diagonal, uns descosest san ferie a trets a Miguel Media, de setze anys, empleat de la
pública, cl qual sonsa tela aldies amb les brigades a recollir
escombraries que hi ha apilotades
carrerS.

Catalana"

Poble Nou; Pujadas, 188 (entre
Rambla del TrtoMf 1 31arian
aguile)..
DISTRICTE

TERCER "PROVIN-

CIAL"
Primer municipal isolamont la
Barceioneta)
Joventut Nacionalista de la
Barceloneta; Sant Miquel, 3.
Cinque municipal
Ateneu Nacionalista del distrecte y ; Sant JerorIl. lo, cantonada a Sant Rafel, 25, bateas,
De quatre a once da la yeti/a.
Setè mur/felpa'
Llibertat, Ateneu Nacionalista del Distriete VII: Rocafort, 8.
Deleg.ació d'Ace16 Catalana a
Sans; Espanya Industrial, 7.
• ••
Continuen obertes les oficines eleetorals, a les prestigioses
entstals nacionalistes de Sana,
"Sang Nova" t Foment Republica Catalä, per contribuir al
triomf de la candidatura d'Aceita Catalana al Districte ITT
"provincial".
a••
Continua oberta a les oficinas
centrala d'acció Catalana la
subseripeto popular per sufragar les despeses de les próximas
eleccions de diputals a la Mancornunitat de Catalunya , Nacionalistas; Per la llibertat de la
patria i per la dignilat eiutadana, tensan el deute dt contribuir-1)G
• •
Cenv'e molt que tot armen jovent entusiasta d'Aedo Catala,
na, que encara no te vot, pass;
a oferir-se per personal d'oficinas, per repartidors de candidatures a domicili duran!,
aquesta setmana i per diumeni
ge, a les portes dels
el revolver i comenea u disparar, juran
l'altre agest, Elies Martínez, el
qua!, era cruce terit el Seu company,
respongua a l'agressia eugegant nonabrasas trets contra eh: agressors, que
fugien pel cairer de Carrito.
El serryor lloica, nr, icor -se compre
de ragressi,S, va toga-, a.agant - , a
una eseala Sollt prup. L'ageur Jens
Peruirstle g Alegria cargue &lit mortalment pels treta gire la engegaren per
l'esquena els tigressars q ue int e rvalgueren darrerament a la j iu/tu; fati
recollit tot seguir e portat a l'hospital
de la Santa Cien, on mart a la nuca
estotro d'haver-bi isgressut. ea enabeqii& g ..ia, de les ferides rebudes.
L'ageot de pedida Jesas 1•'ernilndez
Ellas estar-a enearreeat des de feia ja
mol' de ternos de la vil:diluvia ott-1 Sr.
llamo i Seguno vas digueren Liada
aleuns 80001MS amenaeaut•la de

El desgraciat Mediavilla eche diles
ndes: una a l'esquena Cortito la
[non.
ala per rhipocondri dret. i Yaltra
IL . sulth ferit també un dependent
i a regia lumbar, amb orifici de sur d'u2ta taverua que passata per ala
a repsga_stri.
31111. 1a/1 0311,46. entrant-li un proles>
..De moment fou recollit per es
tal ral r entre i felintlo greutneat.
ranant> i portat a la ft.rrnacia estaAquest es allal l'ere Gurriga Ilusquets,
lima al carrer d'Atabal' cantonada
du al :arree de Miraners, numero 17.
i" de Coeli°, paró vist el sea estar
Fou tiviliat ea usa farmacia del nureavissam, fou tras-Hm-bit a l'Hospital
ter del Derrota. Deu, pera donan el sea
CI ése sala da! doctor Bartrina, on
estar, ion portal tot seguit a l'hospital
b•ri a la una de la matinada.
de la Saura Cn.a.
agressors, després de cometía el
UN PATRO CARRETEL-S A:1113
In , fugsren sense drixar rastre.
La victima d'aquest aternmat era un
FERWES GlIAVISSIMES
eC, do s etze anys que vivia amb els
A MS vust del vespre d'ahir,
,x pares a Collblanch. Manava
el palia') carreter Jusep Fe:enturtt arnb un ase ianata el ser,
e/misa Sardananys, de 48 anys,
mantenia la familia, ja que el
casat., eetava aentat a la marea pare està paralitic i la seca mata de casa Seva, carrer dels
ta a,11.1 5 no por troballar.
I Lnainorats, número 43, baisos,
L'edat de la víctima i les circumsquan de subte ne li presentaren
bnNs co que es trobava donen a
uns deseoneguts que lt engega-.
ee st ateroptat un carácter sie tetoten diverso: trets.
na Tia el fan mes repugnant.
L'infelis carretee fou traesportal a la clínica del doctor
ELS D'ATI1R
Ltart rusa, en una tartana, per
CS PO LICIA Eloltl' l iIN OBRER
•
dulividus de ta Grau Boja,'
G REEStreN'r PE It I
(irle cisma prop de casa seaa..
eme "? rondes al larde drer
1 - 'b roptut que Itt bagué »n'e el rna•
ainti aritiei al 'entrarla simula,
l/ al c arrer del (Irme nnava
11113
altra
al taras amb
tny, Ca/roeur Ron 5,, (loses roie..ters
d'entrada t sortirla m una allra
P' Int aran els nnorres ierrnrs, loa alarisoneirirnt al t'entre qiie ri pr,ste s complirat eu Pie
aro .1011 perforiltaions intestiSacae fa algun tealps al tarro- de
prastiOslie gracIssins.
r 'o' b t c antonada al earter dcl Pral de mals,
Se Is 1 a1 a4 . 11C11 unir operar:ir) I
MOLIII tal gua' !Su deusgut,
e ssat a •inpresenar. ,'es,-,,t
11 1 11 hX115:1(1311111. -)111 per911 a o son esta( era gravIssiin,
°amasa pos-ala
Els agressois
ron.
4. .tut a la persistencia de l eo a rn ,
h " ele rsort que ae II tlIrigte/J, co
El Franquesa era subraporal
dei someten! 1 hacia et‘ral prole u pres) Pa destii, ano
s (1,0 del Cercie Cariista de
• I ' .,ge rits dc vigilarWal Pe rq ue el
San( Mai - h 1 .
31nr al matt el aenyor llamo orrrtt
alANIFES'E DEL COMITE
A- y a—starter
Ilnetor Diu,
D'ACT(IACIt) di VII.
%!•al a . la a Forony — at-Ofili)nnya
Dium e nge a la nir la reuniragdrts5 Al -cap de pa, a estoua
11v1
se? el Cornil/1 d'Actuario Civil,
al ›eu d.-nabab, per tal de reamb l'assisténcia ale 1.01113 apart
, • r ateo aocUrneats Que s'Uso& ubir•
n' En sortir una ultra vegada va d a-ls represenrants de les 4...n'ir ri t e que el eonstitueisen, ¡ des.
bel ...a rrer del Clame, ea di.
1,irs al rarrer, do Eerrellb a aleshu- Tires d'examinar la situació ae.
tual de la eiutat, amb en eme.
senyor Boroa s eln seoo elt.'1/t0es refereix al lerrorisrne, acorvelaren a la eantooada del
r ' t de Cervelló un nadie/do sospitaa de per unanimitar la seca dls.
selució I el publicar 1.111 mans,
o enyor lloras coneizia, segons
„test que fou Ilegst en la males"114, cota a si,ndicalista d'acta°,
va reunió, en el qual s'esposen
agents va avançar alesbores
Si q ue bi baria aturar, emb jurenels motius que fan donar per
ttseeseo reollardo. pero aquest, ceienr•
acabada la seva eampanya.
I' mm tscarnes, comeneb a engarrar treta
DECLARACIO D EN PESTAÑA
44tra i policia. Tot seguir anees inAhlr pr a stä de, laracia al juat l'Anq ue basten d'estar a l'aguan
g el Pes!afra en el sumad amb !noria
1...c. "cer de Cereal, can tirar nomale l'assassinat dr l'inspector de policía
9,cs trej. co ti jra l'agent de policía.
Joan Eseartin, comes el din 7 de mate
1/41'1; en nearca agredit, es cegad
al cerrar de Vila i Vea.

-ea

7

LA PUBLiCITAT.

LA 00MISSIO MIXTA DEL
TREBALL
En la ernst acelebrada per ta Coatiesad Mixta de: Treball en ei Comerc
d'a q uesta dutat, entre altres asatamptes es resolgueren algunas propostes
deis Comites Paritario en reclamacions
de dependents contra llurs patrona l
g tres recursos de revisidi contra reno.
lucions de la dita Comisases Mixta.
Es 'meced( a releceió dele cärrecs
vagante, o titglii 015 de vice.president,
senretari, tresorer i con/atador, essent
desi4aats. per unanituitat els senyors
Itanavo Mainel i Planas. Josep 'Vean
Sala, Vietoriil Sein, Secan Vilar, res-

eidea olnaft eoggruaseracfneeil : nr.ttgcene

ponent quottdlanitat de la tra.
gedia.
U zeienar d*as'sociacions de la
mee diversa :significad& des de
:es que representaven les seleceions intel.lectuals fins a les
uqe aplegaven darrera seu amples sector; polittes, acudiren a
la nobla crida i designaren d'en.
tre llura delegai.s el Cornitä que
devia representrar-les,
Aspirävern a conetar un formidable gest col.lectiu d'horror
d'ind-ignac ió , que rnostres al
Poder PUblc la neeressitat apremlant d'estrone ar d'una vegada
aquesta infaant deudo sang humana, arnb aquellas mesures de
govern que eón elementals en
tots els nobles dignes del noto
de civilitzats.
Desitävem que el poble en
massa s'aices Vindicador enfront de l'Estat espanya, estlxmutitant-la per les tarboies
complicitats i les einiques tolerändes mostrados amb. tots 8Is
instruments de les cent tragi•
ques formes diverses que el terrorisme ha pres succeedvament a casa nost-ra aq aquest
cruant calvari que des d'anys i
anys travesa ia Ciutat.
Volem que apesta infeliços
bornes que es maten i es fan
matar. s'adonessin per la nostra. veu de la ntonstruositat eilarca de Ilur obra conjunta, con

pectIvriment.

EL CENS PATRONAL I OBRER
La L'aró Industrial Metallargica fa
avinent ale seus sedo> necessitat de
donar campliment a les instruce,ons
que els han estat enviados refereut a
la rectificada dei Ceno Obrer Porro'
‚aal, bavent•Iii en aquestes °fiebres (Y:a
del Pulan. lit) 'les fullee impreses que
continguin a cada taller per fer les
relacions d'altea i baises.
Arui bou d'esser remeses les !listes
que es demanen.

aladairdnceaesi-

luna
do, per
sagrat
misme de Catalunya 1 amb e::
Mima gerrne de renovacte)
xaruc regisme de l'Estat. Els pe
bres no yacen que el malea od.
que els encega, acermana •
uneix les mans roges de sane
dels uns i els altres, 1 que
balee' que travessen trägicament
els bornes, es claven de dret
alevosament al cor Ge la Ciutat.
=molada a les mes balees . con cupiseäne les.
Tramases les conclusions de
la nostra eampanya al Balite de
Barcelona, com a primer magistrat de la Ciutat, quedava closa
la nostra tasca»
Commoguts, però, ara, ans
la virulenta exacerbació de la
malura durant aquests dies darrers. ua imperatiu moral ens
obliga a trencar per darrera vol'
la el nostre angoisat sitenci, per
tots eis bornes de ransciencia
execrar l'obra urbicida del terronsme un i melliple, que per
honrada la sang dele que cauen
es tota del mateix color ila ebateisa trägic salabror tenen les
!lagrimes da totes les mares endolades.
Nosa:tres Inivern fracassat en
ó. justa o errala nostra actuaci
da. No era a les nostres mane
teedire-li la tara de fal.libilitat

Inherent a les humanes coces.
Mea si en cloure ie nose.ra cato' '
panya ens enduem el cor dolorit per la tragedia que perdura,
ens aconhorta la veu de la coascaricia pel deure mural .11,l0M•
Que tots els ciutailans asprin
a dignificarse davant d'ells matesos amb un generes impuls
cordial corn e 1 que ens fan acceptar la responsa/ni:tal del llora
que els altres ens assanyularen,
i surtin bornes nous , amb igual
noblesa i rnajor prestigi, a intentar un suprem esforç per
salvar la Ciutat de la ruina material i de la degradada espiritual - que la tet condaranada
eis crims envilidoes del terrie
neme,— E/ Cornil,) d'Actuacid
Civil.

iJ
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Diumenge al mati, en l'exprés de

Madrid, arriba el nota governador civil, senyor Borbor.
AL PORLE DE BARCELONA
Fata rebut a l'estació per totes les
Quan el salvat-ge desbordaautoritats locals, entre les quals recordem l'alcalde, el bobo, el delegat
dantent del tcronsrree entronitd'Hisenda, el capit la general, el cozat a casa nostra tenla luida la
marinar de Marina, etc. 1-fi hacia
Cuitar, un grup d'homes ds bona
camba representadons de les Cambres
eamtitat alearen llur elarn des
de la Indústria i de la Propletat, Fede l'Ateneu Enciclopèdic Popuderada Patronal, el senyor Monegal
lar, per redrecar la consciyncia
i la majar part del personal que deciuladana aclaparada per la irnraen del Govern civil. Després de salrILICEENEERSIIHNENIZERR SIDIUSIEIZIERIVIINESNIVEZINIIIIIIIIIIII3C9RUIN11112311119
ludar l'alcalde i el capitä general, el
u r.ou
es dirigí al Govern
a civil,governador
on rebe alguns periodistas.
ei
E
El senyor Barbar va d ir que no era
E
E amic de laxar programes ni avançar
a propòsits, ja que crea que l'acció del
E
fa
E governador ha d'adaptar-se a la realiEi
E tat de les circumstàncies i aquestes
s
pl experimenten canvis essencials amb
til
E multa freqüència. Jo no porto—va dir
L1
—solucions estudiadas particularment
El
a
an per a . cada problema, pule crac que
E
E les solucions han de dictar-les les neni
E cessitats en cada cas concret.
Es
im
a les declaracions que
El Consell Central d'Acció Catalana proposa als electors de Barcera
E li Referint-se
ta atribuir algun diari de Madrid,
ig
&I
,lona
lona
compresos
en
els
districtes
II
i
III
provincials
la
candidatura
seva
dar
que
eran
completament falsee,
a
in
2
di ja que eLl no Ida declaracions a ninguent:
fe
E.
a
is gú.Va repetir que no tenia programa
a
E
Si
e definitiu, sinó que. segons les circumsDISTRICTE
u
.41
lest'andes del moment, adoptarà les meS
•
sures que convinguin. Continua dient
rd
▪
que es home d'esquerra i que en el
u
Si darrer debat del Congrés va deixar
U ben determinat el sentit de la seca
Doctor en Fi losofia i Lletres, Membre de l'Institut d'Estudis Cata▪ intervendrá. Afegi que es home a la
" moderna i com a tal te de l'aanori•
lans, CX-PE23Megi I' de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barceas
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Candidatura de Oinutats a la

Mancornunitat de Catalunya
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NICOLAU D'OLWER

[LUIS

19na, Vice-presidzent d'Acció Catalana.

▪
N

HERMFNEGILD PUIG 1 SA1S

Doctor en Medicina, President del Sindicat de Metges de Catalunya
1 de la Comissió Médica d'Acció Catalana.

Ig

•

▪

El

a
•
▪

FERRAN DE SAGARRA

1

DE S1SCAR

Historiador, Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ex-Regidor de
l'Ajuntament de Barcelona,

•

•
31
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DISTRICTE III
El

MANUEL FOLGUERA

1

DURAN

Enginyer, ex-Pnesident de la Unió Catalanista, ex-Diputat a la Diputació de Barcelona.
E
E
rd

[LUIS G. NOGUES 1 GURRI

u

Doctor en Medicina, Vice-President de la Joventut Nacionalista de la
Barceloneta, de la Comissió Medica d'Acció Catalana.

ci

PELA.I VIDAL DE LLOBATERA,

u

Enginyer, actual diputat a la Mancomunitat de Catalunya per aquest
districte.
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E
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Per altres dis trictes de Catalunya, el Consell Central d'Acció Catalana ha acordat, f ins ara, proposar eis candidats següents:

DPSTIUCTE DE VILANOVA-SANT FELIU

JOSEP M. BASSOLS 1GLESIES
a

1

Advocat, actu al diputat a la Mancomunitat de Catalunya per aquest
districte.

ci
im
ei

MANUEL MASSO I LLORENS
Enginyer, act ual diputat a la Mancomunitat de Catalunya pel mateix
districte.
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Din- PACTE

D'OLOT-PUIGCERDA

DAM1A CASANOVA

1

COSTA

Id
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DISTRICTE

D'IGUAL

ADA—VILAFRANCA

Recomanem als nostres amics que votin la candidat ura del senyor

LI

E

E

E
II

rA
r4

JOSEP GRANT

1

SALA

de la Unió Catalanista,
Acció Catalan a encomana a l'entusiasme dels seus amics i a la voluntat de tots els pa triotes el fer triomfar aquestes candidatures.

amennumiessainumEzimiumumemomminanzonEizzimormarneuziamoutami

Nuera hora
UNA TOPADA
Ahlr vespre a les nou toparen a.)
Pacag de Gräcia, enarena:mili dacagó. Cauto odio de la matrícula de
Barcelona, amb un catar de lloguer,
resultant anos ferits: Francex Martínez, cobrar. de 02 anys, casan, el qual
toa auxiltat Dispensari dol alterar
Sepnlveda d'una :eruta , a la clavícula
torta conmocra cerebral, pronóstic reservat; 1 Josep Recolons, de al
anys, soltar. cl qual gulave el cotxe,
propietat do? seu pare, essent auxiliat
al dispensari de la Ronda de Sant
Pata dr contusions generals.
Resulta mort el cavall,

Catalunya

PROCLAMnCIODECANDionTS
A VILAFRANCA

Diurneuge t'oren proclamats
candidats a diputats per la
Maneernunitat, el senyor Grant
i Sala, de la Unió Catalanista,
la candidatura del qual recemana Acció -Catalana; els senyors Mari, de la Lliga Regionalista; Pic• h i Pon, de la Federad() aIonarquica Autonomista; Tosen Guanyabens, reformista, i Lluís Rausili, repuMica. Es parla tambe una candidatura rabassaire amb el nom
d'En Francesc aleta.
REUS

Atropell.—Adhesió.-1.:Orfe6
Montsià
estat clausurada l'exposid6 d'a.
quarelles del notable pintor En Pero
15artia, exposicia que ha estat molt visitada i elogiada.
— Dimarts a la tarda un carro
(le Vandellós y a atropellar dos nois
llore anys, fills del senyor Antoni Verert, ama del bar del carear de Castolar.
En dele ferits esth greu, pera ea mafia salvar-lo.
— La Joventut Nacionalista Repulalkana ala adberit a llomenatge a
Pan elaris.
— fla mort el manyar Salvador
Folch, es -cante artista del servei de ¡sabia phblien, persona molt apreciada
ru aquesta ciara!.
Avui visitar äaquesta ciutat l'Orfeci
Moursia, d'Ulldecana, per !a qual
na slan organitzat diversos actos en
Imane dala orfeonistes.

VALENCIA

Industrial, al calde de Campdevànol.
III

un concepte modem, creient que

ha d'intervenir en tots els conflietes
que es produeixin, resolent-los amb
estricta justicia i basant-se en el que
hi hagi escrit.
Finalment manifesti que portas-a
•
mitsurcions
del Govern, les quals procurará emmotllar-les a la realitat
Ahir, a primera hora de la tarda,
tornä a parlar amb els periodistas,
asseguram que estava practican( geshons relacionades amb el conflicte actual. Digné que procurarä ccnteren-

ciar el Inés avise possible arnb tla ele.
meMs tmeressats en la vaga, ja que
atar per asear diutrenge no va poder
parla: arnb rdngS. Avut—continuim'he iteat al 1111 a i es quatte del mati 5 a les set era al meu deepata Fin; ara he pogut parlar amb
les duet paro ht:gants i he conieree
ciar amb l'alcalde_
Es nega a dir res quant a u/necea
gestione. paró esperava que el conflicre se solucionaria ràpidament.
Ate& que desitjava trabar una s olució d'harmonia i coneórdia, retase
perjudici per a ningú, peras si Iracassesean aquestes gestions sabrá imposar la solució.
Acaba dient que és molt liberal i
molt demócrata, per?) per damunt de
tot ha ha l'irderès públic.
• • •
Ahir a/ vespre digné el senyor Barbar que continuava les seves gestiona
per arribar a la solució del confliFte.
Aquesta tarda, <ligue, m'he entrevistat
amb els representante de les entitats
econòmiques de Barcelona, havent eecoltat les irnpressions que m'han donat i la seca protesta per l'actual estat de coses. Jo he cursat al Govern
la seca protesta i els he contestat condolent-me de la situació creada a la
ciutat per les circurnstäncies actuals.
Espero, no obstant, que l'ajut de tots
aconseguirern trobar la solució av(at.
Afegí que al matí hacia conferencian amb els obrirs; es negà a dir res
del tractat amb aquests, per() digué que
eslava disposat a que acabi d'una vegada la situació actual. No pot consentir que segueixi la autat en un estat sernblant i que restin sanee farsa
tants malees d'obrers per manca de
pla smares materias. Cal obrar rápidament en benefici de tots n si els metas
desigs de concárdia no tenen hit, el
compliment del meu deure dictará La
conducta que hagi de seguir.
Abans d'acomiadar-se deis periodistas d'gue que Savia reimt confirmació
del governador de Saragossa de la
tragedia ocorreguda en aquella ciutat
amb molla de l'assassinat de l'arquebisbe esdevingut abre.
Afegi que s'havien pres precaucione
retacear la ingslända en les estacione i en tots els tren que van o vinen per les Limes que surten de la
capital aragonesa.

La fasta de la Senyera Concurs de projectea per carrocea
'lona els anys, per la fira de juliol,
se celebra a Valencia una cacalcada
artistica En toar aquesta cacalcada
que s'apena "Cavalcada de la regió",
en la qual hi henares' carrosses representan' les distantes comarques del
Regne de Valencia, va unir un savor
auiemen mote remarcable. Ilota la recerda cm la frisia de tores les terres
regnicoles en una mateixa vibració.
Ara el delegar artista,: de l'Ajuniament, el pintor senyor Palau, ha proposat a la Cornissió de festes per a
Iss ',ropera lira, una cavalcada que
portará per Mol "Fasta de la Senyera".
"En pensar en aquesta festa—diu

el senyor sols enträ en el
mea, alunas cantar un Iiimne en honor
de la histórica i gloriosa bandera que
cobrcis amb belles tonalitats de color,
la puixanta regó catalana, les bellas
illes baladre, ele aliarte aragonesos
la nostra lormosa regió 'levantina.
Aquesta testa recordara els temps
en que el En:n(5 d'Arao°, compost
per Catalunya, /Vagó, Valencia i les
Balears era gran, no sois pels secs
fats d'armes a conquistes, sinó tumba
¡seis seas esforçats carosis, que es disringiren tu les Ilttres, les ciencias i
les arte; que amh Ilur esperit comercial i amb Ilurs dots dc gran navegante, extengueren les. nueces celacions i fama per tots ele indrets del
món."
D'aquesta manera expressat, no cal
dir que el pensament no es completa-

n/cm nadonalisra. La cavalcada, pere,
pot ésser una vivificació popular de
la nostra història nacional que desvetIli en els pilles que tenim una marobra bandera i partem una mateixa
llengua, sentiments d'unió mes comascients i mes profunds.

La Comissió de festes ha acollit
la dita iniciativa i ha obert un concura de projectes per ia deu carrosses
que han d c . figurar en l'esmentada
testa. Les bases sán les següents:
Primera: Cada carrossa haurn «és
ser allegórica d'un dele fets més notables, a partir de la iundació del
Regne aragonés, que abarca; com és
sabut, Catalunya. Valencia. Aragó i
les Baleara s, podent els artistas, amb
completa !libertar, elegir aquella fets
que mes s'adaptin a llur fantasia artística, arribant fine al segle XVIII.
Segona: Per a la composició de cadascuna d'aquestes allegories, els se'
oyes concursante han de tinir en
compte, ultra els elements histórica i
artística que judiquin oportuna, aquella
altres qua mes caracteritzin les regions
que han de representar.
Tercera: Cadascuna de les carrosses
i com a compldnent tant per
al millar desenrotllament de les idees
simbòliques com per al millar Iluiriman dele (curtes, hauran d'anar preacedadas d'un herald que indiqui la regió a qué pertanyen, amb tots aquells
detalle que s'estimin necessaris.
Quarta: Es fixa el preu de 4.500
pessetes per a les non primores carrosses i 5,5 00 per a- la carrossa final.
Eta materials i tot serà de compte
dels artistes constructors. Els projectes
han de presentar-se abans del dia
de juny, a la secretaria de la Cumis-
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EISTRICTE II MUNICIPAL
(1:1 PROVINCI.L)
ATENEU AUTONOMISTA
DISTRICT E III
Caitt9adors, 4, pral.

Damä dimecres a las 13 da la vall:a

miTwo
de propaganda de la candidatura d'Acció Catalana
Parlaran els senyors Freixa, Dalmau,
Barbey, Martí Lsteve i eis can dida ts
senor

Nicolau d`Olwer
Puig i Sais
II II
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si& regnate amb un lema i indicant
ea un envelop separat, la signatura
i domicei de l'autor.
Arrestes bases van signades pel
president de le Comiseó. senyor Marco Miranda. i pel secretad, senyor Fageaga Berbere.
Les publique= Integres per si alisen artista catea volguée presea.
L7j - 2C al GOnCurs,
IGUALADA
Aeoldent ir Robatori :: Propaganda electoral :: La alada de
Corpus
Dilluns pasme al vespre, l'oren sutetreses d'alguna rentadors que hl ha als
horts de la part baixa de la mutar,

diverses peces de roba. prepararla en
azuela, a punt de rentar,
eA tendera, altere malractors entraren a un pis del carrer del Clos, quan
els llogaters n'eran fora, enduent-se'n
diversos objectes.
— Meetre esteva treballant en la
preparació d'una barreada, a unes
obres de desnata que es fan a Toste
a un ohrer va esclatar-li l'esa/loen,
reten/ extertees fertclee a la cara, als
braços i al pit
Estant absent el metge de la població, fou'cridat amb urgencia el ,enyer Juli Cejado. el qual ti practice
la primera cura. Es molt possible que
el melatrrat obrer perdi la vida e
resrulres de les ferides sofenes.

— Al regidee republicà d aquesta cite
set, .aviar ,Jim,p - 1.4.1.44Ort. a Unál tayema del cerrar de Media, a itera:10ne, li ¡oren robedes reeno pesseter,
— ial dia sic leurpue sesgue lloc a
aquesta costal el erutar asee de propaganda electoral a lavar de la mude
ctaatra tiestuenellea deks seuyors Rossemi Pach i Pum i Josep Mari (..astetero.
hi míting, que fou de prescritació
dele candelas., va celebrar-se al Mundial Cine, el qua' va ornpfue se malgrat
la seta gran capacitat
Féu la preseneteló el senyor Ate
ton/ Serra Enric, en nom de la minoría d'aquest Ajuntament, pedem, demes deis candidats, els senyors Ribera i Rovira. 'Lluis Valen, Antent
Minacle, Ende Relees i abete.
A la tarda es va celebrar un acte
sernblant a la vea de Capellades.
— La diada de Corpus pliegue alnmdosament a primores llores del metí;
chequee el al ha romea cobert de bolees inflarles fins a la posta de sol, que
s'ha asserenar totalment.
A les sis ha sortit de la parroquial
de Santa Maria la processó ele la
diada, que ha hagut de modificar el
cure pel mal estas d'alguns carrera després de la pluja.
L'acre eeligiós ha estat ¡oree concorregut
Ja fóra hora que es dones a aquests
actea una nnjor serietat litúrgica. Entenerla que guanyarlep una bona cosa
retirant-ne aquel] reguitrall de penós
i aquella pobres tavernacles tintinejanta.
— El male ha vingut regalant-nns
ere sevint arab raleases de més o menys
durada.
Maletas el temps que som, la temperatura és freda.
SABADELL

Conferencia del Canonge Carreras :: La festa del Corpus s:
Fútbol

La Comissió d'Educacie General,
d'acord amb la Fundació Berna/ Metge, preparen un ame de divulgació de
l'obra meritisima que farà l'esmentada
F,D-XLaCió, per al qua l compren amb I ajut del :sestee companaci el canonge
Carrears i Mas.
Aqueas arte coneiseire en una conferencia del doctor Lluis Carreras, la
qual seria donada al saló-biblioteca de
la Ca:xa d'Es:altea, a les onze del

metí de deme diumenge, del 3, donant,e Per e c ompeet que hi acudira n. atesa la personar/ras del cunierenciant i
el sets ah prestigi, una grast munió de
ciutadans.
— La diada de Coreen a Sabadell
ée una de les Peques festes que té proa
vigoria per a legar als sabatiellens a la
seta ciutat en dies de festa: é s un dele
dies de l'any que hom veu peLs carrers mes gens i sent mes xivarri.
dubta de si La &mereció que veu is de
Sabadell o Os que hi han molts foresten a veure la processó.
Les festes religioses d'aquests Gerpus foren atapeídes de fidels i guamatan en seriositat i grandesa a les d'anys
anteriors, notanase un evident boli pro.
ces en quant a la 1-tullere de celebrarse les firmante d'església.
La procussó, aixi mateix, es velé realment concorreguda, notant-se cada any
mes. pel si bé es nr:.3 nombrosa que
temps endarrera, ho és gràcies a les
l owetes , les . quals preeten el major
seguid a tan tradicional acte, al qual
pegueren veure-hi a les autorimts populars de Sabadell, ami, la Banda municipal, la mes alta cien-ele de la chita t ropresenrtazions de 1,, nwita,
gloses, de cultura i note-idee delegadone dele collegis i cecee saxals, especialmerrt dr 'Frerla Pia , els alumnes
de la qual. aixi eom ele elements de la
Schola Canterum, cenmeen durarn la
precees6 lannces al Senyer, mereant
alx1 una nnva rerientarie que catea irapellir abalee. a fi de qué em anvs
Artel.itis pugui extendre's a tot el seguid de lee preceesens.
- ese es /arte ee reehee lee-e ebir
i'ttrm,rsal carne del Centre
erton rumie ane ies "Beber"
rs
i el "Sshad-11". enanve el centre enMp
rae guatee a don. en TTIh,r dem gran enteeiasme en honor dele nostres jugadors.
SORT
Apat en honor de l'enginyer N'Angel Esteve
A la propera vila de Gerd de la
Sal s'Ira obsequias amb un epat el
distingit enginyer de La Divise') Hidrológica-Forestal, N'Angel Estere,
lavent-hi assistit l'Ajuntament i altres autoritats, hon nombre de vena
i representaras de pobles de la comarca, ea agraiment al excel.lent resultar dels treballs que sota la seva
direcció s'están executant i especialment pels ja executats de correcció
del barrene i dc repoblació forestal
de la zona de Gerri-Euseu-Baheut.

L'alcalde, N'Antoni Rocafor, i el
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131USOS praseits i filurs, f1:13 es pulaj 3 C313
1 ` 11 del curcet mes da juny
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ANTECEDENTS
LA SOCIT:TAT PlIODUCTOT1A DE FOROES MOTRMS, domiciliada a Barcelona, Diagonal, 488, es cree en 31 de nutre de 1917, ande un capital de pessetes 6.400,000 elevat
posteriorment a 10 milions i a 30 millions per reeent arord de la seva Junta General.
L'objecte de la Societates construir i explotar salts d'aigua i subministrar fluid electrie. T6 ()00gir:lit:3:
Salt d'aigua de Pobla de Segur (Lleyda), derivat del r iu Flamisell, amb 24,000 HP.
ins hall a te.
Stil d'aigua anomenat Congost, derivat del mateix riu, la potencia del qual 6s de
2,500 HP.

Salt d'aigua anomenat de de Cledes, entre 13030st i Les (*Van d'Aran), amb 16,000 HP.
!natal-lata.
CARACTERISTIQUES
Les obligacions que s'emeten eón al portador, de 500 pessetes nominals, al 8 % d'interes anual, pagador per oupons trimestrals que venceran en 31 db marc, 3(1 de juny, 30 de
seternbre u 31 de desembre, lliures d'iMpostos presents 1 fu turs, amortitzables en 40 anys
a partir de juny de 1928.
GABANTIES
Les 16,000 obligacions han estat creades per escriptura atorgada davant del notar! de
Barcelona En Josep 31.' Agur re, a 29 de maig de 1923, i gaudeixert de garantia especial lit-

poteeäria sobre els salts de Cledes i Congost i sobre les ampliacions del de Publa de Segur,
ja prúnitLya j aetteleeeledcl qual, de 16,000 I1P. ha gslat. elevada a 24,000 HP.
Aquests títols produelxon al canvi d'emlssló al 6'0
CONDICIONS DE LA SURSCRIPCIO
*Les IC tOtt

net
e

Obligacions han estat preses en terno per un grup assegurador i seran

ofertes al públie

LLOCS DE sussaniPcio
D.Auc DE CATALUNYA

BANC DE VALORS I CREDIT
BANC ALEXI-ANY TRANSATLANTIC
DANG /IISPANO-AMERICA
BANC ESPAN VOL DEL RIU DE LA PLATA
DANC CENTRAL
BANO DE BARCELONA
BANC ESPANYOL DE XILE
BANCA MIR 6. A. - BANCA LOOPEZ QUESADA - BANG DE TERRASSA
_
JOVER 1 CIA,
FILLS DE MAG! VALLS
ROSES I CIA,
GRAVES & CIA., S. EN C.
"IOTA: Es gestionara la trulasie de

ele en al Beige d'kespanya,

secretad, N'Amadeu Rebasa, expressaren l'agraiment de la vila amb s entides j el.loqüents paraules, corresponent el senyor Estere arnb un bell
parlament, en el qual mandestä que
si acceptava l'obsequi que se li oferla era per fer-ne present als seus
dignes companys que ehavien preceda en tan honrosa tasca i el personal
subaltern i obrera que hateen col.laborat a la realnzació d'aquelles
obres. S'acorda trametre telegraines
expressius al pare de l'homenatjat,
i al germà d l aquest, En Bonaventura
Esteve.
L'homenatge tributas a N'Angel
Estere és un merescut premi a la
SCVa laboriositat t competencia i bauna de servir d eetimul als funcionarus destinats a trebells similars de
construcció d'obres públiques, que
tan necessitats Western en aquestes
apartades i oblidades muntanyes.
—Les Ultimes pluges han minoras
de tal manera els cemps que ian esperancar una bona culata de erens i
herbes.
FIGUERES
Sumari per coaccione electorals
El Jutjat d'instrucció de Figueres
está tramaant azul) gran activien un
sumad a consecuencia de la denencia
formulada pel notad de dita ciutat, Ea
Salvador Dale d hatee estat impecht
l'exercici de les seves funciona en les
darreres eieccions generals per la ¡oree
pública i agents governatius.
Han declaras ja en el dit sumare
al que ehan sane 41:res diligencies
motivades aixi mateix per greses cuece
cions electorals, gran nombre de persones que ha corroboras e:s fets denunciats pel que es creu a Figueres
imminent una enérgica resolució del

Jutjat
A la capital empordanesa aquest assumpte, per les linnortants dmivacinns
que es eres' que lindre, es el tema de
toses les converses.

ini.termu
El Corpus
Agne, t pintores,- pol]'. d'7.n i ma rada din ames entrarme, ha celebra le
da del Corpusarnb veríais netes religiosos i forres.
A les den del mar/ nc ,elebrf,
dice a l'erzlirsia, la qual es vejé plena
de anta a gom, oficiaut nostre au/1}01.
roe ti-

el die 11 del corrent mes de Juny
al tipu de 82 per 103, o sIguln4C0 pessetes per tftol
pntradorrs contra lliurament de carpetes privisionals que portaran minera el CUPO DE 30
DEL CORRENT.
Lea deulandes se serviran per l'ordre que es rehin a HM irreductible.

les obligaions a la eeetittael6 oficial d'aquesta Boina 1 llar Memore-

ASET L

de s

A lee tren de te terde enmenearen
a aluanir-ae baldaos pels linea nn havira ‚jr unamt In prfecasn. En molo,
d'As s'hi vela la bandera estrena.
Tos el cure de la proces,M1 fnu robert d. Kinesta 1 ~eme produint un
hell efecte.
Al pe t renet o la ni/ se reicht?, una
frinfla teatral per efteinnats de la sinh a tilna (1)1P Ira ehren DO IIR21/Paein emes sto pee menys earrin,Innen.
Nn °t'atartt. s'In vela el fi moral tino
persemln rnenrt pon horn Oren QI/P
en el [entre ratak ea PüdPfl n'Oler altres obres per a. infares mes silbaraneiala . EI que rade mes fou el ball
de barloas.
En aquest bell -sainet s'hi exhibiren
unes decornetrms que nns Jerce pinters
van r onterreener g enerneam • nt, Pf) pr ova de Hur etweimbee al Pntronat. "'oren molt del gust del pillé le.
— Es dir que aviat Viladrau tire
die una sesefetnt tmlnenteent entieso,
de cultura I reports. La nnstra felicitad° si es realitza tau bel propiisit.

hin a la tarda un autom6bil atrapen a Francesc Vidal Lordse, pro,dUint-li una ferida greu a eantebree
dret. El fet ocorregué a la plata
d'Urquinaona.

N EVE RES
i geladores de les mielors alargues. Palles gelats, etc. Llorens Gua. Rambla Flors, 2,0.

C

O

dornpea ja amb nombrososei valuamos
prestes.
Ilion. de remarcar quq res temes es.
coliits són Incoa variats, e/avenes-1'1g
m Its de lliures.
Per e reme:re ets orlgirals, com
de cc:sature en venesta mein de concursos, hem ella de dirigir al senyor
Secretad deis Jora Florete Infantes
del "Centre de la-Tendente del G. i de
la I" de Tecrrasea,
BOYAL
Saló de Te
cada dia te eansant de 5 a 2;1
de 8, t dinar Lt .111JittflettlItt, da

epat familiar, pule assiserm
jec part dele f abricante amb

-

PANYos
, j. MIR VIVES , s,
Roirja do ;: a n t Pera, 1 5

Durant el oses passat la Gterdia
Urbana va fer 3.904 ser-veis. em els
quals hi han: 2 per dete.ncions per
77107t, 17 per Incides, 18 per furt
lt a II.
robatori, 5 per estafo, z per fea passar moneda falsa, 33 per ordre seLa Secció de Geologia i Geografia
perior, 653 per haver auriliaet a per- del Cenu-e Excursionista de Catalenya,
son= mafaltes o que havien pires mal, cceebrare junta geraral ordineria rit150 per haver revela menors, 17 per mis, dimecres, a les deu de la verga.
hacer recollit veles, is per incendia,
90 per beneficencia i 1,750 per infrac- I ..a.11.31.631751W11%.:...........u.,-.112............15171211.2 n17
dote a les Ordmanem Mursidpals.

Rebudes totes les n ove-tets de la tem porada en
• Panyeria per a senyores
scnyors i nens

La casa millgr assortida
tn estams de molt bona
qualitat
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a preus baratissjrns

Tots eis

i .dironiros.

Y N dE

assageu-la i l'adoptareu
Dies 24, 25 i 25 de jet),

.

1

Pinzells, Llapls, Gomas I
tintes, papera, etc.
Vidua de Josep Solernou.
.1
Diputació, 174

(entre Casanova i Villarroell 1

.............a.......111

Avue dimarts, a les sis de la tarda,
tindria lloc a la Caixa de Pensions, la
conferencia a carrec del Dr. En Manuel Salvas, desarrollan: el terna "Causes patollgiques que poden pertorbar
1ewxució psíquica",
Ande dit ame es fiare fi al cicle de
ennieréncies orgarnitzat eser l'Escota
dInfermeres de Santa Madrona.

Carrer de Culomb, 2 (Pelea
Real. - Casa Franeesa)
Aballe d'encarregar eis vustt es

NIEST ETS

Ra m bla Flors 26,

botia

La Junta Organitzadora del V Congres de eletges 442 la Llengua Catalana, que se eekbraTe a la Cima de
Lleda e1s dies 24, 25 i 26 del correas
raes, cn cumeliment del erecle Segart
del Reilarnere tal citat Congres, sin
dirigit als senyors Presidenta de la
Mancomunitat de Catalunya, de les
quatre Inputacior.s catalanes, de les
tres veencianes i de la de les Baleare,
notificare-los que dit Congres es posa
bree el Patronas dele expressats organismes oficials.
Teresa Garza Pinyalver fou empellada per un auto a la muntanya
elotejuic. Al dispensad dilostafranoe
se li aprecie diverses ferides greus a
tot el cos i fractura de la base del
crani.

Per a la einenta temporada, teseeu la cara

UESSU AD 0 RS

STANDARD

itlIPERMFABUS

i eetalviareu un 30 per 100

PER A VESTITS

tlestits a mala per a se-

nyors i per a Lcnyorcs.
l'as e a /e-l e: ea i reforma d e
Vestas a preus moderats.
El Foment del Trulla!? Nacional
die:gis un telegrama al preeklent del
Cosigrés de Dexeats d'Espanya. pregant-li que faci rectificar 1 aiirmaci.6
del senyor Prieto, que digné que el
Foment baria convocat al se t/ leeal
44 represensacione consolars.
•l
r.-An—LT17)\7
tLe 11. L.J e.e)
Semeons. Xacolata, cacao
El Consee Deectiu del Casal Nace-ase...Esta Gulmarclorenc. pensa obsequiar la seva Secció Cloral amb
epat 'a data de la celebrad(' del qual
no ha fixat encara, degut a les circurnstencies aceras. El preu del cobert pels socis no cantaires és de 13
pessetes. El eermlni dinecripció estire el 8 do! que sera

Elluas Es !.. ar13

Ronda de 'SL Pere, 7

PLça Santa Ana.% 6
Tp.neií,

.53

ürnd.-meab!E

ROSICH S. A.

BARCELONA

&nenas amb les més altes califica.
cines ha ohtingut el litul de mestre
nacional 'a distingida i formosa senyoreta Dolors Serra i Galvagni.

Jeep Pareen:en Bares. de 32 anys,
es trmcà el bree eermerra a cense.
quiiencia sehaver caigut casualment al
correr d'Ora.

Cellers ARNO '& MARISTANv
Ahir comenearen els exernens deis
alunen-es del Conservatori del Licei.
Els examens duraran fins el dia prifluir de julio:, de 9 a 1, de 4 a 8 i de
/0 a

1CIES `.11. ,+N0V

kuns

Diumenge a Le tarda, al carrer de
Cam2namor, Francesc Gil Gil iota a-ropellat per un auto, el qual Ii produi
diver ,es ferides greta a tos el cos 1
probable fractura de la base del crani.

c rt re'r IrT.TA

NO

Vi Islario, 085 runh lit.
Cellers ARNO & h9ARISTANY

.

Ve/truene pujar a un crarn al carrer
da Bailén fitrael Blanc Bese/. de en
anys. crei gné. traacant-se la cama i el
pell eSIUCrreS.

VriNnç cv.71US
rzrtaferrIssa, 10

El "Centrc <le Depersdents del Comere i de la Indústria" ee l'arrasa,
està organitamt uns Jocs Florals Infantes per a últints d'aquest met. i a
lefecte covida a tots ele nens i nenes
de Catalurya que DO pessin de i 8
ama, a pendre part en aquest concura
literari.
Dintre enes dies puhlieere la canco-calera, poguent dir per endavant que

Complia,entacie d'orbes
Bursa en vaiors al esa.
tat i en menedes ."1strange.
Intervenció de contrae.
tes cumercials i presters
sobre mercaderies e va_
lora; subscriprIons á eaprestits, eta., ele.
de

1

DIreocló telegràfica
"I'lIAR2ENTE"
Telèfons:'445 A. i 435 A.

.........mmesarzocsaws.emesameMillua

ÇuÇ

Peet A COBERTES
PER A REco6w,r.8Tt

Xapa Ondulada Canaleta
taro:laya 114 X 185 cm,
i 75 x 120 cm,
Plagues "A" de 40 x 40 em.
Xapes' "B" per a recobra
ments:
lama:15,s 120 x 120 era
120 x 190 i 120 X 230 CID

KaDRID - LLEYDA 1/ALE&G/A - SEVILLA LAIrstadCA
CF.NTR el.. BARCEL011
Plepa A. López, 15
Teléfons: A 1646, A 811
Baclam: Llonganissa erd
SibOrio, a pies, 11'50 etnia:
mantega de porc pura Vira
a ptes. 375 pot de quilo.
cens Ferrer i C.'. Placa de Calah::.ya. 12. Telefon 112 1.
aIILIZ¢11MMSB1

thIl A

CORDILLERA
Vi blanc, 075 amp. litre

PASSEIG DE G RACIA, 17
—

Ura. !ita, S. A

C AS A

Josep Maria Ubeda Ice, de se anys
ansea en un tramvia de circurnvala
ció i en passar per la Ronda de San
Pere el vent e LI empenti cl capell
En s'evoca per a agafar-lo al vol
ottan tope de cap antl art pal de la li
el qual Ii prock4 fortes contu
:enes i conmoció cerebral, de pronbs
tic greu.

l :11P ERu l.

kiES
1 . ACENT DE CANVI I SOMA

ilet confi n sd

[HM

TENIM El PAILLOR assorti
mera en Galons cachemir i al
reo
Ferran 14 caua
tes fantasies per admmaniee
dels vestits d'istiu. Sempre
Orles nous. Bons preus. Pus.
Linuino un importam,t lot des i Carbo. Carme, 16. TWI
calçat de senyor. de color
fon 5306 A.
PaRztct•Es

.te.

lateas i negre. /Minios de diferenls models, dc senynra.
attrollna l. i di-triga. TOT A
15 PES5ETES PARELL.
Taller de Calçnt LA VERDAD.
Tapineria, 29.-Earceiona.
A les sis de la tarda d'ahir fou
curas al dispensad de Santa Madrona Remen Segura -Pons, de 5S anys,
vidu, habitant al carrer del Conste
de leessalto, ett un barran') que hi
ha al costal de la Font d'En Cona.
El Segura d'afici es carretee
Presentas-a una ierlda contusa al
malar esquerre, de pronóstic Ileu. 1. 1
fou produida per Alexandre Badia,
de 27 anys.
El Badia espeta que ferí el Segura perque aquest, a casa seva (cerner
de Borell, 54, tanda), Ii cligue que
faria4 anar uns pistolers perquè el
matessin i allrora ea fer una actitud
de pegar-li. Aleshores el Badia, per
defensar-se, li dona un cop de pule.
Després de curat, el ferit fou portat a la delegació de policia.

La Unió de Fabricants de Pastes
per a Sopa de Barcelona, tal caos balee acordes. ieu el passat diumenge la
visita 21 Satrtuari de la Verge de
Montserrat Va celebrarese un ofici
solemne en el qual va cantar-se la Salve per l'Escolanie. Al mitgdia es conarmaren al restaurant de Sant Joan
els associats de la Unió, celebraste an

-

—.1,210"11
-

ühMISERIAI
FITO j
J811111e 1, núll.
Basteas americans JACK•
a 15 pessetes, exclusiva
delqueet a casa.
Gran baratura de preus
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INFORMACIO D'ESPORTS
Els ocies de diumellge
riostra editió especial de dil'un!)

cid al ciclisme I colgad cdrrer. En amar
a tronce la llicdncia a la Unió Vetee!.
pedica Francesa no l'hl fou concedida,
pel moda d'ésser estranger.
la llicencia a Barcelona 1 Ii fou donada sense cap traces. •
Arab tot i ajad cree que bi ha alga
que s'interessa pergug sigui considerat
estranger, per tal de cobrar els beneficie propis.
T:absurd és tan gran que tiquet propdsit no pot prosperar de cap manera,
puix la nacionalitat catalana del nou
templó queda a bastament demostrada.

6 200 quildmetres, els nostres "routiers" ni millors ni pitjors que els
altres, podrien anar colze a colee amb
els dels restants paisos. Esperem,
repetim-ho, gua alquest noble esforz
dets elemenis de, Sans no cauram al
buit i que altres manifestacions smnblants es l'aman mes sovint a l'avenir.
Finalment, remarquem Telari qua
els corredora han fet de curtes parto
del trajecte recorregut i, oh coincidencia! sentare sita escaigut que eren
ramals a càrrec de la Mancomunitat
de Catalunya, que musita molta mes
cura que l'Estat espanyol en tot el que
afecta aquesta qüestió tate important
A organitradors i acero principals
d'aquesta cinquena volta a Cataluefusiva enhorzbona.

Horn poi, acure que la finita s'estaprincipalme.nt entre els cros Salm500 i el Loryk, cotxe número 15.

FUTBOL

tre , entre els clubs que encap-i
ça:en aquestes rat!'es.
ArhiLrä En Ramon Pons, ha-,
vent-so presentat els equipo en
la forma següent:
G. D. Europa.-Jaumandreu,
Serra, Garrobé, Javier, Pelad,

2.-"Thpsia" (543 q. Remera).
Temps: 2' 21." 2j5.

embromo apeeni ene reme
ven davant les plena-res dele &tentad'
port.-Radlo.

pela

Premi Catalunya.-2,500 peasetes 1
una copa, ofrena de la casa Masriera
germana I J. Carreras. 2,100 meren.
1.-"Santander II", C. a. (64 q. Gibert) de J. Lieux.
2.-"Wya Valley (57 q. Germen).
Gran Steeple Chasse. - 5,000 pesa,.
tes. 4,500 metres.
1.-"Laredo", C. c. (75 q. Brequere) d'A. Barreiro.
2.-Dos Papa" (7 e. ,enyor Sanz).
Temps: 5' 51" 1/5.
Premi Segre.-Tanques. 2,000 pe as-

eA8z-Etat-.4

• -INAUGERACIO DE TEMPORADAi
Va tenir lkie al eamp de l'Hiptdrenn,
riSAL DE LA QUINTA VOL.
21irtisus, Pellicer, Alegre, Oliveel gran partit da Base - Ball amb el quati
s CATALUNYA. - EL QUE
lia, Vidal i Ale/Izar.
ha fet el sea d ut a Sooletek 1;14«.0
LA BARRERA ETAPA. Hi lea qui prnferirá. Inés el
E. C. Badalona.-Bru, Massa_,
no-Americana.
r cLaSSIFICACIO GENERAL
d'ahir; per() entenem (me el net, Bau 1, Espuny, Mauricio,
Tot comentarl zebra annest espete
fou.
més
abundant
primer
dia
la
sortida
quan
prenen
Garnir, Villa. Bau II, Benages,
ls 815
earsortia resnitaria deficient pe
en bou joc; almenys aquest es- Cella II i Aleu.
ereders per emprendre el camt
ressenyar les habilitats de qué han ge41
la
dureligué
apartat
de
tota
de
portar
a
la
final
de
la
de
bell
comeneament
els
ba
Ja
gala lea novenas contendents !Inhalas
sa que aquest segon anä pro, de Badalona arrencaren decirteueres, de !a mateixa manera
amb esforç fine decidir el triomf, que
nenl,
en
certs
moments.
acollida
als
cotLA
CLASSIFICACIO
GENERAL
metres.
aprofilant
unu
fallada
tes.
2,800
di
ts,
ispensa
la
gran
d
lis fou per a la novena Espanya, per
De bell antuvi es veierea en els d'En Serra, que no va , costar un
a llar arribada, ha acudit al
1. -"Miss Lang", y. e. (67 q. Vivo), tres carreres d'avantatge sobre l'A.mes
1.-31aurici Villa (francés), 26 h.
eseocesos, disposicions menys gol als campions per un ver!, d'E. Bertrand.
de sertila entuaiásticament i en
30 tu.
rica.
"pacifiques" que dijous-, es co- tabla mirado.
2.--,."Rigoletto" (65 q. Tesela).
sombre.
2.-Josep Pelletier (francés), 26 h.
Entre les benes jugades realitradea
neixia bt; que Ilur derrota pria
de Girona quan Dor Seguidament un contraatao
49 m. 10 3.
RBRI
na beu pro p
peis jugadors de teta dos equipe ene
mera, els costava de pair.
do l'Europa, portal hàbilment 1
r , sallar pels seas cbmpanys, laj3.-Josep Nat (franca), 26 h. 56
AL CLUB DE MAR
'
reinen especial eame,nt els senyors Cruz,
1 atacaren fort, fino que l'in- per En Pellicer, fineix amb el
as fugida. que ene é g it solament
minuta 57 e.
terior dreta tirant un brutal primer gol de la tarda, rematat REGATES ELIMINATORIES PER Saprisa i Gutiärrez, per l'Amèrica, I el
eje nut metres, <115 66n seguida4.-Victori Otero (eapanyol), 27 h.
tinent coronel La Rabia, Oromf, Tor'.
xut que reboté al pal, sorpre- amb el cap per EOlivella.
ALS CAMPIONATS
3m. 35 e
t eensegul ts per MUSiö.
real, I Ldpez per l'Espanya.
nia a tothom. Poe després i
Poco minuts després, i també
pasear per Giranta l'escamot es
5.-N. Musiö (catalä), 27 b. 7 m.
En la regona prova de ks eliminaVa actuar d'umpire principal En
conseqüéneia (l'un "free-kiek"
causa d'una vigorosa arren- thrics per al campionat do. iols de mar
t pel pfdalie.
40 s.
tirat arran de la porta, el propi cada do l'extrem dreta europeu, a quatre remera, disputada ahir al ma- Jata Plaja i de camp Ea Carlea Voltia,
sabent la curta diferénela de
6.-Esteve Dorfeuille (franca ), 21
Cawan, fica la bala desgarre s'apuntent els campions el se- tí, han deixat da presentar - se alguns procedint dintre del seu chrrec ansb la
ara classIficació amb l'Otero Mllores S m. 12 s.
atol o egucivi tItLir ii ivament
vemejor impareialitat.
una fugida en un moment que
i tan ràpidament que assalien gon gol, en 1. ir
7.-Miquel Garcia (espanyol). 2S II,
dels equipo que corregueren la primael primer gol. Ana-een 175 mi- rament extraordinäries, puix ra, havent obtingut els shas els seestar desprevin gut el corredor
Le vals/ola copa, premi d'aqueets
3 m. 12 s.
quo
l'Alegre,
en
intentar
rema-,
/sabe. Els franceses, recordant-se
nuts de joc.
Ileita fou adjudicada a l'equip vence_
S.-Franesse Tresserras (catal3),
güents resultats;
lar
perd
l'equilibri
i
cau
a
teren
,
de lea an,gdnies que cls dona
Més reefts els blau-grana.
2S 11. 3 na 30 e.
- ' dor juntament amb les artfatiques meEquip Anglada; 8 in. 12 s.
atacaren; una jugada malaura- ira, aprofitant, però, Pesmentat
dalles commemoratives de l'enit ar•
pa anterior, es disposen seguida9.-Joan Solanas .(català), 28 h.
Equip Cabaner: 8 ro. 1 4 sBellicer
per
"perforar"
la
xarAUTOKIDBILISWIE
: a emprendre la sera persecueid.
a
rären
fatídica,
da d'un mig
solit en el reiner eucentre d'aque.st par4 n/. 2 s.
Equip Pedro?: 8 ro. 19 s.
a
badalonina.
x
quilade
cinquantena
f(lu
que
es
tWis
un
penal
que
ans
tit inaugural.
segeeine n
10.-Josep 11. Sans tutela). 28 b.
EL: 111 TROFEU ARMANGUE
Esp./in Bover: 8 rn. 21 s. 3-5 1-2.
L'Europa
domina
completa.
mantees
ué
ele
corredora
En
Sagi
timruei
cura
de
conL'afritiéneia al carup fon mole notes
-es en
15 in. 41) e.
Equip liernindez: 8 en. 21 1 . 4-5.
L • ENIT DE L'ORGANITZACIO
el
Badalona
no
es
ment,
però
vertir
en
l'empat.
h.
brota. •
(cspanyol),
28
agrupa , portant-se perd, un tren
11.-Guillem Anton
Resumint
les
(lees
proves,
i
addieloSi en quant a l'éxit, esportiu,
dur. Ele corredora de les categoAquest cästig fou vivatnent desanima i respon amb valentia nant els temps d'aquella, queden els
17 m. 30 5.
PILOTA BASCA
aquesta carrera ha sobrepas- protestat pela britänics, els a les escomeses deis cadets do cquips concurrents classificats com seserenes i terceres van perdent-se
12.-Manuel Alegre (català), 28
I arme Matas.
a a un f.us a quedar un escamot de
sat
les
altres,
el
d'organitAL
PRONTO
COMTAL
quals
des
tic
llavors
anaren
in.
35
s.
Ir. 32
No triguen els campions a goma:
nació ha estat esclatant. L'any desenrotllant un ice mes fort,
teta eile "esos", eliminant-se sole13.--Demetri del Val (espanyol),
a. Equip AngUela. - Teraps total :
Continuant ela perlita d'entre 30Ci3
el
tercer
gol,
essent
aquesta
fer
a alguna tanteigs i sense portar
passat semblava que el Moto cense arribar a una duresa
29 h. so tu. 20 5.
ra in. 43 s. 1 - 5.
de la S. E. B. jugaren ahir al Frontd
vena l'autor En Jaeier.
Club havia fet tot el que es po.- cessiva.
a cap la surtida.
14.-Josep Carratalä (espanyol),
2. Equip
•
Ternas total: Comtal primerament 1
'
als
europeuS
costa
poc
Els
comena
3Iatarb,
on
dia fer. perä en g uany encara
La resta d'aquesta primera acostar-se novament a gol, 1 7 in- 47 s.
šiñ anera fins
29 h. 34 ni. 38 s.
Vermells: Thomas-J. Bo contra •
ha fet més. A cada vota apa- par', anava transcorrent cense
ji
15.-Pere Sant (catalä), 29 h. 33
Temps
total:
en.
Equip
Bo
Bienes:
Llopart-Garcia.
3.
reixia en el rellotge del corre- gaire Inés coses d'intereis, fins marcant per quarta volta
m. 56 s.
17 fI. S s. 3-5 1-2.
Guanyaren els remeras, per 6 punta
L'ARRIBADA
dor que passava els minuts i que uit penal contra els cata- vella, recolilint un bola centre
id -Manuel Torres (espanyol), 3 0
4 , Equip Ca-harter, - Temps total: d'avautatge.
l'.h
l
càzar.
te
:
irare del Triomf una g entada d'usegons
que
havia
emprat
ea
lans fon donat. Expectació.
h. 5 rn. 5 0 s.
A cont:nuacid ho feren:;
5 1 s. 1 - 5.
En aquests moments l'Euro- 1 7
asa de mulera espera ele corredora;
Ser-la, i una collo.ceiö de silue- Curä de tirar-lo l'avanteentre,
a7.-Jordi Bisbal (català), 30 h. 35
Vermells: Boldtl-Mas.
Ea les eliminasen/es d"'cutriger" a
pa LS materialment "embote. 1*at1a d'autorita t s fa temer que
tes
retallades
figurant
el
qua,'
visiblenient
desorientat
minuts.
Elena: Cuehy-Borgufió
lat" al Badalona, succerent-se quatre, pel mateix objecte, quedà clasocerrer alguna desgracia.
nets, arnb el seu Munero d'or- per les . gest e s d'En Platitio, féu Ies,
18.-Manuel Cabrera (català), 31
al a„ c ense intorrupció, sificat l'equip Raldiris par haver-se reueent aquests darrers, que (luxaren
E cotxe pilot avisa l'arribada d'un
dre, eren canviades constantaquest que la bala li artes a lee
h. 2 2111. 4 S.
ret.frat cli sei contrincant, casera dones als sens contriments al 34.
gagot nombrostssim a la meta.
mont de 110e, se g ons el que fos prüpies mans, 1a qual cosa li fina que L:àrbitre - cldna el se- aquest el designat per representar el
19.-Josep Parre' (catalä), 31 h. 5.s
Els dos mueles forera d'un interea
all a
nyal d'haver-se finalitzat el
El públic es fa incontenible, i
el que en aquella volta ocupa- valgué l'ovació Més xardorosa
m. 15 S.
Club en el Campionat.
molt casolia i rap d'ella paseara a la
s ts grup de quinte corredora dispu2o.-Elisett Regolf (català), 32 h.
ven a la carretera.
que horn pot imaginar. 1 a poc, temps reglamentar!.
histdria.
ese els lloca d'honor a l'embaiatge.
Si la característica del priBOXA
19 m. 56 s.
Això és el quo el públie vela s'arribava al descaros.
descotemer. ten-ms ha estat el dornini
La criddria es enorme i el
21.-Ranion Vergara (català), 33
de l'organització, més la casa
DEL MATCH CalQUI EILBANE
PART
A
LA
SEGONA
complet
de
l'Europa
traduït
en
en teasig,. La gent envaeix tot el PasIr. 6 m. 56 s.
important era el mecanismo in(Per telègraf)
as essent impossible tota maniobra
En Piera llagué. de reempla- urs quatre a zero, en aquesta
22.-N. Franzi (català), 32 h. 52
tern i el seu estudi i prepara,
Ir an Anuangun 1923
rontr,ls per imposar l'ordre. SeuParte, 4.-La Premsa publica üm50
s.
rn.
ció, car quan menys, rePre3 çar Stamper, per trobar-se le. segona part el Badalona; pislucent lamentable!
i;:s primer' premia s'obtingueren
23.- J. Soler (català), 34 h. 19 ro. sentava l'insiniestrament d'un oiOilal al Itere d'aqueli s'hi po- cat per l'amor propi i fent ei5 plica informacions del match de bola
seus equipiers un esfor,? su- celebrat dissabte al Pli;9 Ground de
Els corredora , passen de la manera
50 S.
batalló d'hornea per cuidar dele sa Cella II.
atnb
Els escocesos anaren des- prem, han aconseguit imposar- Nova York davant de 50,000 persones
4alttlen.
224.-S. Armengol (català), 34 h.
rellotges i siluetes transme36 tn. 12 S.
tent per aquest mitjà al palio enrottilant un joc violent "in se en qualques ocasions, arri- i n . I qual ei bo ador franca Criqui
CLASSIFICACIO
25.-Pere Escric (catalä), 34 h. 36
fins
gols , arrabassit a Kilbane el (mundanee del
les nove3 que els telHons i crescendo". al qual correspo- ba a a
i.-Ville, en 6 h. 16 tu.
els quals, junt amb dos mes alón del pes ploma.
nien - cal dir - ho lambe nu. 35 s.
cronometradors els anaveu doa-Solanas, en 6 h. 16 ni.
Ai primer round Criquí prengud l'o25.-Joan Roure (catalä), 34 h. 36
Italsi N prelenem descriur3 nostres. Tot plegat féu que el de l'Europa, eón el resultat fi-,
3.-Pelletier, en 6 h. 16 na.
fenalva ; al segun rete un advertiment
M . 47 s.
tot quant en aquesta cursa joc ando perdent ea bellesa, si nal de. rinteressant eneontre.
en 6 h. 16 rn.
27.-Josep Domènech (cataiä), 35
Malgrat taue el tantejador j de l'arbitre per un cop baix; al ters'ha fet tocant a organització, be de latir, eis tant es velen co• -Dorfeuille, en 6 h. 16 tu.
SocVat Pctro niffra Dpanyola
il• 53 m• 42 s.
però hem volgut donar aqueo- ses notables, sobretot en els acusa gran suneriorit at de l'Eu- cer prossegnei g Criqui e:s seus' ataca
- Otero, en 6 h. 16 tu. 3 0 s.
ropa, el partit ha tingut fases per dretes 1 esquerres, dirigits a la
EL QUE ENS HA ENSENYAT
ta patita mastra perquè tothom noMres, als quals En Plena, si
- Treeserras, en 6 h. 17 tu.
MADRID:
BARCELONA:
pugui capir la gran tasca que bé abusant del joc alt, passztva torea interessants, restant el cara, contentent - se Kilbaue amb esquiMusió, en 6 la 17 tu. 40 s.
LA CURSA
var-los i mantenint-se a la defensiva.
públic molt satisfet.
ha dut, a termo el Moto Club de magníficament.
P. de Rmaletoo u P. de Co!omb, 7
- Del Val, en 6 1/. 13 m. 20 s.
S'ha celebras la V Volta a CataFou ami que una preciosa
El Badalona slm presentat Durant tot el guate round ele bogadora
- Torres, en 6 h. 21 m.
Catalunya.
lunya. Aquesta empresa, que molts
paseada d'En Sagi a Martí, quo complot. causara, bona impressió escampen ~erres i dretea a la cara.
.-Bisbal, en 6 h. 22 no.
La Unió Esportiva de Sana hi ha
Al duque round erige: aconsegueiz wown•••••n••••n••••n•
ELS INSCRITS -:- LA SORTIDA tornà a pasear a l'Aleäntarat
conjunt a la scgona part
.-Antón, en 6 h. 23 m,
posat tcts cls seus entusiasmes i
Kilbano, cofiaj.-Garcia, en 6 h. 25 ni.
les 10'35 el jutge donä Für- feu que aquest aconseguis el pecialment, en la qual ha tingut entrar a la gu rardia
seca fe per donar-li tot l'esplendor
moinent
,
t
cnnt nombroses cops al ces i a la cata,
molt
afort
„,,,
,
q„
0.-Alegre, en 6 h. 25 in.
Ire de sortida, prenent-la de seu millor gol d'una certera
possible.
que
seinhien
a
Kilbane.
cansar
"bolea" de milla volta que del- han posat en greu perill el mara
:-Sanz, en 6 h. 23 m.
Prenguin exemple les altres entl- mis..., en mig minut tots els insAl
round a ail atar
Kilbane
estupefacto al porter britä- tlefenSal per En Jatunandreu.
:5.-Farré, en 6 h. 25 ns.
crit.s, que són:
tats de Catalunya perqué a l'avenir
al maxilar. Cliqui reerxm en!, un e°2.-Sant, en 6 h. 31 m.
nie.
Categoria 1.000 e/c:
procnrin totes, a mida que els sigui
pu,rre a l'están/etc. 1;1lb/use se a parar
EL "MARTINENG" BAT EL
1.-Vergara, en 6 h. 3 1 m.
Els fogosos aplaudiments d,o1
Número 1, "Defrance", Breipossible, emprendre actes que, com
a les cordeta Tot seguit es ref3, per.)
trIomfa eernpre en totes 1.5
nostre públic enardiren mes
9.-Carrat a l à , en 6 h. 31 m,
"GRACIA ESPORTS CLUB"
aquest, tant enalsei gen l'esport ca- thenstein.
Criqui ei rep amb un dreta a la mana.-Franci, en 6 h. 31 m.
ala jugadors locals, que podien
curses
2. "Seneehal", A. Díaz.
PER 5 a :1
talä.
Kilbane trontolla i cau. Acon.
.
.-Soler, en 6 h. 58 ni.
3. "Rally -Chic", Joan Jover. aconseguir un tercer gol desTecnicameat, la cursa ens enserie
Ccr,ecslonarls excluslus per .,
posar-se
de
genoils,
perd
en
g
Nombrosa
coneurrimeia
assis
seguei
u.-Cabrera, en 7 h. 35 rn
prés
d'un
atac
fortissim,
arnb
"David",
X.
X.
Vinyac.
4.
crin els nostres corredors no estas pas
Ir al partit aquest, el qual • at12.- comptar l'arbitre el sisé segon torna a
Espanya I Portugal
21.-Regolf, en 7 h. 35
5, "Delfosse", Eznar.
repritile xuts que per rebotre
prou preparats a manifestacions tan
24-Armengol, en 8 h. 15 m.
6. "Loryk", Conste Set-l.
al pal uns, i per haver estat lila amb la victòria dels cam- cauce i resta Criqui campió del misa
restat de
de
dures;
no
va/
a
parlar
Xicoy
1 5.-Roura, en 8 h. 15 In.
7. "Delfosse", Delfosse.
Indo casualment, altre3, aca-• pions del grup B, si be fou de del pes ploma. Desusa% del combat Criles carreteres, puix que pels francesas
qui abraea a Kilhane.
1.-Escricb, en 8 h. 1 5 tu.
"justesse"
tenint
8. "Elizalde". Josep Feliu. d'emprar-se
bä finalment essent l'Alcttnla
Telbfon
igual
era..
2CT
Velència,
371 C.
en
8
h.
15
m.
noticia,
rebnda
a
Parfs
a
les
onze
La
27.-Domeaech,
a fons per contenir les escome9. "Defrance", Bardebay.
qui el rematà amb el cap. -na
El cert del cas es la manca de preEs Musió.-fill de Barcelona. els
CAECELONA
10. "Seneehal", Frick Ar A partir d'allavors, el joe ses d'OS antics jugadora cepa- dol vespre, tou acollida amb entusiasme
paració
que
ha
reportar
l'abandó
en
Sol pares naturals de Vilaseca (Tarmangué.
anä fent-se d'una duresa anti- nyolistes •
antinallq
que es lento a la nostra terre les pro.
a:una) desconegut dins del ciclisme
II, "Defrance", Vasini.
El palie es retirà satisfet.
patica que treié al match tot
ves sobre carretera. Es indubtable
ati, Os el non campió do Catalunya.
Luden
Des12.
"Sahnson",
l'agradable gust que havia deiCURSES DE CAVALLS
Inc si aqu es tes curses es prodiguessin
a aprendre d'amar en bicicleta 1 es
vaux.
xat al públic en el transcurs de
quelcom mes, fent sovintejar els 150
• ELS RESULTA'FS DE DIUele.:adis a Franca. Allt prengué afi.
de
1 3, "Elizalde", Ferran
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14.

AUTOMOBILS

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Vizcaya.
"Sahnson", Robert Be,
noist.
"Loryk", P. de Satróste,
gui.
"31. A.", Jesús Bat116,
Categoria 750 c/c.
"B. N. C.", Artur Gaston.
"J. B. II.", Josep Boni.
quet.
"Senechal". Palazón.
"Benjamin", Mine. Violette Gouraud Morris.

LA CLASSIFICACIO
L'ordre d'arrilada al final,
ha estat . el següent:

12-15 HP.
es el més BARFIT, RESISTENT
ben FICABAT de tots els automóbits

Ileugers presentats fins avui.

PESSETES 5.750
el model turisme, equipat de compte quil.ffinetres
al tauler. engegador i llum eléctrica,

faalas, lIwn
de ferramentes
r odes amb cércols canviables i joc
111

(egrE el in WM211

Agent per a Cata' t'aya, Ara

1 Balears

PERE CISA ALSINA
Clarís, 98 i 100

BARCELONA

LA RODA

Mg{

111113011H

aconsseguoix definItivament el

Trofeu Armangué
Catecoria de 1100 c. o.
1.

DesNan g ,

h. 13 m. 22 5..

promedi de 86 km. t'ora.
2. Benoist, 4 11. 27 8. pro,
medi 83 km. hora.
3. Satrústerui, 4 h. • 32 ro.
37 s., promedi de 80200 km.

hora.
4. Feliu, 4 h. 51 m. 46 s.
promedig de 75 km. hora.
5. Vizcaya.
6( Delfosse.
7. Bardebay.
8. Vasini.

.

CaLegorla de 750 o. C. '
1. }noniquet, 5 h 9 in. 20 s.

promedi de 70700 km. hora.
2. Mine. Gouraud.

l'encontre.
De l'arbitralge en prengué,
cura En Vela. qui es mostri4
enérgic per tal de suavitzar el
que cada vegada es lela
l
més dur.
Els equipe eren:
Dundee: Tot tinaliam-Browm,
Hilley-Ross. Rankine, CoylrKnow, C(7(wan, Bird, Me Donald
i HoMiday.
Barcelona: • Pie:lizo-Planas,
Snmit ier-Torralba, Estampo r
(despres Piera) i Carulla-Piera (després Cella 1), Martí,
Gràcia, Alcäntara i Sagi.
EL SABADELL BAT L'ESPANYOL PER 2 A t
Diumenge, B la veina dula!.
jugaren aquests (Ins primees
equipe, resultant un conjure (le
molt por interés.
De bell antuvi semblava que
la partida havia d'ésser molt
animada, pera', després la cosa
aula fent-se cada cop mes ensopida.
Per demée, l'Espanol se salvis d'un desastre gràcies en bona part a la magnifica actuacid
d'En Vilarrodona, que deturä
l'imparable.
A la primera part„ el Sabadell
aconse g uí els 5ellS dos gols por
ntiljä d'En Morera i d'En Bertren-t i el de l'E.s.panyol obra
de T.lauger.
Iarhitratge anà a càrrec
d'En Retiran, i els qui mes es
!Miren dels guanyadors l'oren
Bertran, 31ontane i Desvens.
Excel-lent En Vilarrodona, por
l'Espanyol.
L'EUROPA GUANYA AL BADALONA PER 6 A 3
Al camp de l'Europa, i davant
de n2mbrosa concurrencia, es
disputä un interessunt eneon-

oc ,

SOCIETE GENERALE]

( MENGE

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

.

Premi Esperanea. - Nacional. 2,000
pessetes. 900 nictrcs.
"Ponceila" y. a. 3. (50 quilos, Jiménez), d'A. Itarniro, naecuda a casa D.
Barcelona
Premi Rabassada.-De venda. 1,500
pessetes. 1, q00 metres.
Plaça de Catalunya, 20
Reverter" (3000) C. c. (48 .5 quilos. Méndez), de V. i M. de la Cruz.
2.-"Capucine" (3000) (56 q, Jimé•
nez).
Tota mena d'operen; da Bann 1 da Sana
Temor; 1' 42, 2/5.
I'remi Lishun. - Nacional. 17andicap. 2.500 passetes, ofertes per la Peini
DE
1.-'11nruna", y. fi. (02 e. I.exvis) del
rginteatdcnaitsrsdeTetuun.
assouselcsamacamicenrenzonamainumuzzczasigivarritzens
3531•IdiNeldi•NRINONIE111151 LIGENLINNIIIENNIRNEERIZE313C2231CICZNEZ16111311:1921113

Sucursal de

CAIXES

LLOGUER

MANGUE
'Categoria 1110 c. c.
Categoria 150 c. c.

PRIMER, DCVCI1X, sobre Salmson
SEGUN, Benoist, sobre Salmson,

111

PRIMER, Boniquet, snbre J. B. R.
SeGON, Mme. Courand, sobre Benjamin •
•

TOTS
lubrificats amb

•
•

•

011 YACCO

l'únic o ii m i-

N

Pi

neral que substitueix l'oli de reina

ESMORTUIDOR HARTFORD

proveits d'
i de compta revolucions
Agent

Exclusiu

p
1

i

compta-quiláme:res

GAEGER

•

127-129
BARCELONA
r a ncesc Quintana LItiria,
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'LA

Acate 5 de juey th

Camises americanes tGran Moda ' , obertes dalt baix amb dos colls, 12 ptes. Ires per 35 ples,
Camises Esport 4 Colors novetat. amb zefir fi 1 colla i punys cosits, 12 "
"
" 35 .4

E

CONFECCIO I MIDA ESPECIALITAT
• Calçotets Blancs "Classe Extra forma americana curts amb

Camiseria Corbaieria - äneres de PHI- Milgeria
24 - 26.P ORTAFERRISSA-24-26.

PreillisTrPeiscitiper a1 56 :75
50 pPeessiseleessi
Calçotets Fantasia "Colora sòlids" forma americana curts amb pretiasTrpeisqupeere 156`7550 ppees,sseetiees

TELEFON 1574 A.

MOMIO

s

ELS ESPECTACLES
-TEA TRES --

ojo. 3, Estrena sensacional,

Teatre Cómic
Art11, atelana. tarda. n den n'AM
de qualre eran tu:tildo, popular
ando la sotr , 000la candi a e i I neart,
EL REY QUE RABIO
l'utatouet pi Ijilela 41.1"e. 2 ['me.:
se0111. 150; n'aloques les si tres
loo. alitats
. nU, a don (pum- dr 41”11, ro( mat

Testre Català Romea
8 úniques i extraordinäries
funcions, 8. Per l'emitiera

..e.

DIsti,,t

ENRIC BorAs
secundat per valuosos ele.
mentede la companyia de
Romea. Debut, dissabte,
nit. amb la grandiosa obra

sISI de 1.1 ,artiu, la rn II,. m ie, y,
MUJER Y saleta>a
du la !nunca eepanyela . d.

'.‹ Trtomf

Coloro/al

Inle.pre.1.1,111. rre,/.1a/ I,/

,..i., erutado. deeeret non ‚tela 1 optima . .. ,
, , raren i uti al , Jean Morales. Raid ,,l,„
Carcia, velera o Ulula.
instante. ttenoot de la j/111,1re Il• 4
y vio torldel Antonieta Fuentes / del
e,
pl 1111er arlo PrZac•er. Gadlai
not sal
-.3.

t

3

EL FERRER DE TALL
Es

despatsa a comptaduria

••n••

2

tf

2..

7.

Direcció, Artur Serrano

Nit, succes creixent:

3

SERRALLONGA

i Divendres presido, tarda i
nit, grano funcions en honor; j benefiel de la simpa- 2
rica tiple cómica

1

VICTORIA PINEDO

4
/44.944444-9~44-044444~

e

..

Avu i. dimatis, prhern ;ornada do L'homo cense nom, Oteo
la franceseta, La juguesca d'un
mille, La banyera automatice,

e

Temporada d'Istlu 1923

nit, a les deu
i Avui, dimarts,
Estrena

de la comedia en tres Retes,
original de Joan Josep Lo- 1.
recite,
EL MADRIGAL; DE LA
CUMBRE 'X

estrenada per aquesta com. -oo
panyia amb èxit extraoreli- X
flan al teatre Lara ,n;›,
ma temporada d'hivern. Demà, nit, a les deu. Segun
abonament a moda.
▪ El madrigal de la cumbre 1::

* Le despatta a coreptailoria

L'entrernalIat Copleo.

" teatres Triomf 1 Marina

i

.).54444.4444444,84-yeeefee.
3
e , ELDORADO
-•i
Gran companyia de sarsue- Y
la i opereta
zUFF01,1-PE9

N

,• Avui, dimatis, benefici de

Eugenio Zuffoll. 'lauda. no
loi la itincio :, a I•asaig.
general de Mama Felicidad.
▪ Nit, a los den. Poini o lici de
Zuffoll. Estrena de
oe• Eugènia
l'opereta en tres aeles. vl
4
primer dividit en dos quadros. original de Carlos
X Anoto Perliins, música del

Metro,

Mesto , Acevedo,

wir4RIA FELICIDAD
4» Decorat non d'olatta i;
e, Pastor niqufssini vestuari y,
▪ de la rasa l'aguda. Fi de
feota, Couplets per la Zuf.
Donlä,
foll.
diumercs,

Teatre Barcelona

$ Cran Teatre Espanyol
gnu

. .;.,

ennectarles de
da
s'S
IlEAGE5 I AANTPERE
Primera acuno.
ASSUMPCIO CASAL8
e Arnt, nintarts, 6 AA l o ony. Terno
M u les Cinc. Entrada 1 /notara. LAA
pe ..o . in Panera ne
5.
LA TRAGEDIA DE L.OPII
! ;in, a lor deu o Meravellös Ilion ,.̀.;
2 de la nerrael0 enerdeuee en Qua- ,Ä,,
lee atte., 1 seta, quita, us
..'s.
9

e

al.

CLAVE

:
Z

?»
e

Demi, etniecres, /arda .
PETIT 1 PATAtio, H. Ere C.
All, a tutee / e s idle, el ilocer

Z
exit ;

CLAVE

.... 701 Barcelona deerdara pel nRATI 4,'.,*
....

TEATfik: ESVANYOL per aCudrar ,,i

leo grandiosa obra.
.

Afflleet lratre r)

perfumen ata . ‘b

rtament audo P n• t !un, a ,T Ha ,....
lauulecilez IDEAL, del o aro er .08
Sala Pau, 74, I P:afai ltamon, io,

1E.4,44.94,44,4.944444,0„,>144-5-"201-.;
1n11....11

Teatre Victbria
1923
eran esdeveniment teatral
Nit,. a tres quarts de deu
Exil de la colossal
rayen:,

Avui, dimarts, 5 de juay de

EL GRAND RAM...3ND

El rei de la mägica i el mis gran
illusionista. del sigle XX. Pro.
grama estupend, formal, per
tres parto: de rnägtea,
/neme, sessió mística, absurdo
cómics, sorpreses inexplicables,
magnetismo. Manifestacions
del sesperits, etc., ele. Vegeu
els canalla per a mes detalle.
Tots al Victòria a admirar el
/nagic dele nostres dies.

'<rz

oreeee re-r-^,-oeeeseare994-&-x.,e

Gran Te:aire Coma!
-.
Gran Cinema Boherma
ml. ron.
d/I1/31/1//,
4 dlosee pro.trallim1, ////
cOnalplre Que meren ele IleOrm I 1
▪ 1..". entzmLae lleit.,(Cwzd.o
1:;,abl;
▪ A v/II.

'! '

▪ 1 Ii irmanrerns Willtans Ratel/fr; ti
111Iella,a111 I 11.1;111015 Dril:ruta do
la Meren 1 Id% erre' /llore humane:
1 Jorna.la
l'oslInoril:/.6ria serio

airmanza.

Telefon sie A
COLISLU CE ve.RhsTA:rs
de

dru tal lt. L'humo
sonso noto.

›SeCrO4+8+04.844C-Weill~-0

Temperad. 1E23-24

tarda, a (Ins
quarts de cine.
a les

.0+04~1444-O~OrRi~.

o`, penleuloos. La gentil bolla- e3
ea Fina Marta Pujo!. La tamo-

GRAN SALO RE MOCA

4 Avni, dimarts.

Palace Cine

aten. Projeedt«le notables

Plio r tnA nlt

j Cuelo/o I Que wenen els i lean!!;
la InstrtiCilva Marsella: eintereri tiant rIlle/11 /d6a tehltiam Rateliff, t
1 torunda
4 niunt El noae la ni. r r iir nati•
del pirata, per Sandra
e!!lete811011, ene !, linon. Oerard I
1 , 1,:lli. 1.010 ,1S, quatre estrenes:

2 roqui5sona presealacid en

decorat i vestuari.- Dem,
aitneeres, debut de la forinosa
camconetrsia
e
OF. EUA DE Art.11:10/1

,1;,...1:C.TES

Ar1.11, //Mari'. larda I //II: T./ 1
ti:veril/2A ponientes L'entremaliat

• sa tronuto .14.10(te.a Fuji,

Els aplaudas artistes Trio
Plaxats. Grandiós exilas de
la cinatent cariçonettsta
RIA CON ESA
itepelt.Or 1 11511 i DX,A1.1.3Sill.

Una

4

sarsuela dirigida pel gramosissim primer actor
SALVADOR VIDEGAIN

l'uncid per a ;ovni, oltioarts, 5 de
juny 1923. Debut de la rompanyia, Plit, a tres quarts tul den.
3 estrenes. 3. 1, Le zarrileln jo-

cunda en un atte, dividit en i ris
oionolros i ttfl llene, original
de Ferrad Luque, música diits
np,stres ..:mtittlo 1 ','ri, La ve-

nus da Chamberi. 2. La humorada línea en mi arte, ilTs qua dros 1 un radiograma de mati-

nada, original i en prosa d'Antoni Paso i „lose", hosales, música del rnestre Luna, Ojo por

nota mole, Motel modernista,

Raddr.flt le promesa I Ei promete

feko›
•

Antiguo. y reclentee
TOSES, BRONQUITIS
e,cc at m
titei: 0:
u e-iiiiiioersi o .r .:di

t•,?.
. .,5; .
1.

Associacia Musica Camera,
Darrers concerts del pre,fent Curs. Dues magnifiques sessions de trios, a
earree Dllustres

ealliCl

El muslc-hall de les vares
boniques.-mui, a dos quarts
t:rn qualre u a tres quarts de deu
Oil, cinc formidables atraeCiollS1 Marietina els nous de.
buis: Marta Sevilla, Gran Oilcaros, Lou ct Janot, gran miretat roreografiea i la celebre ingenua Blanca de Navarra. Avis:

Telèfon 13781,

Llogo

teerrr.a
tiotee
per

CALÇATS SIMON

LLORET DE gliAn

Liquido a la fabrica mateix les mostres
i calcats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

LLULL, 21

telçal:

u
P6

(ciarrera

e

I Parc)

Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

amb crmstunacid, 1 . 50 pesseles.
Nit, eadires laterals, 2 pessetes. Novn direcció de cuina. Selectas roberls a 6 pessoles. Enluo nicsos esperials. La milior
cuina de [Mari:dona!!

per Bogar a Santa C.n/onla es fe,
nes. A doto minuta de les -Teso
Orlda". Loefal... Portal Xtel.
tIleila 46, aedon. primera.

BEIM
11 Forrü,-P1111311:
Sal', CG@it;i ðel La11, 4-Iii.tiiil
ANUNCIS, RCTUlel. FAÇaM1 1
OBRES

'ESPORTS -

ta: TRERALL8 frlit

••••n•

I
;44eleteee44.44.044.444.44
e44.44144.41144.4644444444-7
florur p filml

Walkyria

A y o!, dimarts, Vint anys
després, eapitol; Car'S hu.
▪ mano, gran drama;
nateliff, El Ilep de la nulot'anya, Que arriben ele
Dijous, estrenes:
Vint anys després, 5 capi.
lud, Carmody el dcsculdat,

e

Ilart;
p"
Ilurn del dia, i olores.

A la

eilk-e-~-11-144.6114.11-0-e-s-Nvel-re

Cinema Princesa
Gran via Layelana
El local más cómodo I fresc,

d imarl s, grandiós programe. El gran film d'interès,

Pensió Lloret

olionat1S, tot ola. a un
It' Cine.. I,ilereseuitu1 parI it ul,,t pdola :t eistella. Argoitie
i Ichazo Vt , 11 n 1 > it Vicente i Palau.
M'ame es jugarä olio a:lre .partit
ib cistella por aplaucTits pelota!' 17l1, Nit. a un quarts d'onze.Colossal pat . lit pilala a eisbilla.
Soto 1 SalsamencH contra Barrenechea 1 Urquldl. Després es
jugara un ..:egoti par Lit 1 eislcqua:

tz

1

7

MOTORS .. it U r

D e,25}
fins a 0000 husies

••n•n••n••••n

DIVERSOS --IURO-PARK
--•

les

- 4/741a cie

G. Alomar

PARC DE MODA
5ellier10111/1.4
r.tra,/r1611,I.
I.1,If
I o n final.
ea PneraUß I adifilrable Rae Frir1.11Quel. To-

bau, 5.
5.

gl 51

1 11 11 11 11 01

ea

en 'lela drd
eut que
nc-ean 'all
enultIOnaiir
aalt.

T

C

.02

DE
LA MORT

SALT

14

i1

5

'50

PARC
L'es p ect , cle mea

1

PISTA DE
GEL

° VENDES AL DETALL'

nou

ESPORT DE MODA
nostIllat
al Gran Casino, anda
rsmerat servel dn Cace - re staurant I salene especials per a
banqueta. Jr1ril-Dand
Verdura. Tots els
olles II resalons
Patinatim: d'II a t
eepeclal pera a 111.
cona: de ti a 8 Atieeid
Te, pettnatge general I Illt;Onsi de la a
t Ce la tüt, patinotge
g eneral, liteem 1 e%•
h/ble16 per la formo.
0 501111 5
professora
MOR, . Else Derliren I
el nOlaBle preresaor
Mr. An gola. Toter les
nits funclonarnent o in
lea at l'accione del
PARC.

'50

ADMINISTRACIO 0 findlirS.1•
ti pe 7, a 7. Muntaner. CO Pre:.

Esiiti ejallis

Al cor de la Cos t a Brea
gra:1 edifted ex-regenl.
turib cenes dispotuble s pf 1
a tannlies. Aigua
uea i abundant que netz
roca al mateis corsept.

higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble sola de cuiro
111

de Caroclone

a mr, ceadicm
hiaranttees
lueteHecierd
complete! .
orp11,
bAfti.F.Le:a

%/les urinärles. Curarid räpida i
va mitjancant aparell especial. Ach-

21 IV ER gi II 01 gl M3 g!

einpreia

gastad"

Premie' de si i P

ttue rELL

Arforw,

- De 12 a 2 t de 4 a 6. l'estros, de 10 a 12 (econüreira. Unió, 20, de 7 a 9.

1,9 les
va.r
do lau;nders de Dartelona. Cefe•iterlaurani de eno
loor tat Irr. Sera/ Per ni Dis•
per dlumenie tiC aconedgel?. uquerta
epetIcIC

Jaume 1, 13. pral. "Tel. 309 7
Cts bert S, A p unan:en:4, tope
setmanals i mcnsuak. Pese:
ala i temporada

att

Ftes. parell

Vista panoramica Gel Gel
Itose.s, Illes Medes 1 C30
de Creul. A minuta de II
casa hi ha una bella »MI
per g banys tate mar. Cele
d'excursions. Per a infore
a l'Administració d'ocio»
diari, de O a id i de 7 a 1

I

131

•

TORRE

Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Final da le; fia:näia;)

4! 3 11 3

11 N

S

I 11

3 11

3 31 3

per vendes. , ame tot confort 1list•
plendort Jaral, ah atores de
Cebona.
Rad a LA PUELICITAT
toso

Eliili[d 1 12s ilfiligfiel

VENDA

[

del Dr. Olrn180, Tiembla rIo Boduene,
nom. ti . 1 er oenire Hospotal t Sant
tener:, omontenele,
Pato,
Eepectele trettements per el guiriMent tapi d de les malaIllor e secretes:
Motete pell Puteta . orasteis. Confulleo ' de g a le 1 de 3 a
eeoeaMira per a empleo;, I olarerl, Plaga
del Sol, O.

Una ' casa a Badalona,
botigsz i dos pisos, mag•
nific pati, prop de glar
a.
de restació. Informa
rre; Salvá, 26, 3-2.

.NELLVElbÜre'At4tu El: FAS-.
URoi_E, G
r • r•

GICLE IlLUSTPAT

')(-)

fa
le

es

ca

vc
e.A

te

Xinxes
l'o narre patentat d'AEVVTifil
entermina ver a sempre. Leit
que ea ven] a prova en el digital A
Dou. Id. De venda: Srs. 60a611 $1(
VirenS Ferrer, Monea', Dallara 1
Cero., Vila l I RUMA Cattivell. E .
priactpals rlroplerles. DopIMA
a ratpu.teio d'ffigtene

OVE fetvenart, ventana Sea
an g uilitrac10 ce/ /legue. o treta:,
eottl it..a), LA PlibLICITAT, nua,'

Lri diurnenges l dies festins els
preus seran: Tardes, entrada

CO
111

‘
7.,/g 7ifrieWeb

Casa amoblah

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL,

re

le

333211333113333333933321Z3333311REID3E3333

Es la reina de les aigües de taula

se

JOAN ROS 61in

PREUS DE SALDO
fabrica de

tu

fi
te
el
fi

Situarid irantineraltia
¿'reas calmOmice

CÁ

bi

temporada

Aisaanemingammuulituzumarnimiluilmais ma kuuezelIZI

co

pi

COSTA 811 HA

< oere3ervado/aTUBERCULDSIS
40
./`•

EDEN

Asalto, 12.-Toh:fon 3332 A.

la

g.:e procura PULMONES ROBUSTOS/

MUSIC-HALLS'
--- CONCERT
• -----

MENJARS A LA CATA
ESPARTERIA. 6-VIDRIERh,

:-In
atauberge

rc

les:

ALFRED CCRTOT
JACQUES THIDAUD
PAU CASALS
Furneeres. din 6 de juny:
SESSio BEETHOVEN
Exclusiva mont per als
el3 ende
ingressats darrerament
sliavien inserir com a
sorts aspirants a comeneament del passat mes de
novembre. Aquelles persones que desitgin ingressar durant el curs
vinent cal, dones. Que
s'apressin a presentar
Por proposta d'aspirant
el inOs acial possible

FONDA SIMON

cATA icos

•

e Crean

Teatre Nou
Companyia de vodevil !frie

CONCERTS

Frontó Principal Palace

tarda i nit, (llama Felicidad,

eeetees-Vad-10-te-e-e.evet->leeia

na.

-

DONES FRIVOLES

•n•n•
A.A.a.seeeeeeee~see.-e-s-cee
<
60dEVII 1

ARIIITOCAA71C

PALAU oa LA ciiiENATOGRAIIA

▪ esdeveniment de la lempo.1: rata. Estrena de la super*, produccid dram5tica, marea

e.

de

R SAA
V111, dimatis, el Inés gran
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nom, primer !libre: Tres set.
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silice conoidal 1 silicatLa Puda de Banyoles. per les seves Sales d'intialacions 1 pulveritzacions, departan:1mi
banys i dutxcs, es de les millors d ' Espanya.
La seva temporada comença el primer de Maig i finell el 31 d'Octubre.
Produeix miraculosou efec es: en les dolencies ‚je la pell, en FescrosfuublIsstm
iteutiivep
e ulosis, en les alecciono cròniques
respiratori. en la litiasi renal, en lsretdte:::
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gitis de earäeter arlritie i dernes manifestacions
l'artril;srne.
Per ato avanosics i mercurialitzato, las aigües de Banyoles sdn situada "La pue
d'Arehena. En tres hores
va de Barcelona a Banyoles, trubent-se
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1 un gat que lambä bufa, original do Ferran Luque, música
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