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LE; naleSto quan san dotes amb csperit e letolt? i atub parara de pretedirnents.
Fi anda, enes cro, 4 resultat- immediat
Pl le el der a 10 3fancomunitat repre.ie sceloats autentice da ferniacia majes"' rol, el patriota ha da perlicifor odie
N
cane en l ea eauestcs batalles.
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0111MICIO CATALANISTA

LES

llEPHACIONSI

LY 122POItt, ANGLES SOBRE LA
tiutadans de Earcalona tindran, el diumcnga vinent,
de fer la pública afirmada catalanista nuz cnigaixen las
us circumstancies de l'hora actual. Quan la guerra crònic
roc torna a entrar en un nou periodo da sang abundosa,
taasadia també crònica do Barcalona accantua els seuss
» de violencia i de salvatgisme, cal que el nostra pobla ce drepaargec, centra el regim dc aubraianió que ea el causant de
rerinoses maluras.
Perca l'afirmació catalanista remes pot ser-se verament pea
aif de les candidaturas d'Acció Catalana. . Aquestes Cérn loa
ues candidaturas de decidida i esencial opaaició al regim
ens Condemna l'Estat eseanyol. Avui aparein ben clara, davant els ulla dels catalans, quin és l'enemic de la !letra
ma, de la p ostra 'libertan de la riostra riquera i d la nostra
Tate sabem el nora d'aquest anemia històric.
',aquella que aseenyalen un Govern cera a enema, deseen
eatscient la puntería. Eis Governs en ele quals hi ha hagut
'strea catalana de qUalsavol color, han rapresantat la anstaitaiMadversió profunda a Catalunna. Els catalana que vulguin
una efectiva afirmació de catalanisina han de rotar integraa les candidaturas del nacionalismo incondicional. que va a
batre, no pas aquest o aguan Govern espanyol, sine, la subí) obligada a un Estat que governa la nostra terca sanee
onaentiment i contra els ideals i els interessos dais seus has.
lía ha qui crida aquets dies: "Deineu-nos o p tar, atie era
feina a cembatre el Goveral" El Geverne A nosaltres
_aorerns de Madrid p a ena interessen, i considerara deltas peras per a la causa catalana la que ea dedica a fer combatre Gos. De tots ele Governs espanyols Catalunya n'ha rebut
es, i no han estat Una excepai6 de la regla aquella que han
ata amb 13 collaboració de política catalana. L'afinnaeier ea.
anesta ha d'Usar substancial. Ha d'anar contra l'Estat i conaten allò que l'encarna. Ha d'ésser una afirmació a plena veu,
snljosa, sense reserves, sense equivoca. I aquesta afirmació
e continguda precisarnent en l'ideari d'Acció Catalana.
Si en les eleeciona del dia 10 triemfaasin a Barcelona lea
sididatures del catalanisme atenuat, ningú no podria dir que
al des una afirmació categòrica de l'idaal català. Ene trobaan amb una repetició dele resultats electorals anteriors, amb
i reiteració de procediments i d'actitaids que en els darrers anys
rodolat de presas pel pendent del descrèdit. No es pot dir
els sostenidors del dogma da l'Espanya gran eignifiquin una
'ció a J'aventura d'Africa, que té per objecte l'aixamplament
territori espanyol i l'ascens de l'Estat dominador en l'eScala
,acional.
Catalunya, adabarida 1 m'errada; set-mea a un regim ecoen virttit del qual da xuclada la nostra ricinesa pels pana1 alame gant sota la doble contribució 't'armella del terrales.
i de la can amara afrkanai odiada pels opressora, mes sorqua mai davant les nostres demandes da justicia; tataludiem, ha de contestar a les agressions i ala menyspreus
'alicata amb una afirmació catalanista franca 1 acentuaNo pat deturar-se a fer triomfar els canclidats d'una tendenque trioMfa fa temps censo cap resultat en l'ordre de lea
ens amb el poder espanyol. Solament la victòria d'Acció
lana significar ee aquests moments dificils 1 foscos la pleafirmaci6 catalanista que pel sau interès i per /a sera digha de fer el nastre poble.
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ffecreteri elcels,ur
lid linqut la Jeseia
', tele trence mal cap comiste ea,, i
‘ttatent, codo veyedo que hi
de,
O eap estar-so Jo fer urerarys
• Cric. a g afo olfree, prcn eadra
lente per cvnt, duma el nzne
lo, esta a que 1i cien', muittplica
i fseti ternero 3 dirideil el que li ce!
4te,,ei de tanlee rnanion oe;ons se
tu ass retultale quo Ce tont mrteftn s ele trua motetoKo encelri
facJeies electores sola mire n
eeconieime.
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ansrs tanta per ceta baldee do
;h e calculad eeterament ele oreo.,
te i • -getaa do l'angla trindteiii6
elee;r8 rectRontr, Ca tintralat
Preettid eleutlfiect lo temperntura
da cada distriete, h* l;zet
1, 4 da renintierna lodiridual
;'t escrutes ereb tWaratecnfle enf oredante politice do todo reFed cim ecalpre,
alto detrae
114,1. I hada aquí que en altero*
el deseable dc descampare lee
Pluts topinades d1 poeta de
'.41see 1 e :Ira a que lo dcu saber
esEfilvd, ende bd qn ullitldt ¡' e'Soll o /atontad que ejem;
f4" ,1 1 sn 44 de un a*, et taa Eh
la Seta rompes no piden ama
lets.
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prluter atrapen he aislo! el
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•

la TrepolVen at(ret eurlelle are lo es
no, fici3 eaudidete
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El) electora, oinG tot e.14Cr ;ata : r.

beba la condiJasura radical, ratean ¡la.
gir ela neme quo ella Ars volgut atacar:
e's noms -/els perk;ce ce.tdilatt
eeiú Cetano.
Le: :A co::FERENCIA
Orgall:ocdo p:r la loverto; Cara.
lantsta del Centre Catahl do Sabadell,
tindra ¡boa diSsa:,to rinenr, dia 9, a dos
quarts de dot del vespre, una eauf e4,atia a earree del soeialisis-aacieuctlisia Ln S'erra i Moret, sota el
tema - .1ocia7i 5 t, catee".

CO2.11.11.VACIÓNS PER
PERDRE
4,Wes no:fres: rus adverleiren
a Sans tienden lene: ceudidatures
Colefora ea les vals he estat suba.
ttluit ti nari
co7dlizt pel
Jennar Comben.
E: traer:, dores, de lo repeticid 1:
fa " jayedeta“ intentada orth la candidatura el:1 dútriere II pretiucial
la qua es deirava nona': el nom del
cmtdidat d'Accid Catalana, d'actor Puig
i Saca.
No col ir ita a TP !, $ de falseo reoultoren 'nsit:14, per tol coro els mate'.
ros tc2ddats regimolistes i radicals
conf atoo per ende:van; la $,IT'3 derrota,
fa quo fan circuir candidoeurcs tem.
binedes antb n0111a ee tondidats d'Arcid Cotaimo renb el pecpsit de a.'
- s o iudividvalricat. A lo BercélanC--tor
• ta el Senyer Aletear he fa Inés fort
ts'enelo cmb el sea ron, Mi jol aeont•
panyedes d'una amable tortera. Ea
roori cite satis de la t'uid Esporliza
de Saus rebeco iota circular en /.1 qual
es t'erotema una candidatura en ..ct qua?
el :cayo, Reis Checar jet ro yti lot
Icrriers:a
sol, sift,; accreton .,of

312M311%
Londres, 7. — flan estat conarrats
rer una companyia de naregr.ci6 ale:afma els p'Isnels d'un trasatlantic gtLanr, de dimensions iguala a les del
"Maiestic", la característica principal
del vial sera l'absneia de xerdeneics.
Estora acelerar per id. motor' Diesset, de 4.*500 HP. cada un, acoblats
als eixes per un no'l si g rerna que ¡prolita ira 55 per cera de la foses tripada.
1:7-1 seve3 dirronsuens ¡eran de ',ca
mrtre; d'eslora, per 32 de: menga 1
13 de puntal, 3 la teva velecitat te71
de 12 1 rnig a 23 nubes. Podra trans.
instar 4.2f>0 asssatzers.—Palin.

SITUACIO PINAWC1EIZA A ALE-

laagregat eamerelal de l'Ambaixaila d'Analaterra aaterlin.
tenaor ThelsalI ha repsentat
un upad sobre la situacia d'Alemana% en 1922 fins a izare,
1923. Al final d'aquesta jaleo:aseda diu que cal ener prddent en expressar una opini
sobro la veritable Situaei5 d'Alernanya a -la fi de 1921.
"La inflada — dila—dominara totes los evalutiona da la
vida pública i privada, 1 la inflació de la fluctuaela i la in,
certitud cOnstants. Aguan er.
Ist de caees es manifiesta partid:lama:mí en les finantea
bliques i sera 'un amar de
prendre - les cetra 1 base per a
unes condesians. El resultas
seria igualment eaganyader
$1 bona premia cm a gula la
valer da deterrainadee accians
sleuaany-s, 1, com a prova,
china el fet tiza 11 d'octubre
da 1022 la valor nominal do
Ins accions do tetes los Cota.
paneles par rociares alemanys
era de 8,001.000 Efures atarling i la valor en Bolea do 132
millons da Multes sterling i que
1'1 de dosembro da 1022 les xifres earrespanents eran da
3.710.000 Iliures aterling I
271,200.000 lliures starling.
Hora podria, cense dubte—
diu el :atacar Thelwal—evaluar bastant exacta/sacra capital del país — barcas, mines, fabriques, propietats rurals, màquines i expressar - ho
dadara o en /Hure eterline;
però allò que més interessa als
craditors d'Alemanya, es la renda veritable preduida per armen
actau i pel cornee- e, i és preciaament aquesta renda veritable
eta s, gaireba complatament
disfressada per la inflada; i
ha paca possibilltat d'un canta
abans que la moneda alemanya
say stabnitzt. Seria palesaraent
impOesil2l e , en lee- condice.ne
actual:, de determinar exacta-

ment quina da la renda en or
pables alera1n7. i cl Gavera, ni Ice erapresea privades
no fan figurar llure entrarles en
er en cap estadística o cap bla na publicat 1, é3 clar q'ire hora
no wat dir a quina taca s6n
converlidria en mares-pastee per
esser publicades. Es eneara
raes imponible d'obtenir informacices sabre el.> beneficio en
er quo no entren al pals.
Aqueets, ni dc cas, art presenten cap interès das del punt
vista de les reparacions,
tal com cap rnitjä no traba han
per copsar-les i que, naturalraent, mai no seran reaciats
voluntärament. Son o - g,Insmenys d'una gran importancia
per la raó que, de la maleixa
manera que els recursos natarals i induatriala d'Alemanya
constitueixen una baso admirable de recoastruccid, do la

maleiaa Manera lambe aqueotes imposicions amagailes

l'ezlranger podrien jugar un
rol impartant en el dessenrotIlament futur d'Alemanya, quan
ele sens nacionals es creuran
en sfluaci6 dt diapelaar-ne lliurament. Tata staloraeia quant
Ilur xifra seria especulada. a.
Cal retardar lambe que e.>
només l'exportadar do preductes alemanys que t6 la faitilitat
d'aquirir el-Mas a l'estranger;
la resta de la poblacia e erapataarla per la llei d'eeLablir - nr.
per bd que de la litt, econaraicantient mala, no do difícil d'esdada ha ettat de vegades tan
capalir-eran. Dernés, la (leprarapida i tan Perla que adhue
et establiments des han trobat ineuficients liura actius en
marca-o n per ter cara a llurs
despeses cOrrents 1 han estas
obligados a reolltzar en part
llurs aalara estrangera. La xifra ordinaria donada a Alomar-ya an els mitjans induStri:ns
Casa reprosentant el valor total
de co que Alemanya pamela a
réstranger en espeetes i en valore, es de 50 milionä de lliurea
aterling., Es pra'oabta que aiza.
nomae representl lea mates que
podrien amar reconagudeä cota
pertanymts a alemanas; cal
amb tot afligir-11i lee sumes dipositades en nora dele particu.
lora i da las Companyles na
alemanyes, prrb 411e sön ,
raalilat, la prepletat partíctirs i d'establiment e alemanas.
3dhue ale!aa n reS hom no arribara probablement sitia a una
atinas quo no dapasaarä
molt 20 0 malaria de -lliures
sterling, cesa que, tomparada
amb ele deutes alernanye, ha
d'ataer considerada Mara.

en

bell mi,» de difusi6 de l'ideal 'socio-

soviètica

KRASSIN
El neent confi ta ". entre Analaterra 1 ele Eavi et s ha portat
altra vtgada a l'eseena polftjea
internacional la Sigues el Eras.
sin, Es nasa d'auest. pCIitiC hübtl
"businessman enainyaa, es ja
universal. Tambe conegut de tot
honi 6s el paper quo Krassin esti, jugant, en el (ley era beLmvisla. Hom sap que ell es qui la
la majar influencia CO tot el quo

es roftreix a l'organitaria practica. do la vida etenbrnica
d'asma Horn cap lamba quo
ell da eran senda do mitjanser
entro els Soviets 1 Anglaterra
en tata els assum pte e que sorgeixen entro ausbd65 raían. P t' ah poc el que hOM ter) do la
sea% pereoualitea t , de la seva
histbria anterior a l'epoca do
la revelució roja. L'opiata eu' campat quasi excluropea abs
stvamont dels raes "visibles" ropresentante del balxevisme, de
Lenin, de Trotzisi, de taitaerin,
tot l'hilares per un lloMd quo
la majnrla solarnent el considera's cam un esport "anexionat"
pela be:aca tases, fou sempre
molt 1im1tat.
Ea cert que Erassin pot conaiderar-se cera un arpara pena
solatnant en el tentlt que ala
son estudia especials iban
preparat per a les funden que
esta realitzant actualments Durant la Sea jonantut va estudiar
tecnologia a l'Institut da Potra.
grad. Desprds va treballar uns
quanta anys caro anginyar a diverses citats del Cautas, acososeguint que se'l nomenés
tor d'una societat
Tarnbe va treballar cono a tecnie a les grana fabrique de Sierpes i dr Scaukerts a Berlfn.
Allí el seu talent cridä la atencia general Sabana gua l'enginyer rus fou nomenat (un any
aproximadament abans d'eselaelatar guerra). represen.
lant per BlleSia do la dita empresa alernanva. Aivf 'tones, !es
ocupacions profana:mala han
preparat Krassin per /a aova actuara; d'avui, ila passat per AStud!u- metòdics, ha tingut ocasia ele cOnt:Ixer l'economia prä,.tica en el seu paia i a l'estran-

ger. Era un ezpert. En expert
artrat de tats els recuraas da

la cava pi-atestó.
Però no era Solament un Capera Str:a erroni de creuro que
Krassin no s'ha eonvertit al
boixevirinse sine, desoras.cle
v,ctbria de !a revolució roja. Ls
s e va artuariú revolucionaria
da • a da la sa y a joventut tre s. tud ' ant, ja lela propagando socialista entre ob . seus ennmanrs
par als eue traduia les obres da
Marx 1 Engels. Aquesta apeen
obra en el Mime de la 8eVa vida
un capital martirolügie, no gaire estero rer t arnent, i dentara seit segurament d'accents de
gran valentía; el jo y o amagan
clista, l'actuaci6 del oual havia
estat descoberta per la policia,

fou deportat a la eiutut do

laresnayarsk, de la qual ell provenia. Pera ni les neVCS Ocupadens prafessieinals ni els diaguatas de la vida de propagandista revalueianari nervingueren a allunyar g rasAin del u ecialismc. Es un detail earaete.
risita quo a Pany I0t quan al
parta setialista ras s'havia d:idit en bolnevet ca hytas.imi
listeS') i menravAtes (mtnimalittet';. lerasin as deelara pa r-

belx-e..134*; tr e hallaven por sostenir la guerra! En aqUesta
na dc la vida de Krassin trobetn
un altro epleodi jntorereant. Pel
fehrer de 1917 eaelata la prime,
ro reta/ lució ratea . El ranflicte
entre els industrials i el t obrers
saguclileà immediatament. Diverses dalegacions deis industiq uis es ritrigiren als ministres
demanant.ios ajut contra el
moviment obrer. Entro aquests

delegats tambe s'hi trobava
Krasin! Es curias. 1 molt canea
toristic. De sodur ene censo

el l'atirantes' de 1917-1918 la
fisonomia espiritual do l'emirnent sovietic, seria incompleta. Els vaya da guerra
tragueren a llum els elements
del tau earacter QUA restaven
lateas, pera estretament units
al cOnjunt da la sena persona/Cal original i templen. Orä,
cies a aquestes auto-revelaclons involuntäriea, Ermita
so'ns n1ostra com borne capa;
de saerifiei. pera incapae d'atandar per complet el seu interbs
arara, cono un heme quo baIla
e.ntre l'autopia i la realitat. En
aquest trét enancasl del g en ca Meter es traba reaurament el
veritable origen de la nova pce,
Mica aconbrnica que Kratstn
inicia a flussia ara fa dos aloya.
Tadeu Palpar,
Crticbvla.

Full de dietari
rOCele16.1•S

dies abates d'esser cridat per
la Cerera a formar mini5teri, Stanley
Daldniu havia dit en la sobretaula
d'un amorrar a la Cambra dcls Comuna:
cneu somni is de llamar al
ami Worceaterbire per Ilegir-hi ¡librea i criar-hi poree.
No podcm negar que aquest sona.
ni, baidament xoqui amb els prejudida que ens fan avorrible la cris
deis porte, Ceuta un tempera:neta
aludest, equilibrat i simpitic.
Crac que pasearan segles i segles
atetes que un patina eepanyol, despees d'havcr saldat un pres:upost
amb superivit, pugui ler una dacioració semblant. N,,saltrea ja no ens
tn assabentarem per la rad paleta
que ja farem malvas. Els mostees
SuccessOrs lampee perritas tindran la
son de no erguir la política madrilenya =ab la minuciositat ultra-provinciana amb qu t la segueixcn bona
part del; catalans
majoria deis diputats espanyols
no sts bibliófils. Es evident. Llur
curiesitat recta euficientment satisjeta arob la produed6 pornogràfica
que es desenrotIla ufantaament sota
llur paternal protecció.
La dita que el Ilegir la perdre
rceedurr, molts diputats a COrts
l'han träduida cn aquesta altra: "cl
Ileglr la perdre el governar".
Fou Sagasta qui declara en ple
Parlament que d'enea que acaba !a
carrera na havia descl6s un Ilibre?
Dones ea probable que Sagasta no
va pensar mal, crin Stanley
en retirar-ce a un ¡Inc. diacret per
liegir cls elaesies. Quant a la cria do
perca, deaprea d'haver regit tants
arys un grup parlamentad ei segur
que no l'abelliria pire.

Caries Soldevila

O

tidari deis primers i uns quants
saya mes tara treee p ta un !loe
al Comité central d'aquest partía
Sernbla que solament durant
la guerra Erasein s'allunyà una
ralea del södalisme.En aquesta
apera el repreeentant de Sirmens sembla :lemas prentripat
polo aesumptes industriale. Era.
rerevp) 'savia perdut la tri en
el aoMaliame, que ea n1aste5va
ineapae de contrarestar la guerra, Sigui cena sarigni, el ans
as que la seva aetuaela rn el:
primera anas de la gUerra tau
Impregnada d'un ¿rana militarisita 1 do una Ildallat adata
01 regim Isar:sta. En 101a
1015 l'actual min1Stre balanvista propasa al ministre do la
Auerra d'alesheres la transfarmarea de leo fabriques de tiesuras en fabriques de munidone . rt sets projectrs tun l'era
accapiat. Pera Nrasein na r e
aove idea. Fati la ola-nuciaol
latea prieraidii a la tala (lelo
alunielpla. 1 aquesta vagada
propasici6 tingua Uta alta
dance, les fibrIquee dirtgleles
per u nbolievista o patear ea-*

"a TEROISHOriiiilili'l
Croguérens quia un emir do
transeripeia fria titular al
"Sol", de Madrid, la ba y a informada barcalonina, "El terrorismo eatalan". L'error de
transeripeiA, per°, va esclavaUint permanent. Estera convoco(sute que quan el col-loza (sepa-

nyol s'adonara de la indelicadesa que aquesta redaacia suP eso ) la aubsteuira tot eeguit.
Car na endevina halls la poeeip ailas que quan una orzaraisneler nacional catalana catendril les Cstädistiques — len urgental—de les lates i unalifetee,
deis agressars i dels agredits,
dele aensals i do llur procedanata, etc., la reducid. del Mol
haurá d'asee ben
Muestra "gentilesa' da rampialada per la d'un setraanari
grafta també espanyal, el gua l
ensapcala una informada de
l'Exposlcial del atable, da :ron'.
juiett, LA ACTIVIDAD Cenamolan i la dele esdnveniment a
tragles derauteta darrere dita
EL TERRORI85f0 CÁTALAN,
re una bolla m'a y a da "hermandad"; no us sainblaa

EL
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Tet d'una a'aixaca ah vantijal
lleuger que hauria d'eacisar

acres arareis al matailt 'vegc.
nras cantrast de la eoreparacn5

els arbres i els parterres, 3 no

amb el de Longehamps. Adhue
en comparar-4e amar ele de pe r
es viles; lin g i tat compa--ti

abatata no aireas sitia maltaires
cians: L e e vernedes, les flors,
l'harbei i els rail:101s, protesten.
crece uns eandemnats de la pol-

s•agasera exagerada qua s'ha al.
tat, talment com si un obús
deis de callbre sita metres ha.
ves eselatat al mig del pameig
do les rnagnalits. 1 ami) la poisaguera hiperbedica s'enlairen
bocins de diera vetee, manyoes
de caballa lema, fulles seques,
palla, ploraistall, bolseo, brossa
1 ungles de diablo. Els parterres acabara de regar, rejovealts per un mamara, resten
aelaparats sota aqueas, horrabla entelament. tan franceeos
que ban anal, a vetare qua cosa
era el para de Barcelona, se'n
tarnen He i fregant-te ()tafia
ciosament els una 1 tot excla.
manta "Sale paysla
L'a zafar entre test elama al
cal, premié el seu carro no pet
cerrar arel pedregär que La esdevingut el cami nodal. En paata próstata de no poder penar
parqué la Pira do Mostre3 encera to ha volgut lat ente les
tanques que reduelxedl els jardilas, pelas en si, i ja abana escepats pel pare d'atractions,
Amb actuaste@ trnpreselons
entren al Paro da la Ciutadella
per qualenvulga d'aquella& portes que porten un xavaeanfasins
retal Iluminas sense ilums, tot
rovellat i espellifat. Arreu tro.
barcia brutitia 1 desidia: installacions zoolagiques o Dotänique3 masa enemplars: la gavia, ¡aquàrium, el recipient,
bulle; inatallactens genarlques,
cona l'hivernable, clos ; installaciana poltascift, ravellades,
despintadee; fonts tehaustea,
llacs pestilents. No intenteu
pas pujar a la ridfeula muntanyola do Moraserrat, perque
ultra für un super ridleut
us enfangarieu 4o la més ¡amable manera; ne volgueu pas vig ilar la enriada zoolaglea, eada die ales mísera, porqué patirteu d'esperle; ne tineuassiu
pas la pensada de recórrer les
grutes, parcela les trobareu
tancades ì barrades, o tan pes.
tilentrnent enfangadas o o in

aquella niuntaneals do catara.
El millar sera que mai U s passt
pel cap do fer un tomb per
aguan indret d'arbargiment
qua llamea d'amar d'esbargimtnt. Cl millor seria que
l'ajuntament tarsana el Pare
1 no cómprenselas la ciutat amb
aludl espectado do miseria,
aquella especie do para que el
P,aeclecker rema-sana com un
dele ameos atractius do Barcelona.
Per riuh no es rega continuament aquell Paro? Por gise
hi ha mai sorra ni bons paviments? Per qua no es repinta el
ecu fustam i la seis ferramenta
tal i tant freqüentruent cotas
sehauria de pintar? Por cine no
lii tia vigilancia? Per asia elss
jardiners i netcjadors no hi
treballen constantmont? Per
(vi:, la aollecria zoológica i lea
cantarinas böttaiques i als
aten; Museus d . :lanaria Natural 110 estan ben endreeats; ni
progressen? Per gua na II; ha
aquarlums? Per quä no le La
confort de cap mena? Per qua
no as resol la comunietteid i
acondicienamant d'aquell tros
raeravellas que era la Seceia
Marttima?
No volguem fer-nos
nn allarguern ras el rengle de
perqub i contestem-loa teta
d'una vagado. Tot ale) tan Irritant pasea per gaesiveria. Persas() el tenir un Parc acandieionat (tiesta molts dinero, ¡
aquí a Ilaraelona tot ha d'aseer
tat ha dieser miserable
i t'arriada. pea aquel:u mates_
sa raa es feu ja de bell etincipi cl Poro esquila i amb material:, dais M A S barata. Quan
Barcelona PS tela al g en ParC, cl
feia no pas per necesita!, de
tenir-la, ciad perqua Marsella
en canstruia un. Pera Marsella,
(un ea una riutat mas patita 1
l'ates rica que Barcelona, feia
ei Pare de Langthanspe, que Pa
grandl a e, 1 nie montirarntals, bella i da preu, i lela
el riendas Prado, Al et'sßfot, (Jets
QUa l S PI noalra Para ea un pobrtta cosa. I N'ar pen: el con.
remeta i i no el des.
euidava itj co rl aaas calamita? ras do la guerra, mentre que
nasaltras cri plena i rerelyinee
rau, hi data:latan entrar l'eiaaadalda Para d'atracctona t la
l'arana do Mostres, i Pampa.
brida i nabandan t veril amb i n.
coneenmeia de barba'', — por
asalaria, per a estalviar.
La rómpamela entre ola m'Alees paree i els do l'estranger,

rant-lo arnb els de lea Wats espanyolos. No tan ecds Madrid
cris anemia &emplea de grato i
amoroaa cura deis nombresea
parre i jardins que poSseeik:
les mes pobres eapitals de pra.
rinda esas poden datar Illeone
de pradiga i temible cuma de
iardins. Visiteu ele jterellrits de
.ralladalid, els pelas jarditie de
Burgos, ett., 1 arreo us es t acaran per cOntant, el ts hörtiblei
jardins barcelonina.
Pet alza datara que eal taaa
tancar el Pare de la Ciutadella
que te pee obrir.lo Imprudenta
ment cem una &dada de bate
bärie. Si la chstat vol &atable
en jardineria l'ocenenala ¡sea
majar amb el liatament 1
narres :era meter,
donea, aprontar l'ecabla de
Matar aqUesta doe acalla etie.ä,
eola escopetada. Tinqueadas
aquesta Maableta del Pato do
la Clutadella!
Joan

Converses filológiques
••••••••••n•n••nn•

Els go ot3 termine en el o

(Ea.: despser, llcb raig) es dirideixen en tres categories ?eons que, en
les altres fOrMea del Mitin rttot
cci els altres mota de la a gua familia,
davant vocal, aquell o perestelai
(despoixor), es teebi carndat en tj
(lletja, lletjor) o es trobl canviat en j
(Pers, rejera t ts wats de la primera
talegada s'asedien amb ex 1 eis de
les ¡tires duo amb ig o e. D'ad que
es digui, ea tramar de reatogtafn
del ea te en fi de paraula:
despear, estobctr, ete., mine es olla
despoixer, ettabetrer, etc., perb s'eserina Me, cer.?1, etc, penara es die
llalla, ¡atajar, ate., i s'esedura
tulg, etc., pertp.A es diu roja, falle,
etntert.
Aquesta tvglo, perb, de por ames:
als barcelonin g , ui comunament con.
fonen i Le, donant a ambdds di-grado la prominda Le. re manera que
no pode-lene psi finar reatogratia d'un
inet tcrminat en el eS ex, si no tontera
altre enitji. que la pronúncia bire-

lönhsa

seas derivan,. El que en

bareelOni es digui safercr yen os de,
dones, cap rió p:rmiè no pugnem eseriure eafareil, i !lavare, define d'aquest, safaretget.
El problema de 30fareig ens at pertat a aesenyalar un fet de la prontatia barcelonina, un cae doPitrarnent
del harceloni. 1 no tal dir ue caldria
combatre'l esiorçan g -nos a Osase ab
ellgrais tj i tg el so sortee que tenen
en altrcs parlare, ben distint del so
sord que representen els digrafs ts i ig
3 inal.

p. Fabear
o

l EI avió esoauyo, a nigua
Parí', 7. — Comuniquen dran a
"Le fauna:" que l'hidreavia snihttsr
espanyol núm. 13 que anava en SiseeciS a ealgui a raigua. El
pian Jeroni i el meanic Pellero han
solert considerabke ferides essent re.
eoitts pel guisen pesquer franois "Las
Trcis Freres".—Havas.

La

situació a Europa

Ha acabas :a canferanola
franco-belga de Bruseekles. La
nota oficial he molt °tameme para diu que a'ha deeldn, abano
de l'examen de lee proposteIons
&amantes augmentar la premió
per tal do decidir a Alemanya a
«mutar eis seus compromisos.
Se sap a mas a mas que la
decisió franoo-bolga is do no
examinar les proposielons del
laelch fina que oessi la resistanola peesiva a les entona ocupadon.
Per altra banda, sembla que
les proposIclons alemanyes,
contra el que es dala, no donen
;teas ni assenyalen garantice,
tina quo demanen la ImmedIata
camella d'una conferencia Internacional per deoldlr unes I al.
tres.
Mentrestant, a la Ruhr •uga
menta el descontent cbrea per.
qua els industrials no hen colasplan els compromisos contrata,
I eta comunistas to n'aprofiten.
Eba francesas han ocupat
nous oatablImente Krupa perqua ele d'Estiben no han pagat
lea contribucions anudes.
La Conferencia de Lausana
continua estaelorada. lis allats
ce propasan de ?orlar el* turca
a deeldtr-90 per un el o per un
no definitlu.
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VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA D BARCELONA I
NO ESTAR ENCARA INU.OSOS
A LA COTITZAC/O OFICIAL
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El prei' mur E g ie de
EI
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cumere,

vapor "IDP.krabrii", de la

COrapany;a sorielica de
gati4 en la Bältita .ha fet ei
primer viatze sota el pav,,I1,:.
Ez ovies
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en les u.c.es
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.

. t•

R AFE L

II E PUIG 1
Ei

(1 IIfi A

MORT

ha vent rehit e l s S git3 Sarments i eli Auxilis Espir i tuals
(A.
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C. Si.

La seva germa na politica
Maria Sicars, vídua d'Heras; nebots, .Anna, H.
s, V. p., Enric S.
(alasents), Josefina i Manuel; nebot politic Ramon Par; cocine
i parents tots participen a llurs antics i cuneguts tan dolorosa pèrdua i els demanen
que preguin per la se va itnima i se lers-eixin concórrer a la casa mortui, ria. asini, a'
ucompanyar el cadàver a la sera darrera estada.
les onze del mati, p
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'0e de G',rona 1115 diguat coricedir 5o clics d':naiulg a•ncla, cn a forma dc costura.
1.'1111. Sr.
Di n& a
benyor ‘72Fit l'agrade,/ impresfe vevelui,le
.
i;i/W-7»
4
la f,150 drI s-er::„-or aml(aizadnr Ii
. Y:1.;
04,
(4e41-l'a a la ('os -Ira. c:s
P.U2 rurrza•
havla luerfis .7 I.1, •••••••rmarmurralenbawnerms.amomeerm.ormasenne•Kramomme
e:s
al va; OC tepree,u.
ta , it d'Italia duran!: cl sAt sei' ro a
Camb ..a aprov,I
Larerltina i
rebats ara;•
nrat.•ix la Com'e., 41 Aranzell:ria r,11C.1
1.-0
Colee ?Mea
Els Pomells de
171252 de la celenia
i c/ •ans: • uerahro,s obkerradcms taran:la:1e,
Ea rizt3ut de deal ,.
•ncaen`ada ,
y38 CIS
(753115 al projeete d'forlex-repertori per
foven
da,act la J'Iota
Mercal de hui
1,1 CAlle;:i 1/2,11,;::
:3:Dzia1z.1.1
haptierniió do l'Avz.• nzel (17' Cl i nl•
d'Ageats le Canvi i Par:a i ,7c
Le, poqum• operacion,, realltzades du.
s
e n-vr Ara:e:fl e tas d on:, a Cnrei- U -e eliettrurn de la
Et Paancll de Jcventat "Nava AL,EOrs3 Oficial de Cr . m e rq .11
l2
a init . rtenr: , 7• en e:1 trelr:s
cii EeanealUra Metiezt ¡ei gravamen Laos ia p:,,seda tetmana n 1,00 fez bada" ha ingress-st la Caixa de Pos.per la Delega,-14 de Firtalv-.., o la pre .;u-•s fan 1, ,, erl al tniiijir . .c del unnSinns, arnh detti
Parelie, de
Eitats 1:Dito variar els pretil de les avellanes
illlf . ?sat a l'entrada
(25 da NtIrcla anbra els• o e afi e nle ve- trt .n .• •.;
i a! propesil
la Mana de ;0(J 7511ete,, racollidef p•r
l'nuel de la regalè,tia.
l e :o: Denle Anx,rticzahle
.re..
•.(0 ta)31. CO iguale( entitgarions,
•-- -blr übre7.
II pomelliStes.
5;'n;frovarra, fuultoen r,
etr.; s td de 1517 0ria A n• -•...1,..e 4
haveru•Vf nl;uua demanda en gualifato
1,.. , 1,5" , 011.! de la raeAquesta reciptacie dOna idea d.-.1
113 7S1 al Ss3, 154.795. •21):'::',1 4
(5115"
. r.;
le. Juiva dz! nrt N*;;:alli
será aquesta fu;cripció >i 1010. el. 1-,,)juljits i ett•es
313722 al 34 3:S , ;32S; Delire Anw , it. ter heber e r S RS I i ,'11,1,1
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mellistes portn
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talle al 5 p u r IM einnj,1 • 105 7 ,Z...
car-re
Artaers•r•sa.
entusiasme (; :10 ('1' ch "Nos a Aubada-.
• • •
,,, y•f; ¡
eta A p dx , rna 104054 i
S'essc; , rech
C.'a:-.Yara de 1,s res".
Tenim noticie, 'l atta. , Pornells
All;r parliren cap a Valladólid els
f(4: ,¡rie B. números 2391; ttS
11,21; pra0j, :11[1 prop
aquests dies Í 37111 r:11/C5,1 a /7 Caixa
ser,2.iors En David Ferrer i En Barda impedida previsionaha,nt la Erra nktrr:
en vis'a (le le,
Obsequi
de
de tot c.1 recaptat. sanea que alx;.., signitorneu Amcngual, president de la Cotegoztieeió ea eompliment i srtectesi que
ru
p.ats Ce
fiqui que hakin acaba: la ja que
cl e -nadie 530 el Codi
York i hIlainna ri uent
sainelt3 ral: ele, de Coutr;bucior.> i imp,Dst.,Ds
•
tot, penen seguir treballant per al Pade
Comerc
5
Cambra
la
S-oc
.=ecretari
e
t
t
De no rebre l e confirme:5 .‘ieEelal
prn(ed,W ‘
r. :(;•
p a sor,. st, .
cenó, com aiiii ho erpora el PatreNa y egació d'aquesta ciutat, respectinue.AarZa auullada a n- . 11 ,,rt dend n/.-ia
r-re
!a
natze.
de
prendre
amb
lobjecte
canten!,
diatre el terne d'un me-i.
da rasr.0,, r,!
miel.. 'e
g A R50, 1ü 5 7
dc1.., ;•.!llt.,..:•,; (.111 2:!, 5,1 :•21.• part a l'Assenablea de toles les Cd:71.
ANIVERSAEI DEI. POME1,I. DE
breo del regne que ha d'inaugurar-se
mulat 1'11 ,111,a:sedar i
p
rel
I
JOVENTUT "1::;P1C01.AIIIES 1)157.'
.....T.spanya a Wai'n'n,(;:an I el cha 1 de l'actual a l'esmernada
ciutat.
kipment d3 belensió
a 11 is.2.1a davaut
(;v
;rrr6.4
CAMT• DE 31AFITA"
teldes que s'han de tractar e/1
Contra remesa de 23 etieerts r: e la peehl›lenela en
El riv.!at d e primera lestäivia d'O.
els segiient(.:
dita Assemblea
Diumenge
Pomeil
quetes
de
les
que
van
511Jetontut
Ció
de
111:.
'll'eS
tan
inJuollflen.10s.
Juala
a
aprieta
tense atrizeuta
1.-Problema dcl
"E spigolaires del Caa
lm de Maria" fas
gattxades en el pot de la
La Conibra lelfintä el 053/ 1'? mine:
e al del Collagl d'Aga.nts de Convi i
1I.-liteorganitració de scrveis
ra la sera resta ehanisen,ari.
Perra i de la Eme,/ Ofi e ial dt Ccm-re tre de irnar.res mal, nimia de la pu. l'Estat per fer economies i obtenir
Farina Lacteada Nestli, es
Al matl, a ley vult, misie a l'e•glö•
.1,-Lt que 1.a r-leis
blieaci6
e 'se a aterdat haleam . nt le l•Si.Erei7,
replara una preciosa nina
de les funcione el rendiment útil inola
parroquial le Saut l'ere de :es niel.
trarseports
140. dispensable.
ata l'imp o st
d s lš talo ele! Deute taunicipef de Bar..
1
un
loan
numeral
per
al
•
emlFs4
ni;:aeeóir
talg e te. retatra quo baria re: 111 e.:1:11•
111.-Problerr.a de la desigualiat
A lee quatre de la tarda al ostra
s.orteig d'una nina de gran
iUsiStelltin^11 t. Per 11 e.s.7.55a...0,...5.
e 131871.
pa.
Oittn P (Mcrraders. 3e: 4(1)
tornany.
Aquest
sorieig
s'oInspecció.
de
la
1V. L‘Problema
trird1• a. seta el eeeüent programa:
lidi' il'''1Wdia (1,3 1'„
fectuarä entre cada cent
V.--Rciorma de la Contribució
1.-Paid2meot per lo ,faruisella Na
la, Ras
Nas I Orelles. Consulta tid d'Indfistria i Comer.
Gola,
pa rt ic ipan t s.
Matia
Törre4.
prebidenta
Poruell.
de les Flors, 4, primer
an
de 12 a 2.
VI. - Iteiorma de la ContribuciO
2 • G. Consulta ecnneica
Les etiquetes poden
2.-Reelial de rOfbiAS.
3.--Caueoueta arnb :catos pe r la nepresentar-se 3. les ofimaes
N'll. - Reforma de l'Impost
on :fiarla Tan).
de la SOCIETAT NEETLE,
Timbre.
4. - RepreeetatuiS de lat .axedia StaBALNEARI ViCNY
l'Impoet de
Grarivia Layetana, ',I, BarVIII.-Reforma
011,11(9 en tres celes I ea prosa de N'_0,.
CALDES DE ?+1.n LAVLLLA ( p aovrNut Dli CiErIONA)
Trampii,rts.
celona.
pe:as
Mestreo "La y:canta:la'.
TEMPORADA: de primer de al aig a 30 d'octubre
1 N.-Reforma dels altres tribute
Maia!tles del aparen digestiu,- Artritisme en sea múltiples
que afecten les dasies mercantil, i
$e2et: ;toa
a Hamburg. i carregat sa! Eupa f oria. El "Dekabri!i" ib el
primer var• or .S.OviIfd que 111
pasrat per Gibraltar.

Mercats

tut

a

5,2

J. de Llobet

GRAN

CAVIA

manIfestacieno. Diabetla• Glucoeúria
Establiment de primer iordre, voital de frondosos pares. Ilabitacions grans, eórncides i ventilados. Meniadors i cate grandiosos. Salons esp1Muli1s i elegants, per a testes i atraccions.
Capella mol formosa. 11.1urninació cUctrica. Carap per Atennie altres deports . Garatge. Telbton;
, AD3IINISTRACIO: RAMBLA DE LES . FLORS, 18, ENTRESOL

......... . .............
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COutpte
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gestion4 rüalizadrrs 1:55.
ell 015 5 e 01 e 0 3 vite•presi
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eerparaciG N'Antual
i En Je,
Ara/enteras en retadi, 0.511 la vaga
trancports tnn :•an
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publies urlians i a0,010 • 's in•euts
cats per posar terno a la ortuaci4 que
lia 7..at l',/n
r ,:nt ada e n ga
Itoreele•
na O rwe atenuar a:aterro
sens efe,.
te s . re f•idnl-se esp e• iniment a Eassia•
ficia a una atreviste atril, rl betly(r
delega( del Trcbali, a una r .01114 cn el
Gorern rivn eci e brada
di2 19 ¡fe
izaba proppa •sal i a una akra
trae.
lar del ‚'25705 d'henal en efe teebaps
d e l port. La corporariö autora les
esTeentalles ge• tions i dalibera
fuera quant e l'esta t
Dare,fona i
relavaracut dels atributo de l'al:poi:v.
met 1011 iliurar telegraal d que es 5,
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Cha y es i C,a, S, en Cfa.
BANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
Telefons 1 23 0-123 1 A •

1.-Lo eatz'selia Na Masia Cliatt
azieultzarà la testa amb (un>
posicions de plano.
2.-Il lepresurarl .:, de :a direrzida .m'
Inedia en dat aeleS 1 Fa protu d'Ea

Ectupe.0 Creubet "rers i 9:o154".,

-Sant el asui 5 Sant SIbOnIl, mari Robcrt, coniessor.
•
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/*
de 8, I dinar a l'americana, is
9 a 11.
Els cates LA PORTORRIQUEÑA són ets mes lins i
Plaea del Bol/bucees 1 No0411, 25.

MONTAÑA
negr e , 0 . 15 amp. litre
C.cllers ARNO & MARISTANY
Durant cl passat mcs de maig, en
(.1 Consultori midic quirúrgic. que SOS'
té la Secció Permanenz de Sccor3
tus del Centre Autonomista te Dcp:aclents del Comerç i do la Indústria,
han efectuat les següents visites:
Medicina i Cirurgia, 577; Na', gola i
orelles, 1081 Sistema nerciós, Viee
respiratóries, 26; Oculi:ta. 135;
parts i gitecolagia, 45; Dentista,
72. i Pedicura. n5.
L25 quale fan un total de 996 1:31.:
tes.
•
sl i hi han efectuat també ne recarellxcrner.f, da 500,1, cls quals de:irgen i0l75e5537 3 l'e:me:nade .i czc..S .

CARTUJANO
rullä
C41:et' s ARNO & MARISTANY
11v: 5 . divcr.dres a les de-a de la vet•
(la. en Cl Centro C2.•
talucya, r 1 o:furor EI ,10,19
centinuar1, la teca coniuér.c ..a sot,,J
sobre la tonta (1,

JOIES V1LANO V A UN10,6
jo,ep Feliu. de 20 anys, clgue d'un
trauma de Sala Andreu. Al sii.rszaCan del dtstriete II se li apreziaren lint. •
e4coriacions a la ietzió erClpil al i a
commociO cerebral. dc pro-

nöstic greu.
NI' prevenir-vos d'infeeeionS, desinfeCteu anib

Per a &mi. di s sabte. a U. . e'a.
nuncla a! trcatre Tiroti heittreiia de
l'opereta en dos actes. dividits en tres
quadros i un prò l eg, "Las mariscalas',
última producció del mestre Rafe! Ca•
L'ale.„..at cOmpasitor de "El
mis de las hadas' ha eicrit per a "Las
mar:lea:as" tea partitura ins.piradis•
5:1111. esmaltada teta eila tie Inä;:za
i ,g„er.•,zlnarr.t7:.

rktra chaquesta nora apera.
deguda a la ploma del preste
culte itterat Bit Jeafeta Te:lace/1m concebut un fiare: de gran intri
d'enlació i originalitat.
La interprotacie dets princt;isp
pers de l'obra anirà a t'arraz dtlis.
(test primera tiple sanyora Rost7.11
joce i aplaudit barion Joeep
Llaret i dele notaVes actors
ßlester i Ricard Fuente:.
Cattelis, el fannis escenlgraf
là, ha pintat per a "Las marisalf
unce magnifiques decoracions ciare
daran pcderosornen: Tas
la tastrcria dele senyare Pon G.mans, ha 'canjee:3,mm un vesttuti
cosissirm, qua acredita tan iraportCara.

L'aßtrena de Las triariscialas*
mot és:er arr esdeveniment.
CIintwee Lcs mala
JI
Pasta "f0aqUelte.

)00

NEVERE
i geladares de les miii .':e rer.
ques. Palles g etc. LOreno (ins. Rambla Flors, 30.
Al "Centre de Naturals de Tri.
ragona i la seva divomg,
dfa 10 del correüt, a les anze del nt
tl, 11.7n.:(:1 una conferacia per add
E; la Jtmla directiva. el sea prekirl
En Joaguint nerdens, sobre la ino.
111 115: 0 1 nenef “,;$ que per a la caa

ca da Tarragona representa el
ria grar.celi.
soase dc partan

Indio Alsz

'SI ¡tapete do. fuma o ad.
tatdc a !a milquitta Vieter la 9
ristaln i Cia.-Laplana O Cia

'
A la secretaria de la Ca:
Cole.,a,as Escolars i amb
Patronat Iniantil silaS tete. Or.
titats deis senyers conne el GN:l
Raid Moran.), Marian Planas . ulg;
7 15 Bo5ir
ques de Balanzó, 1 57.112
Joan Matee, Joan W B.N.
Bat11.3 i Angel Eatliä.
Ha sertit el
"Bulleti del
cornil ol segJssnt sumar.:
Ideals elevais. Del pasar a la Ilistäria.
Joaquim Airau Palam
"mblea de mestres 53cionape.
de Catalunia a Girona,
. - V'dks
" se ll Gonli; Ormui it.
escolar: Exercicis mdit"
de lectura de notas VIII) c:
Pt.'
provaciú de les criado,
E:adi Rel';"
lee, Noticies brous.
--ose
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DE RUSSIA
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rg4"1'!''"a
illniació linee

til C011IONCia h'311COleigi 118Cii1911 110 elimillar ics

m129)2911188

ullallps lillS qe cessi

/ItlslagfOeSs y.- Comuniquen de 1•
azas que ha otorregut un gran desornInuo
i
TM, Vorga i laama a
,„oene
•,,,!gió de Tallada.
• tramdacie assoleix proporcions
ls
i fass ara nq conegudes. Exde
terres
immenses
es
troben
taaas
plilitles per raigua, havent desapa-

E,

•

n

•

olerlos

•
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11111T8C:oual 12r lixar
irdacso3 oilitell 11311S OSiiiillleli8
nada lomouJ3 ver a dcepti g del3 obrurs

• INQUIETUD DEL GOVERN
DEIS SOVIETS AUGMENTA DE
DLa EN DIA
Hasingfors, 7. - La r.erviositat i
atinad de: Govern deis soviets augeau de dia en dia. Les autoritats
esietiqueS ternorenquea de veure trae: Par rodee precedeixen a la deseaM de tota ela individus que el, sem5nspitesos. Les presens es troplenes d'intellectuals i d'empleats

a s soviets que per llar conducta o
•aelations la veracitat de les quals
a as paleas, han perdut la confiança
Govern de Moscou.
La crisi dels Soviets sembla acre:su:ea havent-hi contribuit en gran
mera el que el Govern de Moscou
as: contestas a les exigencies Mita:asas subjectant-se a les mateixes en
miza de la política que baria vingut
Miestant fins ara.
Al; cercles obrera regna gran dese:are per aquesta efiestió.-Radio.
11TXERIN ANIRA A SIGNAR
L'ACORD ANGLO-RUS
Londres, 7. - El delegas ais
• i Lord Curtan estan d'amad,
te ssinclpi. Es canaidera eran a posa:: el eiarge de Ticitxerin a Londres
va ä signar l'acord en qüestió. aras.
NOV REPRESENTANT DELS
SOVIETS A ANGORA
Constantinoble, 7.-Ha arribat el
or Suritz, nou representant dels
ets a Angora. Porta instruccions
set, Gavera per reprendre l'acta
diplomática prop dels turca en
ientit d'una resistencia de Turqula
.st poter.cies occidentals.-Radio.

GRECIA VOL ENTRAR A LA
PETITA ENTESA
Paris, 7.-Comuniquen de Belgrad
I 'Le Matan", que la prestancia del
naisue grec senyor Alexandria a
1,2lt.St ha estas interpretada cera
ra temptativa per part de Grecia
ase se l'admeti a la Petita En:c.-Hayas.
ILS INCIDENTS DE FRONTERA
GRECIA PROTESTA
Atenas, 7.-A consemiencia de l'atesta t come' per les force; irregular,
halares en la persona del majar
Psersakas, el ministre de Negocis
amagers ha encarregat al seu re;rentara a Sofia que presenti ur.a
ai seetea davant del Govern búlgar.tasas,
A LA FRONTERA SERBOGREGA
/tienes, 7.-Amb el fi de delimitar
'a sera inure entre Serbia i Salónia iban constituir unes etanissiens
emp astes de serbia i grecs.-Ilavas.
12s CANCILI ECUMENIC PER
A L'ANY sçaa
Rara. a. - Fa alguns dies Sa Sau •
ten fita present a tots els bisbes des
aór el era desig de celebsar un Coi: Ecumenic durant el pròxim any
'2S. pregant-los elle es dignessin
ere , aur opinió. Les respostes arri'es íos avui es mostren toses ¡erais a la celebració del dit Concita
asas.
GOVERN ITALIA APROVA

EL SLiFRAGI JEMEN!
7. e- F..21 la reunid celebrada
7 el Consell de ministres aprova
;nace:e de Reforma leIslaslPSI qual es concedeix a les dones
du errnmades conlícions el dret a
'1,72 i esser elegides en les eleccions
i apals. Com ea recordara, asaste
>eleve havia estat ja aprovat fa aldies sal president Mussolini. las.
' rus,

l. .`.RE SCAL LYAUTEY,
OPERAT
P arfe,
marescal LyauIY estat operat aquest mi' El comunitat facultatiu
l'iu neia que l'operatió ehtt reaen bones condicione. —
sisas.
1.1.-Va DE otTERIta A BOLIVIA
105 Pan (Boltelaa ai.-En vista de
que regoa entre relcment
, 14ittei4
_
el Gotera ha de -larat resitat de
trec r. e:atar tota elaese de dess7.4't g arentitzar d'aguesta mancra
' illa tat del capital 11a l libertat del

Resuelle.. 7. (Oficial).----La conferancia franco-belga ha mantinent Sutegrament les seres deciabons anteriors,
nasa el, les condidocs per a l'evacuada de la Runr despres del paearcent
de les reparacicus i de ceatsar la resistencia pazsiea en armella territoris.
Abane de l'examen de lea aoves anea
pomelo,» alemanyea la Confereocia ha
aloptat les mesure, coaversients per teccntuar la premió a fi d'obligar a Alenilac.ca a escrutar ele seus compromi0eS.-11 a ras.
LA PRIMERA RErNIO
Brussellas, 7.-A la primera cederocia que celebraren sal r els senyors
enancara De Lasteyrie, Lt Trocquer,
ISad'una banda pcl Geste= francas, I
de l'alisal, da &mora Theunis i Jaspee, del Govern belga, va txamlnar-se
prinelpalment la politice seguida per
Franca 1 Balean en la qiiestia de lea
asparacions.
Els reurilts confirmaren plenament
la dteisló adoptada amb enterloritat

segons la qual l'evacuada de la eones
de la Ruhr resta euborlinada als pagas
mente que vagi cfeetuant Alemanya.
Ultra Mea, els ministres franceses
i belgaes dteiairen que abona d'eraminar les propostrions que pugni presentar el (aseda del 'telele, cal que cessi
en absolut la ',s'atacas aasslva que
actnalmtnt sporn Alemanya.
En casete, la seva actitud re rebel.
dia contra l es re2fIlref adoptades per
Pran ea gldci , de enfermitas amb
ço que estatnerx el Tractat de Versal ies, fa, de fet, 1111Jriea Ic5 proposa
cinus que el Govern del Reich pugui
presentar als allats.
Tan aole la terrninocie de la resist eac i a passiva seria una prova tangiLle de la bona valuases d'Alensanyti I
la. eituseia restria esclarida en comprovar•se la capitulada del Reich.
E! general Departe i Comiso,ti belga serau els encarre g ats de Pe&
clsar les courlicions en que es considerarla erentvalasent terminada la resistència d'Alcreanya, 1 dep ares calina
q ue mimares condiciona fonamentals
fossin aameses pelo alista anclases o
i alee es podria reconstituir
la unitat del front aliat.
Balges, per la seso part, s'adbereix
del tot a la tul susterstada pel presa
dent del Cerera francés en go que es
referelx a l iaban& de la resisteneitt
apagada per Alemapya.
El primer ministro belga, senyor
Theunla, erutara de sondejar l'actitud
que poguds adoptar el Gavera de Londres respecte (requises condicions preeles 1 Indispensables per eutanlar negociac:ons amb el Reich.
En mareta qüestla, scesbla comprotarase que s'ha efectamt una feliç evolucia en els cercad br.tenles.
Si el primer ministre britànic, Sr.
Stanley Boldwin adustes la tesi franco-belga, Anglaterra patria assoeiarise
a la resposta conectiva dels aliats a la
prazim nola alemnnya.
Ele ministres francesas 1 belga delibeiaren ahir referent als nous ofera
recete del Reieb, per ne trobar-se en
pessessió del test Integre que el Oncena
de Berdu telegrafie al:ir a ia tarda als
sean atubsaxadors.-Havas.

LA SEGONA REUNIO
Brusselles, 7.-A la segona entre-

vista que celebraren ahir els ministres
de Franea i Belgica, van assistir-hi el
general Deacutte i els perita
Muta% per la su ya part, declara-

ten que en l'actualitat bi ha ordre
cameles a la conca de la Ruhr, que
disminueixca progressivament els actea de sabotatge i que s'observa un
sensible augmcnt en els stocks.
Iguaiment feren present cm s pedes
que continua amb tota normalitat
trace:6 del catbó i de cok en la canea de la Ruhr i que la població al.manya ja fa ús dels ferrocarrils.
Els irancesos i aelgues gerercaran
la pi-casal, que actualment exerceixen
en la regias ocupada i estendran l'administrada mancomunada deis ferrocarrils a determinades mines i t'abra
ques.-Havas.

ES RATIFICAREN ANTERIORS
DECISIONS I ES FINAREN NOVES MESURES COERCIT1VES
PER ALEMANYA
Brusselles, G.-En acabar la reunió
dels ministres franco -belgues, a
la
qual tumbé assistiren els perits, els
ministres es retiraren sense passar par
rasant-cambra, on els esperaven zis
pericalistes.

Solatnent es facilita una nota ohciosa dient que els Governs belga i
francas havien manangut Ilesas anteriors decisions, especial:re:1s en ço que
es refereix a les condicions en que
tindria lloc l'evacuada.. de la Ruhr
despees del pagament de les reparacions i co ço que es refereix a robligació d'Alemanya de posar fi a la
resistencia passiva, zbans de tot examen de les seves propasieiens.
Ambdós Goa-miss hilaren el programa de naves mesures pereitives per
obligar a Alernanya a compile rapidament les seves obligacions.-P,adio.
PERTINAX I LA CONFERENCIA
Paras, 7.-E1 corresponsal du "Le
Petit Paris:en" a Brusselles precisa
el pant de vista següentt
"Quan França i Bélgica diuen que
no evacuaran la Ruin- sinó despres
del pagarnent, sque significa aquesta
declaració?
La tes; belga és que els dos paltos
puguin sense cap inconvenient aceeptar evacuar la Ruhr quan els pagaments franco-belgues prima:mes): dita
hagin terminal, és a dir en el cas que
sigui receneguda la prioritat a les reparacions franco-Melad abata de terminar els pagaments deguts per Alemanya al conjura dels aliats."
Pertinax, per la seva part, telegrai
fia al "Echo de Paris" quee per abad!) de la resistencia passiva per Alemanya ha d'entendre's l'ensillad?) per
Berlín de totcs les ordres dictades per
organitzar aquesta resistencia cn altres termes, el restabliment solament
pela alemanys del statu quo que existia
a la Ruhr i a la ribera esquerra del
Risse abans de l'anee de gente rassat.-Radio.
LA DELEGACIO BELGA A BRUSSELLES RETORN A PARIS
Brusselles, 7.-El rei va rebre auit
passada la visita de 31. Poincate 1 despees 31. Jaspee i la seva supera Morir«. un tunca a M. Peineate I .la des
legacia francesa.
usluistres fraoco-belgues no vals
poder deSiberar sobre e nos oferiment
dc Gavera alemany, el test del anal no
posada encara, mataras d'haver estat
telegrafies alar a la tarda als atabal'adore..
Acabada la conferencia, M. Pelmate l la &legada francesa han sortit cap
a Parle.-Itadir.
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Paris, 7.—De ternilla de Brueeklles
bu arribes a agnesta daltal el pees!dent del Cometa eenstor Macare. liaras.
ELS FRANCESOS OCUPEN NO.
VES FAI3RIQUES KRUPP CO3( A.
GARANTIA
Coblenen, T.-Les autoritats frasesses han ocupat els cs.ablimeuts metal'artes ente la case 1.1.'runp te a Neuwied, Lagers t Mullidos, rasara deeldiclea a ea:siervas-lee en garautia del paearneut de a nt mil maleas de marca
que en qualitat d'impostos amen a
Franca ele establimeats lampa d'Essa

que encara no han casal pagase -Ha.
y/1S.
París, 7.-La nota alemanya llamada asmi als Goteros ella:a propasa i
msisteix novament per a raceeptació
dc la decisió d'un organista: internacienal imparcial respecte el total de
les reparacions i a les modalitats de
pagament.
Demana la nota la convocatòria
d'una cenferancia en la qual serien
estudiats millar, maleas per tal
que Alemanya podes compile les seves obligac.ons. Afegeix la nota que
cansidera el Govern alemana empressindibles les negociacions verbals, les
quals san les a:ligues que poden porter a un resultat präctic.
El Govern alernany ofereix substiluir el pla d'anualitats ca el Cas que
cis «aprestas prcjatats no paguessin portar-se a una realatzacia.
Respecte la qüestie de les garantid
el Gavera aldnany dfereix les vies
ferries i restabliment d'hipoteques sobre els bans iramobles.
Aquestes geranties representarien ea
total de aao mil militaras de enarca. El
Gavcrn alemany es compromet a donur caen a garanties les Dictes en co
que es refereix als drets dels articles
que no siguin de primera necessitat i
també els manopolia i rendes interices del halase, alcohol, sucre i altres.e-Radio.

MILIONS INCAUTATS ti UN
MAGATZEM TANCAT
Cob'eAe., 7. - Les autontats frau'
ceses s'han incas/set de qua:anta-queIre milions de mares que obraven a
les mixes municipals de la Ruhr.
Tumbe han ordenat el lancuncrit
durant vuit dies dels magatzems Althof, d'Essen, per haver-se negat a
vendra als seadats franceses, essent
detingut cl director dels esmentals
magatzems.-Havas.
LA NOVA NOTA ALEMANYA
ES PROPOSA UNA IalafEDLATA
CONFERENCIA INTERNACIONAL :: TOTES LES FRACCIONS DEL REICHSTAG APEO
VAREN LA NOTA.
Berlín, fa. - En una comunicació
oficiosa de l'Agència Wolff es diu
que ei Goteen alemany en la rima
nota adrcçada avui als aliats demana
arnb insistencia la reunió d'una conferencia en la qual seis proposaria
tambola fixació de lee garanties necessaries per a la seguretat política
1 territorial de França i Be'sica, garanties dc les quals no parla el memorándum alemana.
S'assegura que en les seves entrevistes amb els caps de fracció del
Rciastae, obtingué la nota general
apasvació. Unicament els nacionalestes ferias objeccions de principi. En
quan als socialistes, retiraren les cb-
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Les aimies se tallan emportat tots
d¡pitsitS de quevtures i de cereals
gaaelats per la sembrada. El nomv, da familia daranificades que han
tots eis llurs bens s'eleva a mes
A, urta mil. El nombre de ViCtilllt3
ts concia encara, peró és tonsideaa ae P solarnent que en un peeit
seta han mort negats 230 nois que
ate sorpresos per railau eraigtia dula nit mentre es trabaren dartalt 1:10 es va tenir tcmps de
.tos.
la situael dt es angustiosa en aquella
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cantonada al Parallel)

Avui, divendres, dia 8, a les 10 de la vetlla
Parlaran:

Manuel Carrasco
Martí Esteve
A. Rovira i Virgili
els eandldets:

Lluís J. Nogués
P. Vida! de Llovatera
Per !a llibertat dels catalans! per la dignitat ciutadana! no hl manquen'

Paria, 7a-Conatiaieuee al "Echo
de Paria", des de Londres, que segana sembla, el Govern britanie fa
pressió a Washington pesque els nordattericans redueixin els crèdits que
Unen al Continent europeu.-}lavas.
EL BILL D'INDEMNITAT A LA
, CAMERA DELS LORDS
L.0736C3, 7. (Cambra deis Larda).Ha estat aprovada la Ileí d'indemnittal en la SCSSin d'aquesta Cambra.
També ha estas apresada una asoció recentment presentada a favor de
la llibertat
MR. STANLEY BALDWIN I LA
CAMBRA DELS COMUNS
Londres, 7. - A la Catnbra dels
Costura, contestant a preguutes que
Ii havien estat fetes, el primer ministre Stanley Baldwin musite:ata que
no creia opone el enoment actual per
a entaular aletees política en interes
(1:1 mateix Gotera-Hatos.
ELS COMUNS S'OCUPEN DE LA
LLEI SECA ALS ESTATS UNITS

Londres, 7 (Cambra del Comuna).A la scssió d'alta tarda un diputat
féu preguntes al sots-sseretari d'Afees Estrangers sznyor Mac Nell sobre raplieació de la Ilei per la qual
as pruhibeix tenis a band begedres asa
piritunses als vaixclls que feche escala
en posa lela restan Visite.
El ssnyor Mae-Neil contesta que en
algües nord-americanes han estat cmbargras 20 A 21 vaixells britbics i
eanadencs a conseqüencia de ....plicacid de la dita 1:ei.
Afegi que rarnbaixada anglesa a
Washirgtan intervindrä per a obtenir
que riguin posees en Ilibertat els vaixells anglesas.-Havas.
CRISI MINISTERIAL A XINA
presentat la
Peenin.
c'imiselA en ple el Govern
En motivat la dita determinació
rhaver- se negat el preaident de
la Repilblica a signar el nomenament d'alguna funcionarle
locals.—Lavas.

jections feres al principi contea determinades paras de la nota, en particular mantea cl jet que el Gavera
no fixa l'impere total de les reparaMena •
En e:5 c.:retes parlamentaris
listes es desmenten els rumors d'un
temptativa socialista por enderrocar
el Gavera de Cuno.-Radio.

El desacord entre patrons i

Els obrers acorden

scaccentlia

intensificar la

LA REIJNIO D'AHIR A LA
TARDA AL GOVERN CIVIL
Com haviem anuncias, ahir a la tarda tingui lloc al Govern Civil la reunió dels elements patronals i repica
sentants destetas que intervenen en
els treballs del port, amb el Gaveta
ador senyor Barbe!. que presidí lacte.
Va assistir-hi el Delegas regt del
treball, inserí, senym Pérez Casaäcs.
La reunió va comer:ea, a dos quarts .
de quatre de la tarda, durant la deiberació sobre la fórmula propasada pa.
governador, fina a dos quarts dc sis, I
hora en la qual els e.ements patronals
van demanar es suspengaas un momeas la reunió per tal de pesar-se dacard i redactar unes eentraposicions.
Al cap de poca estona va regendre's la reunió, que continuara a les
vuit quan cls periodistas asieren caso
de montuna a! Govern civil. Ei governadar no podent retare a aqucsU t'as
ente a dar pel seu secretad partidalar que el dispensessin que si vallen
tomar a dos quarts d'onze els deicaria una nota del resultas de la reunid.
Davant del' Govern Civil lii
havia bastants grupo d'obrers
del ram de transports que esperaven enneixer el resultat; la
es:siniestra eis donä comple
que s'havion trencat les retaeions amb els amos.
Al ea.p do poca estona, ela es
prop de tres quarts de nou sorHan del Govern Civil cl senyor
puig Caneas, Delegat regí del
Treball, interf, el qual va manifestar a alguna periodistes
que s'esperaven que no s'havIa
nogut arribar a un acord i el
atieren ele epresenlatieren
tanta patronals que sortiren
poca mornénts elesprée, afegint
que havien quedat trencadcs lee
relaciono amb ele obrera.
HAN QUEDAT TRENCADES
LES RELACIONS ENTRE ELS
ELEMENTS PATRONAL-S I ELS
OBRERS
A les tres de la tarda va ~anear
la reunió de les entinta econ6mlques
principalment interensades en la yaga
dels transports que havia convocas el
governador i a la qual van assistir-hi samba els patrons carretera.
El governador va sotmetre a la
deliberaeió dels reunits la fórmula
que havia redactat despees de les
múltiples conferencies celebrades
amb els principal, elements afectan
per la vaga i que textualment diu
alai:
"Des del dia el treball
ordinari al port comeneara a lea set
del mata subsistint la duraela actual
de les respeetives jornades en casa

obres

vaga

dtIutries que, com la vidricaia, rajetaria, Metrepolita aleas, catan actualmisalparalistrades.
Daratt rebeetuta disergan e an de ara
raras exietems catee el proposat per
la Potrosa t i el goveramSer civil, i
Saat
vis es:ore:res d'aqueet per
eesto~sir
mes easetnie esscisessa\
es ea donar per eeabeda
reunia
prep de les DO) del vespre.

EL MITING DE L'ESPOIITMEN"3E.1SZ
SINTENSIFICAR
laCORDA INTENS LA "
VAGA
Ea esareir Gis-era,ele repreielltatt, dele ole- cas etab ele que ebi
esperarte -asa enalgir-se cap el atan
qu
e &brida de celebrar a les sol del
a dese al Wad de elaspeattnefs Pera.
.ortan i test nel Sitidieet note del rara de
UV
mea
trausper te per doscr CO,,,C
tie la vaga, Mil casa de la resposta que
taasperava alije a la larda dele NuecesA Yace van assiatir-hi nada du 5.4.17
obrera presentant el letal aspecte
impeuent.
El przeldent Sindleat del rata
deis trae-sport' a el Comité de vaga, Brea
Piñata Cop a compte de les gestions
retiiinalcs des que ca riessessicuat-se
del ciarree el ocio rovernador civil Se.
Ember. Asienta aarrcrs aloa, digas.,
ent ele patrons havien ¡ doptat usa astitul de traceigencia. peras
a la zeuttia Wrami basa preeentet unes
unces l'enes.' hles d i receptar ; aix0 drnostra la potajes d'intransigencia de
la Feacracia Patronal, lies a tal pum,
que ca fa ja imponible tota ulterior negomada.

aaiegeix ane la bure,esia. tu la que
m
cae el probm
lea
manta el terrasme
justicie i no
actea/ es un preblcma
de Sarga.
Despras parlaren els obrera
Francesc Falaz, alonté, Trilla,
Miguel Collado i altres de las
diferents seccions en vaga. els
quals atacaren durament a la,.
classe patronal recomanant la
persistencia en l'actitud adoia.,:tada.
Finalment va partir el pre:
sIdent recomanant rerenitat i cordura. Anuncia, que
des eravtii s'intensificarb la Napa arrib ele obrers de l'Ajunta
l'Associació d'Emment,
plents Obrers Mitniciptls adherits al Sindical Unir. els quals
es negaran a fer cap mena de
trebail relacionat amb els trans
ports. S'ha acordat lamba
els obrera de les fäbricines i taIlers es neguin a treballar amb s
les materials transporlats per
esquIrole o per la l'orca ptIblica.
Demanti a l'assemblea un non
vol de confiantia pel Comitie
do vaga, el qual di fou roncedl unbnimement, acabant larto prop de les once, en mig de
gran entusiasme.

LA INTESI, DE LES
PROPOSICIONS ALEMANYES
LA NOTA ES LLIURADA AL
GOVERN FRANCES
País, 7. - Aquesta tarda, a dos
quarts de sis, estigué el secretar, de
rambmixada alemayna al ministed secció."
d'Afers estrangers, per Caneare la
A les tres bares de diseussid sebre
noca pronosta forma ada per Alemala fórmula, els elements patronals
ny a.
solacitaren una breu suspensi6 del deIleu's aeí la saltes' Le la non nota: bat per tal de realitzar determinades
El Coceen de Berlin camenea re- censultcs. Repressa la reunió. Presentardan! que fa temps que saoferi ner taren al governailor un escrit, del qual
acatar la decisió que adoptes un or- les ccnclusions principis són les da
ganurne internacional imparcial res- qua els treballs afectes al port es
peete la quantitat que degués i podes regiran pels mateixes horaris que te- LA SITUACIO DE BARCELONA
pagar Alemanya i a la manera con Mea establerts abans del conflkte; que
1 EL GOVERN
hauria de fe:- efectiu el pagan:cric de els obrera :rebanaran talcs les hores
Al final del Conscll de ministres •
la mateixa.
extraorainaries que siguin precises,
s'ha tractat de la situació de BarAfegebe que está disposat el Reich tense dista:ció del mornent en que celona.
documento
i
dudes
els
a facilitar teta
se'ls exigeixin, les quals seran remoContatua la intransigencia dels paque calguin per fixar amb exactitud la =redes tirus extraordinari establert trons, peró cl Cinvcrn no entra ele
cap2ci . st de pagament d'Alemanya.
abans de la vaga ; que le contractacap manera a la declaracid• de reatas
S'avindea a mas a mes a que es tia d'obrera será. Iliure, diaria i, per
de guerra, que judica inútil i perfaci una investigació minuciosa i comtant, a joma!: que les modificacions
judicial.
pleta de la seva Administració finan- que precetieixin instaurar en !es feines
iaLacardat propasar un arbitratciera i aportara totes les dudes que del pert s'establiran de censó acord ge, amb el presa compre-anís de pasiguin necessàries respecte els recursos
entre les societats patranals i Ilurs
trote i obrera de eatmetre's aquest
de recanomia nacional alemanya.
respretius obrers, constituits en sedeSi el pasmas na accepten eantira •
el
Declara per a'tra banda que
a la incautada immediasa, puix no
Satt professionals indepmdents entre
Reich cansera en qua cls EinrarnentS el i tense cap lligasnent amb sindiCats
es pot teteras que La ciutat seatraxi
en metallic signan sustituida per algun 1 que puguin imposar-los cond:c:ons de
veme transports.
sistema de prestacions anual cn tant treball o apartament arbitrari del dit
ministre de la Gavernacila li
temas cena no emula possible de tea' treball, cazara la voluntat deis que haSeil conversa de la matinada 2nib
libar remissió de gran emprestits.
gas de practicar-lo i que els propenents
els periodirtea, ha rnanifestat cara
En concepte de garanties per res- s'obligaven a complir aclimates bases
aquesta nit s'Isavia celebras a Darpondre del pagament de les anualitats
celona una rcunin (Loareis-, i reptesempre que abans de (inalitear el raecfertea. Aamionya propasa:
sentacions patronals que ni han losent mes s'hagi restabiert d iana maPrimer. - Els ferrocarrils del Reich cera absoluta la normalitat en les ingras avenir-se.
necioseran aportats deis altres lacias
be
en
un
”.11111111N11111111111111111111111111111113531111111111111111111CRIIIIIIIIIISHIlaInCliäisllaal
nal5 1 restaran comerlas
ri
ei
especial amb Administrada, premia la
a
U
Obdinácions
per
valor
de
il
qual emetr:'n
a
II
.
a
deu mil milicias de mares or.
ia
Aquestes Obligaclons figuraran II
U
figuraran tem a penyores principals i •
produlean un lateras del cinc per cent
a comprar del primer de julio l de
Nacinalisia llemocrtlic
C1e1 •
lang tan, amb la qual cosa s'unegurark una prestaei6 anual de cinc
cents milions de mara or.
Segon. - La indústria, el esmere,
l'agricultura, la Banca 1 el trifee
aportaran ter la Fue part una ganan'
a les
de la
ha global de deu mil milions de mares • Demä,

Darrera hora
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Tercer. ... El producte deis &eta
aranzelaris sobre els objectes de cona= denominats de luxe 1 impost de
censuras sobre el tabac, cervesa, vins,
mere, i per ltim el producte del momes en de l'alcohol.
La reeaudació d'aquests drets 1 impostos pr aduia abans de la guerra vuitcra sa milions de marca or.
Termina la nota ins:stint en cni el
sistema 0.12 haai d'adoptar-se per fer
efectius es a ragua-ata no poden bler
deternva, t s 5 ein5C tina diseu r sid directa amb els drets havents reiterant en
sa consectúencia llar petield que es
ia per alab.reenelxi una Cenferene
gayas.
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Parlaran:
PANADES, JOVER, CARRASCO, MASSOT,
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ROVIRA I VIRGILI
i els candidats senyors

Pui g i Sais
Nicolau d'Olwer
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LA SITU.aCIO DURANT EL DIA
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D'AIIIR
r la vaga va seguir el seu curs
durant el dia d'ahir, sense cap
yariació.
El servei de neteja pública
ba continuat practicant-se arab
regular intensitat.
. Segons dadas oficials, ahir
trebaelaren als diferents molla
del port, 060 obrers de la GerMandat de Sant Pero Pescador.
jaA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Igual que abans d'ahir van
entrar ahir nombrosos earr-e
d'asen:librarles, dedicats a reCallir aquestes de les cases,
rentase aquest servei amb tota
normalitat.
Segons dadas facilitadas abur
a la Mancomunitat, d'almas foren recollits 700 metres cúbica
d'escoaabraries de les çue hi
baria feia dies pels carrera;
aleans d'ahir se'n recolliren 600
medres cúbica, i ahir continua
recollida en la mateixa proparcia.
_
L'ATCR FORÇOS
a' La fabrica Societat General
?le les Indústries dala Filats
1Srag6, 1432), haga de susaendre' el traban ahir per manee' de prin3eres matataes, quedant berhse feina 140 dones i 45
bornes,
-AL PORT
La situació segueix
sar.se que hagin tornat a funcionar les grues.
Als molla de Sant Bertran,
Muralla i Dipòsit, diveraoa velera italiana que hi ha amarrata, tonen carbó al preu de
Lies pessetes els deu
" Ahir hi ante bastant de a ent a
htlaaar-ne, no tanta, pera,'' com
el dia anterior, vist que el preu
no as gaire templador, i que, a
jutjar per algunas mostres que
hem visa la mercadería porta
humitat.
ELS TRANSPORTS
'• Les Agències de transporta
ite Manresa han acordat no aceeplar cap mena de mercaderia
per a Barcelona fins que estigui solucionat el conflicto que
hi ha plantejat en aquesta

D'URDE

cuae puguin imposar-los condiciona do trabad, o obligacions
arbitrarles dei mateix, contra
la voluntat dels qui han de
practicar-lo.

Havent estat' propo g ades les
presente condiciona cona queda dit, ama, el sal objecte de fadatar el patriòtic propòsit de
l'excellentissim sonyor governador civil d'acabar el terrorismo en un termini molt breu
com exigeixen les circumstàncies, i ton\ encana que un deis
immediats atadas de l'extinció
d'aquell terrorismo, ha d'dsser
l'aeabament de totes les altres
vagues subsistents avui a Bar.
eelona, els propotants s'obliguen a complir per la Hur part
les anteriors bases, amere i
quart abano de finalitzar el mes
actual, s'hagi restablert d'una
manera absoluta la normalitat
en les indústries que com la de
vidreria, rajoleria, aletropraitä
i altras es troben avui paralitzades.
Barcelona, 7 de juny de 1923.

• SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
7 DEL MeTI. —.,(Observaciona d'Europa, Nord, 54/rice
i l'Atiende, rebudea per telegrafía senas fas):

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES 8
— (Obserraciona do la darra meteorológica
DEL
catalana, comunicadas per leid/an):

Les buzas presslous e troben al Balde I produeixen
Hangares plagas a S20812111. Lee altas s'avenen des de l'AtInicie fina a Italia, havent-hi alguna plagas anticielaniemes a Suisse, gol/ de Gascunya i Estret de Gibraltar.

Cel naval a les regions de Barcelona I Gimen 1 seré
Lleyda I Tarragona. En les darreres 24 hoces la temperatura maxlma ha estat de 27 gratis a Fliz 1 la mluima
dl grau a Puigeerdä.

SITITACIO ATMOSPERICA GENERÄL A LES

I

CONFERENCIES AL COL.LEGI
DE NOTARIS
Les lecturas públiques que sobre Dret
possessori ve donant en el saló d'actas
de l'illustre Colegí de Notario d'aguasta capital Iadvocat d'aquest College senyor Martí i Miralles, segueixen mantenint l'atcnciú i despertant el míe viu
interés dels professionals del Dret que
hi concorren.
El públic selecta i nombrós que tots
el dissabtes acut al Collegi Notarial, públic compost senyor, totora
dc la capital i deis altres districtes

Catalunya, d'advocats i procuradora
' deis CoHegis de Barcelona i d'altres,

1

VENTE SUPERIORS A BARCELONA. — (Sor:dragas da Tattadelera mar,. u lea da madi):
250, 500, l000, 2000, 3000
Altitud, matees:

DIrecele.:

Velocitat en meseta per sepa:,

E, E, NNW, CV, NNW
1, 1,
1,
e.

CRONIC A

SOCIAL

PALAU DE LA
CULTURA GENERALITAT

CRONICA de

la 7 de Juny do 1923

OBSERVÄTORI METE0110LOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Horca d'obterecietd: 7, 13, 118 horra
Baròmetre a zero e al nivel, de la mar: 767 .0. 7658, 7511 — Ternoemetre sea: 17 8, 138, 134. — Term3metre bumit: 13S, 16'4, 158. — Lturnitat feentesituos de saturaeied : SO, 70, 71. — Direcció del vent: SSE., SSW., S.
Velocitat del Test cn metres per serene: is 3, 2. — Estat del cal: nuvol6s, nuvolós. — Classe de ntivols: alts-cCimutua, carnaluenimbus; fraeu-etImulna, calmabas; fracto-cirrus, alts-stratus.
cmperat urca cztreinex a rombra
31aáltna : 202. — Mfaima: 15-6. — Oseillacia termorntriea : 06. — Temperatura mitja: 109. — Preelpitació tiguosa, des dc les 7 horas del die anterior a les 7 borre del din de :a data; 00 millinetres. — Recorregut
del vent en igual lampa: S3 quiiemetras. — Obseriacionspartieulars boira.

ENTERRÁMENT DE L'AGENT
e ENYOR ' FERNÁNDEZ ALEGRIA
Ahir el mati tingua floc l'acte de l'enterrament de l'infortunal agent senyor Fernández
Alegria, mort en ratemptat
dirnarts contra el senyor Homs.
La comitiva va sortir de
En resum, dues sessions d'art vel'Hospital Cliaie, dirigint-se 111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111!111111lli1111111
ritable que clouen de la manera mes
brillant el cuas dese de l'A!..sociació de
pels carrers de Villarroel, RonLA SOLA LECTURA DELS
da j Corts Catalanes cap el
Música da Camera.
NOMS
QUE
COMPONEN
E. M. F.
Cemetiri Nou. Presidien el dol
LES CANDIDATURES D'ACei governador civil senyar BarAMICS
DE
LA
MUSICA
bar, el cap superior de policía
CIO CATALANA, .ISSEATalSota la direcció des mestres Millet
senyor (jarcia Otermin, el goLA EL DEURE IMMEDIAT
i Pujol prosscgueixen amb gran activernador militar general Caries
DELS ELECTORS PATRIOvitat cls assaigs parcials i de conjunt
Losada i un germä de la vícTES EL DIC'MENGE VIdels chors i muestra de la excelsa Notima.
NENT; VOTAR-LES INTEvena Simfonia de Beethoven que aguasEl ministro de la Governació
ta entitat donara en el contare de clauGRA.VENT
va remetre abans d'ahir un tesura de l'actual cure amb la collabolegrama al governador daguesnació de les tres seccione del glories
ta ciutat pregant-li quo en as111E1111111111111EZ1111111111111191111113RIZIg
Orfed Catalá, dels solistas senyoretes
sistir a la fúnebre cerimònia,
flecIteva Fornells, Concepció Callao i
portas, e mas a mas de ea seva
deis senyors Emili Vendrell i Sandro
representada, la de tot el GoCciii i de l'Orquestra deis Atolles de
Per altra banda, la majar vera i que fes avinent a la fala Música, que tan gran eqit acaba
part d'estacions no admeten ja milia de la 'víctima el sentiment
d'obtenir
en els seas dos darrers conmercaderies per a Barcelona, que ha causat al president del
carta
alegut a la gran aglomerada Consell i als ministres la mort
Per accr.seguir el maxim rallen exqua hi ha a les estaciona da- de l'esmentat agent de policia. ASSOCIACIO DE MUSICA DA
CAaIERA. — DARRERS CON- pressiu i sonor que una digna execuapuesta ciutat.
El galana del senyor Faenandez Alegria i el cap de policia
CERTS. — TRIO COSTOT-THI- ció de la grandiosa unció beethoveLA" RECOLLIDA D'ESCOMBRAniana exigeix, la Direcciú artística dels
senyor °termita en rebre el colaBAUD-CASALS.
"Amics de la Música ha augmentat
RIES A DOMICILI
do l del governador, ii pregaren
Els darrers cenacho de l'Asscciació convenicntment la sera massa orquesf-ealgualment que abans d'ahlr, que n'antelas el sau agratment de Música da camera han estat ccntral; d'aquesta manera, denles, podrá
tdair entraren els carros del al Govern.
fiats al faenes Trio Costot-ThibaudA la comitiva hi figurasen Casals, aquest feliç agrupament musi- oferir-sc al públic en aquesta ocasió
eervei de les escombraries a
domicili, el qual s'efectua. amb molla companys del mort i cal que deixi record tan inesborrable la digna execució que demana la sublimitat d'aquella obra, sublimació de
agents del cos de Vigilancia.
-bata normalitat. .
la última regada que va actuar a Bar- ,ia música de tots els temps.
celona.
UNS SOMETENISTES DETE-.
UN PREC DE LA FEDERACIO
Aquestes eircumstáncies i el fet
Les duce sessions celebradas han que sia el mestre Francesa Pujol qui
NEN UN INDIVIDUU .-SOSa
PATRONAL
constituit una refinada fasta d'art. Dos dirigeix aquesta audició de la Novena
PITOS
• La Federada Patronal de Canoms definitius en la història de la rnü- que sera com el coronament de lä
talunya prega a tots els senyors
Ahir el mati es trobaven sicz—Schumann i Beethoven—han esactuaci6 artística realitzada en
federats, que pel miaja de les reunits a la placa de Sant Jau- tat exaltats en llar mes acabada exi Associacions a qua pertanyen i me alguna individuus del soa pressió. El trio, compost pels admirats front de la seva orquestra durant set
amb la major urgència pcesi- metent conversant ami) En Jo- concertistas Alfred Costo!, Jacques anys, és doblement intereseant el darconcert del present curs de tan
,ble se eerveixin enviar-li nota' sep Maria Roura GuIliarnet, el Thibaud i Pau Casals, enlluerna els rer
'detallada dels obrers que es qua: ha estat amenaçat de público amb les naves interpretacions prestigiosa Associació, que amb aquesta
troben en atur forçós en liurs mort diferents vegades. En incernparables. Tres artistas de tempe- hauch ja ofert als seus associats les
lrespeetives indústries a con- adonar-se que a l'acera del da- ramera tan diferent—s'acostuma a dir nou simfonies del gran músic de
!seqiiancia de l'actual conflicto vant hi havia un individuu —i no obstant, quina admirable fusió, Bonn.
L'ORFEO MONTSERRAT
!del transport, amb indicada del d'aspada sospilós ami) una mä quina riquesa de matisos fosos en una
!iba que començaren l'atur.
a la butxaca del pantaló, can mateixa i deliciosa unitat sonora! Le- 1 El proper diumenge, dia so, a les
de la tarda, tindr à lloc la cinquena i
PROPOSICIONS FORMULADES dirigir-se cap a ell amb l'intent legiecia exquisida de Thibaud, el pro- última ansió, tractant-se de , "L'ideal
d'interrogar-lo, pera aquest, fund realisme de Casals, la vibratil
PER LA FEDERACIO PAa
endivinant sena dubte la inlen, sensibilitat de Cortot, se'ns apareixen de l'Associació Cristiana", orgauitza•
TRONAL
cae deis del grup, va esquivar- rcunits en captivador conjunt, per obra da per l'Orfeó Montserrat, del Centre
Atenent indicacions de l'ex- los marxant carrer de Ferran d'un previ e conscient estudi, aix; com Moral Instructiu dc Gracia.
El M. I. Dr. Lluis Carreras di sesereellantissim senyor governador avali i entrant al Passatge Ma- per aquella intelligencia comú al tres
civil i amb l'anic i exclusiu ob- doz. Els del sometent que ana- artistas per trobar la pura expressió tara. sobre el terna "Orientació pracmuslcal a través de llur temperament tica de les Associacions Católiques".
jacte de cooperar en el possi- ven seguint-lo li donaren
Tambè hi prendan part el dit Crresistint-se aquel!, veient- propi.
ble a l'obra que aquesta autoiad Montserrat ami> un cancert extraEn aquestes sesseons s'cxecutaren,
ritat es propoea desenrotllar se obligats eta perseguidora a
encarar-li llurs pistolas per de- Schumann, ele tries en re menee., en ordinari i amb un interessaat radial
per extirpar el terrorismo
fa majo:- i en sol menor; de Beetho- de caneons els cclebrats artistas issla nostra volguda ciutat, els pa- tenir-lo.
Eseorcollat l'earnantat india ven, els trios en de menor, en re be- sumpció Pera, Roser Canalla i Jcatrons que subscriuen tenen Phoa
nar de formular la següent aro- viduu, se Ii va trobar a la but- mol: major, i el grao trio de l'Ara!. quim Nogués. • • a
xaca del pantalon una pistola duce
posició:
El diumenge vinent, ro del corrent,
Fora tasca inútil puntualittar els
de .calibre 756 arab una capPrimer. - Á comptar de dia les 5 de la tarda, al seu local
!luna vinent, tots els trebalis aula a la recambra, i a l'abra temps de les dues comentadas, que al ; sacia , . Salmeedn, núm. 3—entrada pe!
afectes al del Port i que avui butxaca un carregador de re- sestee entendre assoliren mes perita- 1 curca dc Saetea, núm. 2, principal,
es traben en vaga, es regiran canvi i 10 bales, lote s. elles del cid d interpretació Influeix molt re,.
, "Cultura Musical Popular"
tatdánim en aquest judicis. Si algun segena—
per l'horari que cadascun d'ells sistema explosiu.
donara un petit festival de cançons, can
Fou eonduit a la Delegació top ens bagues semh'at pasear agua- gens aneo gastos i danses populars, a la
tenia establert abans de torode policia del districte, mani- Ila per un moment de feblesa, ho atri- qui pandean part cls deixebles de les
duir-se l'actual confliete.
# Segon. — Els obrero de trole festant que es dela Jaume Du- buiriern mis aviat a distracció costra dites classes, en obseauí a Ilurs famique no ras a culpa deis artistas. Secadascun deis eusclits rams furt, de 22 anys, manobre.
A la "Jefatura" tenen ante- gens l'estructura de les duce, unes re- lias.A la dita feota pcdran assistir també
realitzaran les horas extranrgarles era la gracia sonora, quasi he
cedents
del
detingut,
que
ha
es'dinaries que calguin sense disa
els sen-ars socis.
landa del moment que hagin tat processat diferents e egades femenina, d'en Thibaud la que Simpa• ••
'd'efectuar-se, es a dir, tant si per financia d'explosius, temp- sava ; unes altres, el magia violoncel
"La Violeta .de Clava." ha orhan de praeedir a la jornada tativa de robatori i robatori a d'en Caculo, dolçament trnotiu; unes
a,anilat per a el dissabte a les
ordinaria com si san continua- neta armada, seguint-li les su- altra,, apera íntima i somniadora ex10 de la nit un rioncert, en ouin
eia de, la inatrixa. bato entaa, marles els jutjats de la Bar- pressiS de poesía que els dite den Corratet recte bon nombre d'alCras
perb, que aquellas horas ex- celona% Sud i Hospital. Ac- tot saben ftr vibrar al Piano i que hi
i rxtranetra.
fasterdinaries seran remunera- tualment eslava en Ilibertat sensbla esscr la consuraadora de la d'autnrs narionala
Ei riandra nart en dita frata al
(esto de senaritat en l'admirable tria.
provisional.
das ami, caràcter tamba extraEl nombras rúble que acut als rotable trio Vallribara-Farraordinarl 1 al tipus establert
Ahir a la tarda fou conduit
a la presa) an queda incomuni- coneerts de tAssociacid de Música da rons-Muntriver, que ejrnitaran
bbans de la vaga.
camera abserva un constant i Trapee- un intrreasant prnarama amb
Tercer. — La contractació cat.
obras da Mozart, Schumann
tufos eilend rn les dues sessions del
1:t'Obrera sera lliure, diaria i Ser
VAGUES SOLUCIONADES
Gritch".
Trio Cortot-Thibaud-Casals, deixanteant a jornal.
Han estat solucionadas les se euggestionar per l'eraecid detectaQuart. — Les modificadons
tue la practica aconselli d'ins- vagues de mestres de cases de Isla que en a l guns mantente es 90-Sretaurar en algun o alguns dele Puigcerdà i dels empleats del posava a la sala. Amb executants atol
PER DOMAR A LA MAS'rama d'indústria relacionals Raaistro de la Propietat, de La no es d'estranyar que el romanticisme
COMUNITAT UN TO VE,RA.ftne ele quiera del Port, s'es- Bisbal.
elegant de Schumann o la pessió traTasaba ha estat somelonada ta:del de. Brealloacn siauin per a malta
I.LET NACIONALISTA,
tabliran de comú acord entre
les Societata patronato illurs la vaga que sectenien ele obrera uno re ...elaci6 d'es:los:la, de sealimera
VOTEU, AMICS, I TEU
respectius ()tarara euan ammets ocupats al ramal do la via dais rtr i hurartissim.
vorAR, LES CA:MDIDATUes trobin constituits en Socia- Ferrocarrils Catalana, entro
El; senyor Cortet, Thibauel i Casals
RES D'ACCIO CATALANA.
les professionals, completa- Manresa i Monistrol, per ha- (oren acIantats al final de lates les
mera independiente entre elle i ver arribat a un acord aarob dues, fent-se, de vegades, intermina-41
UI1111111111111111111111[111111111111111[11111[11111111111111111111ililli
bles els aplaudirnents.
*out can viuda amb Sindicats l'empreea•

La Música
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l'ERRAN DE SEGARRA,
": OLGUERA I DURAN, NICOLAU D'OLIVER. PUIG I
SAIS„VOGUES, VIDAL DE
LLODATERA. QUINS BELLA
NOMS PER LA VICTORIA!
RODRIGUEZ SORIANO, COLOMINAS ,VASERAS.QUINS
A'031, 'I DERROTA SEGURA.

1111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111131111!

Els Teatres
ELDORADO
Dama, dissabte, debutara Mart-arida Xirgu, amb l'estrena de Cristalina,
al teatre Eldorado, de retorn d'una
tournée per Espanya, en una breu actuació de vint dies, abans d'embarcar

cap a América.
Cristalina és una comedia dels germano Quintero, escrita expressament
per a ella.
i Ultra del rcpertori, porta les se! güents estrenes:
"La niña de Gómez Arias", drama
en vera de Pece Calderón de la Barca, raids per N'Eduard Marquina.
"Remedios heroicos", drama en tres
actes, original de Lluir Araquistain.
"Los sabios no ven" (L'Ivresse du
sage), comedia en tres actas de Francois de Cure!, traducció de N'Eduard
Marquina.
"La magia del desierto", drama
hongarès en tres artes, original de
L. d'Azartis, traducció d'En Gregori
Martínez Sierra.
"Jerusalén", drama en guatee actas,
dividit en cinc quadros, original de
Georges Rivollet, traducció de N'Alexandre P. Maristany.

ANI C JI Ii Wil i N i
ANY XVII
Ja s'apropa la data de la celebrada
del tradicional "Aplec de la Sardana",
que inicia disset any carera 1 intelligent
escriptor En Joan Saneco i Farrerons,
cl qual per les nones que es van rebent
assolira les máximas proporcions d'exit. La Comissió Organiundora del
matei:c ha aconseguit, després de n'enser nombrosíssimes dificultats„ue la
diada d'enguany se celebri en els matrines lloes deis anys passats. Per tara,
queda fi= el següent programa: matí
a Vallvidrera; tarda, a Les Planes, i
nit, a la Placa de Catalunya.
La (esta de la tarda a Les Piznes,
que era precisament la preocupada deis
organitzadors, ha tingut un falle arranjarnent per tal cono totes aquellas
barraques establertes al bell mig de
Vasplanada hauran desaparegut, si no
totes la major part, el dia de la
celebració de l'Aplec O aquesta manera s'ha pogut donar una beata solució
al dificil problema de trobar un lloc
forea escaient a l'ensems que facil.
. . .
011
telera les sardanas per estrenar, ja
esmentades, &han anat arribant més a
a la Comissió. Entre cilc3 una del mesera Claude Soler, que porta per nom
"Cridant... Ilibertat", la qual, segons
les impresiono copsades, assolirá un
grandiós éxi t .

lletrats, curials, i ahumes de la nostra
Universitat, i que en acabar les sessions
ve manifestant la seca aprovació ap.audint 1 felicitant efusivament el dissertant, tributa igualment generals elogio
a la Junta directiva del Collegi Notarial per haver, en aquesta ocasió, palesat, com en tantas altres, l'interés que
scnt per tot quant pugui redundar ese
Cl major progrés de la notra cultura
jurídica, i per hacer patrocinat i votat
de la major solemnitat les esrnentades
conf rancies.
Un tema, par altra part, de tanta
importancia científica i de tan freqüent
aplicació practica com es l'elegit pel
senyor Martí i Mirarles per a deseesrotEar-lo des de la tribuna del Col/tel
Notarial, materia que revela o indica
el segiacnt titol: "Principis del Dret
successori aplicats a diversas fórmulas
d'usdefruit vidual i d'herencia
havia forçosament d'atraurc al
Collegi de Notaris una concurrencia
selecta i iHustrada, desitjosa daproiitar-se de les primicias de tan meditat i
documentat estudi juridic.
La representació qua dc dites conferencies han tingut les tres professions
en que principalment es distribueix
l'exercici del Dret, notaris, advocats i
procuradors, en les persones de Ilurs
respectius degans En Manuel Borras
de Palau, que ho és dels notaris; En
Lluis Serrahima, daga accidental lel
Collegi d'advocate, i En Pare Verges
Moteo, ciega del de procuradors, ha
contribuit a la major solemnitat de les
sessions en que el senyor Martí i Miralles ha vingut desenrotllant la seca
dissertació,

Les lecturas que sobre Dret intensori havia de desear el senyor Martí i
Miralles en el Collegi Notarial el proper dissabte, dia 9, no les donara files
1 altra dissabte, dia 16 d'aquest mes.
CONFERENCIA
El secretari del "Radio Club Catalunya", N'Alfons Estublier, donara
una conferència en el local social (P ic
), el propvinent diu--eaSnt.Ai4
manga, a les Ir del mati, sobre el tema
"Amb quino rnitjtuls vaig comenear de
rebre la radiotelefonia de París, i corn,
amb una sola válvula, rebo la d'Anglaterca", de;crivint el seis pal receptor.
LA MESURA DE LA INTEL.LIGENCIA
La darrcra "Conversa pedagógica'
de la tanda organitzada per t Associació Barcelonina de Mestres Oficials, a
cae-rae d'En Llorens Cabás, sobre la
"Mesura de la intelligealcia", tendrá lloc.
. de set de
demi, dissabte, a dos (mart >
la tarda, a l'escota de nois del carrer
d'Avtnyú, 42, pral.
AMICS DE L'ART LITERGIC
Els Arnics de l'Art Litúrgic, despres d'aquella memorable festa inaugural de Sant Cugat del Valles, han
vingut realitzant diferents actes particulars i pea vistents, però que no
obstant han tingut una gran importancia practica. En diversas ocasiono s'ha
reclamat el concurs d'aquesta institus'ha demanat la seca intervenció,
el sala paree, les cerco orientacions artistier-litúrgiques, responent a tothorn
al seu termas i de la millor manera
possible. Verament es pot dir que ces
Arnics de l'Art Litúrgic no sdn tuca
instituid decorativa, sine qua ja han
tingut la Ilur eficacia practica.
Ara els Amics de l'Art Litúrgic,
p:osseguint les aro-es tasques de divulgada artistica i litúrgica, preparen
per al dia 14 d'aquest mes una conferència, la qual revestirá tots els earacters de solemnitat. El lloc escollit
per aquest acta és cl Palau de la Musita Catalana. essent el conferenciant
el propi presidcnt deis Amics de l'Art
Litúrgic, senyor Vicens de Moragues,
el cual de la tapisseria n'ha fet l'estudi apassionat de tota la sen-a vida.
El tema que desenrotilara és el seguent :
"Dos tapissos de la Catedral de
Tarragona, amb la història bíblica de
Josep i l'episodi evargelic de la Dona
Adúltera".
Aquest terna, que de moment sembla un xic particularista, pertnetra al
conlerenciant donar una completa idea
de la histeria de la tapisseria, de la
sena fabricació, material, procedíments, temes i destinació artistico-litúr-

gica que tense dubte oferira a toa tia

vivIssim interés. La conferència aniri.
illustrada amh nombrosissimes projeccions que acabaran de donar s ronéixer aquesta tapissos de la Seu sarLa Comissió caccutiva fa constar el ragonina en tots els seus detalls,
seu ag,raiment als sznyors peopieteri s despees per via dc comparacid, per
d'esbrinar-se la Ilur pecad/lacio,
draa restaurants Sesea, Elactrie, Rec
es projectaran melle altea tapiscas i
torct, Lira i Fortuny, Bar Jipare
pinturas.
i dc les fonts de Les Planes, Sant Jis
de 1 Arhls, La Manigua i font de i a , Per aquesta conferencia e; podran
1 Teula per les facilitats que han dona t 1 recollir .invitacions en les pelneepals
1 llibreries i cases d'art.
1 Per a la majar brillantor de la fasta.

Vitae
Han visitat
senyor Puig
i Cadafaleh en el seu despata
de la Generalitat:
El professoa de la Universa
lat de Calcuta, senyor Kalidas
Nag, vingut a Barcelona per
donar unes conferancies solee
"Tagone i acompanyat do la senyora Ball Cateonis de Cutiat i ef senyor Josep
Maria Pi i Sunyer.
El presiden • interf de Diputada de Barcelona senyor
Borräs i el diputat a Corte se..
nyor Creixell.
Mossèn Higini Anglas.
El diputat de la Mancomue
nitat senyor Palau i Rabass6.
La Junta directiva de Senyo_
res de l'Hospital de -Nostra Se_
nyora del Sagrat Cor de JesúS.
En Lluís Sedó i el fiscal de
Sa alajestat.
NOVA ESTACIO TELEFONIA
,Ámb motiu de la inaugura.
cid del servei telefònic de la
Mancomunitat a Fortià, hat-,
calda d'aquella poblada ha
tramas al senyor President un
telegrama de salutació i agraia
ment per la millaca obtinguda.
EL CONSELL PERMANENT
Degut a trobar-nos en lada
período electoral, aquesta set.,
mana no s'ha reunit el Cansen
Permanent de . la Mancarinuni4
ta t.
LA COMISSIO PROVINCIAL'
La Comissió provincial hi
despatxat els srgüents asesina
tes.de la Sudó de Comptes alue
Dictàmens proposant
vació del> comptes carrelaris
deis partits d'Arenys de Mar do
l'any 1920-21; Arenys de Mar,
Berga i Igualada, corresponents
a l'any 1921--22,
LES OBLIGACIONS DE LA
MANCOMUNITAT
Essent el cupó número 68, do
vanci'ment 30 da juny de 1923,
rültim que porta adherit les
obligacions de l'Emprastit de 9
milions de pessetes de la Dipa.
taci6 do Barcelona, .es posa a,
coneizement dels tenedors
les dites obligacions que des del
dia 15 del pròxim mes do juba
es donaran per la Secció de Cal.
xa de la Mancomunitat de Catalunya, tulles supletaries de tupone, mitjanflant la presentada deis títols originals degudamena facturats, facilitant-se
graluitament els impreaos nocessaris en el Deparlarnent
d'Intervenció (Negociat del
Deute), lliurant-se per la referida Secaba de Caixa rebut de
les dites obligariona, i assenyalant-los el dia que podran pas
a recollir les r a faridas fa--sar
lles de cupons.
Per als tenedors d'aquesta
elasse de valors que hagin con:tituit dipòsit en custòdia a la
caza de la Mancomunitat curara
m'u p ada directament de realitzal l'addició de les funde.
VLITES
SIGNATURA DTN.a EaCRIP-,
TURA
Autoritzada pal notare de
Fillustre Coltegi d'aquesta datat, En Josep Peal. ea sagnar
el senyor Presidente reaerapa
tura d'adjudicada a favor del
contractista En Francesa Maltras del provelment de pedra
partida per a la reparada del
feral de la carretera de Cornea
115, a Focas de Tardara.

Noves religioses
INSTITUT DE CULTURA I BI.
BuOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secoi6 Permanent de Religid i Cu!te.
—Ea fa av i nent a les ass,)-iarlcs
la missa te comunli. geznal del dia del
Sagrat Cor se celebratä a dos quarit
de salt i no a les culi, eses anterior
ment &bav ia anunciat.
IV CENTENARI DE LA FENPA.
CIO DE LA CONTRARIA DEI
SANTISSIM SAGRAMENT
SANTA mmtu. DEL mmz
1323-1023

La Junta del &alertad ha dirnoss'
13 celebracjó d'una soltatua aissa
Requiem en sufragi de Tütli318
centrares morts. de la Minerva, des di
tel-a fundarle als postres dies idea
dels devots 1 benefactora de la illustre
confraria.
TindrIt :loe el pranim dissabt e dd
o ,te correos, a les deu -tel
La la impossibilitat de eocaidar
totes les conferirles da 'la Minerva
Aazo-iaelons EurcrIstiques lo
na, la Jama del Canteneri prega a
toees i tanste als devela 1 nt,les
1 frezas del Santlastra Sagraciat tus>
teixiu al dit ptetún cele.

Non', 7 de juny de 19'23

LA PUBLICITAT
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Celos del Poblet diside IV

MITING

1111

1
II
1

per a demà, dissabte, al Fonient Autonomista Ca.
talà, Passeig de Sant Joan, 113, a les deu de la
vetlla.
Parlaran:
pERIWZ FREIX..4, EMES ROGENT, ENRIC
PANADES, DURAN-REYNALS,
A. ROVIRA I VIRGILI
i els candidats senyors

LI
si

u
II

UI

o

Puig i Sais
Nicolau d'Olwer

si

romosiguCisinCSSTRIMir3rErm2azavAnxasieri2Miusi.

Acciö Catalana
La próxima lluita electoral
Oficines electorals d'"Acció
ffiC.INA CETRAL:
ACCIO CATALANA
Traralgar, 14, entresol
IIISTRiCTE SEGON "PROVINCIAL":

Primer municipal (solament el
Poble Nou)
Delegada d'Acció Catalana al
?Dble Nou; Pujadas, 188. baias (entre Rambla del Triomf
¡Serian Aguilo).
Segon municipal
Delegad() d'Aula Cae alana al
Letrica) II; Cardara, 12, bala5.
•
Tercer municipal
Ateneu Autonomista del dis
Cate III; Caçador, 4, principal.
Quart municipal
Foment Autonomista Catalä;
Passeig de Sant Joan, 113.
Ateneu i Escoles Prat de la
Iba;Nàpols, 219.
Ira municipal (solament la
part alta)
ateneu Nacionalista "Patria
tire"; Consell de Cent, 227,
xos (xamfra, Casanova).
alta municipal (parcial)
Ateneu Nacionalista del casete VIII; Salmerón, 56 planpal.
Novä municipal (parcial)
Avena del Nacionalisme Rea
abloa de Sant Andreu; Sant
110, i Pasee._ de Fabra
Puig, 19.
Desè municipal
Mimen i Escotes Prat de la
Ita; Nàpols. 219 'Poblet).
Centre Nacionalista Demos:ale del Dot; Muntanaa, 7.
Delegada d'Acció Catalana al
latee Nou; Pujadas, 183 (entro
habla del Triomf i Marian
Casal Nacionalista Guinardorera: Avinguda de Nostra Dona
tserrat, cantonada Sales
DISTRICTE TE7ICEFI "PROVINCIAL"
Primer municipal (solament la
Barceloneta)
Joventut Nacionalista de la
larceloneta; Sant Miquel, 3.
Cinqua municipal
Ateneu Nacionalista del disaleta V; Sant Jeroni, 10, canto-

Catalana"-

nada a Sant Rafel, 25, balsas.
Delegada d'Acció Catalana a
Sans; Espanya Industrial, 7.

S SS

Continuen obertes les oficinas afectarais, a les prestigiosas
entitats nacionalistas de Sana
"Sang Nova" i aoment Repablice. Catalä, per contribuir al
triomf de la candidatura d'Acció Catalana al Districte III
`provincial".
**
A mesura que s'acosta la Huila electoral de) dannenge, va
creixent :a subscripció popular
oberta per sufragar-no lea des-

Districteil «provincial.
Aleileil tiaC1011311311 uhlria !Are"
Consell de Cent, 227
VISITA ELECTORAL
Dernä, dissabte, a lea deu

Panlaran:
JUANOLA
PALAU XimENEZ
RAHOLA

3IARBEY I els candidata
PlliC 1 SAIS I
NICGLAU
pesa's. Nacionalistas, st voleu

quo Catalunya, sigui Naire i
De quatre a onza de la vetlla.
Seta municipal
Llibaata t , Ateneu NacionalisItocafort, 8.
ta del Districte
ehane, es un deure el eontribuirhi!
▪a •
Caneé moit que tot aquell jovent entusiasta d'Acció Catalana, que encara no té vot, passe
a oferir-se per personal d'ofielnes, per repartidora de candidaturas a domicili durant
aquesta setmana i per diumena
ge, a les portes dels collegis.
s•
Es prega als simpatitants
d'Accid Catalana que enviin a

APLOM
A LES DARRERES EDI-

CIONS DE "LA VEU DE
CATALUNYA", EN UN ARTICLE SOBRE MATEMATIQUES ELECTORALS", Hl
TROBAREU EL PARAGRAF
SEC L'ENT:

"Tenim a certesa d'evia
tar una bona part de les rodee dels districtes V i VII.
i quasi totes les del I. 31 en
aquesta tasca ens ajuda
l'organització d'Acció Catalana, el partit radical sera
derrotat en aquest districte, restant la Hulla entau„
lada entre un candidat radical i un candidat d'Acció
Catalana."
L'HOME QUE HA ESCRIT
AQUESTES PARAULES ES
EL MATRIX QUE EN LES
ELECCIONS DEL 29 D'ABRIL ORDENA A EN TOMAS I BOIX I A L'AGELL,
A TOTS ELS ALTRES
ELECTOR.:12S, LA TUPINADA PER LA QUAL FOU ROBADA LA REPRESENTACIO
P OPULAR A EN ROVIRA I

les oficines celarais Pistes d'adresses d'amics per trametrelshi candidaturas i l'ndicació del
Iba on han d'anar per votar.
• s•
Cal que tots els patriotas,
principalment els que tinauin
establiment, procurin tenir caedidatures d'Aula Catalana per
repartir, la qual cosa contribuira molt a suplir les deficiancies
que hi puguin haver en el repartiment. No planyen esfora
per petit que sigui!
• ••

• Eis que tingueu una subscrlpció a fer, o algun atiza oferiment, algun arnie o conegut
recomanar que compleixi amb
el deure de votar, no esperen a
última hora; feina feta no le
destorb!
&La INTERVENTCRS

Es prega als interventora
d'Acció Catalana que per pera
dua o descuit no haguessin rebuteconvocataria, que acudin dama, dissabte, a les deu de la
vetlla al Centre o Delegada del
districte on pertanyen i en cas
de dubte que aassin abano per
les oficinas d'Acció Catalana,
Trafalgar, 14.
Secta acabant el repartiment de candidaturas a dama
cela
Si .alga no !llagu e s rabuda
se lt prega de pascar per les
oficinas d'Acció Catalana.
'MITIN° AL DISTRICTE V

ell11111111i11111111111111111111!11111111111911b11119

deart nacionalista, els eleotors
de Barcelona no poden donar
als representants de
PER DONAR EL CASTIG llurs vota
les polítiques lerrouxista i re.'
QUE ES MEREIXEN ,ELS gionalista, constants collaboraDOS PARTITS QUE PAC- dora dels Governs espanyols,
TAREN A SANS EL FURT que amb Hur incapacitat i malavolerma han portat a BarceD'UNA REPRESENTACIO
lona l'estat caòtic que tata paPUBLICA A UN PATRIOTA
tim I a Catalunya saneara la
EXEMPLAR,
vergonya sagnant de l'aventura
ELECTOR NACIONALIS- marroquina.
El regidor de Barcelona seTA: VOTA LA CANDIDATURA D'ACCIO CATALANA! nyor Carrasco ha dit que la Ilibertat.de Catalunya té de venir
la voluntat deis catalana
iiIIIIINUIRilliili111111111111111111111MIIIIiii111111111111111 per
el dia que el poble assoleixi la
remoja, on abundava la gent suficient saturada nacionalista.
obrera, s'ha celebrat un mítin,g El senyor Carrasco ha estat obde propaganda electoral d'Ac -: jecte d'una especial ovada pel
palia que recordava com al
cid Catalana.
Ha parlat en primer lloc el mati havia itngut de comparèisenyor Carrasco, que acaba de xer davant d'un Consell de
sofrir persecució per Catailunya, Guerra.
El senyor Joven explica els
el qual, amb la fervor que el
que tingueren els iniciacaracteritza, ha glossat l'ideal mabils
dors
d'Acoló Catalana i rebutja
de llibertat de Catalunya.
el
titllat
d'impacients que nos
El senyor Jover ha fet remarcar el caràcter episòdic de mereixen ele que emprenen el
camf mea Ilarc i dificil, pera
les eleccions, fent ressaltar en tambe mes segur, per arribar a
sentidas frases, que el que cal la Ilibertat de la Patria.
és conquistar consciències CaL'entusiasme que regna en
talanes.
l'acta es penyora de la victòria
El senyor Juanola ha posat que aesolira Acola Catalana al
de relleu les maniobres dels districte III provincial en les
electora en les eleccions pas- aleccione del diumenge, que ve
sades i en les presenta, dema- confirmada pels esforos desea.
nant als ciutadans que bi dan- perats que individualment reatas/in amb el seu entusiasme.
litzen els eandidats de les 'lisEl senyor Glosas ha aprofitat tes contràries per assegurar-se
l'avinentesa de la propaganda cada u d'ella el lloc de minoelectoral per exposar les raons ria.
i la coriVeniancia del nacionaa
heme català.
Al. DISTRIOTE II MUNICIPAL
El candidat senyor Nogués
A dos quarts d'onze d'anit
s'ha ofert als electora; i el candidat servar Vidal de Llobatera, passada se celebra la visita
en un bell discurs, ha palesat electoral al districte II Municil'alt interés que el poble de Bar- pal (II "provincial"). Presidia
celona té per votar diumenge el regidor senyor Josep Barbey.
El senyor Joan Carandell exvinent la candidatura d'Aula
Catalana. Tots els oradora han plica el dret de Catalunya a governar-so ella mateixa. El seestat aplaudas repetidament.
Clogné Pacte el senyor Glo- nyor Thi6 i Rodea ataca a la
sas, dernanant un aplaudiment Lliga Regionalista, que es din
pel catriarca del catalanisme, el nacionalista, cense lasen-ho, i
per la seva aliana amb els lerrouxistea.
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DISTRICTE II "PROVINCIAL"

- ANttr una nombrosa concura

PER DIGNITAT CIUTADANA, PER MORAL POLITICA, PER ESPERIT DE
CATALANITAT,
VOTEU LA CANDIDATURA D'ACCIO CATALANA!

11111111illnilSillliffiliillilli111111111111111111111111I1111111i1
candidat En Manuel Folguera i
Duran, que pel seu estat de salta no pot fer propaganda, essent aquestos paraules caluroa
sament aellandidea..
EL FORT-PIUS
Han tingut lloc a l'Esbart de
Dansaires Verdaguer la visita
electoral a favor de la nostra
candidatura.
Han parlat els senyors Aguilar, Panadés, Carrasco, Joven 1
el doctor Puig i Sais.
Regnä fort entusiasmo, que
fa augnar una brillant votació
en la barriada del Fort-Pins, on
fins avui no hi havia exista cap
entitat patriatica.
alITING AL FOMENT REPU-;
BLICA CATALA DE SANS
Per ahir, a les deu de la vet ha, hi havia anunciada una visita electoral a n'aquest Centre,
pera a l'hora de eomenaar era
tal la gernació que emplenava
totes les dependencias, que fou
precia ohrir les portes del espaiós teatre i celebrar-hi un
míting entusiasta, en el qual
parlaren els senyors Balafia, el
qual exposa l'actitud del Foment Republicà en les paseadas
alecciona i en les actuals, trevallant patriòticament per triomf
de les candidaturas d'Aula Catalana.
El senyor Estallar, de la delegació d'Acciri Catalaca al distriele Vil, el qual féu remarcar
les característiques del novell
agruparnent de patriotas en els
ordres social i polític.
El senyor Broquetes, vell
Iluitador 'de Sane, el qual va
palesar les amargors i desenganys que havien fet sofrir al
poble els partits política de la
nostra terna, que contrasten
ama) l'entusiasme i fe patriati_
ca que Aceite Catalana ha sapigut despertar en el cor de tata
els nacionalistas catalans.
El candidat senyor Nogués,
el qual, amb paraules amarades
de sinceritat, va exposar els
seus sentiments nacionalistas i
va oferir-se ale electora.
El candidat i actual diputat
Senyor Vidal de Llobatera, que
exposar amb cla,ra precisió els termes de la lluita del
ciiumenga, fent acure corn àdhuc no tinguent en compte

kiles ehforals
Avui, divendres, a !les deu de
la vetlla, al Casal Nacionalista
Gulnardoreno (Passeig de Note
tra Dona de Montserrat, Harta
i Guinarei6).
Parlaran els senyors
PANADES, MASFERRER, JOVER MASSOT i els candidats
senyors PUIt3 I SAIS i NICOLAU D'OLWER.

El senyor Duran-Reynals digué que en aquestes eleccions
Acola Catalana hi va amb les
matataes caracterfstiques que
en les del 29 del mes passat, pera presentant mes bornes. Digué que si s'atacava a la Lliga
era perquè dins d'ella encara hi
han nacionalistas, als quals cal
fer veure la veritat. Contesta
alguna deis termes del dsicurs
d'En Camba al Doble Nou. Acaba aecomenant la candidatura
deacci.6 Catalana.
El senyor 'Mufa afassot va fer
una crida als bons nacionalistas
que hi han a la Lliga Regionalista i dernosträ el migrat resulta:, del collaboracionisma.
Ataba dient als jo y as que ells
havien de fer triomfar la candidatura d'Acció Catalana.
El candidat senyor Nicolau
D'Ola-er trameté l'encàrrec del
c e n s or Ferran de Sagarra d'enviar el seu acord i entusiasme a
aquella barris, on ell havia vis.
cut. Digué que la bandera que
portarien amb tot l'entusiasme
a la Mancomunitat fiera la de la
màxima catalanitat, amb el fi
que sigui el veritable Estat català.
El candidat doctor Puig i Sais
examina les tres candidaturas
que es presenten a aquestes
alecciona, fixant le seva atender
a la de la Lliga, i a la d'Acció
Catalana. Explica la puresa i
la idealitat d'aquesta agrupada i les tupinades i compres de
vots i de consciències d'aquella,
aixf com l'absolut tracias de l'intervencionisrne.
El senyor Barbey acaba l'acte dient que aquestes eleccions
significaren la desfeta de tots
els equívoca que hi han bagut
fina ara. Esporo de vosaltresafegi—que a aquestes eleccions
el distrito II sera un espill de
puresa.
Tots els oradora, especialment el dos candidats, foren
molt aplaudas.
El local estava plenfsslm.
Regnà un gran entusiasmo.

EL CONSELL DE GllEHIU
ELS NACIONALISTES SENYORS MANUEL
CARRASCO I FORMIGUERA, ADVOCAT I REGIDOR DE BARCELONA; JOAN GOLS I MIQUEL CARDONA, DIBUIXANTS. SON ACUSATS DEL DELICTE D'INJURIES "ENCOBERTES" A L'EXERCIT ESPANYOL
EL FISCAL, QUE SOL-LICITAVA PER AL SENYOR CARRASCO LA PENA DE QUATRE
ANYS DE PRESO I LA D'UN ANY PER ALS SENYORS GOLS I CARDONA, DESPRES DE LA
BRILLANTISSIMA ACTUACIO DE LES DEFENSES, RETIRA L'ACUSACIO CONTRA ELS SENYORS GOLS I CARDONA I DEMANA SOLS SIS
MESOS PER AL SENYOR CARRASCO
Com bavfern anunciat, ahir,
a les deu del matt, tingué 'loa
a la Sala de Justicia de la caserna d'En Roger de Liarla, el
Consell de guerra pel delicte
d'injúries "encobertes" a l'exareit espanyol contra els ferms
nacionalistes, redactora de
"L'Estevet", En Manuel Carrasco Formiguera, En Joan
Gols i En Migue/ Cardona.
Aquesta "Sala de Justícia"
era tan extremadament esquifida, tan sòrdida, que es nombrosos nacionalistas i damas i
senyoretes que havien acudit
amb el datar d'assabentar-se
dal curs del procesa haguerea
d'estar-se les quatre hoces que
dura i Consell a peu dret, sofrint iota mena dancomoditats
fins mollea d'elles hagueren
de romandre al vestfbul per estar la Sala totalment atapeida. No obstant, ens hem explicat tanta incomoditat i mesquinesa en llegir en una de les
pare j a de l'esmentada avantsala un carteelet escrit a màquina damunt d'una safata de
metall que deia alai: "Para el
sostenimiento de esta Sala no
hay señalada consignación alguaa".
Començà el jutge instructor
llegint els aulas i tot seguit es
va efectuar la prova testifical.
Declaren els senyors Avelf Artfs, impressor; Josep Bordas;
Ianasi Dalmau, i Iglesias d'Abada!, advocats, i el senyor
alass6 i Llorens, diputat de la
Maneomunitat de Catalunya, els
quslš coincideixen tots en les
sa y as declaracions i demostren
corn els ti:Mana de "L'Est ea el"
que han donat origen a aquest
PrOces, t'oren remesas pels dibuixants senyors Gols i Cardona al senyor Carrasco, sense
cap mena d'inscripció, a la penya gel e els declarants i el senyor Carrasco tenen al Continental; que aquestes inseripdone foren redactadas amb la
collaboracia de tole els atadatent a, recollint l'aspara popular de proteeta contra els desaovaras d'Espanya i que. en
aquast sentit, bata elle es declaraven coautors de les inscripcions malaria del suposat de!late.
.
Toles les preguetes.tiellist

negar fina la mateixa veritat, • cademia de Jurisprudencia, En je,
fa sortir sombres on no n'U sep Oriol Anguera de Sojo, el qual
hanifesta que trobant-se encara manhan, misterls on tot le claror
cat de forces per no estar completainjúries encobertes on no hi
sin d una punyent 'lamentada. ment restablert de la malahia , que
La imaginada disposa de tot, va motivar la suspensió del Conselles crea la bellesa, la justicia i pregava que s'autoritzés als seca
la felicitat 1 aquesta volada de companys per donar lectura , a1 se«
•
la imaginada que arriba a Peal escrit de defensa. •
Seria totalment impossible de tractreta de capgirar els fets, en
tar
de
resumir
la
brillantissima
al:leaquest procias ha portat el representant del minieteri fiscal gad& la lectura de la qual, feta pels
al greu error d'apreciar en els senyors Masierrer i Jover, tingue
tres dignissims ciutadans que durant mes de dues hoces pendent
seuen en el baile chas acusats, l'aterida de . tots els assistents.
No dubtern de considerar l'inforuna intenció que no tingueren
me del doctor Anguera de Sojo cont
mai.
El senyor Masferrer demana una pega magistral, en la qual raal Consell que nos deixi por- bundor de doctrina i la solidesa del
tar de 'l'orada del fiscal als ca- teu fonament juridic corresponent a
mina poc ferms de la fantasia, la irresistible força dialéctica dels
condició indispensable per fer seus ratAaments i a la perfecció i
justicia i llavors reunan que ni fina bellesa literaria de la seva forma,
el fet ¡que provrica, ek Trocäs que segurament serä conservada çont
constitueix una injúria ni, cas a model inevitable en el dificil genere
de .constituirla podria sela-ne de l'oratóha forense:
Començâ considerant corn a forresponsable el processat Miauel
tuna la missió de defensa que li
Cardona.
Fa notar algunas apreciacions via estat confiada, co tan sois per
falsea del fiscal referente al cos la innocència del seu patrocinat, sin ó
del delicte i com el dibuix per per l'avinentesa de contribuir a un
si sol sense la llegenda és ab- acte pel qual venien a agermanar-se
i la toga, que per igual tenen,
solutament pueril i inofensiu. l'exercit
encomanada la defensa de la. Llei.
Fa una extensa informada del Explica que el compliment del seu
fet que provoca el procés'i demana al fiscal quin prinei- deure requeria cert coratge davant
pi bàsic estableix per arribar les insinuacions i els carraca concreta continguts en l'acusació fiscal
a les sa y as conclusions. No en amb
referencia als anteriors escrits de.
té prou, coatInua amb que el la inateixa
defensa, malgrat el qual.
senyor Carrasco, amb la noble- es trobava en
el cas ale mantener-lote
anb rn2tp 've-lampeara je ara:, as i ratificar-los fraegrament.
ell sol • la l'autor responsable
Demostra després en forma acta:),
da la publicació; no en té prou
i necessit.a mes autors per ,un paradora l'equivocació soferta. per
ministeri fiscal en sasteuir l'existen%,
sol deliete cle imprernta, cosa que
estia renyida amb els mas ele- cia d'autos per inducció en delicte
d'imprernta.i evidenciä com el man:
mentals principia de Drei.
Una de dues, o falten delictes teniment de les conclusions del 55-i.
havia de portar fatalment, çom
o sobren processats. El senyor cal
la lliure absolució del
Masferrer replica al fiscal, ma- conseqüeracia,
senyor Carrasco, si s'havien de con-1,
nifestant-li que la llegenda no siderar autors rnaterials els
senyors'
era feta en el dialecto regional,
sind en la gloriosa llengua cata- Cardona i Gols. Va fer un estue
lana. Acaba la seva magnífica acabadasim de la doctrina jurídica.'
a la responsabilitat en de-',
oració demanant la lliure abso- referent
d'impremta, esmicolant fins
lució del processat stanyor Mi- lictes
pulveritzar-la la falsa doctrina del:,
guel Cardona.
fiscal. amb un doll d'erudició en tc.x-:
A continuació fa Os de la paraula tos legals i resolucions de jurisprui
l'advocat defensor del senyor Gola,

dencia en Dret erpanyol i d'altres!
En Lluís Jover Nunell. Coalenea pateos.
dient que pel carácter especial dels
Continuä examinant els fets
fers d'autos, car de la lectura desapassionada deis seus folis veiv la concret, analitzant el contingut deis
inculpabilitat del senyar Gola, vol dibuixos i la intenció que motiva la.
ó, demostrant que l'acsolament fer una exposició concreta seva publicaci
te realitzat pel senyor Carrasco, mad'aquests fets i la seva qualificació
jurídica, puix una i altra—diu—por- nifestant-se espontäniament autor de
taran a l'änim de tots el convencí- les publicacions denunciades, o s'hament de la susdita iinocèn 'cia. Rela- via d'admetre com a una prova paciona els fets fent remarcar que En leas que no eren delictives, o suposava, en tot cas, un fOLIS de noGols composava els dibuixos, Iliurant-los a En Carrasco, el qual els blesa que feia també impossible l'enhi posava els titols i llegendes. Alviliment que suposa la injúria. Esgoludeix el "silencio acusador"—que
ti la materia estudiant el concepte
rcmarca el fiscal—del senyor Cardolegal d'injúries encobertes com esna en dir en les seres declaracions
sencialment distint del d'injäries maque la idea del dibuix fou d'En Caznifestes. Dona un curs d'indumentärasco, acose haver esmentat, pene,
ria àrab en explicar el contingnt dels
qui va redactar la llegenda; diu la . dibuixos i una Iliçó de geografia al
defensa que no oren pas en els sifiscal que anomenava "orientals"
lencis acusadors, pecó que m/s a rifenys massa propers a l'Occeä Atm/s en aquest cas de res li hagues
lántic, i protesta brillantment i enérservir a l'acusat, En Cardona, de- gica, de l'ofensa inferida a l'idioma
clarar Ça que el fiscal en diu la vqcata4ä, anomenat "dialecto regional"
ritat, car malgrat d'haver-ho fet aixi • pel senyor
fiscal, fent una eloqüen-.
el meu patrocinat i havent estat con- tíssima vindicació
de la nostra Ilenga
firmades les seves deciaracions amb
nacional, oficial al Collegi d'Advoel testimoni indiscutible (donades les
caes, al qual aoracicr—diu—s'honora
circumstàncies especials) d'En Made pertànyer.
nuel Carrasco, el scnyor fiscal, presEn magistral, paràgrafs recapta el
cindint d'aquestes declaracions, s'ha
dret sagrat a la critica, retraient arnb
forjat una versió dels feta absolutagran
noblesa i valentia el record d'ament imaeinäria i conträria a la vetacs i censures dirigides als organis,
ritat.
Després dernostra abastament i mes de l'Estat i fins a l'actuaci6
de l'exercit espanyol, per enlairadisamb arguments irrebatibles aquestes
simes personalitats, esmentant fins el
dues conclusions;
dibuix
realitzat
per
En
darrer missatge de la Corona; feu,
a' Que el
de
les
llegenfinalment, l'apologia de "L'Estever,
Joan Gols, prescindint
des, inscripcions i creus addicionades i de la personalitat professional, pope] senyor Carrasco, no pot consi- lírica i particular del sea defensat,
dorar - se injuriós, ni cbertament
acabant er. periodes oratoria d'una
encoberta, per a l'exercit espanyol; i factura admirable, rebatent l'afirma2.' En Jan Gola i Soler no pot ció del fiscal, el qual feia aparéi'Xer
considerar-se corn a autor de la pul'exercit com el braç fort de l'Estat
blicació del dibuix incriminar.
Tingui's present—ha dit el senyor davant del poble, i explicant ço que
Jover—que amb el que antecedeix no veritablement ha d'ésser rexéreit
Ire volgut significar que el dibuja per respondre a la seva finalitat en
d'autos constitueixi delicte, car en- ets pobres lliures i cultes. I invocant
tenc que no es pot judicar com a tal; la justicia, tant necessaria en elo
temps presents, en els quals la Iraço que vull fer remarcar és que alai
el neu patrocinat en podria ésser gedia de l'Africa i de la neutra ciutat feia palesa la necessitat de parresponsable.
Cita l'orador l'article 13 del Codi lar alt i clan, digué que "arta) els
Penal d'Es.panya, el qual determina alls pescas en Deu, que j et carn fou
qui és lauter d'un delicte i diu que condernnat per la malicia d'un, i la
rúnica excepció que les !Iris penals flaquesa dels altres, es limitava a invocar la Ilei per demanar l'absoluci6
fan del concepte d'autor, establerta per
del airada que havia tingut l'honor
aquell article, és els deberes i faltes
de defensar-.
que es cometin per mitjans mecánica
de publicació, car en aquest cas solaF ou tan aclaparadora 14
111
ment es consideraran autors els: que pressal produïda per lahforrae
realment ho siguin de la publicació i
del senyor Auguera, que el sea
tan sols sabridiariament en seran resnyor fiscal, aisaelernent desean,.
pansables els director, editors, etc.,
cartea, s'afanyà a dir que retia
sempre que aquells no fossin corieguts,
rara l'acusada contra ele pro
estessin domiciliats lora d'Espanya resats senyors Gols i

cal, han etstat endreenaes a
l'objecte de demostrar t'Intima
amistat d e ls leetinionis amb els
procesa' 5.
Tot aeguit ea us de la paranconsiderarla:es 'general; SGU1'
la propagenda antimilitarieta
remarcan'. que avui ha pres fina
midable inerament en gravats,
revistes, diaria, setmanaris, etz.
i que per amor a la Patria, raxo
cal combatre-ho. Diu que FE:larca es "el brazo fuerte del
.
Estado ante el pueblo"; en relacionar els fets diu que ela dibuixos d'aules porten una inscripció "en el dialecto regional..." 1, a mes, parlant dels
processats ha dit que el "Manuel Carrasco" ja era conegut
abastarnent per la jurisdicció
militar . Enten que En Gols i en
del fet, considerant a En Carrasco com a inductor, i afirma que als dos dibuixants no
els es aplicable l'atenuant de
obediencia, car ells no tenien
perquè obeir a en Carrasco. Fa
consideracions, lamba generala,
sobre la critica i afirma, que les
caricatures de "L'Estevet" eón
veritablernent ofensivas i injuriases per a l'Exèrcit espanyol.
Acaba dernanara per a En Carrasco ia pena de quatre anys
do presa corteccional, i la de un
any per a els altres ,processats.
En acabar l'acusada del fisa
cal, la presidencia cedeix la paCardona
raula a l'advocat defensor del opcdeexnembpairserdedoresspoonsmabésilitaaut.toarsfairehs.i i que modifirava les savia nonprocessat Miguel Cardona, se' clusions reduint a sis meros i
nyor Masferrer, que llegeix un ponsables d'un gravat o article, si la un dia de presa correccional la
un sol cap; pena demanada per al senvor
magnific informe en el que fa publicació ha tingut lloc .'
notar la inconsistencia de l'exa- i no o san , e S y r ‘ ea
Catrasco.
res ponmen fiscal ja que quan hi ha ballat fina a trobartres autors
Seguidament queda reuna el
• .
Illa et
'
on
Sa
.5
un espera, mes rigorista que
per dictar sentencia.
jurisprudencia
i
nombrosa
Amb
justiciar es busquen interpreCe"esil
e rara publica quan sigui
s
estahleix
la
veritable
docs
leg
ái
tadora, no s'examina entre els texto
qauP
provada pel capita general,
no admet autors
fets i les seres circumstäncies, trina jurídicaenque
essent general entre bits els
els
delictes
d'hareminducció
per
enlairant-se al camp de les ge- ta i que determina que ha de canal- concurrents la impreasia de
neralitacions per provocar una derar-se autor el que ho sigui real- què na8ricueegssthasaemne
ri tAnnt
condemna en lloc d'un eximen. ment de la publicacie, no el dibuixant. sor
cfiaavhoraabillde.5I 'l'examen del fiscal .coatinua ni el gravador, ni el caixista; no el
Fins molt avaneadaltaartarda
dient el senyor Masferrer,
al
procurador que firma id escrit, sine continua ven els comen
deixa portar massa de la tanta- al Iletrat que el concep.
notabiliesim informe del doctor
ala. i per aixa fine ara harn
Acaba demanant la naire abscheió Anguera de Sojo. Imeent-sa iniarriba! victimee de l'imagina- del seu patrocinar, En Jaca Gola i ciat entre els nombrosos adda, aquesta formidable poten- Soler, en una sentida invocació al vocats presenta a lacte ea idea
de donar a la publicitat aquest
cia enemiga de la ra. Ella ta ele consell de guerra.
seus vcnttiroso 1 els seus mal- / En acabar el senyor Jover el bri- magnific treball que tant bonohaurats, els satis rIca i els seus ; Ilant informe, la presidencia cedeix ra a la JurisprudbnCia magias.
pobres ella fa veure, dtsb.taf. . ¡la par_ala_aleeaclit president de l'A- : na,
Ir-
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Dheneltes 1 be buey de Mi
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EL PARLAMENT ESPANYOL
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NOMENAT LA COMISSIO rEL st.TPLICATOM PEL
ta.c..v.auatAL E......L.Uu.124.‘. L CUV .ERN ÝA vi.).L..bLati De, GABINE'i LA
1.1'AQi.J.Li Si bLJLiCALthli.
11.14 CONC:IT.'S
D'ACIES. EL REFOR••
DUALDE• EA Eall:11'.%! PCOCLAMAT DLPL) . .fAT PER
AL

AL COMI3AT U TIZZA-AllA iAb ARA ES COMPROVA QUE RI HAI.JT L Ce¡Qt.JAN'i'A MINES ESPADYOLES
SENAT
r.a va a l'elecei6 de la C,olnissie prcntourn un gros eaCandal, ea el enel
A les grietee menys deu minuts el
edmo•dc Remend.2 declara obérta
la ami&
Al heme blan cis ralleis:tres de Gréa
ein i Justicie, Techan i Foment.
,Es arta tomate del deepatx ordlneri.
Juren el cérrce diversos senedord.

permenent dCbres
El senyor Uldue.L0.3 MAZO retente de la forma en e n e es fan
tes elecelens i alemana t3 compleirci
el II.zialaubuit.
sin yropesst
LI
l'cleJe16 per nifj i de sotnetd 3r:ti:VI, 3
In cata( elisnot e Indicar:nos ti'ali,uns
seuridertA,a S. F. rel eue ea cm:anclar l te. l aaaciat:
ca Casa, cucara
ene Cuate a 17241,1tar-oe a sotae, dra.
.t . nr.joi . s. (2:311.s.)
Eu vela .6 uomloal queda eleg:da
la fdoalSbe. •
Lo (iaa lectura ra probte de epa.
tratad() cl
d la Cerma.
El PE.ZbIDDNT propuse qun sois
es dlocurelsid lea esuaeates t,ue na reyerta ceca dcl twist Je la Ort ti, eur st
aquestes les del cvnite de la 3.1erter 3 I
d'Ea Dour.:114 Llana.
Atol queda weerdat.
(I'vectiyala Pardee 4e1 da per e de.
r12:1 1 s'aibuca la sessiú a no qua do

PEZCS 1 Fr.E.CUNTES
V COMTE DEL MORAL DE'
:ALATRAVA precunta a la Ilesa
en l'esta:Wat eu.ste,x alguna al •
ara peLció de suplicatori, Icra cl que
es I t/creta al general Ecreneencr, per.
qué en CE3 aármatiu s'hi
a, mmcix teraps que sobre el del ge.
aerel Pcreng,uer.
Si no jet llagues pendent, cene cren,
.Cap ultra yci,ció de suplicatori,
Vieira que quan en vinzui alGun si.
co.ej cazabe inunceliatansent dicazuni•
nac.
Terebe desitjaria saber in 13 LO.
snissió que ha deenkr.dre Cc Cl 5U.
ir/hurtad contra el general Gen:aguce
estera formada a proposta del Go.
' yerre i constituida eolzumant per mi.
aisterials.
Recorda cota es constituí la Comissió non:eluda en l'anterior legisa
lazara..
El PRESIDENT manifesta que eA
l'actue:itat no caistcare pendent eas
pttici6 de suplicatori lora del dentares contra el general Derenguer.
Quant cl succeasiu vol fer present
que la Mesa adoptara cl rnetcee criteri que ara sustenta.

set.

CONGP.I2S
S•ebre la ses,der a Ir, 3 i, ;Tes
pres'ilemein del sensor LI arto.
.11 lene blau, el ministre de In *O>
Teenr,ri6.

S'arro ya l'acta de la ses,ie anter'on.
OP.DRE DEL OIL
17; ecaree crur:L'A impugna Meterme del Tribunal Snareru sobre l'arta
In eral eb rrepoba le salidora de l'aleedel dIeirltte d'Antna (Cerrinsa) ca la,
grial es propasa la valide/2 de relee.
e 1 6 1 l'eptitni I capailtat del eandidat
pro latent, Ea Generes Malta Tole.
dreno.
Tot el disertes ea eneamlnat a In.
inestrar que la prer'easeció liada d'e.,seer per al seto corrdigionad el acuso.
O'Sea
El searor .'.YESO. -C, a dir, ene
el Sera-pm la corn,e aun falseda t 5 san
d'afirmar e;rf.
Ei seneor CIERVA.-Es rert: el
Sauces carnet una faisedat 1 tan res.

OEDRE DEL DIA
S'arroy a l'acta.
Tzenehe s'aproy en aleaans dieta/nana
de la Comissió d'Actes, peoposant
Tadsnissió d'algrus senyors senadora,
'els qun.ls juren immediatament el
cartee.
S: suorke la sess:o, passant eI Senat a rCI.:11;r . Se ea secciono, per *el. la cc/ansió del 5:apl.:alud relatiu
al graeral &re:Igual/.
15 ea quart de set es repren la sessiiii, presidint el come de Romanoneo.
1.1 bree blau, el president el21 Censal, a el rtioistre de Somen t
deni lectura al resultat de les
serens i també a una Ccmun.CrA
de: marques ne Cortina, rsnuaciant
a formar p:rt de la comissió que ha
ne d damnar en el sud:catara del gerizr.1 Ce:renguee.
El marqués de MORO AttA crea
que en atlante real:Inda hi ha emiten] d'aima que sea din "manideres

VOTEU LA CArDIDATURA

rr

ACCIO CA T .41..11V A" EN
E LA nUAL, PER ATZAI?
SIMDOLIC. S'APLEGUEN
PRESTIGIOS,LUEN7
DOS HISTOWADORS,
POS E.`!CINYET2
DOS ?JEMES

El senyer RODITIGANEL, preetdual de la secci6, opina que ha d'accep:ar-se la renancia rece:rada pel
enervas de Cortas, per quant a la
seeds5 hi hez hagut oree votants i
cl marques de Cortina abs
' tingut 53,
la qual toca no 33 la MajOeia que
preseriu el Rae:ame:1e..
Ei PEESIDENT DZI. CONSELL
diu que el Guyana es:a completan-A.2J
apartas de leo maniebres alltnr.des gel
maredeo de 'Montara.
Op:na que l'elceció del marques de
Cortina te validesa pel meneare de
veis °Minuto, riere, enmara leo raras
g arrete en fonamentar la sena renaatta
Ce na a rest/e10 propasa que denla •s
torni a reunir la suda queda i elegeixi d'urracas ve ha de
formar part de la Cornissiq, arre, 1,,
el Liovern hegt len sobre sises •-,i/
inde.ació. Vol .segur en armesta I en
toles les qüestions cl cana dre:nrer
el:ntre d'aquest caninl:r ere) el Neu
&ere i abrí el país ces jutjar a tau.

terribl e inm oldil el prest r ei dri Soprere, Un Os el di teten ando ßrnTe.
O'Sça, in asseenul l'existene'a daene-tes artes que II donen usa gran
/merla re set,.
Amb el oteo ese pe. settintit atan( re terrero ene es incidir/al ei slstema 1
53 ene pat . :era smb sin -st Informe.
Ei reny-er cortryzno.-30 Cine le
urteisa c. :Tronca lec si S. S. retizaes
al base lime.
El renyer ClErtrA. - El ene in '!ealijo te, que s'arree l'esnetltud de ir
sirven r,r311/r9.
Cl sensor DE nos ntos.-N*G* rl
Seprent 13 molt ternos non enoutt injusttries u a rb s tant S. S. no ta pertay nanrs mora rl Sopen e.
El s'orar - NS. SS. %Y,
entra cl ore dines. ((1 raes pi oeste, ea
els re:el:sea.)
El empor S.w.ourr.-1,1,1,res te
ein verannra reiltlen I er es annt p•r
Ir, no-tros nrnpirs fa' e4 1 n a per una
forra pact o da. roen V11 . 1' e .ls , que lisel rebut Pensil! del Careen.
Cl menyar (-1ruwA. - I s osaUre, co,
u Os trjn'stertels.
Aquestes panales lcr sensor Ceryn

(Arilaui.ments.)

El marques de con LINA Vele,
lot trons de la scya rerihnada. les nuaio
eón er mantenir el seu criteri crasa/
a la conecosid del supl:catori.
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i ara s'aparte de la qüeslii
de forte per a justificar la scva
actlitud.
• EI 000NISTRE DE LA COVETINACIO aconsella a la majoria
que volt l'informe.
El senyor LA CIERVA diu quo
per no sentar discreeäneMo II.)
d p neanz votaeidi nominal.
Queda aprovat l'informe.
Ui ha un ireident respecto a
la constilucdj delinitiva Coe
arda pel que ea requereix que et
gil' t proelam4o diputats. al
inenys, entre en PIILLUD l el
PiIESIDLNT.

us cremen in r, pa 'ona unan furten caLES ACTES DEI LLEIDA I TORteo r ; er y htes i eodalistes.
TOSA
El senior saboini.-S. N. y e aq/11
a predre cl lempo.
El senyor CANALS linpuzna
El seuyor edesTEIF:0. - Et que dio
el iliclamen de rric:a uds Lletila
S. S. es una ofensa a aves a rti,noque propone la pro.rfamadui
eta.
d'En Diside en :ice d'odre Hosanyor sAborsur. - Ei país val
rnea, que fou proelamat per
qu: es pedí aquí cl.:1 Marrar, en esIn Junta prov itc.at del Corla.
te', trte:rt mo ts filie d'Etyanya per
El senyor ALVAREZ VALDES
una causa que cl ytble fdia, i no d'a- cl defensa.
Quettes prtileses i daquets yleits elecEl debat versa sobre si 56n o tun
tora 5 c;33 el KryDe Cierva 1)0113 aquí oda valits cI5 veis meses en la
eCee.5211c
a
el
Su:mera
aula
quan
rar
candidatura d'En Florenee i Rusech,
ca perjudiea a algun
rp/an el candidet In Flerensa i Fasce.
ten.
El senyer CANALS sestil que no
(Aixo.
eis soraustes.) és aplicalale Varticle 41 de la Iley
senyer CIERVA. - Jo he ain- Electoral en aquest cas, perque en
nut a rxereir un drct i es-in disputat
les certificacions de la Junte provin.
a seguir evere t tant-10. ( A provació en cii i central eeth rectileet el ema.
els dervIstes.)
‚'cm; i cl senyor ALVAEEZ VALCl senyer SANCHEZ GUERR.1.LES entra que cl Tribunal d'acte%
Nmaltres len ereeident a S. S., pi-cese/de% del Zumem no- ha tineent
:Pipar A' y arez, pereme presideixi.
mes rasad me interpretar en el seu
(Geno proteste% en In mejeria i ji Ca sentit aquest artiele 44 de la
veus cfincrepacions al ertm que volia
leí, puix precisament la primnrrl'al
els senyors Cierra i Shclice Guerra. terca del Supri:en es la toterpretació
d2s d'en as cruenta a les inereyacions
de les Ilcis. L'acta original i la chde la maInria.)
pie on fie:ura el cognorn rectificas esEl PRESIDENT, a quarn CsruPa- tar rasents.
ret3 -Des del primer marnent este
1:edifiquen embebas i reprova l'inimr*- eit medre ea sabut que hi ha forme.
denlrsiens de protesta cuc 3 la presiTernbé s'anroven els informes de
dencia no li Es possib • e contenir. lo Ire celen d: Guirao de Lima, Sama
ro d • rennee el ¿cure que tinc dente/a - Crcu dc Tenerife i Tortesa.
rar, duquí, ci ¿art de tota cls diSobre l'acta ale Teruel parlen elo
seryors DOVAL i ROSADO, apeopMats, i per alienta rae prego eze
ent-ze l'informe.
no es fnein interrupcians 1 es deUti
52nroea rada de Lanzarote i s'aal senyor Cierva cc:Mercar cl sea d'oct./fr.
jorna per a denla la discussió de ;a
El senyor CIERVA. - Ja he no!at de Loja.
S'aixeca la sessió a les nou de la
¿ca dcl primar dia cl ec,g de condienit
trem ¿ro de l'ex:terna esquerra.
(El repredreixen 'es preteses.)
LA VAGA EE
El senyor BESTEIRO. - Es etit
S. S. ens 12 direit parau'es ofensivas, MANIFEST4IONS DEL DLSC
D'.SLÎ101Xl VAIS
e/calificar/t./res de ministerials, eclan
san que nn ho tem.
El ministre dc la Governacid
El PnrsiGn. NT. - Preg o al se- ha manifeste( aeuesta lerda
rayar Cierva suc no aculli les iner- que les noticies qu tenia de
runeions i no dia l egui amb els seus Eercelnna no aensaven novetat.
El gavernador continuarla
ermleene/s, Emitant-se a seguir exer.
cae e! seo dret cus l'assumpte ene es nnui les seves gest i ons prop Pis
pal rann i obrero rcr solucionar
d.ehat.
E! ernynr CIERVA. - Pereea2 se cl e/mínele dolo transporto.
El miaisire ala dolgut que
m'interromp?
El senyor corozno i altres so- pp nroprniessirl cenit anit enastada,
noticies d'atemptals que no
cirlistes. - Ioterrompen a S. S. per
a eorreberar 12 sedes permutes i re- es realitzen.
-Prou en tenla, per dengrä..
tener:ere ene, en Meca, el Suprem ha
inenrregut en fal r ednt. Je san S. S. da, anda els cesas que es comelen-dein el rninistre-perele erran te r-6 la hi donen/.
EI senyor rESTEI10.-I ir tambe quä n'inventem inda.
sebot etie quasi niel la te.
(Altre l'euerer ese'tnelol.)
Cl seoyor CIERVA. calunts el.
animo, acaba el seu dieurs dient que
encara que sefre l x melles andreures,
no té altre !temed apte enrrenlir amls e'
5511 deli re de cembetre en defensa de
la juaticia i perore las "eis no 2
cr'aloun ein-'1 n s r r n Ti sigui.
El senyer CORDERO. - 1 S. S
rambe les ceneu'ca.
Entre el senvor Liana 1 el senvors
Cordero i Desteiro es prcmou un die:kg.
El mtr, I stre ¿e la GOVERNActre
diu ere no té més rernei eme pret',
lar. ea certin'iment de ser ¿ere, contra els alees ru e el senyor Cleros 1/1
ciirige al Trihnnal Smeem, qualifi.
d ' un t,”' de fnIsecInts.
El srnyrr crEnva.- Tots els ei,, ' adam teedm cl deure r •rnec• ar el
Trilene l Se-mm, peri tambre tenim
el dret' dc nret- s var contra tot el que
r ir i finu t ininottria.
orenvor S NCHE", OVERO %
merla nur renliele el g nu vol,
d'ent rife 1/1 e • Inf ne" ore verna n en el el rnsnrclrer rls in •
'ornes del Sunrem: /lee?) ara
n e s frohe/a1 31 1/1 ea% esmneiat.
SI,nrern da eme ro le n e-eamina! /l e a arta 1 En T,n Cirmva
;v1113039 ne"
tI ne/n .t ral
tes eren al expedient, amb le die.
rlorats'd dolo tottpleat% de, 1,
r---hra. A (d'o) nomds donem
crédiL
Per erim • In rof, 1 loor ro 5ren.
te r ivi pree . ”ttont fet oo st, volnp,
onfra ml Fu emern, nenne l a que
115 conN e rneders s'abnitindran
ea 'a velite16.
El ereyer Prleto renniresla
rulo ren-oa nrlitut d'E'n San
'hez etierra no ne•set
Cnn lanbil i fel politice. A Ire.
Corto anteriors, en Prieta d.,
'n o lo • n, hi hav;et neles notaria:,
ec orenäne'n reir demontraveu
t a leximitat dr Pereersiö, I ales
, ,emen ola ennsenv l d h rsi teeelt
jale en la fe me terla l i votaren
e • forme.
El seenor C1NCITE:', Gftrlift
eenliee roe on P acta di Torta
e a e% frneriva d'una oriestid du
fumad que al nell terrir15 en disru-

' JIII IIA CAP PATRIOTA
CAT21-4 CAPAÇ D'ACCLPSET.'50 IZE.'4017D1:1EilT LA DERROTA
DELS CANDIDATS
VIACIONnILISTES QUE PI10SEIITA ACCIO CATALANA?

LA PLICIA DISCUSTADA
D'u "Cl Debato":
Salmni que en el despatx d'un
alt eup de la Direcciij general
d'rdre públie, ea desenrolllä,
abir al malt, una escena mat
violenta entre el dit cap i una
corni. ssió d'n¡reAls que anli a vi.
sdar-lo per a significar-1i el
dingust que regnava en la poli.
cm do Madrid per alguna fels
reisentment eedevingins a Barcelona i a exposar-li Ilur proleala.
Pel quo sembla, el motiu
nrincipal del descontent que
regna entre la policia de Barcelona 1 Madrid i que va este.
nent-se a "provfneirs", no en
prr Eassassinat de Pallen( senyor Fernändez Alegria, birló
per un fel verilnlilement encandalós ocorrent fa pocs dies,
65 el scguent:
Detingut un sulijeete sobre 01
ron l bi tienten beatents indieis
de quti fon rassasni de Piniemeeter stnyer Cread In, fou conJuIt
la "jefatura" 1 preeenint allí
a le vIciun de Ifinspretor, per si
el reeuneiria roas un dels que
-ir/encueren uari en Paternolat,
.ja quo aquest Invia °sial pre
i-cncial per ella de s d'un baleó
de casa seve, lt vldua no sois
reconegud el subjecte, sima que
fou tal In impero:3lb que li no.
sil veure'l, dél qual trign besiant de lempo en tornar en si.
Assebentaf d'ate ') cl cap au.
curiosa, senyor termió, prohltit
terminantinent (« tic s'aixeques
la corresponent diligencia, 1
- e:cansen que, en to'., ras, cornanreeends la vida' al ,jufjai
nanifestar-se alli el que eunsiderds convenient, si rió no pie-meló dc cop manera que per a
I r seva ore:enlació al jul je( l'arompanyessin ela agente; en
vista d'aie.ü, la v‘flita, per evitar
elleriors molt-aties i perjudicia,
renunetä a teta intervencid
I suman.
Al detingut se li imponä una
tut tnzetin ver falles a la moral,
eumplarla la quincena tornä al
earrer, detprdsc1lsaivrat recomaval, mol( especialment, el senyor Otermin, que no s'adopléo
amb l'Individu cap repressälia.

UN COMENTAR' COBRE LA SL
TZIACIO
"El Sol", re:erial-so a la si.
tuaelú de Barcelona, i ecollint
les instnuacions de "La Epoca",
dc. quä els !libarais, que Urea
la 1101 del terrorismo i la de juriscilecions podrien ara reformar la do Penjudieiatuent
i el Codi penal, diu quo
en cía exemples citats no san
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eible, sense confiletee t que han
d'estar en cado ras annat al
telägraf o al lelbfon per ron.u.tar tui ministre de la Cover-

LA CANDIDATURA D'AC• CIO CATALANA rs LA
nació.
DELS PATRIOTZS
Potoer la gravelat olmo proVOTAR-LA CS CO:IPLHZ UN
blemes plantoJals a Barcelona
DEnE ELEffENTAL
aconsella un rägini ei.peinal que
doni al representant del t odes'
405TE1!R-5E rs UN !L'INcentral nitIs emplee, facultats
(74:1ENT CIZEU A L.1
que les de la Ilei provincial, peCAU.5-.1 DE LA PArb bauria d'dsser a conilicia de
TR1A
tinä les *aeullats aneSsin uniEs
COMD ATRD-L4
ADDI- des a la personal autoritat i
GAR EN :10t:zurs DL.
compelenefa de quä un delegat
oficial semblant fos el representant de ;a Dei i do l'ordre
polf'i • , mai de pareilv.itato.
Es pessible, mds que misalble, para Vaosaig dc governer
oportuna. Arnbdues coses frao'hagi fel encara a Jarcelocansaren.
Pecó quan el problema del na, ni tan sola er les oleteentalo proviinneies edil] seria la
ieri• orienie no eslä co les pla13e3 de la llei trulijudiciument d'un de s armamenl general 1 ride teto rls que no sentí.
criminal ni en les del Codi, '22 gordo
quia conotituits en auterltat
preguntar-Se Si s'In de geven-liar enlront del terro.•:smo Toali c a o eficialment al servei
dr la mateixa i una s e vera pei Cli Cl seu principal ft/C113: Barbeta dg comer; I Introducid
celona.

Unes v e ndes no s'bn delxn1
p ./ornar; altres bi ha hagut
i nhibir:0ns que de fet han pas.
sah el govern als bändols.
El rellevament d'En Martirice
Anitio per ...n Senehet (runtra
sembia a aledins una gran gentil. Eles a tal punt en considera
el comandameut de Barcelona.
va fora Ca l'acció dcl Luvecn
Ni tea sois no hern vist que
els Governs assenyalessin el
set, inleräs 1 nl set.' desig
formaei6 directa trametent
a'euns dala srus membees a la
Mote t ennital; no en un J'aecests vlalges etieueters en
el p rograma dels ouals no hl
ha ato que banqueta d:seurrms, sin* en un viales d'en.tudi
i un acre de presencia.
L'eicetedi dr sonernaders lara
noo ha reta t a l'al:ada de les
tonals necessitat s.
rovrrn de Bareelona do
avui tnn important 0 1105 rom
t en ministeri, i cls govcrns bau.
rinn do doo1gnar per a aquest
'(arree alguna dc les personal'.
talo md anloritradra de la soy a agrupeol ;d1, en "loe d'eaniar
a persones rroll apreciables.,
que serien polser ex p al-lenls governadors d'una provinc:a apa-

d'armes."

CONTRA L'US D'ARMES UNSE ..LICENCLA

•

La setniana que ve portarä el
ministre de la Governael4 al
Conoree un projecte do Ilci eateblint severos penen per a
aquelles perennes que serene/ la
depila llicencia unta nual50vulg a ciasen d'armes.
jis QUESTIO DEL MARROC
1.0e: CEtlTE5 CINQUANTA
DAIXES
Dic "La Cerrezpondän:ie de Espefla" que, segons noticies fictxt
les belnes que onfrirnm en el ilhim
corabat foren 5;2, comptant els indie ea es.
11111311721113111111151iiiiii1111111131illiniii

PER ESPERIT DE

bici •de to‘a Ola tordos culata, /a
futbol. Contra els augurio que 5%.
y ien vingut fent, l'acte trannerregai
ea m.g tic l'ordre raes COmplet,
vent-se per unanimitat i cense diem.
110, el& SCV.K.1314 acote:
L'Assembica s'adacreix al criteri
la de Vigo 111 le decieh det Censen
di.
rettiu de la F. C. C. F. en mamut,
ho a ratificada de l'Asseinaita gene.
rat, parra considerant que l'esporit
(lata( matear acord i la seve l'erra
signifiquen que no
etetti
recroactius, com ela t iadrie probable,
nent d'apticar-se aqucet any, per a
out aquella jugadors que l'any pana/
van .Ignar ;licencia per un cerete de.
lertn:113i, quo talara 00 6.141116 aguo(
acord i no poden, per tara, comprar
alub qué la seva signatura els
per mes temed del fiXat. SC 095 cl
régint de Ilieeneies tal cren aleshares
e.tara dgent, entere que no es por
si sear raoaablerneot taiplany, u, cota
a censen-Anda de tos l'exposat.
Monje: Primor. Yer seva l di'.
pvaicia de l'Asserablea de la Fe deraera Espartyola a Vigo tramerlia
la Convocatòria Í adorar...a dei le
l'any visan en que colmenera de re.
e afgmt-se e; pe•mís del rieren
d'origen peque un jugador magta
bar valblaulent d'un eauelt a un tare
entre els afiliats a la Federada C.
131303, durant el periode de 1Y:tendel
Setas. Que toi.,s cls jusadors
signie o lyagin ja sip,r.at das del dia
primar d'aquest mes per un cace, re.
gua jugar de s del momees d'haver..
pesentat co lenr.a la corresponent
II :mena:a a la Fedsraci6.
Tercer. Quota y igent el eartig
als jue,zders que 5:gnin dobk.
Flora pot veure que despeé,
celest acold, queden reselu aandittelviarntnt els "cae*" quo el reeita
de Ilicencics havia ?rodara.

pes e.

e
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Anit, al local de l'Ateneo Enip.r.

dalias dogal iloc l'anunciada Mea.
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3e1 er. G.rnies) . ,atuls a PI* 5041..,1‘.
núm. a, 16r tentre Ilo.p.141 1 sial
rau)._ n eoKr n• uupolemela. 1111113.
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natos repta ce lee meltnies mermes:
stau.0 peU turela p r Ostata. LOn•
salta: Je 1 14 1 de t a a «000:luce per a elny161111 1 ObrdlrY. Pt.e1
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6

per 100

d'interés

anual

Plum d' imputes presents i futurs, que es podará a ca p

"11 del corrent R133 de juni

AL

TIPUS DE 92 PER 100
ANTECEDENTS

- LA SOCIETAT PlInDUCTORA DE FOIICES MOTIIIIIS, dernieiliada a Barcelona. Dia.
genal, .108, es crPä en 31 do /mere de 1017, am un eapilal de pernoctes 11401100 &era t
posteriorment. a 10 nsiloias i si 30 millions per reeent acord de la sena Junta General.
L'objeeto de la Sociolates, construir i
salto d'aigua i subministrar fluid albo.
tríe. Té construits:
Salt d'aigua de Pobla da Segur (LIeyda), derivat del rlu Flamisell, amb 24,000 IIP.
installats.
Salt d'aigu.. anomenat
Congost, derivat del mateix du, la poténcla dol qual da de
2,500 11P.
Still d'aigua anomenat de de Cledes, entre Besos' i Lis (Vall d'Aran), arillo 16,C00 IIP.
installats.
. ,
CARACTERIaTIQUES
Les obligacions que s'emefen sein al prrtader, de 500 nesseteä nernInalit al 8 % d'inlerb g anual, p1;..:ader per eunons lriniestrals que veneoran en 31 de mere, CO de juny, 30 de
set abro i 31 de desembre, 1 luure d'impostois p.roenla 1 futurs, amortlizablo1 en 10 anys
a partir de juey je 1928.
1
GARAN T1E8
•
Les 16,C01; obligarlono han esta' creados per escriptura atoranda devAnt sial rolar( de
Barcelona len Jo3s. M.' Agurre, a 29 de ina:g d 1523, 1 gaii deixen de garantía especial hipoteeäria sobro eis salto de Cledee i Congost i salara les emplibelone del do Pobla de Segur,
la primitiva installaeió del qua!, do 16,001 ISP. isa colat elevada a 34,500
Aquesta ((tols p roduelxon al canvi d'emissI6 al 660

not

CONDICIONS "..1E LA SUBSCRIPCIO
Les MODO Obligacions bao estal presea on form por un grup assegurador 1 Deren
ofertes al palia
el üla 11 del oorront r A:4 do
al tlpu de 92 per 104, o alguln460 pesisetes per Mol

regadores contra Iliurament do carpetes privisionals que portaran adherit el CUPO DE 30
DLL C01111.1:.NT.

Les demandes be serviran per l'ordre qut es rebin a tito! irroducLble.,
.LOCS DEt 3UB.›...11-.1P010
BANC DE CATALUNYA

BANC DE VALORS 1 CREDIT
BANC ALEMANY TRANSAILANTIC
BANG IIISPANO.AMERICA
AN C EdPANYOL DEL MilLi: LA PLATA
BANC CENTRAL
BANC DE BARCELONA
BANC EtWANTOL DE XILE
BANCA MIR, S. A.
BANG LOPEZ QUESADA
DANC DE TERRASSA
FILLS DE MAGI VALLS

JOVER I CIA.
GRAVES CIA., S. EN C.

ROSES I CIA.

NOTA: Es gestInuara la Melealli do lea obliga/done • la einitsació otieial arequernta Boros llar ',traen.
1
rió to el L100 d'Espauya.

phend r es 8 de juny de 1923

LA PUPIACITAT
•

CAT A L

LA BISBAL
Korrenat ge a En Salvador Albert
c,cliatmeti g e,p as s at :insole afeare l'ala
„dbonse narge a • 'Austro -.limitar Sr.
or Albert cura a desarepge a la
Fa'Wcomesa oustra crell a la sala da
lug portada a cap per uu piatoler
oletee diafresaiat de &lagar governaa tes passaeds alece:atta de dipu.
ro a Corta.
serien Itei set de la tarda, hora dr
rda del diputar; davaut restatge
fatmea ti 1 1ara lii Lavia tot el
o,. que tributa uua ovaela a d'Uonie Aibert, toeant-se, tele seguir
ojot a, cara a preludi de la fasta.
I.s aau de h veril& se celebra 1.1C
banquet, easeut 27$ ei I10(11a, cetuaneals que be arcusuerza
a l'hora dele parlamente el genyur
jaeces, Roma. prtiaident d2 Comita
susicipal d'E. 1'. N. R. ea un treu
adorn an oferf aauell acre eme co ec,brava el digulasim diputar, mea tu
afell menten t saaregueren a la sala
-abarjos de l'entitat federal-thelonaaaa ca tenia 'loe l'acta. les geutils
oretes Coneepeid Planellaa. Marte
pajel, Joaquima i Josepa Valls, Eivira
ama Maria Cala, Josepa Maruny,
Anuda Rara& i Rasa Sarque:la. lis
ral! feren ofrece. en mig d'una grantasa ovaci6, .d'una artlatica tola
r.s ta naturals amb una lineada barra.
a a l'homenatjat, senybr Albert. Taro.
repartiren unes poeaies impresas d ea l'Albert. degudes a u aloma
ciutadä bisbalenc En Genfs Si;.r Sagols (S1r-Mont),
Enviaren adhesions a l'acre: Fra:erilntRepublitana Autonomista. de Lla.
f uera: Josep Clara i Vilar. de l'a.
.aes; Ateneu Empordanes, de Barcaas: Salvi Ralmaña, Faustí
anelig i Manuel Escoda. advoctus
Jtquesta chitar: Miguel Santald, ea.
afrätic de la Normal le Mestres
Cilrena, i Barios Rahala. director de
'El Autonomista".
Assistiren a l'acta els dputata de la
Shaeomunitat setas-ora Irla i Quinta:E el president de "L'Eacnt Empor¡ nembraga eamlasió de conameis de
seedlh Associació narionaliaia: reasa rtareas de nacionalistes i leleels nobles del d'striauasi
;.'s els regidora de la mitiorla fea:al-nacionalista:1 persouatitats
estamenta de la aintat.
reteu as da la paraula En Poliearp
veil federal; En Linfa Roig.
sri 01 i indnstriel traer/esta
• E3 Juan Fornica:, mostee; En
ra a• Llover:1a, president ele "L'Escut
N'Amadeu Fal.regas. ere;
',liar del Comite Comarcal d'E'. F. Y.
II iJilx Eamordit i tinent
l'Ajuneamant de Palamtsa: aqueat
d sea parlament fea una al4usi6 al
mite de Figuerea, i cl pnblic, a peu
a, tribute una formidable ovació al
Qa'ntana de León.
,Crol En Josep irle i N'AlQOillta2,4 to r s dos diputats
243:3,121UUitar,
r;35,;31,13t, en airecar-se a parlar el
iaa s r Salvador Albert rai , sonä una
cna Or'OC:1.
l' e ts els parlamenta taren de contaras-la per lea aliaseis COMP . ., en el4
diauast diairiere i d'una macen 5rOer;O: Li cas de nagnr.
7 ,-ts, gan g a distinció, ada r earen per
toe i - aaalunra rica, plena i tinte.
le tu cal ter esmera qte la nota
;erri,,i. a fria el aje m o s aabresarta
5, 2" ccOrät-i dita t . as. e: 3 7,arierasne3
ir, M e., , l'es d' HSSer.tiMent i cantlaues
C533:,1:15.
E:in tres enluta d'una de la ma' t e;to aman aaabä aqu a st neta, mes dai s restara. da 2ent.'at f a 'eral ro.
caransta
roen si t i•, '1'1S• 1.23Fin 1,3
1.4 'tetilla. ei
espuria la
Or a fizal de riMm-aa l ge, cOns'ele,it
110 0 tlatrici0 de cardanes a r2rraa
t . la reputada cobla -Antiga Peluda u. Ereu les duce quan la untada eg

dosaaangar.
U0 acto eaplendid i d'en,milaarne
aua auela reasenyat san rrrords
-liment a esl-Arren.
na cagada mes el diarricre de La
äli balira ceben de a:aria.
- Ai aainp de :a Unid Esaortiva
pas s at ecutandiren el;
•
5 ',1123 de turbad "[Un i d .. . de
i'ataal,s i e, de la UniC, d'aquesta
rsilltat ron favorab l r ale Idaale,
a s aula marcaren 5 gol, a O.

E3PLUGA DF, FRANCOLI
• terna.3.--E1 Corpus.--Salvament.-:-• callitea.--Diversea noticies.
rl rnal famas que fea. Co dice
• aíssima Tienítat i Corpus, es
la tradicional processó que
:.ta a fer cada any, casera ajora diumenge, rzsultant, carn eamolt

dIvendres passat, el cap de la
; ni-41 senyor Vinyes. tot anant
salva una lacia dun;
0 setze anys, que caigué a 'ea bassa,
e r nada del "molí del Jan'', qua
lora gran fondaria.

-La prc,9s.ra corita de vi es presen'-si no hi ha cap cosa que ho
abundcsa, car totes
.'. it. tes erran carregades de raims, i a
t elsent s estan completament
el
, %not ar-5'1ot cap simptoral de mala:T ambé resultarle bastant important :a
DritPara collita de cereals.
-La farmacia ato! En Artur Ca4 Passda al carrer de l'Abadia, Ila
l'anuda al nou farmacèutic
n acianalista E:1 Josap liarla Be-

Martori.

, a senyer Carulla i familia co trasrrolt prompte a la capital de
,.-11 a tornat del Ifarroc, ja Minen-

dat, el jove En Josep Maria
-Molt prompte sera, un fet a Usanguració del nou cinema de la Congragall6 Eucarística dolo Sanas Angels,
smal cosa permetrà separar els infans
da 14 immeralitat dels cinemas d'avui
dita.
-Pel convitatä En Josep Maria Boquea ha es:in denianada la mi de la
gentil senyorsata Na Montserrat Bach
i Casases, de Barcelona.
-Ha estat noma:lada mestressa nacional de l'escota de noies daquesta,
la senyora Arra:ia louster.
IGUALADA
La linia igualada-Maibria
Conferència del candidat nacionalista senyor Grant i Sala
Hem sentit dir que r alompanyla
Ganara! de Ferrocar -ri.a Catalans raic
té fexpiotaciú de la 1Mia Igualarlaalag6ria, es propasa completa:- aquesta
iiI1S 5 la plaça d'Espanya, cnt quedaría
:asa:Hada, tu aguas:: cas, leseacia de
Magória.
Ets avantatges que alocó reportaria
als pasaatgcrs que han d'uti.itaar
trea, ein evidents.
Einlade, en primer terne respectaale boa por: civil de veure les curses a
pzu, que semprenen a l'arribada da
cada tren, per tal de poder prendre !loa
al trainvia que fa el servei amb cerab : nacid amb el ferrocarril. En segelt
al matabo temas qua seria nloll
mis cbmode i avinent, estalviaria als
viatgers el perill que canstitueix l'hayan
de irr a peu. sobretot en hores de vespae, el trajecte de la plaea d'Espanya
Ifagäria, ;loa escollit amb preterencia per les celles d'atracadors i de gant
de mal vitme.
Certament ja fóra hora que aquesla
Comparyia es decidís a fer alguna miIlarx a prefit del Medir.
Dilluns, al Casal Nacinm;ista,
dona una conferencia el crndtdat senyor J. Grant i Sala, parada da "El
nacionalismo-. i 1r3 alecciona'.
aralee nació ei paaajd
Va fet
da :entitat. En Pero Borris i Estruch.
La sala d'actes era plena de joven:,
qua ap:audi de bon ara: les manifestado:1s del senyor Grant i Sala, al
qual va eaposar en termes valents i
cisca l'idcari de rota la seva vida, que
is el maten; que l'ha portat a ' donar el
seu norn, sollic.tat ara!) insistencia pols
nacionalistas del districte de IgualadaVilafranca.
- El senycr Grant i Sala va publicar d:rnarts un manifest. Es el primer
document de caracter electoral que ha
circular pel districte.
- Sembla que dintre el preecnt mas
es celebrara en aquesta ciutat un irrt'
portant ame que constituirá la contiintuid da la campanya que des crin
temps venen ient els vinyaters Ca..3lans contra la fabricació d'esnerits
dústria.
- L'Esbart Orara:11'a. Igualadi, forma: per la secc16 dalicionat del Centre Tradicizaa ista, ha estat contraciat
per a donar a Plena una representaciO
del drama "El Pirata." l del quadro
"Vetlla dc pluja".
- El Sindira n o Cniao de Trarn afzderes ha repartit ei manifest invitara
a les ob7rrcs a uno assemblea general
tar /a dignidad, or la 1:bertcd de a
riese safraks de los extfolados.
- En el Mundial Cine s'avencen
amb ac;ivitat les obres de construcci6
d'un local destinat a caía.
- LArefilenniraria de la Guàrclia
d'Heeter establer:a a tesglésia de la
Diaina Paetora caleta: ara amb erijan!.
eres cultes la fa s ta del Sagrat Cor.
- Lo Caixa de Penden' per a la
1 d'E st aivis (Sucur s al de ¡gualada) ha efectuat les segnents
d 5,15 dneart 'a paseada semana:
Fel-mder pea imposicion s . 155.4g2.53
nessere: -Pagadas per reintegres, pmsetcs 12 4 052.43.-Ll1bt e tes novas, q.
VALLS
Noticies d!versee
Jari de :a Mara de Den del
A:
eadres es corr1rnç el mas
Liad-:.
Cor, que cada any organitza
del
l'Oració.
halgalay. por aranera 'regada, !a fundó es fa co català.
- A la retomada de diumenge cal.
cuerea fans ruixats, acompanyats de
•lamps i trons. A causa d'aire:, na sa
celebra cl partir de campionat Atletic
Va:ienc-Sitgeta; al catre hi han ,a
molla nigua entollada.
U tvendres, a les vuit del mati
pasearen per la nostra ciutat, procedent
de RE2i, eis ciclistas de la vetaa a CC'
talunya.
Quasi bé tots anat en en grup, i
davant en Saura.
Aquest. que es retira a Montbianch,
retornà cap aquí, on reposa algunas
hores.
- La Colla "La Principal der
Camp" dona el dia 3 una Buida audicin,
de sardanas al cate d'istiu "Trans wa ll

Per Sant Pera etnia cal a terres
Valencia acompanyant l'Orfeó Tarragoni.
- L.Atlètic Vallarla ha jugat
Tarragma un parta de campionat
camp del Mirada.
L'cquip prapietari dei camp ita guamal per dos a raro.
El Valls Deportfu, a Tortosa ha ernpatat a dos gol; amb 1'Ateneu d'aquesta
anual.
El Valls F. C.. al cama de l'Atlétie Valiere, ha e“at cr ema per
selecció de soldats, per sis a zcro.

ELS ESPECTACLES

,P/T 0 11

roo."'

lanes per canetituir un parti; de força
amb actuació perntanent.
Acaba dirigint tu patriOtic crit als
jo y as rio Catalunya, (liara que els qua
no vulguin ajudar lt nostra tasca, al
menys qua cns critiquin si ens apar•
tem del Ilustre canti, qua ens tirin en
cara les p ostres imperfeccions.
Mes jo desirjaria--digué-que iesaia
amb nosaltres !obra que hi ha que f ea,
i teas junts ens faritra responsables de
les exigimcies més grane de l'obra
de:s pobles: aird curia lambe giran tots
trtballariem corn un sol cor impulsat
per uni 'senliment ciclo, pe! progrés
Catalunya i de tot el món.

FUTLUL

EL CAMPION AT DE SEGONA
•
CATEGOP t A
Segoas avisa la F. C. C r•, n'ara
el partit Avena-Martintne., correspoata fcr-sc diumeit g o ola scg.ira.s jr irum s r l at mucus de segru t cateaariz.:
Celtic Verdrigner-Atentit
camp U. E. Sane, a Ira 3'3.).
Granollers-Atle tic Turó, camp de
l'Avane, a las nuatrr.
Andreuenc-liaro, catrín C Marainenc,
a las amarre.
Cataluiloa, de Badalona-H.:o alcz.•,
cauta júa...te r, a 105
davantera
Els cerca quo van a
OLOT
j'aquest Larapiaaat, s6.1 • Ctltie VaeConferencies :: La fira
Plu- 'lagarta, feram He re.
del Tuna
al, u:
ja :: Un assassí trobat mort
Andrcucar, Euro i
Iban donat dura conicrencies a la LES LLIZENCIES IDE jui,-.Arabi=zs
Biblioteca Popular da la Mancomunitat,
La F. C. C. E. posa a coneixement
els senyors En Raid Benet i cl can:alga
tots ets retales, qte ner donar e noaln. Carlos Cardó.
eanneat a l'acerrla'. por la Federada
- Durant el mes de mara la su- Espanyela, alxí cima el de la Cat.aacursal dc la Caixa de Penabas i Es- na, eslan a dir: , 3Hi tiMS (....TC;e3
ta -eis realitza: per ingresaos, ao5.S33 Ilirencies per zi e irisa apr.15 legal Jods
pessetes; paga per reintegres i pensions, jugadors por als pr4a1:rs campienats.
t73./S, i deixi Cbrrir3 47 Ilibretes las quals pcdea passar a roe: ad:ir per
novas,
les sos-es oficinas, taro de rr'n-c..Ele pr:!,tocs fati fins el da 31 dala ra categoria cenan els de sogona, pulo
mateix mes suman 377.631 ¡a:saetas,
aquest any és indispensable comphr
de les quals 134.44n corresponen als cc aqueet requisit.
Inalment en vigencia,
- Iza lira de dilluns esli g ué molt ATLETES CATALANS CAP A
PALBACI
animada i concorreguda lins in mig
Avui han dz marxar a aquella a j amolí,. que 'a forta pluja la destorba
tat ele atletas Palau, Pons 1 Arball,
per comiera
- Ea un bosc de Les Planes ha del l o . C. Barce:rna, i Sainitier del
estat trobat mort un horra que ha co- mateix cercha i Cros, da l'Europa,
ral reconegut com Tautor da l'assas- per prendre part a! Zes:ival que ha 07sinat d.un sen convei. ecorregal fa di -os gani;zat l'Atlètic. amb motiu do cclabrar lea brre5 norte d'antena
a la dita publacid.
Els dos esn:entats futbolistas forRUS(
maran part d'un equip seieceienat eme
Conoues lr.rantll
lea da jumar amis els actuals Carnploas
Ja comulga dc nataree que s'acoa'a Lil5Ce5.
NATACIO
la ¡esta major, per quant !es diferentes societats otganitten eis seas progra- EL CAltIPIONAT CATALA
mas.
WATER-POLO
L'Associació Joventut Nacionalista,
Organitzats por la Federació Caamb molia de dita fasta, ha orgaintaat talana de Nataa.'5 Amateur, cemenum concurs infantil de postals Mas:ra- Çd7all (1::173e:';:e •21 5 pr!m2rs partits dal
das. sota les segiients bases:
Campionat de Catalunya. .
Podran ate:echa-1n part els ncis
Carrespanen jugar-se els segnients:
i noies de Ruisi c.:Impresos entre el, ti
Dc tercera categoria
o els 15 anye.
C. N. Valoro - Club dc Mar. a das
quarts denza.
2. • Las cartolinas en mida de postal llaman d'éescr dibnixadas amb tima
C. N. Sabadell-C. N. Barca: . na (A),
a les cure.
i dengerament coloridts. El Maíz
amb preferencia, d'inventiva o bé.
C. N. Barcel.-.-na (13`..C. PL Alledel natural, recamanant-ae que pagas tic, a dos quarts de dotze.
servir per a felicitar amb moliu de
Els partits es juntan a la localite r del cerc:e primer csmentali
qualsevol data memorable.
l.'equip guanyador s'adjudica tres
3.' Els original; portaran un lema,
per tota distinció, i els anys compierts pinte; das en cas d'entpat i un el
pel ccilcursant cl dio primer de juny que perdi.
PILOTA DASGA
que som. El watt de lautor anirit dins
IV ENTRENAMENT
d'un sobre c l As, en el qual shi escriura
Diutrege jugaran. cena de consueanab :letra clara el mahix lema i els
tud, els socio de la S. E. B., al Erananys que en l'original.
4. No es limita el nombre de tac- té, Comtal.
Primer partir: Sunyer-Larrantandi,
balls ; paria cls originals d'un mateix
concuasant hauran d: portar necessa- centra Ubach-P. Escudero.
Segun: Balet-Pa:mada, contra Jaariament cl mateix Irma, perquè cada
nol o noia 'tomes pot aspirar . a un sol mii-Alarnendi.
premi.
ADVERTIMENT
5. El term i ni d'admissió es clora la
Sents del, que ti rimero (le "La
(liada Sant J02,11, al miar del mg- jornada Deportiva", dedlcat al Troica
dio.
Arma/lene, l'aparició e:1 qual eslava
G.' Ili :tarara 12 promis, 5:5 per as anunciada par a avni, divendres, roo
nois i altre sis per a les solea, dietrisortirà fins dimarts vinent. Obeeix
bulla en la forma següent
aquest retar a l'acurat treball que la
de
to
1
premi
ces - a impressió requareix, ja que es
Nois de 6 a 9 anys:
pessetes: 1 de S.
t"."3:!3 d'cfarir pal nostre volem coa.
Nois de 9 a 12 anys: 1 prerni ele 15 frare als esportistes, una cosa definipessetes; 2 de re.
tiva sobre alisest interesaant tema.
Nois do la a 15 aspe: 1 premi dc ao
rerr22E132Drer=.115e
pessetes; 2 de 15.
Noies de 6 a 9 anye: 1 prcrni de na
ssetes: 2 de 5.
Cap
LES
Noie de ri 2 12 anys: 1 premi de 1 3
pe s setes; 2 de DI
Noies de 12 a 15 anye : 1 premi de. 20
des O I 10
pessetes: 2 ele 1$.
7.` Els premia!s que indiquia arnh
anteriaritat haver estat afaveirts.
N'araran ele prerneron Irbactcs de la
r
g
Ca i xa d'Estala:S.
Zeil.USSEL.LEt:
S.' Oportunament es farà públic el
Jurat, el qual sera censtitult per person-s d i stineides de la nos . ra vila.
q.' El fall del Jutat s'anttneiarà. des
dies abans de la fasta major. ea la pos:
A les 4'30 Ce
ferh
d'anuncis de rentiiat organitzadora.
Tota qüestiée itmerevista que pu- efflieMale•Mn•n61.33:ZMI.9•11•MrINC-asalyeasammoena......
gui presentar-se sera resolia pel Jaral,
amb catnIctar inapelabla.
ru
- Els del Casa! Popular tanthl faran {este; el dia da Sant Pene, amn
L'earcteele r • es non
CO Beraelana
melle désser la feota major, prenent-hi
part l'Orfeó .Montserrat, de (Tasa de
PASTA DE
Montserrat, i la Joventut ele DcclaGl-j;L
r••ció Catalana. de ,Sant Andreu, la
v.,:p oar PE ItIODA
Instaliat
mrol represtlitara divanes obaes
al Gasa taiuna. sts0
fmnerat servid ele Cato
restaurant t
- Corn cada any a principie disten,
repeelais per a
ha este recordat per vagó públic el
banquels. Jeta-natal
matipliment de les Ordenances munic i
Verdura. trota els
Mea 3 5r3310119
-rolenquatyscmbr,eg
patina/1re; d'II a 1
e,peillal pera 3 11.1els carrete i no poder éseca transpor0112.; de a a a r.356iö
tadas camufle.. i fern; des de :es set
Te, palltialce serieoil 1 111i;Ons; Le 10
del mati.
de la tila patina reo
- Han estat destinats a aquesta
bollera!, 11l0On g 1 exoda, en quantat de caneentraci6, duna
hibir:6 per la rormo•
eassima proteNsOra
parelles de la gardia civil d'infanteria,
Else Derksrn I
rl liOtabie proiessor
i dues de cavalleria, amb relajarte de
AngOla. Toles les
protegir el Iransport par carreteras.
rel nalmiamerit do
rs atrancions del
- A l'61tima sessió nsanicipal fol'Alta.
l'ea presas es acords seqüents:
Haver hagut estnent d'ea 'ofici de !a

Luis

E a in

Club

PARC

Gerrnanciat

de S. Roe, copvidara pe i

a

la benedicciú de la nava bandera, concedir tres pertnisos per a obres partictilare, per quins es cobraron In6,73 pessetas, i assabentar-se deis falls de la
Comissió mixta, relatius a ininyons
afectes a les entintes dels anys
i 22, eta quais han confirmat els de
l'Ajnntanisnl.
BORGES BLANQUES
- Amb motiu de la red:Mach') de
Confertnc:a d'En Plus 8abatcr l'Aplec de la Sardana a Les Planes. la
Al Centre Republicà de Borges Blan- Secció Exeursiorista de l'Associae'6
ca:es ha ¿anal la sa y a antinciada coa- Joventut Nacionalista ha organitzat una
ferencia En Josep M, Pou Sabater.. excursió per a visitar muelles
Digné que calla arar a una total ses co p trados, e,-sent ja molts elr
reorganitaació de les esquerres Cata- inserlts.

.-1 44444-e. 14 4446es-e +eeee.+4

ELDORADO

colis de l'Esce; .1 Catalana
ENRIC BORRAS
arab la magriiiieu obra d'En
Frederic

-TEATRE S-Nomea

Extraordinaria InheitS a benefi.
el del taquiller Itamon Jornet.,
Insuperable programa

e-4-&-ez--s-,24-raes->be.Keibe42:,re5

OL

Companyia do sareuela 1 7,<
opereta Pinedo--Bottoster
del

ria Morera i Esperanea Ortiz i

divendres. Clco la freutcorota, L'Intrèpid Cupido, Gors
humana, L'hime seise nom, filtra a.

Teaire Cillnic
e -----

1111 del pirata.

Bah/mies primera claree, a pta.:

r.-7-14444-7ret-4,4414"24-1-1-144.,
4-»+.4-ee.me4-o-c-e4444C- 94,4444

lea altres

setrous,

N1t, a Cris euarts co den, esit mal
5151 do -la sarsaem an tres ae.es,
ritilER Y REINA
mar/ta r a pre . entacia, decoraelans

rf.f.tEfiP.Rta

vasta:ti nou.s.-Ussabte, debut
ilAntonists Fuente. I Franoroo 05meo Roaula amb l'opereta Ildain.
¡ella tIltouone.

benefi f 'i de la tiple cZuntra
Victòria Plnedo. Tarda: La
montería i Qua da gran Barcotana! Net, El asombro de
Darnasao i Que 63 gran
,r5 Barcelona! --- fiissable,
trena:

•• 4< 4d,'4 Be--a•e-Eete-.E'SVA,E•»4»:›Ee

11-K-~a4-9-9~4.44.91-etell4

1-,_t_ookzAeo

/
e

iaaee,seeaf.-4.04ez.emeeeecee
i6,14.1-b144t~ 1~4,d +1,11e1,-:"?'

r'; ov e tat s

Temperada d'Istiu 1923

DiUMP117,, /2!,
t(!nt anys
deepr6s, G eapilol; Una bo-

la i opereta
ZUKFOI.I..PENA
.i
9 Avui, divendres, comiat de •
la companyia. Tarda, a los
cine. L'axtraordinhriament
aplaudida comedia ert tres
artes Petlt cerb. Esa personal de Ramon Peila. Nit , a e
les deu. ürandlós .extt, de
' l'aplaudida opereta en tres

g artes. el . primer dividit en

companyia cämicodramaliea del
D.'S

t• • dos quadros, original de
" Carlee Alieno Perkins, mili sica dol :matra. Acevedo,
NIMIA FELICIDAD

Deeorat nc,u d'Olalla 1
'- Pastor. Riqutssim vestuari
de la casa Paquita.-Demä,

2

RiCAIZI) SiMO-RASO
i As i.1, direndres , tut, a les den, ter-

dissable, debut de
MARGARIDA XIRGU
Estrena da,

.',,, croa

de l'abonanort Mo.la: :a ro4 mana en acs arias. del senyurs
,:• I 1. Alvarez ‘2.,:.nte...0,
yLA EBCOleDIDA esnaa
1 e; es n ei ea en] tete, CO 1i1.1010ni

CIILVT'ILINA

Casero,
21.,
CONSOLAR AL 'FRUTE
nema tarta. 3 las nene, matInge Te'
economlea: La esconome eanda 1
Consolar al triste. .5 11, u Ins fea,
A real nieS gran ile Pany, La mala
, , -1
.., i , •
. -,..... • .,i
:k deri g. :1,"cFrt.e ' C'ur.o'br: I.a.'C'Saa'e;
loa milagros.

5

f./C*1%
An ii, divendree. 1 de 'u p e, tarde.
Xa les unir. Eittrala I bucee 17/A

pesscia, naeuera

1iUbTE SERA MEYA/
NIt, a leo de•u:
2/eral:elida 5111
de la narratiii anecdidlea en quaice acer I serse guairas
ap

se Deinti, diesabtr, teraa, granellös
t ve; raid te.litdart La manicura da
l'amor 2 au te , . 1 es:r, na del
°Ami 011 dos e• te, El te.
., lOrMOs eoret
de lea noto,.
2n 1t, 1 tetes les t....: . et sentar Salt

GL AV2:

norectons daerdara pel GRAN
'inATBN E.:. ../t 2i Ti.L ver admirar
1,ea sraud.osa oura.
...,31.e.ti lere n I p erfumen d:S.
muren
a sud, uerl tutee .55111\ re
4 Cumiteries
IDEAL, eel correr Co
n'.1.1, Pa... 1 t, . n.tiu RO112011. o.
Tot

4

.."
$;

ELDORADO\5,
Derriä, dies.abto,

Niargarib XirgJ,
, Estrena de
dr

CrtteTiAL,Ii7da

Tealre Barcelona
Temperada 58/27. - 2.1

a les deu: Ebtrena a

Niargarida Xirgu

EL PARAI30 CERRADO

Es'.renr. de

4.-,4411-040-Mee-te-444-04.14-141,1

Teatre Cata g Romea
'l'entran 3500 A. Denla, dissuldo,
a tres quarts do den. Debut del

CONCERTS::

FILL DE PAUL IZABAL
35, Passelg do Grecia, 35

den. Projeccid de notables
1ml-tientes. La gentil bailarina rearia Fujoi. La faino, sa troupe japonesa FuJI.
Eis aplaudits artistas Trio

Plaxats. (trandids exilies
la eminent eançonetistA
▪
MARIA CONESA
RePertori non i exelussiu.

o.

e

4. de cants regionals
; or E uz DE ARAGON

4
nieeveeeeseeceem,yeeve,e.,,
8171•nn1111.61,

C

Avui, divandres, S de, junv,
a dos quarts da sis, 5 243
andina:t. Recital de piano
per la prodigiosa nona
MERCE ROLDOS
deixebla del rnestre F.
Marshall. Übtet de Scariatti, Chopin, Usandizaga,
Moskowskl, Sauer, Granados, Mondeisshon i Paga-

Riquissima presentació en
deeorat i vestuari. Suceda
• de la formosa canermetista

F NI E S ---

4+41-04+fflef.ribeetteK-444)-$2.

i

Sz3lä Cet4vitinyá
4,
- --?X Aya!, divencrcs,
moda
selecta, el t

" rnillor programo ae Barcelona; Cos
grana eac.usives; "suecas' eonessal del Programa aiuria: Qué fa el
tea marit?, pel mult simpieue una.
eles elae•Lean. No &o'
Iz de Seure
fealesta Prüe.i0.541M. EXitäS sdronOs .s.,
de Lea coces do mulla alt, grandiosa unidó ea la beilissirna 0111
i
J01117.4 Blmi aviador, eternice.
Dturnenge, nit, la millar pellienla
da la temporada: L'el: palier de la
llar, ta mes mansa prensen/amo nns
.' avw, magistral ereseló de Agnes

nini. Audició en el Gran urgue de la
SIMFONIA NOU MO N
de Dvorak.
Invitacions rein de rostum.
Dirceció artística: F. Lon.
e
gäs
Pie14.0.4•Cee-2-bei-44464.3•4fflei:

ESPORTS Frontó Principal Palace
divenares, tarda, a un
quart de cine. Dos interessants
partits a ristella.Nit, a un m'ad
d'onza. Grandiös partat do pilota a detalla. Vicente i lehazo
centra Argoltia i Palau. Despres
ea jugar ia segon partit per
aplatalits pelotaris-.

Ai ree, Teeitior Roberts 1 M:lIon .•Illi
Prouo comenta,

Eip á dram
Curares de Cavalis
Séptim dia. Diumenge, 10 da

9-144+Wereb4+0+Mee+0-0-044

A los tres 11. 30 in. Prens:
Miura eireulació: 10 pesantes;
mitrada general, 123 pessetes.
Do carruatge, 025 pessetes.
Impostos compresos. Despatx
do localitats: Taquilla teatro de
Novelats. Centre de Localitats i
taquillas Ilipädrom. Servei d'au.
lämnibus des de la Placa de (1:
talunya a l'Hipòdrom i viceversa. Preu, 1'50 pessetes trajee.
te.'Servoi de restaurant i bar.

KURSAALA
Arn3TOCRATIC BALO
PALAU oa Le el/CEE:ATOE/U/1A I

Corn;anyia dz combdia dol

EL PASO DEL CAMELLO

1womellilM

‘vui, divendres, tarda, a
dos quarts do 3. Nit, a les

Ni N ifieiVi1

Avui, divendres, tarda, a les e
cinc, ni -alinde popular

Gran via Layetana
El local més fresa i cbmo dp .
-Avui, divendres, escollit i variat pro g rama. El gran film
Cors humane, por Human
Ilearts; L'homo senas nom, per
Earry Liadke, interpretant-se el
segon Ilibre, titulat L'exprés do
Venäcia, la millor cinta que s'II:1
projectat en la snper - sarie. Qui
deixarä de veure-li'? L'oblidada
dels déus, per la e6lebre artista
Gerald ilIni Farra r, en les seves
millors creacions en art, luxe i
boAles.e, del Reial Programa
Ajuria; Intrbpid Cupido, de gran
broma. Segona de La vall d'Oran.

!SALA küllANi

Teleron 5 1 4 A

COLI3Z1.) BE VARIETATS

r u4n

t Teatro 'M'anta I sabel de
Madrid
Direcció, Artur C orran°

CiNemaPrincesa

444+3-04.14.74-0+e-lee-H-See.e.

i

s

eeedfe4-15444~4.4.44-elleed+

e

i

tfiffleeeZeer/4444:>4.0e5X+X•rei

Ji na ambaixada, per Robert
Wanwtch.

64.1414414' il-fr .140~44-3-4

›.P4e"as`ieli•CatteSe•E‹-i.Iel'iO441-^g4ei
•.>
Gran l'entre
,e roneed I grata
e-oreigelee
OaRGES 1 BANTPEFE
e ...ir,.

Z

let.W.3•6444~.~./<4->il+betex

z..-as>4.54-1444->dge,xire-a-irmetre-t-a,

-re.r?). Walkiria

A y a:, divendrcs. Van, anys
doopria, 3 capitol; Carmody el distre,t, WiIlia in S. Hart; El club dols
eblibes, A la Ilum del dia,
• La sort d'En Ralmund1.-

Gran companyia da sarsue-

1-83 NIAFit.ICALA8

'

PII(P.P.Seltd 5r1./.3:1 E5
\ vill, die eirlres. tarda I n:1, C.Eft
1,,X1C S 1 Les pellicinea •chutiquest
Motel modernista I Rondan, la pro.
mesa; lo Conthilla Un tll modal;
;a dlt errata Premia a orédit; II lor,,
f [Nada de lit aras s e rè G8.41110nt El

tiran colupanyla lirtos de Satine/a,
re viales, dirigirla pð
<> opereta
primer color tenle Real.
Avui, direndree, larda, a CO3 quarts
ile elne, gran inatinee popular
1, la sttieuels e71 11 3 VII La &arria

avui, divendres, tarda i

Teatro Lara de Madrid
laiacalor d'eseena

Palace Cine
.GRAN SALO DE MODA

,-.4,4•14.:144..eei•CeediesS41.444-44,

Stalls funciona a honor i

Teatro

reireit4444-1.4.-1444-14)+344-144

üent, d'En Rossinvol. Es despatxa a comptadu:;:a.

Madrid

Marinu

I CINEMA NOU

Torrents.-Diumenge, tarda, El
ferrar do tall. ful, la formidable creturiú N'Enric
Derrite,
•
Terra balxa.-Dilluns, La bona

:E 7reatro do la Uarsuzia. de

Barcelona de la comedia en
Lles actas, adaptació capan'yola de ', vedarte Reparan,

a-teeereee e 4'ee4et4 1

"1 u...tres

do la huteta; 11, itrlint lId liolabto
tenor deseo ed. Amenguar, n/-lb la
Poaulat aarsuela PI duo do La Afriecos; PI, la apumaida 51VOCOLL en
Un arlo, Le vio/coila.

Dore, diosabte,

i C il9 F.s TALI N A

elemenls de la eot..panyia del
Teatro Catalä, les senyOres Maeis senyors Aimeric, Guitart i

siens pel Gran Raymond.--Delatir, dissabte, debut del calda de
l'escena catalana PPEnrio Corräs, El ferrar de tan. Vegeu l'anunriat-Tecial.

•

Attli, L'home corte nom, 2
Magdalena Ferat, Voltant la
peomeea, Hotel modornIsta, Un
fin model.

El ferrar de tall
"Mestrc Jordi", Enrio Borràs,
prenent-hi part,- entre altres

A y a i, clivendros, a les deu nit,
A déu a Enrcelona
do i' au Ozis iklusionistes
EL GRAN RiI. LMO MO

T I \I

Diana Argentina Excelsior

1

Avui, divendres, de sis a
vuit, es despatxaran bulaques numerados per a la
sessidi especial de les sis del .
diumenge.

411-01444*.b1Heeeeee4+464-904

lefee.eleebeee+++1,--eeee+Geo
$

'V Gran

Teatro Conital i
Gran
Cinema
Bohemia
_

avut, dtvendres, tarda 1 tría colon.
cale programes: cirsc l'UTA! Lea
elseolides palia:111es Motel modernista l nominar la malea.; la boidea cam a ma Un Oil model; la fue.
Ladea
penlenia Magdalena Parat,
.i
. 1 per la undiesit Priineisca Bernia, 1
11 fermata de la grandiosa selle
alemanya L'homo senas 011m.

t,11444444+4-Ied+44+e4+044.11.4

Juny

DIVERSOS
TURO•PARK
PARC DE MODA

sensactonals atraccions, cutre
las (t ul ', Iliruren Caaradds 1 ad.
matarle Nan Franelsquet. AN111,
rutxtnellts per ais nena Toros les pus, Concert per la
Banda de Cazadora da Barco.
tolla Cate-Restaurant de pritoar orante. Nota: Per al pro . per dtliMen ge ita «caseaun &quena einpresa la
epellcia det

SALT DE
LA MORT
en atrita del su.
t'otitis halt que
assoll tan
enioalooani
aalt.

LA PUBLICITAT
HilItillllltilIIi

I

(

WATS

m

A CARDONA, rila dreeptendida situada,
eso rnetrea sobre el ic
ras',
Halls ser 1 treta, memeze ben preven
ecen•mtc. II llenria un Pis
mecieras
restrarrI6 I rapatoe. per la temporada
dasilti o per tot rivy. Per detalls
Milite-Marren, 3e, magetzam, de
lefa notare

1

Liquido a la

ag

.

at. a minuts dci poble. es ll a, amoMafia. cmb alrue elegtrIctlas„ fiad: Pan19044!

SIMIII

TROFEU ARMANGUE

•
•
•

esterar...4111MM Can de clamp • Sentase-

p

Categoria 1110 c. t.

a

Permanser, ta.

FALTA SOCI ate 30.000 peseeteN per &
U:tana ras de ralçai ja e g ta02Irrt1 raJ a de
Parrelona t amb la pmarerrld
Dtelgir-se Arene. ci bis (tanda). Dama.

g

Categoria 150 c. c.

TAMBOS pintats. La rasa mes Impor•
tant d'Un e.. Es/lec/110ln en tapts•
SIS rall(giesog ESpOarg rA P ndes:wat de
quarlrOS a Toll gravals oleo g raties . etc.
rabrieertO de Mares i motIlures. :So
eeeterneett menee* loen« antifaz.. CILSa
F. nIonitalcon Bolera O I1aII Peraternseet),

fàbrica mateix

V
•

e

podem Murar als comerciants
'

ESMORTUIDOR HARTFORD

proveïts d'
i de compta revolucions ì compta-quilómetres
Agent
Excl usiu

2

Raó: JOAN ROS GROS
LLORET DE MAR

Pensió Lloret
Jaurne 1, 14, pral. Tel. 3097 A.
Coberts. Abonament S, ligues
setrnanals i niensuals. Pensió
dia i temporada

Ferré. - Pintin
!III Coilii del Laii, 4-Iik 4115 I

1
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OBRES

ROTULO,

FAÇANtl

1.: TREBALL8 CMITIL

VENDA
Una casa a Badalona,

retafflunnttraWaUfaltWitalratiffIEVII1111/117111111111•10111,
S

ii0 144S DOWRES EN WS PIES

Llet
1

ecuteceita•
gooa

Lemitt, ice c.crertze

emulo() LOS

Casta disooleire un gra-
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EL
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ti
es la

A

▪

nyar-se uns deu nonuts en
aquesta aigua aixt ~divarnentosa I Ileugarament
oxigenada. Quan els patio
eioan irritate i dolorits per
la fatiga o la presió del calcio, un bany aixf prepnrut,
fa desaparèixer cont por
encant 1,,da intinr
ladura, tota sensaci4
dolor i entasor. Per la 'evo
avena tónica i aseptica,
l'nigua calenta i saltratada
porta denles un 'Vulgo iminediat i la irritació. la picor i eta ararles desagradable de la stior.
Si ea prolonga la immersió, s'esloven els ulls
polla mes profunds, corno
trda durícia per grossa i
doloroaa que sigui, a tal

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de Barcelona
doefeep.•>

Plaça de Catalunya. 20

SALTRAMS »DRIL
un
pridel licSldltrats en
cihell d'algua e:tienta i ba-

11111111111

i de 4 a 6.

Aquests vapors aclimaten càrrega en lea condicicns més favorables i passitgers ala
guate la Companyia dóna allotjament. mol cómoda i tracte esrnerat, cona ho ha acredita: en
el set, dilatat servet. Tots els vapore tenen (alegrarla sense fils.

e4.4.amdo
tebe.at,
como 4otoo

condensada

D'11 a 1

Ultra leas els indicats serveis la Companyia Trasatläntica te establerts els especial!
dala Orlo del Maditerrani a Nova York, ports del Cantàbric a Nova York ita Hnia de Barcelona a Filipinas, les eortideadels quals no eón fixes i s'anunciaran oportunarnent a cada
vial ge.

botiga i dos pisos, magnífic pati, prop de mar i
de l'estació. Enferma carrei Salvä, 26, 3-2.

1

'brida Si. ['ere. 15. primer.

UNIES A LES ANTILLES, ISEXIG I NOVA YORK
El vapor MONTEVIDEU sortirit de Barcelona el 25 de juay, de Valancia el 28, de Milaga el 28 i el 30 de Cädiz, cap a Nova 'York, Havana i Veracruz.
El vapor AIFORSO XIII se rtirä de Bilbao el 17 de juny, el 10 de Santander, el uy
de
Gijón i el 21 de Coruña, cap a Havana i Veracruz. Admet càrrega i passatge per a Costa
Firme i Pacific, amb trasbord a l'ilavana.
LINIA DE VENEZUELA, COLOMBIA I PACIFICO
El vapor BUENOS AIRES sortirà el 10 de juny da Barcelona, 1'11 de Valencia, el 13
de Itfäla x,a i (. 1 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. San(a Cruz
ds
la Palma, Puerto Rico. Havana. La Unayra, Puerto Labello, Curaçao, Sabanilla, Ce,
lón i pel Canal de Panamà a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta 1
Valparalso. Sortida de Valparaíso el ta de cada mes, tornant per la ntateixa ruta n113 a
La Guaira i d'allt a Puerto Rico, Canarias, Cädiz i Barcelona.
LIMA DE BUENOS AIRES
EI vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortirà el 4 da julio! de Barcelona, el 5' de 1(13.
laga t el 7 de Cädiz cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevide0 i Buenos Atrae.
SERVEI A FILIPINES 1 PORTS DE XINA I JAPO
El vapor ISLA DE PANAY sortirà de Coruña el 9 de jo 1 1 01 cap a Vigo. Lisboa i
d'en sortira el 13 cap a Cartagena. Valencia c Barcelona i d'aquest port, el 19, cap
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. 1rncia.HOng-liOng, Sanghat, ala ,gasaki. KObe i Yokohama admetent passatge i t'anega per els dits porte i per a altres indrets al/lb els qu'a
in hagi ealablerls serveis regulors des dels ports d'escala abans indicats.
LINIA DE FERNANDO P00
El vapor CIUTAT DE CAD1Z sortirà el 15 de juny de Barcelona. el 16 de VaRtncia, el 17
d'Alaeant i Cartagena c el 20 de Cádiz cap a Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Salaz
Cruz de La Pailma, nitres escales intermadies i Fernando Pdo.

Preve económica

AP/UNCIAI,

Cintila de la boro. Cortereid de les demiacions dental.; de les detentad*

Serveis de la Companyia Trasallänlica

irtirreir; immillaratde

(darrera el Parc)

.t.

METGE DENTISTA

•

teniporada eatineact

LLULL, 21

lu ri
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Llago formases torres per a la

=Si

Francesc Quintana ti A j'c 12
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COSTA BRAVA

FABRICA DE CALÇAT:

GAEGE Fe

1111111111111111•111111111111111•1111111111•111111111121•111111111•IN

FONDA SIMON

1.:

l'tínic Oil mi.

neral que substitueix Voli de reina

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-CIDRIERIA, 12
'Dieron 1378 A.

PREUS DE SALDO

COLI YACCO

lubrificats amb

Estiuejants

Al cor de la Costa Brava.
gran edifici. ex-convent,
agib ceLles disponibles per
a faraHies. Aigua riguíssima i abundant que neta d3
roca al mateix convent.
Viota panorämlea del Golf
de HaseS, Illes Medes i Cap
de Creas. A minuta de la
casa hi ha una bella platja
per a banys de mar. Centre
d'excursions. Per a inforea,
a l'Administració d'aquast
diari, de 0 a 10 t de 7 a 8.

PRIMER, Devoux, sobre Salmsou
SEGUN, Benolst, sobre Salmson
PRIMER, Boniquet, sobre J. B. R.
SEGON, Mme. Lourand. sobre Beniamin

TOTS

Llaante
do rInqUes.
et. Pe 3 a 7. Muntimer. 913 . pral.
ADMINISTITACIO

les mostres i calats que no

I

DiNe_nd_re_
e8_de_juny de te

anioaneaess*

tramtaawaimaawaaaaumammaamasaaeaunintaaionnumiiii%

d en de II
de

g
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Tota mena d'opu gnas da Bada d3
CAIXES DE LLOGUER

punt que aviat poden arrencar-se ami) toi a fitelli-

E

tisl, sense necnSsitat in nava4a ni estesores. operació

accuilinliliiIIIIIIKRZEMEDILIBIZEMIR•aliniall11111111111111

sernpre perilloSa.
Eis Saltrals Rodal( curen i mantenen els peno en
perfecta estat. de manera
,pie el calcat. non us semhlara Jan confortable corn
l'usar Aquesl, tractament,
senzili i por. costós, us tornara la :laxa de posseir
peno SarlS i cense deteetes.
cine coai lis faran sofrir.
D'altra manera, el preu
cost us sofà reemborsat
per simple cleinanda.
Mcljcins tçe miqueta de
Soltrats Rodal s'han verle anib aquesla garanlia
formal i la vei da augmenla continuativo-o, cosa que
constitueix la millor prora
Hur oficäcia.

CHASSAIGNE FRERES
Claris. 43

PIANOS. AUTOPIANOS, HARMONIUMS,

ROTLLOS pEaFoaw.rs
PIANOS DE LLOGUER 1 D'OCASIO
Vendes a termlnla. Planos ostrangera

iffflä AMENA
EL MELLOR DESINFECTANT I
PURIFICADOR DE LES SANGS

Preus 5 Pesgete.
-DE VENDA: Segalä, Vidal i Ribas, Fannäcia

Crea Roja, Casa Serra, etc., etc.

millor

n••••n••.

Planxa
onduIada
120 per 75 cm.
711. m2

la
-

Plagues

0 C

Ptas.

La La IN.
PER A TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA Cla.
Portal de t'Angel, I
Fabrica a Sarria

¡3 pra].:: Telefon 3344-A
BARCELONA
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